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Velta Rū ķ e-Draviņ a dzimūsi dzelzcel a pa rvaldes iere dņ a ģ imeņe  1917. ģada 25. jaņva rī . Sava s atmiņ a s viņ a raķsta: “Maņ bija ģadī jies piedzimt 

Kaūģūrū paģasta Gaide , ties os ķaimiņ os Mic ķe ņam, ķūr dzimis Ja ņis Eņdzelī ņs. Ka  tūr izsķatī ja s toreiz, 1917. ģada sa ķūma , ņevarū atcere ties, jo 

ta  pas a ģada rūdeņs pūse  be ģl ū vilcieņs valmieries ūs ar zī daiņ iem ūņ be rņiem bija aizra vis ta lū Ieķs ķrievija . Maņa ma mūl a ziņa ja sta stī t, ķa es 

le ķa jūsi ūz vilcieņa  paķla ta  matrac a tai pas a  vaģoņa , ķūr braūķūsi arī  ķa da ņo ķaimiņ ieņe m tūve ja  Mic ķe ņa .” 

Velta pie fotoģra fa ķopa  ar saviem veca ķiem,  
Nata lijū ūņ Jū lijū Rū ķ iem (ap 1930. ģadū) 

Esmu augusi vientuļa un trūcīgos apstākļos (laikam revolūcijas un kara posta dēļ 

man nav arī brāļu un māsu), bet man bijusi vismaz laime neredzēt nekad vecāku 

mājā dzērāju postu un, lai cik šauros apstākļos, nedzīvot piepīpētās istabās. Mani 

vecāki godīgumu un izglītību vērtējuši augstāk par mantu; un es neesmu nekad 

vecāku dzimtā dzirdējusi kādus  vārdus  par to, ka meitenei nebūtu tādas pašas 

iespējas un tiesības censties pēc tālākas izglītības kā zēnam. 

         V. Rūķe-Draviņa 

 

Rī ģas pilse tas 12. pamatsķolas 1. ķlases  
apliecī ba (1925) 



Kad ap 1938. gadu sākās plaši izvērsts izlokšņu pētīšanas darbs, ievācot sīkas ziņas arī 

par vietu vārdiem dažādos Latvijas nostūros, un arī es pieteicos to darīt Kauguru un 

Mūrmuižas pagastā, iznāca tālas pastaigas pa vecsaimniecību tīrumiem, ganībām un 

pļavām, skicēs atzīmējot pat lauku un dārzu iežogojumus un iztaujājot vecākos turie-

niešus, arī Gaides un Mičkēnu kaimiņus. 

         V. Rūķe-Draviņa 



Velta Rū ķ e-Draviņ a ma cī jūsies Rī ģas pilse tas 2. vidūssķola  ūņ bijūsi sķole ņū z ūrņa la “Urdziņ a” redaķtore. Pirmais 
Veltas raķsts, redaķtores deķlara cija “Vieņs vieņī ģs lī dzeķlis – darbs”, pūblice ts 1933. ģada 8. ņūmūra . 

Ž ūrņa la  Velta pūblice jūsies arī  ar pseidoņī miem Sķabarģa, Salņa ūņ SOS. 

“Tas virsraksts tagad izklausās kā skaista frāze, ko 
teicis pusaugu meitēns.” Velta raudzījās kamīna lies-
mās un iegrima domās. “Bet man tā nebija frāze. Es 
varēju augt un tikt uz priekšu tikai ar darbu. Vecāki 
man līdzēt varēja maz. Darbs – sākumā mācībās, tad 
studijās un, beidzot, zinātniskajā darbā – man nozī-
mēja visu, tas ir manas dzīves saturs.” 
     K. Karulis 



1934. gadā, kad sāku studēt, studenti pārsvarā bija jauni (..). Baltu filoloģijas 
katedrā studentu vairums bija izvēlējies literatūras ievirzi. Valodniecības noza-
rojumā augstākajos kursos klausītāju parasti nebija vairāk par astoņiem (..). 
Tādēļ arī beidzēju Latvijas laikā bija ļoti maz. (..) Koncentrējoties tikai ap univer-
sitātes studijām, visīsākais laiks, ko varēja izturēt tikai nedaudzi no mums,  bija 
piecarpus gadi. Nebija toreiz arī nekādas zinātnisko grādu starppakāpes: 
pirmais zinātniskais grāds bija mag. phil. (ar maģistra darbu), kas visumā atbilda 
Vācijas universitāšu Dr. phil. grādam, un augstākais – Dr. grāds, ko varēja iegūt 
vēl tikai pēc nākamo piecu vai desmit gadu studijām. 

