
IVARS EBELS

(1925.13.III - 1998. 26. IV)

Ivars Ebels dzimis 1925.gadā Marijas Ebelas un Gedimina Ebela

ģimenē, kurā vēlāk, pēc ll gadiem, piedzimst vēl meita Inese -

tagad ārste Mežule. Ivara Ebela saknes ir Vidzemē, kur

Vecpiebalgā, Bitānu mājās dzīvoja viņa vectēvs - skolotājs un

publicists Ebelu Reinis - Bitāns.

Ebelu raduraksti Vidzemē izsekojami līdz l7.gadsimtam. Ivara

māte Marija bija krievu sīkmuižniecības pārstāve.

Ivars 1937.gadā iestājas Rīgas Valsts l. ģimnāzijā, kur apgūst arī

latīņu, grieķu, franču un vācu valodu. Viņa skolas biedri bija Jānis
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Čakste, Alis Strunke, Atis Ķēniņš, kuri kopā ar ģimenēm

okupācijas gados emigrējuši.

1942.gadā lvars Ebels iestājas Latvijas Valsts konservatorijā

Nikolaja Dauges klavieru klasē, par ko viņa tēvs ~ pazīstamais

bērnu ārsts Gedirnins Ebels bijis ļoti neapmierināts.

Vienlaikus viņš 1944.gadā iestājas Latvijas Valsts universitātes

Medicīnas fakultātē, ko beidz 195 l .gadā. Pēc sadales abi kopā ar

sievu
- ārsti Ainu Braķi, ar kuru nodzīvo laulībā 47 gadus, strādā

trīs gadus lecavas slimnīcā. 1953.gadā piedzimst meita Inguna.

1954.gadā I.Ebels sāk strādāt RMI Bērnus slimību katedrā.

uzsākot pedagoģisko un zinātnisko darbu. 1964.gadā aizstāv

pirmo disertāciju un kļūst par docentu. Brīvajā laikā turpina

muzicēt un īstenot savu jaunības sapni - Rīgā, Ļeņingradā

un Maskavā spēlē Ferenca Lista I un Sergeja Rahmaņinova

lI klavierkoncertu, Šopēna etīdes.: kļūst par vairāku

konkursu laureātu.

No 1971.gada lvars Ebels bija RMI Pediatrijas katedras vadītājs.

1979.gadā aizstāvēja otro disertāciju. 1981.gadā apstiprināts par

profesoru. Publicējis 60 zinātniskus darbus, sarakstījis mācību

grāmatas bērnu slimībās.

Pēc aiziešanas pensijā lvars Ebels turpināja ārsta darbu kā AML

emeritētais profesors, LU emeritētais zinātnieks un habilitētais

medicīnas doktors. Strādā Bērnu slimnīcas 15. gastroenteroloģijas

nodaļā kopā ar savu otro sievu ārsti Āriju Marksu-Ebelu, ar kuru

apprecējās 1995.gada 25.martā, būdams jau divus gadus

neārstējami slims.

lvars Ebels auga īpatnējā, interesantā ģimenē. Vispirms jau viņa

paša vectēvs Reinis Ebels, būdams skolotājs, gadiem ilgi dzīvojis

Pēterburgā, bijis publicists un jaunstrāvnieks, brāļu Kaudzīšu

draugs, viņš neapšaubāmi bija atstājis ietekmi uz ģimeni.

Savukārt mans vectēvs Gedimins, lvara tēvs, palicis atmiņā

desmitiem tūkstošu pacientu kā erudīts un rūpīgs ārsts, korekts

pret bērnu vecākiem. Es viņu atceros kā cilvēku, no kura man bija

nedaudz bail, uzrunāja viņš mani tikai vāciski. Tiesa, aizdurvē
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sēdēdama, klausījos, kā viņš pieņem pacientus, kālab daudz par

medicīnu zināju jau pimis Medicīnas institūta.

Mīlestība uz mūziku Ivaram nāk no mātes, kas bijusi liela

mūzikas, īpaši Sergeja Rahmaņinova, cienītāja. Vecāmāte savas

dienas vadīja klausoties mūzikas ierakstus, pīpējot papirosus
«Belomor-Kanal» un stāstot man par dzīvi "muižiņā" Kuriniči

Pēterburgas apkaimē, par medību suņu baru un par mazo, īpaši

iemīļoto suni - bezsugas kranci, par savām māsām, par sava tēva

pašnāvību, "nākot komunismam".

