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Ievadvārdi

IEVADVĀRDI
Vācu sociologs Volfgangs Fišers-Rozentāls (FischerRosenthal) ir rakstījis, ka modernās sabiedrības strukturē
biogrāfiskais darbs. Īpaši tas novērojams strauju sociālo pārmaiĦu
laikā, kad, komunicējot un skaidrojot, kas ir noticis cilvēku dzīvēs un
kas var notikt sagaidāmā nākotnē, indivīdi rod iespēju sasniegt
elastīgu līdzsvaru, kurš vienlaikus pieĜauj un samazina nejaušības,
vienlaikus rada un pārvar dzīves saskanīgumu.1
Būtu maldīgi domāt, ka biogrāfiskais darbs nozīmē tikai
individuālu pašrefleksiju. NeatĦemama šī darba daĜa ir arī
biogrāfiskā komunikācija jeb savas dzīves izstāstīšana citiem
cilvēkiem, tādējādi cenšoties radīt kopīgu apjēgsmi par aizgājušo
laiku. Tas nenovēršami iespaido inidivīdu kolektīvās identitātes,
izceĜ vai noklusē piederību noteiktai sociālai grupai, konstruē
paaudzes izpratni par pagātnes epizodēm. Biogrāfiskā komunikācija
ir svarīgs līdzeklis Latvijas iedzīvotāju šodienas zināšanu formēšanai
par 20. gadsimta vēsturi un identitātēm.
Tieši tādēĜ nepieciešams gan radīt memuārliteratūru, gan arī
analizēt tās sociālo kontekstu ietekmi uz cilvēku dzīvesstāstiem. Tas
ir tikai dabiski, ka mūža akadēmiskā organizācija sper solim pretim
minēto mērėu sasniegšanai, atklājot savu biedru dzīvesstāstus un
zinātniskā pētījumā meklējot sociālo kontekstu ietekmi uz šiem
stāstiem.
Dr. sc. comm. MārtiĦš Kaprāns
Tartu universitāte

1

Fischer-Roxenthal, W. „The Problem with Identity: Biography as Solution to Some
(Post)-Modernist Dilemmas”, Commenius, 1995, No.15, p. 259.
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Priekšvārds

PRIEKŠVĀRDS
Publikācijas „Gundegas dibinātāju un goda filistru dzīves
stāsti. Gundegu raksti” iecere radusies korporācijas Gundega 90 gadu
jubilejas sakarā. Meitenes, gatavojoties kĜūt par pilntiesīgām
biedrēm, atsaucās aicinājumam rakstīt par Gundegas vēsturi, tādējādi
sniedzot vērtīgu ieguldījumu gan organizācijas identitātes veidošanā,
gan arī izpratnē par Gundegas un tās biedru lomu sabiedrībā. Krāsu
referāti, kas veido šīs publikācijas pamatu, ir pirmais solis meiteĦu
centienu akadēmiski zinātniski augt apliecināšanā, kas jāievēro,
vērtējot rakstus. Tajā pašā laikā to vērtība nebūtu noniecināma, jo tā
rada pamatu tālākām studijām un padziĜinātai atklātu jautājumu
izpētei.
Lai palielinātu krāsu referātu kvalitāti, to izstrādē iesaistījās
gundegas, kuru līdzšinējā akadēmiski zinātniskā darbība bijusi un ir
saistīta ar Gundegas vēstures pētniecību, apzinot un apkopojot
dokumentālo un memuārliteratūras pamatu. Savukārt recenzēšana
veikta divos posmos: Literārajai komisijai novērtējot darbu atbilstību
kvalitātes
kritērijiem,
kas
nepieciešami
krāsu
referātu
priekšlasījumam, un zinātniskajam redaktoram, sagatavojot darbus
publicēšanai pēc to publiskas prezentēšanas un apspriešanas.
Publikācija papildināta ar vienas no Gundegas dibinātājām
referātu, kas gan atsedz pirmos akadēmiskos centienus, gan arī dod
ieskatu par tā laika augstāko izglītību un, konkrēti, jurisprudences
studijām. Tāpat ieskatam un turpmāko publikāciju veicināšanai
iekĜautas trīs etīdes – sīkraksti – par studenšu korporāciju simboliem,
Ĝaujot vietu domām un turpmākajām padziĜinātajām studijām par
korporāciju vēsturi gan korporācijas iekšienē, gan arī ārpus tās.

Dr.iur. Kristīne Jarinovska
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DIVI PRETMETI, DIVAS SAULES MEITAS: MILDA
KARČEVSKA UN ALĪDE GRĪNA
m! Māra Birzniece 142c!*

Ievads
Milda Karčevska un Alīde Grīna ir divas no 24 Latvijas
Universitātes studenšu korporācijas Gundega dibinātājām; katrai
2012. gadā apritētu 110 gadi. ViĦu personības un dzīves ritums
daudzējādā ziĦā nosaka Gundegas vēsturi un attīstību, jo tieši
dibinātājas veidoja korporācijas pamatu, pilnveidoja to atbilstoši
laikmeta prasībām, kā arī saistīja ar Latvijas augstākās izglītības un
zinātnes telpu. Ielūkojoties viĦu dzīves ritumā, varam gūt
ievērojamas atziĦas par Gundegu un vērtībām, kas saglabājamas arī
90 gadus kopš organizācijas dibināšanas.

1. Gundegas pirmsākumi
Latvijas Republikas dibināšana viesa svarīgas izmaiĦas arī
augstākās izglītības un zinātnes telpā. 1919. gada 28. septembrī uz
Rīgas Politehniskā institūta bāzes atklāta Latvijas Augstskola – 1923.
gadā nodēvēta par Latvijas Universitāti –, kas pirmā piedāvāja
studijas latviešu valodā un kas viena no pirmajām nešėiroja
studentus pēc dzimuma.2 Dzimumu vienlīdzības rosinātas arī
studentes nolēma veidot studentu akadēmiskām organizācijām
līdzīgus veidojumus. 1921. gadā dibināta pirmā studenšu korporācija
*

Krāsu referāts. Iesniegts 2012. gada 17. decembra redakcijā. Darba konsultantes:
Bc. hist. Liena Bundule un Dr. biol. Ināra Kampenusa.
2
Latvijas Universitāte (2009. 20. oktobris) Latvijas Universitātes vēsture. Pieejams:
http://www.lu.lv/par/vts/vesture/ Skatīts 2012. 11. novembrī.
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Daugaviete. 1923. gadā jau pastāvēja trīs – korporācija Daugaviete3
un biedrības „Varavīksne”4 un „ZiemeĜniece”5.6 Šā paša gada rudenī
vairākas bijušās Varavīksnes biedres, esot neapmierinātas ar
biedrības mērėiem un organizāciju, nolēma dibināta savai pārliecībai
atbilstošāku organizāciju. Ievērojot minēto desmit studentes esot
pulcējušās pie dibinātājas Bertas PuriĦas, lai apspriestu
jaundibināmās korporācijas pamatus. Sapulce neesot protokolēta un
bijusi neoficiāla. Toties jau 29. novembrī, balstoties uz iepriekšējās
sanāksmes rezultātiem, organizēta pirmā oficiālā sapulce, ko tad
dibinātājas arī nolēma uzskatīt par Gundegas dibināšanas datumu.7
Tā kā dibināšanas apspriedēs dalībnieču skaits esot bijis
mainīgs, nolēma, ka katrai pieprasīs rakstveida apliecinājumu būt par
jaunās korporācijas dibinātāju. Kopumā saĦemti 24 iesniegumi no
šādām studentēm: Ērikas Skujas, Kristīnes Pukses, Emmas
ĀboltiĦas, Emīlijas Ansones, Elzas LukstiĦas, Mildas Karčevskas,
Alises Miramas, Bertas PuriĦas8, Elzas Ābeles, Emīlijas Abikas,
Aleksandras Apares9, Almas OzoliĦas, Annas Ozolas, Alīdes Grīnas,
Mildas Kadiėes, Annas KrūmiĦas, Mildas Labsvīrs, Emīlijas
Seglenieces, Alīdas Miglavas, Mildas StiebriĦas, Elfrīdas Tilikas,
Elīzas Aires, Olgas Vītolas un Olgas Auzas.10
3

Studenšu biedrība koporacija „Daugaviete”. Atbilstoši Latvijas Universitāte.
Kalendārs. 1925.–1926., 242., 250. lpp. (Red. piez.)
4
Studenšu biedrība „Varavīksne”. Atbilstoši Latvijas Universitāte. Kalendārs.
1925.–1926., 250. lpp. (Red. piez.)
5
Latvijas Universitātes studentu biedrība „ZiemeĜniece”.Atbilstoši Latvijas
Universitāte. Kalendārs. 1925.–1926., 251. lpp. (Red. piez.)
6
Studenšu korporācija Daugaviete. Kas ir Daugaviete. Pieejams:
http://www.daugaviete.lv/externi.php?lapa=tex&cat=1&id=1 Skatīts 2012. 11.
novembrī.
7
Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.), [b.v.], Korp!
Gundega Ā!L!, 2008, 12. lpp.
8
Izstājusies 1927. gadā.
9
Izslēgta 1924. gada 17. novembrī.
10
Studenšu korporācija Gundega, Bundule, L. (1999) Studenšu korporācijas
Gundega vēsture. Pieejams: http://www.gundega.lv/# Skatīts 2012. 17.
novembrī.
10

Divi pretmeti, divas Saules meitas: Milda Karčevska un Alīde Grīna

Jaunietes saskārās ar izaicinājumu izstrādāt korporācijas
normatīvo, simbolisko un tradīciju pamatu.
Bija vairāki krāsu priekšlikumi, piemēram, priekšlikums par
pamatkrāsu Ħemt rozā kā sievietes maiguma simbolu, tomēr
vairākums to noraidīja, izšėiroties par Ērikas Skujas ieteiktām
smilšu-zils-sudraba krāsām11. Smiltis esot pamats zem kājām, zilā
krāsa – skaidrība un ilgas pēc tālēm, bet sudrabs – strautiĦš, kas
simbolizē sievietes kluso, tomēr dziĜo darbu.12
Par devīzēm pieĦēma dibinātājas Bertas PuriĦas ieteiktās:
„Daulei – tautietei” un „In necessariis unitas, in dubiis libertas, in
omnibus caritas” (Nepieciešamās lietās vienprātība, neizšėiramās
brīvība, visās lietās mīlestība)13. Par Gundegas moto nolēma uzskatīt
Elzas Ābeles izteikto: „Kas mums ir skaists, to tālāk dosim; to
neskaisto mēs pārveidosim, lai vairāk spētu citiem dot”.14
1924. gada pavasara semestrī ievēlēts pirmais prezidijs un
17. martā noturēts pirmais literārais vakars. Dibinātājas Ērikas
Skujas dzīvoklis Lāčplēša ielā 15 kĜuva par pirmo Gundegu
mājvietu.15 1924./25. akadēmiskā gada rudens semestrī uzĦemtas
meitenes pirmajā coetā. Šādi aizsākās korporācijas Gundega darbība,
lai augtu, attīstītos un pilnveidotos.

11

Skat. arī Latvijas Universitāte. Kalendārs. 1925.–1926., 252. lpp.
Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.), [b.v.], Korp!
Gundega Ā!L!, 2008, 12.–13. lpp.
13
Izteiciena pirmssākumi meklējami Marka Antonija de Dominisa (Marco Antonio
de Dominis, 1560–1624), Splitas arhibīskapa (vēlāk par ėeceri atzītā) darbā De
Republica Ecclesiastica Libri X (London, 1617, 1.4.8). Cosby H. B, Suffering
and Sovereignty. John Flavel and the Puritans on Afflictive Providence, Grand
Rapids, Michigan, Reformation Heritage Books, 2012. Pirmāri izteicienu
saista ar ticības brīvību, tomēr to izmanto arī daudz plašāk, tai skaitā tiesiskās
sistēmas, valsts iekārtas un pilsoniskās sabiedrības analīzei un modelēšanai.
(Red. piez.)
14
Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.), [b.v.], Korp!
Gundega Ā!L!, 2008, 13. lpp.
15
Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.), [b.v.], Korp!
Gundega Ā!L!, 2008, 13. lpp.
12
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2. Milda Karčevska (dzim. Matisone)
Nepazīdama godkāres, nenovīdības, naida, viĦa ar savu
skaidro personību cēla vadāmās organizācijas garīgo līmeni, nesa
tās iekšējā dzīvē bērnišėīgu dvēselīgumu (Elza Ābele).16
2.1. Biogrāfiskā uzziĦa

No Gundegas arhīva

Dzimusi: 1902. gada 1. novembrī
Aizputē
Izglītība:
Liepājas Pilsētas ăimnāzija
Latvijas Universitātes Filoloăijas un
filozofijas fakultāte, studējusi vēsturi
un pedagoăiju (nav datu par studiju
beigšanu)
Amati konventā:
1923./24. akad.g.pav.s. –1924./25.
akad.g.rud.s. – sekretāre
1924/25. akad.g.pav.s. – viceseniore
1925./26. akad.g.pav.s. – 1927./28.
akad.g.rud.s. – seniore.17
Mirusi: 1934. gada 24. novembrī
Guldīta: Meža kapos, Poruka
kalniĦa piekājē.

16

Ābele, E. „In Memoriam – Milda Karčevska, dzimusi Matisone”, Universitas,
1934, Nr. 1 (65), 265.–266. lpp.
17
Rauda, V. „Korporācijas Gundega prezidiji”, Dailei Tautietei 5, 1923–1973, 1973,
11. lpp.
12
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2.2. Ieskats dzīves ritumā
Milda Karčevska (dzimusi Matisone) nākusi pasaulē 1902.
gada 1. novembrī Aizputē. M. Karčevskas tēvs bija Aizputes bankas
direktors un baptistu mācītājs, kādēĜ meitene jutās ierobežota savos
sapĦos. Elza Ābele raksta:
„(..) Bērnībā un agrā jaunībā viĦu bija ierobežojuši vecāku
reliăiskie uzskati, bet izrāvusies no tiem, no Liepājas atbraucot
studēt Rīgā, Milda Ĝāva vaĜu savām dzīvot alkām (..).”18
Ăimenē bija arī divi brāĜi. Viens no tiem – gleznotājs Jūlijs Matisons
(1898–1978)19. Otrs gāja bojā, kamēr M. Karčevska vēl mācījās
vidusskolā. Elza Ābele atcerās, ka tas esot bijis viens no diviem
lieliem lūzumiem. Otrs esot bijis „pēdējās vidusskolas klasēs, prāta
atziĦām graujot līdz tam stipros reliăiskos balstus.”20
1922. gadā ierodoties Rīgā, M. Karčevska uzsāka studijas
Latvijas Universitātes Filoloăijas un filozofijas fakultātē, un jau
1923. gada novembrī, tikko sasniegušu pilngadību (21 gadu
vecumu), viĦu uzaicina uz pirmo neoficiālo sapulci, lai spriestu par
jaunas korporācijas dibināšanu. Elza Ābele raksturo M. Karčevskas
dalību šādi:
18

Ābele, E. „AtmiĦas par Gundegu un Gundegām”, Dailei Tautietei 1, 1923–1968,
1968, 5. lpp.
19
Jūlijs Matisons – piedalījies Latvijas brīvības cīĦās. 1934. gadā beidzis Latvijas
Mākslas akadēmijas V. Purvīša Dabasskatu glezniecības meistardarbnīcu ar
diplomdarbu „Priekšpilsētas tirgus”. Kopš 1935. gada izstāda darbus. 1944.
gadā emigrējis uz Vāciju, kur strādājis par skolotāju. 1950. gadā emigrējis uz
ASV. Piedalījies trimdas latviešu mākslinieku izstādēs un rīkojis ceĜojošās
personālizstādes. Miris Sandjego, ASV. „Akademijas absolwenti un wiĦu
diplomdarbi", Atphuta, 1934. 5. janvāris, Nr. 479, 21. lpp.; „Miris gleznotājs”,
Laiks, 1978. 8. februāris, Nr. 11, 6. lpp.; Nacionālā muzeju krājuma
kopkatalogs. Pieejams:
http://www.nmkk.lv/PubliskaPrieksmetuInformacijasApskate.aspx?ID=1171
Skatīts 2013. 18. oktobrī. (Red. piez.)
20
Ābele, E. „In Memoriam – Milda Karčevska, dzimusi Matisone”, Universitas,
1934, Nr. 1 (65), 265.–266. lpp.
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„No sapulces dalībniecēm man it īpaši patika viena – Milda
Matisone, vēlākā Karčevska. Es tūliĦ ar viĦu iedraudzējos.
Varbūt viĦas dēĜ es arī kĜuvu par Gundegas dibinātāju. Vēlāk
man iepatikās arī citas, bet pirmais un izšėirošais iespaids bija
Milda.”21
Tas norāda uz M. Karčevsku kā Ĝoti aktīvu un sabiedrisku cilvēku.
Universitātes M. Karčevskas gaitas esot bijušas saistītas gan
ar studijām, gan arī ar darbu Studentu padomē. Elza Ābele šo laiku
atminējās šādi:
„Jau pirmajā gadā, kas vairumam studentu paiet tikai
orientējoties, viĦa padarīja daudz, kaut gan strādāja arī maizes
darbu – turpat universitātē, Studentu padomes birojā. Vecākie
studenti nekad neaizmirsīs slaido, mīĜo meiteni ar bērna seju,
kas ar nepelnītu laipnību pakalpoja ikvienam, iegājušam viĦas
nelielajā darba istabiĦā. Neviens, kas ilgojās tīras sirds
siltuma, neaizgāja no Mildas Matisones tukšā.”22
Sirsnīgums un čaklums acīmredzot piesaistīja arī viĦas nākamā vīra
uzmanību. Kā Elza Ābele raksta: „Te [Studentu padomes birojā] viĦu
atrada arī Antons Karčevskis, viĦas vēlākais vīrs.”23
Spriežot pēc pieejamās informācijas, M. Karčevska esot
aktīvi piedalījusies korporācijas attīstībā; jau pirmajā prezidijā
ieĦēmusi sekretāres amatu, ko pildījusi divus semestrus. Tad vienu
semestri bijusi viceseniore un četrus – seniore. Šo pieĦēmumu
apliecina arī Ināras Kampenusas konstatētais, analizējot Gundegas
1929.–1941. gada protokolus. 1929. gadā vien M. Karčevska
piedalījusies virknē Gundegas institūciju darbībā –Gundegas ārējo
statūtu komisijā, MēbeĜu komisijā (komisija konventa zāles mēbeĜu
21

Ābele, E. „AtmiĦas par Gundegu un Gundegām”, Dailei Tautietei 1, 1923–1968,
1968, 4. lpp.
22
Ābele, E. „In Memoriam – Milda Karčevska, dzimusi Matisone”, Universitas,
1934, Nr. 1 (65), 265.–266. lpp.
23
Ābele, E. „In Memoriam – Milda Karčevska, dzimusi Matisone”, Universitas,
1934, Nr. 1 (65), 265.–266. lpp.
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iekārtas iegādei), Goda tiesā, Eksaminācijas komisijā. Tāpat aktīvi
līdzdarbojusies arī Studenšu Prezidiju Konventā, apmeklējot sēdes
un strādājot S!P!K! Ārējo statūtu komisijā.24 1929. gada 9. maija
protokols Nr. 169 spilgti raksturo M. Karčevskas raksturu – čaklumu
un atbildību:
„MēbeĜu komisijas locekles M. Karčevska, E. Grīne un H.
Varenais atsakās, un viĦu vietā izstāda kandidātes: E. Ābeli, L.
OzoliĦu, M. AkmentiĦu. Tā kā arī viĦas atsakās, tad mēbeĜu
pasūtīšanu labprātīgi uzĦemas M. Karčevska un E.
Rozenfelde.” 25
Savā īsajā dzīves laikā M. Karčevska paspējusi kĜūt arī par
krustmāti trijām meitenēm – Emīlijai SaliĦai, Elmai Tonei un Annai
Arnoldijai; uzĦēmusies arī krāsu mātes pienākumus pār Irēni Olanti.
1925. gada vasarā M. Karčevska salaulājas ar Latvijas
Universitātes Studentu padomes priekšsēdētāja biedru26 Antonu Otto
Karčevski (vēlāk Kalmi) (1900–1941),27 ar kuru kopā pavadījusi
atlikušo dzīves laiku.
A. Karčevskis dzimis 1900. gada 8. septembrī Baltura mājā,
Lazdonas pagastā, Madonas apriĦėī. Tēvs Jānis – rokpelnis, māte
Late (dzimusi Lāce), brālis – Pēteris Karčevskis (1905–1941)28.
24

Korporācijas Gundega konventa 1929. gada 26. februāra protokols Nr. 160, 1929.
gada 4. marta protokols Nr. 161, 1929. gada 6. maija protokols Nr. 168,
LVVA 4276-1-3–6.
25
Korporācijas Gundega konventa 1929. gada 26. februāra protokols Nr. 160, 1929.
gada 4. marta protokols Nr. 161, 1929. gada 6. maija protokols Nr. 168,
LVVA 4276-1-3–6.
26
„Holandes stud. koncerti”, Students, Nr. 24, 1923. 11. aprīlis, 2. lpp; „Apskats”,
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 10, 1924. 1. oktobris, 402. lpp.;
„Prokurors A. Karčevskis 35 gados”, Rīts, Nr. 246, 1935. 7. septembris, 8. lpp.
27
Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.), [b.v.], Korp!
Gundega Ā!L!, 2008, 21. lpp.
28
1941. gada 24. jūlijā esot no Daugavpils cietuma nosūtīts nometināšanai uz
Krasnojarsku. „Golgatas ceĜā no Daugavpils cietuma”, Daugavas Vēstnesis,
1941. 19. novembris, 4. lpp. Esot atbrīvots, bet nav bijis Ĝauts atgriezties.
„THESE NAMES ACCUSE” Latvieši uz Sibīriju 1941. Pieejams:
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1915. gadā sācis mācības Gorėu mērnieku-agronomu skolā. 1918.
gadā sāk mācības Rīgas tehnikumā. No 1919. gada līdz 1921. gadam
pilda darbveža pienākumus Latvijas armijas Virspavēlnieka štāba
Jūras daĜā, vēlāk – noliktavas priekšnieka pienākumus.29 1920. gadā
beidz Izglītības ministrijas Skolu departamenta rīkotos karavīru
kursus. No 1920. līdz 1929. gadam studē Latvijas Universitātes
Tautsaimniecības un tiesību zinātĦu fakultātē.30 No 1923. gada līdz
1927. gadam bijis Latvijas Universitātes Studentu padomes
priekšsēdētāja biedrs31. 1928. gadā iecelts Latvijas Universitātes
padomes stipendiju komisijā.32 Korporācijas Latvija filistrs.33
No 1925. gada līdz 1927. gadam Iekšlietu ministrijas
Aizsardzības štāba instruktors.34 No 1928. gada līdz 1933. gadam
Liepājas, Daugavpils un Jelgavas apgabaltiesas prokurora biedrs.35
1933. gada 1. februārī iecelts par Rīgas apgabaltiesas prokurora
biedru36, bet jau 12. oktobrī par Rīgas apgabaltiesas prokuroru.37

http://www.latvietislatvija.com/These_Names_Accuse/Supplement_k.html
Skatīts 2013. 1. novembrī.
29
„Prokurors A. Karčevskis 35 gados”, Rīts, Nr. 246, 1935. 7. septembris, 8. lpp.
30
LapiĦš, L. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātn̦u fakultātes
Tiesību zinātn̦u nodal̦as absolventu dzīves un darba gaitas: (1919–1944),
Rīga, Senatora Augusta Lēbera Fonds, 1999, 192. lpp.
31
„Holandes stud. koncerti”, Students, Nr. 24, 1923. 11. aprīlis, 2. lpp.; „Apskats”,
Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, Nr. 10, 1924. 1. oktobris, 402. lpp.;
„Prokurors A. Karčevskis 35 gados”, Rīts, Nr. 246, 1935. 7. septembris, 8. lpp.
32
„Universitātes padomes sēdē”, Latvijas Kareivis, Nr. 45, 1928. 24. februāris, 4.
lpp.
33
„Latviai 75 gadi”, Universitas, 1992. 1. jūlijs; „Koporācijas jubilja”, Laiks, Nr.
12, 1952. 8. februāris, 3. lpp.
34
„Prokurors A. Karčevskis 35 gados”, Rīts, Nr. 246, 1935. 7. septembris, 8. lpp.
35
LapiĦš, L. Latvijas Universitātes Tautsaimniecības un tiesību zinātn̦u fakultātes
Tiesību zinātn̦u nodal̦as absolventu dzīves un darba gaitas: (1919–1944),
Rīga, Senatora Augusta Lēbera Fonds, 1999, 192. lpp.; „Ministru kabineta
sēde 1930. g. 26. aprīlī”, Valdības Vēstnesis, Nr. 94, 1930. 28. aprīlis, 1. lpp.;
„Prokurors A. Karčevskis 35 gados”, Rīts, Nr. 246, 1935. 7. septembris, 8. lpp.
36
„Ministru kabineta sēde 1933. g. 1. februārī”, Valdības Vēstnesis, Nr. 26, 1933. 2.
februāris, 2. lpp.
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1940. gada 3. martā maina uzvārdu, to latviskojot.38 1937. gadā
apbalvots ar Triju zvaigžĦu III šėiras ordeni.39 Atbilstoši dažām
ziĦām, sadarbojies ar okupācijas varu, piemēram, „[1940. gada] 17.
jūnijā iesniedza PSRS vēstniecības sekretāram M. Vetrovam garu
sarakstu ar 15. maija apvērsuma dalībnieku un atbalstītāju
vārdiem”40. Tiesa – iesniegšana esot notikusi ar citu cilvēku
starpniecību.41 Pēc vienām ziĦām miris 1941. gada 14. jūnijā
Vjatlagas ieslodzīto nometnē42, lai gan ziĦas par viĦu, piemēram, nav
pieejamas Latvijas pilsoĦu martiroloăijā Vjatlagā (1938–1956)43, pēc
citām – 1940. gada 2. augustā arestēts, 23. jūnijā notiesāts,
inkriminējot aktīvu pretdarbību Latvijas Komunistiskajai partijai un
1941. gadā nošauts Butirku cietumā, Maskavā.44
2.3. Ieguldījums Gundegā
M. Karčevskas vārds saistās ar Gundegas krāšĦumu un
garīgo uzplaukumu. 1926./27. akadēmiskā gada rudens semestrī –
37

