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VĒSTURE
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LATVIEŠU-SOMU BIEDRĪBA, 1932.–1940. GADS*

Latviešu-somu biedrība savas darbības laikā pulcēja aptuveni trīs simtus biedru, kuru vidū bija arī 
politikā un sabiedrībā zināmas personas. Biedrības mērķis bija veicināt abu valstu kultūras sakarus 
un interesi par Somiju un tās kultūru. Temata aktualitāti nosaka ne tikai Latviešu-somu biedrības un 
Latvijas un Somijas savstarpējo attiecību un kultūras sakaru nozīme, bet arī tā zinātniskā aktualitāte, 
jo tematam līdz šim nav veltīts neviens atsevišķs zinātnisks pētījums. Raksta mērķis ir sniegt ieskatu 
Latviešu-somu biedrības nozīmē Latvijas un Somijas kultūras sakaru veicināšanā, apskatot biedrības 
darbību un tās vērienīgākos organizētos pasākumus. 1931. gada nogalē izveidotā Latviešu-somu 
biedrība veiksmīgi darbojās līdz Latvijas okupācijai 1940. gada 17. jūnijā, bet pēc tam to likvidēja 
padomju varas iestādes.
Atslēgvārdi: Latvija, Somija, Latviešu-somu biedrība, kultūra, kultūras sakari, māksla, izstādes, L. 
Adamovičs.

Latviešu-somu biedrības izveide un mērķi

20. gs. 20. gadu pirmajā pusē starp Latviju un Somiju pastāvēja draudzīgas 
savstarpējās attiecības, kas labvēlīgi ietekmēja arī abu valstu kultūras sakaru 
attīstību. Tomēr, kad kļuva skaidrs, ka Somijas politiskās intereses vairāk saistās 
ar Skandināvijas, nevis Baltijas valstīm, abu valstu attiecības kļuva neitrālas, 
līdz ar to kultūras sakari izvērsās par abu valstu savstarpējo attiecību veicinošu 
faktoru, kurā ieinteresēti bija arī Latvijas ārpolitiķi. Tomēr valstiskā līmenī 
nekādi pasākumi nenotika un savstarpējos kultūras sakarus epizodiski veicināja 
atsevišķas personas vai kādas iestādes un organizācijas.

* Raksta pamatā ir maģistra darbs “Latvijas un Somijas attiecības: kultūras sakari (1918–1940)”, kas 
aizstāvēts 2016. gada 24. maijā LU Vēstures un filozofijas fakultātē. Darba zinātniskais vadītājs Dr. 
habil. hist. Aivars Stranga.
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Ideja par kultūras sakaru biedrību vispirms radās Somijā – 1828. gadā 
Helsinkos tika izveidota Somu-latviešu biedrība (Suomalais-Laivialainen 
Yhdistys), kuras priekšnieks bija somu profesors un folklorists Viljo Mansika 
(Mansikka), un biedrības mērķis bija uzturēt kultūras sakarus ar latviešiem. 
1931. gada 6. decembrī, Somijas Republikas neatkarības gadadienā, tika dibināta 
arī Latviešu-somu biedrība, par kuras priekšnieku kļuva latviešu teologs Ludvigs 
Adamovičs.1 Jaunizveidotās biedrības atklāšanas svētki tika ieplānoti 1932. gada 
5. februārī.

Ludvigs Adamovičs, teoloģijas profesors, izglītības ministrs (1934.–1935. g.), 
bija viena no ievērojamākajām figūrām starpkaru perioda Latvijā.2 L. Adamovičs 
bija viens no lielākajiem Latvijas un Somijas savstarpējo attiecību veicināšanas 
entuziastiem, un viņš vairākkārt gan Latvijas, gan Somijas presē publicēja 
informatīvus rakstus par abu valstu kultūru un savstarpējiem sakariem. No 
1939. gada līdz biedrības likvidācijai par Latviešu-somu biedrības priekšnieku 
kļuva Latvijas Konservatorijas profesors, prorektors, arī Nacionālās operas 
direktors Pauls Šūberts.3 P. Šūberts aktīvi iesaistījās biedrības darbībā visu 
tās pastāvēšanas laiku un gandrīz visos biedrības rīkotajos pasākumos bija 
atbildīgais par pasākumu muzikālo daļu. 

