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marija valdemāre–naumane–medinska: 
19. gadsimta sievietes nepabeigtā biogrāfija
raksts piedāvā krišjāņa valdemāra jaunākās māsas marijas valdemāres (pirmā vīra 
uzvārdā – naumanes, otrā vīra uzvārdā – medinskas) dzīvesstāstu. viņa tiek uzskatīta par 
vienu no latviešu sentimentālās prozas aizsācējām. latvijas valsts vēstures arhīva izdevumā 
“krišjānis valdemārs. lietišķā un privātā sarakste” otrajā sējumā “vēstules krišjānim 
valdemāram” publicētais materiāls sniedz precizējoša rakstura informāciju par viņas dzīves 
noslēgumu. m. valdemāres dzīvesstāsts ir visplašākā 19. gs. pirmajā pusē dzimušās latvietes 
biogrāfija, kuru ļauj izveidot latvijas vēstures dokumentu krātuvēs saglabātās nedaudzās viņas 
un viņai adresētās vēstules. Tomēr šajā dzīvesstāstā daudz nezināmo, kas nedod iespēju pilnībā 
izsekot viņas mūžam, kā arī uzzināt viņas tuvinieku likteņus. Tālab stāstam par pirmās latviešu 
prozaiķes un slavenā sabiedriskā un jūrniecības darbinieka k. valdemāra māsas marijas 
valdemāres dzīvesgājumu piemīt nepabeigtās biogrāfijas veidols.
Atslēgvārdi: marija valdemāre, marija naumane, marija medinska, krišjānis valdemārs, ģimene, 
literatūra, novgorodas latviešu kolonija.

Un, kas sev garu brīvu jūt,
Tas neaizmirsīs cilvēks būt.
m. valdemāre–medinska. 

“Brīvība” (publ. 1893)

krišjāņa valdemāra jaunākās māsas marijas vārds ir guvis paliekošu 
vietu latviešu 19. gs. literatūras vēsturē. viņa kopā ar Jēkabu Zvaigznīti, 
Frici Brīvzemnieku, laubes indriķi un māteru Juri tiek uzskatīta par latviešu 
sentimentālās prozas aizsācēju. k. valdemāra māsas dzīves laikā publicēti 
divi viņas literārie darbi – vācu rakstnieka H. Šmita stāsta “Der bayrische 
Hiesel” lokalizējums “Ozols, viņa dzīve un gals” (1872) un oriģinālstāsts 
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“Zemnieks un muižnieks” (1877), bet pēc nāves – dzejolis “Brīvība” un 
nepabeigtais stāsts “sērdienīte” (abi 1893).1 Pirmais darbs nācis klājā ar vārdu 
“marija naumann”, nākamie ar – “marija medinski”. latviešu literatūras 
vēsturē viņa visvairāk ir pazīstama ar vārdu “marija medinska”, dažkārt 
arī kā “marija valdemāre–medinska” vai “marija valdemāre (medinska)”. 
uzvārdu virknējums un tā maiņas ir viņas biogrāfijas atspulgs. 

Publicēti ir vairāki k. valdemāra māsas dzīves un viņas daiļrades apraksti. 
Tie gan faktu ziņā visai skopi, gan arī apjoma ziņā nelieli;  piemēram, 
vispusīgākā ir Žaņa unāma 1937. gadā iznākusī vien 39 lappuses biezā 
grāmata “marija valdemāre (medinska). Pirmā latviešu stāstu rakstniece”.2 
Tomēr, neraugoties uz to, jāteic, ka m. valdemāres–medinskas biogrāfija ir 
visplašākais uzrakstītais 19. gs. pirmajā pusē dzimušās latvietes dzīvesstāsts. 
Pārsvarā par viņas laikabiedrēm iespējams iegūt tikai dažus dzīvesdatus 
arhīva dokumentos, tie ir t.s. sausie fakti par dzimšanu, nāvi, laulībām, 
bērniem. Taču nav stāstu par viņu dzīvēm, spēku, vājumu, pasaulredzējumu 
un likteni. Tālaika sieviešu dzīve noritēja privātajā sfērā, to aizpildīja 
darbs (galvenokārt mājsaimniecībā), rūpes par tuviniekiem, kas netika 
dokumentētas rakstos. Tālab šo cilvēku dzīvesstāsti zuda līdz ar viņiem un 
ar tuvinieku glabāto atmiņu. Par m. valdemāres–medinskas dzīves ritējuma 
atsevišķiem posmiem ziņas meklējamas tajās nedaudzajās viņas pašas 
rakstītajās vēstulēs un viņai adresētajā korespondencē, kas saglabājusies 
līdz mūsdienām gan iespiestā veidā, gan arī latvijas valsts vēstures arhīva 
un latvijas akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļas 
rokrakstu fondos. Tieši vēstulēs rodamās ziņas ļauj saskatīt viņas personību, 
rakstura zīmīgus vaibstus un individualizēt dzīvesstāstu. 

latviešu kultūras vēsturē esošais m. valdemāres–medinskas dzīves 
apraksts ir tapis, pateicoties kultūras un vēstures pētniekam un preses 
darbiniekam matīsam āronam (arī āronu matīsam; 1858–1939). Jau 
19. gs. 70. gados viņš uzsāka saraksti ar m. medinsku, izjautājot par dzīvi 
un literāro darbību, kā arī saņēma atbildes. 1890. gadā m. ārons nosūtīja 
vēstuli krišjānim valdemāram, uzdodot jautājumus par viņa māsas dzīvi.  
valdemārs arī atbildēja, stāstot par m. valdemāres–medinskas dzīvi, nāvi un 
sniedza viņas literārās darbības vērtējumu. viņi apmainījās vēl ar vēstulēm, 
kuras precizēja informāciju.3  ārons arī uzrakstīja pirmo m. valdemāres–
medinskas dzīvesstāstu, kas tika publicēts 1893. gada “saimnieču un zelteņu 
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1. att. marija valdemāre–naumane–medinska. 
19. gs. 70. gadi. 

kalendārā”4 un kas arī veido vēlāk tapušo viņas biogrāfiju pamatkodolu.5 
m. ārons saņēma no m. valdemāres–medinskas fotogrāfiju, kas ir vienīgais 
zināmais rakstnieces attēls. 1893. gadā pēc tā veidotā ksilogrāfija tika publicēta  
“saimnieču un zelteņu kalendārā”. m. ārons rezumē: “Šās mūsu dārgās 
tautietes mūžs ir visnotaļ raibs.”6

Šā raksta nolūks ir sniegt apkopojoša rakstura pārskatu par k. valdemāra 
māsas m. medinskas mūžu, kā arī piedāvāt precizējoša rakstura informāciju 
par viņas dzīves noslēgumu, ko ļauj darīt izdevumā “krišjānis valdemārs. 
lietišķā un privātā sarakste” otrajā sējumā “vēstules krišjānim valdemāram” 
publicētais materiāls.



viTa Zelče

marija valdemāre
marija (marjane)7 anna valdemāre ir dzimusi 1830. gada 5. septembrī 

ārlavas “vecjunkuros”, viņa kristīta ārlavas ev. luteriskajā baznīcā. Pirmās 
nacionālās atmodas laika pētnieka artura Baumaņa sacerējums par krišjāņa 
valdemāra senčiem vēsta, ka marija bija vecāku marijas un mārtiņa valdemāra 
desmitais bērns. Tēvam tolaik ir jau ap 50, bet mātei – 44 gadi. viņu pirmie 
seši bērni mirst, nesasnieguši četru gadu vecumu. marijai ir divi vecākie 
brāļi Jans indriķis (Heinrihs) un krišjānis, kā arī māsa anlīze (mirst 15 gadu 
vecumā sasmakā). marijas agrīnā bērnība pagāja “vecjunkuros”. kad viņai ir 
pieci gadi, 1835. gada Jurģos valdemāri pārcēlās uz sasmakas miestu, kur no 
kārļa fon Zasa nomāja zemes gabalu un uzbūvēja koka namu, kura vienu daļu 
apdzīvoja paši, bet otru izīrēja. iemesls dzīvesvietas un nodarbošanās maiņai 
bija “vecjunkuriem”, noslēdzoties brīvlaišanai, uzliktās lielās klaušas. 

dzīvojot sasmakā, mārtiņš valdemārs bija ārlavas baznīcas pērminderis. 
visi viņa bērni tika iesvētīti nevis kopā ar zemnieku bērniem, bet ar vāciešiem 
un ierakstīti sevišķā vācu iesvētījamo sarakstā. Tas liecināja par valdemāru 
sociālā stāvokļa augšupeju, par sākumu aiziešanai no zemnieku kārtas un 
latviešu vidus. mariju valdemāri iesvētīja 1847. gada 4. maijā kopā ar kāda 
skrīvera un nomnieka dēlu.8

marija valdemāre apmēram divus gadus Talsos privāti mācījās pie tiesu 
skrīvera neimaņa kundzes. Pēc viņas biogrāfu domām, tieši tad marija labi 
apguva vācu valodu. stāstot par tālāko māsas dzīvi, k. valdemārs m. āronam 
rakstīja: “Pēcāk, kad es, 20 gadus vecs [1845. gadā – aut.] atstāju Sasmaku, es ne bez 
sekmes devu tai, tā sakot, mācību stundas caur vēstulēm iz tālienes, un tad vēlāk tā 
uzņēma Sasmakā, tēva namā, manu senāko “skolotāja” darbu, mācīdama meitiešus 
[..] par it lētu samaksu.”9 ienākumi no šī darba bija nelieli, visnotaļ iztikai 
nepietiekami.

