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SOCIĀLIE MEDIJI VĒSTURES AKTUALIZĒŠANĀ: 
#GROSVALDI1920 UN MARGARĒTA GROSVALDE

Latvijā arvien populārāk ir izmantot sociālos tīklus, it īpaši  Facebook un  Twitter, dažādu 
vēstures un kultūrvēstures projektu popularizēšanai un arī realizēšanai. Tie var būt gan 
regulāru vēstures faktu vai senu dienasgrāmatu publicējumi, ieraksti par vēsturi, izmantojot 
reālus un izdomātus personāžus, konkrētas mājas vēstures fakti vai fotomemuāri. Tās ir kā 
privātas iniciatīvas, tā vēl jo vairāk pētnieku, pētnieku grupu un institūciju – arhīvu, muzeju 
un dažkārt bibliotēku un zinātnisku institūtu – mērķtiecīgas kampaņas ar mērķi popularizēt 
savu krājumu, konkrētu kolekciju vai personības. Likumsakarīgi, ka Latvijā vairākas iniciatīvas 
sākās, kad tuvojās Latvijas valsts simtgade, arhīvi un muzeji pārskatīja krājumus, lai atklātu 
gan neatkarības iegūšanas procesu, gan pašu notikumu un tālākos sarežģījumus ceļā līdz 
starptautiski atzītam valsts statusam un ekonomiskai stabilitātei.  Tā kā raksta autore ir 
iniciējusi virsrakstā minēto projektu – Grosvaldu dzimtas vēstures atspoguļošanu sociālajos 
medijos (#Grosvaldi1919 un #Grosvaldi1920), rakstā iekļauts plašāks ieskats par projekta 
vēsturi un gaitu, un galveno motivējošo faktoru – Margarētas Grosvaldes dienasgrāmatu un 
pašu Margarētu Grosvaldi, kurai 2020. gadā ir 125. gadskārta.
Atslēgvārdi: sociālie tīkli, vēsturiskā atmiņa, Latvijai 100, dienasgrāmata, Grosvaldi, Margarēta 
Grosvalde.

Internets pēdējās desmitgadēs ir kļuvis par teritoriju, kur individuāli un 
kolektīvi atcerēties privātās un publiskās vēstures notikumus, kā arī vērot, kā 
atmiņas papildinās un krustojas jaunā un efektīvā veidā. Neskaitāmas vietnes 
un mājaslapas veiksmīgi pilda informatīvo, izglītojošo un interaktīvo funkciju. 
Arī sociālie mediji, nenoliedzami, ir būtisks informācijas un mijiedarbības 
kanāls. Iedvesmojoties no veiksmīgiem ārvalstu piemēriem un novērtējot savu 
materiālu unikalitāti, arī Latvijā arvien populārāk ir izmantot sociālos tīklus – 
Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest – dažādu vēstures un kultūrvēsturisku 
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projektu popularizēšanai un realizēšanai. Tie var būt vēstures faktu vai 
senu dienasgrāmatu publicējumi, ieraksti par vēsturi, izmantojot reālus vai 
izdomātus personāžus, konkrētas mājas vēstures ieraksti un fotomemuāri. Tās 
ir kā privātas iniciatīvas, tā arī pētnieku, pētnieku grupu un institūciju – arhīvu, 
muzeju un dažkārt bibliotēku un zinātnisku institūtu – mērķtiecīgas kampaņas 
ar mērķi popularizēt savu krājumu, konkrētu kolekciju vai personību. Šajā 
rakstā izvēlētie piemēri būs subjektīvi, jo nav notikusi sistemātiska meklēšana 
un paplašināta iepazīšanās ar šo plašo lauku. Tā kā raksta autore ir iniciējusi 
virsrakstā minēto projektu  – Grosvaldu dzimtas vēstures atspoguļošanu 
sociālajos medijos (#Grosvaldi1919 un #Grosvaldi1920), tālāk būs sniegts 
plašāks ieskats par projekta vēsturi, gaitu, plāniem un galveno motivējošo 
faktoru – Margarētas Grosvaldes dienasgrāmatu un pašu Margarētu Grosvaldi.

Individuālā un kolektīvā atmiņa. 
Kultūrvēstures projekti un sociālie mediji

Sociālie mediji tiek uzskatīti par labu avotu jaunai informācijai un 
kontaktiem un ir piemēroti, lai veicinātu izpratni par arhīvu un muzeju 
kolekcijām, zinātnisko institūtu pētniecības virzieniem un atklājumiem. 
Tāpat kā uzņēmumi reklamē un pārdod savus produktus un pakalpojumus, 
izmantojot sociālos plašsaziņas līdzekļus, tikpat funkcionāls, bet ne tik 
bieži izmantots šis kanāls ir zināšanu un pētniecības darba popularizēšanai. 
Rezultāti rāda, ka sociālo mediju ātrums un intensitāte rada izaicinājumus 
pētniekiem, taču, aktīvi publicējot saturu un piedaloties diskusijās, pētnieki 
var gūt labumu un uzlabot savu personisko vai institucionālo reputāciju.1 
Institūcijas un organizācijas var būt pārstāvētas sociālajos medijos dažādos 
līmeņos – kā indivīdi, komandas, projekti jeb tēmas un kā vienots kopums. 

Sociālie mediji ļauj mums dokumentēt savu dzīvi un apkārtējo pasauli un 
dalīties tajā ar citiem. Atskatoties uz tā saukto intīmo žurnālu un dienasgrāmatu 
vēsturi, bieži tiek norādīta līdzība ar mūsdienu interneta dienasgrāmatām, 
blogiem, emuāriem un tvītiem. Cilvēku priekšstatos dienasgrāmata bieži vien 
tēlojas kā piezīmju grāmatiņa ar slēdzenīti, kur ieraksta savas dziļākās domas 
un slepenākos noslēpumus. Šādas dienasgrāmatas kļuva populāras vien 20. gs., 
bet 19. gs. un 20. gs. sākumā cilvēki dalījās ar dienasgrāmatām, tās lasīja priekšā 
cits citam, sūtīja pa pastu turp un atpakaļ. Draugi un ģimene rakstīja uz tās 
malām, radot interaktivitātes elementu. Iemīlējies pāris viens otram deva 
lasīt savu dienasgrāmatu kā papildu veidu, kā pamatīgāk iepazīt otru cilvēku. 
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Dienasgrāmatas būtībā bija sociālās saziņas prakse, kas mūsdienās ir kļuvusi 
par mediju redzamāko funkciju.2 Arī interaktivitātes pakāpe ir ievērojami 
mainījusies; lai gan cilvēki joprojām komentē uz koplietojamo dienasgrāmatu 
“malām”, ātrums, kādā cilvēki tagad apmainās ar ziņām, ir krasi atšķirīgs no 
tā, kas bija sasniedzams, izmantojot pasta pakalpojumu vai dodoties citam pie 
cita. Amerikas komunikāciju zinātņu profesore Lī Hamfrijsa (Humphreys) ir 
salīdzinājusi relatīvi nesen tapušu militāro blogu no karošanas Irākā (2004. g.) 
un dienasgrāmatas tipa vēstules no kareivja Amerikas pilsoņu karā (1862.–
1865.  g.).3 Viņa secina, ka dienasgrāmatas veida pieraksti galvenokārt ir 
paņēmiens, kā stiprināt “radu un draugu” attiecības. Irākā esošais karavīrs, 
saukts par Dedmenliju (DadManly), savu emuāru vispirms sāka un izmantoja 
kā veidu, lai vienlaikus varētu sazināties ar visiem viņa ģimenes locekļiem. 
Amerikas pilsoņu kara karavīrs Čārlijs Maks (Charlie Mac) izrādīja līdzīgu 
vēlmi pēc komunikācijas un attiecību uzturēšanas, nosūtot uz mājām 
pārrakstītu dienasgrāmatas kopiju. Abi vīrieši aprakstījuši arī trauksmi, ko 
viņi piedzīvoja, kad saziņa bija apdraudēta, piemēram, pārtrūka interneta 
pārklājums vai uznāca lietusgāze, kas draudēja izšķīdināt aprakstīto papīru. 
Abu kareivju rakstītajam ir kopīga vēl viena būtiska līdzība, proti, lai gan abi 
raksta šķietami privātai auditorijai, netieši var nojaust viņu paredzējumu, 
ka viņu domas kādreiz varētu sasniegt plašāku auditoriju. Vērojot sava 
emuāra lasītāju statistiku, Dedmenlijs arvien vairāk sāka rakstīt par saviem 
politiskajiem uzskatiem par karu, sniedzot nepastarpinātu informāciju 
žurnālistiem tradicionālajos medijos. Arī Čārlijam Makam bija pamats 
uzskatīt, ka viņa vēstules jeb dienasgrāmatas tiek kopīgotas ar auditoriju, kas 
ir lielāka nekā tā, kuru viņš tieši uzrunāja. Pastāvēja arī reāla iespēja, ka viņa 
kara korespondenci paņems un atkārtoti drukās laikraksti. Vai, kā tas noticis 
ar daudzām dienasgrāmatām, pētnieki apkopos, arhivēs un lasīs simt un vairāk 
gadu vēlāk.