Biedrības statūtos kā biedrības dibinātāji minēti: Latvijas Republikas ārlietu 
ministrs Kārlis Zariņš, Somijas sūtnis Pāvo Hinninens (Hynninen), ģenerālis 
Aleksandrs Kalējs, profesors, Latvijas Universitātes rektors Mārtiņš Bīmanis, 
Mākslas akadēmijas rektors Vilhelms Purvītis, Somijas ģenerālkonsuls Arturs 
Zēbergs, Latvijas Konservatorijas prorektors Pauls Šūberts, rakstnieks Rudolfs 
Egle, Ārlietu ministrijas preses šefs Augusts Bīlmanis, Ārlietu ministrijas Baltijas 
nodaļas vadītājs Juris Fīlholds, redaktors Rudolfs Vilde, redaktors Otto Matisons, 
profesors Ludvigs Adamovičs.4 Būtiski, ka dibinātāju vidū ir proporcionāli liels 
skaits Latvijas Ārlietu ministrijas darbinieku, kas norāda uz to, ka ministrijai bija 
ar biedrības darbību saistītas ārpolitiskās ieceres, savukārt pārējie bija sabiedrībā 
zināmas personas. 

Latviešu-somu biedrības statūti ir svarīgs avots, kas sniedz informāciju par 
biedrības mērķiem un darbību. Par biedrības mērķi tika noteikts “nostiprināt 
draudzību starp latviešu un somu tautām un sekmēt savstarpējo tuvināšanos, 
it sevišķi kultūras un saimnieciskās dzīves laukā”5. Biedrība par savu galveno 
uzdevumu izvirzīja veicināt latviešu un somu savstarpējo saprašanos un sakarus. 
Tika iecerēts rīkot lekcijas par Somiju, tās zemi un kultūru, dibināt un uzturēt 
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dažādas kultūras sakarus veicinošas iestādes, piemēram, bibliotēkas, skolas, 
muzejus, informācijas birojus, rīkot saviesīgus pasākumus, priekšnesumus, 
koncertus, izstādes un ekskursijas. Tāpat biedrības darbība izpaudās atbalstā 
abu valstu iedzīvotājiem, kas apmeklē otras tautas zemi un uzturas tur izglītības, 
zinātnes, mākslas un praktiskas darbības nolūkos, kā arī atbalstā biedrības 
mērķim atbilstošu sabiedrisku un individuālu pasākumu rīkošanā, vajadzības 
gadījumā vēršoties arī pie Latvijas valdības.6 

Par Latviešu-somu biedrības biedriem varēja kļūt gan vīrieši, gan sievietes, 
kas sasnieguši 18 gadu vecumu.7 Biedrībā bez kārtējiem biedriem varēja būt arī 
goda biedri, mūža biedri un korespondētāji biedri, un, atkarībā no šī statusa, 
bija noteikta dalības maksa. Biedrībai bija arī savi līdzekļi, kas tika iegūti no 
biedru dalības maksām, ienākumiem no dažādiem sarīkojumiem, ziedojumiem 
un citiem biedrības peļņas avotiem.8 Tāpat biedrībai bija valde no deviņiem 
locekļiem, kuri no sava vidus izvēlējās biedrības priekšnieku, divus priekšnieka 
biedrus, sekretāru, kasieri, biedrzini, izrīkojumu zinātāju, arhivāru–bibliotekāru 
un dāmu komitejas priekšnieci.9 Augstākā biedrības instance bija vispārējā 
sapulce, kas notika reizi gadā, pulcējoties visiem biedriem. Laika gaitā biedrības 
biedru skaits pieauga, to vidū bija arī tādas sabiedrībā zināmas personas kā 
Antons Balodis, Oļģerds Grosvalds, Voldemārs Salnais, Krišjānis Berķis, Ellija 
Rozentāle, Jūlijs Auškāps, Jāzeps Vītols, Rihards Bērziņš, Eižens Laube, Anna 
Brigadere, Jānis Mediņš un Jānis Benjamiņš. 

Biedrības darbība bija fiksēta biedrības protokolu grāmatā. Katrā valdes sēdē 
tika pierakstīta sēdes norises vieta, laiks, klātesošie, kā arī sēdes dienas kārtība 
un apspriežamie jautājumi. Sēdes noslēgumā tika pierakstīts sēdes beigu laiks, 
aiz kura parakstījās biedrības priekšnieks un sekretārs. Katrā sēdē nolasīja un 
apstiprināja iepriekšējās sēdes protokolu. Pirmais protokols tika pierakstīts 
biedrības dibināšanas sēdē 1931. gada 6. decembrī, kad “piecos pēcpusdienā 
Somijas sūtniecībā Rīgā sanāca uz apspriedi iniciatoru grupa apspriest Latvju 
un somu biedrības dibināšanu kulturālas tuvināšanas nolūkos”10. Sēdi atklāja 
L. Adamovičs, kurš uzsvēra, ka 6. decembris ir Somijas neatkarības svētku 
diena, un klātesošo vārdā lūdza Somijas sūtni P. Hinninenu pieņemt sirsnīgākos 
apsveikumus. Pēc tam L. Adamovičs norādīja, ka “politiskā un saimnieciskā 
laukā Latvija un Somija jau visus savas patstāvības gadus organizēti veido 
attiecības, bet kulturālo sakaru veidošanā un uzturēšanā maz kas darīts. Latvju 
sabiedrība savās visplašākās aprindās izjūt dziļas simpātijas pret somu tautas 
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kulturālajiem sasniegumiem, un tādēļ nepieciešama organizācija, ar kuras 
palīdzību somu kultūra kļūtu latviešiem vēl tuvāka un saprotamāka.”11