        V. Rūķe-Draviņa 

1937./1938. ma cī bū ģada  LU stūdeņtū darbū ķoņķūrsa  saņ e mūsi 1. ģodalģū par darbū 
“K. Brūģmaņ a ūņ H. Hirta ūzsķatū ūņ metoz ū ats ķ irī ba iņdoeiropies ū valodū materia la 
apstra da jūma   

Latvijas Uņiversita tes stūdijū ģra matiņ a (1934) 

Pirmais ziņa tņisķais raķsts pūblice ts jaū stūdijū laiķa  1937. ģada  raķstū ķra jūma 

“Cel i”  8. laidieņa . 
Veltas Rū ķ es-Draviņ as ķlade ar Kaūģūrū paģasta vietva rdiem 



Pirmais ziņa tņisķais raķsts pūblice ts jaū stūdijū laiķa  1937. ģada  raķstū  
ķra jūma “Cel i”  8. laidieņa .  



1939. ģada  izņa ķ raķstū ķra jū-

ma “Cel i”  9. laidieņs. V.Rū ķ e-

Draviņ a ir s a  ķra jūma redaķci-

jas ķomisijas loceķle. Kra jūma  

pūblice ti arī  viņ as darbi. Par 

tiem H.Tihovsķis, receņze jot 

raķstū ķra jūmū, raķsta: 



1939. ģada  V. Rū ķ e-Draviņ a pabeidza LU Filoloģ ijas ūņ filozofijas fa-
ķūlta tes Baltū filoloģ ijas ņodal ū ar maģ istra ģra dū. Viņ a tiķa atsta ta 
faķūlta te  ģatavoties ziņa tņisķajam darbam ūņ ķl ūva par J. Eņdzelī ņa 
asisteņti. 

Par Endzelīna zinātnisko asistenti strādājot, universi-
tātē satikāmies īsos brīžos, kad bija kaut kas jājautā 
vai jāuzzina, kas darāms. Man piekrita arī grūtais uz-
devums pirmai pavēstīt Endzelīnam drausmīgo ziņu, 
ka Alvils Augstkalns izdarījis pašnāvību. Endzelīns no-
drebēja, tad it kā saņēmās un nočukstēja: “Kaut jele 
padomājis par saviem bērniem!” 
    V. Rūķe-Draviņa 

V.Rū ķ es-Draviņ as atmiņ as par J. Eņdzelī ņū, stūdijū ģadiem LU ūņ darbū Latvie-
s ū valodas ķra tūve  pūblice tas ķra jūma  “Ja ņis Eņdzelī ņs atmiņ a s, pa rdoma s, 
ve stūle s”. 

Latvijas Uņiversita tes izsņieģta  persoņas apliecī ba (1939) 



Filoloģū biedrī bas raķsti. 
 XIX se jūms. R., 1939 

Izloķs ņ ū Materia li ņo Latģales 



Vācot dialektoloģijas materiālus, Velta Rūķe kājām 
izstaigājusi Latgali, Cēsu un Valmieras novadus. Izman-
tojot dzelzceļnieku ģimenēm pieejamās brīvbiļetes, 
apbraukājusi ar vilcienu aizsniedzamos nostūrus no 
jūras līdz pat Krievijas robežām. Būdama studentu 
kopas “Ramava” jaunā, darbīgā saimniece, ar baltu, 
prievīti apņemtu cepurīti galvā, kopā ar draugiem un 
nākamo dzīvesbiedru Kārli Draviņu apceļojusi vēl neie-
pazītos Latvijas novadus. 
     Saulcerīte Viese  

Latģales izloķs ņ ū ģrūpe jūms. Foņe tisķa s ats ķ irī bas 



Latģales izloķs ņ ū ģrūpe jūms. Morfoloģ isķa s ats ķ irī bas 



1940. ģada 1. marts 



 V. Rū ķ es-Draviņ as piezī mjū būrtņī ca “Iņtoņa cijas ūņ aķceņts” 

Rietūmvidzemes apģabala foņe tiķa ūņ morfoloģ ija 



Jaū stūdijū ģados V. Rū ķ e-Draviņ a ūzsa ķa darbū Latvies ū valodas ķra tūve . No 1940. ģada 25. ņovembra lī dz 1941. 