lvars Ebels mīlēja cilvēkus, dzīvniekus, dabu. Bija ļoti kluss un

pieticīgs cilvēks, kas netiecās pēc goda un ārišķības. Neatceros,

ka viņš, pāmācis no darba mājas ap 8- 9 vakarā, būtu atpūties -

viņš sēdās pie sava mazā galdiņa un studēja medicīnas grāmatas

svešvalodās par tām slimībām, ko bija pieredzējis dienā slimnīcā,

mēģinādams iegūt jaunāko informāciju, uzzināt kā vēl varētu

palīdzēt mazajam pacientam.

septiņdesmitajos gados gan viņš vēl katru dienu stundām ilgi

vingrinājās klavierspēlē. Kādu reizi Medicīnas institūta rektors

izteica viņam aizrādījumu par to, ka jābeidz doktora disertācija un

jāvada katedra, nevis jāspēlē klavieres. Tēvs to ļoti pārdzīvoja, jo

ārkārtīgi vēlējās vēl iemācīties Rahmaņinova 11l klavierkoncertu

un spēlēt to ar orķestri - tas bija viņa sapnis mūzikas dzīvē.

Viņš bija ārkārtīgi laipns, nesavtīgs, pretimnākošs, pēc dabas -

mākslinieks. Tāpat kā viņa tēvs Gedimins Ebels, kas bija mākslas

mecenāts, arī lvars Ebels turpināja tēva draudzības tradīciju ar

mūziķiem un gleznotājiem - Romānu Tilbergu, Konrādu Übānu,

Leo Svempu. Sadzīviskas lietas un manta viņu neinteresēja. Viņu

pievilka skaistums - gan vizuālā, gangarīga plāksnē.

Pēc 1993.gada, būdams nedziedināmi slims ar vēzi, viņš turpināja

ierasto darba ritmu, gan ļoti paguris, bet 1997.gada ziemā,

gribēdams doties uz darbu Bērnu slimnīcā, vairs no mājām iziet

nespēja. Līdz pēdējam dzīves mirklim, uz gultas gulēdams, lvars

Ebels turpināja studēt jaunāko medicīnas literatūru par

sarežģītiem gadījumiem, rakstīja rakstus žurnāliem. Nekad



459

neviena vārda par savām mokām un sāpēm, viņš tikai uztraucās

par tuviniekiem, nevēlēdamies tos pārāk apgrūtināt.

Ļoti daudzas ģimenes atceras Gediminu un Ivaru Ebelus kā labus

un iejūtīgus ārstus, kuri ārstējuši viņu bēmus. Kā esmu redzējusi

savu tēvu darbodamies ar slimo bērnu, cienot viņa personību - tā

neviens cits nav darījis. Bērni viņu pieņēma un tiecās pretī.

Ziemās tēvs baroja noklīdušus kaķus, bieži vēl pat naktīs,

nākdams no darba mājās. Mums allaž bija zivis un pat 20 grādu

salā sanāca milzum daudz kaķu - reizēm bija pat 15. Drēbes un

apavi viņam bieži bija noplukuši, bet Purvīša gleznas vai

Steinway flīģeli viņam pat prātā nebūtu ienācis pārdot, lai

nopirktu sev jaunu drēbju kārtu.

Tēvu daudzi nesaprata. Viņam piemita no mātes krievietes

mantota dziļa, gandrīz patoloģiska inteliģence - lai tik kādu

nesāpinātu, neaizvainotu, izsakot savu patieso viedokli. Viņš

nespēja klausīties kropļotu latviešu valodu un nevarēja paciest

neiejūtību pret cēlo.

Divas dienas pirms nāves Ivaram Ebelam piešķīra Triju Zvaigžņu

ordeni, taču par to uzzinājām tikai viņa nāves rītā. Tomēr laicīgi

godi viņam nebija nozīmīgi.

Tēvs ar mani, vēl mazu meiteni, vienmēr apsprieda patiesas
vērtības. Viņš pārdzīvoja Latvijas nelaimes un kopā ar manu māti

materiāli un morāli atbalstīja mani un manu vīru Romualdu

Ražuku Latvijas neatkarības izcīnīšanas laikā.

No 1963.gada visa ģimene dzīvojām kopā Jūrmalā, Lielupē -

mājā, ko 1932.gadā cēlusi manas vecāsmātes māsa no mātes

puses ārste ginekoloģe Anna Vēvere. Sasniedzot pusmūža gadus,

tēvs sāka iekopt dārzu, stādīdams augļkokus un rozes.

Daudz gaiša un laba manā dvēselē ir nācis no tēva, un sāp sirds,

ka viņa lielā personība neiespaidos manus bērnus, lvara Ebela

mazbērnus - Danuti un Mārtiņu.

Meita Inguna Ebela
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