„Ministru kabineta sēde 1933. g. 12. oktobrī”, Valdības Vēstnesis, Nr. 231, 1933.
13. oktobris, 2. lpp.; „Prokurors A. Karčevskis 35 gados”, Rīts, Nr. 246, 1935.
7. septembris, 8. lpp.
38
„Galvaspilsētas ziĦas”, Jaunākās ziĦas, Nr. 52, 1940. 4. marts, 5. lpp.
39
„Ar Triju zvaigžĦu ordeni apbalvoto Tieslietu ministrijas darbinieku saraksts”,
Tieslietu ministrijas Vēstnesis, Nr. 1, 1938. 1. janvāris, 294. lpp.
40
Rubenis, T. „Atceroties Baigo gadu”, Tēvzemīte, Nr. 210, 2013. 6. jūlijs, 6. lpp.
41
BērziĦš, A. „Piezīmes pie A. Klīves grāmatas „Latvijas neatkarības gadi””, Treji
vārti, 1977. 1. janvāris.
42
Rubenis, T. „Atceroties Baigo gadu”, Tēvzemīte, Nr. 210, 2013. 6. jūlijs, 6. lpp.
43
Latvijas pilsoĦu martiroloăijs Vjatlagā. 1938–1956 (2567 Vjatlaga mocekĜu
īsbiogrāfijas). Sast. Dr. habil. hist. H. Strods, vēsturnieks V. Veremjevs, Rīga,
[b.v.], 2006. Pieejams:
http://doc.mod.gov.lv/lv/gramatas/VJATLAG/files/vjatlag_2006.pdf Skatīts
2013. 11. septembrī.
44
Nekropole. Anton-Otto Kalme-Karchevskijs. Pieejams:
http://nekropole.info/lv/Anton-Otto-Kalme-Karchevskij Skatīts 2013. 11.
septembrī; „THESE NAMES ACCUSE” Latvieši uz Sibīriju 1941. Pieejams:
http://www.latvietislatvija.com/These_Names_Accuse/Supplement_k.html
Skatīts 2013. 1. novembrī.
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laikā, kad M. Karčevska bijusi seniore – konventa vajadzībām esot
iegādātas jaunas mēbeles, piemēram, ozola krēsli tumšzaĜā krāsā,
baltas mēbeles, drēbju pakaramie. Šajā pašā laikā, gadadienas
svētkos jaunievēlētais goda filistrs Arnolds Spekke (1887–1972)
paraksta solījumu Gundegas karogam. Semestra noslēgumā,
Ziemassvētku sarīkojuma laikā gundegas piešėīra krāsas 10
meitenēm, tostarp Emīlijai SaliĦai, M. Karčevskas krustmeitai. Šajā
vakarā esot dziedātas svētku dziesmas un seniore teikusi Ĝoti sirsnīgu
un jauku uzrunu.45
1926./27. akadēmiskā gada pavasara semestris bijis nozīmīgs
ar to, ka šajā laikā daudzas tautietes kĜuvušas par filistrēm. Tas esot
radījis jaunus izaicinājumus korporācijas tradīcijām, tautiešu un
filistru savstarpējām attiecībām. Daudzas komiltones nespēja aptvert
to, ka filistres ieĦem korporācijā hierarhiski augstāku pakāpi,
savukārt filistres dažkārt jutās par maz godinātas. Saspīlējums
gundegu attiecībās kulminēja 9. maija citētā konventa amatpersonu
vēlēšanās. Seniores amatam izvirzīja Emīliju Ansoni un Mildu
Karčevsku; pēdējo ievēlēja ar vienas balss pārsvaru. E. Ansones
kandidatūru atbalstījušās gundegas esot demonstratīvi piecēlušās un
atstājušas konventa telpas. Šis bijis pirmais un vienīgais gadījums,
kad nesaskaĦas kulminējušās demonstratīvā vairākuma lēmuma
necieĦā.
Neskatoties uz sirdīgām vēlēšanām, seniores sirsnīgā runa tā
paša pavasara komeršā daudzām esot palikusi atmiĦā. M. Karčevska
esot teikusi:
„Patiesas sāpes par tumšumu, kas atsevišėos brīžos aizsedzis
Gundegas mirdzošo vaigu, un karsts lūgums – aizmirst visu,
kas gundegas varētu šėirt, un šais gaišajos svētkos atkal
saplūst īstā draudzībā”.46

45

Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.), [b.v.], Korp!
Gundega Ā!L!, 2008, 25.–26.lpp.
46
Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.), [b.v.], Korp!
Gundega Ā!L!, 2008, 29.–31.lpp.
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M. Karčevsku kā vaduguni atminas arī Ērika Orle:
„Plašajā konventa saimē klīdu kā apmaldījusies, tad pēkšĦi
maiga roka aptvēra manus plecus un sirsnīgi mani uzrunāja:
„Droši tuvojies meitenēm un tautietēm, kas Tev patīk, ar tām
runājies, kas Tev liekas vienaldzīga, pret to esi laipna un
pieklājīga un drīz vien Tu jutīsies šeit kā savās mājās.” Tā bija
Gundegas dibinātāja Milda Karčevska-Matisone, tikko
atvaĜinājumā atbraukusi no Tbc sanatorijas. Ap viĦu allaž
grozījās gundegu pulciĦš un arī es tam pievienojos – kaut kāds
siltums strāvoja no Mildas! ViĦa bija asprātīga un spraiga savā
valodā, nejuta ne noguruma, ne slimības pazīmju, draugi viĦu
mudināja ātrāk doties mājās pie miera, bet Milda ilgi tam
pretojās. Pirms aiziešanas viĦa vēl lūdza Meilupu Austru
nodziedāt solo daĜu vācu studentu dziesmiĦai „Ein Reinisches
Madel”, piedziedājumu47 dziedot visām kopēji. Tad viĦa
aizgāja – mana vienīgā ceĜa rādītāja visā pirmajā semestrī.”48
Šādas personības kvalitātes bijušas par iemeslu, kādēĜ M. Karčevska
komeršos vēlēta par Saules meitu: 1928./29. akadēmiskā gada
pavasara komeršā,49 kur gan nav varējusi piedalīties,50 tādēĜ viĦas

47

„Ein rheinisches Mädchen bei rheinischem Wein;
das muß ja der Himmel auf Erden sein,
ein rheinisches Mädchen bei rheinischem Wein,
das muß ja der Himmel auf Erden sein!”
Ein rheinisches Mädchen bei rheinischem Wein (text – W. H. Mertens, musik – Paul
Hoppe), Op. 39, Nr. 1.
48
Orle, Ē. „Manas atmiĦas par Gundegu”, Dailei Tautietei, 1970, Nr. 2, 32. lpp.
49
Korporācijas Gundega konventa 1929. gada 22. aprīĜa protokols Nr. 166, LVVA
4276-1-3–6.
50
Korporācijas Gundega konventa 1929. gada 6. maija protokols Nr. 168, LVVA
4276-1-3–6.
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vietā izvēlēta komiltone V. Belsone,51 un 1930./31. akadēmiskā gada
rudens semestra gadadienas svētkos līdz ar A. Grīnu.52
2.4. Pāragrās atvadas
Lai arī M. Karčevska ir gana enerăiska un aizrautīga, tomēr
viĦas dzīvi aizēno nopietna saslimšana. Jaunā sieviete sirgst ar
tuberkulozi. 1933. gada beigās M. Karčevska ievietota Biėernieku
sanatorijā53. Lai viestu cerību un dalītos svētku sajūtā, „[p]ēc svētku
konventa prezidijs un filistru biedrības pārstāves apciemoja
dibinātāju Mildu Karčevsku Biėernieku sanatorijā ar ziediem un
sveicieniem no Gundegas konventa”54. Par spīti slimībai dibinātāja
mēăinājusi iepriecināt citus, piemēram, dāvinājusi konventam sava
brāĜa Jūlija Matisona gleznu.55 Vēlāk M. Karčevsku pārveda uz
Berlīnes sanatoriju, kur viĦai esot veiktas divas operācijas.
Neskatoties uz sīvo cīĦu, dibinātāja aiziet mūžībā 1934. gada 24.
novembrī 32 gadu vecumā.
Laikraksta „Rīts” nekrologā lasām:
„Vakar Rīgā saĦemta sēru vēsts, ka naktī uz sestdienu Berlīnē,
Zauerbrucha klīnikā mirusi Rīgas apgabaltiesas prokurora A.
Karčevska kundze Milda. Nelaiėe jau ilgāku laiku sirga ar
tuberkulozi un kopš septembra mēneša ārstējās Berlīnē, kur
viĦu operēja. Slimniecei izdarītas divas operācijas, kas
izdevušās labi, bet tuberkulozes novājinātais organisms
neizturēja. Nāve iestājusies no sirds vājuma. Pie slimnieces
gultas viĦas pēdējos mirkĜos bija klāt vīrs un ārsti. Milda
51

Korporācijas Gundega konventa 1929. gada 22. aprīĜa protokols Nr. 166 un 1929.
gada 6. maija protokols Nr. 168, LVVA 4276-1-3–6.
52
Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.), [b.v.], Korp!
Gundega Ā!L!, 2008, 53. lpp.
53
Šobrīd Rīgas Sanatorijas internātpamatskola – Brīvības gatve 384a, Rīga.
54
Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.), [b.v.], Korp!
Gundega Ā!L!, 2008, 72. lpp.
55
Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.), [b.v.], Korp!
Gundega Ā!L!, 2008, 72. lpp.
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Karčevska aizgājusi aizsaulē pašos spēka gados. ViĦa dzimusi
1902. g. 1. novembrī Aizputē. Pēc vidusskolas beigšanas viĦa
iestājās universitātes filol.-filozof. fakultātē, kur studēja
vēsturi. Strādājusi par darbvedi studentu padomē. Bez vīra un
tuviniekiem pēc viĦas sēro studenšu korporācija „Gundega”,
kuras locekle un dibinātāja nelaiėe bija, un visi, kas nelaiėi
pazinuši. ViĦas mirstīgās atliekas krematorēs Berlīnē. Urnu ar
pelniem Rīgā pārved trešdien. Apglabāšana notiks 2.
decembrī.”56
Tobrīd vēsturniece Lidija Blaumane par sērām un atvadām no M.
Karčevskas rakstījusi:
„(..) Sēru konventu sasauc tās pašas dienas vakarā. 26.
novembra vakarā mīĜo nelaiėi kremē Berlīnes krematorijā; tajā
pašā laikā arī gundegas īsā sēru aizlūgumā piemin aizgājēju.
Kas nelaiėe dibinātāja bija Gundegas konventam, to zina katra
gundega, pat visjaunākā. ViĦas mīĜais tēls spilgtāks ir tomēr to
komiltoĦu atmiĦā, ar kurām nelaiėe ir bijusi kopā konventa
aktīvā dzīvē.”57
Filistre Elza Ābele esot nolasījusi mūžībā aizgājušajai veltītu dzejoli,
kādēĜ nolemts lūgt Lūciju Garūtu58 (1902–1977) vai OzoliĦu59
56

„Mirusi prokurora Karčevska dzīvesbiedre”, Rīts, 1934. 25. novembris, Nr. 91, 12.
lpp.
57
Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.), [b.v.], Korp!
Gundega Ā!L!, 2008, 84. lpp.
58
Aizdarot kapu, studenšu korporāciju apvienotais koris atskaĦojis Lūcijas Garūtas
komponēto dziesmu ar Elzas Ābeles vārdiem. „Zem zaĜām mētrām dzimtenes
smiltājā”, Rīts, 1934. 6. decembris, Nr. 102, 8. lpp.
59
Acīmredzami domāts Jānis OzoliĦš. Jānis OzoliĦš (1908–1981) dzimis Jelgavā.
Studējis Jelgavas Skolotāju Institūtā. 1935. gadā beidzis Latvijas
Konservatoriju. 1944.–1953. gada LPSR Valsts kora mākslinieciskais vadītājs
un diriăents. Kopš 1951. gada Latvijas Valsts konservatorijas docētājs; 1951 –
1977. gada – rektors, kopš 1965. gada profesors. Miris Jelgavā. Komponējis
poēmu „Dziesmas ceĜš” (1969), vairāk kā 300 kordziesmu, aptuveni 40
solodziesmu, skaĦdarbus pūtēju orėestrim, tautasdziesmu apdares. „OzoliĦš
Jānis”, Enciklopēdija „Rīga”, Rīga, Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988,
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komponēt atbilstošu mūziku, bet S!P!K! korim šo sacerējumu
iemācīties un nodziedāt apbedīšanas laikā. Konvents nolēmis uzticēt
prezidijam M. Karčevskas mirstīgās atliekas pārvest no stacijas uz
konventu, kā arī risināt citus ar viĦas apbedīšanu saistītus jautājumus
saziĦā ar nelaiėes tuviniekiem, filistru biedrības pārstāvēm un krāsu
radiem.60 Gundega esot organizējusi vērienīgas bēres, tādēĜ
neizbrīna, ka „pēc kāda pusgada paklīdušas baumas, ka gundegas
bērēm izdevušas par daudz naudas un tādēĜ nevarējušas sarīkot
balli”61. Tomēr tas, ka ziĦas bijušas nepamatotas apliecina tas, ka tad,
kad „Karčevska kungs piedāvājis segt radušos izdevumus; konvents
baumas noliedzis un no piedāvājuma atteicies”62. Marija Berga
atminās:
„(..) [U]rnu atveda uz Rīgu un novietoja konventa istabā uz
postamenta. Konventa dzīvoklis bija tērpts sērās. Bija
aizplīvurots vapenis, dibinātāju fotogrāfija un griestu lustra.
Arī mums deėeĜu krāsas un cirėeĜus apvilka ar melnu tillu uz
20 dienām. Izvadīšanas dienā urnu ielika zārkā un pie tā ik pa
laikam mainījās goda sardze. Dibinātāju pavadījām uz mūžu
Meža kapos (..).”63
Tā laika periodiskie izdevumi, atmiĦu stāstījumi rāda, ka M.
Karčevska esot bijusi Ĝoti cienīta un sabiedrības ievērību izpelnījusies
personība. Daudzi esot uzskatījusi par savu pienākumu izrādīt pēdējo
godu:

502. lpp; „Komponists Jānis OzoliĦš”, Zīlīte, 1983. 1. maijs; „Jānis OzoliĦš”,
Padomju Jaunatne, 1981. 25. septembris. (Red. piez.)
60
Korporācijas Gundega konventa 1934. gada 26. novembra protokols Nr. 358,
LVVA 4276-1-3–6.
61
Korporācijas Gundega konventa 1935. gada 29. aprīĜa protokols Nr. 375, LVVA
4276-1-3–6.
62
Korporācijas Gundega konventa 1935. gada 29. aprīĜa protokols Nr. 375, LVVA
4276-1-3–6.
63
Berga, M. „Manas atmiĦas par Gundegām Latvijas laikā”, Gundegas Vēstnesis,
2011, Nr. 13, 6. lpp.
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„(..) Viens pēc otra pie svaigās kapu kopas nāca atvadīties
pārstāvji no „Gundegas” dibinātājām, filistru biedrības un
„Gundegu” saimes. Tad pārstāves no S.P.K., studenšu
korporācijām „Daugaviete” un „Gaujmaliete”, no studenšu
korporāciju kora. ViĦām sekoja ardievu nesēji no korp.
„Latvia” filistru biedrības, studējošiem un dāmu komitejas.
Atvadījās arī nelaiėes skolas biedru vārdā līdzgaitnieki
Liepājas pilsētas ăimnāzijā. No tālienes mirušai sveicienus
bija sūtījis nelaiėes draugs sūtnis Ed. KrieviĦš Berlīnē.”64
Par spīti īsajam dzīves gājumam M. Karčevska paspēja dot
nozīmīgumu ieguldījumu korporācijā un sabiedrībā kopumā, ko
joprojām novērtējam un atmināmies.

64

„Zem zaĜām mētrām dzimtenes smiltājā”, Rīts, Nr. 102, 1934. 6. decembris, 8.
lpp.
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3. Alīde Leontīne Grīna (dzim. Cerbule)
Klusais darbs kā sirdrabstrautiĦš ritēs dziĜi urbdamies (..)
(Elza Ābele)65.
3.1. Biogrāfiskā uzziĦa
Dzimusi: 1902. gada 6. maijā
Alūksnē
Izglītība: Latvijas Universitātes
Medicīnas fakultāte (nepabeigta)
Mirusi: 1951. [1954]66 gada 9.
maijā izsūtījumā Sibīrijā67
3.2. Aleksandra Grīna ēnā

No Atpūta, 1937. 12. nov.,
Nr. 680

Alīde
Leontīne
Grīna
(dzimusi Cerbule) nākusi pasaulē
1902. gada 6. maijā Alūksnē, tēvs –
dārznieks Jānis Cerbulis, māte
Kristīne
Cerbule
(dzimusi
Vērzemnieks)68. Ăimenē ir vēl
viens bērns – Fanija (vēlāk Oldere).

65

Ābele, E. Gundegu dziesma.
„Mirušās locekles”, Dailei Tautietei 1, 1923–1968, 1968, 12. lpp.; Rīgas
Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloăijas institūts. 1949.g. izsūtīto
iedzīvotāju saraksts pa apriĦėiem. Valmieras apriĦėis, Valmiera. Pieejams:
http://www.itl.rtu.lv/LVA/dep1941/saraksti/23_Valmieras_apr.pdf Skatīts
2013. 22. oktobrī. (Red. piez.)
67
„Mirušās locekles”, Dailei Tautietei 1, 1923–1968, 1968, 12. lpp.
68
„Alide Leontine Zerbul”, Vidzemes un Latgales ev.lut. draudžu metriku grāmatas,
fonds 235, apraksts 14, Vidzeme Valkas apriĦėis, Alūksnes-ZeltiĦu draudze
(1739–1937), lieta: 605-Dz-L-A, Alūksnes latviešu draudzē 1902. gadā
dzimušie, 208. ieraksts. (Red. piez.)
66
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Uzsākot medicīnas studijas Latvijas Universitātē, notiek
liktenīga tikšanās. Latvijas Universitātes Sociālo un politisko
pētījumu institūta pētniece Klinta Ločmele to raksturo šādi:
„Augstskolā Aleksandrs Grīns [1895–1941] iepazinās ar
cilvēku, kam viĦa dzīvē palika nozīme uz visiem laikiem. Ap
Bermonta uzbrukuma laiku jaunais students un virsleitnants A.
Grīns kādu dienu augstskolā satiek divas studentes, arī
mediėes, no kurām viena ir jauniĦā alūksniete Alīde Cerbule.
Iepazīšanās, pāris ėircinātāju teikumu izmaiĦa, un jaunā
studente virsleitnantam iepatīkas. Drīz viĦš viĦu apciemo, un
vēlāk tā kĜūst viĦa dzīves biedrene.”69
A. Grīna līdzdarbojās korporācijas Gundega dibināšanā.
Saglabājušies vien rakstu fragmenti par viĦas devumu Gundegā,
tomēr, spriežot pēc netiešām liecībām, viĦa pati, ne vīrs bijusi
godbijīgās attieksmes avots. Piemēram, ievērojama ir A. Grīnas
iniciatīva, 1927./28. akadēmiskā gada pavasara semestrī rosinot
svētdienās rīkot „īpašas pēcpusdienas sabiedrisku jautājumu
pārrunai”. Šāda iniciatīva domāta kā iedvesmas dzirksts pagurušajai
literārajai komisijai. Lai padarītu gundegu saviesīgo dzīvi saturīgāku
un spraigāku, esot ieteikts apmeklēt Saeimu un redzēto vēlāk
pārrunāt.70
Gluži kā Elzas Ābeles Gundegu dziesmā – „klusais darbs kā
sirdrabstrautiĦš ritēs dziĜi urbdamies” –, A. Grīna darbojās aktīvā
konventa darbā līdz 1929. gada rudenim, kad paziĦoja, ka „tekošā
semestrī viĦa neimatrikulēsies” un „lūdz ieskaitīt filistrēs-tautietēs”,
un viĦas lūgums bija apmierināts.71

69

Latvijas Universitāte, Ločmele, K. AtvaĜinātais karavīrs. Pieejams:
http://vesture.lu.lv/1919-1929/laikmeta-stils/raksts/atvalinatais-karavirs/
Skatīts 2012. gada 17. novembrī.
70
Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.), [b.v.], Korp!
Gundega Ā!L!, 2008, 36. lpp.
71
Korporācijas Gundega konventa 1929. gada 6. oktobra protokols Nr. 211, LVVA
4276-1-3–6.
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Godinot dibinātāju ieguldījumu, 1930./31. akadēmiskā gada
rudens komeršā, viĦa kopā ar M. Karčevsku izvēlētas par Saules
meitām.72
A. Grīna bijusi viesmīlīga un atsaucīga, piemēram, 1935.
gadā uzĦēmusi pie sevis Gundegu sadraudzības organizācijas –
vecākās Igaunijas studenšu korporācijas Filiae Patriae73 – komiltoni,
kura viesojās Rīgā kā kora dalībniece un kura kopā ar citām Filiae
Patriae komiltonēm arī devās uz BrāĜu kapiem, lai godinātu ar ziedu
uzlikšanu mūžībā aizgājušās M. Karčevskas piemiĦu.74 Marija Berga
atminas A. Grīnas viesmīlību un ieinteresētību:
„Citāciju nešana dažreiz bija Ĝoti patīkama, bet dažreiz grūta.
Atceros, ka es ar lielu godbijības sajūtu nesu citāciju fil! Alīdei
Grīnai. Filistre pati man atvēra durvis un aicināja iekšā. Teica,
ka gribot iepazīties ar Gundegas meitenēm. Ieveda mani
rakstnieka Aleksandra Grīna kabinetā, kur mēs sēdējām un
parunājāmies. Izjautāja mani par dzimto pusi, piederīgiem, par
studijām un korporācijas krustmāti. Kad pateicu – Lidija
Torgani, filistre iesaucās – nu, tā ir mana vīra simpātija!”75
Gundegas 15 gadu jubilejā dibinātājas vīrs A. Grīns
gundegām velta noveli „Trīs un viena”.76

72

Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.), [b.v.], Korp!
Gundega Ā!L!, 2008, 53. lpp.
73
Dibināta 1920. gada 27. oktobrī. Korporatsioon Filiae Patriae. Pieejams:
http://www.cfp.ee/AJALUGU_24.htm Skatīts 2013. 19. novembrī. (Red. piez.)
74
Korporācijas Gundega konventa 1935. gada 1. aprīĜa protokols Nr. 373 un 1935.
gada 8. aprīĜa protokols Nr. 374, LVVA 4276-1-3–6.
75
Berga, M. „Manas atmiĦas par Gundegām Latvijas laikā”, Gundegas Vēstnesis,
2011, Nr. 13, 4. lpp.
76
Studenšu korporācija Gundega, Bundule, L. (1999) Studenšu korporācijas
Gundega vēsture. Pieejams: http://www.gundega.lv/# Skatīts 2012. 17.
novembrī; Grīns, A. „Trīs un viena”, Daugava, 1938. 1. maijs, 404. lpp. (Red.
piez.)
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3.3. Aleksandra Grīna dzīvesbiedre
Laulībā ar Aleksandru (īstajā vārdā – Jēkabu) Grīnu 1926.
gada 25. decembrī piedzimst viĦu pirmā meita Zenta (Guna), kas
1989./90. akadēmiskā gada rudens semestrī uzĦemta atjaunotās
Gundegas pirmajā – 100. coetā,77 un 1935. gada 17. decembrī – otra
meita Ilze.78
Raksturojot Grīnu ăimenes dzīvi, Jānis Sudrabkalns (1894–
1975) par Grīnu ăimeni raksta:
„Grīna dzīvoklī Zaubes ielā [2. dz.4]79 ienācēju sagaida laipns
mājīgums. (..) Īsta, dziĜa sirsnība, savstarpīgas uzticības
saliedēts ăimenes gars valda šai latviešu mājā. (..) Ja runā par
rakstnieka mājām un dzīvi, tūliĦ jāsastopas vaigu vaigā ar viĦa
dzīvesbiedri. Vēlākie biogrāfi viĦai veltīs daudzas lapas. Alīde
Grīna ir ne vien cītīga mašīnrakstītāja, kam rakstnieks diktē
savus sacerējumus, no romāniem līdz līgumiem ar rentnieku,
bet arī padomdevēja, pirmā vērtētāja, kuras spriedumam Grīns
stipri uzticas. (..) mašīnrakstītāja pārvēršas par krietnāko
rosinātāju un balstītāju, ar ticības pilnu sirdi. Divu medicīnas
studentu satikšanās mūsu universitātē Bermonta dienās ir
bijusi liktenīga un laimīga. Neviens no Grīniem gan nav
studijas beidzis, ārsta diplomu nav dabūjis, bet dvēseles
terapija, dzīves higiēna viĦiem pazīstama labi. Jo mīlīgu māju
padara arī divi meiteĦi. Ilze vēl nedara lielus darbus, bet Zenta
jau iet skolā, lasa grāmatas kā ogas un piedalās sarunās ar
spriedumiem, kas dažkārt samulsina pat vecākus.”80

