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Latvietis, kas pirmais krita par igaunijas neatkarību

Ievads
ir skaisti nosvinēta trīs baltijas valstu 

neatkarības iegūšanas simtgade. kopš trauk-
smainajiem 1918. gada notikumiem mūs 
šķir jau vairāk kā gadsimts. tomēr manai 
paaudzei vēl ir palaimējies satikt tā laika lie-
ciniekus. mums pašiem tas liekas neticami, 
un viņu nostāsti un atmiņas par tiem laikiem 
vairāk līdzinās leģendām. raksts veltīts kā-
dam senam notikumam, kas uz mūžiem 
saista Latvijas un igaunijas neatkarības cīņu 
vēsturi. tas ir gandrīz detektīvstāsts, un šo-
reiz tas nebūs par arhitektūru vai sakrāla 
mantojuma apzināšanu, kura pētniecībā au-
tore ir pavadījusi vai visu mūžu. stāsts, kas 
aizsākās 1918. gada 24. februārī, būs par 
latvieti johanu (jāni) muižnieku (Johann 

Muisch neek, 1883–1918), kas pirmais krita  
par igaunijas neatkarību un ir ierakstīts igau-
ņu skolas grāmatās kā igaunijas nacionā-
lo brīvības cīņu tautas varonis. atjaunotajā 
Latvijā par šo piemirsto faktu savā uzrunā  
2006. gada 10. oktobrī pirmo reizi atgādi-
nāja igaunijas republikas ārkārtējais un piln-
varotais vēstnieks Latvijā (2006–2010) jāks 
jeerīts (Jaak Jõerüüt, dz. 1947), iesniedzot 
akreditācijas vēstuli Latvijas valsts preziden-
tei vairai vīķei-Freibergai (dz. 1937). 

pēdējo gadu pētījumi un atklājumi Latvi-
jas un igaunijas arhīvos un privātkolekcijās 
ir atnesuši jaunu izpratni par simts gadu se-
niem notikumiem un to dalībniekiem. autores 
izpētes darbs tapa ciešā sadarbībā ar nu jau 
mūžībā aizgājušo talantīgo igauņu literātu,  
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Rakstā ir sniegta jauna informācija par gadsimtu seniem notikumiem, kas saista divu 

Baltijas valstu — Latvijas un Igaunijas — neatkarības iegūšanas vēsturi. Pētījuma autorei 
ar Cēsu Vēstures un mākslas muzeja speciālistu palīdzību izdevies papildināt līdz šim maz 
zināmo un pretrunīgo stāstu par pirmo Igaunijas Neatkarības kara laikā kritušo igauņu 
nacionālo varoni Johanu (Jāni) Muižnieku, kas pēc tautības bijis latvietis no Raunas. Sa-
meklējot savas dzimtas piederīgos Tallinā — igauņu literāta un tulka Mati Somres, kā arī 
kritušā Johana (Jāņa) Muižnieka māsas Albertīnes Sietiņsones (dz. Muižniece) ģimenes 
piederīgos tepat Latvijā, izrādījās, ka pie viņiem joprojām glabājas liela daļa Muižnieku 
dzimtas līdz šim neapzinātu arhīva dokumentu, kas ļāva izpētīt kritušā igauņu nacionālā 
varoņa ģimeni un dzīves gaitas. Vairāki Jāņa Muižnieka un viņa ģimenes locekļu attēli tiek 
publicēti pirmo reizi.
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1918. gadā. Šo mistifikāciju izdevās atrisināt 
tikai 21. gadsimta sākumā mūsu izpētes lai-
kā. pētījums vainagojās ar apjomīgām publi-
kācijām Latvijas un igaunijas presē, saistībā 
ar igaunijas valsts neatkarības 95. gadadie-
nu, ko atzīmēja 2013. gada februārī.1 pagāja 
vēl seši gadi, kas atnesa jaunus dokumentus 
un faktus. varētu teikt, ka viena no baltijas 
valstu brīvības cīņu, vai kā tagad pieņemts 
teikt neatkarības kara mīklām, kā izskatās, 
būs atminēta pilnībā.  

Kā tas sākās?
par valsts neatkarību pirmā kritušā igau-

nijas varoņa piemiņa tika godināta, sākot ar 
20. gadsimta 30. gadiem. uz to norādīja 
1936. gadā uzstādītā piemiņas plāksne vie-
tā, kur viņš tika ievainots — tallinas vecpil-
sētā, pie viduslaiku nocietinājumu resnās 
margaritas torņa (igauņu Pakss Margareeta). 
tomēr vēstures gaitā informācija par viņu 
izrādījās pretrunīga (vai apzināti sagrozīta). 
padomju laikā uz ilgiem gadiem piemiņas 
plāksne bija “pazudusi”, un ziņas par johanu 
(jāni) muižnieku tika apslēptas toreiz nepie-
ejamos vēstures arhīvos. jauno laiku publi-
kācijās par igaunijas republikas neatkarības 
pasludināšanas cīņu pirmo kritušo varoni tika 
uzskatīts kāda tallinas vīna tirgotāja, vārdā 
arī johans muižnieks (Johann Muischneek, 
1865–1940), dēls, latvietis, tallinas pētera 
reālskolas skolnieks johans muižnieks.

kopš 30. gadiem šī kļūdainā versija, 
Zviedrijas trimdā dzīvojošo “aculiecinieku” 
apstiprināta, klīda no vienas igaunijas vēs-
tures mācību grāmatas uz otru. pēc igauni-
jas neatkarības atjaunošanas, 1991. gada  
28. septembrī, resnās margaritas tornī, kur 
mūsdienās atrodas igaunijas jūrniecības mu-
zejs, atklāja jaunu plāksni ar šādu tekstu: 
“1918. gada 24. februārī pie resnās mar-
garitas pirmajā kaujā par igaunijas republi-
ku krita tallinas pētera reālskolas skolnieks, 
pašaizsargs johans muižnieks”. igaunijas 
brīvības cīņu pirmais upuris, iespējams, 
bija pašaizsargs, bet viņš tallinas pētera  

1. att. Igaunijas Neatkarības kara varonis, lat-
vietis Johans (Jānis) Muižnieks. Līdz 2013. ga
dam vienīgais zināmais viņa attēls. No Muiž-
niekuSomru dzimtas arhīva. Publicēts igauņu 
izdevumā “Nädal Pildis”, 1936

tulku un lielākā igaunijas laikraksta “Maaleht”  
ilggadējo redaktoru mati somre (Mati Soom-
re, 1944–2015) un pazīstamo Latvijas brīvī-
bas cīņu pētnieku, vēsturnieku Dr. hist. tāli 
vigo pumpuriņu (dz. 1958).