1853. gadā holēras epidēmijas laikā mira mārtiņš valdemārs.10 māte un 
meita palika vienas savā sasmakas namā. vecākais dēls Heinrihs mājas bija 
atstājis jau 1837. gadā. valdemāra atraitnes, bet it īpaši viņas meitas sociālā un 
juridiskā situācija pēc tēva nāves veidojās diezgan sarežģīta un arī nelabvēlīga. 
Tālaika Baltijas likumdošanā bija nostiprinātas vien vīrieša tiesības, likums 
institucionalizēja vīrieša varu un noteica, ka tā priekšā sievietes atrodas 
vīriešu aizbildniecībā. arī tālaika priekšstatos ģimenes un/vai mājas, kurās 
dzīvoja sievietes, piederēja pie marginālijām.11
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1858. gadā 28 gadu vecumā marija apprecējās ar vācu melderi naumani. 
Šīs laulības pēc tālaika sociālās mērauklas bija vienlīdzīgas, jo arī k. val-
demāra māsa, kā liecina jau minētais fakts par viņas iesvētībām, vairs 
(neformāli) nepiederēja pie zemnieku kārtas un latviešiem, bet gan vietējām 
vācu aprindām.

marija naumane
Ziņu par šo marijas dzīves posmu ir visai maz. k. valdemārs m. āronam 

rakstīja: “.. tā apprecēja vācu melderu Naumanu, pavisam skolā nemācītu cilvēku, 
kas tikai no viņas izmācījās lasīt. Kopdzīve jau nebij laba, un tā pēc 5–6 gadu kop-
dzīves šķīrās no vīra, ar kuru tai bij 2 dēli un viena meitiņa …”12 Šajā laikā m. nau-
manes un k. valdemāra attiecības bija visai ciešas. viņš pēc pārcelšanās uz 
sanktpēterburgu bieži rakstīja vēstules māsai, kurās stāstīja par savu dzīvi 
un panākumiem.13

1861. gadā marija naumane, balstoties uz k. valdemāra pilnvaru, pārdeva 
ģimenes zemi un māju sasmakā.14 1862. gada 31. decembrī viņa vēstulē 
vecākajam brālim Heinriham rakstīja: “Sirdsmīļo brāli! Kaut jaunais gads atnestu 
mums vairāk priekā kā vecais. Cerēsim to, lai galīgi nepagurtu. Ir tiešām vajadzīgs 
daudz spēka, lai nezaudētu dūšu. es to būtu galīgi zaudējusi, ja neatrastu pie Tevis 
mierinājumu.” viņa arī raksta, ka ap Jāņiem būs jāatstāj pašreizējā dzīvesvieta 
un ka, domājams, pārcelsies uz dzīvi pie brāļa uz Jelgavu. marija arī piebilst, 
ka viņa, lai netraucētu brāli, varētu dzīvot bēniņos.15

1865. gadā marija naumane kopā ar māti un meitu Ženiju pārcēlās uz brāļa 
k. valdemāra ierīkoto latviešu koloniju novgorodas guberņā. abi dēli palika 
kurzemē pie tēva. kā liecina k. valdemāra sievas luīzes vēstules marijai, 
tad gatavošanās ceļam sākās jau gada sākumā. luīze viņu iepazīstināja ar 
dzīves apstākļiem, dabu, stāstīja par jaunās mājas būvi. izbraukšanu nācās 
atlikt mātes slimības dēļ, to kavēja arī ceļam nepiemēroti apstākļi.16 vēl viens 
kavēšanās iemesls bija tiesā ierosinātā laulības šķiršanas lieta.17 Par jauno 
māju luīze aprīlī rakstīja: “Māja tagad ir jau zem jumta, pārsegums un grīdas 
kārtībā, taču iekšienē tagad ir vēl tikai viena telpa, kura turpmāk jāsadala trīs istabās. 
Augšstāvā ir jābūt divām istabām, bet tās es netiku redzējusi, jo kāpņu nav. Arī virtuve 
vēl nav gatava, bet tagad tur ir jābūt meistaram, kas mūrēs krāsni. Apakšā pārtikas 
krājumu uzglabāšanai ir neliels pagrabs. [..] Mājiņa gan nav liela, bet es ceru, ka tad, 
kad tā būs pilnīgi gatava, tā būs ļoti mājīga.”18 luīze arī ieteica mantas nosūtīt 
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ar tvaikoni, bet pašām doties ceļā ar vilcienu, paņemot līdzi daudz spilvenu, 
kas braucienu darīs patīkamāku. viņa arī piebilda, ka, nezinot krievu valodu, 
ceļā varētu būt grūti.

1865. gadā marija jau bija novgorodas apkaimē. dzīve tur sākās ar 
nelaimēm, mira māte. sanktpēterburgas ev. luteriskās draudzes palīgmācītājs 
r. Hazenjēgers atmiņās par latviešu koloniju stāstīja par savu tikšanos ar 
valdemāru: “Līdzi citiem kurzemniekiem uz Novgorodas guberņu bija izceļojusi 
arī viņa māte, kura liela vecuma vai klimata pārmaiņas dēļ bija pēc īsām ciešanām 
mirusi. Dziļi sāpinātais dēls aicināja mani braukt līdzi apbedīt mirušo māti. 
[..] 5. decembrī apbedīju mirušo māti latviešu jaunierīkotajā kapsētā, kur jau bija 
apbedīti septiņpadsmit mirušie. Tik liels bija bijis nāves pļāvums nedaudzos mēnešos 
izceļotāju vidū.”19

no 1865. līdz 1882. gadam marija naumane pārvaldīja k. valdemāra muižu 
novgorodas guberņā. Tas bija sarežģīts un grūts pienākums. vispirmām 
kārtām jau tādēļ, ka latviešu izceļošanas kustība bija ieguvusi neplānotu 
masveidību, kļuvusi nekontrolējama un pārvērtusies par politisku lietu, 
kuras rezultātā k. valdemārs ieguva nelojāla pavalstnieka slavu un viņam 
draudēja tiesa un arī iespējama izsūtīšana uz sibīriju. novgorodas zemes 
darījumu rezultātā k. valdemārs zaudēja ievērojamu naudas summu, kā arī 
sievas pūra naudu un nonāca parādos. sarežģītas bija arī viņa attiecības ar 
zemes nomniekiem un pircējiem, kuru vidū bija cilvēki, kas centās iedzīvoties 
uz k. valdemāra rēķina un pat iegūt zemi īpašumā, par to nesamaksājot.20 
m. naumane, kas dzīvoja k. valdemāra zemes īpašumā, nereti atradās visai 
bīstamā un arī neērtā situācijā, jo ar viņas brāli neapmierinātie zemes nomnieki 
un jaunie īpašnieki ar saviem protestiem vērsās vispirms pie viņas.