77

„Gundegas meitenes”, Dailei Tautietei 18, 1992., 39. lpp.
A. Grīns. DaiĜdarbi un raksti 1, I. Bērsona sakopojumā, Rīga, Signe, 1994, 42.
lpp.
79
Zaubes iela 2, dz. 4. Bambals, A. „Orderis man paziĦots...”, Daugavas Vanagu
Mēnešraksts, 1998. 1. novembris.
80
Sudrabklans, J. „Karotājs un mājas cilvēks, sapĦotājs un zemes cilvēks”, Atpūta,
1937. 12. novembris, Nr. 680, 24. lpp.
78
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Meita Zenta Romana savukārt atminās, ka māte bijusi stingra un
„[k]ādreiz arī kāds sods no viĦas bija jāsaĦem.”81 Tāpat atcerās arī to,
kā tēvs ar māti strādājuši pa vakariem:
„Dzirdēju, kā pa vakariem viĦš diktē un mamma klabina uz
mašīnas. Mums toreiz Baznīcas ielā bija tāds kā komunālais
dzīvoklis. Visa tā rakstīšana arī bija tikai pa vakariem un
naktīm (..).”82
2008./2009. akadēmiskā gada pavasara semestrī, tiekoties ar
gundegas meitenēm, Z. Romana stāstījusi par māti kā labu saimnieci,
„tāpēc šie viesi (E. Virza (1883–1940), J. Sudrabkalns, A.
Čaks (1901–1950) u.c.) bieži bija iegriezušies pusdienās. Kad
mājās bijuši viesi, arī mūzika bijusi un šad tad arī dejas, bija
izdevība izmantot patafonu un plates. Tā kā Alīde bija
korporante, tad dažkārt bijušas korporāciju biedru sanākšanas
pie viĦas, taču nekas daudz par korporāciju netika
pārrunāts.”83
Savukārt par 1940. gada A. Grīna arestu atminējās, ka tas esot mātes
dzīvi apstādinājis:
„(..) tēva aresta aculiecinieki karavīri nodeva mammai pāris
piemiĦas lietas – tēva pīpīti un vēl šo to. Mammu tas galīgi
izsita no sliedēm. Ja nebūtu ienākuši vācieši, arī mūs izsūtītu
nākamajā akcijā, kas jau bija plānota.”84
Daudzi devās bēgĜu gaitās prom no Latvijas, arī Grīnu
ăimenei – Alīdei ar meitām Zentu un Ilzi –, šīs dienas acīm skatoties
81

KĜavinš, K. „ViĦš mācēja par vēsturi Ĝoti dzīvi stāstīt”, Karogs, 2008. novembris,
124. lpp.
82
KĜavinš, K. „ViĦš mācēja par vēsturi Ĝoti dzīvi stāstīt”, Karogs, 2008. novembris,
125. lpp.
83
Bundule L., „ZivtiĦa K. Audzināšanas stunda kopā ar fil! Zentu Romanu”,
Gundegas Vēstnesis, 2011, Nr. 13, 15.–16. lpp
84
KĜavinš, K. „ViĦš mācēja par vēsturi Ĝoti dzīvi stāstīt”, Karogs, 2008. novembris,
126. lpp.
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uz notiekošo, būtu bijis jādodas prom. Tomēr, kā Z. Romana
atminās, „mamma laikam vēl cerēja, ka tēvs atgriezīsies”85 un tādēĜ
palika Latvijā.86 To apstiprina sludinājums par pazudušo
meklējumiem.87 Kad A. Grīna ar meitām esot atgriezusies no
laukiem Rīgas dzīvoklī, viĦas esot ieraudzījušas, ka daudzas lietas,
arī grāmatas, manuskripti un pieraksti, esot bijuši iznīcināti vai
konfiscēti, un tā arī nekad netika atgūti. Ievērojot minēto, ăimene
devās atpakaĜ uz laukiem.
Tomēr Rīgas atstāšana nav devusi cerēto patvērumu, jo
1949. gadā no Valmieras apriĦėa Pikātiem ăimeni – māti ar meitām
– izsūtīja uz Amūras apgabalu, Kaganovičas rajonu88. A. Grīna mira
no sirdstriekas 1951. gada [pēc dažiem avotiem – 1954. gada]89 9.
maijā.90
Laikā pirms PSRS okupācijas pie Grīnu ăimenes bieži
ciemojās sabiedrībā ievērojami cilvēki, piemēram, E. Virza, A. Čaks,
pulkvedis Aleksandrs Plensners (1892–1984), izdevējs H. Rudzītis,
J. Sudrabkalns. Tomēr jau 1940. gadā, ienākot padomju karaspēkam,
J. Sudrabkalns vairs neesot pazinis Grīnu ăimeni. Z. Romana
raksturo savas mātes reakciju uz šādām pārmaiĦā cilvēciskā rīcībā:
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KĜavinš, K. „ViĦš mācēja par vēsturi Ĝoti dzīvi stāstīt”, Karogs, 2008. novembris,
126. lpp.
86
KĜavinš, K. „ViĦš mācēja par vēsturi Ĝoti dzīvi stāstīt”, Karogs, 2008. novembris,
126. lpp.
87
„Palīdzēsim meklēt pazudušos”, Tēvija, 1941. 8. jūlijs, 6. lpp.
88
Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloăijas institūts. 1949.g. izsūtīto
iedzīvotāju saraksts pa apriĦėiem. Valmieras apriĦėis, Valmiera. Pieejams:
http://www.itl.rtu.lv/LVA/dep1941/saraksti/23_Valmieras_apr.pdf Skatīts
2013. 22. oktobrī. (Red. piez.)
89
„Mirušās locekles”, Dailei Tautietei 1, 1923–1968, 1968, 12. lpp.; Rīgas
Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloăijas institūts. 1949.g. izsūtīto
iedzīvotāju saraksts pa apriĦėiem. Valmieras apriĦėis, Valmiera. Pieejams:
http://www.itl.rtu.lv/LVA/dep1941/saraksti/23_Valmieras_apr.pdf Skatīts
2013. 22. oktobrī. (Red. piez.)
90
KĜavinš, K. „ViĦš mācēja par vēsturi Ĝoti dzīvi stāstīt”, Karogs, 2008. novembris,
127. lpp.
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„Māte stāstīja, ka ieraugot viĦu uz ielas, Sudrabkalns pārgājis
pretējā pusē. ViĦa teica: ja viĦš kādreiz man vēl sniegs roku,
es viĦam pasniegšu kāju.”91
Vīra zaudēšana, okupācija, karš un cilvēciskā nekrietnība esot
ievērojami izmainījuši A. Grīnu, zuda optimisms.
Tomēr arī nelaimē var rast draudzības apstiprinājumu. A.
Grīnas draudzenes – gundegas – nekad viĦu nepameta. Tās bija kopā
gan priekos, dodot pamatu A. Grīnas meitām mielot acis, raugoties
eleganto tērpu parādi, gan arī bēdās – kara laikā palīdzot iespēju
robežās A. Grīnai ar pārtiku un apăērbu.92
3.4. A. Grīnas meitas
1955. gada 22. augustā esot atbrīvota meita Ilze, bet 1956.
gada 16. jūnijā meita Zenta.93 Z. Romana atgriezās Latvijā:
pierakstījās Valmierā, bet dzīvoja Rīgā, studēja medicīnas laborantu
skolā, bet pa naktīm strādāja – adīja jakas. Vēlāk ar Latvijas PSR
Augstākās Padomes Prezidija priekšsēdētāja KārĜa OzoliĦa (1905–
1987) atbalstu nokārtoja arī pierakstu Rīgā, uzsākot studijas
medicīnas institūtā ar specializāciju tuberkulozē un strādājot par
nakts laboranti.94
1964. gadā Z. Romana apprecas95 un viĦas laulībā ir viena
meita – Nora Romana.
91

KĜavinš, K. „ViĦš mācēja par vēsturi Ĝoti dzīvi stāstīt”, Karogs, 2008. novembris,
129. lpp.
92
Bundule L., ZivtiĦa K. „Audzināšanas stunda kopā ar fil! Zentu Romanu”,
Gundegas Vēstnesis, 2011, Nr. 13, 15.–16. lpp
93
Rīgas Tehniskās universitātes Informācijas tehnoloăijas institūts. 1949.g. izsūtīto
iedzīvotāju saraksts pa apriĦėiem. Valmieras apriĦėis, Valmiera. Pieejams:
http://www.itl.rtu.lv/LVA/dep1941/saraksti/23_Valmieras_apr.pdf Skatīts
2013. 22. oktobrī. (Red. piez.)
94
KĜavinš, K. „ViĦš mācēja par vēsturi Ĝoti dzīvi stāstīt”, Karogs, 2008. novembris,
127. lpp.
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KĜavinš, K. „ViĦš mācēja par vēsturi Ĝoti dzīvi stāstīt”, Karogs, 2008. novembris,
129. lpp.
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A. Grīnas meitas Ilzes dzīves ritums bijis daudz īsāks un
traăiskuma pilns. Pēc N. Romanas stāstītā I. Grīna arī esot
atgriezusies Rīgā, ilgāku laiku nav varēju dabūt darbu, tad strādājusi
par tramvaja vadītāju, bet kāda negadījuma dēĜ esot izdarījusi
pašnāvību. Periodikā lasām:
„Traăisks liktenis Rīgā piemeklējis rakstnieka Aleksandra
Grīna meitu Ilzi – stāsta kāds atbraucējs no Latvijas.
Aleksandru Grīnu deportēja 1941. gada jūnijā, un viĦš
izsūtījumā miris. Ilze pēc atgriešanās no deportācijas strādājusi
Rīgā par tramvaju vadītāju. ViĦas vadītais tramvajs sadūries ar
kāda partijas biedra mašīnu, un viĦa atlaista ne vien no darba,
bet viĦai vajadzējis maksāt arī zaudējumu atlīdzību 6000 rubĜu
apmērā. Nonākusi bezizejā, Ilze nošāvusies.”96
Nekādu detaĜu par pašnāvības apstākĜiem nav bijis.
Gatavojot krāsu referātu, autore centusies sazināties ar A.
Grīnas mazmeitu N. Romanu. Sākumā sazināšanās mēăinājumi
nebija veiksmīgi – gundegām pieejamā kontaktinformācija
novecojusi, tomēr autore neatmeta iecerei ar roku un ėērās pie
telefonu kataloga šėirstīšanas, kur arī atradusi, ka esot tāda Z.
Romana, dzīvojoša „RomaĦos”, Baltezerā, Ādažu pagastā, klāt arī
telefona numurs. Šoreiz autorei veicās; atbildējusi pati N. Romana.
Pirmajā sarunā atklājās, ka A. Grīnas mazmeita ir Ĝoti jauka, atvērta
un izpalīdzīga. Pastāstījusi par to, kā bijis ar vecmammu un dalījusies
citā informācijā. Izrādījies, ka viĦai arī esot A. Grīnas un Z.
Romanas vēstules, kas sūtītas no Sibīrijas, esot arī bildes. Autore
iedevusi savu kontaktinformāciju un norunājušas tikties. 2012. gada
17. decembrī – krāsu referāta lasīšanas laikā – N. Romana viesojās
un papildināja autores stāstījumu.

96

„Aleksandra Grīna meitas traăiskais liktenis”, Londonas Avīze, 1960. 27. maijs,
Nr. 727, 3. lpp.
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2013. gadā A. Grīnas mazmeita N. Romana nodibinājusi A.
Grīna fondu, atbalsta A. Grīna nemirstīgā darba „DvēseĜu putenis”
ekranizāciju97.

Apkopojums
Milda Karčevska un Alīde Grīna – divas dibinātājas, divas
ievērojamas personības. Vienas dzīves ritums bijis īss, spožs,98 veltīts
Gundegai līdz pat pēdējam dzīves brīdim, slimības aprauts pašā
pilnbriedā. Otras dzīves ritums bijis rimts, veltīts sava vīra ăēnijam
un aprāvies pārmaiĦu laiku un totalitāru varu necilvēcības dēĜ. Abas
vieno daudzi personības izaugsmi veidojošie faktori, tostarp
Gundega. Tomēr liktenis un atstātais mantojums tik krasi atšėiras, ka
malā stāvētājam pamatoti varētu rasties jautājums par iemesliem,
kādēĜ izzinātas abas personības, nevis tikai spožākā no tām. Atbilde
uz minēto jautājumu rodama apstāklī, ka Gundega vieno personības,
kas ir gan kā kalnu upe – spēcīga, strauja un mainīga –, gan kā
sidrabstrautiĦš – neievērots veido lielas upes, tiecoties pretim
okeānam. M. Karčevsku un A. Grīnu – pretmetus liktens un atstātā
mantojuma ziĦā – simboliski vieno 1930./31. akadēmiskā gada
rudens komeršs – abas izvēlētas par Saules meitām. Minētais norāda,
ka tikai pilnīga izziĦa sniedz objektīvu priekšstatu par Gundegu.

97

Libeka Māra, „Kāpēc „DvēseĜu putenis” svarīgs tieši šobrīd?”, Latvijas Avīze,
2013. 31. oktobris. (Red. piez.)
98
M. Karčevsku plašsaziĦas līdzekĜi raksturo kā vienu no korporācijas Gundega
„pirmajām aktīvākākajām biedrēm”. „Latviešu sievietes dzīve”, Latviete,
1934. 1. decembris, Nr. 12, 169. lpp.
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OLGA VĪTOLA – KALPOŠANA DAILEI
m! Signe Žīgure 145c!*
Deva daudz, vienmēr bija ieinteresēta jauno studenšu
domās un idejās, mudināja visas censties uz ko vairāk (Anda
Ăērmane) 99.

Ievads
Olgas Vītolas (dzimušas
Vītumas, pirmajā laulībā –
Jeremicas) dzīves ritums un
personības izaugsme saistīta ar
studenšu korporāciju Gundega,
esot tās dibinātājai un darbības
turpinātājai ārpus Latvijas. 2013.
gada 5. februārī O. Vītolai
apritētu 110 gadi, 2013. gadā
pagājuši 90 gadi kopš Gundegas
dibināšanas; referāts ir veltījums
jubilejām.

No Atpūta, 1936. 29. maijs,
Nr. 604
*

Krāsu referāts. Iesniegts 2013. gada 9. septembra redakcijā. Darba konsultantes:
Bc. hist. Liena Bundule un Dr. biol. Ināra Kampenusa.
99
Germanis, A. „No fil! dib! Olgas Vītolas atvadoties”, Dailei un Tautietei, 1988,
Nr. 16, 55. lpp.
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1. Biogrāfiskā uzziĦa
Dzimusi: 1903. gada 5. februārī Alūksnes novada Annas pagastā
Izglītība: Latvijas Universitātes Tautasaimniecības un tiesību
zinātĦu fakultāte (tiesību zinātnes, nepabeigta)
Latvijas Konservatorija, arfas spēle (brīvmāksliniece, 1936)
Amati konventā: līdz 1932. gada 31. janvārim korporācijas
Gundega Filistru biedrības pirmās valdes vicepriekšsēdētāja
1960./61. akad.g. – Klīvlendas grupas pārstāve
1962./63. akad.g. – Konventa tiesas locekle Klīvlendas grupā
1963./64. akad.g. – Klīvlendas grupas pārstāve
Mirusi: 1987. gada 25. oktobrī Klīvlendā, ASV

2. Ieskats dzīves ritumā
2.1. Dzīves rīts
Olga Vītola (dzimusi Vītuma, pirmajā laulībā – Jeremica)
nākusi pasaulē 1903. gada 5. februārī (23. janvārī vecajā stilā)
Alūksnes novada Annas pagastā (Annenhof). Tēvs – Pēteris Vītums,
piederošs pie Opekalna draudzes100, esot bijis skrīveris101, bet māte –
Milda (dzimusi Auseklis)102. Nav gan ziĦu par to, cik bērni dzimuši
ăimenē. Ir vien zināms, ka O. Vītolai ir brālis Artūrs Vītums (1904–

100

„Olga Wihtum”, Vidzemes un Latgales ev.lut. draudžu metriku grāmatas, fonds
235, apraksts 14, Vidzeme Valkas apriĦėis, Alūksnes-ZeltiĦu draudze (1739–
1937), lieta: 608 Dz,L,M-L,V-A, Alūksnes latviešu draudzē 1903. gadā
dzimušie, 130.a ieraksts.
101
Latvijas Veterinārārstu biogķafiskā enciklpēdija, G. Preinberga red., Rīga,
Pārtikas un veterinārais dienests, 2004, 67. lpp. (Red. piez.)
102
„Olga Wihtum”, Vidzemes un Latgales ev.lut. draudžu metriku grāmatas, fonds
235, apraksts 14, Vidzeme Valkas apriĦėis, Alūksnes-ZeltiĦu draudze (1739–
1937), lieta: 608 Dz,L,M-L,V-A, Alūksnes latviešu draudzē 1903. gadā
dzimušie, 130.a ieraksts.
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1999),103 kas dzimis 1904. gada 23. oktobrī un kas bijis ievērojams
veterinārmedicīnas zinātnieks.104 Tā kā par O. Vītolas bērnību un
skolas gaitām nav publiski pieejamu ziĦu, pateicoties ziĦām par
viĦas brāli , var izdarīt secinājumus arī par O. Vītolu.
Zināms, ka O. Vītolas brālis mācījies Annas pagasta skolā un
Alūksnes ăimnāzijā. Ievērojot dzimšanas gadu starpību, var pieĦemt,
ka turpat mācījusies arī O. Vītola. Līdzīgu apsvērumu vadītiem, var
secinā, ka 1917. gadā Pirmā Pasaules kara laikā arī māsa līdz ar visu
ăimeni devusies bēgĜu gaitās uz Krieviju, bet 1919. gadā atgriezusies
Latvijā.105 Pēc atgriešanās dzīvots Rīgā, kur brālis pabeidz
pamatskolas kursu 1. ăimnāzijā un tad turpina mācības 1. valsts
klasiskajā ăimnāzijā (1920–1923).106 Ievērojot minēto, nav izslēgts,
ka arī O. Vītola līdz ar brāli turpinājusi mācības, ko apstiprina fakts,
ka A. Vītuma mācību beigas sakrīt ar O. Vītolas studiju uzsākšanu.
1923. gadā O. Vītola uzsāka tiesību zinātĦu studijas Latvijas
Universitātes Tautasaimniecības un tiesību zinātĦu fakultāte, kā arī
103

Vītuma, A. „51. Coetus meiteĦu lūgumraksts un Curriculum vitae”, Studenšu
korporācijas Gundega Apkārtraksts. 1936, Nr. 33, 10. lpp.
104
Artūrs Vītums dzimis 1904. gada 23. oktobrī. 1936. gada 5. maijā Latvijas
Universitātes Veterinārmedicīnas fakultātes ietvaros sagatavojis darbu
„Pētījumi par zirga plaušu embrionālo attīstību” (tēmu ieteicis prof. Ludvigs
KundziĦš (1855–1940). 1937. gadā par šo pētījumu A. Vītums saĦēmis
Kultūras fonda 1. godalgu. 1936.–1937. gadu pavadījis Vīnes Veterinārajā
augstskolā. Bijis Latvijas Universitātes Anatomijas institūta vadītājs un
vienlaikus arī Latvijas Lauksaimniecības universitātes Veterinārmedicīnas
fakultātes dekāns (1943.–1944.). Trimdā A. Vītums bijis Vašingtonas štata
universitātes Veterinārmedicīnas koledžas (ASV) anatomijas profesors, 1980.
gadā Vašingtonas universitātes (ASV) profesors-konsultants. Šajā universitātē
izveidota A. Vītuma vārdā nosaukta stipendija. LLU Veterinārmedicīnas
fakultāte. Pieejams: http://www.vmf.llu.lv/index.php?parent=3575 Skatīts:
2013. 11. septembrī; BērziĦš, E. Lauksaimniecības augstākā izglītība Latvijā:
enciklopēdija, Jelgava, Jelgavas tipogrāfija, 1999, 373. lpp.; Afanasjevs, I.
„Vītums Arturs”, Veterinārmedicīnas augstākā izglītība Latvijā 1919.–2004.,
Jelgava, LLU VMF, 2004, 1. lpp.
105
Afanasjevs, I. „Vītums Arturs”, Veterinārmedicīnas augstākā izglītība Latvijā
1919.–2004., Jelgava, LLU VMF, 2004, 1. lpp.
106
Latvijas Veterinārārstu biogķafiskā enciklpēdija, G. Preinberga red., Rīga,
Pārtikas un veterinārais dienests, 2004, 67. lpp. (Red. piez.)
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arfas spēles studijas Latvijas Konservatorijā. Togad līdz ar daudzām
citām jaunietēm O. Vītola kĜuva arī par vienu no studenšu
korporācijas Gundega dibinātājām. Aplūkojot dibinātāju kopbildi,
var ievērot, ka O. Vītola iztrūkst, tomēr tas skaidrojums ar studijām
Francijā107.108
Veselības aspvērumu dēĜ O. Vītolai nācies izvēlēties studijas
tikai vienā augstskolā, dodot priekšroku arfas spēlei pār tiesību
zinātnēm.
2.2. Izcila arfiste un Arvīda Jeremica dzīvesbiedre
1927. gada vasarā O. Vītola salaulājas ar Arvīdu Jeremicu.
Arvīds Jeremics absolvējis Latvijas Universitātes
Tautsaimniecības un tiesību zinātĦu fakultāti, 1924. gada 6. oktobrī
bijis viens no 11 Latvijas Universitates studentiem, kas atjaunoja
1896. gada 18. decembrī dibināto studentu organizāciju Fraternitas
Petropolitana, pārdēvējot to par Fraternitas Metropolitana.109 1933.
gada 20. jūnijā iecelts par Rīgas apgabaltiesas papildus
miertiesnesi.110 Tomēr jau 1934. gada 6. martā111 A. Jeremics
aptuveni 30 gadu vecumā aizgājis mūžībā, nepārcietis aklās zarnas
operāciju;112 guldīts Rīgas Meža kapos.113 Apbedīšanā piedalījušās
arī gundegas.114
107

Atbilstoši Ināras Kampenusas konstatētajam, analizējot Gundegas 1929.–1941.
gada protokolus.
108
Ābele-SkrastiĦa, E. (2008). Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa.
Korp! Gundega Ā!L!, 12. lpp.
109
Lambergs, V. „Par godu, draugu un tēvu zemi. Fraternitas Metropolitana 55
gadi”, Laiks, 1951. 15. decembris, Nr. 99, 3. lpp.
110
„VI sesijas 19. sēde 1933. gada 20. jūnijā”, Saeimas Stenogrammas, 1933. 1.
maijs, Nr. 2, 777. sleja.
111
Valdības Vēstnesis, 1934. 8. marts, 1. lpp.
112
„Miris meerteesnesis Arw. Jeremics”, Latwis, 1934. 6. marts, Nr. 3697, 3. lpp.
113
Nekropole. Arvīds Jeremics. Pieejams: http://nekropole.info/lv/Arvids-Jeremics
Skatīts 2013. 11. septembrī.
114
Korporācijas Gundega konventa 1934. gada 12. marta protokols Nr. 337, LVVA
4276-1-3–6.
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O. Vītolas studijas iekavējas, un tikai divus gadus pēc vīra
nāves, 1936. gada pavasarī viĦa beidz Latvijas Konservatoriju,
iegūstot brīvmākslnieces grādu arfā doc. Klementīnes Hibšovas
(1882–1957)115 klasē116, tomēr reizē turpinot muzicēt kopā
„SkaĦupe”117. 1938. gada 29. augustā O. Vītolai piešėirts Kultūras
fonda pabalsts LVL 5000 apmērā arfas spēles studijām ārzemēs (12
mēnešus).118 Jau rudenī viĦa dodas uz Franciju apgūt arfas spēli pie
Parīzes Konservatorijas profesora Marsela Turnjē (1879–1951).119
1940. gada 22. aprīlī, atgriežoties Rīgā pēc studiju beigām, O. Vītola
sniedz koncertu Latvijas Konservatorijā. O. Vītolas koncerts
ievērojams ar to, ka latviešu klausītāja vērtējumam bija nodoti arfai
komponēti, ne aranžēti, pārsvarā franču komponistu skaĦdarbi,
115