Aktīvu darbību biedrība reāli uzsāka 1932. gada sākumā. Biedrības pirmais 
svarīgais pasākums bija biedrības atklāšanas vakars, ar kuru arī pilnībā var 
runāt par biedrības darbības sākšanu. 1932. gada 11. janvāra sēdē tika izlemts, 
ka tas būs rīkots zīmīgā datumā – 5. februārī, somu nacionālā dzejnieka 
Johana Runeberga piemiņas un somu nacionālās atmodas dienā.12 Pasākumam 
tika rezervētas Latvijas Tirgotāju savienības telpas, vakara programmā bija 
paredzētas L. Adamoviča un Somijas sūtņa P. Hinninena uzrunas, kā arī referāts 
par dzejnieku J. Runebergu, pēc kura sekotu muzikāli priekšnesumi un viesīga 
sadzīve.13 Vakara organizēšanai, ņemot vērā, ka biedrībai vēl nebija uzkrāti 
ievērojami finansiālie līdzekļi, tika vākti ziedojumi un bija noteikta dalības 
maksa – 5 lati no personas. 

Biedrības atklāšanas pasākums bija arī detalizēti apskatīts presē: “Latviešu 
un somu biedrības atklāšanas akts bija vakar Tirgotāju savienības telpās pulcējis 
labu tiesu ļoti nozīmīgu dalībnieku. Bija redzami ministri, ģenerāļi, profesori, 
redaktori un citi izcilāki sabiedrības locekļi. Aktu atklāja biedrības priekšnieks 
prof. Adamovičs, norādīdams uz latviešu un somu vēsturisko saistību pagātnē, 
uz vēlākiem likteņa un kultūras sakariem. Kā latvieši, tā somi ir uzglabājuši ļoti 
tīkamas personīgās atmiņas, kad gadījies sērst vai meklēt atbalstu vienam pie 
otra, tak tomēr mūsu tautu sirdīs šīs sajūtas vēl nav guvušas to plašumu, kādām 
tām vajadzētu būt. [..] Latviešu un somu biedrībai te ir vēl nopietns darbs priekšā 
abu tautu tuvināšanā, un tā grib Rīgā darīt to pašu, ko jau Helsinkos dara somu 
un latviešu biedrība.”14 Liels apraksts ar attēlu biedrības atklāšanas vakaram bija 
veltīts arī lielajos laikrakstos “Jaunākās Ziņas” un “Brīvā Zeme”. No Latvijas 
valdības Latviešu-somu biedrībai sekmīgu darbību vēlējis izglītības ministrs Atis 
Ķeniņš, rakstiski biedrību sveikuši Valsts prezidents Alberts Kviesis, Ministru 
prezidents Marģers Skujenieks, Latgales divīzijas komandieris ģenerālis Krišjānis 
Berķis un vairāki citi.15

Biedrība katru gadu rīkoja dažādus pasākumus Somijas valsts svētkos – 
gan neatkarības pasludināšanas, gan citās nozīmīgās gadadienās. Tika sarīkoti 
priekšlasījumi vai lekcijas par aktuālo tēmu, ko pavadīja muzikāli vai citi radoši 
priekšnesumi. Piemēram, 1932. gada 6. decembrī, biedrības pirmajā gadadienā, 
svinīgi bija atzīmēta Somijas Republikas 15. gadadiena. Nacionālais teātris 
bija piekritis biedrības valdes priekšlikumam sarīkot svētku izrādi “Koku 
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pludinātāji” ar svinīgu aktu pirms izrādes, kurā diriģenta Teodora Reitera koris 
izpildīja abu valstu himnas, bet biedrības priekšnieks L. Adamovičs uzstājās ar 
runu “Kā tapa neatkarīgā Somija”.16 Citus gadus biedrības pasākumos piedalījās 
somu profesori, literāti vai mākslinieki, piemēram, 1933. gada 6. decembra 
pasākumā uzstājās somu dziedātāja Pia Ravenna.17 Tāpat biedrība piedalījās 
ievērojamu Somijas viesu, valsts, sabiedrisko un kultūras darbinieku uzņemšanā. 
Piemēram, 1933. gadā Rīgā ieradās un ar Latviešu-somu biedrības pārstāvjiem 
tikās Somu-latviešu biedrības priekšnieks profesors Viljo Mansika.18 Biedrība 
arī palīdzēja organizēt ekskursijas un apmaiņas braucienus, piemēram, 1936. 
gada jūlijā notika biedrības divu nedēļu ilga ekskursija uz Somiju, kurā piedalījās 
12 personas,19 veica informatīvus pasākumus, kā arī sekmēja mākslinieku 
viesošanos un organizēja savstarpējas mākslas izstādes, tādējādi jau darbības 
sākumā izvēršot visai plašu darbību.

