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PIRMĀ SAEIMAS PRIEKŠSĒDĒTĀJA FRIDRIHA 
VESMAŅA PIEMIŅAS SAGLABĀŠANA

Savulaik 1. Saeimas priekšsēdētājs Fridrihs Vesmanis (1875–1941) uzrakstīja 
savas dzimtas hroniku. Pirmo eksemplāru – divus skaisti iesietus sējumus ar ierakstu 
“Manam tēvam”, ievietotus īpašā kastē  – glabā F.  Vesmaņa māsas Marijas pēcteči. 
Hronikas otro eksemplāru, arī divos sējumos, pēc F. Vesmaņa māsas Annas Markaus 
meitas Margaritas Markaus 20. gs. 80. gadu beigās sniegtās informācijas, atrada viņas 
tēva Voldemāra Markaus celtās mājas bēniņos. Abi hronikas sējumi bija mitrumā 
mazliet bojāti, iešuvums sadalījies pa atsevišķām lapām, taču teksts nebija cietis, 
varējām to pārrakstīt, lai hronika nonāktu vispirms dzimtai piederīgo lietošanā un 
tālāk varētu rīkoties saskaņā ar iespējām un pieprasījumu. Pamazām veidojās kontakti 
ar retāk satiktiem dzimtas pārstāvjiem, kuri saņēma pārrakstīto hroniku, arī muzeju 
darbiniekiem, kas palīdzēja atpazīt fotogrāfijās redzamās personas, tādējādi radās 
labāka izpratne par hronikā minētajiem cilvēkiem un notikumiem. 

Ar hronikas pārrakstīšanu 1990.–1991.  gadā, publikācijām un vēlāk izdošanu 
grāmatā (saīsinātā variantā) 2013. gadā sākās sabiedrības iepazīstināšana ar F. Vesmani 
un viņa piemiņas saglabāšana. Šo darbu sāka Ieva Marga Markausa, pamazām iesaistot 
Vesmaņu dzimtas piederīgos un vēlāk sadarbojoties ar dažiem muzejiem, arhīviem 
un citām institūcijām. 

F. Vesmanis hronikā ir atzīmējis, ka tā “domāta ģimenes jaunākām aprindām. [..] 
pagātnes pilnīgāka un labāka izpratne var noderēt arī pie nākotnes kamola risināšanas, 
[..] es cenšos arī izprast laikmetu, kādā senči dzīvojuši, cenšos izprast viņu darba 
dzīves apstākļus. Šīs studijas ved mani tālu atpakaļ dzimtbūšanas laikos.” Izsekojot 
savus senčus līdz 17. gs. un iespēju robežās arī sānu zarus, F. Vesmanis lieto jēdzienu 
“ģimene”, nevis “dzimta”, varbūt tāpēc, ka visu mūžu viņam bija ļoti ciešas, sirsnīgas, 
savstarpēji izpalīdzīgas attiecības ar vecākiem, brāli un māsām un viņu ģimenēm, un 
Vesmaņu dzimtā kā ģimenē tika uzņemti visi laulību rezultātā pienākušie tuvinieki un 
viņu pēcteči. Ar prieku vecāki pieņēma Fridriha līgavu Bertu Krisoni, ģimenē sauktu 
par Trusīti. Berta bija enerģiska, dzīvespriecīga, izdarīga, zināja vairākas valodas, 
beigusi Augstākos tirdzniecības kursus Pēterpilī, Brīvības cīņu laikā vadīja Latvijas 
Sieviešu palīdzības korpusa Jelgavas nodaļas darbu, strādāja Satversmes sapulcē, 
vēlāk bija labs palīgs Fridriham viņa diplomāta karjeras laikā. Vesmaņu ģimenē  
visi – māsas, brāļi, vecāki uzturējuši rūpi vai, laikiem mainoties un izklīstot pa pasauli, 
vismaz zināšanu citam par citu. Gādājot par Fridriha Vesmaņa piemiņu, loģiski bija 
iespēju robežās pievērsties visai dzimtai, un tāpēc lietoju vārdu salikumu “Vesmaņu 
dzimta”, kaut gan šis uzvārds dzimtā nav saglabājies. Fridriham Vesmanim un viņa 
kundzei Bertai savu bērnu nebija, viņi izaudzināja Bertas māsas Elīzas dēlu Frici 
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Krisonu, un arī viņa bērni, mazbērni un mazmazbērni tiek uzskatīti par Vesmaņu 
dzimtai piederīgiem. 