Kari, vēsturiskas traģēdijas vai varu maiņa un tiem līdzās esošā ikdiena ir 
vēsturiskās atmiņas daļa, kas jāaktualizē un jāiekļauj katra šodienas indivīda 
pārdomās. Sociālo mediju loma ir neļaut aizmirst, atgādināt un šo atmiņu 
papildināt. Piemēram, Polijā bija divas akcijas Facebook, viena veltīta Varšavas 
sacelšanās (poļu val. Powstanie Warszawskie), kas bija Otrā pasaules kara liela 
operācija 1944. gada vasarā, ko veica Polijas pagrīdes pretošanās kustība; otrs 
bija izglītības projekts par holokaustā cietušu jaunu puisi Henio Žitomirski 
(Zytomirski). Kā rāda analīze, šādu tiešsaistes projektu vērtību nosaka to 
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performatīvā efektivitāte, projektu mērķis ir veicināt debates par kultūras 
atmiņu, kurās arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts atcerēšanās dinamiskajam 
un procesuālajam raksturam, nevis atmiņai kā statiskam produktam.4

Likumsakarīgi, ka Latvijā vairākas iniciatīvas sākās laikā, kad tuvojās 
Latvijas valsts simtgade. Arhīvi un muzeji pārskatīja krājumus, lai atklātu 
gan neatkarības iegūšanas procesa gaitu, gan pašu notikumu un tālākos 
sarežģījumus ceļā līdz starptautiski atzītam valsts statusam un ekonomiskai 
stabilitātei, kā arī uzsāka diskusiju par digitalizēto materiālu popularizēšanu.5 
Veiksmīga un ilglaicīga ir Latvijas Kara muzeja iniciatīva Facebook ar 
nosaukumu “1417 vēstures mirkļi valstiskuma veidošanās ceļā”,6 kuras pamatā 
ir Latvijas notikumu hronika no 1917.  gada 12. marta (Krievijas Februāra 
demokrātiskā revolūcija, pēc kuras sākās pirmie atklātie un publiskie 
aicinājumi īstenot Latvijas politisko autonomiju) līdz 1921. gada 26. janvārim, 
kad Antantes Augstākā padome atzina Latviju de iure. Kopumā tās ir 1417 
dienas, kas iezīmē Latvijas valstiskuma veidošanās ceļu. Hronikā veiksmīgi tiek 
izcelti starptautiski vai Latvijai zīmīgi notikumi un integrēti fakti no ikdienas 
dzīves Latvijā. Hronika paralēli tiek publicēta sociālajā tīklā Facebook (un Kara 
muzeja mājaslapā), kā arī apskatāma uz speciāliem stendiem Kara muzeja 
ārtelpā. Izstādes autore Barba Ekmane uzsvērusi, ka, “jo vairāk zinām par tā 
laika notikumiem un vairāk tos izprotam, jo mums ir vieglāk tos pieņemt kā 
mūsu valsts notikumus; jo ir grūti pieņemt tik senus notikumus kā savējos, 
ja tos nepazīst”.7 Stabilais sekotāju skaits šai iniciatīvai ir ap pustūkstoti. Ik 
dienas uzzinot kādu jaunu faktu un tos citu pie cita liekot, var uzburt ainu par 
dažādām sociālajām grupām un norisēm pirms simt gadiem. 

Saistošas ir arī Latvijas Nacionālā vēstures muzeja aktivitātes, piemēram, 
rubrika #39dibinātāji vēstīja par cilvēkiem, kuri bija klātesoši Latvijas kā 
valsts aizsākumam, tā bija iespēja iepazīst viņu dzīvesstāstus un vēsturisko 
kontekstu. Bagātīgs un visai raibs šī muzeja un tā nodaļu materiāls tiek 
publicēts arī ar tēmturiem #PamanītsLatvijasgadsimtā, #Priekšmetu stāsti, 
#Latvijasgadsimts, veiksmīgi eksponējot komentētus materiālus un priekš-
metus no muzeja krājuma. Vienas ģimenes vairāku paaudžu veikums 
veiksmīgi iepludināts Facebook pat vairākos savstarpēji neatkarīgos projektos, 
proti, tēva Andreja Liepiņa (1894–1978) fotogrāfijas un dēla Harija Liepiņa 
(1922–1989) dienasgrāmatas. Ar Andreja Liepiņa kā fotogrāfa veikumu 
var iepazīties Latvijas Nacionālā vēstures muzeja Facebook kontā ar tēmturi 
#Liepiņafotohronikas, kur viņa uzņemtajās fotogrāfijās8 dokumentē karavīra 
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gaitas frontē un ikdienā, kā arī apkārtējo vidi un cilvēkus. Andrejs Liepiņš no 
Lazdonas bija karavīrs, fotogrāfs, lauksaimnieks un kuļmašīnu speciālists, pēc 
Otrā pasaules kara – kolhoznieks un lokomobiles kurinātājs. Īsi pirms Pirmā 
pasaules kara mācījies pie izcilā fotogrāfa Jāņa Rieksta Rīgā, iesaukts Krievijas 
armijā, kara laikā bijis sakarnieks artilērijas daļā Rumānijā. Atgriezies Latvijā 
un 1919. gada 19. jūnijā mobilizēts Ziemeļlatvijas brigādē. Turpmākajos divos 
dienesta gados līdztekus karavīra gaitām viņš uz stikla fotonegatīvu platēm 
dokumentēja armijas dzīvi, iemūžinot Ziemeļlatvijas armiju, 6. Rīgas kājnieku 
pulku Bermontiādes laikā, Latvijas armijas daļas Daugavpils cietoksnī 
un Karostā Liepājā. Vairākos kadros, arī ainā ar lielgabalu pielādēšanu 
Rīgas apkārtnē Bermontiādes laikā Andrejs Liepiņš ir iemūžinājis sevi. Pēc 
Neatkarības kara atgriezies Lazdonas Cepļos, apprecējies ar dienesta laikā 
Liepājā iepazīto Elizabeti Ašmani un izaudzinājis trīs bērnus – Hariju, Luciju 
un Elgu. Arī turpmākajos gados fotografējis ģimenes un apkārtnes ikdienu 
un svētkus. Lazdonā nodzīvojis visu mūžu, miris 82 gadu vecumā 1978. gadā. 
Šī fotomīlestība un saglabātais fotomateriāls ir viena no panākumu atslēgām 
Andreja dēla Harija dienasgrāmatas popularitātei. Harija Liepiņa mazmeita 
Jolanta Āboltiņa kopš 2020.  gada 31. jūlija publicē vectēva dienasgrāmatu 
Harija Liepiņa emuārā Facebook kontā. Tā sākta 1935. gadā un turpināta cauri 
Otrā pasaules kara gadiem. Ik dienu emuārā lasāmi jaunā puiša vērojumi un 
piedzīvojumi, kas sākas ar 85 gadu nobīdi pagātnē. Neatsverama veiksme ir 
apvienot emuāra tekstu ar tēva Andreja Liepiņa uzņemtajām fotogrāfijām, kas 
ilustrē Lazdonas apkārtnes ļaužu ikdienu, svētkus, talkas u. tml.

