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LATVIEŠU DZEJNIEKA ALEKSANDRA
ČAKA RADNIECĪBA AR APKALNU UN
AUSĒJU DZIMTĀM
Antra Medne
medneantra@gmail.com
Atslēgas vārdi: Aleksandrs Čaks, Pēteris Apkalns, Longīns Apkalns, Longīns Ausējs,
dzimtas vēsture
Pētījumā akcentētas nezināmas Latvijas kultūras vēstures lappuses, kas tuvā radniecībā saista latviešu dzejnieka Aleksandra Čaka ģimeni ar sabiedrisko darbinieku, skolotāju
un tautsaimnieku Apkalnu un Ausēju dzimtām. Longīns Ausējs bija Cēsu pilsētas galva (1918), Latvijas Republikas izglītības ministrs (1921), ekonomikas zinātņu doktors,
Latvijas Universitātes vecākais docents, Pēteris Apkalns bija latviešu luterāņu mācītājs,
militārais kapelāns Latviešu nacionālajos bruņotajos spēkos un Longīns Apkalns — komponists, dziedātājs, publicists un diriģents. Lai atklātu dzimtu saites, pētījumā izmantotas
L. Apkalna atmiņas “Par Aleksandru Čaku domājot”, kas pierakstītas ar lielu laika distanci
no aprakstīto notikumu perioda — 20. gadsimta 80. gados. Neskatoties uz to, ka atmiņās ieviesušās vairākas faktoloģiskas kļūdas, tās kopumā nemazina autora doto kopējo
20. gadsimta 30. un 40. gadu noskaņu un personu raksturojumus, kad A. Čaka ģimene
pavadīja kopā ar Apkalnu un Ausēju ģimenēm ne tikai svētku dienas, bet bija kopā arī
ikdienas darbos. Pētījumā izmantoti Aleksandra Čaka memoriālā dzīvokļa–muzeja krājuma
materiāli, kur korespondences kolekcijā atrodamas vairāku gadu garumā Apkalnu un Ausēju dzimtu pārstāvju rakstītas vēstules A. Čaka ģimenei, L. Ausēja grāmata “Ceļi uz laimi”
(1936), kā arī mācītāja P. Apkalna vadīto dievkalpojumu informatīvās lapiņas.

Latviešu dzejnieka Aleksandra Čaka
(1901–1950) tēva Jāņa Čadaraiņa
(1856–1952) dzimtas vēsture aizsākās
Gaiziņkalna apkārtnē, no kurienes Latvijas
kultūras un tautsaimniecības vēsturē nāk
divas slavenas un nozīmīgas dzimtas —
Čadaraiņi un Apkalni, kuri cēlušies no vienas
Purviņu1 dzimtas Vidzemes augstienē.
Pētījums ieskicē latviešu dzejnieka
A. Čaka ģimenes radniecību ar sabiedrisko darbinieku, skolotāju un tautsaimnieku,
Cēsu pilsētas galvu (1918), Latvijas Repub24

likas izglītības ministru (1921), ekonomikas
zinātņu doktoru, Latvijas Universitātes vecāko docentu Longīnu Ausēju (1885–1942),
ar latviešu luterāņu mācītāju, militāro kapelānu Latviešu Nacionālajos bruņotajos spēkos Pēteri Apkalnu (1882–1942) un Longīnu Apkalnu (1923–1999) — komponistu,
dziedātāju, publicistu un diriģentu. Pētījumā
izmantotas L. Apkalna atmiņas, kas publicētas 1987. gada 1. jūlijā žurnāla “Treji
Vārti” 118. numurā — “Par Aleksandru
Čaku domājot”, bet, ņemot vērā faktu, ka
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autors savas jaunības atmiņas pierakstīja ar
lielu laika distanci no aprakstīto notikumu
perioda — 20. gadsimta 80. gadiem, tekstā ieviesušās vairākas faktoloģiskas kļūdas,
kuras kopumā nemazina autora doto kopējo
noskaņu un personu raksturojumu. Pētījumā
arī izmantoti A. Čaka memoriālā dzīvokļa–
muzeja krājuma materiāli, kur korespondences kolekcijā atrodamas vairāku gadu
garumā Apkalnu un Ausēju dzimtu pārstāvju
rakstītas vēstules A. Čaka ģimenei, L. Ausēja grāmata “Ceļi uz laimi”2, kā arī mācītāja
P. Apkalna vadīto dievkalpojumu informatīvās lapiņas.
Plašāku ieskatu dzimtas vēsturē, sadzīvē,
komunikācijā un notikumos 20. gadsimta
pirmajā pusē devis Longīns Apkalns: “Aleksandrs Čaks man bija itin tuvos rados. Mūsu
abu senči bija nākuši no Purviņu dzimtas
Piebalgas augstienē. Purviņiem bija trīs meitas, kas varētu būt dzimušas 19. gadsimta
pirmajā pusē. Divas savaldzināja precinieki
no Gaiziņkalna apkaimes, kas toreiz piederēja pa daļai Bērzaunes, pa daļai Devēnas novadam. [..] Purviņu meita Ede izgāja tautās
pie Jāņa Apkalna, kas, no kalpu kārtas nākdams, bija noslēdzis līgumu ar Devēnas baronu Brimmeru3 par apmēram 100 hektāru
lielas saimniecības pirkšanu. Abrienu kalnu
vidū Jānis Apkalns plašā vērienā sāka celt
saimniecībai nepieciešamās ēkas, kurās par
saimnieci no Piebalgas tika atprecēta Purviņu Ede. Jānim un Edei (1849–?) Apkalniem
izauga kupls bērnu pulciņš: meitas Kristīne
(1876–1925)4, Jūlija (1871–195?), Lūcija
Lidija Zelma (1888–1943) un dēls Pēteris
(1882–1942).
Piebalgas Purviņu meita Ilze apprecēja bērzaunieti Čaku. Viņiem bija divi dēli:
Jānis un Pēteris. Abi brāļi vēl jaunekļa gados devās uz Rīgu — Jānis mācījās drēbnieka amatā, bet Pēteris, īsts spēka vīrs,
strādāja par mūrnieku. Pēteris mūrēja sienas un krāsnis bagātā latviešu filantropa
K. Morberga5 jaunceltnēs vēlākajā Aspazijas
bulvārī. Brālis Jānis apprecēja Emīliju Li-