Hronikā izmantoti ļoti dažādi avoti. Piemēram, no Latvijas Nacionālā arhīva 
Latvijas Valsts vēstures arhīva tās ir vācu un latviešu draudžu baznīcu grāmatas, muižu 
revīziju saraksti, Kurzemes hercogu arhīvs, nomas līgumi, kalpu algu saraksti, Kraukļu 
saimnieka Kārļa Vesmaņa dienasgrāmata. Ir arī visdažādākie literārie izdevumi, 
legālās un nelegālās preses izdevumi, Satversmes sapulces un Saeimas stenogrammas, 
pavisam minēti 109 avoti latviešu, krievu un vācu valodā. Hroniku papildina ģimenes 
locekļu vēstuļu noraksti, no kurām daļa ir saglabājusies. Izmantoti ģimenes nostāsti, 
to ticamība pamatota ar vēstures faktiem. F. Vesmaņa pieeja priekšteču apzināšanā ir 
izmantojama arī mūsdienās, kad daudzi meklē savas saknes un cenšas saprast senču 
rīcību konkrētajā laikā. Rakstot un stāstot par F. Vesmani, izceļami vairāki slāņi  – 
viņa dzīves ceļš, piederība Vesmaņu dzimtai, šīs dzimtas vēsture, saistība ar citām 
ģimenēm un hronika kā vērtība pati par sevi: rakstības stils, materiālu atlase, valoda.

F. Vesmanis hronikā nekur neizsaka savu attieksmi, nevērtē notikumus un cilvēkus, 
raksta kā bezkaislīgs vērotājs, notikumu raksturošanai bieži izmanto avīžu rakstus 
un citas publikācijas, un daži visai garie izvilkumi mūsdienās ir vienīgais avots par 
konkrēto notikumu, jo daudzi senāku laiku izdevumi nav saglabājušies, bet uz tiem 
ir norādes hronikā. Sākot ar 1887. gadu, hronikas vēstījumā centrālā persona ir pats 
F. Vesmanis, un 19. gs. nogales un 20. gs. pirmās puses notikumi, kuros viņš piedalās, 
stāsti par pārējiem vairāk izsekojami vēstulēs un fotogrāfijās. 

F. Vesmaņa dzīves laiks un saturs: dzimis 1875.  gada 15.  aprīlī Rundālē, miris 
1941. gada 7. decembrī Usoļlaga nometnē. Izglītība: pagastskola, Jelgavas ģimnāzija, 
Pēterpils Universitātes Tieslietu fakultāte. Par līdzdalību studentu nemieros no 
universitātes izslēgts. Par darbošanos “Dienas Lapā” sodīts ar pieciem mēnešiem 
cietumā un trīs gadiem nometinājumā. Trīs gadus (1899.–1903.  g.) pavadīja 
emigrācijā Lielbritānijā, kur kopā ar Frici Roziņu darbojās brīvās preses izdošanā 
un organizēja tās nogādāšanu uz Latviju. No 1904. gada darbojās nelegālā un vēlāk 
legālā sociāldemokrātiskā izdevniecībā. Pēterpils Universitātes Tieslietu fakultāti 
absolvēja 1909. gadā. Darbs: mājskolotāja gaitas ģimnāzijas gados vasarās un studiju 
laikā, burtliča darbs Lielbritānijā. 1909.  gadā viņš sāka praksi Jelgavā kā zvērināta 
advokāta palīgs, vēlāk kā zvērināts advokāts. 1915. gada vasarā evakuējās uz Pēterpili 
reizē ar Jelgavas apgabaltiesu, novembrī sāka darbu Latviešu bēgļu apgādāšanas 
centrālkomitejā par budžeta nodaļas vadītāju (līdz 1917. g. novembrim). 1918. gada 
pavasarī atjaunoja zvērināta advokāta praksi Jelgavā, un decembrī viņu iecēla par 
Jelgavas apgabaltiesas locekli. 1920.  gada februārī F.  Vesmani ievēlēja par Jelgavas 
pilsētas galvu, vēlāk  – par Satversmes sapulces locekli. Satversmes sapulcē viņš 
strādāja piecās apakškomisijās, uzstājās debatēs, iesniedza daudzus priekšlikumus. 