neatkarības karā par igaunijas valsti 
krita vairāk nekā 4000 cīnītāju. tomēr pir-
mais kritušais upuris par nacionālo neatka-
rību bija latvietis johans (jānis) muižnieks, 
kas gandrīz gadsimta garumā tika jaukts 
ar savu brālēnu johanu bērendu gotlī-
bu muižnieku (Johann Berend Gottlieb  
Muischneek, 1894–1918), jo abi gāja bojā  
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reālskolā nav mācījies, jo 1918. gada sāku-
mā pēc sava vecuma (viņa dzimšanas ierak-
stus pavisam nesen vēsturniekam t. pumpu-
riņam izdevās atrast raunas ev. luteriskās 
draudzes 1883. gadā dzimušo sarakstā) 
viņš vairs nevarēja būt reālskolnieks, arī tal-
linas lieltirgotāja dēls viņš nav bijis. arī no 
gūtā ievainojuma viņš nenomira 24. febru-
ārī, bet gan nākamajā dienā. pirmais, kas 
pamanīja šo un vēl vairāku citu vēsturisko 
faktu neprecizitāti, bija igauņu vēsturnieks 
killo arjaks (Küllo Arjakas, dz. 1959). 

toreiz mirušā varoņa dzimšanas gads ne-
bija precīzi noskaidrots.

k. arjaka apcerējumu “par igaunijas brī-
vību pirmais krita... latvietis”, kas tika pub-
licēts 2006. gadā laikrakstā “Postimees”2, 
igauņu valodas lietpratēja, dzejnieka gun-
tara godiņa (dz. 1958) tulkojumā šī raksta 
autore atrada 2011. gada pavasarī interne-
tā, meklējot savu senču radus — muižnie-
ku dzimtu tallinā. raksta beigās k. arjaks 
aicināja atsaukties visus, kam ir kādas zi-
ņas par latvieti, kas pirmais atdeva savu  

dzīvību par savas brāļu tautas neatkarību. 
igauņu vēsturē vēl arvien bija zināma tikai 
viena varoņa fotogrāfija un skopa informā-
cija par to, ka viņš nācis no raunas pagas-
ta Latvijā un bijis cariskās krievijas armijas 
kapteinis. pagāja diezgan ilgs laiks, kamēr 
igauņu un latviešu brīvības cīņu piemiņas 
glabātāji un muižnieku dzimtas palikušie 
pārstāvji atsaucās aicinājumam. 

2. att. Johanu (Jāni) Muižnieku nāvīgi ievainoja 1918. gada 24. februārī apšaudē 
starp Tallinas pašaizsargiem un sarkanarmiešiem pie kara laikā izdegušā Resnās 
Margaritas (Pakss Margareeta) lielgabaltorņa un lielajiem Jūras vārtiem (Suur 
Rannavärav). Igaunijas Jūrniecības muzejs. www.meremuuseum.ee

3. att. 1991. gada 28. septembrī Resnās Mar-
garitas torņa mūros no jauna atklātā piemiņas 
plāksne neatkarības cīņu varonim — latvietim 
Johanam (Jānim) Muižniekam
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igauņu literāta un tulkotāja mati somres 
privātajā arhīvā glabājās vecās fotogrāfijas, 
vēstules, zīmējumi, poligrāfiskie izdevumi  
un daudz kas cits arī no mūsu kopīgiem 
radiem — muižnieku ģimenes. par šo brī-
numaino stāstu ar vairāk kā simtgadīgo 
senču pēdu atrašanu tallinā, Cēsīs, raunā 
un alūksnē ir jāpateicas nu jau sen aizsau-
lē aizgājušo divu māsīcu — Helēnas ei-
landes (dz. Muisch neek, 1896–1971) un 
edītes tusneldas kubuliņas (dz. Ķirsons, 
1900–2003) atmiņām un cauri 20. gad-
simtam rūpīgi saglabātajiem dokumentiem. 
tieši Helēna muižniece-eilande bija pēdējā 
lieciniece, kas apgalvoja, ka kritušais par 
neatkarību nav bijis viņas brālis jānis muiž-
nieks (johans bērends gotlībs muižnieks), 
tallinas slavenā vīna tirgotāja johana (jāņa) 
muižnieka dēls (kā tas līdz šim ir rakstīts vai-
rākos vēstures avotos), bet brālēns — vārdā 
arī jānis muižnieks, kas apglabāts tallinā, 
rahumē (Rahumäe) kapsētā, tūlīt aiz gal-
venajiem vārtiem pa labi, latviešu kvartālā. 
precīzāk: C kvartāls, 6. rinda, 3. laukums. 
par nacionālā varoņa kapa saglabāšanu līdz 
mūsdienām ir jāpateicas arī Helēnas vīra ra-
diem — somru ģimenes pārstāvjiem. 

Sarežģītie radu raksti
par dzimtas seno vēsturi un tallinas 

radiem muižniekiem zināju no savas vec-
māmiņas edītes Ķirsones-kubuliņas no-
stāstiem. viņa piedzima 1900. gadā un no-
dzīvoja simtgadnieces mūžu, piedzīvojot gan  
1905. gada un 1917. gada revolūcijas, divu 
pasaules karu notikumus un 22 gadus garo 
izsūtījumu sniegotajā sibīrijā (1941–1963), 
zaudēja tuviniekus un draugus, bet līdz mūža 
galam palika optimiste ar īpašu dvēseles vie-
dumu. viņas tante — mātes marijas Ķirsons 
(dz. Ersum, 1857–1909) māsa minna (Wil-
helmine Ersum, 1863–1933) bija precēju-
sies ar raunēnieti, vēlāk pazīstamo iepriekš  
minēto tallinas vīna tirgotāju jāni muižnieku. 
māsas marija un vilhelmīne erzum bija cē-
lušās no vāciešiem, jo tēva gotliba erzuma 
(Gottlieb Ersum, 1821– pēc 1869) senči vēl  
18. gadsimta beigās ieceļoja Latvijā no 
saksijas. abas māsas apprecējās ar latvie-
šiem, marija 1892. gadā Cēsu sv. jāņa lu-
terāņu baznīcā salaulājās ar jāni Ķirsonu  
(1855–1940), kas bija beidzis Cimzes di-
bināto vidzemes skolotāju semināru un 
strādājis Cēsu bērzaines ģimnāzijā (Gymna-
sium Kaiser Alexanders II zu Birkenruh bei  

4. att. 
Jāņa Ķirsona (sēž 
augšējā rindā) ģimene 
Alūksnes muižas 
pārvaldnieka mājas 
pagalmā. Edīte Ķirsone 
(Kubuliņa) otrā no 
kreisās ar brāļiem, 
mājskolotāju “madam 
Bulgakovu” un māsu 
Ģertrūdi Annu. 
1913. gads. 
M. Levinas arhīvs 
(MuižniekuSomru 
ģimenes dāvinājums)
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Wenden) par skolotāju, bet vēlāk par ģim-
nāzijas saimniecības pārzini. kādu laiku arī 
Ķirsonu pāris dzīvoja bērzainē. Ģimenē viens 
pēc otra piedzima seši bērni, bet 1902. gadā 
ģimene pārcēlās uz marienburgu (alūksni), 
kur jānis Ķirsons līdz pirmajam pasaules 
karam strādāja par alūksnes muižas pārvald-
nieku pie baroniem fon Fītinghofiem (von 
Vietinghoff). Ģimene dzīvoja muižas pārvald-
nieka mājā (tagadējā Ojāra vācieša ielā 8).