Klementīne Hibšova dzimusi Prāgā. Absolvējusi sieviešu ăimnāziju, 1904. gadā
– Prāgas Konservatoriju. 1908. gadā izturēja konkursu uz arfistes vietu
Sanktpēterburgas Marijas (Мариинский) Operas teātra orėestrī. 1922. gadā
atgriezusies Prāgā, kur uzstājusies kā soliste un spēlējusi dažādos orėestros.
Vairākas sezonas koncertējusi Eiropā un ASV. Kopš 1930. gada patstāvīgi
dzīvojusi Rīgā. No 1931. līdz 1939. gadam ieĦēmusi docentes un arfas klases
vadītājas amatu Latvijas Konservatorijā. 1939. gadā kĜuvusi par Latvijas
Republikas pilsoni. Pēc desmit gadu pārtraukuma, sākot ar 1948. gadu
docējusi Latvijas Valsts konservatorijā un no 1948. līdz 1957. gadam bijusi
arfas klases vadītāja. Lai uzturētu formu, daudus gadus strādāja Latvijas
Nacionālās operas orėestrī. Dzīves nogalē pārgājusi pareizticībā, mainot vārdu
no Klementīne uz Katrīna. Apbedīta Pokrova kapos Rīgā. Latvijas krievi,
Vidjakina, S., MihaiĜeca, M. Klementīne Hibšova. Pieejams:
http://www.russkije.lv/lv/lib/read/k-khibshova.html Skatīts 2013. 1. novembrī.
(Red. piez.)
116
Poruks, J. „Latvijas konservātorija noslēdz 17 mācības gadu”, Jaunākās ZiĦas,
1936. 30. maijs, Nr. 121, 9. lpp.
117
„Jauns balets Nacionālā operā”, Valdības Vēstnesis, Nr. 265, 1937. 22.
novembris, 2. lpp.
118
„Kulturas fona domes sēde 1938. g. 29. augustā”, Valdības Vēstnesis, 1938. 22.
septembris, Nr. 215, 1. lpp.
119
Marsels Lusjēns Turnjē (Marcel Lucien Tournier – franču val.) – franču arfists,
komponiss un pedagogs. Ievērojams ar to, ka sacerējis solo skaĦdarbus arfai,
kas paplašinājuši tehniskās un harmoniskās instrumenta iespējas. Sillages
musicologiques: hommages à Yves Gérard, Ph. Blay et R. Legrand (éds.),
Paris, Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris-Centre
de recherche et d'édition du Conservatoire, 1997, p. 251. (Red. piez.)
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tostarp arī M. Turnjē „Ferija”120.121 Gundegām koncerts bijis iemesls,
lai pārceltu konventa norisi uz otrdienu. Gundegu atsaucība koncerta
laikā un ziedi raisa O. Vītolas pateicību.122
2.3. Rūdolfa Voldemāra Vītola dzīvesbiedre
1940. gada jūnijā O. Vītola salaulājas ar gleznotāju Rūdolfu
Voldemāru Vītolu.
R. Vītols dzimis 1904. gada 4. septembrī Valmieras apriĦėa
Vecates pagastā.123 1933. gadā absolvējis Latvijas mākslas
akadēmjas figurālās meistardarbnīcas kursu pie prof. JāĦa Roberta
Tilberga (1880–1972) un Ăederta Eliasa (1887–1975) ar
diplomdarbu „Pie avota”124. SaĦemot stipendiju, divus gadus
turpinājis studijas Parīzē.125 Vairākus gadus strādājis par mākslas
dekorātoru KuzĦecova rūpnīcā, Rīgā. 1937. gadā darinājumi pēc viĦa
metiem guvuši atzinību lietišėās mākslas pasaules izstādē Parīzē.126
BēgĜu gaitas abus aizveda svešumā. Pirmos bēgĜu gadus
Vītolu ăimene pavadīja Vācijā, kur vīrs, ievērojot to, ka pratis sešas
valodas, strādājis par intervētāju Starptautiskajā bēgĜu organizācijas
(IRO) dienestā, kā arī par zīmēšanas un māksalas vēstures
skolotāju.127 1950. gadā – pāris devās uz ASV, apmetoties Klīvlendā,
Ohaio,128 kur arī pavadījuši atlikušo dzīves daĜu.129
120

Féerie; prélude et danse (1912).
GraubiĦš, J. „Arfnieces Olgas Jeremicas koncerts”, Brīvā Zeme, 1940. 23. aprīlis,
Nr. 91, 7. lpp.
122
Korporācijas Gundega konventa 1940. gada 15. aprīĜa protokols Nr. 534, 1940.
gada 29. aprīĜa protokols Nr.536, LVVA 4276-1-3–6.
123
Laiks, 1980. 12. novembris, Nr. 91, 7. lpp.
124
„Miris gleznotājs Rūdolfs Vītols”, Laiks, Nr. 89, 1980. 5. novembris, 7. lpp.
125
„Savienotajās Valstīs”, Latvija Amerikā, 1974. 2. novembris; „Miris gleznotājs
Rūdolfs Vītols”, Laiks, Nr. 89, 1980. 5. novembris, 7. lpp.
126
„Klivlendas Chronika”, Laiks, 1954. 15. decembris, 2. lpp.
127
„Klivlendas Chronika”, Laiks, 1954. 15. decembris, 2. lpp.
128
Germanis, A. (1988) Dib! Olga Vītola dz. Vītuma. Dailei Tautietei 16, 54. lpp.
129
Orle, Ē. „Adrešu saraksts. Studenšu korporācijas”, Gundega Apkārtraksts, 1954,
Nr. 5, 5. lpp.
121
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Dzīve svešumā O. Vītolai nav laupījusi prasmi priecāties par
dzīvi. Spriežot pēc viĦas referātiem korporācijā Gundega – „Eiropas
ceĜojuma atmiĦas”130 un „Havaju salas”131 –, Vītolu pāris daudz
ceĜojis. 1962. gada augustā viĦi bija devušies 45 dienu ilgā ceĜojumā
pa Eiropas valstīm – Lielbritāniju, Nīderlandi, Vāciju, Itāliju, Spāniju
un Franciju. O. Vītola šādi raksturo ceĜojumā gūto:
„Un tagad, kad esmu laimīgi atgriezusies mājās un rakstu par
savu ceĜojumu, man nākas kavēties pie tā, kas ir palicis pāri no
šī Eiropas ceĜojuma – atmiĦām. AtmiĦas ir kā skaists dārzs,
kurā ziedi nekad nenovīst. Novēlu arī jums, mīĜas gundegas,
ceĜot un iegūt vēl skaistāku dārzu, kurā nevīstošie ziedi jūs
vienmēr iepriecinās.”132
1963. gadā O. Vītola svin 60 gadu jubileju. Klīvlendas
grupas prezidijs un gundegas sveic jubilāri ar sarkanām rozēm un
mīĜiem vārdiem. Jubilejai par godu O. Vītola uzstājas ar koncertu.
Lielākajai daĜai klausītāju šī ir iepazīšanās reize ar O. Vītolas arfas
spēli. Koncerta noslēgumā jubilāre dalās ar klātesošajiem arī
pagājušās vasaras Eiropas ceĜojuma iespaidos.133
2.4. Rūdolfa Voldemāra Vītola mantojuma glabātāja
1980. gadā mūžībā aiziet O. Vītolas vīrs.134 Korporācijas
Gundega vārdā esot nosūtīti ziedi un O. Vītolai izteikta līdzjūtība,
par ko atraitne visā sirsnībā pateicas.135
130

Vītols, O. „AtmiĦas par Eiropas ceĜojumu”, Studenšu korporācijas Gundega
Apkārtraksts, 1962, Nr. 32, 5.–6. lpp.
131
Ăērmanis, A. „Klīvlandas grupas 1964./64. māc. g. pārskats”, Studenšu
korporācijas Gundega Apkārtraksts, 1965, Nr. 39, 5. lpp.
132
Vītols, O. „AtmiĦas par Eiropas ceĜojumu”, Studenšu korporācijas Gundega
Apkārtraksts, 1962, Nr. 32, 5.–6. lpp.
133
Wurtner, V. „Prezidija ziĦojumi”, Studenšu korporācijas Gundega Apkārtraksts,
1963, Nr. 33, 12. lpp.
134
„Miris gleznotājs Rūdolfs Vītols”, Laiks, Nr. 89, 1980. 5. novembris, 7. lpp.
135
Krilova, M. „Sēru vēstis”, Studenšu korporācijas Gundega Apkārtraksts, 1980,
Nr. 78, 2. lpp.
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Sava vīra nāves pamudināta O. Vītola turpmāko dzīves daĜu
velta vīra darbu popularizēšanai. 1984. gadā O. Vītola publicē R.
Vītola gleznu reprodukciju albūmu136.
Acīmredzot, sajūtot dzīves norieta tuvošanos, 1986. gada
augustā O. Vītola nodevusi glabāšanā Idai AmoliĦai Toronto
apciemojuma laikā monogrāfijas un notis arfai. Notis uzdāvinātas
gundegai Margaretai Logan (dzimušai Upeniecei). Lai gan bijusi
vārga, O. Vītola iecerēja apciemot Rīgu. Neskatoties uz I. AmoliĦas
mēăinājumiem atrunāt, nākošā pavasarī O. Vītola tomēr īstenoja
savu nodomu.137 Pēc Rīgas apciemošanas sekoja insults, pēc kura O.
Vītola tā arī neatkopās, 1987. gada 25. oktobrī aizejot mūžībā.138
O. Vītola esot testamentāri novēlējusi „visu savu mantu
Latviešu apvienotajai luterāĦu draudzei”139 ar nosacījumu, ka R.
Vītola gleznu izstādīšanai ierīkos galeriju. 1989. gadā draudze
piepilda O. Vītolas novēlējumu; Klīvlendā par atstātajiem līdzekĜiem
bijusi atklāta R. Vītolam veltītā gleznu galerija.140 1993. gadā
draudze, atsaucoties uz Valmieras novadpētniecības muzeja interesi
par sava novadnieka darbiem, 70 gleznas nodeva muzeja rīcība,
apmaksājot transportēšanas un galerijas ierīkošanas izdevumus; daĜa
darbu palikusi Klīvlendā.141 Šobrīd muzejā ir aplūkojami 67 R.
Vītola darbi – gleznas, akvareĜi un skices –, kas aptver laika posmu
no 20. gadsimta 50. līdz 80. gadiem.142 Pēc Latvijas Nacionālā
mākslas muzeja rekonstrukcijas pabeigšanas tur apskatei būs
136

Vītols, R. V., Vītols, O. Rudolfs V. Vītols, Cleveland, Ohio, Lezius-Hiles Co,
1984.
137
AmoliĦa, I. „Pēdējā tikšanās ar dib! Olgu Vītolu un pēdējie sveicieni fil!
Augustei Melstradei”, Dailei Tautietei, 1988, Nr. 16, 65. lpp.
138
Germanis, A. „Dib! Olga Vītola dz. Vītuma”, Dailei Tautietei, 1988, Nr. 16, 54.
lpp.
139
„Atklāta Rūdolfa Vītola gleznu galerija”, Laiks, 1989. 27. decembris, 3. lpp.
140
„Atklāta Rūdolfa Vītola gleznu galerija”, Laiks, 1989. 27. decembris, 3. lpp.
141
„Mākslinieka Rūdolfa Vītola darbi uz Valmieru”, Laiks, 1993. 21. jūlijs, Nr. 58,
3. lpp.
142
Valmieras novadpētniecības muzejs. Pieejams:
http://www.itl.rtu.lv/LVA/trimda1996/muzejs/muz31.htm Skatīts 2013. 19.
septembrī.
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pieejama R. Vītola glezna „Saulrietā” (Vakars), gleznota 1974.
gadā.143
O. Vītola dalījusies vīra mantojumā arī ar gundegām, dāvājot
savu – vīra gleznoto – portretu korporācijas Gundega Toronto
kopai,144 kas to savukārt vēlāk nodevusi korporācijai Gundega
Latvijā. Šobrīd portrets atrodas konventa dzīvoklī, Rīgā. Tāpat O.
Vītola testamentāri esot novēlējusi korporācijai Gundega arfu, notis,
kā arī visas savas grāmatas un grāmatu plauktus, kādēĜ nolemts
iekārtot grāmatu kartotēku.145

3. Ieguldījums Gundegā
3.1. Pirms okupācijas
1929. gadā O. Vītola līdzdarbojusies korporācijas Gundega
Filistru biedrības dibināšanā146 un līdz 1932. gada 31. janvārim
pildījusi Filistru biedrības pirmās valdes vicepriekšsēdētājas
amatu.147
Spriežot pēc protokoliem, O. Vītola arī piedalījusies
korporācijas Gundega 10 gadu jubilejas sarīkojumu organizēšanā:
„Seniore proponē sakarā ar nākamiem 10 gadu svētkiem
griezties pie com! Kr. Liepas, I. Buėes un filistres Jeremicas –
ar lūgumu sagatavot priekšnesumus.”148
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Nacionālo muzeju krājumu kopkatalogs. Pieejams,
http://www.nmkk.lv/PubliskaPrieksmetuInformacijasApskate.aspx?ID=29455
7 Skatīts 2013. 19. septembrī.
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Germanis, A. „Dib! Olga Vītola dz. Vītuma”, Dailei Tautietei, 1988, Nr. 16, 54.
lpp.
145
Ikstrums, M. „Prezidija ziĦojumi”, Studenšu korporācija Gundega Apkārtraksts,
1987, Nr. 96, 3. lpp.
146
Filistru biedrības sastāvs uz 1930. gada 1. janvāri, LVVA 5677-3-1, 1. lpp.
147
Korporācijas Gundega Filistru biedrības valdes protokoli, LVVA 4276-1-2.
148
Korporācijas Gundega konventa 1933. gada 8. maija protokols Nr. 309, LVVA
4276-1-3–6.
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3.2. Trimdā
Par spīti bēgĜu gaitām O. Vītola iesaistās korporācijas
Gundega darbībā. 1946. gadā Vācijā piedalās korporācijas Gundega
komeršā.149 Lai gan 30150, 35151 un 40 gadu jubilejas sarīkojumus O.
Vītola neapmeklē, tomēr visas gundegas rakstiski sveic un novēl
izturību, trimdas ceĜus staigājot. Ievērības cienīgs ir 40 gadu jubilejas
svinību novēlējums jaunajai paaudzei:
„... lai jaunās meitenes saglabā nacionālo pašapziĦu, augsti tur
pienākuma un draudzības apziĦu. Mācīt ne tikai mūsu
korporācijas devīzes, tradīcijas, bet arī iepazīstināt viĦas ar
mūsu tautas gara mantām, literatūru, mākslu un Latvijas
vēsturi. Mīlēt mūsu valodu, tautu un tēvzemi – Latviju.”152
1957. gadā Klīvlendā, ASV dibina korporācijas Gundega
ārpus Latvijas kopu. O. Vītola ir viena no tās dibinātājām.153 Jau
rudens semestrī gundegas pulcējas pie O. Vītolas – novembrī un
decembrī –, arī lai svinētu svētkus un rīkotu komeršu.154
1960. gadā Ērika Orle atminas:
„Fil! dib! Olga Vītola ierosina sagatavot speciālu izdevumu ar
nosaukumu „Gundega 50 gados”. Fil! dib! iesniedz arī plānu,
pēc kura grāmata būtu sastādama. Tur daudz labu ideju.
Prezidijs uzsācis sastādīt Gundegas kartotēku un lūdz visām
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Orle, Ē. Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.),
[b.v.], Korp! Gundega Ā!L!, 2008, 230. lpp.
150
Orle, Ē. „30. gada svētki ĥujorkā”, Dailei un Tautietei, 1984, Nr. 13/14, 45. lpp.
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Vītola-Vītuma, O. „Gundegas sveicieni”, Studenšu korporācijas Gundega
Apkārtraksts, 1958, Nr. 20, 1. lpp.
152
Vītols O. „Vēstule”, Studenšu korporācija Gundega Apkārtraksts, 1963, Nr. 34,
2. lpp.
153
Dambrāne, V. Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule
(red.), [b.v.], Korp! Gundega Ā!L!, 2008, 323. lpp.
154
Briedis, V. „Korporācijas Gundegas Klīvlendes grupas ziĦojums”, Studenšu
korporācijas Gundega Apkārtraksts, 1958, Nr. 19, 2. lpp.
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gundegām izpildīt attiecīgu veidlapu. Maz tomēr bija tās
gundegas, kas uz šo lūgumu reaăēja.”155
Sešus gadus vēlāk kādā no vēstulēm apkārtrakstam O. Vītola
atkārtoti rosina par godu korporācijas Gundega 50 gadu jubilejai
izdot grāmatu „Gundega 50 gados”, šoreiz konkrētizējot grāmatas
saturu.156 Neskatoties uz uzstājīgu rosinājumu, grāmata tomēr netiek
izdota.157
1960./61. akadēmiskajā gadā O. Vītola pilda Klīvlendas
grupas seniores amata pienākumus.158 Atminoties O. Vītolu šajā
laikā, Lūcija Bluėe raksta:
„Viens jauks un neaizmirstams brīdis bija īslaicīga tikšanās
1960. gadā ar mūsu dibinātāju fil! Olgu Vītoli-Vītums,
Daugavas Vanagu dienās, Klīvlandē. Mūsu OĜa izskatījās tāda
pati kā Rīgā un man viĦu nemaz nenācās grūti pazīt. ViĦa bija
tik jauki viesmīlīga, mīĜi sirsnīga un viĦas izpalīdzēt griba bija
tik īsta, ka arī šī tikšanās manu dienu darīja gaišu un saulainu.
Pēc visa tā tik labprāt gribas ticēt gundegu savstarpējai
draudzībai un sirsnībai.”159
1962. gadā O. Vītolu ievēl Konventa tiesā. Tā paša gada
jūnijā pie Martas PurviĦas organizētajā komeršā par saules meitām
izvēlās O. Vītolu un M. PurviĦu. Filistru vārdā galda runu teic O.
Vītola. Atminoties komeršu O. Vītola raksta:
„Tā dziesmās un jautrībā nemanot bija pienācis vakars un kad
skanēja dziesma „Vēl vienu sārtu rožu ziedu”, tad mēs sirsnībā
155

Orle, Ē. Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.),
[b.v.], Korp! Gundega Ā!L!, 2008, 250. lpp.
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Vītols, O. „Vēstule gundegām”, Studenšu korporācijas Gundegas Apkārtraksts,
1966, Nr. 42, 3. lpp.
157
Atbilstoši Ināras Kampenusas konstatētajam.
158
Cēbere, I. „Prezidija ziĦojumi”, Studenšu korporācijas Gundega Apkārtraksts,
1960, Nr. 26, 5. lpp.
159
Bluėe, L. „Fil! Lūcija Bluėe raksta”, Studenšu korporācijas Gundega
Apkārtraksts, 1960, Nr. 26, 23. lpp.
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atvadījāmies un braucām mājās ar domu, ka rudenī mums
jāsanāk kopā vēl kuplākā skaitā, lai svinētu Gundegas
dibināšanas atceres svētkus Columbusā.”160
O. Vītola aktīvi bagātina gundegu literāros vakarus. No
1962./63. akadēmiskajā gadā nolasītajiem sešiem referātiem, trīs ir
O. Vītolas – „Eiropas ceĜojuma atmiĦas”, „Latviešu tautas dziesmas”
un „Latviešu glezniecība”. Gadu vēlāk O. Vītola uzstājas ar referātu
„Mūsu lielā dzejniece – Aspazija”.161 Savukārt vēl pēc gada lasa
referātu „Havaju salas”. 162
1963. gada 28. jūlijā O. Vītola piedalās pavasara komeršā,
ko atkal rīko pie Martas PurviĦas.163 O. Vītola atkārtoti kĜūst par
Klīvlendas grupas pārstāvi.164
Gatavojoties korporācijas Gundega 45 gadu jubilejai, O.
Vītola 1966. gada apkārtrakstā lūdz gundegas būt atsaucīgām un
saziedot vajadzīgo naudas summu vapeĦa iegādei, norādot, ka
„[l]aika nav daudz, bet es no visas sirds ceru, ka pie labas gribas to
vēl var paspēt izdarīt.”165 Pateicoties O. Vītolas uzstājībai,
nepieciešamā naudas summa esot saziedota, un korporācijas
Gundega 45 gadu svinības greznoja jauniesvētītais vapenis. Šajos
svētkos O. Vītola aicināja stiprināt draudzību:
„Un es ceru, ka ikviena no loceklēm izjūt un apzinās savu
pienākumu ne tikai pret korporāciju, bet arī pret savu tautu.
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Vītols, O. „Cleveland’es grupas pavasara komeršs”, Studenšu korporācijas
Gundega Apkārtraksts, 1962, Nr. 32, 4. lpp.
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Priede, Z. „Grupu 1962/63. mācību gada pavasara semestra pārskati”, Studenšu
korporācijas Gundega Apkārtraksts, 1963, Nr. 34, 8. lpp.
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Ăērmanis, A. „Klīvlandas grupas 1964/65. māc. g. pārskats”, Studenšu
korporācijas Gundega Apkārtraksts, 1965, Nr. 39, 5. lpp.
163
Vītols, O. „Cleveland’es grupas 1963/64. m.g. darbības pārskats”, Studenšu
korporācijas Gundega Apkārtraksts, 1964, Nr. 36, 6. lpp.
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Grāvers, N. „Prezidija ziĦojumi”, Studenšu korporācijas Gundega Apkārtraksts,
1963, Nr. 34, 2. lpp.
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Vītols, O. „Vēstule gundegām”, Studenšu korporācijas Gundegas Apkārtraksts,
1966, Nr. 42, 3. lpp.
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Mana cerība ir, ka zili-zaĜi-sudraba krāsas vienmēr vienos
savstarpējā draudzībā un tēvzemes mīlestībā.”166
Vēlāk atminoties 1968. gada komeršu, O. Vītola rakstīja, ka šie bija
vieni no skaistākajiem jubilejas svētkiem, kādus vien trimdā viĦai ir
nācies piedzīvot:
„Visas dalībnieces atstāja svinīgu un solīdu iespaidu, viss bijis
pārdomāts, viss gājis pie sirds un paliks neaizmirstamā
atmiĦā.”167
Komeršā tika nolemts, ka būtu nepieciešams saskaĦot grupu
darbību, tāpēc nolēma sastādīt tradīciju komisiju, lai apkopotu
nerakstītās tradīcijas. O. Vītola uzskatīja, ka tradīcijas ir korporācijas
stūrakmens, kam līdz ar to jāpievērš vairāk uzmanības. Ievērojot
minēto, O. Vītola sniedza vērtīgu ieguldījumu Tradīciju komisijas
darbā, rakstot Ērikai Orlei par tradīcijām korporācijas Gundega
dzīvē, tai skaitā tām, kas, viĦasprāt, būtu nepieciešamas trimdas
apstākĜos.
Dažas no ierosmēm: 1) komerša svētku aktu seniorei būtu
jāatklāj ar mūsu tautas lūgšanu; 2) mielasta laikā audzinātājai
vajadzētu teikt īsu ievadrunu, visus apsveicot un aicinot kopīgi
nodziedāta dziesmu „Lai kopā sanākam”; 3) tad jādod vārds secīgi –
filistrēm, tautietēm un meitenēm; 4) visām runām jābūt pavadītām ar
piemērotām dziesmām.
O. Vītola atgādina par latviešu gadskārtu svētku svinēšanās
nepieciešamību. Atgādina jau piemirstas tradīcijas: 1) savas
krustmeitas ir jāapdāvina Ziemassvētkos; 2) jāliek draudzības lenta;
3) jāatceras savas krustmātes dzimšanas diena. O. Vītola aprakstīja
arī kāzu ceremoniju.168
O. Vītola uzskatīja, ka, esot trimdā, ir nepieciešamas
pārmaiĦas, un to īstenošanai deva šādus padomus: 1) dibināt vairāk
166

