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Ieskats 

Ritas Drīzules 

arhīvā



Rita Drīzule
• Latviešu tautasdziesmu pētniece, 15.8.1921-11.1.2017.

• Strādājusi Etnogrāfijas un folkloras institūtā (1954-1955), ZA A. Upīša Valodas un 
literatūras institūtā un LU Literatūras, folkloras un mākslas institūtā (1956-1992).

• Piedalījusies izlases «Latviešu tautasdziesmas» (3, 1957) un akadēmiskā izdevuma 
«Latviešu tautasdziesmas»(1-5, 1979-1984) sagatavošanā. 

• Sastādījusi tautasdziesmu izlases: «Dziedot mūžu nodzīvoju» (1970), «Kad saulīte 
rotājas» (1982, 2015),, «Liepu laipa» (1989,  S. Lasmanes ievads) «Balta gāja 
sērdienīte» (1994), «Latviešu tautasdziesmas. Gadskārtu ieražu dziesmas» (1998).

• Etnogrāfiskā ansambļa «Alsungas suitu sievas» dibinātāja (ap 1955). 

• Pētījusi latviešu bāreņu dziesmas, bija domāts par tām aizstāvēt disertāciju. Ir arī 
citi pētījumi par latviešu folkloru un mitoloģiju.

• VKKF mūža stipendiāte no 1999. g. 

• 2002. gada 31. oktobrī saņēmusi Lielo folkloras gada balvu.

• 2006. gadā publicēta viņas no vācu valodas tulkotā reliģiju vēsturnieka Haralda 
Biezā grāmata «Seno latviešu galvenās dievietes».







Saņemot Lielo 
folkloras gada balvu

31.11.2002.



Pirms 6 gadiem vēl svinējām viņas 90. dzimšanas dienu. Viņa izmantoja iespēju 
pastāstīt par savu dzīvi, piedzīvojumiem, attiecībām ar kolēģiem Latviešu folkloras 
krātuvē…













Te kāda senāka dzimšanas diena:





Un kādas citas 

svinības...





Pirms gada (15.8.2016) vēl svinējām Ritas 95. dzimšanas dienu:







Pēdējās fotogrāfijas 2016. gada Ziemassvētkos:





Bēres Tirzas Kancēna kapos 2017. gada 14. februārī



















LFK arhīvā ir maz Ritas Drīzules fotogrāfiju. Gandrīz visās viņa ir tikai grupu 
fotogrāfijās, galvenokārt ekspedīciju laikā. Vai vienīgā, kur viņa ir tuvāk 
redzama, ir šī: 1957. gadā ar Alsungas teicēju Ievu Strēleviču.



Arhīvs

Pēc Ritas aiziešanas no viņas istabas komunālajā dzīvoklī K. Barona ielā 31a atlasījām 
materiālus, kam varētu būt kāda nozīme. 

Arhīvs sastāv galvenokārt no šādiem materiāliem:

• vēstules (šķiet, saglabātas visas saņemtās, dažkārt arī pašas vēstuļu melnraksti);

• fotogrāfijas (daudzām otrā pusē atzīmēts laiks un personas);

• dokumenti – dažādu laiku, nedaudz;

• dienasgrāmatas (par nelieliem laika posmiem, šķiet, nav rakstījusi sistemātiski);

• materiāli tautasdziesmu izlasēm un pētījumiem – tautasdziesmu izraksti un 
kartītes, zinātnisku rakstu konspekti, pašas rakstu manuskripti utt.

• grāmatas ar ierakstiem un pasvītrojumiem, dažas mantotas no vecākiem;

• dažas senākas un personīgās lietas;

• izgriezumi no laikrakstiem, u. c.













Vectēva briļļu kastīte un 
mātes fotogrāfija





Māte un meita...







Mātes lūgšanu 

grāmata































Tā tika sastādītas R. Drīzules 
tautasdziesmu izlases





























Ieskats Ritas Drīzules biogrāfijā - dokumenti

1954

























Ieskats Ritas Drīzules biogrāfijā – jubilejas raksti

Elga Melne. 

Skaista un bagāta 
gadskārta. 

Letonica 2006. 





Šajā mātes dāvinātajā 
albumā bildes lielākoties 
bija kārtotas biogrāfiskā 
secībā, tas palīdzēja 
identificēt arī tās 
fotogrāfijas, kur otrā pusē 
nebija nekādu norāžu.

























































Atmiņu albums, ieraksti galvenokārt 1937. g. pavasarī, citi vēlāk, līdz 1944.  un 1953. g.













Foto bez 

laika 

norādes



















Cesvaines ģimnāzijā































No 1946. gada rudens vienu gadu 
strādāja par skolotāju Jumurdā, 
no 1947. gada rudens – Lizumā.



Skolotāja Lizumā















Folkloras vākšanas ekspedīcijas

















Foto bez datējuma – ar radiem?



ZA augstceltnē















Vairākus gadus R. Drīzule dzīvoja vienā 

komunālajā dzīvoklī ar Romānu Pussaru





Mēģinājumi atgūt 

dzimtas īpašumus?

















Sarakste ar Gaidu Valkovskis – skolas laika atmiņas...









Ritas mātes rakstītie dievvārdi, 

puķu pušķītis no iesvētību dienas 

un Tirzas baznīca...