zeti Freiju. Viņiem 1901. gada 27. oktobrī
piedzima dēls Aleksandrs, vēlāk slavenais
latviešu dzejnieks. Tā trīsdesmitajos gados
Rīgā mita trīs ģimenes, kuras saistīja radniecības saites: Jāņa Apkalna dēls Pēteris,
kam auga dēls. Jāņa Apkalna meita Lūcija,
kas bija apprecējusi universitātes docentu
un publicistu L. Ausēju. Viņiem auga dēls
Orests un meita Rūta.”6

1. att. Longīns Apkalns7

L. Apkalnu ar A. Čaku šķīra 22 gadu
starpība, viņus nevienoja kopīgs bērnības
vai jaunības posms, jo laikā, kad L. Apkalns
piedzima, A. Čaks jau bija beidzis vidusskolu Saranskā (Krievijā), paspējis pastrādāt
laikraksta “Komunisma Ceļš” (1921) redakcijā, iepazīt Pirmā pasaules kara un Pilsoņu
kara briesmas, zaudējumus un bailes. Viņi
sāka sazināties tikai 20. gadsimta 30. gados, kad atklāja kopīgas intereses par literatūru, dzeju un mūziku. Longīns Apkalns
bija mācītāja Pētera Apkalna un viņa sievas
Elzas (dzim. Jansone, 1892–1972) dēls.
Viņš bija A. Čaka otrās pakāpes brālēns.
Pēc vidusskolas beigšanas izvēlējās studēt
mūziku Rīgas Tautas konservatorijā, taču
studijas pārtrauca Otrais pasaules karš.
1944. gadā visa ģimene devās bēgļu gaitās uz Vāciju, kur Longīns turpināja mūzikas studijas, apgūstot vokālo mākslu un
kompozīciju Detmoldas (Detmold) mūzikas
25
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augstskolā Vācijā, Ziemeļu Vestfālenē (Nordwestfalen), kā arī privāti mācījās pie Jāzepa
Vītola (1863–1948), kļūdams par profesora
pēdējo skolnieku. 1950. gadā viņš sāka vokālista darbu Osnabrikas (Osnabrück) operā,
vēlāk arī Detmoldas (Detmold) operā un Vācijas radiofonos. L. Apkalns komponējis daudzus cikliskus darbus — gan solodziesmas
un kordziesmas, gan arī kamermūziku dažādiem instrumentiem, stīgu kvartetiem, simfoniskas kantātes, četras simfonijas, koncertu
akordeonam, arfai un stīgu orķestrim, kā arī
simfoniju nelielam orķestrim un elektriskajām ērģelēm. L. Apkalnu Eiropas latviešu
komponistu saimē dēvēja par vienu no radikālākajiem skaņražiem, kurš savā muzikālajā
rokrakstā asimilējis gan modernisma, konstruktīvisma un Vācijā tik iecienīto 12 skaņu
tehniku — dodekafoniju, gan arī romantisma
noskaņas.8
Nozīmīga vieta L. Apkalna darbībā bijusi
publicistikai. Viņa grāmata “Latviešu mūzika” (Lettische Music, Wiesbaden, 1977) ir
viens no pirmajiem izdevumiem, kas izdots
ārpus Latvijas par latviešu komponistu mūzi-

ku. Viņš bijis viens no Kanādā regulāri izdotā rakstu krājuma “Latvju mūzika” redakcijas kolēģiem. Viņš veidojis publikācijas gan
par latviešu klasiķu darbiem, piemēram, par
Alfrēda Kalniņa (1879–1951) operu “Baņuta”, gan arī par Rihardu Vāgneru (Wagner,
1813–1883) Latvijā, jauno latviešu mūziku
Hanoverā un apceri “Latviešu tautas dziesmas historiogrāfija”.10
Atmiņās L. Apkalns rakstījis arī par
A. Čaka pievēršanos literāram darbam un radinieku skeptisko attieksmi pret viņa dzeju,
jo, “kad pēc Pirmā Pasaules kara Aleksandrs
no Krievijas atgriezās Latvijā, arodizglītības,
eksistences pamata viņam nebija. Radi bija
naigi palīdzētāji un tūlīt ielika Aleksandru par
pārzini Drabešu bāriņu patversmē. Amats
nebija slikts, taču maz vien pa viņa gaumei.
Nebija ilgi jāgaida, līdz Sašiņš labo vietu pameta, devās uz Rīgu un sāka strādāt literārus gadījuma darbus”11. 1925. gada vasarā
A. Čaks bija beidzis Rīgā Obligatorisko skolu
skolotāju kursus un norīkots darbā Drabešu
bērnu internātskolā, kur ar labiem panākumiem trīs gadus strādāja par skolotāju