m. ārons pirmajā m. naumanes biogrāfijā rakstīja: “Te viņai ne tik vien bija 
jāvada patstāvīgi saimniecība par vairāk nekā 200 pūrvietu lielu zemes gabalu, kur 
bij ierīkota lopkopība, zemkopība un dārzkopība, bet arī jāpārzin nomnieku apstākļi 
un tie jāpārrauga. Ka pūles te viņai bija lielas, jā, pārāk lielas priekš sieviešu pleciem, 
katrs sapratīs, kas zinās, kādus upurus prasa šāda vadība un pārraudzīšana, ievērojot 
vēl dažādās raizes un ķildas ar nomniekiem un gājējiem, kas cēlās dažādu labu reizi 
[..] Tomēr Marija ar apbrīnojamu izveicību un sapratību vadīja visu savu lielo darbu, 
sētā un laukā, pate visur klāt būdama, rīkodama, mācīdama, strādādama. Ka brālis 
[..] viņai dažreiz izteica vēl pārmetumu, ka tā dažu darbu nokavējuse vaj izdarījuse 
greizi, tad daudz vien, varbūt pavisam viņam bija netaisnība.”21
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saimniekošana nebija viegla. Tam iemesli bija vairāki, piemēram, 
lauksaimniecībai nelabvēlīgie apstākļi, zemās ražas, strādnieku trūkums, 
domājams, arī m. naumanes mazā prakse lauksaimniecībā un k. valdemāra 
paviršā, nepārdomātā un nesaimnieciskā attieksme pret šo īpašumu. Turklāt 
1866. gadā viņš pārcēlās uz maskavu, kur iesaistījās mihaila katkova laikraksta 
“Московские ведомости” darbībā, gatavojot kritiskas publikācijas par 
Baltijas sociālo, politisko un saimniecisko stāvokli un baltvācu muižniecības 
privilēģijām.22 novgorodas latviešu kolonijas problēmas palika k. valdemāra 
interešu attālākā plānā, un arī maskavu no novgorodas guberņas šķīra 
daudz lielāks attālums nekā sanktpēterburgu. kā liecina līdz mūsdienām 
saglabājušās m. naumanes vēstules, tad viņai nācās nemitīgi lūgties brāli 
veltīt lielāku vērību savam novgorodas īpašumam un zemes nomniekiem, 
saprast viņu raizes par nenoslēgtajiem līgumiem un sākt risināt samilzušās 
problēmas un ieilgušos konfliktus. 1870. gadā vēstulē Fricim Brīvzemniekam 
(Treilands; 1846–1907) m. naumane stāstīja par savām raizēm: “Nezinu, kas 
te kādu reizi būs ar kontraktu taisīšanu ar mūsu šejienes latviešiem. Man bail, ka 
viņam nekad priekš tam vaļas nebūs, un tas taču nebūtu labi.” viņa arī sūrojās, ka 
krājas nesamaksātie rēķini un nenolīdzinātie parādi.23 1870. gada 26. augustā 
m. naumane vēstulē F. Brīvzemniekam atzinās, ka atkal no jauna veidojas 
domstarpības ar nomniekiem, jo viņi neuzticas k. valdemāra atsūtītajam 
mērniekam sietiņsonam. Turklāt kolonisti arī sūdzas, ka k. valdemārs 
ir apsolījis vienu, bet tagad zemes ieradīšana norit citādāk. m. naumane 
piebilda, ka tā arī varētu būt, jo brālis parasti ir labsirdīgs, dodot solījumus, 
kurus mēdz aizmirst. viņa rakstīja: “Es, viņu aizstāvēdama, taču nedrīkstu visu 
to par netaisnu nosaukt, tādēļ, ka visu skaidri nezinu, – bet to es skaidri zinu, ka viņš 
ātri piemirst. Par daudz tas gan nebūtu, kad V.[aldemārs] piecos gados vienreiz būtu 
laiku ņēmis pāri dienas te uzturēties.”24 viņasprāt, “arvien jau der katru lietu, kas 
iesākta, arī pabeigt, lai būtu liels patriotisks darbs jeb maza kolonistu iedzīve”.25 kā 
liecina m. naumanes vēstules F. Brīvzemniekam, tad līdz 1872. gadam situācija 
latviešu ieceļotāju kolonijā bija saspringta. viņa bija galēji izmisusi, cenšoties 
pierunāt brāli atrast tai risinājumu un nokārtot attiecības ar kolonistiem, 
neradīt neapmierinātību, kas savukārt izraisa nepārtrauktu konfliktu lavīnu 
un sēj ļaunumu turienes latviešu savstarpējās attiecībās.

19. gs. 60. gadu beigās un 70. gadu sākumā m. naumanei izveidojās 
tuvāka draudzība ar Frici Brīvzemnieku, kurš kādu laiku uzturējās  

149



viTa Zelče

valdemāra Tigodas muižā novgorodas guberņā. F. Brīvzemnieks, pabeidzis 
Gorku mērniecības skolu, 1867. gadā pārcēlās uz maskavu un iepazinās ar 
k. valdemāru, visai drīz kļūstot par vienu no viņa vistuvākajiem draugiem 
un domubiedriem. viņš arī veica dažus mērniecības darbus k. valdemāra 
novgorodas īpašumos, kā arī, tur uzturoties, gatavojās ģimnāzijas eksterna 
pārbaudījumiem. Žanis unāms, kurš bija gan m. naumanes, gan arī  F. Brīv-
zemnieka biogrāfs, norādīja, ka Brīvzemnieka pirmā mīlestība “nebija laimīga. 
Jaunībā viņš sadraudzējās un nodibināja ciešu jūtu valodu ar Kr. Valdemāra māsu 
Mariju”.26 liecības par to sniedz vairākas m. naumanes vēstules. 1870. gada 
17. aprīlī pēc viesošanās pie brāļa maskavā viņa F. Brīvzemniekam rakstīja: 
“Mans mīļais draugs! Še mājās pārnākušai man pavisam savādi ap sirdi, un liekas, 
ka es no viļņiem citā pasaules daļā aizdzīta būtu; bet taču, dabai mostoties, arī it 
nemanot visas bēdīgās jušanas aizbēg un tikai tad vēl sirdi spiež, kad apdomāju, ka 
Jums grāmatu un ielas pīšļos tā jaukā vasara jāpavada. Gaiss te arī te varen patīkams, 
putniņi birzēs dzied un strautiņa, saulē mirdzēdama, jautri tek, – bet ak, vienai par 
šiem dabas jaukumiem priecājoties, beidzot nevilšus asaras acīs rodas.” naumane 
arī atzinās, ka vēlējās, lai F. Brīvzemnieks būtu viņu pavadījis līdz vilcienam; 
iekāpjot vagonā, domas kavējās pie kopīgā gājiena uz maskavas zooloģisko 
dārzu.27 arī citas m. naumanes vēstules Brīvzemniekam caurstrāvo 
intimitātes un atšķirtības skumju stīga.

Tolaik m. naumani un F. Brīvzemnieku vienoja, domājams, kā jau 
izceļotāju vairākumu ilgas pēc kurzemes, kā arī abu draudzīgās attiecības ar 
k. valdemāru un interese par latviešu kultūras veidošanu, bet šķīra sociālais 
stāvoklis un gadu starpība. 1870. gadā m. naumanei bija 40 gadu, bet F. Brīv-
zemniekam – 24.

F. Brīvzemnieks arī piedalījās k. valdemāra ierosinātās krievu–latviešu–
vācu vārdnīcas sastādīšanā. Tās veidošanā bija iesaistīta arī k. valdemāra sieva 
un māsa. viņa kādā ap 1870. gadu rakstītā vēstulē Brīvzemniekam stāstīja, ka 
kopā ar Paulīni Polmani, kas tagad pie viņas uzturas, kopā lasa manuskriptu, 
un jautāja Brīvzemniekam, kā viņam ar to pašu “leksiku iet”?28

19. gs. 60. un 70. gadu mijā m. naumane arī sāka literāros mēģinājumus. 
domājams, ka ierosme nāca no k. valdemāra draugu loka, kurā bija daudzi, 
kas strādāja garīgu darbu un publicējās. m. naumanes biogrāfi uzsver, ka šajā 
ziņā liela bija arī F. Brīvzemnieka ietekme un palīdzība. Tomēr, domājams, ka 
paraugs varēja būt k. valdemāra sieva luīze, ar kuru marijai bija draudzīgas 
attiecības un kura pati nodarbojās ar literatūru un publicējās vācu presē. 
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k. valdemārs vēstulē m. āronam rakstīja, ka viņa sieva atceras sarunas ar 
svaini par lokalizējumiem. viņš piebilda: “Abas rakstnieces, mana māsa un 
sieva, reizām nodzīvoja kopā labu laiku Lubānē; tur nu tie varēja diezgan nopietni 
izrunāties un arī laikam izrunājās.”29