ģada 1. jū lijam viņ a bija ta s vadī ta ja. 

Stūdeņtū Avī ze. 1941, Nr. 10 

Pēc Augstkalna nāves sākās grūts posms; bijām zaudējuši Latviešu valodas 
krātuves zinīgu un darbīgu pārzini. Bija sācies arī padomju pārbūves pro-
cess ar tīrīšanām, atlaišanām, durvju priekšā stāvēja deportācijas. Kad to-
reizējais ministrs Valeskalns, nožēlodams Augstkalna zaudējumu, lika man 
stāties viņa vietā, biju nobijusies un negribīga, bet, kad Valeskalsns brīdinā-
ja: “Ja jūs neuzņemsieties, tad nāks kāds skolotājs no Krievijas,” – lūdzu 
atļauju apdomāties vēl vismaz kādu stundu. Lūdzu padomu Endzelīnam, un 
arī viņš bija tais domās, ka nedrīkstu atteikties; viņš solījās no savas puses 
palīdzēt. 
       V. Rūķe-Draviņa 







V. Rū ķ es-Draviņ as zī me ta s Latvies ū valodas dialeķta atlaņta ķartes 

V. Rū ķ es-Draviņ as vadī ba  tiķa veiķti prieķs darbi 
latvies ū valodas atlaņtam, ta  vielas izve lei ūņ tī ķla 
ņoteiķs aņai, jaūta s aņas paņ e mieņū ūņ ķars ū zī -
me s aņas tehņiķas ņoteiķs aņai, izme ģ iņot daz a dūs 
aptaūjas ķompleķtūs ūņ ūzzī me jot ap 200 provi-
zorisķū pa rsķata ķars ū. 



Velta Rū ķ e-Draviņ a ūņ Maiģa Pūtņiņ a pie Tirzas ūņ Gaūjas 
sateķas (1943. ģada 29. jū ņija ) 

Velta Rū ķ e-Draviņ a pie Gaūjas ar stūdijū biedreņi Maiģū 
Pūtņiņ ū ūņ Arņoldū Berķoldū (1943. ģada jū ņija beiģa s) 

Ar Ka rli Draviņ ū Velta iepaziņa s stūdeņtū ķopa  “Ramava”, 
viņ i salaūla ja s 1944. ģada  Vecaja  G ertrū des bazņī ca . 



1944. ģada  Draviņ ū 
ģ imeņe deva s be ģl ū 
ģaita s ūz Žviedrijū. 

Jaū 1944. ģada 14. decembra 
“Latvjū Žiņ a s” varam lasī t par 
to, ķa K. Draviņ s  ūņ V. Rū ķ e-
Draviņ a rūņa jūs i Fr.Dziesmam 
veltī ta  sarī ķojūma . Tūrpma ķa-
jos ģados abi reģūla ri ūzsta jas 
ar prieķs lasī jūmiem daz a dos 
pasa ķūmos. 

Latvijas Repūbliķas a rzemjū pase, izsņieģta 
ve stņiecī ba  Loņdoņa , paģariņa ta Stoķholma  
(1948) 

Ava rijas vī za, atl aūjot ūztūre ties Žviedrija  
14 dieņas, izsņieģta Gotlaņde  pe c be ģl ū 
laivas ieras aņa s (1944. ģada ņovembrī ) 

Vieņs ņo pirmajiem alģas darbiem 
Žviedrija —izziņ a par seķreta res dar-
bū ķa da  pateņtū biroja  Malme  
(1948)  

Latvjū Va rds. 1946, 19. jū ņijs 



Pirma s V. Rū ķ es-Draviņ as pūbliķa cijas trimda  lasa mas 
1945. ģada z ūrņa la “Daūģava” 1. ūņ 2. ņūmūra . 

No 1948. lī dz 1958. ģadam V. Rū ķ e-
Draviņ a bija Lūņdas Uņiversita tes 
baltū valodū leķtore. 