Vēl viena iniciatīva, kas piesaucama, jo saistāma gan ar notikumiem Latvijā 
pirms simt gadiem, gan autobiogrāfisku materiālu izmantojumu, 2019. gadā 
pieder Latvijas Valsts vēstures arhīvam, ar Latvijas Nacionālā arhīva Facebook 
kontu popularizējot krājumā nonākušo Māras Antēnas (arī Marija, dzimusi 
Aula; 1899–1984) dienasgrāmatu, kur autore dalās ne tikai ar notikumiem 
savā dzīvē, bet arī sniedz unikālu skatījumu un laika vērtējumu par 1919. gadu 
un Bermontiādi. Tobrīd divdesmit gadus vecā Māra parāda konkrēta indivīda 
dzīvi, kurā uz Latvijas vēstures lielo notikumu fona dominē jaunība, mīlestība 
un domas par nākotni.9 Sākoties Bermonta armijas uzbrukumam, viņa līdz 
ar vairākiem tūkstošiem Latvijas sieviešu pieteicās darbā Latvijas Sieviešu 
palīdzības korpusā. Šī arhīva iniciatīva gan aptvēra vien dažus ierakstus, tomēr 
ļāva ielūkoties arhīva krājuma jaunumos.
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Domājot par seno dienasgrāmatu publicējumiem, jāuzsver, ka tā ir 
būtiska sociālo tīklu sastāvdaļa, jo dabiskā veidā ienes apritē iepriekšējo laiku 
reālijas, kā darbarīkus, sadzīves priekšmetus, transporta līdzekļus, ielu vārdus 
un mājvārdus, un, protams, tā laika notikumus un personības. Viena no 
populārākajām dienasgrāmatām pasaulē, kas izdota gan grāmatās, gan lasāma 
sociālajos tīklos, ir Semjuela Pīpsa (Pepys; 1633–1703) dienasgrāmata, ko 
pārpublicē Twitter (@samuelpepys). S. Pīpss bija angļu ierēdnis un politiķis, 
darbojās galvenokārt ar Anglijas flotes lietām – bija Admiralitātes galvenais 
sekretārs Čārlza II un Džeimsa II laikā. Detalizēta privātā dienasgrāmata, ko 
S. Pīpss rakstīja no 1660. līdz 1669. gadam, pirmo reizi tika publicēta 19. gs. 
un ir viens no svarīgākajiem konkrētā 17. gs. perioda primārajiem avotiem. 
Tas sniedz personiskas atklāsmes un aculiecinieku stāstījumu par lieliem 
notikumiem, piemēram, Londonas Lielo mēri, Otro Nīderlandes karu un 
Londonas Lielo ugunsgrēku. Līdzīgi kā ar jau minētajām karavīru piezīmēm, 
no dienasgrāmatas satura ir skaidrs, ka tā rakstīta kā personisks dzīves 
vēstījums, nevis publicēšanai, tomēr ir norādes, ka S. Pīpss ir īpaši piestrādājis, 
lai dienasgrāmatas rokrakstus saglabātu. Viņš tos ir iesējis sešos sējumos, 
kataloģizējis savā bibliotēkā kopā ar pārējām grāmatām, un, iespējams, viņam 
bija aizdomas, ka galu galā kādreiz kādam tās šķitīs interesantas.

Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta Latviešu 
folkloras krātuves Autobiogrāfiju krājuma10 uzturētāji, kas kolekcionē, digitalizē 
un transkribē krājumam iesniegtās dienasgrāmatas un citus autobiogrāfiskos 
dokumentus, par būtisku uzskata saikni ar sabiedrību. Sabiedrība tiek aicināta 
iesaistīties dienasgrāmatu vākšanā un transkribēšanā, pretī ikvienam piedāvājot 
kādu no dienasgrāmatām lasīt ne tikai digitālajā krājumā, bet arī sociālajos 
tīklos. Kopš 2018. gada marta mikroblogošanas vietnē Twitter un kopš tā paša 
gada jūlija Facebook vietnē11 sabiedrība seko līdzi mazsalacieša Emīla Pudeļa 
(1893–1969) gaitām ar viņa dienasgrāmatas publicējumiem. Mazsalacas puses 
saimnieks, latviešu strēlnieks un Brīvības cīņu dalībnieks kopš 1912.  gada 
rakstījis dienasgrāmatas, kuras viņa dēls Uldis Pudelis iesniedza Latviešu 
folkloras krātuvei. Ieraksti ir lakoniski, reizēm dienas notikumus izsakot 
vien divos trīs vārdos, tāpēc tos ir iespējams salīdzināt ar šodienas Twitter 
ierakstiem. Tie vēsta lielākoties par ikdienas darbiem saimniecībā, dažādiem 
notikumiem ikdienas dzīvē un ģimenē un arī par sabiedriskām un politiskām 
norisēm.  Emīla Pudeļa dienasgrāmatu publicējumi aprāvās 2019.  gada 
24. februārī, jo tieši pirms simt gadiem viņš devās Brīvības cīņās un šajā laikā 
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dienasgrāmatu nerakstīja. 1920. gada pavasarī pēc demobilizēšanās E. Pudelis 
atgriezās dzimtajā Mazsalacas pusē un dienasgrāmatas rakstīšanu atsāka 
1.  aprīlī.  Šādas simt gadu senas dienasgrāmatas publicēšanas mērķis bija 
dažādot ikdienas informācijas plūsmu sociālajos tīklos, atgādināt par pagātnes 
notikumiem un iepazīstināt ar to, ko darīja un domāja, un ko uzskatīja par 
vērtu pierakstīt savā dienasgrāmatā vienkāršs cilvēks, kas dzīvojis pirms simt 
gadiem. 

Vēstures rekonstruēšana caur šādu vēsturisku personību, visbiežāk jau 
mirušu, profiliem sociālajos medijos ir visai populāra. Kontos mēdz publicēt 
konkrētās personas vēstuļu, dienasgrāmatu fragmentus vai dzeju, popularizēt 
jubilejas pasākumus u.  tml. (piemēram, Zemgaliešu Biruta, Anšlavs Eglītis, 
Andryvs Jūrdžs Facebook) vai piedāvāt izdomātu saturu (Rūdolfa Blaumaņa 
tvīti Twitter). Tāpat populāri ir veidot domubiedru grupas, kāda, piemēram, 
ir “Miķelis Valters. Nacionāls valstiskums” Facebook ar paskaidrojumu, ka “te 
katrs, kuram ir informācija vai domas par Miķeli Valteru, ir laipni aicināts 
tās paust. Sāksim ar FB, tad izdosim grāmatas, tad celsim pieminekli. Viņam 
un paši sev!”. Dažkārt pie savu sociālo mediju kontu daudzveidības piestrādā 
arī memoriālie muzeji. Kā viena no pēdējā laika pētnieciski bagātīgākajām 
iniciatīvām jāuzteic Jaņa Rozentāla un Rūdolfa Blaumaņa muzeja, konkrētāk, 
izglītojošā darba un darba ar apmeklētājiem vadītājas Maijas Ārenas, 
sagatavotais virtuālais ceļojums ar 23 pieturām pa Rūdolfa Blaumaņa dzīves 
un darba vietām, kam varēja sekot muzeja Facebook kontā no 2020.  gada 
aprīļa līdz augustam. Vizuāli un saturiski bagātais materiāls turpmāk tiks 
izmantots, piedāvājot ekskursiju pa R. Blaumaņa vietām Rīgā. Jācer, ka radīsies 
iespēja šo materiālu ievietot muzeja mājaslapā, lai tas vienmēr būtu pieejams 
interesentiem, kā arī lai taptu Jaņa Rozentāla dzīvesvietām veltīta rakstu 
sērija. Vietu vēsture vienmēr bijusi populāra tēma, tāpēc arī konkrētu vietu, 
pagastu un pilsētu entuziasti veido kontus sociālajos medijos, lai dalītos ar 
atradumiem. Viens piemērs ir “Jūrmalas vēstures momenti” Facebook lapa, kas 
izveidota 2017. gadā un veltīta vienas no savdabīgākajām Latvijas pilsētām – 
Jūrmalas vēstures momentiem. Interesanti mirkļi un fakti Jūrmalas vēsturē 
caur dokumentiem, fragmentiem no daiļliteratūras un atmiņu grāmatām, 
fotogrāfijām ar mērķi parādīt un nākotnē uzturēt Jūrmalas kā kūrortpilsētas 
un ne tikai īpatnējo šarmu un kultūrvēsturisko auru.

Šādu projektu pluss ir temps un kvantitāte sasniedzamās auditorijas ziņā, 
jo publikācija ātri un plaši sasniedz paredzamu un arī neparedzamu skaitu 
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cilvēku, tāpat arī popularitāti var iegūt, cilvēkiem daloties ar konkrēto ziņu. 
Mīnuss ir ziņas gaistošais raksturs, tā ātri pārklājas ar citu ziņu plūsmu, kam 
gan nekādi nevajadzētu kļūt par šķērsli šādām publikācijām.