1872. gadā rīgā brāļu Bušu apgāds laida klajā pirmo m. naumanes 
grāmatu “Ozols, viņa dzīve un gals, ko iz kāda vācu laikraksta smēlusi 
marija naumann”. Tas bija vācu rakstnieka Hermaņa Šmita stāsta “Bavāriešu 
neprātis”, kas publicēts 1865. gadā žurnālā “Gartenlaube”, lokalizējums.30 
H. Šmita stāsta varonis ir pārgalvīgs un drosmīgs malumednieks, ļoti 
labs šāvējs. m. naumanes stāstā viņš ir arī cīnītājs un apspiesto aizstāvis. 
rakstniece savam varonim devusi vārdu “Ozols”, tā akcentējot viņa spēku 
un nozīmīgumu. Galvenais Ozola ienaidnieks ir valdošā netaisnība. viņš 
arī muižnieku mežos dzīvojošos zvērus un putnus iznīcināja tikai tāpēc, 
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ka tie postīja zemnieku laukus, nevis savai iztikai vai priekam. Šī grāmata 
faktiski ir robina Huda varoņtēmas pieteikums latviešu literatūrā. kultūras 
pētniece Paula Jēger-Freimane 20. gs. 30. gados norāda, ka m. naumanei 
lokalizējums ir izdevies un ka Ozola tēlā var ieraudzīt “savas tautas brīvības 
cīnītāja – pirmā revolucionāra tēlu, kas, cīnīdamies par zemnieku taisnību vēl pil-
nīgi nenogatavojušos apstākļos un ar nepareizām metodēm, krīt šai nevienmērīgā 
cīņā”. P. Jēger-Freimane arī uzteic, ka grāmatas ievadu, kurā norādīts, ka 
sieviešu salīdzinājumā ar vīrieti daudz mazākā izglītība kavē tautas attīstību, 
un atgādināts, ka sievietes ir “puse no tautas”.31 literatūrzinātnieks alfons 
vilsons, 20. gs. 60. gados vērtējot šo m. naumanes darbu, atzīst, ka tas ir 
viens no pirmajiem darbiem latviešu literatūrā, kas atklāti runā par zemnieka 
sacelšanos pret muižu ar ieročiem. viņš uzsver, ka “galvenā vērtība ir trāpīgā 
un griezīgā kritika par sava laika netaisnībām”.32

ar grāmatas “Ozols, viņa dzīve un gals” iznākšanu m. medinska 
sevi piesaka publiskajā sfērā, – viņa ir pirmā latviete, kurai iznāca prozas 
grāmata. Tālaika sabiedrība rakstniecību uzskatīja par vīrieša darbības jomu, 
tādēļ sievietes centienus literatūrā parasti uztvēra ar neizpratni. dažus gadus 
vēlāk – 1879. gadā – rakstniece, pateicoties m. āronam par atbalstu viņas 
literārajiem centieniem, par sievietes iespējām literatūrā rakstīja: “Nevaram 
noliegt, ka sieviešiem vieniem, no dažādiem sadzīves pinekļiem saistītiem, grūtāki tāds 
stāvoklis sasniedzams, ka varētu ko ievērojamu rakstīt, – un, ja nu no tautiešu puses 
ne pamudināšanas, bet drīzāk zobošanās gaidāmas, tad arī reti kāda iedrošināsies savu 
balsi pacelt, kaut arī jo labi zinātu, cik dažas nezāles vēl iz tautas būtu ravējamas.”33 
marija naumane arī uzsvēra, ka tādēļ, viņasprāt, īpaša pateicība pienākas 
tiem latviešiem, kuri “cilvēces patiesīgus pienākumus un vajadzības atzinuši, 
nekavējas tos sekmēt un sev arī iz tautietēm palīdzes audzināt, jo kopdarbā vienīgi 
iespējam sekmīgāki jaunāku paaudzi garīgi cilāt, kamēr tāpat tautiešiem vieniem, 
sieviešus pie malas stumjot, tas grūtāki iespējams”.34

m. naumanes pirmais darbs nekādā ziņā nepieder pie t.s. sieviešu 
literatūras. viņas stāsta “Ozols, viņa dzīve un gals” galvenā tēma ir vīrieša 
varonības un lomas slavinājums. Tas atspoguļo sava laika dominējošās 
patriarhālās kultūras un topošās latviešu nacionālās kultūras vērtības un 
pasauluzskatu. m. naumane, līdzīgi citām tālaika rakstniecēm, nokļūst 
ambivalentā situācijā, jo, no vienas puses, viņas ar saviem sacerējumiem 
piedalās patriarhālā diskursa veidošanā, bet, no otras puses, viņu darbība 
literatūrā pati par sevi ir tam pretrunā.35

152



marija valdemāre–naumane–medinska 

marija medinska
1872. gadā marija apprecējās otro reizi. Par viņas vīru kļuva lietuvietis Ģedis 

medinskis, kurš bija tikko no k. valdemāra nopircis īpašumu novgorodas 
guberņas latviešu kolonijā. Pirms tam viņš strādāja sanktpēterburgā par 
kādas iebraucamās vietas sētnieku un iekrāja nedaudz naudas. Ģ. medinskis  
krievijas galvaspilsētā iepazinās ar turienes latviešiem, un viņa labs paziņa 
dāvids Grīntāls, kurš bija arī k. valdemāra draugs, viņam rekomendēja 
īpašuma iegādi novgorodas latviešu kolonijā. Pēc pārcelšanās uz turieni 
Ģ. medinskis, redzēdams marijas daudzās problēmas saimniecības vadīšanā, 
sāka viņu atbalstīt. 

1872. gada 27. jūlijā marija brālim rakstīja: “Kad es Tevi tagad redzētu, tad 
zinātu, vai Tu dikti smiesies, vai dusmosies, kad stāstīšu, ka – esmu – Medinskam – 
apsolījusies –! M.[edinskis] gan nau nekāds mācīts vīrs, bet viņa krietnā un mīlīgā 
sirds un patīkamā iznešanās man liecina, ka nebūs šis solis jānožēlo. Diezgan savā 
mūžā esmu ar trūkumu un grūtībām cīnījusies, vai tad kāds brīnums, ka liekos 
pielabināties – priekš manas dzīves – pārtikušam vīram savu roku sniegt. Bet 
patiesību saku, ka viņa pārtikšana mani nebūtu labinājusi, ja viņa paša laipnība un 
darīšana to nebūtu iespējuši. Visu šo vasaru, iekām viņš man vēl savas vēlēšanās 
teicis bij[a] – viņš par šo saimniecību tā rūpējās, it kā tā viņam uzdota būtu, paslepen 
izmanīdams, kur man kas trūkst. Uz īpaši smalku veiklu vīzi M.[edinskis] tāpat pie 
siena pļaušanas man naudas palīdzību sniedza, ka it nemanot visa nepatīkamā jušana 
izzuda, kas mani iepriekš tādēļ mocīja, kad manīju, ka tā būs. Tādēļ varu sacīt, ka vēl 
dažs no mūsu kundziņiem, kas študierē, smalku kārtīgu izturēšanos no M.[edinska] 
mācīties varētu. Ja nu Tev un Luīzei pie šīs savienošanās nekas pretim nebūtu, un 
Tu tā ar mieru būtu, tad M.[edinskis] ar jo stiprāku darba spēku šo saimniecību 
pacilātu un te dzīvotu, kamēr Tev patiktu citādi iedalīt, tad viņš atkal, savā placī 
māju uzbūvējis, tur dzīvotu. Šinīs dienās M.[edinskis] laikam vai uz Novgorodu, 
vai uz to no Tev pieminētu Toržoku brauks vēl divi zirgus pirkt, lai tad visus laukus 
krietni apstrādātu un viņš arī savā placī zemi uzplēst varētu. Man tad zirga dēļ 
govis jāpārdod nebūtu, – bet tikai ar Tavu atvēlēšanu šo saimniecību tā savienotu. 
Tu smiesies pat tādu andeles vīzīgu precību – bet vai tad varam bez šīm praktīgām 
vajadzībām pārtikt? Ja varētu tikai caur garīgu sirds vienību dzīvot, tad gan zinu, ar 
ko tad savienota būtu … Ceru, ka to lielāko daļu saimniecības rūpes nolikdama, arī 
varēšu par Ženiņas skološanu vairāk rūpēties, kurai, kā līdz šim redzams, vientiesīgi 
par strādnieci jāuzaug būtu.”36 apprecoties ar Ģ. medinski, marija pārgāja 
katoļu ticībā.37
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Tolaik laulības vairākumā gadījumu tika noslēgtas praktisku un 
pragmatisku apsvērumu dēļ. Turklāt tālaika lauku saimniecības pamats 
bija ģimene, kurā pastāvēja dzimuma noteikta darba dalīšana. sievietes 
pienākumos ietilpa mājsaimniecības pārraudzība – pārtikas krājumu 
pārzināšana, ēdienu gatavošanu, mājas kalpotāju un kalpoņu izrīkošana, 
mājas iekārtošana un turēšana kārtībā. viņu ziņā bija arī rokdarbi un apģērba 
sarūpēšana saimes locekļiem. Tradicionāli sievietes zemnieku saimniecībās 
apkopa lopus (izņemot zirgus), viņas strādāja arī dārzos un veica atsevišķus 
lauka darbus. vīriešu ziņā bija galvenie lauka un visi meža darbi, kā arī 
saimniecības juridiskās, tirdzniecības u.c. saskarsmes ar “ārējo” pasauli 
nodrošināšana. neprecējušies cilvēki parasti laukos nedzīvoja.38 

