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luīzes valdemāres dzīvestāsts – krišjāņa 
valdemāra biogrāfijas papilddaļa*

raksts sniedz Krišjāņa valdemāra sievas luīzes valdemāres dzīvesgājuma pārskatu. ziņas par 
viņas mūžu ir visai skopas. turklāt informācija par l. valdemāri ir iegūstama atmiņu vēstījumos 
par K. valdemāru. l. valdemāre nav ieguvusi savu dzīvesstāstu, bet gan sava vīra biogrāfijas 
papildinājuma lomu.
patstāvīgs l. valdemāres dzīvesstāsts nav radīts arī šajā rakstā. to iespējams izveidot vien tad, 
ja vācijas un Krievijas bibliotēkās tiks apzināts l. valdemāres literārais mantojums.
Atslēgvārdi: luīze valdemāre, Krišjānis valdemārs, sieviešu vēsture, ģimenes vēsture, literatūra, 
ārējā misija.

ziņu par Krišjāņa valdemāra sievas luīzes valdemāres dzīvi ir maz un veidot 
viņas dzīves rekonstrukciju ir samērā sarežģīti. tas ir gluži dabiski un saprotami, 
jo 19. gs. sievietes dzīve pārsvarā noritēja vien privātajā sfērā, par kuru rakstītā 
informācija ir skopa. 1935. gadā ir publicēta kultūras pētnieces Ženijas sūnas–
peņģerotes apcere par ievērojamā latviešu sabiedriskā un jūrniecības darbinieka 
dzīvesbiedri.1

l. valdemāre uzskatāma par sava laikmeta spilgtu un neordināru personību, 
kura savas dzīves gaitā vairākkārt pārkāpa privātas sfēras robežas un sevi lieliski 
pierādīja publiskajā jomā. savā laikā atzinību guva viņas literārie sacerējumi un 
misionāru kustības dalībnieces aktivitātes. neraugoties uz to, rakstītās liecības ir 

vēsture

* raksta pirmpublicējums žurnāla “latvijas arhīvi” 1995. gada 3. numurā. Šeit piedāvājam 
papildinātu versiju.
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tikai dažas. saglabājušās arī retas paša K. valdemāra atmiņu epizodes par savu 
personisko dzīvi.2 Faktiem bagātākie ziņu avoti par luīzes valdemāres raks-
turu, paradumiem, nodarbēm un ikdienu ir maskavas latviešu – K. valdemāra 
draugu3 un audžumeitas Fransisas Kelleras (dzim. Klarkas, vēlāk ertlingas) 
atmiņu stāstījumi.4 tomēr to galvenais varonis bija K. valdemārs, – par l. val-
demāri tiek runāts tikai saistībā ar vīru. viņa nav ieguvusi savu dzīvesstāstu, bet 
gan papildinājuma lomu.5

maskavas latvieši par K. valdemāra sievu pārsvarā runāja ar lielu cieņu 
un bijību. tomēr tai pašā laikā viņi pamanījās arī viņai iedzelt, atgādinot 
vācisko izcelsmi un no tās, pēc latviešu domām, likumsakarīgi izrietošo 
vācisko augstprātību. pat Jānis Kreicbergs, ļoti tuvs l. valdemāres draugs, 
sprieda: “Valdemāra iespaids uz latvju studentiem bijis visai svētīgs un ievērojams. 
Tas būtu bijis vēl intensīvāks un plašāks, ja viņa laulātā draudzene nebūtu bijusi 
vāciete un drusku aristokrātiski pasīva un ceremoniāla.”6 savukārt cits valdemāru 
ģimenes draugs ansis Bandrevičs raksta: “Luīzes Valdemār izturēšanās nebija 
nekā aristokrātiska, bet gan drīzāk demokrātiska.”7

rīgā
luīze Johanna valdemāre dzimusi 1841. gada 30. novembrī rīgas senā 

dižciltīgo fon rammu ģimenē. tās varenība 19. gadsimtā jau gan bija pie-
dzīvojusi norietu. l. valdemāres tēvs Georgs Heinrihs fon ramms (Ramm, 
von; 1795–1862) bija tirgotājs. māte luīze fon ramma nāca no fon timmu 
dzimtas. Ģimenē bija četri bērni. luīze bija jaunākā, par viņu vecākas abas 
māsas – Karolīne matilde un evelīne Jūlija un brālis Johans vilhelms.8

tiek uzskatīts, ka luīze tēva mājās rīgā pavadīja jautru un bezrūpīgu 
jaunību, lai gan tika audzināta stingri pēc dižciltīgo ģimeņu tradīcijām. tas 
nozīmēja aukles un guvernantes, valodu un klavieru stundas, mājsaimniecības 
vadības prasmes, rokdarbu un labu manieru apguvi, kā arī citu dzīvei 
nepieciešamo zinību studijas. Fon rammu ģimene dzīvoja plašu saviesīgo 
dzīvi. mājās mēdza rīkot deju vakarus un viesības. Jaunībā luīze fon 
ramma sabiedrībā tika daudzināta par skaistuli.9 viņa bijusi arī “Rīgas labāko 
kavalieru dievināta, nopietnu precinieku apsēsta”.10 tomēr jaunā sieviete nebija 
īsti mierā ar šo dzīvi, viņa gribēja dzīvot notikumiem, iespaidiem bagātāk 
un neparastāk. Šķiet, ka viņa bija romantiķe un ideāliste, kas sapņoja paveikt 

171



pārsla pētersone, vita zelče

savā mūžā ko lielu un neparastu. luīze gribēja kļūt par misionāri un doties 
uz āfrikas zemēm, lai pievērstu turienes vietējos iedzīvotājus kristietībai un 
rūpētos par viņu izglītību, veselību, higiēnu un labklājību. misionāru kustība 
tolaik bija ļoti populāra arī Baltijas luterāņu vidū, un misionāri (īpaši tie, kas 
bija kādu laiku pabijuši āfrikā) piederēja pie jaunatnes elkiem un varoņiem. 
piemēram, viens no viņiem bija vidzemnieks Hugo Hāns, par kuru daudz 
rakstīja tālaika vietējās avīzes. vecākiem ar lielām pūlēm izdevās luīzi atrunāt 
no šā nodoma realizācijas. l. valdemāres audžumeita vēlāk rakstīja: “Luīze 
meklēja ko īpatnēju, lielu un to neatrada.”11 liktenīgais pavērsiens viņas dzīvē 
bija tikšanās ar Krišjāni valdemāru – savam laikam un sabiedrībai netipisku 
cilvēku, kuru apvija dumpinieka, cīnītāja un sociālo konvenciju lauzēja 
oreols.

par savu iepazīšanos ar Krišjāni valdemāru luīze ap 1913. gadu, neilgi 
pirms nāves, pastāstīja senajam draugam advokātam Jānim Kreicbergam, 
kurš tad arī savā atmiņu vēstījumā ir iekļāvis šo stāstu. vispirms luīze 
iepazinusies ar K. valdemāru neklātienē. viņas brālis vilhelms fon ramms, 
kurš tolaik studēja jurisprudenci tērbatas universitātē un draudzējās ar 
Krišjāni valdemāru, mājās šad tad pieminēja savu studiju biedru – savādnieku, 
sava ceļa gājēju. l. valdemāre stāstīja:

“Mans brālis, kuru Jūs pazināt, bija Tērbatā ne vien studējis kopā ar Valdemāru, bet 
arī iedraudzējies ar viņu. Viņš šad un tad bija šo to stāstījis par Valdemāru, piem., ka 
tas spilgti atšķiroties no vispārējās studentu masas, esot savādnieks, vecāks par citiem 
studentiem, jo ģimnāzijā iestājies kā pieaudzis cilvēks. Valdemāram – ievajadzējies 
kādām svinībām vai godībām frakas, kuras viņam nebijušas. Tādēļ viņš griezies 
pie mana brāļa, viņam tādu patapināt, ko brālis labprāt izdarījis. Drīzi pēc tam es 
dzirdu zvanam pie mūsu dzīvokļa durvīm. Mans brālis, kas sēdēja manā istabā, aiziet 
lūkoties, kas no istabas meitas ielaists. Klausos. Bez brāļa balss dzirdama vēl kāda 
vīrieša valoda, skaļa, līgsma, dzīvi ritoša. Atskan smiekli, sirsnīgi, silti, gaiši. Nevaru 
nociesties, eju lūkoties, kas par mīļu viesi manam brālītim. Tumšā priekšnamiņā 
redzu brāļa un vēl kāda vīrieša siluetes žigli kustamies. Tuvāk iet neuzdrīkstējos, 
bet manu ausi patīkami kairina svešnieka balss tembrs, viņa skaņu krāsa tādā mērā, 
ka klausos viņā kā saldā, vilinošā mūziķī. Baidos, kad tik skaņu plūsma neapstājas. 
Diemžēl tas notika drīzi. Brāļa viesis, atvainodamies ar lielu steigu, sirsnīgi atvadas 
un aiziet.