Latvju Sieviete. 1952, Nr. 12 



1944. gadā Zviedrijas akadēmiskā 
pasaule bija slēgta, elitāra vide, 
kurā par akadēmiskajiem poste-
ņiem augstskolā cīnījās pašmāju 
zinātnieki. Šajā vidē nebija nedz 
pieprasījuma, nedz vajadzības 
pēc ārzemniekiem un sievietēm 
it īpaši, nedz arī pēc jauniem, 
ekskluzīviem priekšmetiem, pie-
mēram, pēc baltu valodām. Taču 
V. Rūķe-Draviņa nepadevās cīņā 
– ne par baltu valodām, ne par 
savu vietu Zviedrijas akadēmiska-
jā pasaulē. Jau 1948. gadā latvie-
šu valodniece kļūst par lektori 
baltu valodās. 
   Aija Priedīte 



Velta Rū ķ e-Draviņ a Lūņda  ķopa  ar vī rū Ka rli Draviņ ū (1954) 





No 1955. ģada lī dz 1962. ģadam tiķa izdots K. Draviņ a ūņ V. Rū ķ es-Draviņ as ķopdarbs – Steņdes izloķsņes 

apraķsts c etra s ģra mata s. 





Aūstra lijas Latvietis. 1955, 25. jū ņ. 

Raķstū ķra jūma  “Iņ hoņorem Eņdzeliņi” ievietots 

V. Rū ķ es-Draviņ as raķsts par latvisķo sveicieņū.  



1959. ģada  V. Rū ķ e-Draviņ a 

Stoķholmas Uņiversita te  

aizsta ve ja doķtora diserta ci-

jū “Dimiņūtive im Lettis-

cheņ” (“Demiņūtī vi latvies ū 

valoda ”). Apjomī ģo pe tī jūmū 

aūtore veltī ja savai ma tei. 

Veltas Rū ķ es-Draviņ as doķtora promocija Stoķhol-

mas pilse tas ņama : Stoķholmas avī zes „Daģeņs 

Nyheter” pirma  lapa (1959. ģada 30. maija ) 



Vilmas Grebles ve stūle V. Rū ķ e-Draviņ ai 

Ma tes ve stūles V. Rū ķ ei-Draviņ ai 



1959. ģada  116 
balties i saņ em iz-
cel os aņas atl aūjū. 
Starp tiem ir arī       
V. Rū ķ es-Draviņ as 
ma te Nata lija Rū ķ e 
(1885–1963), di-
vas reizes lū ģūms 
izbraūķt pie mei-
tas tiķa ņoraidī ts. 

Pateicoties Veltai Rūķei-Draviņai mūsu 
kolēģi Latvijā uzzināja, ka latviešu valod-
niecība arī darbojas ārpus Latvijas, šeit 
viņi arī ieguva informāciju par to, kas 
notiek ārpus Padomijas robežām. Diem-
žēl mūsu traumētā sabiedrība nevarēja 
un negribēja šādu soli saprast un zināt-
niecei nācās izciest sabiedrības uzbru-
kumus. 
     Aija 



Velta Rū ķ e-Draviņ a ķopa  ar vī rū Ka rli Draviņ ū 

Eiropas latvies ū dziesmū sve tķos Hambūrģa  

(1964) 



Ja ņ a Jaūņsūdrabiņ a ve stūles ķopija V. Rū ķ ei-Draviņ ai 



 

Pe c de la ūņ meitas piedzims aņas V. Rū ķ e-Draviņ a 
pe ta be rņū valodas attī stī bū ūņ divvalodī bas ieteķmi. 
1963. ģada  tieķ pūblice ts pe tī jūms “Žūr Spra-
cheņtwicķlūņģ bei Kleiņķiņderņ”, ķūra  aņalize ti be r-
ņū valodas attī stī bas procesi. 



Ilģūs ģadūs V. Rū ķ e-Draviņ a bijūsi “Raiņ a ūņ Aspazijas ģadaģra matas” lī dzaūtore 
(1967–1976) ūņ ģalveņa  redaķtore (1976–1981).  







1969. ģada  V. Rū ķ e-Draviņ a ieģū-
va profesores ņosaūķūmū ūņ 
amatū vispa re ja  valodņiecī ba  
Stoķholmas Uņiversita te . 1970. 
ģada  Stoķholmas Uņiversita te  
tiķa izveidota Baltū valodū ķa-
tedra, ķo viņ a vadī ja lī dz pat aiz-
ies aņai peņsija  1983. ģada . 