Pēc Kārļa Ulmaņa organizētā 1934. gada 15. maija apvērsuma Latvijā, 
lai gan autoritārais režīms Latvijā kopumā ievērojami sašaurināja biedrību 
darbību, Latviešu-somu biedrības darbībā būtisku ierobežojumu nebija. 
Latvijas ārpolitika attiecībā uz Somiju būtiski mainīta netika, un Somija kā 
“lauksaimniecības un zemnieku valsts” K. Ulmaņa kultūrpolitikas kontekstā bija 
simpātiska.20 Biedrībai vajadzēja atkārtoti precizēt statūtus, mērķus un darbības 
pamatprincipus, tomēr būtībā nekas netika mainīts. Tajā pašā laikā jebkuru 
pasākumu, arī biedrības kārtējās sēdes, vajadzēja saskaņot ar atbildīgajām valsts 
iestādēm. Kārtējās sēdes pirms to noturēšanas bija saskaņotas ar Rīgas prefek- 
tūru – vajadzēja norādīt gan telpas, gan sēdes plānu, apspriežamos jautājumus 
un pat sēdes valodu.21 Kultūras pasākumi vispirms bija jāsaskaņo ar Izglītības,  
vēlāk – ar Sabiedrisko lietu ministriju. Katru gadu 6. decembrī Somijas 
neatkarībai veltītajā pasākumā ar valsts iestādēm bija jāsaskaņo Somijas 
himnas izpildīšana. Tāpat katrā kultūras pasākumā, kurā bija paredzēts kāds 
priekšlasījums vai izpildījums svešvalodā, piemēram, somu vai vācu valodā, tas 
bija jāsaskaņo ar atbildīgajām iestādēm.22 

Latviešu-somu biedrības nozīmīgākie pasākumi

Pirmais ievērojamais biedrības organizētais pasākums bija Latviešu 
etnogrāfijas un mākslas amatniecības izstāde Helsinkos, ko 1932. gada nogalē 
ierosināja Somu-latviešu biedrība. Izstāde tika atklāta 1933. gada 7. oktobrī, 
un abām biedrībām tās organizēšana bija liels izaicinājums. Tika noteikts, 
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ka “izstādē būtu izstādāmi arheoloģijas, etnogrāfijas un lietišķās mākslas 
priekšmeti, kā arī iekārtojama neliela nodaļa, kas varētu raksturot latviešu un 
somu tuvināšanos, somu brīvprātīgo cīņas Latvijas ziemeļu daļā pret lieliniekiem 
u. t. t.” ar mērķi, lai pirmajā lielajā latviešu mākslas izstādē būtu uzsvērti arī 
abu tautu vēsturiskie kontakti. 23 Izstādes rīkošanā atbalstu sniedza abu valstu 
Ārlietu un Izglītības ministrijas, piemēram, Latvijas Ārlietu ministrija izstādes 
vajadzībām piešķīra 500 latu.24 Par izstādes protektorāti tika uzaicināta Somijas 
prezidenta Pēra Svinhufvuda (Svinhufvud) kundze, bet goda komitejā – Somijas 
ārlietu ministrs, izglītības ministrs un Latvijas sūtnis Helsinkos Vilis Šūmanis. 
Līdzīga komiteja bija izveidota arī Latvijā, kurā arī uzaicināja Latvijas ārlietu 
ministru, izglītības ministru un Somijas sūtni P. Hinninenu.25 Latviešu-somu 
biedrība parūpējās par ievērojamu izstādes atklāšanas programmu, kuras 
mākslinieciskās puses sagatavošana tika uzticēta P. Šūbertam.26 Izstāde bija labi 
apmeklēta un piesaistīja visai plašu uzmanību gan Somijas, gan Latvijas presē, 
kur tā arī tika atzinīgi novērtēta. Latviešu-somu biedrība bija apmierināta ar to, 
ka ir sevi veiksmīgi reprezentējusi. 27 Izstādes kontekstā Somijā notika arī citi 
informatīvi un izklaidējoši pasākumi, tāpēc presē bija norādīts, ka Somijā esot 
īsta “latviešu nedēļa.”28