199ARHĪVU DZĪVE

Piemiņas plāksnes atklāšana Fridriham un Bertai Vesmaņiem Rundāles novada Sudmalu kapos 
2015. gada 30. maijā. No kreisās: Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Rita Našeniece, Rundāles 
novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, pārsegu noņem Fridriha Vesmaņa audžudēla Friča 

Krisona meita Kristīne Klaumane ar mazdēlu Jāni

1921. gada septembrī iecelts par senatoru (līdz 1923. g. janvārim). 1922. gadā viņu 
ievēlēja Saeimā un izvirzīja par Saeimas priekšsēdētāju. No 1925. gada februāra līdz 
1932. gada februārim F. Veismanis bija Latvijas ārkārtējais un pilnvarotais ministrs pie 
Viņa Majestātes Lielbritānijas karaļa. 1926. gadā apbalvots ar Triju Zvaigžņu ordeņa  
2. šķiru. 1932.  gada 26. februārī iecelts par senatoru. 1937.  gada septembrī aizgāja 
pensijā, 27. oktobrī ieskaitīts Goda tiesnešos. 1939. gadā kopā ar dažiem domubiedriem 
gribēja vērst uz labu Latvijā notiekošo, bet bija par vēlu… 1941. gada 14. jūnijā kopā 
ar smagi slimo kundzi Bertu deportēts uz Krieviju. Apsūdzības rakstā viņam tika 
inkriminēti trīs “nāves grēki”: bijis Latvijas Sociāldemokrātiskās strādnieku partijas 
Centrālās komitejas loceklis, bijis sūtnis Lielbritānijā, saņēmis pensiju no fašistiskas 
valdības. 

Profesors Rihards Treijs publikācijās par Fridrihu Vesmani skata no cita rakursa, 
analītiski aplūkojot viņa profesionālo darbību pēc Latvijas valsts nodibināšanas.1 

1 Treijs, R. Ar sekmīgu darbu par svētību Tēvijai. Latvijas Vēstnesis. 2002. 13. jūn. Nr. 89; 14. jūn. 
Nr. 90.
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Izmantojot hronikā minētos faktus, profesors tos papildinājis ar izvilkumiem no 
Satversmes sapulces un 1. Saeimas stenogrammām un citiem avotiem, kā arī labojis 
dažas līdz tam daudzos avotos saglabājušās kļūdas: Fridrihs Vesmanis studēja Pēterpilī, 
nevis Tērbatā; uz Lielbritāniju viņš emigrēja no Liepājas, nevis Rīgas. Iespējams, ka 
kļūdainā Tērbatas pieminēšana ir nākusi no publikācijas “Fridrihs Vesmanis” Alberta 
Prandes grāmatā “Latvju rakstniecība portrejās”.2 