172



luīzes valdemāres dzīvesstāsts

Kad brālis atgriežas manā istabā, es tūliņ jautāju, kas bijis tas svešnieks ar to 
gaužām simpātisko balsi. – “Tas bija Valdemārs, par kuru Tevīm esmu vairākkārt 
stāstījis. Viņš atnesa manu fraku, kuru biju viņam patapinājis.”

“Kāpēc Tu neaicināji viņu drusku palikt pie mums?”
“Viņš teicās esam nevaļīgs.”
“Es vēlētos šo oriģinālu redzēt. Apsoli man, ka Tu viņu ielūgsi, ja mums 

būs kādas viesības.”
“Labi, lai Tavs prāts notiek.”

1. att. luīze valdemāre. 
Rakstniecības, teātra un mūzikas muzejs, 

K. Valdemāra fonds. F2/15, 184599. 
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Pēc dažām nedēļām mūsu māja čum un kust no viesiem. Veci, jauni, dāmas, 
kungi, sadalījušies istabās, grupās, tērzē, pastaigājas. Es palīdzu mātei un 
meitām ķēķi. Gandrīz visi lūgtie viesi jau klāt, tikai Valdemāra trūkst. 
Ienākusi ēdamistabā, izdzirdu ārkārtīgu troksni, smieklus, čalas bērnu istabā. 
Eju tos aprāt. Pie durvīm neviļus apstājos, apstulbināta no virpuļojošās bērnu 
drūzmas ap kādu melnu stāvu, kas, gandrīz četrrāpus izmeties, bērnu uz 
muguras, laiž strauju riksi ap istabu. Piepeši pie durvīm, kur sastingusi – raugos, 
manā priekšā pacēlās plecīgs, slaiks vīrieša augums, dzirdu vārdus: “.. atļaujat, 
godājamā jaunkundze, ka stādos Jums priekšā, mans vārds Valdemārs.” Biju tā 
pārsteigta, ka pat aizmirsu roku pasniegt. Atjēgusēs, lūdzu viņu nākt pie citiem 
viesiem, pie lielajiem, šimbrīžam bērnus atstājot. Bet šie skaļi protestēja 
un negribēja laist jautro “onkuli” vaļā. Laiciņu vēl patrakojis ar bērniem, 
Valdemārs nāca manim līdz istabā, kur sēdēja garlaikodamās, pa lielākai 
daļai tikai vecākās dāmas. Pēc priekšā stādīšanas Valdemārs tūliņ iejautājās pār 
kādu pilsētas jaunāko skandalkronikas atgadījumu. Dāmas nu ņēmās viena par 
otru dedzīgāki “svarīgo” notikumu iztirzāt no visādiem redzes stāvokļiem, 
Valdemārs vainīgo aizstāvēja, liekulīgos apvainotājus humora un zobgalības 
pipariem un sāli apbērdams. Vecās kundzes un tantiņas atdzīvojās, sarunas 
ritēja strauji, asprātības dzirksteles sprēgāja ir no Valdemāra puses, ir no 
dažām ļaunām mēlēm dāmu vidū. Smiekli, kņada, jautrība beidzot kļuva tik 
liela, ka kungi no otras istabas sāka lasīties pie dāmu istabas durvīm izzināt 
nerātnas līgsmības cēloni. Izlietoju šo gadījumu iepazīstināt tos ar Valdemāru, 
kas istabas vidū dāmu ielenkts ko jocīgu stāstīja. Kungi saņēma Valdemāru 
ļoti vēsi, formeli, visai atturīgi. Tas Valdemāru nebūt neiebiedēja. Viņš griezās 
pie mana brāļa ar kādu jautājumu, pilnīgi neitrālu, un tad ņēmās to iztirzāt. 
Tiklab vecie kā jaunie, it kā norunājuši, sākumā demonstratīvi klusēja. Bet 
kāds Valdemāra paradokss ārīgi mierīgos, nosvērtos mājiniekus un viesus tā 
uztrauca, ka tie neizturēja un sāka iejaukties mana brāļa un Valdemāra 
diskusijā. Pēdējais prata savu tematu tā balansēt, griezt un grozīt, pacelt 
to tādā aktualitātē, ka iesākās visdzīvākās debates. Valdemāra lokanais gars, 
humors, jautrais temperaments sprēgāja, dzirkstījās un liesmoja tik apžilbinoši, 
ka es klausījos, “itzt zur Statue entgeistert”.

Ja arī daudz kas, ko viņš runāja, nebija manam meitenes prātam pilnīgi 
izprotams, es tomēr ar labpatiku ļāvu sevi aijāt un šūpot no Valdemāra burvīgās 
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balss un valodas straumes. Dzirdi glāstīja tīkama skaņu plūsma, mani skati 
vērās dīvainā viesa saulainajā sejā. Viņa acīs drīz līgsmi zibsnīja, drīz laipni 
nopietni raudzījās pretiniekā, sejas vaibsti darbojās līdzi; poze, gaita, kustības, 
runas veids tā atšķīrās no maniem pazīstamiem, ka es raudzījos svešiniekā it kā 
ekzotiskā radījumā. Seja un skats izstaroja labsirdību un drošsirdību. No visa viņa 
auguma plūda manī it kā magnētiska strāva. Es nevarēju viņā nelūkoties. Tikai 
kad mana māte pieskārās pie manas rokas, aicinādama mani un viesus pie 
galda, es atjēdzos no savāda burvīga sastinguma. Dzerot kafiju, valodas nekad 
neaprima, jo Valdemārs mācēja stāstīt tik daudz interesanta gan no Pēterburgas 
dzīves, gan no studentu gadiem, gan par jaunākiem notikumiem valstī un mūsu 
provincē, ka jautrība un omulība valdīja viesu starpā nepārtraukti.

Vidus punkts, ass, ap kuru viss griezās un riņķoja, bija “homo novus”, bīstamais 
“Junglette”. Pēc kafijas ikviena grupa gribēja to dabūt savā vidū. Bērni ķērās viņam 
svārkos, vilka to uz savu istabu, dāmas lūdza to joprojām ko pastāstīt par Pēterburgas 
“haute volee”, par aristokratēnu dzīvi, kungi vēlējas zināt, kāds vējš pūš noteicējās 
politiskās aprindās.

Valdemārs prata visiem tīkami atbildēt, it īpaši bērniem. Nepazīstu cilvēku, kas tā 
mācēja ar bērniem iztikt un ar tiem saprasties kā Valdemārs.

Kad viņš bija aizgājis, es jutu, ka viņš līdzīgi Cezaram būtu varējis teikt: veni, 
vidi, vici (nācu, redzēju, uzvarēju).

Manas radinieces un pazīstamās kundzes vēl ilgi pēc tam pārrunāja par 
“neito”, “liebenswūrdigo” kungu. Vīrieši atzinās, ka baumas par lielo musinātāju 
un “bauernfāngeru” ir visai pārspīlētas, jo Valdemārs vēloties tikai tās reformas, 
kas zemei nepieciešamas, lai varētu uzplaukt rūpniecība, tirdzniecība un kuģniecība. 
Valdemārs likās uzvarējis visā līnijā, kā “Gesellschafters”.”

Te Valdemāra kundze taisa garu pauzi un tad uzsāk gurdā balsī, pilnu 
rezignācijas un grūtsirdības.