Ķirsons bijis ļoti uzņēmīgs cilvēks un jau 
pirms pirmā pasaules kara no barona arnol-
da fon Fītinghofa (Arnold Bernhard Huber-
tus von Vietinghoff, 1866–1942) rentējis 
vairākas saimniecības ēkas, kur audzējis 
zirgus, taisījis vīnus un sierus. sieri bija tik 
labi, ka tos veda gan muižnieku radiem uz 
rēveli (tallinu), gan tirgot uz pēterburgu. 
no rēveles radiem uz marienburgu katru 
gadu pirms Ziemassvētkiem ceļoja kastes 
ar smalkajiem vīniem, kafiju, šokolādi un 
citiem gardumiem. jānis Ķirsons bija sabied-
risks cilvēks, viens no 1908. gadā dibinātās 
alūksnes izglītības biedrības pirmās valdes 
locekļiem, 1918.–1919. gadā tās priekšsē-
dētājs. 1910. gadā viņš aktīvi piedalījies arī 
alūksnes proģimnāzijas dibināšanā. arī edī-
te līdz pirmajam pasaules karam mācījusies 
šajā proģimnāzijā (pirmajās četrās klasēs). 
1917. gadā, pēc alūksnes ģimnāzijas beig-

šanas, tēvs sūtījis jaunāko meitu pie pāragri 
mirušās mātes radiem muižniekiem uz talli-
nu, lai apgūtu toreiz moderno mašīnrakstīša-
nu, zīmēšanu un vingrošanas mākslu. viņas 
sapnis bijis kļūt par fizkultūras un mākslas 
skolotāju — un šo profesiju viņa grasījusies 
apgūt Zviedrijā. “Ķermeņu piramīdas”, sie-
viešu sporta nodarbības, dejas, jāšana ar 
zirgiem bija 20. gadsimta sākuma emanci-
pēto jaunavu aizraušanās. tallinā edīte ar 
nelieliem pārtraukumiem dzīvojusi trīs ga-
dus, kamēr 1921. gadā satikusi un apprecē-
jusies ar mūsu vectēvu voldemāru kubuliņu 
(1893–1942), un jaunā ģimene palikusi uz 
dzīvi Latvijā. 

īpaši sirsnīgas attiecības viņai bija izvei-
dojušās ar māsīcu Helēnu (elliju), brālēniem 
robertu (Robert Muischneek, 1899 — pēc 
1916) un nikolaju (Nikolai Boleslaw Muisch
neek, 1897–1974) muižniekiem. pirmā pa-
saules kara gados tallinā bija piedzīvota arī 
lielā muižnieku ģimenes traģēdija — Helēnas 
brāļu roberta (miris pēc 1916, precīzu ziņu 
nav) un johana (jāņa) bērenda gotlība (mi-
ris 1918), kā arī viņu brālēna, par igaunijas 
neatkarību kritušā johana (jāņa) muižnieka 
(kritis 1918) nāve. mūsu ģimenē gan ne-
kad netika pieminēts kritušais varonis jānis 
muižnieks. bijām dzimuši sibīrijā, represēto 
ģimenē, un tagad saprotu, ka, atgriežoties 

5. att. 
Edīte un Voldemārs 
Kubuliņi ar meitām 
Margaritu un Irēnu savās 
mājās Alūksnē, Jāņkalna 
ielā 51. 1936. gads, 
M. Levinas arhīvs
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padomju Latvijā 1963. gadā, lai pasargātu 
mūs ar brāli3, ģimenē daudz kas tika slēpts 
vai vienkārši noklusēts. saprotams, ka prak-
tiski visi ģimenes dokumenti un pirmskara 
fotogrāfijas bija zudušas 1941. gada izsūtī-
šanas laikā. savus radus vācijā vecmāmiņa 
uzdrošinājās meklēt tikai pēc 1991. gada 
ar starptautiskā sarkana krusta palīdzību. 
māsa anna Ģertrūde (Anna Gertrude Auslic, 
dz. Ķirsons, 1893–1959) bija precējusies ar 
Latvijas baltvācieti un 1939. gadā ar ģimeni 
repatriējās uz vāciju, un visi sakari izsūtīju-
ma laikā bija zuduši. Lai iznīcinātu tautu, tai 
vienkārši jāatņem atmiņa...

Sajauktie brālēni
izpētes laikā izdevās noskaidrot, ka 

edītes kubuliņas mātes marijas Ķirsons 
jaunākā māsa vilhelmīne (minna) bija pre-
cējusies ar kritušā varoņa jāņa muižnieka 
tēva brāli un krusttēvu, arī jāni muižnieku  
(1865, raunā — 1940, tallinā, nimmē). 

6. att. Muižnieku ģimene Rēvelē (Tallinā), ap 1914. gadu. 
Sēž otrā rindā no kreisās: Jānis Muižnieks, viņa sieva Vilhelmīne un meita Helēna; aiz viņiem stāv 
no kreisās — Jāņa Muižnieka māsas meita Milda Mīļais, dēli Johans Bērends Gotlībs, Roberts;  
uz grīdas no kreisās — dēli Nikolajs Boļeslavs un Aleksandrs. MuižniekuSomru arhīvs

tallinas sv. Oleva (igauņu Oleviste, vācu 
St. Olai) draudzes grāmatā 1893. gadā  
15. augustā ir atzīme par vilhelmīnes ersum 
un jāņa muižnieka laulībām, arī visi viņu 
pieci bērni piederēja šai vācu draudzei. kri-
tušā jāņa muižnieka brālēni jānis (johans) 
bērends gotlībs (1894), nākamais mācītājs 
nikolajs boļeslavs (1897), roberts (1899) 
un aleksandrs (1901)4, kas 1944. gadā iz-
ceļojis uz asv, bija dzimuši tallinā un mā-
cījušies tallinas pētera reālskolā. Laikam 
tāpēc radusies leģenda par to, ka kritušais 
jānis muižnieks ir bijis šīs reālskolas skol-
nieks. muižniekiem bija arī meita Helēna 
(ellija). tieši Helēnas eilandes-muižnieks 
atmiņas un arhīvs, kas tagad glabājas viņas 
vīra radu somru ģimenē, kļuva par šī stāsta 
dokumentālo un ilustratīvo pamatu. 

visa muižnieku kuplā dzimta nāca no 
raunas apkaimes, kritušā varoņa krusttēvs 
jānis muižnieks uz tallinu bija pārcēlies jau 
1885. gadā, 20 gadu vecumā, bet ar savu   
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nikolajs un aleksandrs 20. gados no tallinas 
devās uz Latviju, kur ieguva augstskolas iz-
glītību.