Ar dāvinājumu Jelgavas Ģederta Eliasa Vēstures un mākslas muzejam – Jelgavas 
reālskolas audzēkņu fotogrāfiju līdz ar audzēkņu sarakstu – Ievai Margai Markausai 
un Vesmaņu dzimtas pārstāvjiem Jurim Markausam un Ansim Bazonam sākās 
interesanta, radoša sadarbība ar muzeju, kļūstot par labu pamatu plašākai Fridriha 
Vesmaņa dzīves un darba popularizēšanai sabiedrībā. 2012.  gadā izstādē sakarā ar 
1. Saeimas vēlēšanu 90.  gadadienu muzejs izmantoja Vesmaņu dzimtā saglabātās 
fotogrāfijas, F. Vesmaņa personīgās lietas, dažas mantas, arī dziesmu grāmatu no 
viņa tēva mājām, viņam dāvinātas grāmatas ar autogrāfiem. Iepazīstoties ar hroniku, 
muzeja direktora vietniece Marija Kaupere ierosināja izveidot no tās grāmatu. 
Projektā iesaistītie strādāja bez atlīdzības, muzejs sagādāja finansējumu tipogrāfijas 
izdevumiem, trūkstošo daļu piemaksāja Juris Markauss un Ansis Bazons. Grāmatas 
“Klausieties pagātnes soļos”3 atvēršanas svētki notika 2013. gada 22. maijā. Tās ievadā 
muzeja direktore Gita Grase uzsvēra, ka grāmatu īpaši vēloties ieteikt skolēniem, jo 
reti gadās lasīt tik interesanti, patiesi un saistoši uzrakstītu vēstures stāstu. Grāmatas 
izdošana pavēra ceļu sadarbībai ar Latvijas Valsts vēstures arhīvu un Ārlietu ministriju. 
Dzimtas pārstāvji un Ārlietu ministrijas Ārlietu dienesta vēstures un diplomātisko 
dokumentu nodaļa apmainījās ar dažu fotogrāfiju un dokumentu kopijām. 2015. gadā 
Latvijas Valsts vēstures arhīvs sadarbībā ar citiem arhīviem un Ārlietu ministriju, 
piesaistot Vesmaņu dzimtas piederīgos, sagatavoja izstādi “Klausieties pagātnes 
soļos. Juristam, politiķim un diplomātam Fridriham Vesmanim – 140”, ko atklāja 
2015. gada 9. jūnijā.4 Izstādi papildināja dzimtā saglabātie dokumenti, fotogrāfijas un 
dažas F . Vesmaņa un viņa kundzes Bertas personīgās lietas. Pirms tam, 2015. gada 
30. maijā, Rundāles novada Sudmalu kapos tika atklāta piemiņas zīme Fridriham 
un Bertai Vesmaņiem. To sarūpēja Juris Markauss un Ansis Bazons, uzstādīšanu un 
atklāšanu palīdzēja noorganizēt Rundāles novada dome. Pasākumā piedalījās Saeimas 
priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, Eiropas Savienības tiesas tiesnesis Egils Levits, Rundāles 
novada domes priekšsēdētājs Aivars Okmanis, Bauskas novada domes priekšsēdētājs 
Raitis Ābelnieks, Latvijas Valsts vēstures arhīva un Ārlietu ministrijas pārstāvji, kā arī 

2 Prande, A. Latvju rakstniecība portrejās. Rīga: Letas izdevums, 1926. 218. lpp.
3 Vesmanis, F. Klausieties pagātnes soļos. Jelgava: Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas  

muzejs, 2013. 318 lpp.
4 Sk. Pētersone, V. Jurists, politiķis un diplomāts Fridrihs Vesmanis. Latvijas Arhīvi. 2015. Nr. 1/2. 

191.–195. lpp.
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muzeju darbinieki. Viesu vidū bija liels pulks Vesmaņu dzimtai piederīgo, pirmo reizi 
pēc kara tik kuplā pulkā, pavisam 28. Notikumu fiksēja Vidusdaugavas televīzija. 