marijas medinskas nu jau turpat septiņus gadus ilgā muižas pārvaldnieces 
visai rūgtā pieredze liecināja, ka lielās lauku saimniecības vadīšana nebija 
vientuļas sievietes darbs, bet gan pārcilvēciskas pūles. kā liecina viņas jau 
citētā vēstule k. valdemāram, marija ar šo laulību saistīja savu labklājību 
un meitas nākotni. viņa cerēja, ka izglītība un audzināšana varētu nākotnē 
meitu (kura tolaik bija apmēram 12 gadus veca) atbrīvot no smaga fiziska 
darba, pavērt labākas laulības iespējas).

Par savu precību iemesliem, vienlaikus arī atvainodamās par šo savu 
soli, m. medinska 1872. gada 9. septembrī rakstīja F. Brīvzemniekam: “Mīļais 
draugs. Ilgs, ļoti ilgs laiks pagājis, kur man gluži kā piemirsušies likāties un nekādu 
vēstiņu par sevi nedevāt. Man šis laiks patiesi kā mūžība izlikās, – un taču īpaši šinī 
laikā, no sava raibā likteņa kā no viļņiem mētāta, tikai to vienīgo vēlēšanos pazinu 
pie Jūsu sirds savas skumjas izraudāt, – domāju, ka šinī visu jaukākā vietiņā pasaulē 
savas rūpes izkratot [..] Biju gan nodomājusi, vienīgi Jūsu draudzībai piederēdama, 
vientulīgi dzīvot – un nu – kamēr no pus jūlija piederu vienam svešiniekam. Šis 
svešais leitis Ģedis Medinsky vārdā. Vai es laimīga būšu? Kurš gan ir laimi panācis 
tādu, kā viņš vēlējies? Tas vienīgais, kas man dūšu uztur, ir tā cerība, ka Jūs man 
savu draudzību neatrausit. Medinskam skolas mācības ļoti maz, bet tam krietna un 
mīlīga sirds, tādēļ ceru, ka tas pret mani ļauns nebūs. Īpaši viņš veikls un izmanīgs 
saimniecībā – ar kādu mazu naudas krājumiņu. Mantas rūpes, kuras mani līdz šim 
kā verdzībā turējušas noņemot, kā ceru, mani svabadāku darīs. Cik grūti man gājis, 
un cik pārmešanas turklāt dzirdējusi, es tik vienīgi Jums stāstīt varētu. Un to visu 
nepieminēdami, V.[aldemārs] tagad saka, ka taču nevarot būt, ka rūpes mani varot 
spiest ar kādu vienoties, kam mana sirds pilnīgi nepiederot. Ir Jūs laikam brīnīsities, kā 
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man iespējams kādu cilvēku tā piekrāpt? Nē, es viņu nekrāpšu, lūkošu viņa laipnību 
un uzmanību pret mani cik spēdama atlīdzināt, būšu laba saimniece. Vieglāki jau 
ir mīlestību rādīt, kur viņa arī nebūtu, nekā noslēpt, kur viņa ir. Piedodat, ka vēl tā 
saku, bet nevaru pret Jums liekuļot, – uz priekšu jau nekad vairs par to nerunāšu. Es 
uz laimi pavisam neceru, tāpēc pietiks arī tas mazumiņš, ko liktens dos. Un, ja patiesi 
varu cerēt, ka Jūsu draudzība man pastāvīgi paliktu, – tad visu pasauli spētu mīlēt. 
Jau tas mani daudz mierinās, ka spēšu par Ženiņas skološanu gādāt, jo tā kā līdz šim 
dzīvojot, gluži neiespējams bija viņu kaut kā izskolot.”39

F. Brīvzemnieks atbildēja, ka šī ziņa viņam atnesusi sāpes, bet viņš saprot 
marijas lēmumu un novēl laimi. F. Brīvzemnieks raksta, ka viņam vajadzīgi 
kādi 2–3 mēneši, lai “sirds lauzumi” apaugtu ar zāli, un tad atkal labprāt 
saņemtu kādu vēstuli.40

arī nākamajos gados turpinājās k. valdemāra un viņa pārstāvju konflikti 
ar daudziem nomniekiem, kas nevēlējās pildīt savas saistības. Turpinājās 
arī tiesāšanās, kas darīja raizes m. medinskai. 1874. gada 24. septembrī viņa 
rakstīja asu vēstuli brālim, kurā pārmeta laikā nenokārtotās lietas. viņa 
ironizēja: “Tālumā viegli spriest.” vēstulē stāstīts arī par kāda zemes īpašnieka 
tiesāšanos ar citiem kapsētas zemes dēļ, kas pāraugusi asā konfliktā. Ģedis 
medinskis, kā to liecina latviešu kolonistu vēstules k. valdemāram, bija 
uzņēmies (vismaz daļēji) muižas pārvaldnieka ikdienas darba funkcijas, bet 
viņam nebija tiesību pieņemt izšķirošus lēmumus.41 

m. medinsku māca arī rūpes par pašu saimniecību: “Par mūsu 
šejienes saimniecību nevaru neko iepriecinošu ziņot. Kad visi līdzšinējie līdzekļi 
lauksaimniecības pacelšanai bija izlietoti, mēs priecājāmies, ka pavasarī bijām apsējuši 
labi apmēslotus laukus. Bet jaunais zelmenis mūs priecināja tikai īsu laiku. Vairākas 
jūlija un augusta naktssalnas padarīja, ka mums tagad jākuļ tukši salmi. Kartupeļus 
izstādījām apm. 50 mērus, bet, pašā labākajā augšanā apturēti, tie ir tikai drusku 
lielāki kā meža āboli. Visi gan nav novākti, bet, pēc novāktajiem spriežot, to nebūs 
vairāk, kā apm. 4. grauds. Ziemas kviešu no 4 mēru izsējuma iekulti 5 mēri, vasaras 
kviešu no 3 m. izsēj. – 9 mēri, miežu no 7 m. izsēj. – 40 mēru, vasaras rudzu no 
5 m. izsēj. – 22 m., zirņu izsēti 7 m. un pēc līdzšinējā izkūluma būs apm. 3. grauds. 
Ziemas rudzu iekūla 7 mērus – tagad izsēja 11 m. Tādu veltīgu cīņu ar dabu es, 
viena pati būdama, jau esmu daudzreiz izcīnījusi un “visa – kopā – saturēšana ” 
man maksājusi daudz rūgtas asaras. Tādēļ es tevi jau pāris reizes esmu lūgusi zemi 
izrentēt un man atstāt tikai dārzu un vienu govi. Biju domājusi, ka vienotiem spēkiem 
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mums ies labāk, bet klimats ir tas pats; un pēc lielām pūlēm mums ir tikai daži parādi, 
un, ja mēs paliekam visi kopā, varbūt līdz ziemas svētkiem maize [pietiks]. Citādi ir 
tiem, kuri savu zemi apstrādā paši vien, bez algotiem strādniekiem, pašu piederīgiem 
vajaga izturēt un apmierināties ar to, ka ir ko ēst un ģērbties. Svešie tā nedara. Tādēļ 
mēs nolēmām abus puišus atlaist, pārdot 4 vai 5 govis un pāra teļus, lai varētu cik 
necik algu nomaksāt un tad palikt paši vien ar 6–8 govīm un ganu zēnu. Kalpones 
man jau sen vairs nav. Tādā kārtā mēs varbūt atžirgsim un varēsim vēlāk labāk 
saimniekot. Ja nē, tad šo gabalu tu izrentē un mēs iesim uz kādu Medinska gabalu, 
paturēsim tikai pāra govis, apstrādāsim tur dārziņu un tīruma gabaliņu – cik paši 
varēsim apstrādāt. Trim cilvēkiem jau daudz nevajaga.”42 ražas un līdz ar to arī 
saimniecības ienākumi bija atkarīgi no laika apstākļiem, kas krievijas ziemeļu 
daļā lauksaimniecībai nebija parāk labi.