#Grosvaldi1919, #Grosvaldi1920

Sasaucoties ar jau minētajām iniciatīvām, tālāk sniegsim ieskatu sociālo 
tīklu projekta #Grosvaldi tapšanas gaitā un izaicinājumos. Pēdējo gadu laikā 
Latvijas kultūrtelpā vērojama pastiprināta interese par kultūrā un diplomātijā 
nozīmīgo Grosvaldu dzimtu. Vispirms interesi par Mēriju Grīnbergu kā 
Grosvaldu dzimtas pēcteci, kura Otrā pasaules kara laikā izglāba lielu daļu 
Latvijas muzeju kolekciju, raisīja režisores un rakstnieces Kristīnes Želves 
veidotā dokumentālā drāma “Mērijas ceļojums” (2018.  g.) ciklā “Latvijas 
filmas Latvijas simtgadei”, un pašlaik K. Želve jau ir pabeigusi grāmatu par šo 
dzimtu. 2019. gada rudenī gandrīz trīs mēnešu garumā Latvijas Nacionālajā 
mākslas muzejā12 bija skatāma izstāde “Mērijas ceļojums. Grosvaldu ģimenes 
stāsts” (kuratores – Kristīne Želve, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja izstāžu 
kuratore Ieva Kalnača, māksliniece Ieva Stūre, projekta vadītāja Katrīna 
Vastlāve). Izcilo Grosvaldu dzimtu bez jau minētās Mērijas Grīnbergas, 
jaunākās, pārstāv viņas māte latviešu etnogrāfijas pētniece un popularizētāja 
Mērija Grīnberga, vecākā (1881–1973), viņas brālis matemātikas zinātņu 
doktors Emanuels Grīnbergs (1911–1982) un tēvs mācītājs Jānis Grīnbergs, 
vectēvs advokāts, Rīgas Latviešu biedrības ilggadējs priekšnieks un diplomāts 
Frīdrihs Grosvalds (1850–1924) un viņa kundze Marija Grosvalde (1857–
1936), kā arī pārējās dzimtas atvases  – diplomāts, Latvijas sūtnis Francijā 
Oļģerds Grosvalds (1884–1962), gleznotājs Jāzeps Grosvalds (1891–1920), 
ārlietu dienesta darbinieces Līna Grosvalde (1887–1974) un Margarēta 
Ternberga (dzimusi Grosvalde; 1895–1982). Izdevniecība “Latvijas mediji” 
gatavo publicēšanai Mērijas Grīnbergas, vecākās, dienasgrāmatas. 

Šī raksta autores rokās 2018.  gadā nonāca unikāla, līdz šim nezināma 
vēsturiska liecība par Latvijas valsts un Latvijas ārlietu dienesta pirmajiem 
soļiem  – Grosvaldu jaunākās meitas Margarētas Grosvaldes rakstīta 
dienasgrāmata, kas sākta 1919. gada februārī, kad viņa iestājās darbā Latvijas 
sūtniecība Londonā. Latviešu folkloras krātuves Autobiogrāfiju krājuma 
glabāšanā dienasgrāmatu uzticēja Anna Reinoldsa (Reynolds), kurai ir 
ģimeniskas saites ar Visvalža Bokaldera pēcnācējiem. V.  Bokalders, kurš 
Zviedrijā bija nonācis pēc Otrā pasaules kara, bija Grosvaldu jaunāko māsu 
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ģimenes draugs un Jāzepa Grosvalda mākslas mantojuma popularizētājs. 
Šis negaidītais atradums un dienasgrāmatas ieraksti, kas vēsta par jaunas 
sievietes dzīvi, iejušanos Londonā, saziņu ar ģimeni un līdztekus par jaunas 
valsts diplomātiskās pārstāvniecības izveidošanos, šķita būtisks un aizraujošs 
pienesums lielā mērā no vīriešu skatupunkta veidotai Latvijas ārlietu un 
diplomātijas vēsturei. Jautājums tikai bija, vai, izmantojot Emīla Pudeļa 
dienasgrāmatas piemēru, publicēt Margarētas dienasgrāmatu suverēni 
vai, apzinoties, ka ieraksti prasa daudz komentāru un papildinformācijas, 
domāt par paplašinātu dzimtas dokumentu apzināšanu. Tā kā jau minētā 
izstādes komanda strādāja pie izstādes koncepcijas (un K. Želve paralēli pie 
grāmatas) un labi pārzināja Grosvaldu dzimtas dokumentus, fotogrāfijas 
un mākslas priekšmetus, kuratores Kristīne Želve un Ieva Kalnača atsaucīgi 

Grosvaldu ģimene savā dzīvoklī Rīgā. 1904. gada 22. septembris. No kreisās: sēž 
māte Marija Grosvalde, tēvs Frīdrihs Grosvalds, Mērija Grosvalde (vēlāk Grīnberga), 
aizmugurē stāv Līna Grosvalde un Oļģerds Grosvalds, priekšā starp māti un tēvu sēž 

Jāzeps, uz paklājiņa – Margarēta Grosvalde. LNMM, JGM-2087
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uzņēma ideju par materiālu apvienošanu un piedāvāšanu sabiedrībai. Kopā 
ar viņām bija pieņemts lēmums izveidot Facebook lapu #Grosvaldi13 un 
piedāvāt regulāru saturu arī Latvijas sabiedriskajiem medijiem (lsm.lv),14 
izsekojot ģimenes gaitām un to dokumentācijai. Visi šie minētie faktori un 
arī bagātīgais dažādo materiālu klāsts par Grosvaldu dzimtu, kas atrodas 
gan Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā,15 gan arī vairākās citās Latvijas 
atmiņas krātuvju kolekcijās  – Latvijas Nacionālajā arhīvā, Rīgas vēstures 
un kuģniecības muzejā, Rakstniecības un mūzikas muzejā u.  c.  –, rosināja 
iniciatīvas grupu radīt vienotu un laikmetīgu platformu, kurā materiāli par 
Grosvaldiem no dažādiem avotiem tiktu apkopoti vienkopus un padarīti 
pieejami plašai auditorijai. Uz pašiniciatīvas un brīvprātīgā darba principiem 
2019. gada garumā ar mirkļbirku #Grosvaldi1919 tika publicēti materiāli par 
notikumiem Latvijas vēsturē, ārpolitikā un kultūrā tieši pirms simt gadiem 
1919. gadā, izmantojot unikālu materiālu – Grosvaldu dzimtas korespondenci, 
dienasgrāmatas, atmiņas, ziņas presē, mākslas darbus un fotogrāfijas, kā arī 
Parīzes Miera konferences Latvijas delegācijas protokolus.16 Digitālā platforma 
#Grosvaldi1919 un tagad arī #Grosvaldi1920 atšķirībā no minētajiem 
fundamentālajiem projektiem  – filmām, izstādēm un grāmatām  – piedāvā 
regulāru, hronoloģisku, saturiski un vizuāli daudzveidīgu, dažkārt dziļi 
personisku, bet arī nacionālās kultūras atmiņas un starptautiskās ārpolitikas 
izpratnē būtisku dzimtas un tai pietuvināto līdzcilvēku laika līniju, kam var 
izsekot ik dienu vai ik pārdienu sociālo tīklu kontā.

1919. gads ir zīmīgs Latvijas valstiskuma nostiprināšanā un diplomātijā un 
līdz ar to arī Grosvaldu dzimtai. Oļģerds Grosvalds no 1919. gada februāra 
līdz jūlijam bija Latvijas delegācijas sekretārs Miera konferencē Parīzē,17 bet 
no 1919.  gada jūlija  – Latvijas Pagaidu valdības pārstāvis un rezidējošais 
ministrs Francijā (no 1921. g. sūtnis Francijā). Margarēta Grosvalde, kā jau 
minēts, 1919. gada februārī sāka strādāt par darbvedi jaunizveidotajā Latvijas 
diplomātiskajā pārstāvniecībā Londonā. Jāzeps Grosvalds, atgriezies no Britu 
impērijas armijas ekspedīcijas karagājiena uz Persiju un Kaukāzu, no 1919. gada 
vasaras pildīja Latvijas delegācijas Parīzes Miera konferencē sekretāra 
pienākumus, bet no 1919.  gada decembra strādāja Latvijas diplomātiskajā 
pārstāvniecībā Parīzē. Mērija Grīnberga, vecākā, pēcrevolūcijās jukās atradās 
Krievijā kopā ar abiem bērniem Mēriju, jaunāko, un Emanuelu un vīru Jāni 
Grīnbergu, latviešu luterāņu draudžu  mācītāju Krievijā. Frīdrihs Grosvalds 
1919.  gada aprīlī18 tika iecelts par diplomātisko pārstāvi Zviedrijā, nedaudz 
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Margarētas Grosvaldes dienasgrāmatas fragments. Latviešu folkloras krātuves 
Autobiogrāfiju krājums, LFK AK 75

vēlāk – arī Norvēģijā un Dānijā.19 Karolīne jeb Līna Grosvalde no 1919. gada  
1. augusta bija sekretāre sūtniecībā Stokholmā. Līna bija papildinājusi zinā-
šanas valodu kursos vairākās Rietumeiropas pilsētās, Stokholmu ieskaitot, 
perfekti pārvaldīja vācu, angļu un franču valodu, bet pietiekami – krievu un 
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zviedru. Turpat dažādus amatus pildīja arī Marija Grosvalde, Frīdriha sieva un 
šo piecu bērnu māte. 1873. gadā viņa bija nolikusi mājskolotājas eksāmenu, 
pilnībā prata vācu un franču valodu un diezgan labi orientējās arī krievu, 
angļu un zviedru mēlē. Atbildot uz anketas jautājumu par sūtņa dzīvesbiedres 
profesiju, F. Grosvalds ierakstīja: “Grāmatvedis, kasieris, tulks Latvijas legācijā 
Stokholmā.”