Domājams, ap šo laiku (precīzu ziņu nav) 
krusttēva saimniecībā kā tirgotāja palīgs (kā 
rakstīts viņa miršanas apliecībā — vācu: 
kommis) parādās arī nākamais neatkarības 
cīņu varonis, viņa krustdēls jānis (johans) 
muižnieks. muižniekiem piederēja arī vei-
kals ar krogu gleznainajā tallinas piepilsētā 
nimmē, kalamaja ielā 12, tā kā darba roku 

7. att. 
Rēvele (Tallina), 
Kuninga iela, 
kur dzīvoja 
Muižnieku ģimene. 
Publicitātes foto, 
20. gadsimta 
20. gadi

sievu minnu, domājams, bija iepazinies vēl 
Latvijā. tallinas pilsētas arhīva dokumentos 
par vecākā dēla johana bērenda gotlība dzim-
šanu (Olevistes vācu draudzes 1894. gada 
metrikas ieraksts, 236. f., 1. apr., 14.e lieta), 
viņš tiek minēts kā kamerdiners vai pārvald-
nieks, acīmredzot — sākotnēji tallinā strādā-
jis kādā baltvācu ģimenē.

20. gadsimta sākumā Helēnas tēvs bija 
kļuvis par diezgan pazīstamu vīnu un kolo-
niālpreču tirgotāju tallinā, galvenais veikals 

8. att. J. Muižnieka kafijas un koloniālpreču (vīnu u.c.) 
veikalu reklāma. Izdevums “Eesti Päevaleht”, 1914. g.  
22. marts. MuižniekuSomru arhīvs

atradās vecpilsētā pie rāt-
slaukuma, viņam piederoša-
jā mājā kuninga (karaļa) ielā  
2. Diemžēl šis nams ir gājis bojā 
1944. gadā, vecpilsētas bom-
bardēšanas laikā, un 20. gad-
simta 50. gados atjaunots citā 
izskatā. kuninga iela ir viena no 
skaistākajām senpilsētas ielām, 
veikalā papildus vīniem pārdeva 
arī kafiju, tējas un garšvielas, 
saldumus un citas pārtikas pre-
ces, bet kuplā ģimene dzīvoja 
ēkas augšējos stāvos. visi muiž-
nieku bērni bija ļoti labi izglītoti, 
piemēram, Helēna ir zinājusi 
septiņas valodas. pēc pirmā pa-
saules kara dzīvi palikušie brāļi 
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noteikti vajadzēja daudz. muižnieku vīni un 
kafijas izstrādājumi pirms pirmā pasaules 
kara tika godalgoti gan krievijā, gan Franci-
jā. muižnieku-somru ģimenes arhīvā glabā-
jas vairāki diplomi un medaļas no dažādām 
starptautiskām izstādēm. 

edīte kubuliņa atcerējās, ka pat pirmā 
pasaules kara laikā muižnieku viesmīlīgajā 
mājā kuninga ielā notika daudz saviesīgu 
vakaru, šeit pulcējās “skaisti vīrieši militārā 
apģērbā”, tika rīkotas masku balles, daudz 
dziedāts un spēlēti dažādi instrumenti. ir 
zināms, ka pirmā pasaules kara laikā cara 
armijā bija iesaukti un dienēja divi Helēnas 
brāļi — kapteinis johans bērends gotlībs un 
nikolajs boļeslavs. 

kā minēts, kļūdainās ziņas, kad par kri-
tušo neatkarības cīņu varoni jāni (johanu) 
muižnieku sāka uzskatīt viņa brālēnu, arī 
cara armijas kapteini — vīna tirgotāja dēlu 

johanu bērendu gotlību, parādījās igaunijas 
presē jau 20. gadsimta 30. gados. ar šo laiku 
arī sāk rasties juceklis vairāku vēsturisko fak-
tu apzināšanā, laikam tādēļ, ka abi brālēni ir 
dzīvojuši vienā ģimenē un miruši vienā gadā. 
Helēna eilande bija tā, kura apgalvoja, ka pir-
mais kritušais par igaunijas neatkarību bija 
viņas brālēns, nevis brālis, kas tika izvadīts 
no Olevistes baznīcas un apglabāts tallinas 
kopli vācu kapos (Friedhof von Ziegelkop-
pel), kamēr varonīgais brālēns guļ rahumē 
kapos.

Daloties atmiņās par šo trauksmaino lai-
ku, edīte kubuliņa stāstīja, ka arī ellijas brā-
lis roberts bijis iesaukts armijā un ir miris 
no toreiz eiropā izplatītās spāņu gripas, tautā 
sauktās ispanka, no kuras visā eiropā pirmā 
pasaules kara laikā (1918–1919) nomira ap 
50 miljonu cilvēku. arī vecākā brāļa joha-
na gotlība bērenda miršanas apliecībā, kas 

9. att. Johans Bērends Gotlībs Muižnieks  Pirmā pasaules kara laikā. Ilgu laiku 
jaukts ar savu brālēnu, Igaunijas nacionālo varoni Johanu (Jāni) Muižnieku.  
MuižniekuSomru arhīvs
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izsniegta 1918. gada 6. novembrī (tallinas 
pilsētas arhīvs (tLa), 236. f, 1. apr., 32.e l.,  
84. kadrs), kā nāves cēlonis ierakstīts gri-
pose. vairāk starp dzīvajiem nav liecinieku, 
kas varētu atpazīt vai pastāstīt par senajās 
fotogrāfijās redzamajiem cilvēkiem, tomēr 
mati somre labi atcerējās savu tanti — Helē-
nu muižnieks-eilandi. bet Helēnas brāļus — 
johanu gotlību bērendu un nākamo luterāņu 
mācītāju nikolaju un būvinženieri aleksandru 
muižniekus izdevies atpazīt pēc vairākām 
20. gadsimta 20.–30. gadu fotogrāfijām, kas 
glabājās muižnieku-somru arhīvā, kā arī pē-
dējos desmit gados jaunatklātajām dokumen-
tālajām liecībām. 