2. att. Viena no Pētera un Elzas Apkalnu apsveikuma kartītēm Čaka ģimenei,
sūtīta 1935. gadā9
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un skolas pārzini, uzņemdamies atbildību
gan par skolēnu mācībām, gan ārpusklases
nodarbībām. Apkalnu ģimene juta līdzi Čadaraiņu ģimenei, kad A. Čaks 1928. gadā
pameta labu darbu Drabešos12 un atgriezās Rīgā bez iztikas līdzekļiem. Kad iznāca
A. Čaka pirmās grāmatas “Es un šis laiks”
(1928) un “Sirds uz trotuāra” (1928), attieksme mainījās: “Pirmie dzejoļi! Radi gan
nebija muļķi un zināja, ka tādi modīgi dzejoļi jau parādījušies arī citu tautu literatūrā.
Taču, ja tāds putns izšķiļas pašu ligzdā, tad
tā ir pavisam cita lieta,”13 — rakstīja L. Apkalns. Kad tika publicētas poēmas no cikla “Mūžības skartie”, visi bija patiesi lepni
par savu slaveno dzimtas pārstāvi. Vēlākajos gados, kad L. Apkalns pats pievērsās
literārajam darbam, viņš lūdza padomus
A. Čakam rakstniecības jautājumos. L. Apkalns atzina, ka dzejot sācis, tikko iemācījies lasīt un rakstīt. “Vienu vasaru — tas
bija jau jaunajā “Abrienu”14 saimniecībā —
A. Čaks noņēmās mani apmācīt metrikā.
Nu zināju, kāda shēma ir trohajiem, kāda
jambiem, pazinu daktilus un heksametrus.

Ieguvu arī kādu jausmu par formu simetriju
un līdzsvarojumu. Taču Aleksandrs vispirms
ieteica vingrināties nekomplicētos četrrindu vai sešrindu pantos un necensties tūlīt
lauzīties sonetu vai trioletu virtuozitātē. Pēc
neilga laika mani savaldzināja mūzika. [..]
Es sāku atklāt mūzikas skaņu raksta sakarības. A. Čaks ne vien neskuma par manu
dezertēšanu no dzejas uz mūziku, bet bija
par to ļoti apmierināts. “Mēs abi kopā taisīsim lielas lietas!” — viņš jūsmīgos uzplūdos
mēdz teikt.”15
Kad Apkalnu meita Lūcija beidza Grašu
skolu “Jaunzemjos”, viņai vajadzēja turpināt
mācības Rīgā pedagoģiskajā klasē, lai saņemtu skolotājas tiesības. Apkalnu ģimene,
baidoties Lūciju vienu pašu laist uz Rīgu,
pieņēma lēmumu, ka vecākā māsa Jūlija arī
pārcelsies uz pilsētu un abas īrēs dzīvokli.
Jūlija Apkalnu ģimenē bija kā atbalsts un
palīgs visiem ģimenes locekļiem dažādās
dzīves situācijās. Jūliju vienoja arī draudzība
ar A. Čaku. Dzīvodama Rīgā, viņa regulāri
ciemojās Čadaraiņu dzīvoklī — gan Marijas
ielā 51, gan Lāčplēša 48/50. Jūlija bija ļoti

3. att. Jūlijas Apkalnas rakstīta vēstule A. Čakam ar pateicību par grāmatu
1935. gadā no Apkalnu fermas Bērzaunē16
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muzikāla, spēlēja klavieres un vijoli, lasīja
klasisko literatūru, piedalījās visos Bērzaunē
organizētajos kultūras pasākumos.
L. Apkalns atzina, ka “ar A. Čaku Jūlijas tantei bija izveidojusies īpaša gara kopība. [..] Es manīju, ka Čaks ar tanti Jūliņu
bija runājis par tādām lietām un tādiem tematiem, par ko viņš nerunāja ne ar vienu
citu”17. Ciešo saikni un draudzību apliecina
Jūlijas Apkalnas pastkartes un vēstules, kas
sūtītas dzejnieka ģimenei svētku dienās.
Kad 1907. gadā Kristīne Apkalna pārcēlās uz Cēsīm un atvēra sieviešu ģimnāziju,
Lūcija, ieguvusi skolotājas tiesības un apprecējusies ar Longīnu Ausēju, arī iekārtojās uz
dzīvi Cēsīs, jo L. Ausējs atvēra savu reālskolu. Viņi visi strādāja par skolotājiem gan
ģimnāzijā, gan reālskolā.18
A. Čaka draudzība ar Apkalnu ģimeni turpinājās līdz 1944. gadam, kad viņi
pieņēma lēmumu doties prom no Latvijas. Otrā pasaules kara laikā, bēgdams no
Rīgas, A. Čaks kādu brīdi dzīvoja Apkalnu
īrētajā vasarnīcā Jūrmalā. “Pēdējā vasarā

1944. gadā, pirms otrreizējās Latvijas okupācijas, A. Čaks dienām ilgi dzīvoja Mellužos, kur mēs bijām noīrējuši nelielu vasarnīcu. Cenšoties nedomāt par nenovēršamo,
pagāja mūsu pēdējā dzimtenes vasara.
Mana māte bija izlēmusi doties uz Vāciju.
Viņa centās pierunāt arī Aleksandru doties
līdz. Uz Vāciju braukt Čakam bija paniskas
bailes. To viņš pateica vairākkārt skaidri un
atklāti. Bet viņš apsolījās doties uz Kurzemi.
Savu solījumu viņš bija pildījis daļēji: Rīgas
krišanas laikā 1944. gada oktobrī viņš dzīvoja Rīgas Jūrmalā.”19
Čadaraiņu un Apkalnu ģimeņu saites
līdz pat 1944. gadam bija ciešas. Bērzaunes “Pelādu”20 mājas, kā arī “Abrienas” bija
regulāra dzimtas pulcēšanās vieta, godu
svinēšana un A. Čaka patvēruma vieta gan
atpūtas brīžos, gan sarežģītās dzīves situācijās. Par notikumiem un sajūtām Bērzaunē 1932. gadā A. Čaks uzrakstīja romantiski nostaļģisku stāstu “Ziemassvētki
Gaiziņa augstienē”: “Necaurredzamā nakts
tumsā dzird skalojamies ezera viļņus, krāc