Vītola, O. „Coetus pārstāvju runa”, Dailei Tautietei, 1969, Nr. 1, 20. lpp.
Vītola, O. „Winnepegas piezīmes” Dailei Tautietei, 1969, Nr. 1, 40. lpp.
168
Vītola, O. „Ierosinājumi”, Studenšu korporācijas Gundega Apkārtraksts, 1962,
Nr. 30, 3. lpp.
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grupu un piesaistīt arvien jaunas locekles; 2) turēt cieĦā un ievērot
savstarpējo draudzību un sabiedriskumu; 3) sevišėi liela vērība būtu
jāpievērš latviešu valodai; 4) meitenēm dziesmas jāmācās no galvas;
5) jāatcerās vientuĜās gundegas gan svētkos, gan arī ikdienā; 6)
apkārtrakstos jāmin interesanti notikumi un atgadījumi.169
Sākot ar 1969. gadu, O. Vītola kopā ar citām gundegām
regulāri veic maksājumus palīdzības fondā, kas izveidots, lai sniegtu
palīdzību grūtībās nonākušajām gundegām.170 O. Vītola raksta:
„Esam izkaisītas pa visu pasauli un grūti apzināt visas
gundegas. Vissmagākie dzīves apstākĜi jau ir vientuĜniecēm.
Tās cieš pārlieku! ViĦas vajadzētu apzināt un vismaz ar rakstu
rindiĦām iepriecināt. Par palīdzības sainīšu sūtīšanu uz Latviju
esmu neziĦā... Bez šaubām, ka tur apstākĜi ir Ĝoti grūti un labi
būtu, ja katra brīvās pasaules gundega apzinātu savus k!ta
radus. Tāpat kopējiem spēkiem vajadzētu rūpēties par
aizgājušo vientuĜo gundegu apglabāšanu un kapiĦu kopšanu.
Palīdzības fondā taču nauda ienāk un to vajadzētu izlietot
grūtos brīžos.”171
1973. gada 24. novembrī O. Vītola piedalās korporācijas
Gundega 50 gadu jubilejas ballē Toronto.172 Pēc seniores svētku
runas un viceseniores pārskata par grupu darbību, gundegu saime
sveica klātesošās dibinātājas – O. Vītolu un M. StiebriĦu.173 Tam
seko O. Vītolas runa, kurā viĦa uzsvēr:
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Orle, Ē. „Gundegu sanāksme pēc komerša”, Studenšu korporācijas Gundega
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Briedis, M. „Korp! Gundega kases pārskats par 1969./70.m.g.” Studenšu
korporācijas Gundega Apkārtraksts, 1970, Nr. 53, 10.lpp.
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Vītola, O. „Palīdzības jautājums”, Studenšu korporācijas Gundega Apkārtraksts,
1977, Nr. 70, 4. lpp.
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Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.), [b.v.],
Korp! Gundega Ā!L!, 2008, 265. lpp.
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Pētersone, H. „Gundegas piecdesmit gadu jubileja Toronto”, Dailei Tautietei,
1974, Nr. 6, 5. lpp.
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„Brīvībā dzīvojot nevajadzētu aizmirst savu pienākumu – darīt
visu iespējamo mūsu tautas labā. Jo īpaši kopt un glabāt mūsu
senču mantojumu un kultūru, ko latvieši spējuši saglabāt cauri
gadu simteĦiem.”174
O. Vītola kavējas atmiĦās un aicina jaunās gundegas nepamest
latviešu tautu, bet vienmēr atcerēties Latviju un tās tradīcijas.175
Šajā apaĜajā jubilejā O. Vītola kopā ar citām dibinātājām –
Mildu StiebriĦu, Ēriku Kalmi un Māru SpalviĦu – izraudzītas par
Saules meitām.176 Atceroties jubilejas svinības, O. Vītola raksta:
„Gundegas 50 gadu dibināšanas svētki izvērtās par
viskrāšĦākiem svētkiem mūsu korporācijas dzīvē. Tie izraisīja
lielu pārdzīvojumu – pagātnes un tagadnes mijkrēslī. Bija
patīkami tikties pēc tik ilgiem laikiem. Domās joprojām
pārcilāju atmiĦas, dzirdēto un redzēto. Iepriecināja gundegu
spirgtums un uzĦēmība.”177
1975. gadā pēc satikšanās Garezerā O. Vītola uzsvēra, ka
prezidija rīkotās sanākšanas ir vajadzīgas, jo veicina sirsnību,
sadraudzību un vienotību.178
1982. gadā O. Vītola piedalās rudens komeršā un atkārtoti
izsaka vēlēšanos, lai svētku akta atklāšanā dziedātu Latvijas himnu,
ko šoreiz arī atbalsta Tradīciju komisija un prezidijs, par ko paziĦo
apkārtrakstā.179
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1983. gadā O. Vītola svin 80 gadu jubileju. Sveicēju starpā ir
Klīvlendas gundegas. Indra GubiĦa velta O. Vītolai dzejoli.180
Lai gan 1985. gadā korporācijas Gundega 60 gadu jubilejas
svinībās O. Vītola personiski nepiedalās, tomēr sveic gundegas
rakstiski, novēlot vienmēr palikt „nemainīgā uzticībā mūsu
korporācijai, tautai un Latvijai.”181 Pieminot dibinātājas ieguldījumu
korporācijā Gundega, prezidijs sveic O. Vītolu svētkos, nosūtot
baltas rozes.182

Apkopojums
Referāts sniedz tikai ieskatu O. Vītolas dzīves ritumā,
atklājot dibinātāju kā izcilu sava laika arfisti, kā pašaizliedzīvu sievu
saviem vīriem, kā arī tradīciju glabātāju un veidotāju gundegām.
Ievērojot to, ka ir maz publiski pieejamu ziĦu par dibinātājas ăimeni,
bērnības un skolas gaitām, kā arī arfas spēles iemaĦu pirmssākumiem
un studijām Francijā, O. Vītolas dzīves stāsts noteikti būtu turpmāk
papildināms ar attiecīgajām ziĦām.

180

GubiĦa, I. „Jubileja”, Dailei Tautietei, 1983, Nr. 12, 21. lpp.
Vītuma, O. „Gundegas dibinātāju sveicieni”, Dailei un Tautietei, 1984, Nr.
13/14, 6. lpp.
182
Vītuma, O. „Studenšu korporācijas 60 gadu jubileja”, Studenšu korporācijas
Gundega Apkārtraksts, 1984, Nr. 88, 4. lpp.
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VALSTS PĒC MŪSU TAUTAS PASAKĀM
fil!dib! Olga Vītuma*
Mans nolūks, ėeroties pie šī temata, bija apskatīt mūsu
pasaku valsti un tās iekārtu, apstrādājot to no tiesiskā viedokĜa. Mūsu
pasakās es gribu meklēt mūsu valsts tiesību zinātnes pirmos asnus,
mūsu tautas uzskatus par valsti tai laikā, kad mums vēl nebija nedz
tādas zinātnes, nedz arī tādu zinātnieku. Bij laiks, kad pasakas bij
gandrīz vienīgā tautas zinātnes izteiksme. Ja mēs no pasakām
atmetam visas tās romantiskās dēkas, kurās darbojas pasaku
personas, tad paliek vēl fons, uz kura visa šī darbība norit. Tas arī
galvenā kārtā mūs interesē. T. Zeiferts183 savas L. literatūras vēstures
I daĜā184 120. un 123. lpp. saka, ka latviešu vidū stāstītās pasakas kā
teikas pieder pa lielākai daĜai vairāk tautām, tomēr katra tauta
nospiež [nesalasāms] vidū stāstītām pasakām savu tautisko īpatnību.
Tur attēlojās tie dabiskie kā sabiedriskie apstākĜi, kuros viĦas dzīvo,
izsakās viĦas pārdzīvojumi un raksturs. Katra tauta uzĦem īpaši tās
pasakas, kurās ir elementi, kas saskan ar viĦas parasto apkārtni un
ieskaĦojušos iejūtu. Mūsu uzdevums to būtu apskatīt, vai mūsu
pasaku valsts ir vēsturiska jeb viĦa ir pārĦemta un pielāgota pēc
mūsu īpatnības. Ja arī viĦa būtu pārĦemta, tad tomēr mēs redzētu
kādas valstis pazinuse mūsu tauta, un tādēĜ nebūtu velti ar to
iepazīties.
Ja mums būtu visas tās pasakas, ko mūsu tauta stāstījusi, un
pie tam negrozītā veidā, tad tiešām to spīdoši varētu izvest. Bet
*

Referāts nolasīts 1926. gada 13. oktobrī, protokola Nr. 41, pieejams rokrakstā,
LVVA 4276-1-365, Alises Zalcmanes datorsalikums, saglabāta oriăināla
sintakse un ortogrāfija.
183
Teodors Zeiferts (1865–1929). (Red. piez.)
184
Zeiferts, T. Latviešu rakstniecības vēsture, 1. daĜa, Rīga, A. Gulbis, Rīga, 1922.
(Red. piez.)
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nelaime jau tā, ka pasakai nav tāda saturoša elementa, kā dainām
ritms, kas padara tās negrozamas, bet pasaku veido pēc viĦām
pazīstamiem stāstījumiem katrs stāstītājs un jo sevišėi – tās apkārtni.
To ko stāstītājs vairs labi nesaprot, to viĦš atmet un stāsta kā viĦš to
saprot. Neraugoties uz visu to, mūsu pasakās ir atrodami arī vecu,
pārdzīvotu institūtu atliekas, bet līdzās tai pašā pasakā ir lietas no
modernākiem laikiem, kas reizēm izklausās diezgan jocīgi.
Piemēram ėēniĦa cūku gans LauriĦš izglābis princesi, bet nepazīts
aiziet atpakaĜ pie cūkām. ĖēniĦs izlaidis avīzēs ziĦu, lai princeses
glābējs pieteicas;185 tā [nesalasāms] tikko jau ne Valdības
Vēstnesis!!!
Vispār tomēr jāsaka, ka materiāli attiecībā uz valsti ir Ĝoti
trūcīgi, bieži lietots arī neapzinīgi vārds, kuram domāta cita nozīme.
Vārdi bieži lietoti, lai gan pareizi, tad ne mūsu nozīmē, piemēram,
vārds „valsts”, kas apzīmē dažreiz muižu, pagastu.
Piem. Latvju tautas teikas un pasakas186 – Puškaiša187
sakārtojumā. VI s. 1. d.188 № 115. XXI. variants: „kādā mācītāja
valstī.” Bieži nepareizi lietots vārds „ėēniĦš”, kurš šeit pavisam nav
valsts galva, bet vienkāršs saimnieks un vārds ėēniĦš lietots lai
pasakai piedotu tik lielāku spīdumu. Piem. L. P. V.189 283. lpp.:
„kādam ėēniĦam bij 3 dēli. Turpat pie tēva mājām (citur vienmēr
ėēniĦam ir pils) bij plata upe un dēliem bija jāiet Ĝaudis upei pāri
celt.” Tālāk stāstīts, ka muĜėis aiziet uz ėēniĦa pili un teikts: „kas dos
nabagam ėēniĦa meitu.” Iznāk pretruna vienā un tai pašā pasakā.

185

Zvejnieks un viĦa sieva, 8. A. 555. 314. 502. M. ŠiliĦa 1875. g. Slampeniekos, A.
Bīlenšteina kr. LP. VI, 793 (127, 7). Pieejams:
http://valoda.ailab.lv/folklora/pasakas/gr07/0701308.htm Skatīts 2013. 22.
novembrī. (Red. piez.)
186
Latviešu tautas teikas un pasakas 7 sējumos, sast. A. Lerhis-Puškaitis (1891–
1903). (Red. piez.)
187
Ansis Lerhis-Puškaitis (īstajā vārdā Anss Lerhis, 1859–1903). (Red. piez.)
188
Latviešu tautas teikas un pasakas, sast. A. Lerhis-Puškaitis, VI sējums, 1. daĜa,
1896. (Red. piez.)
189
Latviešu tautas teikas un pasakas, sast. A. Lerhis-Puškaitis, V sējums, 1894.
(Red. piez.)
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Tāpat L. P. VI. 2.190 – visa „ėēniĦa” bagātība ir viens dēls un deviĦi
vērši kūtī. Tāpat arī L. P. VI 2. 968. lpp. – kur ėēniĦš ir laucinieks, jo
brauc uz pilsētu, u.c. Ievērojot visu to ir Ĝoti apdomīgi jārīkojas.
Otrs jautājums ir ar pasaku krājumiem. Lercha-Puškaiša
krājums nav zinātniski sistematizēts un nav piemērots zinātniskai
pētīšanai. ViĦš negriež arī nekādu vērību uz variantiem, kuri Ĝoti no
svara pie kādu domu apstiprināšanas. Lerchi-Puškaiti galvenais
ineteresējuši ir temati – paša stāsta gaita. Daudz labāki pētīšanai ir
Švābes191, kā arī Šmidta192 sakārtojumi, bet par nožēlošanu no tiem
maz vēl kas ir iznācis. Ievērojot sacīto, pētot pasakas mēs dažreiz
atduramies uz vietām, kurās mēs varētu saprast kāda institūta
atliekas, bet nevar zināt vai tās tik nav gadījuma izteiksme, jo bieži
turpmākās pasakās nevar vairs neko tamlīdzīgu atrast. Sakarā ar to
sarakstītājs var aizrauties no savas idejas un darbs caur to var zaudēt
no savas zinātniskās nokrāsas, bet iegūt vairāk hipotētisku raksturu.

Pasaku valsts tiesiskais raksturs
Ja mēs palūkosimies kādas valsts formas mūsu tauta pie
pasakām ir pazinuse, tad redzams, ka ir tikai viena – t. i. monarchija.
Monarchistiskais princips valda ne tik vien pie cilvēkiem, bet arī pie
zvēriem, dzīvniekiem. Ir čūsku ėēniĦi, kraukĜu ėēniĦi, zvēru ėēniĦš –
lauva, bišu ėēniĦiene u. t. t. (L. P. VI. 2. 654. lpp. un 878. lpp. u.c.).
Vispār pasakās zvēri ved to pašu dzīvi, ko cilvēki, un ar tiem
satiksmē netiek taisīta starpība. KustoĦu pasakas jo sevišėi svarīgas,
jo viĦas ir vecākas, un tajās bieži atrodami veci sabiedriski institūti.
Monarchs šis pa lielākai daĜai saucas „ėēniĦš”, vai arī
vispārējā nosaukumā „valdnieks”. Dažās pasakās sastopams
„ėeizars”, bet šīs pasakas, skaidri redzams, iespaidotas no krievu
laikiem, jo tur katrā ziĦā līdzās ir runa par zaldātos Ħemšanu vai
190

Latviešu tautas teikas un pasakas, sast. A. Lerhis-Puškaitis, VI sējums, 2. daĜa,
1896. (Red. piez.)
191
Arveds Švābe (1888–1959). (Red. piez.)
192
Pēteris Šmits (1869–1938). (Red. piez.)
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nodošanu 25 gadu dienestā. ViĦu sauc arī L. P VI. 2. 1054. lp. par
„cienīga majestāte”. Dēkās mēs ėeizaru vairs nesastopam tā, bet
darīšanas ir ar ėēniĦiem. Kā izĦēmums ir sastopams vārds „virsaitis”,
piemēram, teikā par Kuldīgas rumbu, L. P. VII. 1.193 1312. lp. =
„turienes latviešu virsaitis” vai arī L. P. VII. 1. 1262. lp. „Jāja caur
treju virsaišu zemēm”. Man personīgi liekas, ka šīs pasakas ir
literāriski apstrādātas, ja tā, tad viĦas zaudē priekš mums nozīmi.
Šī pasaku monarchija ir absoluta. Valsts tāpat kā vecajās
tiesību teorijās tiek uzskatīta par objektu. Galvenais valstī ir ėēniĦš,
viĦš ar vēl jo lielāku tiesību var teikt Lui XIV194 vārdus: „L’etat c’est
moi.” (valsts – tas esmu es). ĖēniĦš var pārdot un atpirkt pilsētu (L.
P. VI. 2. 964. lpp.); ėēniĦš valstī var pilnīgi rīkoties ar valsti vai tās
daĜu pēc savas patikas – tikpat kā muižnieks ar savu muižu. ĖēniĦš ir
reālais subjekts valstī. Tas, kā šī vecā teorija par valsti kā objektu ir
mūsu tautas pasakās, droši vien izskaidrojama tā, ka tauta stāvēdama
tik ilgi zem dzimtsbūšanas, iedomājās ėēniĦu tikai kā lielāku
muižnieku. Par labu valdībām tiek uzskatīts, ka ėēĦiĦš ar saviem
[nesalasāms] ko tās ar saviem bērniem satikās. (L. P. VI. 2. 671.
lpp.) Uzsvērts ir tēvišėīgums, kas mums ir tik labi pazīstams vēsturē.
Teritorija saucās vai nu valsts (ėēniĦa valsts) vai arī zeme (šīs zemes
ėēniĦš). Bet bieži nāk priekšā pilsētas ėēniĦš, cita ėēniĦa pilsēta – te
lāgā nevar saprast vai šī pilsēta ietilpst kāda ėēniĦa valstī vai pilsētā
līdz ar to nozīmē valsti/priekš. (L. P. VI. 1. No 115 d., V. 212. lp.,
243. lpp., VI. 2. 638. lpp., 708. lpp.u.c.) Tomēr, kā liekās bieži tiek
saprasts, ka pilsēta te ir valsts ar savu ėēniĦu (kā piem. L. P. VI. 2.
711., 708. lpp.).
Pasaku ėēniĦa valsts teritorija nav liela: par dienu bieži var
tikt jau otrā ėēniĦa valstī (piem.L. P. V. 243. lpp. „trešā dienā trešā
ėēniĦa valstī”). Ka valsts ir maza, redzams arī no tā, ka pasaku
stāstītāji stādās priekšā, ka ėēniĦš var „savus pavalstniekus nosaukt
193

Latviešu tautas teikas un pasakas, sast. A. Lerhis-Puškaitis, VII sējums, 1. daĜa,
1903. (Red. piez.)
194
Luijs XIV (Louis XIV, saukts Saules karalis, Francijas karalis, 1638–1715). (Red.
piez.)
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kopā” (L. P. VI. 2. 671. lp., 1004. lp.), vai „visu savu valstību kopā
sasaucis” (L. P. VI. 2. 660. lpp.) Tādu ėēniĦu valstu ir arī daudz, jo
ja ėēniĦa dzīres taisot saaicina visus apkārtējos ėēniĦa dēlus un
ėēniĦus, tad „sanāk ka gluži pilns nams” (L. P. V. 237. lpp.).
Kur atrodas šīs ėēniĦu valstis? Pa lielākai daĜai ir teikts
„kādā ėēniĦa valstī” – vieta nav noteicama. Bet dažreiz var manīt, ka
tā tepat kur atrodas, piem. ėēniĦš brauc uz Vāczemi (L. P. V. 212.
lp.) – tā tad viĦas atradās uz austrumu pusi no Vāczemes, jo uz
vakariem no Vācijas ir gandrīz toreizejai tautai nezināmas valstis,
vakari tika bieži identificēti ar Vāczemi. Ir pat tieši vietas
norādījumi. (L. P. VI. 1. № 113, XXIV) – „senos laikos
Augškurzemē dzīvojis bagāts ėēniĦš,” (ka tas ir tiešām ėēniĦš var
redzēt no tā, ka tas „viltniekus notiesājis”), bet šaubas – vai tas nav
tik literāriski apstrādāts. Neapšaubāmi literāriski apstrādāta ir Švābes
kopojumā II sējumā195 130. lpp. pasaka, kur teikts: „sensenos laikos
Zemgali pārvaldījis slavens ėēniĦš…” – uz tādām nevar pamatoties.
Par pasaku valsts teritoriāli administratīvo sadalījumu gandrīz nekā
nevar redzēt. Ja ėēniĦš atdod vai apsola piem. pus valsti, tad
saprotams tas nav administratīvs dalījums. Varbūt par tādu varētu
uzskatīt novadu, kur minēts piem. L. P. V. 371. lpp. („velns dabūtu
ėēniĦa valstī veselu novadu ar visiem cilvēkiem”). Arī par robežām
ir Ĝoti maz ziĦu, pa lielākai daĜai par tām nemaz nav runa, bet piem.
pie L. P. VI. 2. 949. lpp. varētu domāt, ka robežai ir liela nozīme,
varbūt viĦa ir bijusi, tāpat kā senām tautām, svēta („kā tiek pāri
robežai, velns vairs netiek klāt”).

Iedzīvotāji
Pasaku valsts iedzīvotāji tiek saukti pa lielākai daĜai par
pavalstniekiem (piem. L. P. VI. 1. № 112 CCIV., VI. 2. 671. lpp.,
683. lpp., 737. lpp. u.c.), dažreiz par apakšniekiem (piem. L. P. VI. 2.
671. lpp. u.c.), tomēr dažreiz tos sauc par Ĝaudīm, pūli, baru, piekam
195

Latvju tautas pasakas, sast. A. Švābe, Rīga, Latvju Kultūra, 1923–1924. (Red.
piez.)
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interesanti sevišėi, tad, kad tie izsauc jaunu ėēniĦu, lai gan arī gadās,
ka „pavalstnieki” ieceĜ jaunu ėēniĦu (L.P. VI. 2. 117. lp., VII. 1. 219.
lp., VI. 2. 752. lp., 1053. lp. u.c.).
Bieži par kārtām pasakās nerunā, lai gan var redzēt, ka
galvenie darbojušies ir zemnieki un amatnieki un tad arī ėēniĦi.
Kārtu pretējības bieži neredz: pasakās nemaz nebrīnās, ja zemnieka
dēls apprecās ar princesi. Citureiz ir redzamas kārtu starpības, runā
par zemāku kārtu (piem. L. P. VI. 2. 846. lpp.), kungi, kungu kārta ir
nostādīta labākā stāvoklī. Sastopam mēs pat kārtu sadalījumu,
piemēram, L. P VI. 2. 671. lpp., kas bieži sakrīt ar citu pasaku
ieskatiem („Tad ėēniĦš lika savus pavalstniekus sasaukt un tos pie
savas pils pēc kārtam cauri meklēt. Visupapriekšu nāca prinči un citi
valstības augstmaĦi… Tad gāja pie valsts mazākiem un zemākiem
apakšniekiem... Nu meklēja pa zemākiem… Visupēdīgi meklēja
nabagus. Pirmie ir skaidri – tie ir prinči – ėēniĦa dzimts un
augstmaĦi. Kas tad būtu „mazākie un zemākie apakšnieki?” Tie
varētu būt tikai pilsētnieki (tirgotāji un amatnieki). Pēdējā kārta būtu
zemnieki un ārpus visiem – nabagi. Dažreiz pasakās kā atsevišėu
šėiru redz kaufmaĦus, tirgotājus, kuriem ir savas tiesības. Jaunākās
pasakās sastopami arī muižnieki, kuriem ir savas tiesības un
jurisdikcijas (var nodot zaldātos, klauši, saukt uz muižu tiesā u. t. t.).
Vecākās pasakās par pavalstniekiem atsevišėiem
pienākumiem izĦemot vispārējo pienākumu – paklausīt, neko
nemanām. Turpretīm jaunākās, jau zem krievu laiku iespaida,
redzam kara dienestu. Ir jāiet zaldātos, zaldātos var nodot, figurē pat
termins – 25 gadi, ko dien ėeizaram – kas arī vēsturiski saskan. Par
citiem pienākumiem, kā nodokĜiem un tamlīdzīgi, kā arī par kādām
subjektīvi publiskām tiesībām gandrīz neko nemanām.