2019.  gadā, uzsākot projektu, Facebook pirmos piedāvājām ierakstu no 
Margarētas Grosvaldes dienasgrāmatas un Jāzepa Grosvalda vēstuli, abi 
tapuši 1919. gada 7. februārī. Margarētai tas ir pirmais ieraksts dienasgrāmatā 
Londonā, bet Jāzeps jeb Džo pēc ilgāka laika raksta vēstuli ģimenei no dienesta 
vietas Baku, kur atrodas kopā ar angļu armiju. Būtiski atzīmēt, ka Margarēta 
dienasgrāmatu rakstījusi angļu valodā, iespējams, to izvēloties apzināti, lai 
trenētu izteikšanās prasmi rakstiski. Latviešu valodā ir vien daži ieraksti, kas 
parasti saistīti ar ļoti emocionālu notikumu fiksēšanu. Arī projektā #Grosvaldi 
dienasgrāmata tiek publicēta angļu valodā, dodot klāt anotāciju latviešu 
valodā.

Ieraksts Margarētas Grosvaldes dienasgrāmatā20

7.2.1919.
London
We saw Ogier off for Paris this morning. I like to find my way and my bus 

all by myself and don’t mind getting lost and going to Royal Oak. We have 
Ludi here who makes endless remarks about the ‘Ceres’ people and tells Lina 
Murray has been shouting Margarita all day long.

Tulkojums
7.02.1919.
Londona
Šorīt mēs pavadījām Ožjē [Oļģerdu Grosvaldu] uz Parīzi. Man patīk pašai 

atrast ceļu un autobusu, un man nav iebildumu apmaldīties un doties uz 
pieturu Royal Oak. Pie mums ir Ludi, kurš izsaka bezgalīgas piezīmes par Ceres 
cilvēkiem un stāsta Līnai [Karolīnei Šarlotei Grosvaldei], ka Murrey [Zigfrīds 
Anna Meierovics] visu dienu kliedz uz Margarētu.
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Jāzepa Grosvalda vēstule Oļģerdam Grosvaldam21

Baku 7.02.[19]19.
Mīļie,
Šī ir visvēsturīgākā diena, ko jebkad varēju iedomāties. Vai jūs tiešām visi 

dzīvi un visi Londonā, – tas par daudz lieliski un neaprakstāmi labi. Kad es 
attaisīju dzelteno telegrammas kuveri, es jau domāju, ka būs kaut kas negaidīts, 
bet nekad es nebūtu pēc visa šī ilgā, tumšā gada sagaidījis tādu noteiktu un labu 
vēsti. Esmu par daudz priecīgs, lai sīki rakstītu, – to darīšu vēlāk. Es pagaidām 
vēl palieku te,  – esmu apmēram adjutants priekš krievu darīšanām priekš 
mūsu ģenerāļa Baku angļu spēku virspavēlnieka. Ir cerība tikt uz Londonu pēc 
apm[ēram] 1 mēneša – on leave jeb varbūt galīgi. Sūtu šodien telegrammu un 
šo vēstuli 2 kopijās. Esmu pilnīgi vesels – arī Persijā nekad nebiju slims. Mana 
adrese: Baku, Thomsons Force, Lt. Grosvald.

Kāda mūsu dzīve raiba pēdējos gados! Ceru, ka visi drošībā!! Daudz, daudz 
sveicienu, nabaga cietēji!

Jūsu pazudušais dēls un brālis Jāzeps

2020.  gadā jau ar Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas “Latvija 
100” atbalstu iesāktais projekts tika turpināts, dodot iespēju pavērt personiski 
un institucionāli plašu panorāmu uz valstiski nozīmīgiem notikumiem. 
1920. gads bija iezīmīgs ar jauniem pavērsieniem Grosvaldu ģimenes locekļu 
profesionālajā izaugsmē, taču visvairāk ar jaunākā dēla, mākslinieka un 
ārlietu resora darbinieka Jāzepa Grosvalda pāragro nāvi no spāņu gripas. 
Šis pārdzīvojums un sēras dziļi skar ne tikai ģimeni, bet arī mākslinieku un 
ārlietu dienesta darbinieku aprindas, Jāzepa paša un visas Grosvaldu ģimenes 
draugus, par to tiek reflektēts vēstulēs un pastkartēs, tiek iezīmēti plāni viņa 
darbu un piemiņas saglabāšanai. Ģimenes un profesionālajā korespondencē 
ienāk pārdomas par Latvijas Satversmes sapulci un mērķtiecīgo darbu pie 
Latvijas de iure atzīšanas. Ģimenes sarakstē un dienasgrāmatās reflektēts gan 
par priekšdarbiem, gan personīgo iesaisti, kritiski izvērtējot to un pievienojot 
savas emocijas, tā neizbēgami savijoties visnopietnākajiem ārlietu jautājumiem 
ar ģimenes lietām.

Kā jau minēts, ģimenes locekļu, draugu un paziņu domas, pārdzīvojumi 
un piedzīvojumi tiek atklāti caur korespondenci, dienasgrāmatām, atmiņām, 
preses ziņām, fotogrāfijām un mākslas darbiem ar mērķi apzināt vēsturisko 
un personisko notikumu pēctecību un nozīmi jaunās Latvijas valsts kontekstā. 
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Sarakstēs un dienasgrāmatās bez pašiem Grosvaldiem spilgti atklājas gan 
vēstuļu autori un adresāti, gan vēstulēs un dienasgrāmatās minētās personas, 
politikas un kultūras vēsturē pazīstamas personības. 

Projekta starpdisciplinaritāte panākta, apvienojot literatūras un 
autobiogrāfiju studijas (dienasgrāmatas, korespondence, piezīmes), vizuālo 
mākslu, kultūras mantojumu un vēsturi, politisko vēsturi, kā arī jaunos 
medijus, lai stāstītu un interpretētu vēsturiskus notikumus no mūsdienīga 
skatu punkta. Ik mēnesi Facebook tiek publicēts ap 20 ierakstu, gada laikā 
sasniedzot ap 250 unikālu publikāciju. Sagatavošanas darbi ir laikietilpīgi, gan 
iepazīstoties un atlasot materiālu no muzeju un arhīva krājuma un portāla 
periodika.lv, gan transkribējot vēstules un dokumentus, šifrējot un tulkojot 
rokrakstus no angļu, vācu, krievu un franču valodas un pielāgojot vizuālo 
materiālu. Gandrīz katram ierakstam nepieciešams pievienot arī kvalitatīvu 
un izsmeļošu komentāru, kura sagatavošana daudzkārt ir pētnieciskais darbs 
Latvijas un starpvalstu diplomātijas vēsturē, mākslas vēsturē, Londonas, 
Parīzes, Stokholmas un Rīgas sabiedriskās un kultūras dzīves vēsturē, tobrīd 
aktuālajā kino un teātru repertuārā, modes vēsturē un personīgo dzīvju 
aizkulisēs. Šī digitālā projekta pamatuzdevums ir sagatavot kvalitatīvu un 
izzinošu materiālu un dot būtisku artavu Grosvaldu dzimtas vēstures izpētē, 
atmiņas saglabāšanā un popularizēšanā plašākai sabiedrībai, piedāvājot 
ikvienam interesentam Grosvaldu ģimenes un Latvijas politikas, ārpolitikas 
un vēstures notikumu un personāžu secīgu stāstu ar dažādiem saturiskiem un 
vizuāliem papildinājumiem. 

Margarētai Grosvaldei 125

Margarēta Grosvalde 2020.  gadā pieminama īpaši tāpēc, ka viņas 
dienasgrāmata bija galvenais impulss vērienīgam projektam, un jo vairāk 
tāpēc, ka 16. oktobrī aprit 125 gadi kopš viņas dzimšanas. Kā dzīves laikā, tā arī 
pēc nāves 1982. gadā par viņu rodamas vien dažas ziņas, Visvalža Bokaldera 
nekrologs22 un šķirklis enciklopēdijā “Latvijas ārlietu dienesta darbinieki”.23 
Līdz ar nesen atrasto dienasgrāmatu ir iespēja Margarētu iepazīt daudz tuvāk, 
vismaz šajā dienasgrāmatas rakstīšanas periodā no 1919. gada februāra līdz 
1926. gada maijam.