4. att. Jūlijas Apkalnas sūtīta pastkarte Čadaraiņu ģimenei 1935. gada decembrī
no Gaiziņkalna21
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strauta ūdens, un kā mīklaina strīpa pavīd
retā braucēju vai gājēju līdzpaņemtās Ziemassvētku “svecītes” — laternas, gaismā
dubļainie lauku ceļi. Svētku sestdienā vēl
kokus greznoja sarma, bet pirmo svētku lietus ātri vien pazudināja šo vienīgo Ziemassvētku krāšņumu. [..] Naudas trūkums un
sniega trūkums bija divi visvairāk pārrunātie
temati laucinieku vidū svētkos.”22
A. Čaka tēva Jāņa Čadaraiņa brālēns
Pēteris Apkalns bija evaņģēliski luteriskās
baznīcas mācītājs. 1911. gadā pabeidza
Tērbatas Universitāti. 1913. gadā P. Apkalnu Rīgas Svētā Jēkaba katedrālē iesvētīja par Cēsu apriņķa vikāru, un viņš kļuva par Cēsu lauku draudzes mācītāju, bet
1916. gada oktobrī — par latviešu strēlnieku bataljonu kapelānu. Laikraksts “Līdums”
rakstīja, ka viņš ir garīdznieks, kurš “nozvērinājis gandrīz visus latviešu strēlniekus, pavadot bataljonus uz cīņu, apmācības vietām
un kauju pozīcijām”23. Viņu dēvēja par dedzīgo patriotu, kas bija kalpojis par karalauka
mācītāju asiņainākajās kaujās, kurās Pirmā
pasaules kara laikā karoja latviešu strēlnieku pulki 1916. un 1917. gadā. “Krievijas
impērijas armijas vadība labi saprata, cik
liela nozīme kara laikā ir mācītājam, kurš
var karavīrus ne tikai papildus motivēt cīņai,
bet arī pēc kaujām pārrunāt ar tiem visus
kara pārdzīvojumus, stiprināt karavīru cīņas
sparu un psiholoģiski sagatavot apziņai par
nāves klātbūtni kauju laikā.”24

5. att. Ielūgums Čadaraiņu ģimenei uz P. Apkalna un E. Jansones laulībām Rīgā, Sv. Jāņa
baznīcā 1923. gada 24. februārī25

6. att. Mācītājs Pēteris Apkalns

7. att. Pateicības dievkalpojums Tautas vienības svētkos Doma baznīcā, kuru vadīja mācītājs P. Apkalns26
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Nav dokumentālu pierādījumu, bet
iespējams, ka tieši P. Apkalns ar savu personīgo pieredzi un stāstiem par latviešu
strēlnieku varonīgajām cīņām iedvesmoja
A. Čaku darbam pie poēmu cikla “Mūžības
skartie”. P. Apkalns, piedaloties Brīvības cīņās, tika ievainots. Par varonību kaujas laukā viņu apbalvoja ar Svētā Jura krusta lenti,
kas gan netika pasniegta, jo 1917. gadā sākās Oktobra revolūcija.27
Līdz 1926. gadam viņš bija Cēsu un
Raunas draudžu mācītājs, kā arī ticības
mācības skolotājs Cēsīs. Tas sakrīt ar laiku,
kad A. Čaks strādāja Drabešu sešklasīgajā
internātskolā un dažkārt viesojās Raunā un
Cēsīs. P. Apkalna radinieks Igors Briežkalns
(1920–2015)28 savā atmiņu grāmatā rakstījis, ka mācītājs P. Apkalns viņa tēvam Aleksandram Briežkalnam bija teicis, ka esot
savācis plašu materiālu klāstu par Apkalnu
dzimtu. Uz šo materiālu pamata domājot sarakstīt grāmatu.29 Diemžēl šāda grāmata netika uzrakstīta un izdota, kā arī visu savākto
dokumentu liktenis nav zināms.
P. Apkalna un A. Čaka sarunu inspirētas, pēc dažiem gadiem tapa poēmas par
varonīgajiem latviešu strēlniekiem. Pamatojoties uz A. Čaka vēstures zināšanām un

1930. gada oktobra mēnešrakstā “Daugava”30 publicēto pirmo poēmu “Strēlnieku
atgriešanās”, kas bija veltīta varonīgajām
cīņām pie Kazaņas, Kromiem, Perekopa
un strēlnieku sarežģīto atgriešanos Latvijā,
1935. gadā rakstnieks un akciju sabiedrības
“Valters un Rapa” līdzvadītājs un literatūras,
mākslas un zinātnes mēnešraksta “Daugava” redaktors Jānis Grīns (1890–1966)
piedāvāja A. Čakam literārā redaktora vietu izdevumā “Latviešu Strēlnieki”. Strādājot
Latviešu veco strēlnieku biedrībā, lasot iesūtītos manuskriptus un personīgi iepazīstoties
ar strēlniekiem, viņu “likteņstāstiem, kauju
norišu aprakstiem, satiekoties ar cīņu dalībniekiem, radās ierosme domāt par strēlniekiem veltītu grāmatu”31. A. Čaks par strēlniekiem rakstīja arī stāstus, kurus domāja izdot
atsevišķā grāmatā ar nosaukumu “Mans vecais mētelis”. Par grāmatas ieceres nopietnību liecina mākslinieka Aleksandra Junkera
(1899–1976) sagatavotais grāmatas vāka
makets. Tomēr grāmata netika izdota.
Pamazām veidojās pirmā strēlniekiem
veltīto poēmu grāmata. 1937. gadā izdevniecība “Zelta Grauds” izdeva pirmo daļu
grāmatai “Mūžības skartie. Dzejas par latviešu strēlniekiem” ar astoņiem dzejojumiem.