“Bet kad es darīju zināmu vecākiem, ka atraidīšu visus preciniekus, izņemot 
Valdemāru, tad sacēlās tāds uztraukums ir manā ģimenē, ir visās mūsu radinieku 
un pazīstamu aprindās, it kā es būtu kļuvusi ārprātīga, nolēmusi nonāvēties, vai 
izdarīt kādu ārkārtīgu kauna darbu.” –

Stāstītāja atkal apklust. Sejas izteiksme mainās, vaibsti atdzīvojas, acīs iezibas 
dzīvība. –

“Es laidu visu pār galvu, ir bārienus, ir paļas, ir lāstus, ir brīdinājumus. 
Gaidīju pacietīgi, kamēr vētra stāsies, un tad pateicu kategoriski, negrozāmi, 
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nepārprotami: “Valdemāru, vai nevienu”. Mana mīlestība uzvarēja ... Savu soli 
nekad neesmu nožēlojuse . . .  Nu Jūs zināt, kā mani Valdemārs uzvarēja, kādēļ es 
pie viņa aizgāju.”12 

valdemāru audžumeita Fransisa vēlāk stāstīja: “.. pēc šīs pirmās satikšanās 
viņa nolēma savu roku sniegt vienīgi Valdemāram, ja viņš pēc tās lūgtu. Pēc īsa 
laika Luīze un Valdemārs lūdza viņas vecākiem dot piekrišanu laulībām, pēdējie 
gribēja to liegt, jo viņu saprašanai tas nebij aptverams, bez tam vēl baidījās savu 
radu un draugu sprieduma. Šoreiz Luīze neļāva sevi pierunāt.”13 

sanktpēterburgā
1864. gada 18. februārī sanktpēterburgas mācītājs taubenheims savā 

dzīvoklī salaulāja 38 gadus veco Krišjāni valdemāru un 21 gadu jauno luīzi 
fon rammu. Ceremonijā klāt bija līgavas māte un brālis, K. valdemāra 
draugi – ģenerālis F. Karells, K. Barons, d. Grīntāls, vēl arī jaunais teologs 
r. auniņš un dažas citas personas.14 dāvids Grīntāls atminējās, ka “laulības 
bija ļoti vienkāršas, jo tādam patriotam, kāds bija Valdemārs, ārējais spožums nekrita 
svarā”.15

laulības dzīve sākās gaiši un daudzsološi. valdemāram bija pastāvīga 
ierēdņa vieta valsts dienestā, viņam arī tika uzticēti speciāli valdības uzde-
vumi. vēl šajā laikā K. valdemārs izdeva savu laikrakstu “pēterburgas 
avīzes” (1862–1865). tas viss deva tīri labus ienākumus. arī nākotne jaunajai 
ģimenei šķita cerīga. pamatu tai veidoja K. valdemāra iegūtais labais sabiedriskais 
stāvoklis galvaspilsētā – pazīšanās ar vairākām augstām Krievijas impērijas 
amatpersonām, arī ar ķeizara aleksandra ii brāli lielkņazu Konstantīnu 
nikolajeviču. pilnīgi droši likās, ka K. valdemāru gaida drīza un strauja 
karjera valsts dienestā. tomēr laulības sākuma gados luīzes dzīve ritēja 
vientulīgi. pārceļoties uz sanktpēterburgu, viņa zaudēja savu rīgas radinieku 
un draugu loku. 1865. gadā vēstulē K. valdemāra māsai marijai naumanei 
viņa par vīra prombūtnes laiku stāstīja: “.. Volli [K. Valdemārs] atkal ir laukos, 
viņš aizbrauca pirms pāris stundām, grib būt tur 3 dienas un tikai otrdien viņš 
domā braukt atpakaļ. Man šī vientulība vienmēr ir briesmīga. Ir tik nepatīkama 
sajūta, kad visu dienu te nav neviena cilvēka, ar ko varētu parunāt, tik vientulīgi 
ir ēst un dzert, bet īpaši nemājīgi ir vakaros, jo arī meitene [kalpone] mēdz iziet 
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(tāpat kā tagad) un neviens nezina, uz kurieni. Tā es ar nepacietību gaidu Volli 
atbraukšanu, stundas un dienas man tagad tik garas kā nekad. Labākais, ko tad es 
varu darīt – rakstīt vēstules, jo tādējādi es domās varu ar kādu parunāties.”16

taču jau 1865. gadā valdemāru ikdienas ritmā un sociālajā statusā notika 
pavērsiens uz slikto pusi. iemesls tam bija tā saucamā novgorodas lieta, 
kurai sekoja izmeklēšana, tiesāšanās, aresta un izsūtījuma uz sibīriju draudi, 
apmelojumi presē, ūtrupes un citas nelaimes. Kopumā valdemārs zaudēja 
apmēram 7000 rubļu savas un sievas naudas.17 savukārt Krievijas birokrātijas 
acīs K. valdemārs ieguva neuzticama cilvēka slavu. tādēļ arī izplēnēja 

2. att. luīze un Krišjānis valdemāri 
sanktpēterburgā 1864. gadā. 

LVKFFDA, Nr 14573-P. 
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augšupejošas karjeras iespējas augstākajās varas struktūrās. K. valdemārs jau 
bija nonācis tuvu galējam izmisumam. viņa draugs K. Barons vēlāk zināja 
stāstīt, ka K. valdemārs domāja pat par pašnāvību.18 Bet d. Grīntāls atminējās, 
ka, viesojoties pie valdemāriem, redzējis, ka vakariņas viņiem ir vēl 
nabadzīgākas nekā parastiem algādžiem.19

no tālaika liecībām saulainākā ir paša K. valdemāra stāsts Jānim Kreic-
bergam par kādu notikumu savā ģimenes dzīvē dienā, kad izceļojušie lat-
vieši pulcējās ziemas pils laukumā, lai apsūdzētu K. valdemāru visās savās 
nelaimēs. skaidrojot radušos situāciju, valdemāru dzīvoklī ieradās varas 
pārstāvji un mājas saimnieku aizveda uz pils komandantūru. valdemāram 
nācās atstāt saslimušo sievu vienu, jo tobrīd trūcīgie līdzekļi neļāva algot 
slimniecei kopēju. par laimi, šoreiz K. valdemārs tika atzīts par nevainīgu 
un atlaists mājās. atceļā priecādamies, ka sibīrija ir pagājusi secen, viņš par 
pēdējo rubli nopirka pudeli vīna un kūkas un steidzās pie sievas. par tālāko 
K. valdemārs stāstīja: “Lēni atveru viņas guļamistabas durvis, sievas acis lūkojas 
manī bailīgā ziņkārībā. Sajūsmas uzplūdumā nevaru izrunāt ne vārda, bet kāda 
neredzama roka it kā mani grūstin grūž uz priekšu, speru drudžainā steigā vienu 
kāju, otru, tā kaut kur satīstās, es zaudēju līdzsvaru, krītu, pudele smagi atsitas pret 
grīdu, notinkš un viss saturs sarkanā plankumā plūst pār mazo grīdsegu, kurā bija 
sapinušās manas kājas. Izbijies, uz visām četrām, lūkojos sieviņas sejā. Bailes no 
tās izzudušas, to vietā manim pretim staro smaids, un beidzot atskan smiekli par. 
manu traģikomisko stāvokli. Sāku arī es smieties, pat no priekiem raudāt. Pēc tam 
pavadījām skaistāko vakaru savā mūžā.”20

valdemāra neveiksmes, kas sekoja novgorodas lietai, domājams, bija 
smagas arī viņa sievai. K. valdemāra draugs d. Grīntāls rakstīja, ka luīzei 
valdemārei piemita lēnprātība un pacietība un “viņa tikai skumji un sāpīgi 
pasmaidīja tādos brīžos, kad daža laba cita sieva, nespēdama grūtības paciest, būtu 
stipri vien kurnējusi”.21

maskavā
necerot vairs pēterburgā atgūt agrāko sabiedrisko stāvokli un 

kreditoru nemitīgi biežo parādu atmaksas atgādinājumu dēļ, 1867. gadā 
valdemāri aizņēmās no draugiem naudu un pārcēlās uz maskavu. arī tur dzīve 
neveidojās gludi. veco parādu dēļ valdemāru mantu apķīlāja un izpārdeva. 
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viņiem bija jādzīvo gandrīz tukšās telpās un nabadzībā. K. valdemārs 
vēlāk mēdza sacīt, ka tādu trūkumu, kāds sākumā bija maskavā, viņam nav 
nācies ciest pat ģimnāzijas un studiju gados.22

Krievijas otrajā lielākajā pilsētā K. valdemāra dzīve sākotnēji vairāk 
bija saistīta ar līdzdalību krievu konservatīvajos laikrakstos. vēlāk par galveno 
darbības jomu kļuva jūrniecība. 19. gs. 70. gadu sākumā sāka uzlaboties arī 
viņa materiālais stāvoklis.23

pēc vairākām dzīvesvietas maiņām par pastāvīgāku mītni maskavā 
kļuva dzīvoklis mjasņickaja ielā. tā biežs viesis a. Bandrevičs savās 
atmiņās uzsvēra mītnes vienkāršību: “Darba istabā visvienkāršākie krēsli, 
nedaudzi, 4–5, neliela rakstāmā pults, gandrīz kvadrāts, pie kuras tas rakstīja 
stāvēdams [..] Rakstāmai pultei pārdodot varēja būt pāris rubļu vērtības. Nedaudz 
lielāka vērtība varēja būt vienkāršajiem 5 krēsliem. [..] Visa darba istabas mēbeļu 
vērtība varēja sniegties knapi pie pāris desmit rubļiem.”24 