1877. gadā iznāca m. medinskas otrā grāmata “Zemnieks un muižnieks”. 
darbs pie šī literārā sacerējuma bija uzsākts jau 1872. gadā. Grāmata stāsta 
par latviešu zemnieku dzīvi klaušu laikā, par viņu beztiesīgumu, muižnieku 
patvaļu, savtīgumu un cietsirdību, kā arī mācītāju nevērību un vienaldzību 
pret savas draudzes locekļu likteņiem. stāsta sākuma daļa vēsta par kādu 
zemnieku legzdiņu, kas tiek izlikts no mājām un bez panākumiem meklē 
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taisnību tiesu instancēs, līdz mirst. m. medinska spilgti raksturo muižnieku 
varu pār zemniekiem, it īpaši sodīt ar miesas sodiem, kā arī augstprātīgo 
attieksmi un nicinājumu pret latviešiem kā cilvēkiem. viņa raksta par 
muižnieku kāri pēc greznības, kuras labad tie ir gatavi zemniekus par iedzīt 
nāvē. 

stāsta galvenā ideja ir cilvēku vienlīdzība, neraugoties uz viņu sociālo 
izcelsmi un piederību kārtai. “Zemnieks un muižnieks” propagandēja 
to pašu ideju, ko savulaik laikraksts “Pēterburgas avīzes”, – ka latvieši 
un/vai zemnieki, tāpat kā citām tautām un kārtām piederīgie, ir no dieva 
radīti ar vienādām spējām un, it īpaši pateicoties izglītībai, dzīvē var 
daudz ko sasniegt. m. medinska savā darbā uzsver, ka sociālā šķirtne starp 
zemniekiem un muižniekiem nav nepārkāpjama un ka nav tiesa, ka dievs 
cilvēkus fatāli iedalījis zemnieku un muižnieku kārtā. viņas stāsta varonis 
zemnieks legzdiņš mācītājam vaicāja: “Es tikai redzu, ka tiem, kas cita sviedrus 
un asinis sūc, ne kāds labums netrūkst, bet turpretī tiem, kas nenoziedzībā staigā, 
viss labums atrauts. Vaj tad īpaši zemnieku kārta ir tā, kas no Dieva sodīta tiek?”43 
Protams, mācītājs atbildēja, ka “kungi un valdīšana no dieva iecelti”. Taču 
stāsts akcentē muižniecības dzīvesveida amorālo raksturu, viņu personību 
degradāciju pretstatā latviešu zemniekiem.

apgalvojuma, ka cilvēka vērtību nenosaka viņa kārta, apliecinājumam 
kalpo arī stāsta otrā daļa par zemnieces un muižnieces samainītajiem 
jaundzimušajiem bērniem, ko aiz nepatikas pret baronesi un līdzcietības pret 
zemnieci izdarīja kāda saimniece. stāsts vēsta par barona dēla indriķa, kas 
aug zemnieku vidū un strādā zemnieka darbus, un zemnieku zēna kārļa, ko 
audzina barona ģimene, likteņiem. Faktiski šis stāsts ir tēmas – “princis un 
ubaga zēns” – tālaika versija Baltijas sociālajos apstākļos. stāstā “Zemnieks 
un muižnieks” zemnieku zēnam paveras iespēja iegūt labu izglītību, un viņš 
arī to dara, turklāt kārtojot eksāmenus daudz sekmīgāk nekā jebkad agrāk 
tas izdevies šīs muižnieku ģimenes locekļiem. viņa sasniegumi tad arī ir 
apliecinājums latviešu spējai paveikt to pašu, ko muižnieki, un vēl vairāk, ja 
ir tam labvēlīgi apstākļi. stāsta noslēgumā patiesība nāk gaismā, un indriķis 
kļūst par muižnieku, bet viņa zemnieks kārlis, kurš ieguvis labu izglītību, 
strādā par ārstu, tā palīdzēdams daudziem nelaimē. Šo m. medinskas 
sacerējuma galveno varoņu – muižnieku un zemnieku jaunākās paaudzes 
pārstāvju – vidū vairs nepastāv nekādi aizspriedumi, viņi jūtas līdztiesīgi. 
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stāsta izskaņā pausta vēlme, ka būtu labi, ja tāda “jauka saskaņa” valdītu 
it visur tēvijā. darba otrajai daļai ir izteiktas sentimentālās prozas iezīmes, 
tomēr kopumā darbs ir skaudrs klaušu laika realitātes zīmējums.

1879. gadā laikraksts “Baltijas vēstnesis” publicēja Bojenieka kritiku par 
“Zemnieku un muižnieku”, kurā paustas bažas par autores nodomiem: vai 
viņa nevēlas “zemniekus pret muižniekiem rīdīt”.44 Pēc pāris gadiem šo 
kritiku atspēkoja m. ārons, norādot, ka brāļu kaudzīšu romānā “mērnieku 
laiki” ir kritizēti latvieši, viņu sadzīves negācijas un ka, viņaprāt, literatūrā 
ir pieļaujama arī muižnieku kritika.45 arī literatūras vēsturē pārsvarā šis 
stāsts tiek vērtēts atzinīgi,46 lai gan ir pārmests varoņu rīcības nepietiekamā 
psiholoģiskā motivācija un sadzīves apstākļu neprecīzie raksturojumi.47

Pēc “Zemnieka un muižnieka” iznākšanas sākās m. medinskas sarakste ar 
m. āronu. viņa 1879. gada 19. marta vēstulē pauda pateicību par saņemtajiem 
atzinības vārdiem un stāstīja, ka ir iesākusi jaunu stāstu. 1883. gada 18. janvāra 
vēstulē m. medinska atzina, ka “rakstniecības darbi dus mierā”, bet apņēmās 
pastāstīt par dzīvi, kurai, viņasprāt, piemitis “skaudīgs liktenis”. vispirms 
jau tas, ka sievietēm nav iespēju nodarboties ar garīgu darbu, bet tāds jau 
ir daudzu sieviešu liktenis. viņas “nav vis tik svabadas, kā viņu dzīves biedri”. 
Par savu dzīvi m. medinska vēsta: “Dzīvoju līdz šim, kā gan zināt, sava brāļa 
mājā Novgorodas guberņā, kur, ar zem- un lopkopību cīnīdamās, vadīju sava brāļa 
darīšanas ar mūsu kolonistiem. Lai gan dzīve bij grūta, bet apziņa, ka daudz rūpes 
pamazinu tam, kas ar darbiem vairāk var cīnīties, mani uzjautrināja dažos bēdu 
brīžos. Tā nodzīvoju septiņpadsmit gadus; cīniņi kolonistu dēļ sen izbeigti un to 
vietu ieņem daži citi, kuri manu stāvokli par daudz apgrūtināja. Pie šīm ķibelēm klāt 
tas posts, ka neprotu klanīties lepnībai.”48

1882. gadā marija medinska kardināli mainīja savu dzīvi. viņa kopā ar 
meitu Ženiju pārcēlās no Ziemeļkrievijas uz dienvidkrieviju, donas kazaku 
apgabaliem (aksaju) azovas jūras apkaimē. Jau pirms gada tur bija apmeties 
Ģedis medinskis. Tā bija ne tikai dzīvesvietas ģeogrāfiska maiņa, bet arī 
distancēšanās no k. valdemāra dzīves – aiziešana gan no brāļa aizbildniecības, 
gan arī dzīves un darba viņa labā.