8. att. Raunas baznīca
20. gadsimta 30. gados,
kad tajā par mācītāju
kalpoja P. Apkalns32
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9. att. A. Junkera vāka zīmējuma skice
A. Čaka grāmatai “Mans vecais mētelis”33

1939. gada 28. maijā rakstītajā vēstulē
žurnālistam un rakstniekam Līgotņu Jēkabam A. Čaks atklāja savus nākotnes plānus:
“Pirmā grāmata jau izdota, otrajai grāmatai
ir skaidrs plāns. Trešās un ceturtās grāmatas

poēmas arī “man gatavas, tikai nav drukātas, vienīgi “Strēlnieku atgriešanās” ir nodrukāta.”34 Vēlāk A. Čaks atteicās no sākotnējās
ieceres un mainīja poēmu izkārtojumu grāmatās. “Otrās daļas manuskripts bija gatavs
tikai 1939. gada decembra pašā sākumā.
Par to liecina izdevniecībā iesniegtais darbs,
kurā apkopoti otrajā daļā ietilpstošo poēmu
pirmpublicējumi ar A. Čaka labojumiem”35.
1939. gada nogalē iznāca darba “Mūžības
skartie” otrā daļa ar 13 dzejojumiem un “Izskaņu”. 1940. gada 10. janvārī A. Čakam
par pirmajām divām grāmatām tika piešķirta
Annas Brigaderes prēmija.36
Par nopelniem 1916. un 1917. gada
kaujās mācītājam P. Apkalnam 1926. gadā
piešķīra III šķiras Lāčplēša Kara ordeni,
kad viņu atkārtoti apbalvošanai izvirzīja
toreizējais kara ministrs Jānis Goldmanis
(1875–1955). Izjutis piederību armijai, trīs
gadus no 1926. līdz 1929. gadam, paralēli
darbam Cēsīs un Raunā, P. Apkalns kalpoja Latgales divīzijā. 1927. gada 6. augustā laikrakstā “Cēsu Avīze” parādījās raksts
“Lieli svētki Raunā”. P. Apkalns kā Raunas
baznīcas mācītāju ievedis jauno mācītāju

10. att. A. Čaka viesošanās Raunā 1926. gadā37
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Albertu Treizi baznīcā, kurš turpinās kalpošanu pēc P. Apkalna aiziešanas. No 1929. gada
P. Apkalns bija Cēsu un Valmieras garnizona, kā arī 10. Cēsu aizsargu pulka mācītājs.
1934. gada 1. jūnijā viņš kļuva par visas
Latvijas armijas mācītāju un vienlaikus, no
1935. līdz 1940. gadam, bija Rīgas Māras
draudzes un Rīgas garnizona mācītājs.38
A. Čaka muzeja krājumā saglabājusies
fotogrāfija, kurā redzams A. Čaks Raunā kopā ar iesvētītajiem jauniešiem kādās
svinībās. Pētnieki kādu laiku uzskatīja, ka
māja, kur notiek svinības, ir Raunas mācītājmāja, taču P. Apkalns nekad kā draudzes
mācītājs neizmantoja iespēju dzīvot Raunā. Viņš visus astoņus gadus reizi mēnesī
ieradās noturēt dievkalpojumus Raunā, bet
pastāvīgi dzīvoja Cēsīs. Par Raunas draudzi
rūpējās palīgmācītājs A. Akmentiņš. Kad
1927. gada augustā Raunas draudzē kalpot
sāka jaunais mācītājs A. Treizis, A. Akmentiņš turpināja darbu kā palīgmācītājs.
1941. gadā, lai izvairītos no represijām,
P. Apkalns devās uz Vāciju, kur 1942. gada
4. februārī Gotā (Gotha) mira. Pieminot

P. Apkalnu, laikraksts “Tālavietis” 1942. gadā
rakstīja: “Daudziem latviešu jaunekļiem un
vīriem mācītājs Pēteris Apkalns deva Visvarenā svētību, izejot cīņā par savas tēvzemes
brīvību, savas tautas godu un taisnību. Viņa
pravietiskie un dedzīgie vārdi par savu tautu
un zemi deva spēku un izturību tēvzemes karotājiem. Ar savas tautas karavīriem mācītājs
Pēteris Apkalns bija saaudzis kā koks ar savu
sakni.”39

11. att. Longīns Ausējs40

12. att. Raunas draudzes (ķestera) māja ap 1930. gadu41

32

LATVIEŠU DZEJNIEKA ALEKSANDRA ČAKA RADNIECĪBA AR APKALNU UN AUSĒJU DZIMTĀM

Longīns Ausējs ieprecējās Apkalnu dzimtā. Viņa sieva bija Jāņa un Edes Apkalnu
jaunākā meita Lūcija Zelma.
L. Ausējs bija daudzpusīgs, sabiedriski
aktīvs Latvijas patriots, kurš dzimis Pleskavas apgabalā, latviešu Lauru kolonijā42,
mācījies Alūksnes draudzes skolā, Pleskavas reālskolā (1899–1900) un Pleskavas
klasiskajā ģimnāzijā (1900–1906), Pēterburgas universitātē studēja matemātiku
(1906–1910). Pēc studijām septiņus gadus
strādāja par skolotāju Cēsu reālskolā, kur
iepazinās ar Lūciju Zelmu. Sarežģītajā Pilsoņu kara laikā viņš īsu brīdi — 1918. gadā
bija Cēsu pilsētas galva, bet no 1919. gada
strādāja par Izglītības ministrijas Skolu departamenta direktoru. 1921. gadā uzsāka
politisko karjeru, iestādamies Arveda Berga43 (1875–1941) vadītajā Bezpartijiskajā