K. valdemāru audžumeita atminējās, ka ikdienas mājas kārtība bija šāda: 
pulksten 9 no rīta kafija, pulksten 12 – brokastis, tad pulksten 4 – pusdienas 
un pulksten 8 – vakariņas. ēdienreižu starplaikos un pēc vakariņām 
valdemārs savā istabā strādāja. pēc pusdienām viņš kopā ar kundzi “urbās” 
cauri dienas avīžu kaudzei. K. valdemārs, kā atcerējās viņa audžumeita, 
abonēja 20 laikrakstus, kas tika izdoti vairākās valstīs.25

daļu l. valdemāres laika aizpildīja dalība vīra darbā. a. Bandrevičs 
atminējās, ka luīze tīri labi prata latviešu valodu. liels bija viņas veikums 
latviešu–krievu–vācu vārdnīcas veidošanā. viņa sagatavoja materiālus tās 
sastādīšanai, uz atsevišķām lapiņām uzrakstīja visus vārdus, kas jāiekļauj 
vārdnīcā. pie vārdnīcas sastādīšanas viņa strādāja no 1872. līdz 1875. gadam, 
“pārrakstīto vārdu lapiņas viņa sakārtoja pēc alfabēta. Tādu lapiņu bija vairākas 
kastes”. luīzei “bija ļoti glīts rokraksts un lapiņas bija, var teikt, kaligrāfiski 
pārrakstītas bez valodas kļūdām”.26 luīze arī lasīja priekšā vīram jaunākās avīzes 
un rakstīja vēstules, īpaši tajā laikā, kad K. valdemāram pasliktinājās redze un 
bija nepieciešams saudzēt acis. 

luīze valdemāre pārzināja visu mājas dzīvi. 19. gs. otrajā pusē augstākajos 
un vidējos sociālajos slāņos labiekārtotas un komfortablas mājas veidošana 
bija viens no galvenajiem sievu uzdevumiem. viņām bija jāvada mājasdzīve, jo 
tā nodrošināja ģimenes locekļu sekmīgas ikdienas gaitas, uzturu un veselību. 
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3. att. luīzes valdemāres vēstule vīram. 1886. gada 16. augusts. 
LVVA, 4060. f., 1.apr., 818. l., 5. lp. 
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4. att. Krišjāņa valdemāra 
vēstule ādamam Butulam. 
diktēta, rakstījusi luīze 
valdemāre. Krišjāņa 
valdemāra pašrocīgs 
paraksts. 1888. gada 
22. decembris.
LVVA, 4060. f., 1. apr., 
146., l., 18., 19. lp.

181



pārsla pētersone, vita zelče

tādējādi sievas loma parasti aizņēma visu sievietes laiku, enerģiju, zināšanas 
un prasmes, – šis darbs aizpildīja visu dienu.27 arī luīzes valdemāres ikdienas 
dzīve lielā mērā atbilda sava laika un aprindu standartam. viņa pārzināja 
māju, tās ikdienas ritmu, iekārtojumu, kopšanu, kā arī pārraudzīja ēdienreizes, 
reizēm gatavoja ēdienu un izrīkoja kalponi. a. zandberga atmiņā ir palikusi 
runīgā kalpone, kas bija uz maskavu pārcēlusies no rjazaņas guberņas.28 
l. valdemāre pārzināja un pārraudzīja visas savas nelielās saimniecības 
ikdienas nianses. piemēram, atrodoties Karlsbādes kūrortā, viņa lūdza 
ģimenes draugu a. Bandreviču: “Šoreiz griežos pie Jums ar praktiskām 
lietām. Tātad, pirmkārt, uzdodiet Mavrai, ja mellenes it tikpat lētas kā pērn, 
nopirkt vienu pilnu spaini (apm. par 90 kap.) un tad tās ievārīt tā, kā viņa to 
pagājušogad redzēja. Lai viņa ņem to pašu burku un tāpat pārlej izkausētus 
liellopu taukus.”29

K. valdemārs par saimniecību neinteresējās. viņš tikai bija uzņēmies 
krāsns kurināšanu pēc tam, kad kalpone jau bija sagatavojusi visu šim 
darbam nepieciešamo.30 a. Bandrevičs rakstīja, ka valdemāra kundze 
bijusi laba saimniece. ikdienā viņa ģērbās vienkārši, melnas krāsas tērpos. 
luīze pratusi gatavot veselīgas un garšīgas pusdienas, kas sastāvēja no 
diviem ēdieniem. saldais ēdiens nekad netika gatavots. tā vietā valdemārs 
pusdienās baudīja glāzi alus. tajā pašā laikā a. Bandrevičs l. valdemārei 
pārmeta arī paviršību rūpēs par savu vīru, jo iztrūkušās pogas valdemāram 
vajadzējis piešūt pašam.31 

Ģimene un draugi
valdemāriem savu bērnu nebija. viņi pieņēma audžubērnus. sākotnēji 

valdemārs bija pret bērnu klātbūtni mājās, jo uzskatīja, ka viņi traucēs dar-
bu. tomēr šajā jautājumā valdemāram nācās piekāpties sievas uzstājībai. 
viena no audžumeitām bija latviešu meitene anne stīge. viņa valdemāru ģi-
menē nodzīvoja piecus gadus un deviņu gadu vecumā nomira ar šarlaku. 
80. gados valdemāri pieņēma angļu meiteni esteri. viņa nāca no ļoti lielas 
ģimenes, kurā vecāki nespēja visus daudzos bērnus pienācīgi apgādāt. 
vēlāk esterei valdemāru ģimenē pievienojās arī māsa Fransisa (dzim. 1879). 
meiteņu audzināšana un skološana gandrīz pilnībā bija valdemāra kundzes 
ziņā. audžumeita vēlāk rakstīja, ka l. valdemāre pret bērniem vairāk izturējās 
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ar mīlestību nekā ar saprašanu, bet K. valdemārs viņus labāk izjuta un spēja 
piemēroties mazo meiteņu dvēselei.32 19. gs. 80. gadu otrajā pusē kopā ar 
valdemāriem dzīvoja audžumeitu guvernante angliete mis morgana.33 

valdemāriem bija ciešas un draudzīgas atteicības ar luīzes radiem. tā, 
viņas māsas evelīnas vīra ārsta eižena fon Bohmana māsa virginija fon 
Bohmane apmērām 15 gadus veica K. valdemāra sekretāres darbu un kopā 
ar valdemāriem dzīvoja maskavā līdz pat ģimenes galvas nāvei.34 draudzība 
saistīja arī radiniekus – K. valdemāru un e. fon Bohmanu. piemēram, viņš pirms 
kāzām ar luīzes vecāko māsu evelīnu uzstājīgi aicināja K. valdemāru uz savu 
puišu vakaru. 1869. gada februārī nosūtītajā ielūgumā e. fon Bohmans rakstīja: 
“Mīļo Valdemār! Kā jau solīju, rakstu Tev tūlīt pēc tam, kad viss ir konkrēti norunāts. 
Tātad svētdien pēc astoņām dienām būs manas kāzas, t.i., 18. februārī, bet atvadu vakars 

5. att. luīze valdemāre 
ar audžumeitu. 
Rakstniecības, teātra un 
mūzikas muzejs, 
K. Valdemāra fonds, 
F2/16, 115969. 
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no puišu dienām 16. februārī, uz kuru Tu taču, cerams, ieradīsies. Tikai nenokavējies. 
Paturi prātā, ka uz vilcienu precizitāti diezin vai var paļauties, tāpēc droši vien būtu 
labāk, ja Tu atbrauktu vēlākais trešdien. – Šeit, protams, tagad viss iet juku jukām, mani 
sūta no vienas istabas uz citu, jo visur kaut kas tiek gatavots. Svaine Luīze redzama labi, 
ka pāris minūšu dienā, jo viņa, kā šķiet, pārāk nopūlas ar pārsteigumu gādāšanu mūsu 
atvadām no puišu dienām.”35 

valdemāriem bija arī tuvas attiecības ar otras luīzes māsas Karolīnes 
ģimeni. viņa bija precējusies ar tirgotāju ludvigu dālvicu (Dahlwitz). viņam 
piederēja liela muiža vitebskas guberņas stružānos, kur valdemāri mēdza 
uzturēties vasaras laikā. piemēram, 1886. gadā K. valdemārs tur nodzīvoja 
10–15 dienas, bet viņa sieva vēl ilgāk. tur palaikam uz dzīvi apmetās arī 
luīzes māte.36 savukārt dālvicu meita apprecējās ar kapteini Jēkabu (Jūliju) 
Berri.