Margarēta dzimusi 1895.  gada 16. oktobrī. Viņa ir jaunākais  – astotais 
bērns, no kuriem uzaug pieci, viņai vienīgajai ģimenē nav otrā vai pat trešā 
vārda. Toties viņai ir trāpīga un sirsnīga iesauka  – Māsiņa, kas ļoti precīzi 
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atspoguļo Margarētas būtību, jo šīs mazās, bet reizē tik ļoti par visu ģimeni 
rūpi turošās māsiņas būtību nolasām gan viņas dienasgrāmatā, gan jo vairāk 
ģimenes korespondencē. Viņas viedoklis allaž visiem ir būtisks gan privātās, 
gan profesionālās dzīves jautājumos. Tāpat kā pārējie Grosvaldu bērni, arī 
Margarēta ieguva izglītību, apgūstot galvenās Eiropas valodas, kuras nereti 
mācījās tajās zemēs, kur tās runāja, taču abām māsām Līnai un Margarētai 
nebija iespēju iegūt augstāko izglītību, kas šajā visai patriarhālajā ģimenē 
bija dēlu priekšrocība. Būtiski, ka lielā ģimene visu laiku bija ciešā sakarā ar 
dažādām mākslas nozarēm. Brālis Jāzeps jau no mazotnes zīmēja, vecākais 
brālis Oļģerds studēja mākslas vēsturi, māte Marija un māsa Līna spēlēja 
klavieres, Margarēta piedalījās brāļa Jāzepa rīkotos teatrālos un muzikālos 
“hepeningos” un nereti pozēja viņa zīmējumiem un gleznām, iespējams, viņa 
ir visiecienītākā Jāzepa modele, gan Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā, gan 
privātkolekcijās atrodas ap 10 darbu ar Margarētas portretējumu dažādos 
laikos un rakursos.

Kā lasāms Margarētas Grosvaldes lietā, kas atrodas Latvijas Valsts 
vēstures arhīva Ārlietu ministrijas Personālsastāva dokumentu kolekcijā,24 
Margarēta 1913. gadā ir beigusi Reinšes meiteņu privātskolu (Reinsche hohere 
Tochterschule) Rīgā. Emmas Reinšes jaunkundzes privātskola bija iecienīta 
latviešu atvašu izglītošanas vieta, kur visus priekšmetus mācīja vācu valodā 
un kā rezultātā tika iegūtas skolotājas tiesības. Atceramies, ka arī rakstniece 
Anna Brigadere 1885.  gadā E.  Reinšes privātskolā Rīgā bija ieguvusi 
mājskolotājas diplomu. Arī Margarēta ieguva tiesības mācīt un bija valodu 
skolotāja Petrogradā (1915.–1917.  g.) un V. Olava komercskolā Rīgā. 1918. 
un 1919. gada mijā, lieliniekiem tuvojoties Rīgai, Grosvaldu ģimene aizbrauca 
uz Lielbritāniju.25  Palēnām ģimene izklīda, uzsākot darbu Latvijas ārlietu 
resorā dažādās valstīs. Par Margarētas kandidatūru darbam Londonā lasāms 
O. Grosvalda vēstulē, kas rakstīta Parīzē 1919. gada 12. februārī un adresēta 
Georgam Biseniekam Londonā: “Attiecībā uz palīga spēka pieņemšanu 
Ministra k[un]gs piekrīt, ka Skarres k[un]ga gan pagaidām neuzaicināt, bet 
pieņemt kādu no nupat Londonā iebraukušiem bēgļiem. Ministra k[un]gs 
lūdz Jūs uzaicināt kā palīga spēku manu jaunāko māsu Margaretu Grosvald, 
bet, ja viņa nepieņemtu šo vietu, Veru Bērziņ kundzi. Darba spēku jautājumu  
Z. Meierovica k[un]gs drīzumā pats nokārtos, kad ieradīsies Londonā. 
Pagaidām palīga spēku var pieņemt, maksājot tam 20 mārciņas par mēnesi.”26 
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1919. gada februārī Margarēta sāka strādāt par mašīnrakstītāju un darbvedi 
Latvijas diplomātiskajā pārstāvniecībā (no 1921. g. sūtniecība) Londonā. No 
1921. gada septembra līdz 1923. gada martam viņa ir 2. šķiras sekretāre legācijā 
jeb sūtniecībā Londonā, tas ir viens no visaugstākajiem amatiem sievietēm tā 
laika ārlietu dienestā. 1923. gada aprīlī Margarēta tika atbrīvota no šī amata, bet 
vēl līdz augustam darbojās kā brīva līguma sūtniecības kancelejas darbiniece. 
Pēc atgriešanās Rīgā no 1923. gada septembra viņa strādāja Ārlietu ministrijas 
Saimniecības un finanšu nodaļā, no 1923.  gada oktobra līdz 1940.  gada 
augustam  – kā 2. šķiras sekretāre Rietumu nodaļā, kuras pienākumos bija 
sagatavot un tulkot rakstus galvenokārt no franču un angļu valodas. Tādējādi 
Margarētas Grosvaldes darba stāžs Latvijas ārlietu dienestā ir 21 gads. 
Šķirstot sūtniecības Londonā un Ārlietu ministrijas dokumentāciju, nereti 
var piefiksēt Margarētas akurāto rokrakstu, izdarot kādu atzīmi, saņemšanas 
datumu utt. Patiesais darbu apjoms un atbildība bieži vien paliek aizkadrā, 
taču dienasgrāmatā Margarēta piemin milzīgo noslodzi un saspringto darba 

Oļģerds un Margarēta Grosvaldi Edinburgā (Dzintaros)
 1910. gadā. LNMM, JGM-2364
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Jāzepa Grosvalda glezna 
ar Margarētu. 1913. gads. 

LNMM, GL-2134

grafiku, kas izraisa veselības problēmas. Margarētas uzdevumos ietilpa vēstuļu 
pārrakstīšana ar roku un vēlāk mašīnrakstā, kā arī vēstuļu noformēšana un 
nogādāšana pastā. Dažkārt viņai pašai bija jāsacer oficiālu diplomātisko 
vēstuļu teksts angļu un franču valodā, jāpiedalās dažādās pieņemšanās vai 
jāizsniedz pases. Margarētas pārraudzībā bija arī Londonas legācijā sagatavotie 
pārskati, ziņas un preses apskati, tāpēc viņa raksta brālim Oļģerdam: “Tā, lūk, 
gara vēstule  – ar maniem sīkumiem un gandrīz visām manām pārdomām. 
Ceru, ka tu domā par mani katrreiz, kad jūs saņemat preses apskatus, tāpat 
kā es domāju par Tevi, ieraugot kādu vēstuli no Parīzes.”27 Margarēta, uzsākot 
darbu ārlietu dienestā, ir 24 gadus veca, Londonas dzīve ir diezgan vienmuļa 
un vientulīga, trūkst draugu un ģimenes. Precīzi to raksturo māte Marija jeb 
Mamiņa savā vēstulē vecākajam dēlam Oļģerdam īsi pēc jaunākā dēla Jāzepa 
nāves: “Man gan Margareta ir ļoti mīļa – viņa ir viens ārkārtīgi mīļš, taisns un 
karaktera bagāts cilvēks. Nabaga bērns – neko līdz šim nav zinājuse kā darba, 
tikai Joe viņai gādāja arī prieka.”28

Paralēli darbam Margarēta iepazīst Londonu, pilsētvidi, kultūras 
programmu. Pēc Margarētas dienasgrāmatas var izsekot aktuālajam kino, teātra, 
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Margarēta Grosvalde 
1918. gadā. 

LNMM, JGM-2212

operas un džeza koncertu repertuāram. Pēc atgriešanās Rīgā dienasgrāmata 
kļūst arī par sabiedriskās dzīves hroniku, gan Ārlietu ministrijas rīkotie 
pasākumi, gan korporāciju balles, dažādi karnevāli atkal ir Margarētas ikdiena. 
Arī Grosvaldu skaistajā dzīvoklī Aspazijas bulvārī risinās rosīga sabiedriska 
dzīve izsmalcinātā, ar mākslām piesātinātā gaisotnē. Dienasgrāmatā ienāk 
arī pārdzīvojumi un skumjas, cauri gadiem tās ir klātesošas par mīļotā brāļa 
Jāzepa nāvi, izvērsti aprakstīta arī tēva Frīdriha Grosvalda aiziešana mūžībā 
un bēru ceremonija 1924. gada aprīlī, tikpat plaši stāstīts par Zigfrīda Annas 
Meierovica grandiozās bēru ceremonijas priekšdarbiem Ārlietu ministrijā 
1925. gada augustā. 

1925. gads Margarētas dzīvē ir iezīmīgs ar 30 gadu sliekšņa sasniegšanu un 
gandarījuma sajūtu par padarītu darbu. Proti, Margarēta ir iztulkojusi Annas 
Brigaderes pasaku lugu “Sprīdītis” angļu valodā. 1928.  gada janvārī šī luga 
ar nosaukumu “Discontented Peter” tiek iestudēta Londonas starptautiskajā 
teātrī. Jau 1927.  gadā laikraksti ziņo, ka Starptautiskā teātra savienība 
Londonā, kuras direktore ir Kitija Viloubija (Willoughby29), spraudusi mērķi 
iepazīstināt angļu sabiedrību ar cittautu dramatiskiem darbiem, un uzvešanai 
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ir paredzēta A.  Brigaderes luga “Sprīdītis”.30 Direktore, kas vēlāk bijusi arī 
izrādes režisore, ir viesojusies Latvijā, par ko liecina gan ziņas presē, gan 
Margarētas dienasgrāmata. Tādējādi Margarēta ieiet latviešu literatūras 
vēsturē kā “Sprīdīša” tulkotāja, zināms, ka viņai uzticēts tulkot arī Rūdolfa 
Blaumaņa “Indrānus”, iespējams, pēc savas iniciatīvas viņa tulkojusi latviešu 
tautasdziesmas un sakāmvārdus. Daļēji šāda vēlme iepazīstināt angliski lasošo 
publiku ar latviešu kultūras mantojumu varētu būt saistāma ar darbošanos 
Latviešu–britu biedrībā.