nacionālajā centrā. No 1921. gada 27. aprīļa līdz 18. jūnijam bija Latvijas izglītības ministrs. Līdztekus darbam kā eksterns beidza
arī Latvijas Universitātes Tautsaimniecības
fakultāti. Strādāja par Latvijas Universitātes
vecāko docentu. 1925. gadā L. Ausēju ievēlēja Rīgas Domē, kur viņš bija Rīgas Skolu
valdes loceklis. Viņš bija 2. Saeimas deputāts Nacionālajā centra frakcijā. 1927. gadā
viņam piešķīra Triju Zvaigžņu ordeni.
Longīnam un Lūcijai Zelmai Ausējiem
bija divi bērni — meita Rūta Līne Ausēja
(1923–1991, prec. Marcinkēviča) un dēls
Orests Ausējs (1914–1942).
Pēc Latvijas okupācijas — 1941. gadā
L. Ausēju deportēja uz Usoļjes (Usoļje) labošanas darbu nometni Permas apgabalā
Krievijā, kur 1942. gada 2. maijā viņu apsūdzēja par piedalīšanos kontrrevolucionārā
13. att.
Lieldienu apsveikuma kartīte
Čadaraiņu ģimenei Rīgā
no Ausēju dzimtas 1932. gadā44

14. att.
Izraksts no PSRS
Iekšlietu tautas
komisāra Sevišķās
Apspriedes
protokola
Nr. 29-m45
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15. att. Izziņa, ka spriedums par L. Ausēja nošaušanu ir izpildīts
1942. gada 9. jūnijā46

organizācijā un nošāva 1942. gada 9. jūnijā. L. Ausēja dēlam Orestam bija līdzīgs
liktenis. Viņš bija aizsargu un “Pērkoņkrusta” organizāciju biedrs, kā arī darbojās studentu korporācijā “Fraternitas Metropolitana”. Orests, tāpat kā tēvs, tika arestēts un
ieslodzīts Usoļjes labošanas darbu nometnē.
Viņam piesprieda nāvessodu un nošāva
1942. gada 17. jūnijā.
Ausēju ģimene dzīvoja Rīgā, tādēļ saskarsme ar Čadaraiņiem bija ciešāka.
1936. gada Ziemassvētkos L. Ausējs uzdāvināja A. Čakam savu grāmatu “Ceļi uz
laimi”, kurā apkopoti autora priekšlasījumi
Krišjāņa Barona tautas augstskolā, Jaunpils
lauksaimniecības biedrības un Sadraudzības biedrības rīkotajos kursos. Tajā iztirzāti dzīves mākslas jautājumi par grūtām
situācijām dzīvē — vilšanos, sāpēm, nemieru, šo grūtību pārvarēšanu. L. Ausējs
aicināja “apstāties savā drudžainajā steigā
un nemierā, kādā aizvadām dienu pēc dienas, kādā traucamies pretī nākotnei. Vien34

alga, vai pilniem malkiem baudām pašlaik
dzīvi, vai plosa mūs dzīves apnikums —
apstāsimies uz acumirkli savās baudās vai
izmisumā”47. Strādādams Latvijas Izglītības ministrijā, L. Ausējs sastādīja un izdeva arī mācību grāmatas: “Algebra” (1918),
“Ģeometrija” (1920), “Dzīve skaitļos”
(1924), “Aptuvenie skaitļi” (1924), “Finanšu matemātika” (1926).
Latvijas kultūras un tautsaimniecības
vēsturē Apkalnu un Ausēju dzimtu devums,
iepretī A. Čaka ģimenei, maz vērtēts un pētīts. Katrs no ģimenes locekļiem savu pienesumu Latvijas kā valsts izveidē un attīstībā
devis literatūrā, mūzikā, izglītībā, tautsaimniecībā, garīgajā dzīvē un politikā. Augot un
veidojoties tik stiprā dzimtā, A. Čaks piepildīja savas idejas un sapņus, kļūstot par
vienu no 20. gadsimta pirmās puses labākajiem, redzamākajiem un savdabīgākajiem
Latvijas rakstniekiem.
Raksts ir recenzēts.
The article is peer-reviewed.
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Avoti un piezīmes
1
2

3

4

Atsevišķos avotos minēta kā Pūriņš.
Ausējs L. Ceļi uz laimi. Rīga: a/s Valters
un Rapa, 1936, 1.–245. lpp.
1745. g. Brimmeru dzimta nopirka Odzienas (Odensee) muižu, kas kļuva par Brimmeru dzimtmuižu. Rūdolfs
Fridrihs Adrians Brimmers (1809–1888)
pasūtīja jaunas Odzienas muižas kungu
mājas būvi neogotikas stilā. Viņa dēls Filips Engelbrahts Mihaels Brimmers vadīja 1905. gada revolūcijas laikā nodedzinātās ēkas daļēju atjaunošanu. Jaunais
barons Brimmers mācījās Vācijā. Uzzinājis par nekārtībām muižā Vidzemē, viņš
pameta mācības, lai atgrieztos muižā
aizstāvēt savus zemniekus. A. Upīts romānos “Kunga pātaga” un “Pirmā nakts”
izmantojis barona Brimmera tēlu.
1907. g. Cēsīs dibināta Kristīnes Apkalnas (1880–1925) privātā sieviešu
ģimnāzija. Pirmajos gados mācības notika pielāgotās, bijušo kazarmu telpās.
Jau 1909. g. aprīlī Cēsu pilsētas domē
izskatīja skolas piebūves divu projektu
variantus, ko pirms tam bija apsprieduši
pilsētas galva V. Bērsons, būvniecības komisija un ģimnāzijas aizgādņu padome.
Domes sapulcē nolēma, ka pēc trim gadiem jāuzceļ skolas piebūve Raunas ielā,
jo skolas telpas skolnieču lielā skaita dēļ
kļuvušas ļoti šauras. Domnieki tam piekrita un uzdeva pilsētas valdei ne vēlāk
kā pēc diviem gadiem organizēt piebūves
celtniecību. 1911. g. skola ieguva divstāvu piebūvi. Pirmā pasaules kara laikā,
1916. g. 12. jūlijā, K. Apkalnas sieviešu
ģimnāzijas aizbildņu padomes sēdē nolēma informēt Cēsu pilsētas valdi par izmaiņām: sieviešu ģimnāzijas tiesības un pienākumi nodoti valsts padomnieka meitai
Margaritai Neijai (1889–?). Viņa ievēlēta
par ģimnāzijas priekšnieci. Šo lēmumu
akceptēja Tautas izglītības ministrijas
Rīgas mācību apgabala aizbildnis, nosūtot 1916. g. 14. oktobrī vēstuli, kur