maskavā tuvāka draudzība valdemārus saistīja tikai ar reālskolas direktora 
J. Fiedlera un ārsta eriha ģimenēm. pārējo valdemāru draugu un paziņu 
loku galvenokārt veidoja maskavā dzīvojošie latvieši. visbiežāk valdemāru 
dzīvoklī ciemojās F. Brīvzemnieks, a. Bandrevičs, K. Kalniņš, a. Šlēziņš, 
a. zandbergs, J. čakste, ā. Butuls, J. Kreicbergs, a. velme, J. Krodzinieks un 
arī vēl citi. Jāpiebilst, ka visi nosauktie cilvēki ar savu veikumu ir iemantojuši 
paliekošu vietu latviešu tautas vēsturē. atliek tikai atgādināt, ka, piemēram, 
K. Kalniņš kļuva par rīgas latviešu biedrības priekšsēdētāju, J. Kreicbergs 
par Krievijas pirmās valsts domes deputātu, bet J. čakste par pirmo latvijas 
republikas valsts prezidentu.

maskavā latvieši pulcējās kopā īpašos vakaros, kuros apsprieda politiskos, 
saimnieciskos un kultūras jautājumus. dažkārt šajos vakaros piedalījās arī 
l. valdemāre. a. Bandrevičs atmiņās pieminēja kādu vakaru, kad 
viesošanās pie valdemāriem ieilga līdz pusnaktij un valdemāra kundze 
ciemiņiem dziedāja jautras dziesmiņas savā patīkamajā balsī .37

maskavas latviešiem bija izveidojušies arī īpaši literārie vakari, kad viesi 
pulcējās tieši pie l. valdemāres. tajos tika runāts par literatūru un lasīti 
Šillera, Gētes, Bairona, Šekspīra un citu autoru sacerējumi, īpaši aktīvi literāro 
vakaru dalībnieki bija studenti J. Kreicbergs, F. veiklevičs un ā. Butuls, kā arī 
l. valdemāres draudzenes skolotājas olga un marija erihas.38

valdemāru namā bija tradīcija ik gadus 30. novembrī svinēt luīzes dzimšanas 
dienu. arī šajās svinībās piedalījās maskavas latvieši. a. Bandrevičs rakstīja, ka 
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viesību galds parasti bija ļoti vienkāršs – bez cepešiem un citiem gardumiem 
un bez alkohola. viesiem tika piedāvātas sviestmaizes, siers un tēja. tomēr 
pie galda valdīja vislielākā omulība, un viesi šķīrās tikai pirmajos gaiļos.39

spožumu luīzes valdemāres ikdienā, domājams, ienesa saskarsme ar 
maskavas augstāko sabiedrību – krievu aristokrātiem. valdemāra draugu vidū 
bija kņazs dmitrijs dolgorukovs, grāfs aleksejs Kamarovskis, senators pjors 
semenovs, vairāki profesori, kā arī citas pilsētas krievu sabiedrībā cienījamas 
personas. Šie ļaudis mēdza viesoties valdemāru dzīvoklī.40

a. Bandrevičs uzskatīja, ka abu valdemāru vidū valdīja vislabākā saskaņa 
un saprašanās. viņš, 16 gadus būdams valdemāru mājas draugs, neesot 
piedzīvojis asu vārdu apmaiņu abu laulāto starpā. a. Bandrevičs arī uzsvēra, 
ka valdemāru raksturi bija stipri atšķirīgi. Krišjānis bija pastraujš, turpretim 
viņa sieva – aukstasinīga un paklusa.41

valdemāra kundze pati laulību vērtēja augstu. viņas audžumeita 
rakstīja, ka l. valdemāre bija pārliecināta, ka “precēšanās ir skaistākā un vēlamākā 
parādība”.42

6. att. valdemāru mājoklis mjasņickajas ielā sitova namā maskavā. 
1997. gads. V. Zelčes foto.
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sava dzīve
luīzes valdemāres mūža liela aizraušanas bija literatūra. viņa arī pati rakstīja 

stāstus un romānus un nedaudz dzejoja. l. valdemāres atstātais literārais 
mantojums vēl ne tuvu nav apzināts. viņas publikācijas ir izkaisītas dažādos 
periodiskajos izdevumos – “Rigasche Zeitung”, “Rigascher Almanach”, “St.
Petersburger Herold”, Berlīnē iznākošajā “Roman-Zeitung”.43 turklāt tās nereti 
publicētas bez autores vārda norādes. 

matīss ārons augstu vērtēja luīzes valdemāres 19. gs. 60. gados 
uzrakstīto garo stāstu “Johanna”, kurā skarta sieviešu emancipācijas prob-
lemātika.44 savukārt viņas audžumeita par raksturīgāko uzskatīja “St.
Petersburger Herold” publicēto romānu “tālu dzimtene”.45

latviešu lasītajiem ir bijusi iespēja iepazīties tikai ar vienu no l. valdemāres 
literārajiem sacerējumiem. 1886. gadā laikraksts “dienas lapa”, kura 
viens no izdevējiem tolaik bija valdemāru draugs ā. Butuls, divdesmit 
četros turpinājumos publicēja stāstu “nenikedžana. stāsts iz Krimas”.46 
Šī sacerējuma spraigais sižets bija ļoti piemērots laikrakstam. straujais 
notikumu plūdums neļāva atslābt lasītāju interesei un mudināja ķerties pie 
nākamā laikraksta numura.

stāsta galvenā varone ir nenikedžana – jauna un skaista tatāru bagātnieka 
sieva. viņa satiek krievu kņazu vladimiru vjazemski, kurš Krimā ieradies 
dziedēt neuzticīgās līgavas cirstās brūces dvēselē. protams, ka abu varoņu 
starpā uzliesmo mīlestība un kaislība. par nenikedžanas neuzticību uzzina 
viņas vīrs, kurš saskaņā ar musulmaņu tradīcijām gatavojas par to viņu 
nogalināt. nenikedžana aizmūk. savukārt kņazs vladimirs atsakās no 
skaistās tatārietes, paklausa saviem vecākiem un apprec iepriekš saderēto 
līgavu. Bēguļodama no vīra, nenikedžana satiek čigānus un pievienojas 
viņu nometnei. Šiem notikumiem vēl pa vidu nenikedžanai izdodas Krimas 
kalnos izglābt kņazu un viņa līgavu no drošas nāves. turpmākā darbība 
risinās jau pēc četriem gadiem. pa šo laiku ir tapis skaidrs, ka vladimira 
laulība piedzīvojusi pilnīgu neveiksmi. piedevām viņa sieva kopā ar mīļāko 
aizmūk uz ārzemēm. Bet nenikedžana ir kļuvusi par publikas mīlētu 
dziedātāju. abi varoņi atkal satiekas. vēl daži sarežģījumi, un nenikedžana 
un kņazs vladimirs laimīgi apprecas.
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Kā jau tas raksturīgs šāda satura darbam, l. valdemāres stāstā ir 
daudz sentimenta un patētikas. tomēr līdztekus mīlas sarežģījumiem 
“nenikedžanā” redzama arī toreizējās Krievijas sabiedrība – dažādās kārtas, 
tautības un ticības, to tiesiskā nevienlīdzība un savstarpējie aizspriedumi. 
autore lasītājus iepazīstina arī ar dažādām dzīves netaisnībām, piemēram, 
musulmaņu sievietes pilnīgo atkarību no vīra, dzimtbūšanas atstātajām 
sekām krievu zemnieku likteņos. Šķiet, ka l. valdemāres daiļradei ir mazāk 
literāras nekā kultūrvēsturiskās vērtības. viņas, tāpat kā daļas citu tālaika 
sieviešu rakstnieču darbi atspoguļo sievietes garīgo pasauli – interešu loku, 
domas un spriedumus par sabiedrību un savu vietu tajā. 