Jau kopš 2013.  gada saistībā ar dažādu Latvijai svarīgu notikumu atceri, kuros 
bijis iesaistīts Fridrihs Vesmanis un viņa radinieki, Vesmaņu dzimtas pārstāvji pēc 
pašu ierosmes rīko tikšanās ar skolēniem, piemēram, Herberta Dorbes muzejā 
“Senču putekļi” Ventspilī, Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā 
un Rundāles vidusskolā, kā arī ar studentiem Liepājas Universitātē. Šajās reizēs 
stāstījumu papildināja videosižeti. Izstādes un tikšanās ar plašāku skolēnu auditoriju 
notika 2018. gada novembrī Jelgavas tehnoloģiju vidusskolā un 2020. gada februārī 
Āgenskalna ģimnāzijā.

2018. gada 16. novembrī Ārlietu ministrijā atklāja izstādi “Fridrihs Vesmanis”, kurā 
līdz ar arhīvu dokumentiem bija ietverti daži saglabāti Vesmaņu dzimtas dokumenti 
un fotogrāfijas. Izstāde pēc tam tika eksponēta Latvijas vēstniecībā Londonā. Izstādei 
bija sagatavots dublikāts, kas ar Ievas Margas Markausas un Anša Bazona gādību ir 
pabijis vairākās bibliotēkās un muzejos, ir bijušas tikšanās ar klausītājiem. 2020. gadā 
izstāžu un tikšanos organizēšanā ar labiem ieteikumiem iesaistījās Latvijas Arhīvistu 
biedrība, finansiālo atbalstu sniedza Valsts kultūrkapitāla fonds mērķprogrammas 
“Latvijai 100” ietvaros. Tas ļāva papildus sagatavot arī uzskatāmo materiālu: dzimtas 

Fridriham Vesmanim veltītā izstādē Ārlietu ministrijā 2018. gada 16. novembrī. 
No kreisās: Anna Rosmane, Jānis Markauss un Ansis Bazons
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korespondences, fotogrāfiju un dokumentu oriģinālus. Klausītāji varēja ne tikai 
apskatīt, bet arī mēģināt izlasīt vēstules vecajā ortogrāfijā, aplūkot pirmskara laika 
Eiropas pilsētu skatu kartes, tādējādi ikviena tikšanās kļuva vēl interesantāka. 

Hronikas izdošana grāmatā un tai sekojošā F. Vesmaņa piemiņas popularizēšana 
raisīja pētnieku interesi par šo personību, tāpēc atzīmējama ir Ginta Putiķa grāmata 
“Jelgavas ģimnāzistu dzīvesstāsti un viņu devums Latvijas valstij”,5 kurā ievietots 
raksts “Fridrihs Vesmanis, jurists un pirmais Saeimas priekšsēdētājs” (52.–60.  lpp.) 
un Mārtiņa Drēģera raksts “Fridrihs Vesmanis: Saeimas pirmais priekšsēdētājs, 
diplomāts un senators”,6 ko papildina bagātīgs Vesmaņu dzimtas piederīgo saglabāto 
fotogrāfiju klāsts. 

F. Vesmaņa grāmata bija viena no divpadsmit, kas bija eksponēta izstādes “Dzimtas 
grāmata” ietvaros 2020. gada janvārī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, februārī Liepājas 
Latviešu biedrības namā un martā Rēzeknē vēstniecībā “Gors”.7 