1883. gadā m. medinska m. āronam par savu dzīvi rakstīja, ka vīrs “tagad 
jau gandrīz pusgadu guļ uz grūtu vājības gultu. Te nu visu gara un domu spēku kopā 
vajaga, lai tik vienīgi to saprastu, kā rīt un parīt dzīvību uzturēt, un, ja cietējs savas 
bēdas beidz – kā viņam sagādāt mūžīgu dusas vietu”.49 k. valdemārs 1890. gadā 
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vēstulē m. āronam apgalvoja, ka viņa māsas un medinska kopdzīve nebija 
laimīga, piebilzdams, ka to viņš jau bija agrāk paredzējis.50 Citu tuvinieku un 
draugu viedokļi par šo laulību nav zināmi. 

1884. gadā m. medinska nosūtīja arī aprakstu par dzīves apstākļiem 
dienvidkrievijā latviešu žurnālam “rota”. Tā ievadā rakstniece atzinās, ka 
viņa domās un sirdī bieži ir dzimtenē.51 Tālākā marijas medinskas dzīve ir 
saistīta ar meitas ģimeni. 1885. gadā Ženija apprecējās ar Jēkabu Pļaviņu – 
sīktirgotāju, vēlāk tīklu rūpnīcas īpašnieku. viņa brālis Pēteris Pļaviņš bija 
jūrskolotājs Taganrogā. Turpat tuvumā arī dzīvoja brāļu Pļaviņu vecāki, kuri 
nodarbojās ar lauksaimniecību. 1885. gada beigās piedzima m. medinskas 
mazdēls voldemārs Pļaviņš. 

J. Pļaviņš visai rosīgi apmainījās vēstulēm ar k. valdemāru, jo viņu 
ieinteresēja iecerētās tīklu aušanas fabrikas pie azovas jūras dibināšana un 
mašīnu iegāde.52 Šis uzņēmums sagādāja lielas rūpes, nebija arī pietiekoši 
daudz līdzekļu tā iekārtošanai. arī Ženija 1887. gada 10. martā lūdza savam 
tēvocim k. valdemāram palīdzēt atrast godīgus investorus, lai varētu 
atrisināt finanšu problēmas. viņa rakstīja: “Mans vīrs kā nabaga zirgs velk kalnā 
savu smago vezumu: tikai uz priekšu, bez atpūtas un atelpas. Ja tikai vienu mirklīti 
atslābināsies, nasta kļūs par smagu, un gāzīsies lejā – bezdibenī. No turienes neviens 
vairs neatgriezīsies veseliem spēkiem dienas gaismā.”53 vēstule liecina, ka ģimene ir 
nonākusi naudas ziņā spiedīgā situācijā. Ženija pat centās pierunāt k. valdmāru 
aicināt viņas vīru J. Pļaviņu pusdienās, kamēr tas uzturas maskavā, kārtodams 
sava uzņēmuma lietas, jo tam tik ļoti trūkst naudas visnepieciešamākajam. 
Ženija atvainojās par šiem lūgumiem: “Dzīvojiet vesels un nedusmojieties uz 
mani, ka es tik atklāti runāju. Jūs taču esat man tēva vietā, un kam citam gan es tagad 
varētu izkratīt savu sirdi un kur citur gan es varētu meklēt palīdzību.”54 Taču arī 
nākamajos gados tīklu rūpnīcas darbs nesekmējās. 1891. gada 24. aprīlī arvīds 
naumanis – marijas medinskas dēls, kurš uz dienvidkrieviju jau bija devies 
kopā ar Ģ. medinski, – rakstīja, ka tīklu fabrika nedarbojas un stāvoklis ir visai 
kritisks, proti, nāksies pārdot mašīnas, ja neizdosies atrast papildu līdzekļus. 
a. naumanis arī norāda, ka J. Pļaviņam trūks enerģijas, lai mainītu notikumu 
gaitu. a. naumanis šajā vēstulē arī lūdza k. valdemāru kopā ar sievu kļūt par 
viņa jaundzimušās meitas krustvecākiem.55

Jau minēju, ka m. medinskas dzīve ritēja Pļaviņu ģimenē. kā liecina 
saglabājušās vēstules, viņas attiecības ar brāli joprojām bija ciešas.56 medinska 
nomira negaidīti. 1887. gada 27. martā Ženija nosūtīja telegrammu valdemāram 
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5. att. marijas medinskas meitas Ženijas Pļaviņas telegramma 
krišjānim valdemāram  par mātes nāvi. 1887. gada 27. marts.

LVVA, 762. f., 1. apr., 13. l., 383. lp.

par mātes nāvi un bērēm.57 Pēc trim nedēļām – 1887. gada 17. aprīlī – J. Pļaviņš 
vēstulē k. valdemāram stāstīja: “Es mammas vairs nedabūju dzīvas redzēt, viņa bij[a] 
dienu priekš manas pārbraukšanas nomirusi, bez slimošanas, ar šlāku [sirdstrieku 
– aut.]. Pašu beidzamo dienu bijusi ļoti jautra, smējusies un dziedājusi. Steigusi vienu 
lielu puķu dobi pabeigt, ar ko mani iepriecināt. Tikko beigusi, kad uzgājusi pusdienu ēst. 
Pēc pusdienas abas ar Ženi runājušas, ka es par to ļoti priecāšoties. Pusdienu paēdusi, 
teikusi, ka miegs uznācis, iešot nogulēt. Ar to nogulēšanos tad nu viņa arī dus. Mirusi 
viņa 11 naktī. Beidzamās stundas bijusi pie pilnas saprašanas, raudājusi stipri, tik runāt 
nevarējusi. Ženi īpaši caur to stipri cieš, ka mamma ātri mirusi un pie tā vēl naktī, kur 
tai neviena no piederīgiem nebijis klāt. 26. martā plkst. 11tos naktī mamma nomirusi, 
un paglabājām pūpoļu svētdienu, 29. [martā]. Ženi Jūsu telegrammā nepareizu datumu 
uzlikusi.”58

Šī vēstule ļauj precizēt m. medinskas mūža pēdējo cēlienu. līdz šim 
pamatinformāciju par to veidoja k. valdemāra 1890. gada 17. marta vēstulē 
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m. āronam teiktais: “.. tā piepeši nomira pavasarā 1888. gadā, jaukā dienā, dārzā 
puķes stādīdama, itin jautrā prātā.”59

marija medinska mirusi 1887. gada 26. martā (v.st.).

***
m. ārons 1893. gadā, publicējot pirmo m. medinskas biogrāfiju, viņu 

dēvēja par “ievērojamu saimnieci un rakstnieci”. viņš arī cēla godā viņas 
literāro mantojumu, ievietojot “saimnieču un zelteņu kalendārā” nepabeigto 
stāstu “sērdienīte”, kura galvenā tēma ir sieviešu liktenis un viņu ilgas pēc 
izglītības.

m. ārons šajā m. medinskas dzīves apcerē neizmantoja viņam 1890. gadā 
adresētajā valdemāra vēstulē pausto visai bargo un kritisko medinskas un 
sieviešu kopumā literārās darbības nicīgo vērtējumu.  valdemārs bija izbrīnīts 
par ārona vēlmi uzrakstīt viņa māsas – rakstnieces – biogrāfiju. 1890. gadā 
vēstulē k. valdemārs pauda pārsteigumu: “Taisnību sakot, nekad nebij nācis 
prātā, ka mana nelaiķa māsa varētu pēc viņas nāves tapt atzīta par īpaši ievērojamu 
rakstnieci.” viņš norādīja, ka būtu aplamība uzskatīt m. medinsku par latviešu 
rakstnieci, jo “nekad un nekādu īpaši ievērojamu rakstniecības talentu tur neesmu 
varējis atrast un arī vispārīgā dzīvē nepamanīju nekādas dziļākas ievērojamas domas 
un saprašanas”.60 

atbildot k. valdemāram, m. ārons 1890. gada 21. martā rakstīja: 
“Visupapriekš man jāizsaka gandrīz kā brīnēšanās, ka Jūs nepārzināt savas nel[aiķa] 
māsas pat lielākos darbus. Tā Jūs savā vēstulē runājat vienīgi par viņas tulkojumu 
“Ozols, viņa dzīve un gals”, bet ne ar vārdu nepieminat viņas oriģinālstāsta “Zemnieks 
un muižnieks” (iznākšanu B. Dīriķa apgādienā), kurā Jūsu māsa parādījusies gan jo 
lielā mērā kā patstāvīga rakstniece. [..] Saprotu, ļoti cienītais tautieti, Jūsu domas un 
vārdus. Jūs, kā nelaiķes brālis nelabprāt gribat izteikt uzslavas un atzīšanas vārdus 
par savu māsu, gribat, lai labāki par to ciestu klusu, nekā to daudzinātu. Bet ne tā 
mums citiem. Mēs nedrīkstam ciest klusu par savu pirmo rakstnieci, kura turklāt 
tik sekmīgi un krietni strādājuse, kaudamās turklāt ar visādām dzīves nedienām. 
Jums taisnība, ka sevišķi citām mūsu tautietēm par priekšzīmi un pamudinājumu 
mēs gribam atklāti teikt kādu vārdu par Jūsu nel[aiķa] māsu.”61