Valdīšana
Kā jau tiku aizrādījusi, mūsu pasaku valsts ir absolūta
monarchija. Galvenais faktors šai valstī ir ėēniĦš, kura vara nav
aprobežota. ViĦa rokās ir arī visas varas, tāpēc apskatot pārvalsti
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iznāk runāt tikai par ėēniĦa varu, ja arī kādreiz atrodās kaut kas
savādāks, tad labāk būtu runāt tepat, nemaz velti neskaldot materiālu,
jo tādu gadījumu ir tiešām maz.
Kā jau sacīju, varas funkcijas nav sadalītas. Nekur netiek
runāts par likumdošanu, kādā veidā tā notiek. Tas liek domāt, ka
tauta par galvenāk ir uzskatījusi ieradumu tiesības; tad, saprotams,
likumdošanai nav tāda nozīme. Bet arī neaprobežotā monarchijā
grūti ir izšėirt, kas likums, kas pavēle. ĖēniĦš iedod pavēles un tās
visnotaĜ izpildāmas (L. P. VI. 2. 1032. lpp.); ėēniĦa pavēlēm nedrīkst
pretoties, lai cik brīnišėīga vai nežēlīga tā būtu (L. P. VI. 2. 1036.
lp.). ĖēniĦš savu vārdu bieži vien tur, kaut arī negribās (L. P. VI. 2.
116. lpp.), bet nereti arī viĦš cenšās izvairīties.
ĖēniĦš ir sava karaspēka virspavēlnieks, kā jau tas parasts
senajās monarchijās. ViĦš salasa karaspēku un pats ved to kaujās (L.
P. VI. 212. lp., VI 2. 737. lp. u.c.); kaujā tas piedalās un skubina
reizēm pavalstniekus, lai saturās (L. P. VI. 2. 683. lp.). Karu var
uzsākt ėēniĦš pat personīgu iemeslu dēĜ. Kādā veidā notiek
karaspēka komplektēšana, vecākās pasakās ir grūti noteikt. Par
karaspēku komplektēšanu nerunā vispār. Ja ėēniĦš kaujā „skubinās”
pavalstniekus saturēties, tad redzams, ka tie ir pavalstnieki – tas
izslēdz svešzemju algotos karaspēkus, bet tā ir atsevišėa vieta. Var
arī iestāties ėēniĦa „zaldātu pulks” (piem. kas ėēniĦam līdz bijis citā
pilsētā (L. P. VI. 2. 927. lp.). Jaunākās pasakās (kurās ir runa jau par
ėeizaru) redzams krievu iespaids: puišam jāiet zaldātos (L. P. VI. 2.
629. lp.), ir rekrūšos Ħemšanas, kuras var nodot zaldātos (L. P. VI. 1.
122. XII., 114. I. u.c.) Runā arī par 25 g. dienestu ėeizaram (L. P. VI.
2. 784. lp.). Figurē arī pa retam kara kungi, jaunākās pasakās –
ăenerāĜi, bet to funkcijas karaspēkā nav redzamas. Bet ne vienmēr
kari dod panākumus, var notikt, ka karodams pazaudē savu valsti (L.
P. VI. 2. 1009. lp.) – ėēniĦš daudz karojis un valsts viĦam pagalam
iznīkusi. Karš spiež ėēniĦu padomāt arī par finansēm citādi mēs par
tām gandrīz neko nedzirdētu, bet sakarā ar karu šis jautājums pasakās
uzpeld. Zīmīgi, ka mūsu pasakās ir atspoguĜojušies viduslaikos tik
parastie piespiedu aizĦēmumi. „KēniĦam kara laikā aptrūkst naudas.
ĖēniĦš aizsūta vēstnesi pie bagāta tirgotāja: Ja nepalīdzēsi man ar
55

Olga Vītola: Valsts pēc mūsu tautas pasakām

naudu, tad sveiks nepaliksi!” (L. P. V. 307. lp.) Cik bieži tiešām tā
nenotika! Noprotams arī, ka ėēniĦa finanses ir arī valsts finanses. Ja
ėēniĦam vajaga naudas tad vajag „palienēt” kaut pie velna (L. P. VI.
2. 903. lp. piem. kad ėēniĦš nospēlējies uz kārtīm). Par kādu nodokĜu
Ħemšanas sistēmu mēs neko nemanām. Naudu var arī aizĦemties no
kaimiĦu ėēniĦa. Bet vispārīgi liekas, ka ėēniĦš ir ieguvis līdzekĜus no
saviem īpašumiem, tam ir daudz avju, cūku u. t. t. Vispār ėēniĦš
rīkojas pa valsti kā pa muižu.
ĖēniĦa padomdevēji pa lielākai daĜai ir viĦa tuvinieki, bieži
tā sulainis. Tāds stāvoklis jau ir parasts senajās monarchijās. Tomēr
kā atskaĦas no krievu laikmeta ir atrodams „zenāts”196 (L. P. VI. 2.
1054. lp.) „ĖēniĦš nezinādams kādu uzdevumu gēgerim197 uzlikt
sasauc savus zenātus un prasa… Beidzot viens vecs generālis
ieteicās, ka viĦam esot viens vecs zaldāts, tas būšot zināt” (tā tad
gudrāks par „zenātu”). Krievu iekārtā redzams arī ka vecs generālis
ir arī „zenats” – kā tas tiešām Krievijā bij. Pa retam redzams arī
ministrs (piem. (L. P. VII 217. lp.) – zellis palika pie jaunā ėēniĦa
par ministru). (L. P. VI. 2. 592. lp.) runā par „pilsētas ministru”, ja
tas būtu tā, tad te būtu teritoriālā pārvaldes sistēma, bet no pasakas
noprotams, ka te drīzāk ir runa par ėēniĦu, ko arī galīgi apstiprina
Gulbenes variants. Sastopams arī gubernators, bet stāstītājs viĦa
nozīmi nez vai ir pats sapratis. (L. P. VI. 2. 976. lp.) par „Gubinatāra
kungu” tiek iecelts bagātības dēĜ.
ĖēniĦam pieder arī tiesu vara, to mēs Ĝoti bieži redzam. ViĦš
var cietumā mest, likt kaklu nocirst, ar zirgiem saraustīt kā piespiest
citus tamlīdzīgus viduslaiku sodus (L. P. V. 316. lp., 154. lpp., VI. 2.
118., VI. 1. 115. XXIV. u.c.). Tomēr nav retums, ka figurē atsevišėi
tiesneši, un viĦu autoritāte ir diezgan augsta, jo pat ėēniĦa meitai
jāpadodas to lēmumam (piem. L. P. VI. 2. 1011. lp. u.c.). Dažās
kustoĦu pasakās kuras skaitās pie vecākām ir uzglabājies vēl vecāks
tiesas institūts – izšėiršanās ar karu (bataliuni) Strīdus gadījumā, vai
arī piem. ar nelāgu darbu uzaicina uz karu. Karš notiek zināmā
196
197

Senāts. (Red. piez.)
Ăēăerim – medniekam. (Red. piez.)
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norunātā vietā. Katrs var Ħemt sev palīgus (biedrus) līdz. To ir vai nu
2 vai 3 pa lielākai daĜai. Karā tad redz, „kas kritīs, kritīs!” CīĦai
izbeidzoties karš ir beigts (L. P. V. 187. lp., II.198 42. lpp, 43. lpp, 48.
lpp, 50. lpp, 56. lpp, 58. lpp). Citās pasakās apsūdzēto sūdz pie
tiesas. Sūdzētājs arī aicina pie tiesas. Tomēr arī te strīds tiek izšėirts
ar karu. Līdz ar cīĦas beigšanu, tiesa arī beidzas, un apvainotais ir
attaisnots, ja tas uzvar (Šv. II. 53. lp., 55.lp.). Šeit palīgos sauc par
aizstāvjiem (Šv. II. 52. lp. – katram jāĦem 2 aizstāvji), tiesnešiem un
palīgiem (Šv. II. 53. lp.) vai arī tiesas spriedējiem (Šv. II. 52. lp.). Ir
arī vēl citas atliekas no Dieva tiesas. Šis kā redzams ir Ĝoti vecs
vēstures pārpalikums, kurš uzglabājies kustoĦu pasakās. Jaunākos
laikos ir pienākumi klāt visām augšā minētām vēl muižas jurisdikcija
(aicina uz muižu tiesā).
Tagad piegriezīsimies jautājumam, kādā kārtā ėēniĦš tiek pie
savas varas. ěoti izplatīts veids ir mantošana. Mantot var dēls (L. P.
VI. 2. 118. lp. u.c.). ĖēniĦš bieži pie dzīvības būdams jau atdod
dēlam valdīšanu piem. (L. P. VII. 1. 1215. lp. u.c.) ja vairāki dēli tad
ėēniĦš vai nu izvēlas kuram atdot valdīšanu (L. P. V. 254. lp.) vai
sadala savu valsti (vai iekarotās valstis starp dēliem) (L. P. VI. 2.
1027. lp., 686. lpp.). Dēliem katrā ziĦā ir priekšroka par meitām
piem. (L. P. V. 360. lpp.) „Meitas priecājas, ka pēc tēva nāves
mantošot valsti, bet piedzimst dēls – valsts mantinieks”. Ja dēlu nav
mantot var ėēniĦa meita piem. (L. P. VI. 1. 68.) „ĖēniĦš nomiris un
ėēniĦa meitai visa vara rokā” (L. P. V. 48. lpp. u.c.). Bieži arī znots
manto valsti, vai pat pie dzīvības būdams ėēniĦš to ieceĜ savā vietā
(L. P. VI. 1. 115. XVII., V. 254. lpp, 291. lpp, VII. 1. 217. lpp, I.199
32. lpp, VI. 2. 116. IV., 115., 628. lp., 752. lp. u.c.). Jau pēc kāzām
znotu dēvē par jauno ėēniĦu, par tādu reizēm pat izsauc (L. P. VI. 2.
761. lpp.). Retāki ir, kur atraitne apprecas un tās vīrs paliek par
ėēniĦu piem. (L. P. V. 354. lpp) „ėeniĦš bij miris atstādams jaunu
atraitni ar trim meitām. ĖēniĦa atraitne vēl bij nodomājusi
precēties… …pieĦēmuši to par savu ėēniĦu”. Tomēr ir gadījumi, kur
198
199

Latviešu tautas pasakas, sast. A. Lerhis-Puškaitis, II sējums, 1891. (Red. piez.)
Latviešu tautas pasakas, sast. A. Lerhis-Puškaitis, I sējums, 1891. (Red. piez.)
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nevis atraitne paliek par ėēniĦieni, bet kāds cits paliek par ėēniĦu
(piem. L. P. VI. 2. 787. lpp.).
Tomēr ar to vēl viss nav izsmelts. Nereti ėēniĦu ieceĜ
pavalstnieki (Ĝaudis, bars piem. (L. P. VII. 219. lpp., VI. 2. 117., 757.
lpp., 1053. lpp. u.c.). Reizēm teikts, ka pilsētnieki ieceĜ ėēniĦu (L. P.
V. 354. lpp) – kas spēs visu pilsētu ar zelta naudu atpirkt). Bet vēl
interesantāk ir, ka „visi kaufmaĦi200 uzceĜ šo par ėēniĦu” (L. P. VI. 2.
735. lp.). Te tirgotāji figurē kā šėira ar zināmām publiskām tiesībām.
Vai tas nav iespaidots no mūsu vecām pilsētu satversmēm kur
galvenie kungi tiešām bij tirgotāji? Kādreiz arī karaspēks kā liekas
var izsaukt ėēniĦu (L. P. VI. 2. 115. X. karaspēks saradās teikdams
„Lāčadēls mūsu ėēniĦš! Kur ir kas to neatzītu?”). Šie visi veidi nebūt
nav tik sveši vēsturei, tie visi mums jau ir pazīstami, varbūt tik par
znotiem ir vairāk nekā tas normāli būtu, bet tas izskaidrojams ar to,
ka iekštam jau pastāv dēku būtība, ja kāds ieĦem pēc daudz
atgadījumiem augstāku stāvokli valstī. Kaut ko līdzīgu pavaldonībai
mēs arī varam sastapt piem. (L. P. VII. 1. 1215. lp.) – kēniĦš uzlika
jaunākam brālim valdīšanu kamēr pats pārnāk mājās. Tā kārtība ir
Ĝoti līdzīga Zviedrijas kārtībai, kur karaĜa prombūtnē tiek iecelts
reăents.
Starp citu, kā interesantu sīkumu varētu atzīmēt, kā ėēniĦš
Ħem sievu. Tas tik Ĝoti atgādina to veidu kā Maskavas valdnieki
izmeklēja sev sievas. ĖēniĦš saaicina vai nu visas valsts meitas vai
arī augstmaĦus ar savām meitām un tad izvēlas sievu piem. (L. P. VI.
2. 1027. lp., 1030. lp) taisni tāpat darīja krievu kĦazi. Tas gan nav
vienīgais veids, bieži vien apprec arī kaimiĦu ėēniĦa meitu piem. (L.
P. V. 208. lpp. u. t. t.).
Ja mēs tagad beidzot apskatījuši pasaku valstis un tās
iekārtas gribētu atbildēt no kurienes mūsu tauta ir pazinusi
tamlīdzīgas valstis, tad jāsaka, ka uz to ir grūti atbildēt.
Neapšaubāmi, ka daudz iespaidu ir nācis no Vācijas, daudz arī no
krievu puses, bet Ĝoti daudz ir arī mūsu pašu apstākĜu. Grūti ir vienu
no otra atšėirt, jo vairāk tāpēc, ka mūsu tautas senā valsts iekārta
200

Kaupmanis – tirgotājs, uzpircējs. (Red. piez.)
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gandrīz nemaz nav pazīstama. Mēs vēsturiski pazīstam tikai laiku
sākot no vācu ienākšanas, bet arī tais hronikās ir maz no mūsu tautas
iekārtas, bet vairāk notikumu apraksts. Mūsu pasakas ir no Ĝoti
dažādākiem laikiem, pat vienas pasakas atsevišėas daĜas. Ja dažreiz
atrodās izteicieni, kuri nāk no zināma laikmeta piem. (L. P. VI. 2.
775. lp.), „kari dzenās pakaĜ, bet viĦi izmuka no tiem krieviem” – kas
ir krievu iebrukuma atliekas, tad tie vēl nedod iespēju visu pasauli
iedalīt zināmā laikmetā. Visbiežāk nav pat šādas pieturas vietas. Pils
kungam arī bijusi liela vara, bet cik tālu – to vēstures materiāli neĜauj
mums pilnīgi noskaidrot. Kā tiešām šie valdnieki saukti, nav zināms,
bet mūsu zinātnieki domā, ka par kungiem un lielskungiem. Starp
citu par vienu no pierādījumiem mēdz aizrādīt ka Kurzemes Hercogs
saukts par lielkungu un citi muižnieki tiek saukti arī par lielkungiem.
Ja mēs pasakās sastopam kungus un lielskungus, tad tie pa lielākai
daĜai ir muižnieki, lai gan reizēm varētu tos saprast valdnieku nozīmē
piem. L. P. V. „bijusi viena visskaistākā pilsēta pasaulē, tā
piederējusi [nesalasāms] Lielkungam.”. Ja Ħemtu piemēru no
vēstures, tad piem. Viestars201 būtu Zemgales lielkungs, jo zem viĦa
varas bij arī citas pilis ar saviem kungiem. Kronikās viĦš tiek saukts
dažādi, gan princeps202, dux203 un tml., Rimju kronikā arī „Konig
konis Lamekins204” – kuršu valdnieks tiek saukts „curonium rex”205.
Ja nu mūsu zinātnieki vārdu „ėēniĦš” domā par jaunāku
patapinājumu, tad tomēr pasakas viscauri pieturās pie šī nosaukuma.
Man liekas, ka vārds „ėēniĦš” būtu vecāks pārtapinājums un tam
varētu pievest par labu arī dažus vēsturiskus materiālus. (Mums ir
pazīstamas vecas leimaĦu (Lehusmamer) dzimtas, kuras ir dabūjušas
zemi uz lēĦu tiesībām no ordeĦa mestra, viĦu privilēăijas ir ap 1330–
40 gadiem dotās. Un interesanti pie tam ir tas, ka viĦi saukti par
„ėēniĦiem”. Tādi ir kurši ėoniĦi (Kurisch Konige), tādi ir bijuši
201

Viestards (Vesthardus, Vester, arī Viesturs, miris pēc 1229. gada). (Red. piez.)
Vadītājs. (Red. piez.)
203
Karavadonis. (Red. piez.)
204
Lamekins (Lammechinus rex, arī Lameėis, Lamiėis, pirms un pēc 1230. gada).
(Red. piez.)
205
Kuršu ėēniĦš. (Red. piez.)
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modernu suverinitātes jēdzienu, tādu agrākās valstīs bij grūti atrast,
jo valstis bieži bij tādos sakaros viena ar otru, kurus mums grūti
klasificēt – mūsu pasakas arī par tādu suverinitātes jēdzienu
neinteresējās. Tad arī var būt, ka daudzos no pasaku valstīm ir
bijušas mūsu apstākĜos, bet daudz ir arī ka pienācis vēlāk no tā, ar ko
mūsu tauta ir pazinušas no vāciešiem, krieviem un citiem.
Tā tad pasakas atspoguĜo mūsu tautas zināšanas par savu kā
arī svešu valstu iekārtu un līdz ar to ir mūsu valsts zinātĦu sākums.

60

Kārlis KundziĦš – garīgā vaduguns

KĀRLIS KUNDZIĥŠ – GARĪGĀ VADUGUNS
m! Evelīna Blaua 145 c!*
Es ticu Garam, kas kā liesma,
Kā uguns liesma sirdī nāk.
ViĦš mūsu prieks un mūsu dziesma,
Uz ViĦu tautas cerēt sāk (Kārlis KundziĦš).206

Ievads
Kārlis KundziĦš, korporācijas
Gundega goda filistrs, bijis klāt
Gundegas dibināšanas ieceres tapšanā un
lūkojis, lai gan Latvijā, gan arī svešumā
nenonīkst idejas, kuras ielicis Gundegai
šūpulī.
Referāts ir veltījums goda filistra
130 gadu jubilejai.

1. Biogrāfiskā uzziĦa
Dzimis: 1883. gada 12.aprīlī Smiltenē
Izglītība: Mājmācība (līdz 1897)
Tērbatas kroĦa (valsts) ăimnāzija (1897–
1902)
*

No Laiks, 1967. 18. aug.,
Nr. 65

Krāsu referāts. Iesniegts 2013. gada 27. maija redakcijā. Darba konsultantes: Bc.
hist. Liena Bundule un Dr. biol. Ināra Kampenusa.
206
KundziĦš, K. „Es ticu, ka no zvaigžĦu stariem”, Nr. 143, Dziesmu grāmata.
Pieejams: www.lelb.lv/lv/box/files/dziesmu_gramata.pdf Skatīts 2013. 1.
novembrī.
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Tērbatas universitāte (1903–1907)
Berlīnes universitāte (1905)
Miris: 1967. gada 9. augustā Sietlā

2. Ieskats dzīves ritumā
2.1. Bērnības atmiĦas
Kārlis KundziĦš dzimis 1883. gada 12. aprīlī Smiltenē,
mācītāja ăimenē.207 ViĦa bērnības atmiĦas par Smilteni saistās ar
siltu mājas sajūtu.208 Savā grāmatā „AtmiĦas. Mani tapšanas gadi”
sniedz sirsnīgu, spilgtu Smiltenes un tās apkārtnes vēstures aprakstu.
Smiltene un viss, kas ar to saistīts, rada mīlestību
„tā ne katrai acij saredzamā staru vaiĦaga dēĜ, kas vijas ap šo
vietu, tās klusās, ne katram sadzirdamās melodijas dēĜ, kura
pavada visas manas ar šo vietu saistītās atmiĦas „kā daĜa no
mūžīgās dzejas””.209
Ăimene dzīvojusi „baltajā namā” jeb mācītājmājā
„Pārkalni”, ko K. KundziĦš detalizēti apraksta savās atmiĦās, sākot
ar mājas iekārtojumu un apkārtējo vidi un beidzot ar visaptverošo
idilli.210
K. KundziĦa personības izaugsme saistāma ar ăimeni. ViĦa
tēvs Kārlis KundziĦš seniors (1850–1937) bijis ievērojams
nacionālās atmodas laika sabiedrisks darbinieks. Studiju laikā
Tērbatā aktīvi līdzdarbojies Ata Kronvalda (1837–1875) vadītajos
latviešu studentu vakaros, saturiski bagātinot tos ar saviem
207

Studenšu korporācija Gundega Vēsture, pirmā daĜa, S. Korule (red.), [b.v.],
Korp! Gundega Ā!L!, 2008.
208
KundziĦš, K. AtmiĦas. Mani tapšanas gadi, Mineapolisa, LELDAA’S apgāds,
1968.
209
KundziĦš, K. AtmiĦas. Mani tapšanas gadi, Mineapolisa, LELDAA’S apgāds,
1968.
210
KundziĦš, K. AtmiĦas. Mani tapšanas gadi, Mineapolisa, LELDAA’S apgāds,
1968.
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sacerējumiem. K. KundziĦš seniors ir vairāku kultūrvēsturisku un
literatūrzinātnisku apcerējumu autors.211 Reizē tēvs bijis aktīvs
Baznīcas kalpotājs – Smiltenes mācītājs, Valkas iecirkĦa prāvests,
vikārs Alūksnē, Baznīcas virsvaldes loceklis un esot līdzdarbojies
Bībeles emendācijas komisijā. Par nopelniem Baznīcas labā
apbalvots ar mācītāja amata zelta krustu. Tēvs darbojies arī izglītības
jomā, sākot kā mājskolotājs un vēlāk pildot Valkas apriĦėa skolu
revidenta amatu.212 Sākot ar zelta medaĜu studiju noslēgumā un
beidzot ar ieguldījumiem sabiedrības izglītībā, labklājībā un garīgajā
pilnveidē, šėiet – radījis izcilības paraugu. Tēva brālis Ādolfs
KundziĦš (1865–1940) arī bijis mācītājs, prāvests un Baznīcas
virsvaldes loceklis. Arī viĦa kalpošana baznīcas labā atzīmēta ar
zelta krustu.213 Ievērojot ăimenes aktīvo sabiedrisko darbību, mājas
viesības bijušas ievērojamu tā laika kultūras un sabiedrības
darbinieku pilnas.214
Tēva ietekmi uz dēla personības un interešu veidošanu
apliecina K. KundziĦa atmiĦu stāstījumi, kur sevišėa uzmanība
veltīta detalizētiem aprakstiem par tēva darbistabu, sagatavošanos
dievkalpojumiem un to norisi215, par sajūsmu, rodot iespēju palīdzēt
tēva ikdienā, un atturīgu pietāti, ievērojot tēvam nepieciešamo
mieru.216

211

Feldmanis, R. Latvijas baznīcas vēsture, 2. izd., Rīga, Luterisma mantojuma
fonds, 2011, xix-xx lpp. (Red.piez.)
212
Feldmanis, R. Latvijas baznīcas vēsture, 2. izd., Rīga, Luterisma mantojuma
fonds, 2011, xix-xx lpp. (Red.piez.)
213
Biographien. Pieejams: http://biographien.lv/K_dizc.html Skatīts 2013. 1.
novembrī. (Red.piez.)
214
Gills, N. Reliăija, vēsture, dzīve: Reliăiskā dzīve Latvijā, Rīga, Latvijas ZinātĦu
akadēmijas filozofijas bibliotēka, 1993.
215
KundziĦš, K. AtmiĦas. Mani tapšanas gadi, Mineapolisa, LELDAA’S apgāds,
1968.
216
KundziĦš, K. AtmiĦas. Mani tapšanas gadi, Mineapolisa, LELDAA’S apgāds,
1968.
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Māte Šarlote KundziĦa (dzimusi Eggerte) (1855–1932)217
augusi Ventspilī un bijusi jaunākā no 5 vai 6 bērniem. Spriežot pēc
K. KundziĦa atmiĦām, māte tikmēr, kamēr bērni bijuši mazi veltījusi
sevi pilnībā mājas dzīvei un atvašu radošai audzināšanai, iesaistot
bērnus, piemēram, ludziĦās, lomu spēlēs, kostīmu un dekorāciju
darināšanā un ansambĜa veidošanā. Tā kā KundziĦu ăimenē auguši
vēl 4 bērni – brāĜi Aleksandrs, Pauls, Haralds un māsa Rita –,218 tad,
pēc K. KundziĦa novērojumiem, māte atplaukusi tikai tad, kad bērni
beidzot paaugušies.219
Mātes rūpju slogu dalījusi Vecā AnniĦa (Anna
Štelmachers)220, bērnu aukle, kas tikmēr, kamēr māte bijusi aizĦemta
citos darbos, rūpējusies par bērniem. Spriežot pēc K. KundziĦa
atmiĦu stāstījumiem, Vecā AnniĦa bijusi svarīgs cilvēks viĦa
mūžā.221
2.2. Izglītība
K. KundziĦš norāda, ka „pati mājas dzīve tēva un mātes
vadībā ir bijusi viĦa audzinātāja un skolotāja”,222 un tam ir pamats, jo
līdz 14 gadu vecumam,223 izglītojies mājmācības ceĜā. Māte, kas
ieguvusi mājskolotājas diplomu,224 mācījusi bērniem lasīt un rakstīt
217

Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas
muzejs. Pieejams: http://www.acadlib.lu.lv/site/PVP/0000000825.htm Skatīts
2013. 1. novembrī. (Red.piez.)
218
Geikina, L. „Kārlis KundziĦš – izcila personība un pedagogs”, CeĜš, 2010, Nr.
60, 45.–61. lpp.
219
KundziĦš, K. AtmiĦas. Mani tapšanas gadi, Mineapolisa, LELDAA’S apgāds,
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prasmi, skaitĜu mācību, zīmēšanu, glītrakstīšanu un klavierspēles
pamatus.225 Savukārt tēvs bērniem mācījis Bībeles stāstus, baznīcas
dziesmas, latviešu valodu un dzimtenes vēsturi. Vēlāk mātes
māsasmeita Marīna Citoviča226 uzĦēmusies bērnu izglītošanu, visus
priekšmetus mācot krievu valodā.227 KundziĦu bērnu izglītošana bija
uzticēta arī „tēva kandidātiem” – universitāti beigušajiem teologiem,
ko Kārlis KundziĦš seniors sagatavojis praktiskajam mācītāja
darbam.228 Tā, piemēram, garīgu dziesmu autors Jānis Ērmanis
(1862–1932) ievadījis K. KundziĦu latīĦu valodā un botānikā.229
Savukārt Ludis BērziĦš (1870–1965) – vēlāk Latvijas Universitātes
profesors, baltu folklorists, dzejnieks un garīgo dziesmu autors –230,
esot gan mācījis latīĦu valodu, gan arī, ievērojot savu vientiesīgo
dabu,231 esot kopā ar bērniem vizinājies ar ragaviĦām un piedalījies
slidskriešanā.232 Rezumējot der minēt K. KundziĦa vārdus:
„[M]ājas apstākĜi bija tādi, ka gandrīz nemanot ieaugām
kultūrvidē, mēs varētu teikt – Vakareiropas kultūras atmosfērā.
Labas grāmatas, mēnešraksti, mājas mūzika.”233
1897. gadā K. KundziĦš uzsāk mācības Tērbatas kroĦa
(valsts) ăimnāzijā.234 Šis laiks esot veidojis pārliecību par gara
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svarīgumu pār materiālo pasauli235, radījis nepatiku pret policejisku
lietu kārtību un nostiprinājis pārliecību par latviskās identitātes
saglabāšanas un izkopšanas būtiskumu. Minētais saistāms ar
būtiskām atšėirībām starp iepriekš pieredzēto mājmācību un
ăimnāzijas izglītību un noteikto lietu kārtību, kas nonāca pretrunā ar
ăimenē apgūtām vērtībām.236
1903. gadā K. KundziĦš uzsāk teoloăijas studijas Tērbatas
universitātē.237 Jau otrajā studiju gadā K. KundziĦš piepilda sava tēva
vēlējumu, iegūstot zelta medaĜu par konkursa darbu „Sinoptisko
evaĦăēliju Jēzus misijas runa Mateja 10 un paralēles”.238 1905. gada
notikumu iespaidots K. KundziĦš nolemj vienu semestri veltīt
studijām Berlīnes universitātē.239 1908. gadā studijas beidz ar
kandidāta diplomu.240
1925. gadā K. KundziĦš aizstāv teoloăijas doktora
disertāciju „Topoloăiskā tradīcijas viela JāĦa evaĦăelijā”241.242 243
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2.3. Karjeras attīstība
1902. gadā, tikko beidzis ăimnāziju,244 K. KundziĦš kĜūst par
mājskolotāju baroneses Amālijas Raušas fon Traubenbergas (dzimusi
fon Bremsenas-Ėeipenes līnijas, 1830–1916)245 – Karoline
Konstanze Amalie Blanche von Brömsen, a.d.H. Kaipen (Livl.)
Rausch von Traubenberg – ăimenē Oiso (Oisu) muižā, Tūri (Türi)
pagastā, Jervas apriĦėī, kur uzdevums bija sagatavot divus zēnus –
12 un 10 gadus vecus – uz iestāšanos attiecīgi Pēterburgas jūras
kadetu korpusā un Rēveles reālskolā. Šo laiku K. KundziĦš atceras ar
bažām, jo bijis grūti iedomāties gadu ilgu dzīvi svešā ăimenē. Tomēr
bažas bijušas nepamatotas, jo ăimene viĦu sirsnīgi uzĦēmusi gan
labo rekomendāciju, gan arī tēva statusa dēĜ.246 Pedagoga darbs K.
KundziĦam bija kĜuvis tuvs, jo:
„Izejot no priekšā rakstītās programmas, tur ir iespēja
skolēniem dot arī vēl ko vairāk, kaut ko no tā, kas pašam
liekas tuvs un nozīmīgs. Tur nav tās lielās distances, kas
kanceles runātāju šėir no klausītāja.”247
Tāpēc pēc Tērbatas universitātes beigšanas, sākot ar 1908. gadu K.
KundziĦš sāk strādāt par Valmieras skolotāju semināra skolotāju.
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Tomēr K. KundziĦu saista arī doma par mācītāja aicinājumu,
atsaucoties tam 1909. gadā viĦu ordinē par mācītāju.248 ViĦš uzskata,
ka svētā vārda paušana ir Ĝoti atbildīgs uzdevums un atzīst, ka
„mācītāja teiktajiem vārdiem bija jāsastopas ar stingru kritiku un
daudzos gadījumos pat ar stipri noraidošu nostāju.”249 Šādi ieskati un
atziĦas rosinājuši K. KundziĦam veidot savu īpašo pieeju evaĦăēlija
skaidrošanā, padarot to saistošu saviem klausītājiem.
Pirmo Pasaules karu K. KundziĦš smagi pārdzīvo, jo šajā
laikā viĦam tiešā veidā jāsaskaras ar visa tā, ko Latvijā vēlējies
attīstīt un vairot, pakāpenisku iznīcināšanu. 1916. gadā, atsaucoties
BēgĜu Centrālkomitejas aicinājumam, K. KundziĦš apmeklē
Rietumsibīrijas latviešu bēgĜu kolonijas garīgas aprūpes nolūkā.250
Atminoties kara laiku, K. KundziĦš raksta:
„Bija jānoliecas pār karā cietušo, ievainoto un mirstošo
tautiešu dusas vietām. Bija jādodas svešumā un jāsauc mājās
uz Krieviju un Sibīrijas taigām aizklīdušie brāĜi un māsas. Un
tad Dievs savā žēlastībā vēlēja sagaidīt Latvijas dienu, arī
piedzīvot brīdi, kad mūsu Gaismas pils, mūsu universitāte
atvēra savus vārtus mūsu gaismas slāpstošai jaunatnei.
Mācības spēku un studentu ierosināta, nodibinājās
Akadēmiskā draudze. Un līdztekus bija jāturpina karitātīvais
darbs mūsu posta apdraudētiem bērniem un viĦu mātēm.”251
1916. gadā K. KundziĦš ievēlēts akadēmiskā amatā Tērbatas
universitātē,252 ko pilda līdz 1918. gadam, kad kĜūst par direktoru
248
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Latvijas izglītības biedrības vidusskolā, Rīgā.253 Sākot ar 1919. gadu
pilda Latvijas Augstskolas (vēlāk sauktas Latvijas Universitātes)
Filoloăijas un filozofijas fakultātes pagaidu dekāna amatu; ieĦem arī
prorektora amatu. 1920. gadā līdz ar Teoloăijas fakultātes atklāšanu
kĜūst par tās docentu, bet kopš 1921. gada − par profesoru. Pildījis arī
fakultātes sekretāra un dekāna amatus.254
Līdztekus darbam akadēmiskajā amatā K. KundziĦš strādājis
Rīgas 2. vidējā skolā.255
1941. gadā K. KundziĦš kĜūst par Baznīcas virsvaldes
256
pārstāvot Teoloăijas fakultāti.257 Baznīcas Virsvaldes
locekli,
paspārnē esot izdots atsevišės izvilkums no K. KundziĦa grāmatas
„Es un mans nams”, kur raksturots vēlamais kristīgās mājas un
ăimenes dzīves modelis un kur saskatāma idealizētā autora mājas
dzīve bērnībā.258
2.4. Trimda
Otrā Pasaules kara beigās K. KundziĦš dodas trimdā uz
Dancigu, Flensburgu,259 1948. gadā pārceĜas uz Hamburgu, no
kurienes 1951. gadā izceĜo uz ASV.260 Pametot Dancigu 1945. gada
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janvārī, K. KundziĦu satriec redzētais, kas jaušams viĦa atmiĦās par
bēgĜu gaitām un atskārsmēs par cilvēcību un cilvēku dažādību.261
ASV K. KundziĦš docējis vācu un latīĦu valodas Portlendas
koledžā, bet kopš 1953. gada pildījis Sietlas latviešu draudzes
mācītāja amatu, aktīvi iesaistoties latviešu sabiedriskajā dzīvē.262
1957. gadā K. KundziĦš iecelts par Latvijas evaĦăēliski luteriskās
baznīcas delegācijas vadītāju LuterāĦu pasaules federācijas
lielsanāksmē Mineapolisā. Vašingtonā, latviešu dievnamā 1962. gada
7. oktobrī K. KundziĦu pasludina par Latvijas evaĦgēliski luteriskās
baznīcas galvu, arhibīskapu un nodod viĦam priekšgājēja zizli.263
Līdztekus Baznīcas gana, pedagoga un zinātnieka misijai K.
KundziĦš atklāj sevī garīgu dziesminieku un dzejnieku. Klajā nākuši:
Cik varena ir pasaul’s telpā, Dievs augstais, Tava valstība (1918), Es
ticu, ka no zvaigžĦu stariem (1922), Cik Dievs man mūža dienu
(1934).264
2.5. Ăimene
Beidzot studijas Tērbatas universitātē un gatavojoties
ordinācijai, 1909. gadā K. KundziĦš nodibina ăimeni, pārvezdams
sievu – igaunieti Ebbu265 Luhdi266 (1891–1974)267 – no Tērbatas uz
Valmieru, tad uz Rīgu. 1915. gadā Pirmā Pasaules kara mudināti
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KundziĦi pārceĜas uz Iekškrieviju, vēlāk – uz Tērbatu.268 Ăimenē
tolaik auguši jau trīs bērni – Rita (1910–2005)269, Ilze (1912–
2006)270 un Alfs (dzimis 1914. gadā)271 –,272 kuru labklājībai un
attīstībai K. KundziĦš ar lielām rūpēm sekojis, lai gan atzīst, ka
reizēm būtu varējis to darīt vairāk.273 1925. gadā ăimenē piedzimusi
meita Baiba (1925–1990)274.275
Mācītāja, pedagoga un sabiedriskā darbinieka aktivitāšu dēĜ
rūpes par bērniem uzĦēmusies gan sieva, gan arī ăimene. Vasaras
esot pavadītas laukos pie tantes „Marīchenas” KundziĦu mājās
Sīpeles pagastā pie Dobeles un pie vecvecākiem Smiltenes
mācītājmuižā.276
Neskatoties uz šėirtajām trimdas gaitām, ăimene rod iespēju
atkal apvienoties. Meita Ilze atminās tēva sniegto atbalstu, uzsākot
dzīvi ASV un aizrautību, pavadot laiku kopā ar mazdēlu Andri.277
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2.6. Dzīves riets
K. KundziĦa pēdējie dzīves gadi bijuši smagi pārciestās
triekas dēĜ.278 ViĦa mūžs pārtrūcis 1967. gada 9. augustā Sietlā, un
15. augustā viĦu apbedī.279 Izvadīšanā piedalās 15 mācītāji, arī
korporāciju prezidiji – ievērojot tradīcijas, rīkota goda sardze.280

3. Garīgais mantojums
Novērtējot K. KundziĦa devumu, nāk prātā viĦa dzejas
rindas:
„Ir manu dusas vietu
Reiz kapu mētras klās,
Ko mīlēju, ko cietu,
Neviens vairs nezinās.
Vairs nedegs vecā rēta,
Būs dzēsts un piedots viss,
Tik debesgaisma svēta
Pār kapu trūdiem līs.”281
Patiešām parasti līdz ar cilvēku mirst arī viĦa izjūtu pasaule.
Iespējams, ka šādu apsvērumu vadīts K. KundziĦš ir tik daudz un tik
detalizēti rakstveidā satvēris savas izjūtas par apkārtējo pasauli. Gan
tas, gan arī viĦa ieguldījums tuvākajos un sabiedrībā kopumā ir
pārlaicīgs, jo nav pakĜauts trūdēšanai.
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3.1. Izglītība
K. KundziĦa atziĦas par izglītību joprojām ir aktuālas un
raisa vietu pārdomām par Latvijas izglītības sistēmas nākotni.
Scientiae et patrie – zinātnei un tēvzemei. Ar šādiem
vārdiem K. KundziĦš ievada savas atmiĦas par izglītības nozīmi un
Latvijas Universitātes dibināšanas iemesliem 1919. gada 28.
septembrī.282 K. KundziĦš līdz ar citiem Latvijas Universitātes
dibinātājiem uzstāj uz „dabaszinātĦu, humanitāro un tehnisko zinātĦu
vienotības nepieciešamību.”283
K. KundziĦš izjutis neapmierinātību ar lielinieku skolu
standartiem, ar kuriem saskāries Pirmā Pasaules kara laikā, jo tie
vērsti nevis uz zināšanu apguvi, bet gan uz jaunatnes veidošanu par
strādnieku šėiras pārstāvjiem, nepievēršot uzmanību augstajām
zinībām, bet gan praktiski izmantojamām prasmēm.284
Ievērojamas K. KundziĦa atziĦas, kas gūtas, izglītojot
Valmieras skolotāju semināra audzēkĦus un kuru derīgumu apliecina
viĦa audzēkĦu liecības. Raksturojot K. KundziĦu kā pedagogu, viĦa
audzināmie norāda, ka „viĦš audzēkĦus ievadījis filozofijā un
pamudinājis uz plašākiem garīgiem centieniem”.285 Tas saskan arī ar
K. KundziĦa atmiĦām, aprakstot audzēkĦu neziĦu, slepus visa
pieejamā lasīšanu, tomēr kritiskās domāšanas trūkumu, lai izlasītās
lietas vērtētu un pieĦemtu par pareizām vai apstrīdētu tās.286 K.
KundziĦa kontakts un savstarpējā uzticība ar audzēkĦiem radusies
pakāpeniski. Sākumā atstums, tomēr caur ilgiem kopābūšanas
282
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brīžiem pieĦemts, sirdīm un prātiem atraisoties pretim zināšanām.287
Skolotāju semināra vēstures liecības norāda, ka daudziem
audzēkĦiem viĦš palicis atmiĦā gan kā mīĜš skolotājs, gan arī kā
padomdevējs, kur mācības vada tos cauri dzīvie.288 Nereti audzēkĦi
un klausītāji meklējuši iespēju atkal satikties un atgādinājuši par sevi
ar dažādiem uzmanības apliecinājumiem.289
3.2. Reliăija
K. KundziĦš uzskatījis, ka
„arī inteliăence un akadēmiski izglītotā sabiedrības daĜa
nedrīkst attālināties no reliăijas, tomēr ir jāsaprot, ka šiem
cilvēkiem var būt citas prasības pret reliăisko kultu un tā
kalpotājiem.”290
Tāpat K. KundziĦš pastāvēja uz to, ka mācītāja darba
priekšnoteikums ir akadēmiskā izglītība, kas arvien jāpilnveido un ar
kuras augĜiem ir jādalās; humanitārā izglītība, viĦaprāt, ir auglīgas
saskarsmes ar mūsdienu cilvēku pamatā.291 Cenšoties atbilst paša
uzstādītajai latiĦai, mēăinājis reliăiju un ar to saistītās norises
skaidrot saprotami un zinātniski. Pastāv gan ieskats, ka K KundziĦš
„nav sistemātisks teologs, viĦš pēc dabas bija dzejnieks”292, tomēr, ja
287
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dzeja ir ceĜš uz Dievu, tad tas pilnībā saskan ar K. KundziĦa mērėi –
tuvināt cilvēkus Dievam.
Kopā ar profesoru Dr. phil., theol. h. c. Voldemāru Maldoni
(1870–1941) 1929. gadā nodibinājis Rīgas Akadēmisko draudzi.293
Draudze darbojusies Rīgas Vecajā Svētās Ăertrūdes baznīcā. K.
KundziĦš atminas, ka šī baznīca esot pieredzējusi dažādus laikus, ilgi
spējusi izvairīties no bombardēšanas un kalpojusi kā droša
patveršanās vieta.294 Rīgas Akadēmiskā draudze esot izpelnījusies
negaidītu popularitāti, ievērojot Dieva vārda paušanas veidu, tādējādi
neĜaujot reliăijai zaudēt nozīmi 20. gadsimtā.295
3.3. Labdarība
K. KundziĦš bijis iesaistīts arī sociālās nevienlīdzības
mazināšanā un palīdzības organizēšanā. To darījis pārdomāti un
sistēmiski, cenšoties novērst problēmas to saknē un pievēršot
uzmanību vietām, kur mitinājušies bērni ar ierobežotākām iespējām.
Pirmā Pasaules kara laikā K. KundziĦš ar ieinteresētību un
pašaizliedzību organizējis Sarkanā Krusta darbību.296 Dibinājis
Latvijas bērnu palīdzības savienību, kas vēlāk izveidojusies par
iespaidīgu organizāciju ar desmit nodaĜām, bērnudārziem, bērnu
bibliotēkām, lasītavām, zobārstniecības kabinetiem, veselības
aprūpes un ēdināšanas punktiem,297 bērnu vasaras nometnēm, atpūtas
namu trūcīgām mātēm.298 Iemeslu šādas organizācijas dibināšanai K.
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KundziĦš min labo gribu, savstarpēji valdošo saprātu un pienākuma
izjūtu.299 Vienā no Latvijas bērnu palīdzības savienības aicinājumiem
norādīts:
„Viens no mūsu lielākiem pienākumiem ir, pasargāt mūsu
tautas nākotnes nesējus, mūsu bērnus, no fiziskas un
morāliskas izvirtības, uzturot tos veselus un možus garā un
miesā. Lai to panāktu, vispirms visplašākās tautas aprindās
jāizkopj dziĜa pienākuma apziĦa pret bērnu un viĦa likteni, kā
arī jāizplata pareizi uzskati par bērna fizisko un morālisko
audzināšanu.”300
1929. gadā Bērnu Aizsardzības kongress K. KundziĦu ievēl
par Baltijas valstu komitejas bērnu aizsardzības jautājumos
priekšsēdētāju.301 Ievērojot 15 gadus ilgušo darbu Latvijas bērnu
palīdzības savienībā, 1936. gadā K. KundziĦu izraugās par Latvijas
pārstāvi starptautiskajā bērnu un jaunatnes aizsardzības kongresā
Grieėijā.302
Gandarījumu par paveikto rada arī pateicība, ko K. KundziĦš
izpelnās arī tad, kad bērni, kuriem sniegta palīdzība, paši kĜuvuši par
vecākiem, piemēram, ĥīna uzmeklējusi K. KundziĦu Vācijā, lai
pateiktos par kādreiz sniegto atbalstu viĦai un viĦas brāĜiem.303
K. KundziĦa pašaizliedzību un nesavtību vislabāk raksturo
sievas Ebbas stāstītais:
„kad tuvojās Ziemassvētki vai Lieldienas, vīrs saviem
semināra audzēkĦiem bieži izpalīdzēja ar ceĜa naudu, lai tie
299
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svētkus varētu pavadīt savas ăimenes vidū. Liela daĜa
semināra audzēkĦu nāca no trūcīgām ăimenēm. Ja es kādreiz
norūpējusies ieminējos, vai tik nepietrūks līdzekĜi paša
ăimenei, viĦš man atbildēja: Neraizējies – ja es sludinu tuvāku
mīlestību, tad man arī pašam ar darbiem ir jārāda.”304
3.4. Zinātniskā un publicistiskā darbība
K. KundziĦš sarakstījis vairākus ievērojamus zinātniskus un
publicistiskus darbus, saĦēmis Kultūras fonda godalgu par darbiem
„Dzīves jēgas izpratne Jaunajā Derībā”, „Mūžīgās Gaismas un
Dzīvības mistērija” un „Kristietības būtība”.305 Pateicoties arī savām
plašajām valodu un tekstu zināšanām – K. KundziĦš esot pratis citēt
darbus, piemēram, vācu, latīĦu, grieėu un senebreju valodās –,
uzskatāms arī par vienu no labākajiem tā laika antīkās pasaules
pazinējiem Latvijā.306

3. Gundegas goda filistrs
3.1. Idejiskais ieguldījums
Korporācijas goda filistra izvēles tradīcija saistīta ar
nepieciešamību rast iedvesmas avotu sabiedrībā ievērojamu cilvēku
veidolā, tādējādi bagātinot organizācijas idejisko ietvaru un gūstot
atbalstītāju organizācijas idejām. K. KundziĦš pilnībā atbilst šādam
uzstādījumam, tādēĜ neizbrīna šāda izvēle. Turklāt, spriežot pēc
korporācijas Gundega vēstures pētījumiem, K. KundziĦš aktīvi
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līdzdarbojies Gundegas tapšanā un izaugsmē.307 Tā, piemēram,
dibinātājas Bertas PuriĦas piedāvātās devīzes – „Dailei – tautietei”
un „In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas” –,
esot K. KundziĦa ieteiktas. To apstiprina pirmās devīzes saistība ar
K. KundziĦa lakoniski pausto ieskatu par izglītotas sievietes lomu,
kas saistītās arī ar bažām par to, ka morālu pagrimumu veicinājušas
„jaunas sociālās kustības un sieviešu emancipācija”. 308 Savukārt otrā
– satver daudzslāĦainu teoloăisko nozīmi.
3.2. Priekos un bēdās
K. KundziĦš aktīvi garīgi atbalstījis Gundegas ar savu
klātesmi. Gada jubilejas sakarā K. KundziĦš noturējis garīgu aktu,
iesvētījis Gundegas dzīvokli un teicis runu par godu šim
notikumam.309 Gundegas piecu gadu jubilejā K. KundziĦš svētku
konventa laikā deva svētību Gundegas karogam, „svētījot krāsu
pastāvību, noteiktību, skaidrību un saskaĦotību”.310 K. KundziĦš nav
aprobežojies vien ar Gundegas viesa un garīgā līdera statusu, viĦš
darbojies arī kā organizators, piemēram, piedaloties Gundegas
desmitgades jubilejas rīkošanā. Šim notikumam par godu, cita starpā,
K. KundziĦš esot noturējis dievkalpojumu Rīgas Jaunajā Svētās
Ăertrūdes baznīcā. Vēlāk konventa dzīvoklī K. KundziĦš iesvētījis
arī jaunizveidoto Gundegas vapeni un „līdz ar to arī visas
gundegas”.311 Savukārt Gundegas 15 gadu jubilejas svētkos līdz ar
svētku konventa laikā noturēto svētbrīdi K. KundziĦš iesvēta filistru
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nozīmi – „zelta važiĦā kaklā nēsājamu ovālā oniksā iestrādātu zelta
Gundegas ăērboĦa miniatūru”.312
Viesojoties pie gundegām,313 K. KundziĦš uzstājies ar
dažādiem izglītojošiem un aizraujošiem priekšlasījumiem kā
„Reliăija kā nepieciešamība cilvēkā un viĦas uztvērums
mūsdienās”314 (1928./29 akadēmiskā gada pavasara semestrī),
„ZiemeĜnieku-skandināviešu rakstnieki” un „Tagadnes laikmets”315
(1931./32. akadēmiskajā gadā), referāts par Erosu un Agapi
(1934./35. akadēmiskā gada pavasara semestrī)316, referāts par zinātni
un reliăiju (1935./36. akadēmiskā gada rudens semestrī).317
K. KundziĦš ar gundegām ir arī bēdās – kad 1934. gada 24.
novembrī mūžībā aiziet Milda Karčevska (dzimusi Matisone, 1902–
1934), 2. decembrī K. KundziĦš notur aizlūgumu.318
K. KundziĦa rosinātas gundegas 1953. gadā dibina Sietlas
kopu, tādējādi nodrošinot korporācijas atdzimšanas, kas sākusies
ĥujorkā 1952. gadā uzĦemot pirmo meiteni ārpus Latvijas,
atbalstu.319 Līdz ar to dažādos pasaules nostūros izkaisītās gundegas
rod viena otru ar Gundegas palīdzību. Dzīvodams Sietlā, K.
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KundziĦš turpināja iespēju robežās sekot līdzi Gundegas darībai un
piedalīties vietējās kopas sarīkojumos.320
Tomēr K. KundziĦa un Gundegas attiecības nav balstītas
vien uz vienpusēji goda filistra ieguldījumu. Gundegās K. KundziĦš
rod reālu atbalstu. Piemēram, gundegas aktīvi atbalstījušas Latvijas
bērnu palīdzības savienības darbību, vācot ziedojumus, organizējot
loteriju un piedaloties labdarības iniciatīvās.321

Apkopojums
K. KundziĦš lielāko mūža daĜu veltījis jaunatnes izglītošanai,
kritiskās un filozofiskās domāšanas attīstībai, par ko izpelnījies savu
audzināmo un tuvāko cieĦu un mīlestību, guvis sabiedrisku un
akadēmisku atzinību. Darba noslēgumā autore vēlas rosināt
turpmākos pētījumus gan par K. KundziĦu, gan par Gundegu, lai
pilnīgāk izzinātu Latvijas vēsturi un stiprinātu nacionālās piederības
pašapziĦu.
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TRĪS ETĪDES PAR BURŠU LIETĀM
fil! Kristīne Jarinovska 116 c!

1. Par vārdu ‘filistrs’
Vārds ‘Philister’ vācu valodā nāk no Bībeles un apzīmē tos,
ko mūsdienu latviešu valodā sauc par filistiešiem. Senebreju
‘pelištīm’ (ִׁשּתִי
ְ  ) ְּפלaptuvenā nozīme ir ‘ārējie’, ‘citi’ vai iebrucēji.322
17. gadsimtā vārdam ‘Philister’ vācu valodā sāk veidoties nošėirta
nozīme. Iemesls meklējams 1693. gada notikumos Jēnā. Studentu un
pilsētnieku sadursmju rezultātā esot gājis bojā students, un bēru runā
esot bijuši iekĜauti Soău grāmatas Dalilas vārdi: „Filistieši,
Samson!”323 pirms Samsonu bezspēcīgu saėer filistieši.324 Līdzība
radusi atsaucību, tādēĜ turpmāk studentu pretmets apzīmēts ar vārdu
‘Philister’.
18. gadsimtā pretnostatījuma nozīmei uzslāĦojas arī citas, –
raksturojot ironiski – nosodāmas īpašības. Pat Johans Volfgangs fon
Gēte (Johann Wolfgang von Goethe, 1749–1832) par savu Itālijas
ceĜojumu laikā tapušo latīĦu stila eksplicīti seksuālo erotiku darbā
„Romas elēăijas”, kas pirmoreiz publicēts 1795. gada Frīdriha Šillera
(Johann Christoph Friedrich von Schiller, 1759–1805) mēnešrakstā
Die Horen, kā atgaiĦājoties no Johana Gotfrīda fon Herdera (Johann
Gottfried von Herder, 1744–1803) dzēlīga komentāra, ka pēc šīm
322

Blue Letter Bible. Pieejams:
http://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?strongs=H6430.
Skatīts 2013. 1. novembrī.
323
Soău grāmata 16:20.
324
More Word Histories and Mysteries: from Aardvark to Zombie. From the Editors
of the American Heritage Dictionaries, Boston, Ma, Houghton Mifflin
Company, 2006, p. 172; Beech, D., Roberts, J., The Philistine Controversy,
London, Verso, 2002, p. 201.
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dzejām žurnāla nosaukums būtu jādrukā ar ‘u’ burtu (Die Huren...),
pats uzsvēra:
„Ihr mögt mir immer ungescheut
Gleich Blüchern Denkmal setzen!
Von Franzen hat er euch befreit,
Ich von Philisternetzen.”325
Studentu koporāciju ziedu laikos – 19. gadsimtā – vārds ‘Philister’
iegūst tik nošėirtu nozīmi, ka jau zinātniskajā literatūrā angĜu valodā
šo vārdu lieto netulkotu, lai uzsvērtu epiteta konotatīvo nošėirtni no
angĜu ‘philistine’, proti, filistru kā antitēzi buršu dzīvei. Nonākot
vienkāršo Ĝaužu valodās, vārds iegūst tik plašu nozīmju paleti, ka
daudzējādā ziĦā zaudē saikni ar tā sākotni. Līdz ar to šodien,
piemēram, Moby tēzaurs piedāvā pāri par simtu sinonīmu, sākot no
‘vidusšėira’, ‘buržuā’, ‘jaunbagātnieks’, ‘zemnieks’, beidzot ar
‘materiālists’, ‘konformists’, ‘perfekcionists’ un pat to, ko
jurisprudencē apzīmē ar ‘metodoloăists’. Džordžs Eliots (George
Eliot, 1819–1880) uzskatāmi demonstrē, ka ‘philistine’ un ‘philister’
ir divi dažādi vārdi, turklāt arī angĜu tekstā lieto ‘philister’.326
Vārdu ‘filistrs’ buršu saimē attiecina uz vecbiedriem, kas
atšėirībā no aktīvajiem buršiem nav tik dzīvespriecīgi, jo spiesti
kalpot materiālajai pasaulei327. Tā kā vārdam piedēvē arī pejoratīvu
nozīmi, daudzviet vecbiedri atteikušies no šāda apzīmējuma. Tajā
pašā laikā, piemēram, Vācijas zemēs (piemēram, Bavārijā) un
Austrijā vecbiedri paši sevi dēvē par filistriem, vairs nesaskatot šajā
vārdā pejoratīvu nozīmi.328 Ievērojot 19. gadsimta inteliăento
325

Riehl, W. H. Die naturgeschichte des volkes als grundlage einer deutschen
social-politik, Stuttgart, verlag der J. C. Gotta'schen Buchhandlung, 1866. S.
235.
326
Skat., piemēram, Eliot, G. „The Natural History of German Life”, The
Westminster Review, Vol. 66 old series, 10 new series, July 1856. p. 43.
327
„Respectability.– A Dialogue”, Blackwood's Edinburgh Magazine, December
1856, Vol. LXXX, p. 685.
328
Cartellverband der katholischen deutschen Studentenverbindung. Pieejams:
http://www.cartellverband.de Skatīts 2013. 1 novembrī.
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vācbaltiešu studentu, kuri Šilleru, Herderu un Gēti gan lasīja, bet no
šī vārda organizācijas apzīmējumā gan nevairījās, tradīciju, arī
latviešu korporācijas izmanto vārdu ‘filistrs’ vecbiedru apzīmēšanai.