Bez literatūras otra l. valdemāres liela aizraušanās bija ārējā misija. 
Būdama ideāliste, kura vēlējās veidot labāku visas cilvēces dzīvi, viņa ļoti 
augstu vērtēja misionāru pašuzupurēšanos un pūliņus, mēģinot palīdzēt 
atpalikušajām tautām. Jāpiezīmē, ka 19. gs. ārējā misija kļuva populāra arī 
Baltijā. tika dibinātas tās atbalsta biedrības, vākti ziedojumi, izdoti īpaši 
preses izdevumi, kā arī daži baltieši (piemēram, H. Hāns, a. nerlings, 
a. āronietis) devās misionāru darbā uz āziju un āfriku.

laikā, kad valdemāri dzīvoja maskavā, tur izveidojās spēcīga un 
rosīga vācu ev. luteriskā draudze. domājams, ka l. valdemāre bija aktīva 
tās locekle. 1881. gadā oficiālu darbības atļauju ieguva maskavas pilsētas 
evaņģēliskā misionāru biedrība, kas nodarbojās ar labdarību.47 

l. valdemāres interešu lokā palika ārējās misijas veicināšana. 
audžumeita rakstīja: “Kamēr Valdemārs nodevās, lai paceltu Krievijas 
tirdzniecisko kuģniecību, dodot iespēju latviešu tautai šo nozari pārvaldīt, tikmēr 
Luīze darbojās, lai pabalstītu ārējo misioni.”48 turklāt viņa maskavā nodibināja 
neformālu misionāru pulciņu. tā dalībnieki sanāca kopā katru otro nedēļu 
un, baudīdami tēju un sviestmaizes, klausījās ziņojumus un lasīja vēstules par 
notikušo indijas misijā. Katru novembri tika savākti ziedojumi, ko nosūtīja uz 
indiju.

ārējās misijas atbalsta kustībā l. valdemāre ļoti aktīvi piedalījās arī pēc 
valdemāra nāves, kad atgriezās rīgā. viņa iesaistījās vietējā misionāru 
pulciņā. ikgadējos ārzemju braucienos l. valdemāres ceļojuma maršrutā 
tika iekļauti misijas svētki vienā no šīs kustības eiropas centriem leipcigā.49
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7. att. sv. pētera un pāvila ev. luteriskā baznīca maskavā, 
starosadskas šķērsielā. 1997. gads. V. Zelčes foto.

ārējās misijas jautājumā luīzes un valdemāra uzskati kardināli atšķīrās. 
Jau 19. gs. 50. un 60. gados jaunlatvieši nostājās kategoriskā opozīcijā 
vietējās luterāņu baznīcas atbalstītajai misionāru darbībai, uzskatot, ka visa 
nauda un pūliņi ir jāvelta latviešu tautas izglītībai, nevis jāziedo pagāniem 
visā plašajā pasaulē.
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luīzes valdemāres dabā spilgti apvienojās azartiskums un sīkstums. 
viņai vienlaikus piemita gan pašaizliedzība, gan spēja īstenot pašas sapņus 
un nodomus. taču viņa nekad pilnībā nešķērsoja sava laikmeta pieņemtās 
sievietes dzīvesdarbības robežas. Kādā vēstulē K. valdemāra māsai marijai 
naumanei (vēlāk medinskai) viņa atzīst, ka vēlētos palīdzēt un/vai iesaistīties 
vīra darbā. luīze žēlojas: “Ja es varu, tad viņam kaut ko palīdzu, bet tas ir daudz 
par maz, jo mēs, sievas, diemžēl par maz saprotam, lai saviem vīriem varētu vairāk 
palīdzēt.”50

Šķiet, ka K. valdemārs nenovērtēja savas sievas personības unikalitāti. 
iemesls tam varēja būt visai lielā gadu starpība un atšķirīgā sociālā izcelšanās. 
K. valdemārs, kuru dzīve bija dažādi rūdījusi, laulību ar stipri par sevi jaunāko 
fon rammu dzimtas atvasi vairāk uzskatīja par krāšņu likteņa dāvanu nekā 
par nopietnas partnerības izveidi. K. valdemārs, kā to liecina dažas 1890. 
gadā rakstītās vēstules, bija pārliecināts, ka pasaule pieder vienīgi vīriešiem 
un savu dzīves mērķi viņi var sasniegt bez sieviešu palīdzības. Kā jocīgu 
atgadījumu valdemārs stāstīja: “Še, Maskavā, man gadījās jautrs piedzīvojums. 
Pie šejienes vāciešiem divas svešas kundzes uzrunāja manu sievu kā pazīstamu lielu 
rakstnieci! Sieva drusciņ nosarka un teica, ka viņas vīrs gan esot labu pulku grāmatu 
sarakstījis, bet viņa it maz ko. Te nu tā dabūja atbildi: pirmo reizi dzirdam, ka Jūsu 
vīrs arī ir rakstnieks, bet jau Berlīnē mēs lasījām Jūsu jaukus rakstus iekš “Roman-
Zeitung”.51 

lielā mērā tā arī bija – “lielā” pasaule tā laika sievietēm bija slēgta. 
apliecinājums tam ir arī visa latvijas 19. gadsimta vēsture, kurā varam 
sameklēt tikai nedaudzus kaut cik zināmākus sieviešu vārdus.

rīgā
50 gadu vecumā luīze valdemāre kļuva par atraitni. 1891. gada decembrī 

valdemārs, neatlabis no plaušu karsoņa, mira. pēc viņa nāves luīze smagi 
sasirga un pat nespēja piedalīties vīra bērēs, kas notika rīgā. viņas audžumeita 
vēlāk atminējās: “Līdz mūža beigām tā nožēloja, ka nebij uzdrošinājusies braukt 
uz Rīgu viņu apbedīt. Dvēseles satricinājumam pievienojās saaukstēšanās, un 
vispārējais stāvoklis prasīja toreiz lielāku uzmanību. Viņa pavadīja Valdemāra 
atliekas Maskavā līdz stacijai, nododot viņa uzticīgiem piekritējiem Krastkalnam, 
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Zumberģim un dažiem studentiem, kas pavadīja to uz Rīgu.” audžumeita arī 
piezīmēja, ka luīze valdemāre par savu vīru pēc viņa nāves runāja ar lielu 
cieņu un godbijību.52

1892. gada sākumā, mēnesi pēc vīra nāves luīze valdemāre ansim 
Bandrevičam rakstīja: “Cik nospiesta, cik bēdīga es jūtos pēc šā lielā zaudējuma, 
kas mani skāris, to man laikam gan nav Jums jāraksta. To, cik bezgala man pietrūkst 
vīra, Jūs varat gan pats iedomāties, jo Jūs jau zinājāt, ka tikai viņš un viņa darbība 
vadīja visas manas domas un rīcību.”53

drīz pēc valdemāra nāves luīze kopā ar audžumeitu esteri pārcēlās uz 
savu bērnības un jaunības pilsētu rīgu, kur dzīvoja daudzi radinieki. Jaunākā 
audžumeita palika maskavā, lai pabeigtu skolu. nākamais likteņtrieciens bija 
esteres nāve 1893. gadā. otra audžumeita Fransisa stāstīja: “Luīze nevarēja 
atturēties no rūgtā pārmetuma liktenim. Uz mani, kā vienīgo palikušo, viņa izlēja 
visu savas mīlas siltumu. Es pārbraucu pie viņas uz Rīgu, un mēs dzīvojām klusu, 
bezrūpīgu dzīvi, 25 gadu laikā nepārmīdamas nevienu ļaunu vārdu. Luīze nodarbojās 
daudz ar literatūru, bez tam viņai te bij misionāru pulciņš, kurā ieveda mani. Viņa 
darbojās tajā un prata ieinteresēt mani tā, ka arī šinī darba laukā mēs sapratāmies. 
Lai mani uzjautrinātu un es nebūtu atrauta no jaunības priekiem, viņa sarīkoja dejas 
vakarus, kur mums bij jāapmierinās ar tēju un kūkām vai sviestmaizēm. Mēs gājām 
teātrī un izbraucām uz ārzemēm.”54 luīze saņēma nelielu pensiju.55

audžumeita arī atminas, ka luīzes roku lūdzis kāds atraitnis everts. 
viņa šo bildinājumu noraidījusi, sakot, ka vēlās, lai “starp viņu un Valdemāru 
nestātos kāds trešais”.56

1898. gadā rīgas latviešu biedrība par saziedotajiem līdzekļiem uzstādīja 
kapa pieminekli Krišjānim valdemāram. taču drīz luīzei valdemārei nācās 
piedzīvot sarūgtinājumu, jo pēc pāris gadiem kaps palika neapkopts. 1900. 
gadā vēstulē ā. Butulam (kurš bija arī rīgas latviešu biedrības K. valdemāra 
piemiņas komisijas loceklis) viņa rakstīja, ka kapu pārvaldē esot teikuši, ka 
rīgas latviešu biedrība, kas katru gadu maksāja 10 rubļus par K. valdemāra 
kapa apkopšanu, nu jau divus gadus naudu nav samaksājusi.57

mūža pēdējos gadus luīze dzīvoja vaļņu ielā morberga namā. viņas 
veselības stāvoklis bija visai slikts. J. Kreicbergs, kurš viņu mēdza apciemot, 
atzina, ka l. valdemāres seja “arī vēl tagad uzglabājusi daiļuma zīmes”. J. Kreic- 
bergs arī atstāsta sarunu ar viņas ārstu, kas notika ap 1913. gadu: “.. kāpjot 
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9. att. luīzes un Krišjāņa 
valdemāra audžumeitas Fransisas
ertlingas (dz. Klarka) latvijas 
republikas pilsones pase, 
izsniegta 1921. gada 12. maijā. 
LVVA, 2996. f., 5. apr., 8680. l.