Latviešu mākslas izstādes panākumi veicināja arī “atbildes” – somu gleznu 
un skulptūru – izstādes organizēšanu, kas notika Latvijā 1935. gada janvārī. 
Par izstādes protektorātiem kļuva abu valstu prezidenti – Alberts Kviesis un Pērs 
Svinhufvuds, bet goda komitejā lūdza piedalīties Latvijas Ministru prezidentu 
un ārlietu ministru Kārli Ulmani, izglītības ministru Ludvigu Adamoviču, 
armijas komandieri Krišjāni Berķi un citas ievērojamas personas.29 Latvijas 
valdība izstādes rīkošanai piešķīra rīcības kapitālu 3000 latu apmērā.30 Izstādes 
rīcības komitejas priekšsēdētājs bija profesors Vilhelms Purvītis, kurš norādīja, 
ka somi darījuši visu iespējamo, lai dotu plašu pārskatu gan par viņu veco, gan 
jauno mākslu. Latviešiem īpaši varēšot interesēt somu mākslas nacionālā puse 
un viņu dziļā pieķeršanās savai zemei.31 Izstādē bija apskatāms ap 500 darbu, 
kas tapuši laika periodā no 1880. gada līdz mūsdienām.32 Starp darbu autoriem 
bija gan somu lielmeistari Alberts Edelfelts un Akseli Gallens-Kallela, gan jauni 
un mazāk zināmi mākslinieki, no kuriem jaunākajai māksliniecei tobrīd bija 
vien 17 gadu.33

Somu mākslas izstāde Rīgā piesaistīja somu un latviešu sabiedrības un preses 
plašu uzmanību. Latviešu-somu biedrības priekšnieks un izglītības ministrs 
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L. Adamovičs izstādes atklāšanas uzrunā pateicās visiem izstādes rīkotājiem 
un norādīja, ka Latviešu-somu tuvināšanās biedrība Rīgai pavērusi plašu un 
gaišu logu uz somu mākslas pasauli, bet mākslā iemiesojas tautas dvēsele.34 
Kopumā somu mākslas izstāde Latvijā guva ievērojamus panākumus, un 
dažus darbus iegādājās arī Valsts Mākslas muzejs. Tā 1935. gada 19. februārī 
Finanšu ministrija vēstulē Ministru kabinetam rakstīja: “Valsts Mākslas muzejs 
nodomājis iegūt somu mākslas izstādē divus darbus: P. Halonena “Mednieks” 
par Ls 770,- un V. Valgrēna skulptūru bronzā “Aino” par Ls 465,-. [..] Finanšu 
ministrija liek Ministru kabinetam tam priekšā atvēlēt Valsts Mākslas muzejam 
somu mākslas izstādē ieraudzīto divu darbu iegūšanā Ls 1235,- lielu summu no 
fonda neparedzamām vajadzībām.”35 

1936. gada oktobrī Helsinkos beidzot notika ilgi gaidītā latviešu tēlotāja 
mākslas izstāde, kurā tika parādīti latviešu ievērojamāko mākslinieku darbi. 
Mākslas vēsturnieki latviešu mākslas izstādes ārzemēs 30. gados vērtē kā veselu 
posmu latviešu mākslā – Eiropas iekarošanu ar mākslu. Tā Dace Lamberga 
raksta, ka kopš 1927. gada Vilhelma Purvīša vadībā ārzemēs regulāri tika rīkotas 
arī latviešu mākslas izstādes un viņš daudz domājis par šo misiju: “Jaunām 
tautām ir savas priekšrocības: tā ir ziņkāre, ar kādu vecās kultūras aplūko viņām 
svešos darbus. Mēs laužam ceļu uz Eiropu ar savu mākslu un ceram, ka to arī 
izlauzīsim.”36 Bet, kad V. Purvītis bijis pārsteigts par to, ka somi savai 1936. gada 
mākslas izstādei Parīzē veltījuši ārkārtīgi lielus naudas līdzekļus, gleznotājs A. 
Edelfelts atbildējis: “Tikai ar mākslu un kultūru mēs kā nācija kļūsim pazīstama 
pasaulē.”37 Helsinki bija viena no pirmajām to Eiropas galvaspilsētu sarakstā, kur 
bija iecerēta latviešu mākslas izstāde, tomēr dažādu iemeslu dēļ tā tika atlikta līdz 
1936. gadam. Lai gan Latviešu-somu biedrība iesaistījās izstādes organizēšanā, 
izstādes oficiālā rīkotāja bija Latvijas Izglītības ministrija.38 Starp izstādīto gleznu 
autoriem bija tādi ievērojami latviešu mākslinieki kā Janis Rozentāls, Vilhelms 
Purvītis, Konrāds Ubāns, Ģederts Eliass, Oto un Uga Skulmes, no grafikas un 
akvareļu darbu autoriem – Kārlis Padegs, Rihards Zariņš, Niklāvs Strunke, bet 
no tēlniecības darbu autoriem – Teodors Zaļkalns, Kārlis Zemdega, Gustavs 
Šķilters un citi. 39