5

6

7
8

9

10

11
12

13
14

15
16

17

paskaidrots, ka K. Apkalna aizgājusi
no skolas vājās veselības dēļ. Turpmāk
K. Apkalnas sieviešu ģimnāziju sauca par
Cēsu M. Neijas ģimnāziju.
Kristaps Morbergs (1844–1928) — latviešu arhitekts un mecenāts.
Apkalns L. Par Aleksandru Čaku domājot.
Treji Vārti. 1987, 118: 24.
Periodika.lv.
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/vakara-autorprogramma/radikals-skanradis-noslepumaina-personiba...-longinam-apkalnam. Sk. 2020. g. 24. aug.
AČMD, inv. nr. K/1729, Aleksandra Čaka
memoriālā dzīvokļa–muzeja krājums.
https://klasika.lsm.lv/lv/raksts/vakara-autorprogramma/radikals-skanradis-noslepumaina-personiba...-longinam-apkalnam. Sk. 2020. g. 25. jūl.
Apkalns, op. cit., 24. lpp.
No 1925. g. līdz 1928. g. A. Čaks strādāja par skolotāju un skolas pārzini Drabešu sešklasīgajā internātskolā.
Apkalns, op. cit., 24. lpp.
Mājas netālu no Gaiziņkalna, kur dzīvoja
Apkalnu ģimene.
Apkalns, op. cit., 24. lpp.
AČMD, inv. nr. K/1580, Aleksandra Čaka
memoriālā dzīvokļa–muzeja krājums.
Jūlija bija temperamentīgākā no visiem
Jāņa Apkalna bērniem. Taču liktenis viņas dzīvē pagrieza stūri pavisam uz citu
pusi. Agros gados viņa sirga ar mugurkaula tuberkulozi, kas salieca stāvu un novājināja ķermeni. Slimība gan tika apturēta,
taču viņas dzīves ievirze bija mainījusies.
Drīz pēc Jāņa Apkalna nāves viņa kopā
ar māti devās no Cēsīm, kur vecie Apkalni bija dzīvojuši pie dēla Pētera, atpakaļ uz “Abrienām”. Arī pēc mātes nāves
viņa palika dzimtajā sētā, vēlāk pārceldamās uz P. Apkalna jaunuzcelto namu.
Tur viņa mita savā īpašajā gara dzīves
lokā, tikai retu reizi ziemas mēnešos pasērsdama Rīgā brāļa vai māsas ģimenē.
Paaudžu starpības dēļ A. Čaka kontakti
35
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ar pārējiem Apkalnu un Ausēju ģimeņu
locekļiem nebija tik cieši. Jāņa Apkalna bērni bija apmēram vienā vecumā
ar Aleksandra vecākiem, tātad par vecu
biedriskai tuvībai. Jāņa Apkalna mazbērni tādiem kontaktiem sākumā bija par
jaunu.
Marijas Lingas (dz. Smalika,1890–1990)
atmiņas par skolu Vestienas Grašu “Jaunzemos” un Apkalnu dzimtu. Pierakstītas
1988. g.
Apkalns, op. cit., 28. lpp.
Mājas Bērzaunes pagastā, kur dzīvoja
A. Čaka krusttēvs Pēteris Čadariņš-Čaks
(1860–1948).
AČMD, inv. nr. K/1590, Aleksandra Čaka
memoriālā dzīvokļa-muzeja krājums.
Čaks A. Ziemassvētki Gaiziņa augstienē.
Aleksandrs Čaks. Kopoti raksti, 3. sēj.
Rīga: Zinātne, 1932, 511. lpp. https://
www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/vesture/
lacplesa-kara-ordena-stasti-peteris-apkalns--vienigais-apbalvotais-macitajs.
a337581/ Sk. 2020. g. 11. nov.
Mācītājs Pēteris Apkalns. Līdums. 1916 g.
229: 2.
Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Pēteris
Apkalns. https://www.lsm.lv/raksts/dzive-stils/vesture/lacplesa-kara-ordena-stasti-peteris-apkalns--vienigais-apbalvotais-macitajs.a337581/. Sk. 2020. g.
4. apr.
AČMD, inv.nr. K/1762, Aleksandra Čaka
memoriālā dzīvokļa-muzeja krājums.
AČMD, inv. nr. I/2184 Aleksandra Čaka
memoriālā dzīvokļa-muzeja krājums.
1917. g. revolūcija, attiecināta uz boļševiku veikto varas sagrābšanu Krievijā
1917. g. novembrī (pēc vecā stila oktobrī).
I. Briežkalna tēva Aleksandra vecāmāte
Līze bija P. Apkalna tēva māsa.
I. Briežkalna atmiņu grāmata. AČMD zinātniski pētnieciskais arhīvs.
Čaks A. Strēlnieku atgriešanās. Daugava,
1930, 10.
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Rūmnieks V. Mūžības skartie. Krājuma
tapšana. Aleksandrs Čaks. Kopoti raksti.
2. sēj. Rīga: Zinātne, 1992, 424. lpp.
Zudusī Latvija.lv.
AČMD, inv. nr. MD/290, Aleksandra Čaka
memoriālā dzīvokļa-muzeja krājums.
FB AB R 13094-13102 K. Egles fonds,
AB R 13094-13102 - Fundamentālā bibliotēka.
Rūmnieks, op. cit., 425. lpp.
Par sava mantojuma sadali un tā nākotni
A. Brigadere (1863–1933) bija domājusi
jau laicīgi, 1930. g. 19. septembrī sastādot testamentu. Grāmatrūpnieks Jānis
Rapa (1885–1941) 1937. g. nodibināja
A. Brigaderes komiteju.
AČMD, inv. nr. F/606, Aleksandra Čaka
memoriālā dzīvokļa-muzeja krājums.
https://www.lsm.lv/raksts/dzive--stils/
vesture/lacplesa-kara-ordena-stasti-peteris-apkalns--vienigais-apbalvotais-macitajs. Sk. 2020. g. 23. martā.
Dedzīgo patriotu un mācītāju Pēteri Apkalnu pieminot. Tālavietis. 1942, 29: 4.
http://literatura.lv/lv/person/Longins-Ausejs/873270. Sk. 2020. g. 16. jūn.
Raunas muzeja krājums.
Lauru koloniju Pleskavas guberņā nodibināja latviešu izceļotāji no Vidzemes
19. gs. 60. gados. Pēc Latvijas un Igaunijas valstu nodibināšanās 1918. gadā
Lauru koloniju sadalīja starp Igauniju un
Latviju. 20. gs. 20. gadu sākumā Lauru
skolā mācības notika tikai igauņu valodā,
taču no 1925. g. sāka darboties latviešu
pamatskola. Lauru kolonijas uzplaukuma laikā 20. gs. 30. gados tur dzīvoja
vairāk nekā 2000 latviešu, kuri visi bija
Igaunijas pavalstnieki. Otrā pasaules
karā ciemu gandrīz pilnībā nopostīja.
1944. g. Laurus iekļāva Krievijas Padomju Federatīvās Sociālistiskās Republikas
teritorijā. Lauru iedzīvotāju likteņus smagi
skāra deportācijas gan 1940.–1941. ga
dā, gan arī pēc Otrā pasaules kara. Tie,
kuri pārdzīvoja izsūtījumu Sibīrijā,
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nedrīkstēja atgriezties iepriekšējā dzīves
vietā, tādēļ daudzas ģimenes pēckara
gados apmetās Latvijā un Igaunijā. Mūsdienās Lauros latviešu valoda skan reti,
taču latviešu pēdas vēl samanāmas kapsētā un ēkās. Lauru kolonistu pēcnācēji
joprojām ik gadus jūlija otrajā svētdienā
pulcējas kapu svētkos. https://aluksne.lv/
index.php/2019/09/23/vai-lauros-latviesu-daudz/. Sk. 2020. g. 5. apr.
Arveds Bergs dzimis latviešu uzņēmēja Kristapa Berga ģimenē. Mācījies Rīgas pilsētas ģimnāzijā (1888–1892).
Pēc tieslietu studijām Tērbatas universitātē (1892–1896) strādāja par zvērinātu advokātu. Vadīja laikrakstu “Baltijas
Vēstnesis”, darbojās Rīgas Latviešu biedrībā. Studiju laikā uzņemts latviešu studentu korporācijā “Lettonia”. 1905. gada
revolūcijas laikā A. Bergs nodibināja Latviešu Demokrātisko partiju. 1907. gadā
viņu izraidīja no Baltijas. Pēc atgriešanās Rīgā darbojās Rīgas literārajā klubā
un Izglītības biedrībā. Pirmā pasaules
kara laikā A. Bergs bija Latviešu bēgļu ap-