2. Par studenšu deėeĜiem
Latvijas studenšu korporāciju deėeĜu (sauktas arī ‘segnes’)
vēsture joprojām gaida tās pilnīgu atklāsmi. Šoreiz par iemesliem to
atšėirīgumam un iespējamiem iedvesmas avotiem.
20. gadsimta divdesmito gadu Latvijas plašsaziĦas līdzekĜi ir
mazrunīgi par iemesliem, kādēĜ studenšu deėeĜi atšėiras no studentu.
Latvijas Universitātes satversmes 79. pants apliecināja, ka arī
studijās – gluži tāpat kā citviet – ievērojama dzimumu vienlīdzība.
Nekas neliecina, ka arī izvēlētā, no citām universitātēm un studentu
tradīciju organizācijām patapinātā simbolika dalāma pēc tās
izmantošanas atkarībā no dzimuma. Tieši pretēji, piemēram, Latvijas
Universitātes vispārējās studentu cepures apraksts, kura iedvesmas
avots, acīmredzami, ir vācbaltiešu studentu tradīciju organizāciju
deėelis, liecina par tā piemērotību abu dzimumu studentiem.329
Tērbatas universitātes studenšu korporāciju deėeĜi apliecina šāda
pieĦēmuma pamatotību. Tātad bijuši dibināti iemesli, kādēĜ Latvijas
studenšu korporācijas atteikušās no simboliskās līdzības.
1926. gada 26. februāra laikraksts Aizkulises piedāvā šādu
amizantu vēstures versiju. Tā kā stāsts ir gana atraktīvs, ir vērts to
citēt:

329

„Latvijas Universitates vispārējā studentu cepure.
(Māksl. Kasparsona zīm.).
Cepures attiecīgās daĜas 1. Širmis melns, nenoteikta lieluma. 2. Apakšējā mala
sudraba vai sudrabaini pelēka – 1 cm. plata. 3. Nacionalā karoga veidīga
(tumši sarkans ar sudraba šnorīti pa vidu) lente – 1 cm. plata. 4. Balta vīlīte –
0,3 m/m. plata. 5. Balts aploks – 4 cm. augusts. 6. Zelta šnore – 0,3 m/m.
plata. 7. AstoĦstūriga zvaigzne. 8. Uguns krusts.” Latvijas Universitāte.
Kalendārs. 1925.–1926., 232. lpp.
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„«Nelaime», varbūt ari «laime», notikusi mūsu korporelem.
Tās slepenā, visu sieviešu konventu savstarpējā «konferencē»
protokolejušas kategorisku lēmumu, ka stingri aizliegts
korporelem uzlikt «deėeĜus». Motivejums šādam lēmumam
sekošs: kāda korporele no «bramanigakām» korporacijam,
pilnā parādes formā ar lentu pār krūtim un «deėeli» galvā,
«pārbaidijusi» kādus 10 komiltoĦus — eloĦus, kas nākuši
dziedadami «Gaudeamus». Korporele bijusi stipri pagara,
resna, īsiem, līdz ceĜiem, brunčiem, kā mietiem, taisniem,
resniem lieliem, pamatigu vadmalas mēteli un lentu — no
viena pleca līdz pakrūtei... Izskatijusies jau tā «varena»! Bet
nu vēl galva! Vispirms, seja, kā mēnesis! KomiltoĦiem
«lustigums» pārgājis un palicis «bail»! «Deėelis» uz pieres
līdz pakauša sākumam, abās pusēs nokarajās iziruši «peizaki»,
uz muguras — tā ap kakla vietu pusizjucis grieėu mezgls.
Deguns «nomiltots», lūpas degošas, pati smaidoša, apzinoties
savu «korporeles «godu»!
KomiltoĦi skatijušies, kā «sāls stabi» stāvejuši, kamēr ta
pilnigi aizgājusi garam un tad nodrebinajušies un iesnieguši
«smalku» aizrādijumu korporeles konventam. Viens no
komiltoĦiem, labs «pindzeletajs», uzmetis «skici» un to
aizrādijumam nosūtījis līdzi...
«Slepenā» konferencē korporeles nolēmušas, ka tādus «Ĝaužu
biedekĜus» tiešam uz ielas nevar laist un jagudro speciali
deėeĜi sievietem.
Crescat! Floreat!”330
Vizuālās un dokumentālās liecības šī stāsta atbilstībai
īstenībai nav rastas, tomēr tas nav gluži bez pamata. 1925. gada
nogalē Studenšu Prezidiju Konvents korporācijas Gundega rosināts
apspriež deėeĜu jautājumu, atsakoties no gundegu atbalstītas
330

„ěaužu biedeklis, korporacijas „deėeĜi””, Aizkulises, 1926. 26. februāris, Nr. 8, 6.
lpp. [BāreĦdarbs]
84

Trīs etīdes par buršu lietām

vācbaltiešu modes331, izšėiroties par labu atšėirīgiem deėeĜiem332 un
pasūtot izstrādāt to skices ievērojamam latviešu grafiėim
Sigismundam Vidbergam (1890–1970).333 Izskatīti vairāki pēc
skicēm darināti dizaini, kurus izgatavojusi modiste no cepuru veikala
„Žermen”334,335 un izvēlēts šobrīd esošais. 1926. gada rudenī, pirms
18. novembra gājiena atbilstoši tā brīža vēsturnieces E. Ābeles
1926./27. akadēmiskā gada vēsturei esot saĦemta iekšlietu ministra
atĜauja deėeĜu nesāšanai. 1927. gada martā Studenšu Prezidiju
Konvents esot Ĝāvis izgatavot deėeli no zīda, bet vēlāk – nolēmis
atteikties no „Žermen” turpmākajiem pakalpojumiem kvalitātes
trūkuma – audumam un šuvumam – dēĜ.336
Kas gan bijis S. Vidberga iedvesmas avots? Šobrīd apzinātās
vēstures liecības nesniedz tiešu atbildi. Tomēr, tā kā studenšu
korporācijas ir tradīciju organizācijas, pamatoti būtu uzskatīt, ka
meklēti citu līdzīgu organizāciju galvassegu piemēri. Iepazīstoties ar
populārākajiem, saskatāma līdzība ar BoloĦas Universitātes 800 gadu
331

Korporācijas Imeria konventa 1925. gada 15. oktobra protokols Nr. 30,
Korporācijas Imeria konventu protokolu grāmata 1924.15.X–1928.1.X, LVVA
4275-1-9:
„Gundegas ienesušas projektu par trijām krāsām, pārējās korporācijas stāvējušas par
melnu galvassegu ar krāsu trīsstūra iepinumu. Konvents pārrunā plašāki šo
jautājumu, kā ja galvassegas tiks valkātas kopā ar lenti, tad melna nebūtu
derīgā. Sakarā ar šo atzinumu konvents nolemj stāvēt par trīskrāsainu
galvassegu. Attiecībā uz meiteĦu galvassegām paliek pie agrākā.”
332
Korporācijas Imeria konventa 1925. gada 15. novembra protokols, Korporācijas
Imeria konventu protokolu grāmata 1924.15.X–1928.1.X, LVVA 4275-1-9.
333
Baumhammers, M., ZariĦš, E. „Dibināšana”, Dzintra 45 gados. 1924–1969,
[b.v.], [b.i.], 1969; Korporācijas Imeria konventa 1925. gada 15. novembra
protokols, Korporācijas Imeria konventu protokolu grāmata 1924.15.X –
1928.1.X, LVVA 4275-1-9.
334
„Atradies Elizabetes ielā Nr. 41/43, Rīgā”, Valdības Vēstnesis, 1931. 21. aprīlis,
Nr. 87, 7. lpp.
335
Korporācijas Imeria konventa 1926. gada 27. septembra protokols Nr. 56,
Korporācijas Imeria konventu protokolu grāmata 1924.15.X–1928.1.X, LVVA
4275-1-9.
336
Korporācijas Dzintra konventa 1927. gada 7. marta protokols Nr. 88 un 1927.
gada 28. marta protokols Nr. 92 protokols, Korporācijas Imeria konventu
protokolu grāmata 1924.18.XI–1928.22.X, LVVA 3730-1-4.
85

Trīs etīdes par buršu lietām

jubilejas svinībās 1888. gada jūnijā aizgūtu Parīzes LatīĦu kvartāla
modi, kas 1889. gada 15. janvārī parādījusies Parīzes ielās. Tam
sekojošais Parīzes prefekta aizliegums nēsāt studentu cepuri ‘la
faluche’337 (sauktu arī ‘berete’) ārpus LatīĦu kvartāla padarījis to par
modes kliedzienu visā Francijā, bet starptautisku atzinību ‘la
faluche’ izpelnījies pateicoties 1889. gada Pasaules izstādei, kuras
laikā studenti no dažādām valstīm iepazinuši jauno modi un daudzi
to arī patapinājuši.338 Ievērojot minēto, jāsecina, ka, lai gan studenšu
korporācijas atteikušās no vācbaltiešu studentu tradīciju organizāciju
galvassegu modes, tomēr tas darīts par labu vecākām eiropeiski
akadēmiskām tradīcijām.
Savukārt jautājumu par to, kuras korporācijas priekšstāve
esot izpelnījies „biedēkĜa” pasauku un vai tam ir kāds reāls pamats, ir
joprojām atklāts. Bramanīgums varētu būt piedēvēts daudzām.
Daugavietes laikraksts Aizkulises esot reiz pieėēris komerša svinību
laikā pārpeldam Daugavu (pie Krievu kalna, Koknesē) tikmēr, kamēr
citas esot tiesājušas portfeĜos un čemodānos līdzpaĦemto
proviantu.339 Gundegas sauktas par lepnām un iedomīgām.340
Imerietes izpelnījušās aizrādījumu par pārgalvību341. Tiesa – tik par
gundegām palicis atmiĦā, ka esot uzstājušas uz vācbaltiešu tradīciju
pārmantošanu,342 un tādēĜ nākušas „ar šādas galvas segas

337

Nosaukuma pamatā ir līdzība ar tāda paša nosaukuma maizi.
Ségura, M. „De l’origine du béret ou les tribulations d'une galette pas comme les
autres”, Etude, 5 Novembre 2012. Pieejams:
http://www.faluche.info/index.php/la-faluche/theses-et-memoires/etudes/27de-l-origine-du-beret-ou-les-tribulations-d-une-galette-pas-comme-les-autres
Skatīts 2013. gada 22. novembrī.
339
„No buršu dzīves. Komeršu sezona”, Aizkulises, 1932. 3. jūnijs, Nr. 23, 3. lpp.
340
„Studenšu komerši”, Aizkulises, 1929. 31. maijs, 2. lpp.
341
„Studenšu komerši”, Aizkulises, 1929. 31. maijs, 2. lpp.
342
Baumhammers, M., ZariĦš, E. „Dibināšana”, Dzintra 45 gados. 1924–1969,
[b.v.], [b.i.], 1969; Korporācijas Imeria konventa 1925. gada 15. novembra
protokols, Korporācijas Imeria konventu protokolu grāmata 1924.15.X –
1928.1.X, LVVA 4275-1-9.
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paraugiem”343. Ievērojot minēto, Aizkulišu raksts var būt arī šaržs par
gundegu ieceri.

3. Par melno kleitu
Pirmais Pasaules karš un „spāĦu gripa” aizsauca aizsaulē tik
daudzus, ka sievietes ikdienas tērps kĜuva melns. Melnās krāsas
dominance pēkšĦi mainīja ieskatu, ka šī krāsa ir ekskluzīvi sēru
atribūts vai netiklas sievietes zīmols. Ja vēl 1884. gadā Parīzē Džona
Singera Sardženta (John Singer Sargent, 1856–1925) glezna
„Madame X” izstādīšana Parīzes salonā izsauca asu nosodījumu un
ažiotāžu,344 jo attēloja, cita starpā, melnā vakarkleitā tērpu sievieti ar
dziĜu dekoltē un vieglām, gluži krītošām lencītēm, tad 20. gadsimta
divdesmitajos gados melns tērps radīja gluži citu reakciju. Tieši tādēĜ
tad, kad 1926. gada žurnālā Vogue345 Gabriela Šanele (Gabrielle
„Coco” Chanel, saukta Koko Šanele, 1883–1971) publicēja mazās
melnās kleitas zīmējumu, to uztvēra ar vispārēju sajūsmu un
atsaucību.346 Vogue salīdzināja to ar Ford Model T – pirmo pieejamo
dažādiem sabiedrības slāĦiem automašīnu –, nosaucot to par „Ford
de la Chanel”347. Vienkāršība, laikmetīgums, praktiskums un
pieejamība jebkuras rocības un izskata sievietei Ĝāva jaunievedumam
pārdzīvot automašīnas modeli, ar kuru tas bija salīdzināts.
Nav drošticamu ziĦu, kāpēc studenšu korporācijas
izvēlējušās melnu kleitu kā daĜu no ārējās simbolikas, tomēr
viennozīmīgi, ka pasaules modes tendencēm bijusi ietekme uz šīs
343

Baumhammers, M., ZariĦš, E. „Dibināšana”, Dzintra 45 gados. 1924–1969,
[b.v.], [b.i.], 1969.
344
Sargent's Venics, J. Moore (ed.), New Have, London, Yale University Press,
2006, p. 64.
345
American Vogue, 1 November 1926, p. 62.
346
Freese, S. M. Fashion. Inside the Industry, North Mankato, Minnesota, ABDO
Publishing Company, 2011, p. 7.
347
„La petite robe noire habille les stars”, Vogue, 12 octobre 2010. Pieejams:
http://www.vogue.fr/mode/en-vogue/diaporama/la-petite-robe-noire-habilleles-stars/2723 Skatīts: 2013. gada 22. novembrī.
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tradīcijas saglabāšanu.348 Rīga elpoja Parīzes modi: sabiedrības
„krējumu” – ăenerāĜu sievas un ministru kundzes – tērpa un neliedza
savu padomu arī citiem lielākā un labākā modes salona „Ango” – kas
atradās arī līdzās buršu mītnēm, tai skaitā daugaviešu konventa
dzīvoklim – īpašniece Anna Rozenberga.349 Tātad ziĦas par mainīgo
un pastāvīgo bijušas zināmas un izvēle par labu vienkāršībai un
elegancei, pieejamībai un praktiskumam bijusi apzināta. Ievērojot
minēto, droši varam apgalvot, ka līdz ar visām iepriekš minētajām
īpašībām melnā kleita vēl arī simbolizē sieviešu emancipāciju un
pilsonisku līdztiesību, sievišėīgās dailes izaugsmi un gaidas, ka
palielinoties sieviešu tiesībām, pieaugs arī sieviešu līdzdalība
sabiedrībai un valstij svarīgās norisēs.

348

Koko Šaneles melnā mazā kleita minēta, piemēram, „Senzacionela modes
parade”, Aizkulises, 1933. 10. marts, Nr. 10, 2.–3. lpp.
349
„Pehdejais modes kleedzeens”, Aizkulises, 1931. 17. aprīlis, Nr. 16, 4.–5. lpp.;
„Pee wislabakeem Parizes modes nameem”, Aizkulises, 1932. 20. maijs, Nr.
21, 3. lpp.; „Mode no labas puses... Ko rīdzinieces vakar redzēja aizsardžu
sarīkojumā”, Rīts, 1939. 24. aprīlis, Nr. 113, 7. lpp.
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PERSONVĀRDU RĀDĪTĀJS
Atis Kronvalds (1837–1875)......... 62

A
B

Ādolfs KundziĦš (1865–1940)...... 63
Aleksandra Apare Fil!Dib!............ 10
Aleksandrs Čaks (1901–1950) 28, 29
Aleksandrs Grīns (1895–1941) .... 24,
25, 26, 27, 28, 31
Aleksandrs Plensners (1892–1984)29
Alfs KundziĦš (1914).................... 71
Alīda Miglava Fil!Dib! ................. 10
Alīde Leontīne Grīna (dz. Cerbule)
Fil!Dib! . 9, 10, 20, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32
Alise Mirama (dz. DūmiĦa) Fil!Dib!
................................................. 10
Alise Zalcmane 143 c! .................. 49
Alma OzoliĦa (dz. Birne) Fil!Dib! 10
Amālija Rauša fon Traubenberga
(dz. fon Bremsenas–Ėeipenes
līnijas, 1830–1916)................... 67
Anna Arnoldija (dz. Lāce) 8 c! ..... 15
Anna KrūmiĦa Fil!Dib!................. 10
Anna Ozola (dz. Bombāne) Fil!Dib!
................................................. 10
Ansis Lerhis-Puškaitis (īstajā vārdā
Anss Lerhis, 1859–1903) ......... 50
Antons Otto Kalme (dz. Karčevskis,
1900–1941) ............ 14, 15, 20, 22
Artūrs Vītums (1904–1999) .... 34, 35
Arveds Švābe (1888–1959)..... 51, 53
Arvīds Jeremics....................... 17, 36

Baiba Dunna (dz. KundziĦa) (19251990) ........................................ 71
Berta PuriĦa Fil!Dib! ........ 10, 11, 78

D
Džons Singers Sardžents (John
Singer Sargent, 1856–1925)..... 87
Džordžs Eliots (George Eliot, 1819–
1880) ........................................ 82

E
Ebba KundziĦa (dz. Luhde) (1891–
1974) .................................. 70, 76
Edgars KrieviĦš (1884–1971) ....... 23
Eduards Virza (1883–1940) .... 28, 29
Elfrīda Tilika Fil!Dib!................... 10
Elīza Aire (dz. Veinberga) Fil!Dib 10
Elma Tone (dz. LiepiĦa) 7 c! ........ 15
Elza Ābele (dz. SkrastiĦa) Fil!Dib!
.10, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 24, 25,
85
Elza Grīnberga (dz. Grīne) 1 c!..... 15
Elza LukstiĦa (dz. Kleinberga)
Fil!Dib...................................... 10
Emīlija Abika Fil!Dib!.................. 10
Emīlija Ansone (dz. Krese) Fil!Dib!
........................................... 10, 18
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Personārvārdu rādītājs
Emīlija Olga Rozenfelde (dz.
Kleinberga) 7c! ........................ 15
Emīlija SaliĦa (dz. Priedniece) 4 c!
........................................... 15, 18
Emīlija Segleniece (dz. Lorence)
Fil!Dib! .................................... 10
Emma ĀboltiĦa (Kāvuža, dz.
Ulmane) Fil!Dib!...................... 10
Ērika Kalme 3 c! ........................... 47
Ērika Orle 10 c!................. 19, 42, 45
Ērika Skuja (dz. DraviĦa) Fil!Dib!
........................................... 10, 11

Ilze LazdiĦa (dz. KundziĦa) (1912–
2006) ........................................ 71
Ināra Kampenusa (dz. Andersone)
121c! ............ 9, 14, 33, 36, 43, 61
Indra GubiĦa 46 c! ........................ 48
Irēne Olante (dz. Dučkena) 9 c! .... 15

J
Jānis Cerbulis................................ 24
Jānis Ērmanis (1862–1932)........... 65
Jānis OzoliĦš (1908–1981)...... 21, 22
Jānis Roberts Tilbergs (1880–1972)
................................................. 38
Jānis Sudrabkalns (1894–1975) ... 27,
28, 29, 30
Johans Gotfrīds fon Herders (Johann
Gottfried von Herder, 1744–
1803) .................................. 81, 83
Johans Volfgangs fon Gēte (Johann
Wolfgang von Goethe, 1749–
1832) .................................. 81, 83
Jūlijs Matisons (1898–1978)......... 13

F
Fanija Oldere (dz. Cerbule)........... 24
Frīdrihs Šillers (Johann Christoph
Friedrich von Schiller, 1759–
1805) .................................. 81, 83

G
Gabriela Šanele (Gabrielle „Coco”
Chanel, saukta Koko Šanele,
1883–1971) .............................. 87
Ăederts Eliass (1887–1975) .......... 38

K
Kārlis KundziĦš sen. (1850–1937)
..................................... 62, 63, 65
Klementīne Hibšova (1882–1957) 37
Kristīne Cerbule (dz. Vērzemnieks)
................................................. 24
Kristīne Meija (dz. Liepa) 11 c!.... 41
Kristīne Pukse (dz. Blaua) Fil!Dib!
................................................. 10

H
Helmārs Rudzītis (1903–2001) ..... 29
Herta Varenais 6 c! ....................... 15

I
Ida AmoliĦa (dz. Brūvele) 29 c! ... 40
Ilze Grīna (1935–1960)27, 28, 30, 31

90

Personārvārdu rādītājs
Milda Karčevska (dz. Matisone)
Fil!Dib! ..9, 10, 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 32, 79
Milda Labsvīrs Fil!Dib! ................ 10
Milda StiebriĦa Fil!Dib! ... 10, 46, 47
Milda Vītuma (dz. Auseklis)......... 34

L
Lamekins (Lammechinus rex, arī
Lameėis, Lamiėis, pirms un pēc
1230. gada) .............................. 59
Lidija Pavasare (dz. Blaumane) 14c!
................................................. 21
Lidija Torgani 6 c! ........................ 26
Liena Bundule 112 c!... 9, 10, 26, 28,
30, 33, 61, 69, 70, 74, 78
Lilija OzoliĦa 5 c! ......................... 15
Lūcija Bluėe (dz. Šmite) 6 c! .. 41, 43
Lūcija Garūta (1902–1977)........... 21
Ludis BērziĦš (1870–1965)........... 65
Ludvigs KundziĦš (1855–1940).... 35
Luijs XIV (Louis XIV, saukts Saules
karalis, 1638–1715) ................. 52

N
Nora Romana .......................... 30, 31

O
Olga Auza (dz. Vikmane) Fil!Dib!10
Olga Vītola (Jeremica, dz. Vītuma)
Fil!Dib! 10, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
48

M

P

Māra SpalviĦa 4 c! ........................ 47
Margareta Logan (dz. Upeniece) 80
c! .............................................. 40
Marija Berga (dz. Alksnīte) 18 c! 22,
26
Marks Antonijs de Dominiss (1560–
1624) ........................................ 11
Marsels Lusjēns Turnjē (Marcel
Lucien Tournier, 1879–1951) . 37,
38
Marta AkmentiĦa 6c! .................... 15
Marta PurviĦa (dz. Brašmane) 21 c!
........................................... 43, 44
Milda Kadiėe (dz. KalniĦa) Fil!Dib!
................................................. 10

Pēteris Kalme (dz. Karčevskis,
1905–1941) .............................. 15
Pēteris Šmits (1869–1938)............ 51
Pēteris Vītums............................... 34
Prof. Dr. phil. Arnolds Spekke
(1887–1972) God!Fil! .............. 18
Prof. Dr. theol. Kārlis KundziĦš jun.
(1983–1967) God!Fil! . 61, 62, 63,
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80

R
Rita KundziĦa (1910–2005).......... 71
Rūdolfs Voldemārs Vītols (1904–
1980) ............................ 38, 40, 41
91

Personārvārdu rādītājs

S

V

Sigismunds Vidbergs (1890–1970)85
Šarlote KundziĦa (dz. Eggerte)
(1855–1932)............................. 64

Viestards (Vesthardus, Vester, arī
Viesturs, miris pēc 1229. gada) 59
Vilhelmīne Belsone 1c!................. 20
Voldemārs Maldonis (1870–1941) 75

T
Z

Teodors Zeiferts (1865–1929)....... 49

Zenta Romana (dz. Grīna) 100c!.. 27,
28, 29, 30, 31
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