Arī šī izstāde bija valsts prezidentu – P. Svinhufvuda un K. Ulmaņa – 
protektorātā, bet goda komitejās bija abu valstu ārlietu un izglītības ministri, 
kā arī sūtņi. Ar šo izstādi tās organizatori bija ārkārtīgi apmierināti. Pēc izstādes 
slēgšanas Latvijas sūtnis Somijā V. Šūmanis rakstīja ārlietu ministram Vilhelmam 
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Munteram: “Vakar, 18. oktobrī, slēdza Latvju mākslas izstādi Helsinkos. Par 
izstādes garīgiem un materiāliem panākumiem varam būt vairāk kā apmierināti. 
Daudzos somu preses iztirzājumos un kritikās par latvju mākslu, kas parādījušies 
izstādes laikā, nav kritis neviens mums nelabvēlīgs atzinums. Jau 29. septembrī, 
izstādes iepriekšējās apskates dienā, Somijas oficiālās personas un prese bija 
pārsteigtas par latvju glezniecības augsto kulturālo līmeni. Šis spriedums spīd 
cauri arī visās vēlākās kritikās.”40 V. Šūmanis uzsvēra, ka somu vidū pat esot 
parādījies jautājums, ko Somijas valdība grasoties darīt somu mākslas līmeņa 
pacelšanai. Helsinkos palikušas 11 latviešu gleznas, par pārdotajām gleznām 
mākslinieki saņemšot 39 500 latu, līdz ar to materiālā ziņā Helsinku izstāde 
ieņem pirmo vietu no visām ārzemēs rīkotajām izstādēm, ko apstiprina arī 
izstādes komisārs Erasts Šveics.41 Somijas prezidenta pilij tika iegādāta gleznotāja 
Anša Artuma glezna “Tukuma ainava”.42 Somijas Nacionālais mākslas muzejs 
“Ateneums” iegādājās V. Purvīša gleznu “Pavasara plūdi” un Ģ. Eliasa gleznu 
“Kartupeļu novākšana”, turklāt V. Purvītis “Ateneum” uzdāvināja savu gleznu 
“Atkusnis”, bet Ludolfs Liberts – gleznu “Strādnieks”.43

Nozīmīgs notikums bija arī izstādei par godu notikusī baleta izrāde, kas 
izpelnījās gandrīz tikpat lielu uzmanību. Izrādē uzstājās latviešu izcilākās 
baletdejotājas – soliste Helēna Tangijeva-Birzniece, dejotājas Edīte Pfeifere, 
Melānija Lence, Mirdza Griķe un Tatjana Šmite, kā arī baletdejotāji Eižens 
Leščevskis, Osvalds Lēmanis un solisti Harijs Plūcis un Eižens Mežulis.44  
V. Šūmanis pēc izrādes rakstīja Nacionālās operas direktoram J. Porukam: 
“Baleta iebraukšana, uzstāšanās un drīzā aizbraukšana ir salīdzināma ar spoža 
meteora parādīšanos, kas ilgi vēl paliks šejienes mākslas aprindu un sabiedrības 
atmiņā. Pēc brīnišķīgā vakara somu operā no visām pusēm izskan vēlēšanās drīzi 
atkal redzēt mūsu baletu lielākā ansamblī un uz vairākām izrādēm Helsinkos.”45

Īpaši vērienīgs Latviešu-somu biedrības rīkots pasākums, neskaitot jau 
minētās mākslas izstādes, bija 1937. gada 6. decembrī Rīgā Armijas virsnieku 
klubā atzīmētās Somijas Republikas neatkarības 20 gadu svinības. Svinībās 
piedalījās Latvijas ārlietu ministrs Vilhelms Munters, prezidents Kārlis Ulmanis, 
Somijas sūtnis Eduards Palins (Palin) un citas nozīmīgas amatpersonas.46 
Tāpat kā citos Latviešu-somu biedrības rīkotajos pasākumos, tika lūgta atļauja 
Sabiedrisko lietu ministrijai, jo bija izpildīta Somijas himna, kā arī citas dziesmas 
somu valodā.47 Pasākumā uzstājās somu dziedātāja Saga Leandere (Leander), 
kura izpildīja somu komponista Irjo Kilpinena (Kilpinen) dziesmas, savukārt ar 
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Somijas Republikas 20. gadu neatkarības svētku programma
LNA LVVA, 2252. f.. 1. apr., 3. l., 40. lp.
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latviešu komponista Alfrēda Kalniņa dziesmām uzstājās latviešu operdziedātājs 
Mariss Vētra, muzikālo pavadījumu sniedza P. Šūberts, Somijas himnu izpildīja 
koris “Dziesmuvara”.48 Pasākumā tika uzsvērti Somijas sasniegumi un Somijas 
un Latvijas savstarpējās draudzības lielā nozīme, un Latvijas amatpersonas 
pateicās Latviešu-somu biedrībai šī nozīmīgā pasākuma organizēšanā.