Margaritas Markauas vēlējums bija – atdot kādam muzejam Fridriham Vesmanim 
piederējušu rīsa graudu ar iegravētu tekstu deviņās rindās: May God grant long / 
Happy and prosperous life to His Excellency / Monsieur F. P. Vesmanis / Latvia – enjoy 
extra / Ordinary & minister / Plenipotentiary 87 / Eaton place London / S.W. I. England. 
Šis grauds ir ievietots speciālā stikla kapsulā, uz oriģinālā iesaiņojuma kārbiņas ir 
uzraksts: Wonderful Rice No. 18108 / To His Excellency Monsieur / F. P. Vesmanis / 
Total 147 letters / Museum Darulfalah, Delhi (India). Tagad rīsa grauds glabājas 
Ģederta Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejā un sakarā ar Latvijas Republikas 
simtgadi bija izstādīts kā viena no muzeja krājuma pērlēm, ar īpašu lēcu palielināts 
tā, ka iespējams izlasīt visu tekstu. Līdz ar daudzām ieskenētām fotogrāfijām muzeja 
īpašumā nonāca arī F. Vesmaņa personīgais spiedogs. 

Ar profesora Dr. Dītriha Andreja Lēbera iniciatīvu kopš 1996.  gada saziņa ir 
izveidojusies ar Senātu. Vairākām bibliotēkām, skolām, Liepājas Universitātei un arī 
muzejiem dzimtas pārstāvji ir dāvinājuši F. Vesmaņa grāmatu, Vecrundāles biblio-
tēkai – arī vairāku fotogrāfiju un dokumentu kopijas. 

Bertas Vesmanes piezīmju blociņš par 1940.  gadu, ikdienas notikumu pieraksti 
Annas Markaus kalendāros, dažādas padomju laika izziņas un dokumenti, pēc kara 
pasaulē izklīdināto radinieku sarakste, fotogrāfijas un atmiņu stāsti palīdzēja apzināt 
“grospapiņa” Kārļa Vesmaņa pēcteču gaitas pēc 1938.  gada, par kuru hronikā ir 
pēdējais ieraksts, precizēt dažādus notikumus un to secību. Fridriha Vesmaņa tēvs 
Kārlis Vesmanis nodzīvoja garu mūžu – 97 gadus (1848–1945). Viņa vecākajam dēlam 

5 Putiķis, G. Jelgavas ģimnāzistu dzīvesstāsti un viņu devums Latvijas valstij. Jelgava: Ģederta Eliasa 
Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, 2018. 136 lpp.

6 Drēģeris, M. Fridrihs Vesmanis: Saeimas pirmais priekšsēdētājs, diplomāts un senators. Jurista 
Vārds. 2018. 4. sept. Nr. 30. 20.–32. lpp.

7 Videosižets pieejams: https://youtu.be/050vxzZ61d0.
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sveša vara lēma tikai 66 gadus. 1940. gada aprīlī F. Vesmaņa 65 gadu jubilejā viņu 
īrētajā mājā Mežaparkā notika svinības, bet jau augustā Vesmaņu pārim Mežaparks 
bija jāatstāj, un mājvietu viņiem deva Fridriha draugs Ansis Buševics namā Kapseļu 
ielā. Fridrihs pie tēva dzimtajā mājā Kraukļos pēdējo reizi ciemojās 1941.  gada  
9. jūnijā. “Grospapiņa” jaunākais dēls Kārlis krita Pirmajā pasaules karā kaujā pie Rīgas 
1917. gadā 34 gadu vecumā, mazdēls Viktors krita Otrajā pasaules karā 1945. gadā pie 
Torņas 31 gada vecumā, Viktora vārds iegravēts Lestenes Brāļu kapu sienā. 

Pārrakstītā hronika ir aizceļojusi arī uz Kanādu, kur daļu no tās angļu valodā 
pārtulkoja Fridriha Vesmaņa māsas Annas mazdēls Andris Krūmiņš, lai ar priekšteču 
dzīvi iepazītos dzimtas jaunākās paaudzes. 

Ieva Marga Markausa

 Izstāde “Fridrihs Vesmanis” Edvarta Virzas Iecavas bibliotēkā 2020. gada 3. septembrī. Piedalās 
Vesmaņu dzimtas piederīgie Ieva Marga Markausa un Ansis Bazons. Jolantas Ignates foto