nākamajā vēstulē 1890. gada 25. martā k. valdemārs atzina, ka savas 
māsas uzrakstīto darbu “Zemnieks un muižnieks” viņš nav lasījis. vērtējot 
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māsas dzīvi, viņš uzsvēra, ka viņa bijusi latviešu patriote – “manas māsas 
nopelns nu patiesi tas, ka tai citādas jūtas jau nebij kā patriotiskas”, un piebilda, ka 
tās nav pārmantojusi ne viņas meita, ne arī abi dēli. Šajā vēstulē valdemārs arī 
apgalvoja, ka, viņaprāt, ne sievietes darbībai rakstniecībā, ne citās publiskajās 
jomās un arī viņas izglītībai nav nekādas nozīmes, jo tās visas ir vīrieša dzīves 
sfēras.62

raksta sākumā minēju, ka m. valdemāres–medinskas dzīvesstāsts ir 
visplašākā 19. gs. pirmajā pusē dzimušās latvietes biogrāfija. Tomēr tajā ir 
(domājams, arī paliks) daudz nezināmo, kas neļauj pilnībā izsekot viņas 
mūžam, kā arī uzzināt viņas tuvinieku (naumaņa, Ģ. medinska, visu trīs 
bērnu) likteņus. Tālab stāstam par pirmās latviešu prozaiķes un slavenā 
sabiedriskā un jūrniecības darbinieka k. valdemāra māsas dzīvesgājumu 
allaž piemitīs nepabeigtās biogrāfijas veidols.

stāsts par m. valdemāres–medinskas dzīvi un literāro darbību, kā arī 
tās vērtējums viņas tuvinieku skatījumā sabalsojās ar angļu rakstnieces 
virdžīnijas vulfas esejas “sava istaba” pamatlīnijām.63 Galvenais, kā trūka 
marijai valdemārei–medinskai un arī daudzajām viņas likteņa līdziniecēm 
tālaika eiropā: viņam nebija savas telpas, savas naudas, sava darba, savas 
aizraušanās, – savas dzīves. 
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Vita Zelče

marija valdemāre–naumane–medinska:
unvollendete biographie einer frau des 19. jahrhunderts

der vorliegende Beitrag hat zum inhalt die lebensgeschichte der jüngsten 
schwester von krišjānis valdemārs, marija valdemāre (in der ersten ehe 
verheiratete naumane/ naumann, in der zweiten – medinska/ medinsky). sie 
gilt als eine der Begründerinnen der lettischen sentimentalen Prosa. Während 
ihrer lebenszeit wurden zwei literarische aufsätze von ihr veröffentlicht: 
eine lokalisierung der Geschichte eines deutschen schriftstellers „der 
bayrische Hiesel“ unter dem Titel „Ozols, viņa dzīve un gals” (eiche, sein 
leben und sein ende; 1872) und die Originalgeschichte „Zemnieks un 
muižnieks” (der Bauer und der Gutsbesitzer; 1877), nach ihrem Tod aber – 
das Gedicht „Brīvība“ (Freiheit) und die unvollendete erzählung „Sērdienīte“ 
(die Waise), beide 1893. das erste Werk veröffentlichte sie unter dem namen 
„marija naumann“, die späteren – unter dem namen „marija medinski“. 
in der lettischen literaturgeschichte ist sie meistens unter dem namen 
„marija medinska“ bekannt, manchmal wird sie auch „marija valdemāre–
medinska“ oder „marija valdemāre (medinska)“ genannt. die anreihung 
der Familiennamen und ihr Wechsel spiegeln ihr leben wider. aufgrund der 
im zweiten Band des Buches „Krišjānis Valdemārs. Lietišķā un privātā sarakste” 
(krišjānis valdemārs. amtlicher und privater schriftverkehr), „Vēstules 
Krišjānim Valdemāram“ (Briefe an krišjānis valdemārs;  herausgegeben vom 
Historischen staatsarchiv lettlands 2007) veröffentlichten Briefe wurden 
die daten über das ende ihres lebens richtiggestellt. 

marija (marjane) anna valdemāre wurde am 5. september 1830 auf 
dem Bauernhofe „vecjunkuri“ der Gemeinde erwahlen geboren und in 
der kirche zu erwahlen getauft. sie war das zehnte kind ihrer eltern. ihr 
vater war mārtiņš valdemārs und die mutter – marija valdemāre. der 
vater war damals etwa 50, die mutter – 44 Jahre alt. die ersten Jahre ihres 
lebens verbrachte die kleine marija auf dem Bauernhofe „vecjunkuri“. 
als sie fünfjährig war, siedelte die Familie valdemārs zu Georgi 1835 
nach dem Flecken saßmacken über. marija valdemāre wurde am 4. mai 
1847 zusammen mit den söhnen eines schriftführers und eines Pächters in 
der deutschen Gemeinde konfirmiert. etwa zwei Jahre lang wurde sie in 
Talsen von der Frau des schriftführers am Hauptmannsgericht, neumann, 
privat unterrichtet. ihre Biographen sind der meinung, dass sie gerade in 
dieser Zeit die deutsche sprache gut erlernt hat. 1853 starb während einer 
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Choleraepidemie der vater von marija, mārtiņš valdemārs. die mutter und 
die Tochter blieben allein in ihrem Haus in saßmacken.

1858 heiratete marija im alter von 28 Jahren den deutschen müller 
naumann. diese Heirat war im damaligen sozialen maßstab ebenbürtig, 
weil, wie die oben erwähnte konfirmation der schwester von k. valdemārs 
in der deutschen Gemeinde zeigt, sie nicht mehr zum stand lettischer 
Bauern, sondern zum deutschen kleinbürgertum gehörte. es gibt nur wenige 
nachrichten über diese Periode ihres lebens. in der ehe mit naumann, die 
allerdings nach 5–6 Jahren geschieden wurde, wurden zwei söhne und eine 
Tochter geboren.

1865 siedelte marija naumann zusammen mit ihrer mutter und Tochter 
Ženija (Jenny) in die von ihrem Bruder gegründete lettische kolonie im 
Gouvernement nowgorod über. von 1865 bis 1882 verwaltete sie dort den 
Gutshof ihres Bruders. es war eine komplizierte und schwere aufgabe. 
erstens schon deshalb, weil die auswanderung der letten unkontrollierbar 
geworden war und einen politischen Charakter gewonnen hatte. 1872 wurde 
die zweite ehe marijas geschlossen – mit dem litauer Ģedis medinsky, der 
kurz davor von k. valdemārs einen landbesitz in der lettischen kolonie im 
Gouvernement nowgorod erworben hatte. 1882 änderte marija medinsky 
ihr leben grundsätzlich. Zusammen mit ihrer Tochter Jenny siedelte sie von 
nordrussland nach südrussland – in die Gebiete der don-kosaken (aksai) in 
der nähe des asowschen meeres über. Bereits vor einem Jahr hatte sich dort 
Ģedis medinsky niedergelassen. sie starb am Herzschlag am 26. märz 1887.

die lebensgeschichte von m. valdemāre ist die umfassendste Biographie 
einer in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts geborenen lettin, die man 
aufgrund der wenigen sich in den dokumentensammlungen lettlands 
befindlichen von ihr geschriebenen oder an sie adressieren Briefe ablesen 
kann. vieles ist in dieser lebensgeschichte jedoch ungewiss; es ist nicht 
möglich, den verlauf ihres lebens und die schicksale ihrer verwandten 
gänzlich zu verfolgen. deshalb gilt die Biographie der ersten lettischen 
schriftstellerin, der schwester des berühmten lettischen, auf der politischen 
und gesellschaftlichen ebene engagierten mannes k. valdemārs, marija 
valdemāre, als eine unvollendete Geschichte.
Schlüsselwörter: marija valdemāre, marija naumann, marija medinska, 
krišjānis valdemārs, Familie, literatur, die lettische kolonie.
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