Raunēnietis Jānis Muižnieks, 
Tallinas vīnu tirgotāja krustdēls

Līdz 21. gadsimta sākumam kritušā va-
roņa jāņa muižnieka biogrāfiju Latvijā ne-

viens nebija izzinājis. par šī cilvēka piederību  
mūsu dzimtai uzzinājām no jaunatrastajiem 
radiem — mati somres ģimenes igaunijā. 
Daži dokumenti un fotogrāfijas, kā arī ma-
nas vecmammas edītes kubuliņas atmiņas, 
kuras kādreiz esmu pierakstījusi, un igauņu 
vēsturnieku aicinājums pamudināja uzsākt šo 
“detektīva darbu”...

kā kultūrmantojuma aizsardzības spe-
ciāliste esmu strādājusi valsts arhīvos, vai-
rāk gan pētot vēsturisko pilsētu plānojumus 
un dokumentāciju par pieminekļiem. tādēļ 
2011. gadā lūdzu palīdzību Cēsu vēstures un 
mākslas muzeja līdzstrādniekiem, kas ilgus 
gadus ir nodarbojušies ar Latvijas neatkarī-
bas cīņu vēstures izzināšanu. pētot raunas 
(Ronneburg) baznīcas draudzes arhīva doku-
mentus, tallinas pilsētas arhīva materiālus 
(pieejami internetā) un tā laika laikrakstus, 
Dr. hist. t. pumpuriņa vadībā izdevies atrast 

10. att. Pirmā pasaules kara fotogrāfija — Helēna Muižnieks ar brāli Nikolaju Boļeslavu (sēž 
pirmais pa kreisi). Domājams, arī ar jaunākajiem brāļiem Aleksandru (emigrējis uz ASV) un 
Robertu (ziņas izbeidzas ar 1916. gadu). MuižniekuSomru arhīvs
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jaunas ziņas par bojā gājušo un viņa dzimtu. 
apkopojot visus pieejamos materiālus, radās 
šis diezgan sarežģītais stāsts.

gadsimta gaitā presē un avotos vēsturis-
kā patiesība par jāņa muižnieka varoņdarbu 
tika pakļauta deformācijām un “apaudzēta” 
ar nepārbaudītu informāciju. neprecīzas ziņas 
tika sniegtas arī par kritušā dzimšanas datumu 
un ģimeni. raunas draudzes 1883. gada dzi-
mušo sarakstā ar nr. 260 ierakstīts 9. oktob-
rī dzimušais un 30. oktobrī raunas luterāņu 
baznīcā kristītais raunas kalna stalūnu (vācu 
K. Stallun) māju kalpa pētera muižnieka  
(dz. 1855) un viņa sievas Lienes (dzimušas 
bebris, arī bebrs, dz. 1861) dēls jānis muiž-
nieks. Dzimšanas metrikā kā bērna krusttēvs 
ir ierakstīts tēva pētera brālis jānis muiž-
nieks.

uzsākot šo izpēti, par muižnieku dzim-
tas likteņiem bija ļoti maz informācijas. iz-
devās noskaidrot, ka pirmdzimtā jāņa nā-
kamie brāļi un māsas (pavisam ģimenē bija  
10 bērni) dzimuši, kad vecāki kalna stalūnās 
jau bija kļuvuši par saimniekiem. pētera un 
Lienes muižnieku ģimenē bez jāņa bija pē-
teris (1886), marta (1887), kārlis (1889), 
mari (1891), anna (1894), Dāvis (1895), 
kristīne (1897), Olga (1899) un albertīne 

(berta, 1901). bet kritušā varoņa krusttēvs 
jānis muižnieks bija pazīstamais tallinas 
vīna tirgotājs johans muižnieks. Daudzi varo-
ņa brālēni, kuri savulaik bijuši pētera skolas 
reālskolnieki, iespējams devuši pamatu arī 
kritušo varoni kļūdaini pieskaitīt šīs skolas 
beidzēju pulkam un pēc “aculiecinieku” ap-
galvojumiem (pārsvarā — Zviedrijā pēc Otrā 
pasaules kara dzīvojošie igaunijas emigran-
ti) sajaukts ar viņa brālēnu, kurš reālskolu 
beidza 1913. gadā. savā 2006. gada rak-
stā igauņu vēsturnieks k. arjaks norādīja, ka 
muižnieks nav cīnījies Latvijas strēlnieku ba-
taljonos, kas liek domāt, ka muižnieks izvē-
lējies parastu karavīra karjeru, beidzot kādu 
kara skolu krievijā un līdz pirmajam pasau-
les karam izejot dienestu cariskās krievijas 
armijā. 1917. gadā viņš bija uzdienējies līdz 
krievijas armijas kapteiņa pakāpei un, tā kā 
1917. gadā vācieši bija ieņēmuši Ziemeļlat-
vijas teritoriju, viņš nespēja vairs atgriezties 
mājās (k. arjaka pieņēmums, M.L.). talli-
nas pilsētas arhīvā 1917. gada 13. decem-
brī parādās ziņa, ka tallinā nonācis kāds  
“35 gadus vecs štāba kapteinis ivans ivana 
dēls musnek”.

kā norisinājās 1918. gada 24. februāra 
atbrīvošanas cīņu notikumi tallinā, kurus tik 

11. att. Raunas draudzes 1883. gada dzimušo sarakstā Nr. 260 ierakstīts 9. oktobrī dzimušais 
un 30. oktobrī Raunas luterāņu baznīcā kristītais Jānis Muižnieks 
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gleznaini jau pieminētajā rakstā ir aprakstījis 
k. arjaks? igaunijas valsts vispirms tika pa-
sludināta pērnavā 1918. gada 23. februārī 
situācijā, kad valstī iebruka vācijas karaspēks 
un sarkanā armija atkāpās no igaunijas. tad 
asinis netika izlietas. tajā pašā dienā tallinā 
sāka darboties igaunijas glābšanas komiteja, 
kā arī atsevišķas pašaizsardzības vienības, un 
tās dienas vakarā tika pārņemta vara. sarkan-
gvardi atkāpās, vienīgi tallinas ostas apkaimi 
sarkangvardi paturēja savā kontrolē. igau-
nijas republikas varas institūcijas — igau-
nijas pagaidu valdība — darbu sāka tallinā  
24. februārī. tika nodrukāts un izplatīts “igau-
nijas neatkarības manifests”, un valdība izde-
va pavēles. jau 1917. gada pavasarī tallinas 
pētera reālskolas vingrošanas skolotājs an-
tons eunapū (Anton Õunapuu, 1887–1919) 
izveidoja tā saukto studējošās jaunatnes rotu 
(sjr), kurā piedalījās vecāko klašu skolnieki 