Margarētas dienasgrāmatā vairāk vai mazāk minēts viss 20.  gs. 20.  gadu 
latviešu diplomātiskā dienesta zieds un ārlietu ministru plejāde, sākot ar  
Latvijas pārstāvjiem Lielbritānijā, kā Georgs Bisenieks, Eduards Bīriņš, 
ministri Z.  A. Meierovics, Ludvigs Sēja, Hugo Celmiņš, Hermanis Albats, 
Kārlis Ulmanis, Kārlis Zariņš, Voldemārs Salnais, Vilhelms Munters un citas 
amatpersonas. Minēti dažādi ārvalstu diplomātiskie un militārie pārstāvji 
Latvijā, piemēram, Lielbritānijas ārkārtējais sūtnis un pilnvarotais ministrs 
Latvijā Džons Čārlzs Tjūdors Vons (Vaughan; 1870–1929), Lielbritānijas 

Margarēta Grosvalde 1920. gadā Londonā
Latvijas sūtniecības telpās. LNMM, JGM-2202
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konsuls Latvijā Džons Laudons (Lowdon; 1881–1963), Sabiedroto militārās 
misijas vadītājs Latvijā ģenerālis Alfrēds Bērts (Burt; 1895–1962), kurš pēc tam 
kļuva par kvēlu Latvijas politisko, ekonomisko un kultūras interešu aizstāvi 
Lielbritānijā. Tāpat dienasgrāmatā klātesoši ir Latvijas Republikas Ārlietu 
ministrijas Rietumu nodaļas vadītāji Pēteris Oliņš, Aleksandrs Krūzbergs un 
Pēteris Sēja. 

Tiešais priekšnieks Londonā G. Bisenieks, kurš strādāja Latvijas ārlietu 
dienestā no valsts neatkarības pirmajām dienām kā Informācijas biroja 
vadītājs Londonā (no 1921. g. aprīļa sūtnis un pilnvarotais ministrs), atklājas 
kā atturīgs un nopietns diplomāts. Līdz šim plašākai sabiedrībai nezināma 
romantiska saikne vienojusi Margarētu ar  pirmo Latvijas ārlietu ministru 
un otro Latvijas Republikas Ministru prezidentu Zigfrīdu Annu Meierovicu, 
aizšifrēts aiz dažādiem segvārdiem, Z. A. Meierovics ir klātesošs Margarētas 
dienasgrāmatā no pirmā ieraksta līdz pat pāragrajai un traģiskajai nāvei 
1925. gadā, kopš 1922. gada Margarēta piemin arī Z. A. Meierovica otro sievu 
(laulības 1924. g.) Kristīni Bakmani.

 Grosvaldu ģimene 1925. gadā Edinburgā (Dzintaros). No labās: māte Marija, 
Oļģerds, Margarēta, Oļģerda kundze Fanija un māsa Līna. M. Grosvaldes albums, 

RVKM fotokrājums
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Nav daudz ziņu par Margarētu pēc 1926. gada, kad ir pilna šī dienasgrāmatas 
kladīte, un mums nav zināms, vai Margarēta turpināja rakstīt un kur 
meklējamas iespējamās dienasgrāmatas. Presē paretam parādās norādes, ka 
Grosvaldes, t.  i., māte Marija un meitas Līna un Margarēta, apmeklē kādus 
labdarības pasākumus vai balles. Atzīmēts jau minētais lugas “Sprīdītis” 
tulkojums un iestudējums. Ārlietu ministrijas personāllietā varam izsekot, 
uz kurieni Margarēta Grosvalde komandēta diplomātiskā pasta vešanai, 
piemēram, 1928. gada maijā un 1937. gada maijā uz Helsingforsu, 1939. gada 
vasarā uz Stokholmu bez atlīdzības no valsts līdzekļiem, bet izsniedzot viņai 
diplomātisko pasi. 1938. gada augustā ir pavēle par diplomātiskā pasta vešanu 
uz Prāgu tādā pašā kārtībā.31 Par nesavtīgo darbu Margarēta Grosvalde 
1938. gadā apbalvota ar Atzinības krusta V šķiras ordeni.32

Kā norāda dokuments Margarētas darbinieka lietā, 1940. gada augustā viņa 
beidz darba attiecības: “Pavēle nr. 87, kas izdota 1940. gada 5. augustā: Rietumu 
nodaļas II šķ[iras] sekretāri Margrietu Grosvalds atbrīvoju no ieņemamā 
amata uz pašas lūgumu, skaitot no š. g. 4. augusta, sakarā ar pāriešanu svešā 
pavalstniecībā (Valsts Civildienesta likuma 146. p[anta] 2. pk. [punkts]). 

Vingrotāji Edinburgas (Dzintaru) jūrmalā 1925. gadā. No labās: Oļģerds, 
Mērija, jaunākā, Oļģerda kundze Fanija, Margarēta un Emanuels. M. Grosvaldes 

albums. RVKM kolekcija.
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Parakstījis V.  Jemeļjanovs33, Administratīvā departamenta direktora v[ietas] 
i[zpildītājs], A. Jablonskis, Ārlietu ministra v[ietas] p[agaidu] i[zpildītājs], un 
E. Ozoliņš, Personāllietu pārzine.”34 Ir zināms, ka viņa apprecas un izceļo uz 
Zviedriju, ir vairākas norādes, ka kara gados viņa strādāja slepenajā dienestā 
ārlietu nodaļā, tulkojot un apstrādājot ārzemju radiostaciju raidījumus. 
Zviedrijas Nacionālajā arhīvā ir pieejami dokumenti, kas apliecina Margarētas 
Grosvaldes profesionālo darbu Zviedrijas gaisa spēkos, viņas valodas zināšanas 
izmantoja gan tulkojumos, gan tehnisko rakstu un noteikumu izstrādāšanā, 
nereti arī piedaloties starptautiskās apspriedēs, tieši viņa tiek uzskatīta 
par zviedru aviācijas terminu nostiprinātāju, viņa bija savām vajadzībām 
izveidojusi pat terminoloģisko vārdnīcu.

Tajā pašā arhīvā atrodama arī Margarētas vīra zviedru slepenā dienesta 
darbinieka Helmuta Ternberga (Ternberg) lieta. H. Ternbergs ienāk vēsturnieku 
pētījumos, īpaši Kārļa Kangera un Ulda Neiburga rakstos.35 Mūsdienās 
apzinātie vēstures dokumenti apstiprina arī Skandināvijas valstu izlūkdienestu 
interesi par nacistu okupēto Baltiju un pastāvīgiem sakariem ar baltiešu 
pretošanās kustību dalībniekiem. Tagad mēs zinām, ka zviedru izlūkdienesta 

Margarēta Grosvalde Stokholmā 
1940. gadā. LNMM, JGM-2435
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sakarnieks kara gados bija Latvijas Zemes pašpārvaldes Izglītības un kultūras 
ģenerāldirekcijas darbinieks Gerhards Brēmanis, kas regulāri tikās ar 
Zviedrijas izlūkdienesta (C-birojs) darbinieku Helmutu Ternbergu ar iesauku 
Teddy, kurš vairākas reizes ieradās Rīgā. 1940. gada jūnijā viņš devās uz Baltiju, 
kuru nesen bija okupējusi padomju vara. Pateicoties H. Ternberga kontaktam 
ar zviedru dienas laikraksta “Dagens Nyheter” galveno redaktoru, viņš tika 
akreditēts kā ekonomists ar segvārdu Georgs Bross un kā laikraksta pārstāvis 
varēja pārvietoties diezgan brīvi. Taču kāda no šīm slepenajām izlūkošanas 
operācijām kļuva apdraudēta, un H. Ternbergs izglābās, pateicoties Margarētas 
brīdinājumam, pieņemot, ka viņi bija pazīstami jau kādu laiku caur Ārlietu 
ministrijas aktivitātēm, kurās Margarēta bijusi iesaistīta. 1940.  gada vasarā, 
kad Margarēta pamatoti baidījās par savu drošību un dzīvību, Helmuts viņu 
apprecēja un kā lauleni aizveda uz Stokholmu. Draudzība un fiktīvā laulība ar 
Margarētu Grosvaldi ilga visu mūžu. Viņi nedzīvoja kopā, bet H. Ternbergs 
vēlējās, lai Margarēta pēc viņa nāves varētu saņemt atraitnes pensiju.