44

45

46

47

gādāšanas centrālkomitejas vadītājs, Latviešu strēlnieku bataljonu organizācijas
komitejas loceklis, izdeva avīzi “Baltija”,
pēc Februāra revolūcijas piedalījās Latviešu Pagaidu Nacionālās padomes dibināšanā (1917).
Brīvības cīņu laikā bija Latvijas Pagaidu
valdības un pirmās vēlētās Ulmaņa valdības iekšlietu ministrs (1919–1921).
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Summary
Keywords: Aleksandrs Čaks, Pēteris Apkalns, Longīns Apkalns, Longīns Ausējs,
family history
The research emphasises unknown pages of Latvian culture about a close relationship between the Latvian poet Aleksandrs Čaks (1901–1950) and Apkalns and Ausējs
families — social workers, teachers and economists — mayor of Cēsis (1918), Minister of
Education, Doctor of Sciences, Senior Assistant, Professor of the University of Latvia Longīns
Ausējs (1885–1942), the Latvian Lutheran pastor, military chaplain in the Latvian National
Armed Forces Pēteris Apkalns (1882–1942), and Longīns Apkalns (1923–1999) — composer, singer, publicist, and conductor. In order to reveal the family ties, the study makes use
of L. Apkalns' memories “Thinking About Aleksandrs Čaks”, written within a great time distance from the period of the described events — in the 1980s. Despite the fact that several
factual errors appear in the memories, they generally do not diminish the author's overall
mood and personal characteristics of the 1930s and 1940s, when A. Čaks family not only
spent holidays with Apkalns and Ausējs families, but they were together in daily work as
well. The study also uses the materials of the Aleksandrs Čaks museum collection, where
the correspondence collection includes letters to A. Čaks family written in the course of
several years by members of Apkalns and Ausējs families, the book by L. Ausējs, Roads to
Happiness (1936), and pastor P. Apkalns’ information leaflets from his services of worship.
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