arī no citām galvaspilsētas skolām. intere-
santi, ka arī rīgā tolaik darbojās rīgas pētera 
reālskola. 23. februārī sjr kopā ar pašaizsar-
dzības vienībām sāka patrulēt galvaspilsētā, 
un 24. februāra vakarā viena jauniešu grupa 
tika nosūtīta uz vecpilsētu, jo bija saņemta 
ziņa par sarkano plāniem. tajā pašā pievakarē 
notika pirmās sadursmes ar sarkangvardiem, 
tā sauktā elektrostacijas kauja. ap pulksten 
četriem pēcpusdienā sākās apšaude starp 
sabiedroto pašaizsardzības vienībām un sar-
kanajiem matrožiem tallinas rātslaukuma tu-
vumā (netālu arī no muižnieku mājas kuninga 
ielā, M.L.). sarkangvardi zaudēja dažus vīrus, 
atkāpjoties matroži nokļuva toreizējā vecpil-
sētas nomalē pie resnās margaritas torņa un 
no turienes turpināja atkāpties elektrostacijas 
virzienā. kā raksta k. arjaks, pašaizsardzības 
vienības kaujinieku skaits bija samazinājies 
līdz astoņiem, jo pārējie, acīmredzot, patru-
lēja citur. vienības dalībnieki arī virzījās elek-
trostacijas virzienā, nokļūstot vēl stiprākā ap-
šaudē. Šīs apšaudes sākumā pašaizsardzības 
vienības dalībnieks johans (jānis) muižnieks 
guva smagu ievainojumu krūtīs. vieglākus  
ievainojumus elektrostacijas apšaudē guva vēl 
divi pašaizsargi. pašaizsardzības vienība atkā-
pās aiz resnās margaritas torņa, paņemot lī-
dzi arī smagi ievainoto johanu muižnieku. 

Atrodas jauni dokumenti  
un liecinieki

atsaucoties pēdējo gadu publikācijām, 
šī raksta autori 2018. gada rudenī internetā 
uzrunāja Cēsu novadpētnieks aivars vilnis. 
viņam bija izdevies atrast savu novadnieci, 
kā vēlāk izrādījās igaunijas nacionālā varoņa 
jāņa muižnieka māsas albertīnes (bertas) 
sietiņsones (dz. muižniece, 1901–1991) 
meitu maiju straudovsku (dz. sietiņsone, 
1936), kuras ģimenes arhīvā atrodas viņas 
mātei glabāšanā vēl padomju laikā nodotie 
Helēnas muižnieces-eilandes dokumenti un 
fotogrāfijas, par kuru vēsturisko vērtību sir-
mā kundze ar savu ģimeni līdz šim nemaz 
nezināja. Cauri padomju laikiem ģimenē 

12. att. Pētījuma laikā autorei izdevās at-
rast Jāņa Muižnieka fotogrāfiju, datētu ar  
1906. ga du, kas pievienota Vidzemes guber-
natora izsniegtai ieroča nēsāšanas atļaujai. 
LVVA, 3. f., 5. apr., 1620. l., 21. lp.



RAKSTI    2020. gads    74. sējums    1. numurs

42

nemaz netika atklāts, ka tuvākos rados ir 
igaunijas nacionālais varonis. Helēna muiž-
niece-eilande, droši vien baidīdamās, ka sva-
rīgi dokumenti par igaunijas varoni johanu 
(jāni) muižnieku varētu nonākt svešās rokās,  
60. gados nodeva tos savai māsīcai — skolo-
tājai bertai sietiņsonei no Latvijas, un vēlāk 
tie nonāca Liepas muižā. nu ir kļuvis skaidrs, 
pie kā 1957. gadā Helēna bija sūtījusi cie-
mos sava vīra māsasdēlu, nākamo literātu un 
dzimtas arhīva glabātāju mati somre, kad tas 
igauņu skolēnu ekskursijas laikā apmeklēja 
rīgu. 

mati savā arhīvā ir saglabājis nepazīs-
tamās “bertas tantes” (albertīnes sietiņso-
nes) rīgas adresi. Diemžēl visi sakari som-
res ģimenei ar Latviju pārtrūka ar Helēnas 
aiziešanu 1971. gadā. kā atceras maija 
straudovska, viņas māte albertīne esot cie-
mojusies tallinā pie rēveles onkuļa radiem, 
kā viņi bija iesaukuši Helēnas muižnieces- 
eilandes ģimeni. tomēr plašākas ziņas par 
viņas kritušo onkuli padomju laikā māte nav 
atklājusi. tagad Cēsu vēstures un mākslas 

muzeja vēsturnieku rīcībā ir nonākušas 
muižnieku ģimenes fotogrāfijas, arī vairākas 
paša jāņa muižnieka jaunības bildes un pat 
viņa atvadu fotogrāfijas no muižnieku mājas 
tallinā, kuninga ielā 2. pateicoties a. viļ-
ņa laipni sniegtajai informācijai, arī autorei  
2018. gada rudenī izdevās tikties ar strau-
dovskas kundzi viņas skaistajā mājā Liepā. 
ellijas eilandes albumos atradās arī neredzē-
tas mūsu ģimenes fotogrāfijas vēl no 19. gad-
simta 80. gadiem, kuras man tika ar prieku 
atdāvinātas. tā mēs cits citu atkal satikām 
šajā laikā un telpā, gremdējoties atmiņās un 
atpazīstot sen zudušās sejas nodzeltējušos 
attēlos. un daudz kas atklājās no jauna...

m. straudovska zināja stāstīt, ka tuvākas 
attiecības ar igauņu radiem uzturējušas al-
bertīnes māsas Olga (1899–1996) un kris-
tīne (1897–?), kas kara beigās abas emigrēja 
uz asv. kritušā varoņa jāņa un bertas māsa 
Olga muižnieks bija precējusies ar vienu no 
Latvijas valsts un Zemnieku savienības di-
binātājiem, vēlāko zemkopības, izglītības 
un iekšlietu ministru, agronomu vilhelmu  
gustavu gulbe (1890–1942), kas nošauts 
sibīrijas lēģeros. 2019. gada janvārī Latvijas 
nacionālais vēstures muzejs (Lnvm) saņēma 
unikālu dāvinājumu — v. gulbes  apbalvo-
jumu, fotogrāfiju un dokumentu kolekci-
ju. vairāk nekā 30 priekšmetus, tajā skaitā  
v. gulbem pasniegto triju Zvaigžņu ordeni, 
aizsargu nopelnu krustu, Zemkopības mi-
nistrijas apbalvojuma medaļas, norvēģijas 
svētā Olafa ordeņa zvaigzni, Lietuvas Ģedi-
mina ordeņa zvaigzni, somijas baltās rozes 
ordeni u.c., arī v. gulbes dienesta gaitas 
aprakstus un viņa sievas Olgas atmiņas par 
vīra skolas gadiem, studijām un sabiedriski 
politisko darbību, kurus muzeja rīcībā nodeva  
v. gulbes meita, asv dzīvojošā elga marija 
Čačes (Cace) kundze.5 m. straudovskas ģi-
mene arvien sarakstās ar Olgas gulbes mei-
tas e. m. gulbes-Čačes ģimeni.