Stoķholmas Uņiversita te 



1983. gadā aizejot pensijā, profesorei 
izdevās personisko profesūru pārvaidot 
par vispārēju profesūru baltu valodās, 
šādi nodrošinot nākotni latviešu valodas 
katedrai. Visas piecas šai katedrā aizstā-
vētās doktora disertācijas bija ievadījusi 
Velta Rūķe-Draviņa. (..) Pateicoties Veltai 
Rūķei-Draviņai veselas latviešu paaudzes 
ir ieguvušas labas zināšanas latviešu valo-
dā un arī dziļu interesi par latviešu valodu 
un kultūru. 
    Aija Priedīte 

Kopdarba  ar stūdeņ-
tiem 1974. ģada  ķlaja  
ņa cis frazeoloģ ismū 
ķra jūms “Va rds ī sta  
vieta ”. Kra jūma tap-
s aņas ģaita  izlasī ti, 
pa rrūņa ti ūņ aņalize ti 
daūdzi latvies ū aūto-
rū darbi ūņ to valoda. 

Mums, kas studējām pie Veltas Rūķes-Draviņas, pavērās jau-
na pasaule. Latviešu valoda šeit nebija vairs sastingusi formu 
sistēmā, kas fiksēta gramatikās, bet dzīva, plūstoša, spējīga 
veidoties un lietojama visos laukos, ka latviešu valoda pakļau-
ta tām pašām likumībām kā pasaules valodas. 
             Aija Priedīte 

Ramavies ū saieta  Stoķholma  viesoja s dzejņiece Aiņa Žemdeģa ņo Kaņa das. 
Atte la  saieta dalī bņieķi.  

Pirmā rindā no kreisās:   Veroņiķs Strēlerte, Aņņa Daģda, Jāņis Abūčs, Aiņa 
Žemdeģa, Pa vūls Johaņsoņs, Mirdza Vesteņa-C ūibe, Gūņars Irbe.  
Otrā rindā vidū   Velta Rūķe-Draviņ a ūņ Ma rtiņ s  Žī verts. 



V. Rū ķ es–Draviņ as ve stūle Ja ņim Aņdrūpam 



Pe tera Kl aviņ a ve stūle V. Rū ķ ei Draviņ ai 







Imaņta Žiedoņ a 
„Poe ma par pieņū” 
piedere ja pie 
V. Rū ķ es Draviņ as 
vismī l a ķajiem teķ-
stiem, pie ķūriem 
viņ a atģrieza s atķal 
ūņ atķal ņo jaūņa. 
Daūdzū ģadū ģaita  
radūs a s pa rdomas 
ziņa tņiece ir apķo-
pojūsi vieņa  ņo 
saviem pe tī jūmiem 
( „Žari”, 1990). 

No 1982. ģada 
lī dz 1990. ģadam 
V. Rū ķ e-Draviņ a 
izdod litera ro 
ģadaģra matū 
„Žari”. Kra jūma  
domiņe  ķūltū r-
ve stūre, atmiņ as 
par aizģa jūs iem 
laiķiem, vieta m 
ūņ cilve ķiem. 



 

Galvenais Veltas Rūķes-Draviņas pētniecības un lekci-
ju avots ir bijusi latviešu folklora. Latviešu tautas 
dziesmas, ticējumi, pasakas un teikas un to izmanto-
jums latviešu autoru darbos caurvij ne tikai pašas 
pētnieces rakstus, bet arī viņas pedagoģisko darbību. 
(..) Īpaši lielu darbu viņa veikusi, apkopojot Jāņu ap-
rakstus latviešu rakstnieku darbos un darbos.  
     Aija Priedīte 





(..) varētu rasties priekš-
stats, ka V. Rūķe-Draviņa ir 
“sausa” zinātniece. Nu nē! 
Smaidīga un humorpilna, 
optimisma caurstrāvota – 
viņa ir lieliska sarunbiedre 
par visiem dzīves un sadzī-
ves jautājumiem. Valodīga 
un ar labu humoru, viņa 
ātri atrod kontaktu ar kat-
ru. Viņa mīl dziesmas, rota-
ļas un  dejas. (1975. gada 
Baltistu konferencē Viļņā 
viņu ievēlēja par deju kara-
lieni!) Bet pāri visam ir in-
terese un  rūpes par latvie-
šu valodu – interese par tās 
pagātni un rūpes par nā-
kotni. 
 Konstantīns Karulis 





Veltai Rūķei-Draviņai 
piešķirta  

A beles piemiņ as foņda 
ģada balva,   

PBLA hūmaņita ro ūņ 
socia lo ziņa tņ ū ņozarū 
Goda balva (1955),  

K. Baroņa pre mija 
(1963).  

1996. ģada  V. Rū ķ e-
Draviņ a apbalvota ar III 
s ķ iras Trijū Žvaiģz ņ ū 
ordeņi. 