Interesants pasākums, ko rīkoja biedrība, bija informatīvais vakars  
1936. gada 7. janvārī, kurā kinoteātrī “Splendid Palace” tika demonstrēta 
filma “Somija aicina”. Filma pēc satura bija tūrisma propagandas filma, un 
tā savu uzdevumu veica teicami.49 1938. gada maijā notikušajā biedrības 
sapulcē izskanēja ierosinājums izdot grāmatu par Somiju latviešu valodā: 
“Šāda grāmata varētu būt arī zināma veida rokas grāmata par Somiju ar 
tās vēstures, ģeogrāfijas un citiem datiem.”50 Ierosinājums tika pieņemts – 
ideju apņēmīgi virzīja uz priekšu un par grāmatas iznākšanas laiku noteica  
1940. gada pavasari. 1939. gada 28. martā biedrības sekretārs Oto Matisons 
rakstīja Somijas sūtniecībai Rīgā: “Latviešu un somu biedrības valde savā sēdē, 
starp citu, pārrunāja monogrāfijas izdošanu latviešu valodā par Somijas zemi un 
tautu. Grāmata domāta kā dažādu autoru kolektīvs darbs, un visiem rakstiem 
būtu populāri zinātnisks raksturs ar piemērotām ilustrācijām.”51 1939. gada 
maijā bija zināms, ka darbu izdos izdevniecībā “A. Gulbis” ap 2000 eksemplāru 
lielā tirāžā, un grāmatas biezums būtu ap 200 lappušu.52 Diemžēl 1940. gada 
pavasarī, kad tika fiksēts pēdējais biedrības sēdes protokols, darbs vēl nebija 
iznācis un ziņu presē, ka šis darbs būtu iznācis, nav. Tomēr jānorāda, ka 
informācijas apmaiņas nolūkā Latviešu-somu biedrība ar Somijas sūtniecības 
starpniecību apmainījās ar grāmatām un saņēma sev interesējošas grāmatas par 
Somiju.53 Tāpat biedrība sadarbojās arī ar Somijas izglītības pārstāvjiem, līdz 
ar to veicinot abu valstu sadarbību izglītības jomā, un jāatzīmē arī profesora 
teologa L. Adamoviča ieguldījums abu valstu sadarbībā reliģijas jomā, gan 
apspriežot aktualitātes un sadarbības iespējas, gan veicot informācijas darbu.

Neraugoties uz autoritārā režīma labvēlīgo attieksmi, 30. gadu otrajā pusē 
biedrības aktivitāte tomēr samazinājās – 1938. gada maijā notikušajā pilnsapulcē 
Latviešu-somu biedrība sprieda par turpmākās darbības pārorganizēšanu.  
L. Adamovičs norādīja, ka izstāžu sarīkošana biedrībai vairs nav iespējama, 
jo tās tagad rīko valdības, un arī ekskursiju rīkošanas sagādājot grūtības un 
ir atkarīgas no apstākļiem.54 Būtībā valsts varai kļūstot stingrākai, biedrības 
darbības loks sašaurinājās.
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Pēc Otrā pasaules kara sākuma Latviešu-somu biedrība atradās sarežģītā 
situācijā. Visu laiku kopš Ziemas kara sākuma biedrība nenoturēja nevienu 
sēdi, un tikai 6. martā, pirmajā sēdē un biedrības pilnsapulcē pēc pārtraukuma, 
biedrības priekšnieks Pauls Šūberts ziņoja, ka sakarā ar kara apstākļiem biedrības 
darbība nav paredzama plaša, vien būtu virzīta uz priekšu iecerētās grāmatas 
izdošana.55 Tomēr biedrības sēdē 11. aprīlī tika izlemts sarīkot koncertu Latvijas 
Konservatorijā, kura iespējamo atlikumu paredzēja ziedot trūkumā nonākušiem 
Somijas bēgļu bērniem.56 Koncerts bija paredzēts 2. maijā, uzstājoties Veltai 
Ozols, Paulam Šūbertam un Konservatorijas stīgu kvartetam – Arvīdam 
Norītim, Jānim Huncenam, Eduardam Vīnertam un Alfrēdam Ozolam.57

Pēc Latvijas okupācijas 1940. gada 17. jūnijā biedrības biedri cits pēc 
cita paziņoja par izstāšanos no biedrības, un biedrība faktiski izbeidza savu 
darbību. Biedrības oficiālā likvidācija notika vēlāk, un to jau veica padomju 
varas iestādes. 1940. gada 20. novembrī bija pieņemts lēmums par Latviešu-
somu biedrības likvidāciju. Par likvidatoriem iecēla Emmu Lanskoju un Kārli 
Graudiņu. Biedrība bija jālikvidē divu mēnešu laikā. Lēmumu parakstīja Latvijas 
PSR Tautas Komisāru Padomes priekšsēdētāja biedrs R. Neilands un Biedrību 
likvidācijas komitejas priekšsēdētājs M. Paupers.58 Biedrību likvidēja 1941. gada 
janvārī. 1941. gada 15. jūnijā tika izdots Latviešu-somu biedrības likvidatoru 
protokols nr. 3, kurā bija nolemts pabeigt biedrības likvidāciju, biedrības arhīvu 
sagatavot un nodot Valsts arhīvam, kā arī dzēst biedrību no biedrību reģistra.59 
1942. gada 25. janvārī Biedrību likvidāciju komiteja paziņoja, ka 15. jūnija 
protokols nr. 3 ir apstiprināts.60