jāņa muižnieka māsas Olgas gulbes  
ģimeni labi pazina arī mūsu vecmamma edī-
te, kas kopā ar vīru voldemāru kubuliņu bija 

13. att. Somres arhīvā atrodas aploksne ar 
Albertīnes (Bertas) MuižnieksSietiņsones ad-
resi Rīgā, ar kuru Helēna MuižnieceEilande 
acīmredzot ir sarakstījusies līdz savai nāvei  
1971. gadā, arī kāda no Muižnieku ģimenes 
(domājams, Helēnas brāļa Aleksandra Muiž-
nieka) adrese ASV. SomresLevinas arhīvs
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ciemojusies ministra ģimenē rīgā. v. kubu-
liņš bija viens no aktīvākajiem Zemnieku sa-
vienības biedriem, partijas vidzemes nodaļas 
vadītājs alūksnē. padomju okupācijas laikā, 
līdzīgi ministram, izsūtīts un nogalināts pa-
domju lēģeros (1942). visi brālēni un mā-
sīcas bija jauki sadraudzējušies vēl būdami 
jaunieši lielajā un viesmīlīgajā tallinas muiž-
nieku ģimenes mājā. 

arī muižnieku-somres arhīvā saglabā-
tas vairākas fotogrāfijas ar jāņa muižnieka 
māsu (Helēnas māsīcu) un citu ģimenes 
locekļu attēliem, daļu no kuriem izdevās 
identificēt vēl 2011. gadā. tomēr visvērtīgā-
kais 2018. gada atklājums ellijas eilandes  

15. att. Jāņa Muižnieka māsas: stāv Olga 
MuižnieksGulbe, sēž pa labi — Albertīne 
MuižnieksSietiņsone, sēž pa kreisi — Kristīne 
Muižnieks, nebija precējusies, visu mūžu no-
dzīvoja ar Olgas Gulbes ģimeni, kopā emigrēja 
uz ASV. Rīga, 1927. MuižniekuSomres arhīvs

14. att. Olga un Vilis Gulbes. Publicitātes 
foto no 2019. gadā jauniegūtiem šīs ģimenes 
dokumentiem (ASV), LNVM krājums http://
www.la.lv/vesturesmuzejssanemunikalu
davinajumu/galerija/15

māsīcai albertīnei straudovskai atstātajos al-
bumos izrādījās muižnieku dzimtas fotogrāfi-
jas un citi dokumenti, kas tagad ir nozīmīgs 
pienesums Latvijas un igaunijas neatkarības 
cīņu vēsturei. 

rēveles sv. Olava luterāņu baznīcas vācu 
draudzes 1918. gada metrikas grāmatas 
mirušo reģistrā ar nr. 6 veikts ieraksts, kurā 
minēts, ka 25. februārī pulksten pusdesmi-
tos no rīta miris un 3. marta pēcpusdienā no 
sv. nikolaja (Niguliste) baznīcas izvadīts ko-
mijs (tirgotāja palīgs, no vācu kommis) Jahn 
Muischneek, kurš dzimis raunā, vidzemē 
(Ronneburg, Livland), neprecējies. kā nāves 
cēlonis minēts kaujas ievainojums no rikošeta 
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16. att. Jāņa Muižnieka ģimene Raunas Kalna Stalūnās.
Jānis Muižnieks stāv aizmugurē, pirmais pa kreisi. Sēž no kreisās: Jāņa māsas Kristīne, Alber-
tīne (prec. Sietiņsone), Olga (prec. Gulbe), aiz viņām otrajā rindā no kreisās: Jāņa vecmamma 
(tēva māte) Anna ViļumaMuižnieks (Anne Willum) un vecāki Pēteris un Liene Muižnieki. Tre-
šajā rindā aiz tēva stāv viņa māsa Karlīne (prec. Mīļais) ar vīru un vēl divi neatpazīti radinieki.  
Ap 1912.–1916. gadu. Albertīnes MuižniecesSietiņsones meitas M. Straudovskas arhīvs, pirm-
publicējums
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lodes pie ranna vārtiem (tallinas vecpilsētā, 
pie resnās margaritas torņa). reģistrā nav  
ierakstīts mirušā dzimšanas gads, bet tagad 
ir noskaidrots, ka viņš dzimis 1883. gadā. 

tieši mirušā izrakstā no sv. Olava drau-
dzes metrikas grāmatas atspoguļojās viņa 
piederība vīna tirgotāja jāņa muižnieka ģime-
nei, jo visa rēveles muižnieku ģimene piede-
rēja šai vācu draudzei, bet divi jaunākie dēli 
izgāja konfirmāciju sv. nikolaja (Nigulistes) 
baznīcā, no kuras varonis tika izvadīts. tagad 
par šo skumjo notikumu ir vēl kāda liecība —  
viņa pēcnāves fotogrāfijas, kas uzņemtas 
muižnieku mājā, kuninga ielā, tallinā. 

Linda Somre — igauniete,  
kas padomju okupācijas gados 
izglāba Jāņa Muižnieka kapa 
vietu

Laikam šis sarežģītais vēstures stāsts 
nebūtu iespējams bez vēl vienas varonīgas 
personas dalības. rahumē kapos 2005. ga-
da septembrī tika uzlikta piemiņas plāksne 
Lindai somrei (Linda Soomre, dz. Eylandt, 
1918–1996), kura padomju varas gados va-
ronīgi izglāba no izpostīšanas britu karavīru 
apbedījumus tallinā. Linda somre padomju 
okupācijas laikā trīsdesmit piecus gadus no-
strādāja par pārvaldnieci tallinas garnizona 
militārajos kapos (Tallinna Kaitseväe kalmis-
tu, dibināti 1916. gadā), kur bija apglabāti 
arī 15 angļu karavīri, kas krita igaunijas ne-
atkarības kara kaujās. viņa bija tā, kas klusi 
cīnījās pret pirmā pasaules karā un igaunijas 
neatkarības cīņās kritušo apbedījumu terito-
rijas samazināšanu un apgānīšanu. pirmajos 
padomju okupācijas gados no britu karavīru 
kapu vietām tika noņemtas visas piemiņas 
plāksnes, bet L. somrei izdevās nepieļaut 
britu karavīru un jūrnieku mirstīgo atlieku 
izrakšanu — vienmēr šeit bija uzbērtas kā-
das zemes kaudzes, vai notika kāda cita 
saimnieciskā darbība6, kā apgalvoja kapu ad-
ministrācija. atjaunotā britu karavīru un jūr-
nieku apbedījumu vieta tika atkārtoti atvērta  
1994. gadā. tanī pašā gadā ar karalienes 