8. att. luīzes un Krišjāņa valdemāra 
audžumeita Fransisa ertlinga 
(dz. Klarka) 1921. gadā. 
LVVA, 2996. f., 5. apr., 8680. l.
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10. att. luīzes un Krišjāņa 
valdemāra audžumeitas Fransisas
ertlingas (dz. Klarka) latvijas 
republikas pilsones pase, 
izsniegta 1927. gada 9. decembrī. 
LVVA, 2996. f., 5. apr., 8680. l.

11. att. luīzes un Krišjāņa 
valdemāra audžumeitas Fransisas
ertlingas (dz. Klarka) meitas esteres
mias ertlingas latvijas republikas
pilsones pase, izsniegta 
1938. gada 21. aprīlī. 
LVVA, 2996. f., 5. apr., 8679. l.

12. att. luīzes un Krišjāņa 
valdemāra audžumeitas Fransisas
ertlingas (dz. Klarka) dēla Cedrika
ertlinga latvijas republikas
pilsoņa pase, izsniegta 
1935. gada 7. oktobrī. 
LVVA, 2996. f., 5. apr., 8678. l.
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pa trepēm .. satieku viņas ārstu .. dr. Reinicu. Iejautājos no kurienes nākdami? “No 
Valdemāra kundzes,” skan atbilde. Kā viņai klājas? “Veselība stipri apdraudēta, 
artēriju pārkaļķojums pēdējā stadijā. Katru brīdi kāpjot pa trepēm uz augšu, tā var 
saļimt un beigties ar sirdstrieku.””58

luīze valdemāre mira 72 gadu vecumā 1914. gada 14. (27.) aprīlī – nepilnu 
pusgadu pirms pirmā pasaules kara sākuma. viņas audžumeita, vērtējot 
luīzes dzīvi, sacīja: “Sarunās ar visiem Luīze bij ļoti dzīva, tomēr pati viņa palika 
noslēgta, nepazīstot nekādu intimumu. Tikai nedaudziem viņa atklāja savu dvēseles 
dzīvi. Luīze taču bij vecās pasaules cilvēks.”59

viņa tika apbedīta 1914. gada 26. aprīlī (9. maijā) līdzās vīram Ģertrūdes 
kapos. rīgas latviešu biedrības vārdā uz viņas kapa vainagus nolika Jānis 
Kreicbergs un Frīdrihs Grosvalds. prese arī uzsvēra J. Kreicberga runā 
teikto, ka “nelaiķe, atmezdama visus aizspriedumus un nebīdamās no savu tautiešu 
pārmetumiem, ar drošu patstāvību sēdusies laiviņā blakām latviešu tautas dēlam, 
lai kopā ar viņu dotos dzīves jūras bangās”. latviešu prese arī piezīmēja: “Sēru 
ceremonija bij īsa, netika dziedāta neviena dziesma. Publikas kapos bij maz.”60

valdemāru audžumeita Fransisa pēc luīzes valdemāres nāves palika 
rīgā. nodibinoties latvijas republikai, viņa ieguva jaunās valsts pilsonību. 
1921. gadā izsniegtā pase vēsta, ka Fransisa iztiku pelnīja valsts kasē, strā-
dājot par naudas skaitītāju. viņas pirmā laulība, kas tika noslēgta 1900. gadā 
ar vilhelmu Kelleru, tika šķirta. 1921. gada 23. janvārī viņa apprecējās 
ar tehniķi vilhelmu ertlingu (Oerthling; 1897–1945). viņu dēls Cedriks 
dzimis 1919. gadā, meita mia estere 1922. gadā. ertlingi vairākkārt mainīja 
dzīvesvietas. 20. gs. 20. gadu sākumā viņi dzīvoja vaļņu ielā, tad pārcēlās 
uz lielo Bezdelīgu ielu, 30. gadu beigās – uz vidus ielu.61 20. un 30. gados 
Fransisa ertlinga vairākkārt tikās ar Krišjāņa valdemāra biogrāfiem un ar 
savām atmiņām palīdzēja rekonstruēt viņa dzīvesstāstu. 

1939. gada 5. decembrī saskaņā ar latvijas un vācijas starpvalstu līgumu 
Fransisa ertlinga kopā ar vīru un meitu repatriējās uz vāciju, atsakoties no 
latvijas pilsonības. dēls aizbrauca 11. decembrī;62 viņš bez vēsts pazudis 
kara laikā 1943. gadā psrs.

***
luīze valdemāre bija nodzīvojusi savu dzīvi saskaņā ar saviem jaunības 

ideāliem. viņa, apprecoties ar latvieti Krišjāni valdemāru, kurš bija cēlies no 
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zemnieku kārtas, bija lauzusi sava laikmeta sociālās un etniskās konvencijas. 
l. valdemāres izteikumi, kas saglabājušies līdz mūsdienām, liecina, ka viņa 
to nav nožēlojusi, bet dzīvojusi savu dzīvi tik pilnvērtīgi un piesātināti, cik 
laikmets un sociālie apstākļi ļāvuši. 

tomēr, kā jau minējām, luīzes valdemāres dzīvesstāsts diskursīvi ieguvis 
vien sava vīra Krišjāņa valdemāra – izcilā latviešu sabiedriskā un jūrniecības 
darbinieka – biogrāfijas papildinājuma lomu. arī šis raksts, kas ievietots 
žurnāla “latvijas arhīvi” K. valdemāram veltītajā numurā, tapis tikai šā paša 
iemesla dēļ. tālab jājautā: vai l. valdemāres dzīvi var vērtēt tikai kā viņas 
vīra biogrāfijas suplimentāru sastāvdaļu? Citu diskursīvu griezumu tā var 
iegūt, ja, Krievijas un vācijas bibliotēkās un pagātnes dokumentu krātuvēs63 
apzinot l. valdemāres literāro mantojumu, taptu luīzes valdemāres – 
rakstnieces – biogrāfija.
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Pārsla Pētersone, Vita Zelče

die lebensgeschichte von luise valdemāre – ergänzender 
bestandteil der biographie von krišjānis valdemārs

das leben von luise valdemāre ist spärlich dokumentiert, es ist auch 
schwierig, ihren lebenslauf zu rekonstruieren. dies ist gut verständlich, denn 
im 19. Jahrhundert beschränkte sich das leben der Frauen hauptsächlich 
auf den privaten Bereich, der in schriftlichen Quellen kaum erwähnt wird. 
l. valdemāre gilt als eine hervorragende und ungewöhnliche persönlichkeit 
ihrer zeit, die in ihrem leben mehrfach die Grenzen der privaten sphäre 
überschritt und sich im öffentlichen Bereich behauptete. anerkennung 
fanden ihre literarischen aufsätze, sowie ihre aktiven missionstätigkeiten. 
darüber gibt es jedoch recht wenige schriftliche Überlieferungen. auch 
Krišjānis valdemārs erwähnt in seinen schriften nur einzelne episoden aus 
seinem persönlichen leben.