Pēc Latvijas okupācijas Latvijas un Somijas kultūras sakaru veicinātāju, 
to skaitā Latviešu-somu biedrības biedru, liktenis bija atšķirīgs. Liela daļa, 
ņemot vērā, ka tās bija gan politiskas, gan sabiedriskas personas un inteliģences 
pārstāvji, tika deportēta Piemēram, Ludvigs Adamovičs un viņa ģimene tika 
deportēti uz Padomju Savienību 1941. gada 14. jūnija deportāciju laikā, un  
1942. gada 17. jūnijā viņam piesprieda nāves sodu.61 Citiem izdevās nokļūt 
ārzemēs. Tā, piemēram, Latvijas sūtnis Somijā Jānis Tepfers pēc amata 
pienākumu beigšanas pārcēlās uz dzīvi Zviedrijā un palīdzēja uzturēt neatkarīgās 
Latvijas ideju, darbojoties kā Latvijas diplomātiskā dienesta vadītāja pārstāvis 
Zviedrijā.62 Mākslinieks Vilhelms Purvītis, lai gan bija teicis māksliniekam Ugam 
Skulmem, ka Latviju neatstās, 1944. gadā devās bēgļu gaitās un mira 1945. gadā 
Vācijā.63 Citi, piemēram, Ellija Rozentāle, netika represēti – E. Rozentāle mira 
Rīgā 1943. gadā 71 gada vecumā.64
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Secinājumi

Latviešu-somu biedrībai bija liela nozīme Latvijas un Somijas kultūras sakaru 
veicināšanā, pēc biedrības dibināšanas kultūras sakarus tā pārņēma savā pārziņā 
un aktīvi iesaistījās pēc iespējas dažādu kultūras pasākumu organizēšanā. 
Biedrības darbību atbalstīja arī valsts iestādes, un biedrības biedru vidū bija 
politikā un sabiedrībā ievērojamas un nozīmīgas personas, kas arī norāda uz 
biedrības un tās darbības nozīmi. 

Kultūras sakari palīdzēja uzturēt draudzīgas attiecības starp abām tautām un 
veicināt abu valstu tuvināšanos kultūras jomā, bet politisko tuvināšanos kultūras 
sakari reāli veicināt nespēja, tomēr Latviešu-somu biedrības organizētajiem 
pasākumiem vienmēr bija liela nozīme abu valstu attiecību veicināšanā un 
stiprināšanā.
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Elīna Rasnace

LATVIAN–FINNISH SOCIETY (1932–1940)
Latvian–Finnish Society, during the time of its activity, had approximately 

three hundred members, among whom there were politically and socially known 
persons. The purpose of the Society was to facilitate the cultural connections 
between Latvia and Finland  and also promote interest about Finland and its 
culture. The topicality of this urge is defined not only by the significance of the 
Latvian–Finnish Society and Latvian–Finnish mutual relations and cultural 
connections, but also by its scientific urgency, since no scientific research about 
Latvian–Finnish Society has been made yet. The purpose of this article is to 
provide insight in the significance of the Latvian–Finnish Society in promoting 
the cultural connections between Latvia and Finland by viewing the activities of 
the Society and the most important events organised by it.

The Latvian–Finnish Society was established in late 1931 and it operated 
successfully until the occupation of Latvia on 17 June 1940. The Society was 
eliminated afterwards by the Soviet authorities. The head of the Society was 
Ludvigs Adamovičs, professor of the University of Latvia, a theologian, who 
was a very important character in the interwar period Latvia. The idea of the 
Latvian–Finnish Society came up after a similar Finnish–Latvian Society in 
Helsinki had been formed in 1928. The Latvian–Finnish Society made an 
important contribution in encouraging friendship and promoting better relations 
between Latvia and Finland by performing information work and organising 
different events, concerts, exhibitions, exchange trips between scholars and 
students, and trips. Both Latvian and Finnish Societies carried out difficult and 
important work by organising three impressive art exhibitions – the exhibition 
of Latvian Ethnography and Art Crafts in Helsinki in 1933, the exhibition of 
Finnish Painting and Sculpture in Riga in 1935, and the exhibition of Latvian 
Fine Arts in Helsinki in 1936. The significance of the Latvian–Finnish Society 
is shown by its major activities and also by the interest in its work shown by the 
State authorities. Although the cultural connections between Latvia and Finland 
improved promoting the cultural relations between both states, this could not 
really affect their political relations.

Keywords: Latvia, Finland, Latvian–Finnish Society, culture, cultural 
connections, art, exhibitions, Adamovičs
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