17. att. Par Igaunijas valsti dzīvību atde-
vušā Jāņa (Johana) Muižnieka atvadu foto.  
M. Straudovskas arhīvs, pirmpublicējums

18. att. Arī šis Johana (Jāņa) Muižnieka 
portrets, fotografēts ap 1916.–1917. gadu, ir  
pirmpublicējums. M. Straudovskas arhīvs
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19. att. Lindai Somrei par 
izcilu ieguldījumu Igaunijas un 
Lielbritānijas starpvalstu attiecībās 
un drosmi piešķīra Britu Impērijas 
ordeni. M. Somres ģimenes arhīvs

21. att. Johana (Jāņa) Muižnieka un Lindas Somres kapa vietas Rahumē kapsētā. 
M. Levinas foto

20. att. Helēna un Arnolds Eilandi. 
1937. gads. M. Somres ģimenes arhīvs
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elizabetes ii pavēli L. somrei par izcilu iegul-
dījumu starpvalstu attiecībās un drosmi tika 
piešķirts britu impērijas ordenis. savā uzru-
nā Lielbritānijas vēstnieks naidžels Heivūds 
(Nigel Robert Haywood, dz. 1955) uzsvēra, 
ka tas prasīja no trauslas sievietes “neticamu 
drosmi un gribasspēku, kuru var tikai apbrī-
not”7. 

Laikam neviens, izņemot ģimeni, nezinā-
ja, ka L. somre bija Helēnas muižnieces vīra 
arnolda eilanda (Arnold Heinrich Eyland, 
1901–1978) māsa. arī par nacionālā varoņa 
jāņa muižnieka kapa vietas saglabāšanu pa-
domju laikā ir jāpateicas ģimenei un šai va-
ronīgajai sievietei. Lai saglabātu jāņa muiž-
nieka kapa vietu rahumē kapos, par kuru 
zināja tikai ģimene, L. somre pati iekārtoja 
kapavietu viņam blakus un kopa to kā savas 
ģimenes kapus. varētu domāt, ka tieši doma 
par nacionālā varoņa kapavietas saglabāšanu 
pamudināja L. somri pēckara gados iekārto-
ties šīs kapsētas pārvaldē. plāksne visus pa-
domju gadus uz jāņa muižnieka kapa vietas 
nebija uzstādīta, un par to zināja tikai Linda, 
Helēna un arnolds. tagad abu igaunijas varo-
ņu kapavietas atrodas blakus.

mūsu vecmammas edītes kubuliņas mā-
sīca Helēna muižniece bija precējusies ar  
L. somres-eilandes brāli — arnoldu eilandu. 
plašu ģimenes arhīvu pēc Lindas nāves sa-
glabāja viņas dēls mati somre.  

tikai tagad, pabeidzot izpēti, tapa skaidrs 
par apbrīnojamās muižnieku-somru ģimenes 
ieguldījumu savas valsts cīņā par brīvību, ne-
atkarību un tās piemiņas saglabāšanu gad-
simta garumā.

Latvijas un igaunijas vēstures pētniekiem 
arvien paveras kopīgas sadarbības un izpētes 
darba lauks, kas, cerams, vainagosies ar vēl 
kādu svarīgu lappusi.

Avoti un piezīmes
1 Levina m. jānis muižnieks — pirmais krīt 

par igaunijas neatkarību. Ilustrētā Pa-
saules Vēsture, 2013 (3): 42–49; sk. arī 
Levina m. järjejutt: esimese kangelase 

lugu. Maaleht, nr. 6–16, 7. veebruar —  
18. aprill 2013 (tõlkinud Livia viitol). (di-
giteerituna 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 
9., 10. ja 11. osa). plašāks raksts izdots 
igaunijā, laikraksta Māaleht 11 turpināju-
mos (tulkojusi Līvija vītola).

2 arjakas k. kes langes esimesena eesti 
vabariigi eest? Postimees, 23. veebru-
ar 2006; sk. arī arjakas k. par igaunijas 
brīvību pirmais krita... latvietis. tvnet.lv,  
2006. g. 16. maijs (tulk. guntars godiņš).

3 andrejs krasņikovs (dz. 1956), Dr. sc. ing. 
(1992), LZa akadēmiķis, rtu profesors.

4 Ziņas par muižnieku dzimtu tallinā atrada 
mati somre un pārbaudīja Dr. hist. t. pum-
puriņš, pie autores atrodamas visu baznīcu 
izrakstu kopijas. 

5 http://www.la.lv/vestures-muzejs-sa-
nem-unikalu-davinajumu

6 Ziņas autorei sniedza Lindas somres dēls 
mati somre.

7 https://www.postimees.ee/1478777/bri-
tid-malestasid-haudu-kaitsnud-eesti-naist 

Papildu informācija
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kalme g. tautas nacionālās un reliģiskās 

identitātes apzināšanās loma neatkarības at-
gūšanā (tēzes ar komentāriem).

pumpuriņš t. raunēnietis jānis muiž-
nieks — pirmais kritušais par igaunijas 
republiku. Druva, nodaļā “novadnieks”,  
2011. g. 17. dec.

nekrologs ministra v. gulbja sievasmātei 
1936. g. 5. decembrī laikrakstā Brīvā Zeme.

tallinas pilsētas arhīva un Cēsu vēstures 
un mākslas muzeja arhīva materiāli.

Dzimtenes draudzes un baznīcas. asv, 
1987. 

Baznīcas kalendārs. rīga, 1943.
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A LATVIAN WHO FIRST FELL IN THE STRUGGLE FOR ESTONIAN 
INDEPENDENCE

Marina Levina 
marika.laika@inbox.lv

Summary

Key words: Latvia and Estonia — struggle for independence, mixedup heroes and 
historical facts, a trip in time and space: Rauna (ronneburg) — Cēsis (Wenden) —  
Alūksne (marienburg) — Tallina (reval) — Liepa (Lindenhoff)

the article presents new information about century-old events, which connects the his-
tory of acquiring independence by two baltic states — Latvia and estonia. With the help of 
specialists from Cēsis museum of History and art, the author of the research has managed to 
supplement the up to now little-known and contradictory story about estonian national hero 
johans (jānis) muižnieks who was the first to fall in the battle during the estonian War of 
independence and who was an ethnic Latvian from rauna. after the family members of the 
estonian literary worker and translator mati somre were found in tallinn, as well as the sister 
of the fallen johans (jānis) muižnieks, albertīne sietiņsone (b. muižniece), it turned out that 
they had stored a large part of yet unstudied archival documents of the muižnieks family, which 
allowed to make research on the family and biography of the fallen estonian national hero. 
several photos of jānis muižnieks and his family members are published here for the first time.