luise Johanna valdemāre wurde am 30. november 1841 in riga in der 
adelsfamilie von ramm geboren. die Blütezeit dieser alten Familie ging im 
19. Jahrhundert zu ende. der vater von luise valdemāre, Georg Heinrich 
von ramm (1795–1862) war Kaufmann. die mutter – luise von ramm, 
war eine geborene von timm. in der Familie gab es vier Kinder. luise war 
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die jüngste unter den Geschwistern, sie hatte zwei ältere schwestern – 
Karoline mathilde und eveline Julia, und einen Bruder – Johann Wilhelm. 
es heißt, dass luise in ihrem elternhause in riga eine fröhliche und 
sorglose Jugendzeit verbracht habe, obwohl sie streng nach den in den 
adelsfamilien herrschenden traditionen erzogen wurde. dies bedeutete 
die anwesenheit von ammen und Gouvernanten, es gab Fremdsprachen- 
und Klavierunterricht, aber auch auf das aneignen von Kenntnissen in der 
Haushaltsführung, in guten manieren und in Handarbeiten, sowie anderer 
für das tägliche leben nötigen Fertigkeiten wurde Wert gelegt. die Familie 
von ramm führte ein geselliges leben, in ihrem Hause wurden tanzabende 
veranstaltet und Gesellschaften gegeben. in ihrer Jugend galt luise von 
ramm als eine schönheit. sie war wohl eine romantikerin und idealistin, 
die in ihrem leben etwas Größeres leisten wollte. sie wollte sich nach afrika 
begeben und unter den einheimischen völkern das Christentum verbreiten, 
und sich auch um die ausbildung, Gesundheit, Hygiene und den Wohlstand 
der dortigen einwohner bemühen.

K. valdemārs war ein studienkamerad des Bruders von luise von 
ramm. sie lernte ihren künftigen mann auf einer Gesellschaft in ihrem 
Hause kennen. am 18. Februar 1864 wurden der 38 Jahre alte Krišjānis 
valdemārs und die 21 Jahre alte luise von ramm von dem st. petersburger 
pastor taubenheim in seiner Wohnung getraut. das eheleben des jungen 
paares war anfänglich hell und hoffnungsvoll. K. valdemārs hatte eine gute 
Beamtenstelle im staatlichen dienst, von der regierung wurde er auch 
mit speziellen arbeiten beauftragt. Bereits 1865 trat jedoch im alltäglichen 
leben, sowie im sozialen status der Familie valdemārs eine Wendung 
zum schlechteren ein. der Grund dafür war die sogenannte nowgoroder 
sache, die zu einer Beweisaufnahme, zu prozessen, zu verleumdungen in 
der presse, versteigerungen und anderem unheil  führte. K. valdemārs 
drohte eine verhaftung und verbannung nach sibirien. insgesamt verlor 
valdemārs 7000 rublel – sein eigenes Geld und das seiner Frau. in den 
augen der russischen Bürokratie galt valdemārs nun als unzuverlässig. 
seine aufstiegchancen in den höheren dienst der russischen regierung 
waren zunichte gemacht, worüber er verzweifelt war.

da keine Hoffnung bestand, die frühere gesellschaftliche stellung 
in st. petersburg wiederzugewinnen und die Kreditoren ständig an die 
Begleichung der schulden erinnerten, borgten sich die valdemārs Geld 
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von ihren Freunden und übersiedelten nach moskau. auch dort war das 
leben nicht leicht. Wegen der alten schulden wurde das Hab und Gut der 
Familie valdemārs beschlagnahmt und versteigert. sie waren gezwungen, 
in fast leeren räumen zu wohnen. später sagte valdemārs, dass er so eine 
tiefe armut, wie diese ihm und seiner Frau in der ersten zeit in moskau 
zuteil wurde, nie erlebt habe, nicht einmal während seiner Gymnasial- und 
studienjahre. einen teil ihrer zeit widmete l. valdemāre der arbeit ihres 
mannes. da sie recht gut lettisch konnte, nahm sie an der vorbereitung des 
lettisch-russisch-deutschen Wörterbuches teil. sie las auch ihrem mann 
zeitungen vor und schrieb die von ihm diktierten Briefe nieder, besonders 
in der zeit, als sich sein sehvermögen verschlechterte und er seine augen 
schonen sollte.

luise valdemāre führte den ganzen Haushalt selbst. die einrichtung 
eines gemütlichen und bequemen Hauses gehörte in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts zu den wichtigsten aufgaben der Frauen der höheren und 
der mittleren sozialen schichten der Gesellschaft. im allgemeinen verlief 
das alltagsleben von l. valdemāre gemäß dem standard ihrer zeit und 
ihrer Kreise. sie führte die Wirtschaft, kümmerte sich um die mahlzeiten 
und wies dem dienstmädchen die arbeiten an. die valdemārs hatten keine 
eigenen Kinder, sie haben aber mehrere pflegekinder aufgezogen. anfangs 
wollte valdemārs keine Kinder in seinem Hause haben, weil er meinte, dass 
diese ihn bei seiner arbeit stören würden. Jedoch gab er in dieser Frage 
seiner Frau nach. eine der pflegetöchter war das lettische mädchen anne 
stīge. sie verlebte in der Familie valdemārs fünf Jahre und starb im alter 
von neun Jahren am scharlach. in der mitte der 1880er Jahre adoptierten die 
valdemārs das englische mädchen  ester. sie kam aus einer kinderreichen 
Familie, die nicht im stande war, alle ihre Kinder zu unterhalten. später 
wurde in die Familie valdemārs auch die schwester von ester, Frances, 
aufgenommen. Für die erziehung und schulung der mädchen war Frau 
valdemāre allein zuständig. später schrieb die pflegetochter Frances einmal, 
dass luise den Kindern mehr liebe als verständnis entgegengebracht habe, 
K. valdemārs habe sie besser verstanden und sich in die seele der kleinen 
mädchen vertieft.

literatur war eine große leidenschaft von luise valdemāre. so 
verfasste sie auch selbst erzählungen und romane, ab und zu Gedichte. 
das literarische erbe von ihr ist immer noch nicht ganz erschlossen. ihre 
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veröffentlichungen finden sich in verschiedenen presseausgaben, es seien 
hier „rigasche zeitung“, „rigascher almanach“, „st. petersburger Herold“ 
und die in Berlin herausgegebene „roman-zeitung“ genannt. lettisch ist 
nur ein Werk von l. valdemāre übersetzt worden: die zeitschrift „Dienas 
Lapa“ veröffentlichte 1886 in vierundzwanzig Fortsetzungen ihre erzählung 
„nenikedzana. eine Geschichte aus der Krim.“ ein anderes engagement 
von ihr war die Äußere mission. so gründete sie in moskau auch einen 
missionarischen Kreis. die mitglieder dieses zirkels versammelten sich 
jede zweite Woche und hörten bei tee und Gebäck Berichte über ereignisse 
in der mission in indien. im november jeden Jahres wurden spenden 
gesammelt und nach indien geschickt. im alter von 50 Jahren wurde luise 
valdemāre Witwe. ihr mann starb im dezember 1891 in moskau an einer 
lungenentzündung. nach seinem tode erkrankte auch luise und konnte sich 
an der Beerdigung von K. valdemārs, die in riga stattfand, nicht beteiligen. 
Bald danach übersiedelte luise zusammen mit ihren pflegetöchtern nach 
riga – ihrer Heimatstadt, wo zahlreiche verwandten lebten. die letzten 
Jahre ihres lebens verbrachte luise im Hause morbergs an der Wallstraße. 
sie war bei keiner guten Gesundheit und starb im alter von 72 Jahren am 
14. (27.) april 1914. am 26. april (9. mai) desselben Jahres wurde sie neben 
ihrem mann auf dem Friedhof der st. Gertrudgemeinde beerdigt.

Wie oben erwähnt, gilt die lebensgeschichte von luise valdemāre 
diskursiv nur als eine ergänzung zum lebenslauf ihres mannes – des 
lettischen ehrenamtlichen mitarbeiters und Förderers des russischen und 
lettischen seewesens Krišjānis valdemārs. auch dieser Beitrag, der im 
Heft der zeitschrift „Latvijas Arhīvi”, das dem K. valdemārs gewidmet 
ist, veröffentlicht worden ist, ist aus demselben Grund entstanden. 
daraus ergibt sich die Frage, ob das leben von l. valdemāre nur als ein 
ergänzender  Bestandteil der Biographie ihres mannes gilt. eine andere 
diskursive Wendung würde ihre lebensgeschichte gewinnen, wenn nach 
der ermittlung ihres literarischen nachlasses in den Bibliotheken und 
archiven russlands und deutschlands die Biographie der schriftstellerin 
luise valdemāre verfasst werden würde.
Schlüsselwörter: Krišjānis valdemārs, Frauengeschichte, Familiengeschichte, 
literatur, Äußere mission.
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