Margarēta darbojusies arī neredzīgo institūtā, palīdzot sadarbībā ar 
ārzemju organizācijām. Kā komentē Visvaldis Bokalders, pēc pensionēšanās 
Margarēta Ternberga dzīvojusi atturīgi, sevī noslēgusies, cieši pieķeroties 
saviem tuvākajiem – māsai Līnai un brālim Oļģerdam, kamēr viņi bija dzīvi, 
un bijušajam darbabiedram Bo Jederlundam (Jäderlund) un viņa ģimenei, kas 
viņu ļoti cienīja un atbalstīja visus gadus.36 Jau minēts, ka dienasgrāmatā parādās 
nerimstošās sēras par brāļa Džo pāragro nāvi, un šis dziļais pārdzīvojums viņu 
pavadīja visu mūžu. Tāpat kā māsa Līna dažkārt uzvilka Jāzepa mēteli un 
taisīja nelielas viņa gleznu izstādes savā dzīvoklī, arī Margarēta brāļa ceļojuma 
somu ar piezīmēm glabāja pie sevis, ilgu laiku neuzdrošinoties to attaisīt. Viņa 
parūpējās par Jāzepa atstāto gleznu izstādi Stokholmā 1975. gadā37 un gleznu 
saglabāšanu, nododot tās Nacionālajā muzejā Stokholmā un Vermlandes 
muzejā Kārlstadē. Viņai izdevās nokārtot brāļa Austrumu ceļojuma saistošo 
piezīmju tulkošanu, ko veica Veronika Strēlerte, un izdošanu grāmatā “Persijas 
ainas”,38 tajā ievietojot arī lielāko daļu ceļojuma laikā radušos akvareļu un 
zīmējumu reprodukciju. Tēvam Frīdriham un vecākajam brālim Oļģerdam par 
piemiņu viņa pie studenta korporācijas Lettonia dāmu komitejas nodibināja 
piemiņas fondu palīdzībai veciem cilvēkiem un bērniem. Margarētas mūžs 
noslēdzas 1982.  gada 21. aprīlī 86 gadu vecumā Stokholmā, pelnu urna 
apbedīta līdzās māsai Līnai Danderīdas (Danderyds) kapsētā. 

Šis ir tikai ieskats Margarētas Grosvaldes dzīvē un profesionālajā darbībā, 
viņas personības izzināšana notiek ne tikai caur dienasgrāmatas populari-
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zēšanu, regulāri un hronoloģiski publicējot ierakstus digitālajā projektā 
#Grosvaldi, bet arī akadēmiskos pētījumos.39

Zināšanu pārnese, ko nodrošina sociālo un publisko mediju pieejamība un 
nenovēlota informācijas izplatība, stiprina vēsturisko un nacionālo pašizpratni. 
Tikpat būtisks ir mērķis mūsdienīgā veidā popularizēt arhīvu un muzeju lietu 
un dokumentu pētniecību, komentēšanu un publicēšanu, parādīt veiksmīgu 
sadarbības modeli starp dažādām kultūras mantojuma un zinātniskām 
institūcijām. Sociālo mediju projekta vajadzībām aprobētais materiāls tiek 
popularizēts arī dažādos akadēmiskos un sabiedriskos pasākumos, lekciju 
ciklos, semināros u. tml. Pēc gandrīz divu gadu darba ir pārliecība, ka pareizs 
bija lēmums līdztekus Margarētas dienasgrāmatai dot daudz citu materiālu, 
kas kopā veido daudzšķautņainu un daudzveidīgu ģimenes šķērsgriezumu 
un Latvijas iekšpolitikas, ārpolitikas un kultūras dzīves notikumu skatpunktu 
caur konkrētas dzimtas redzējumu un pienesumu.
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Eva Eglāja-Kristsone

ROLE OF SOCIAL MEDIA IN UPDATING HISTORY: 
#GROSVALDI1920 AND MARGARĒTA GROSVALDE

It is increasingly popular in Latvia to use social networks (particularly 
Facebook, Twitter) for promotion and implementation of different historical 
and cultural-historical projects. These can be publications of regular history 
facts, old diaries, records of history using real and fictional characters, 
records of a particular home history, and photomemoirs. These  may be 
private initiatives, but more so – targeted campaigns by researchers, research 
groups and institutions, such as archives, museums and sometimes libraries 
and scientific institutes, with the aim to promote their stocks, a particular 
collection or personalities.

Logically, several initiatives were launched in Latvia when Latvia’s 
centenary approached, archives and museums reviewed their stocks to 
reveal both the process of restoring independence and the event itself, and 
further complications on the way to internationally recognised statehood 
status and economic stability. Since the author of the article has initiated the 
project entitled “Reflecting the history of Grosvalds family in social media” 
(#Grosvaldi1919 and #Grosvaldi1920), the article contains a more detailed 
insight into the history and course of the project, and the main motivational 
factor – the diary of Margarēta Grosvalde, and Margarēta Grosvalde herself, 
who has her 125th anniversary in 2020. 

Facebook created the #Grosvaldi account and, in parallel, the Latvian social 
media portal (lsm.lv), offers to follow the family steps and their documentation 
exactly 100 years ago. Together with writer and director Kristīne Želve and 
art curator Ieva Kalnača, in 2019, materials were published, with hashtag 
#Grosvaldi1919, about events in Latvia’s history, foreign policy, culture exactly 
100 years ago, in 1919, making use of a unique material – correspondence 
of Grosvalds family, diaries, memories, news in the press, works of art and 
photographs, as well as protocols of the Latvian delegation of the Paris Peace 
Conference.

In 1920, with the support of the State Cultural Capital Foundation target 
programme “Latvia – 100”, the abovementioned has been continued, opening a 
personally and institutionally broad panorama of events of national importance. 
Within a year, these are around 250 unique, commented publications.

Margarēta Grosvalde should be particularly mentioned, since her diary 
has been the main impetus for an ambitious project. Margarēta was born 
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on 16 October 1895 as the youngest child in the family of eight children, 
of which five grew up. Essentially, the whole family was closely, constantly 
connected with a variety of arts industries. Brother Jāzeps was drawing since 
childhood, the older brother Olģerds studied art history, mother Marija and 
sister Līna played the piano, and Margarēta participated in theatrical and 
musical “happenings” organised by her brother Joseph, and often posed for 
his drawings and paintings. At the turn of years 1918 and 1919, as Bolsheviks 
approached Riga, the Grosvalds family moved to England.

Gradually, the family dispersed by starting work in Latvia’s foreign affairs 
department in different countries. In February 1919, Margarēta started 
working as a typist and a filing clerk at the Latvian diplomatic mission (from 
1921 – embassy) in London. From September 1921 to March 1923, she was the 
Class II Secretary of Legation in London, it was one of the highest posts for 
women in the foreign service of that time. After returning to Riga, beginning 
with 1923, she worked in the Western Department of the Ministry of Foreign 
Affairs, until August 1940. She was preparing and translating multiple articles, 
mainly in French and in English. In order to leave Latvia which was occupied 
by the USSR, in August 1940, she married Helmuth Ternberg, a Swedish 
intelligence (C-Bureau) officer and emigrated to Sweden. There are several 
indications that during the war she worked in the secret service in the foreign 
affairs department, translating and processing broadcasts of foreign radio 
stations, and later she worked in the Swedish Air Force. Also, she sought to 
achieve that her brother Joseph’s art legacy would be delivered to the museum 
in Sweden.

Margarēta’s diary mentions the cream of the pre-war Latvian diplomatic 
service and foreign ministers, starting with Latvia’s representatives in the UK 
as Georgs Bisenieks, Eduards Bīriņš, ministers Z. A. Meierovics, Ludvigs Sēja, 
Hugo Celmiņš, Hermanis Albats, Kārlis Ulmanis, Kārlis Zariņš, Voldemārs 
Salnais, Vilhelms Munters and other officials. Also, various foreign diplomatic 
and military representatives in Latvia, such as John Charles Tudor Vaughan 
(1870–1929), British Extraordinary Envoy and Authorised Minister, John 
Lowdon (1881–1963), British Consul for Latvia, Alfred Bert (1881–1963), 
commander of allied troops in Latvia in fights against von der Goltz, Bermont, 
the Red Army. A. Bert then became a passionate defender of Latvia’s interests 
(political, economic, cultural) in Britain. The diary also mentions the heads 
of the Western Department of the Ministry of Foreign Affairs, Pēteris Oliņš, 
Aleksandrs Krūzbergs, and Pēteris Sēja.

Keywords: social networks, historical memory, Latvia – 100, diary, 
Grosvalds, Margarēta Grosvalde.
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