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Bagātais Latvijas sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums prasa aizvien padziļinā-
tāku apkopošanu, izpēti, jaunu datu un materiālu inventarizēšanu, kā arī popularizāciju. 
Īpaši nozīmīga ir nesenā pagātnē zudušo vērtību apzināšana, tādejādi pievēršot uzmanību  
20. gadsimta 50.–70. gadu notikumiem, kad padomju varas sankcionētas tika postītas baz-
nīcas un iznīcināta to iekārta. Par šiem notikumiem detalizēta informācija joprojām nav 
apkopota, nav plaši pieejamas ziņas par tām milzīgajām mākslas vērtībām, kas tika iznīci-
nātas un izlaupītas. Nozīmīgs materiāls par šī laika notikumiem glabājas Nacionālā Kultūras 
mantojuma pārvaldes Pieminekļu dokumentācijas centrā. Viena no tādām baznīcām bija 
Lindē, Birzgalē, kura celta 18. gadsimta 30. gados. Vēlāk nedaudz pārbūvēta, pārcietusi 
abu Pasaules karu laiku, tā tika nojaukta 1965. gadā. Pirms tam baznīca vairākkārt tika 
postīta un demolēta tās iekārta un inventārs. Bojā gāja 18. gadsimta altāris, kungu ložas, 
soli, ērģeles u. c. 

Šajā rakstā mēģināts atspoguļot visu pieejamo informāciju par zudušo Lindes Birzgales 
luterāņu baznīcu, tās arhitektūru, vēsturi, personām, kas saistītas ar dievnamu un sakrālās 
mākslas vērtībām. Dievnama izpēte liecina, ka 1965. gadā bojā gājis izcils 18. gadsimta 
koka sakrālās arhitektūras piemineklis, iznīcinātas nozīmīgas kultūrvēsturiskas un mākslas 
vērtības. Jau 1932. gadā baznīca ar iekārtu tika ņemta valsts aizsardzībā, līdzīgi kā tas bija 
Apriķos, Lestenē, Turaidā un citur. 

Vēsture
Pirmā koka baznīca Lindē — Birzgalē 

(Linden–Birsgallen) celta ap 1567. gadu 
muižas īpašnieka Johana fon Plettenberga  
(J. von Plettenberg,  miris 1624) ierosmē 
un tā bijusi no ozolkoka.1 Nākošā koka baz-
nīca, celta 1730. gados. Tieši šajā baznīcā, 
laika posmā no 1744. līdz 1753. gadam 

kalpoja mācītājs Gothards Frīdrihs Stenders 
(Gotthard Friedrich Stender, 1714–1796), 
persona, kuras vārds Latvijas kultūrvēsturē 
īpašus komentārus neprasa. Lindes–Birzga-
les draudzēs pavadītajā laikā G. F. Stenders 
ne tikai apzinīgi pildījis garīdznieka ama-
ta pienākumus, bet arī tulkojis, dzejojis, 
pārstrādājis baznīcas dziesmas un rūpīgi  
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studējis latviešu valodu.2 Tieši šajā laikā viņu 
interesēja latviešu valodas leksika, izteicieni, 
sakāmvārdi, dziesmas u. c. Minētajā darbī-
bas posmā gan vēl netika izdota neviena no 
G. F. Stendera grāmatām, bet varbūt tieši šeit 
radušies pirmie uzmetumi un atziņas “Latvie-
šu gramatikai”, kas iznāca 1761. gadā,3 un 
vēlāk tika atkārtota un pēc tam vēlreiz atkār-
tota un papildināta 1783. gadā. Skumjš laiks 
draudzes vēsturē bija 1752. gads, kad pilnī-
bā nodega mācītājmuiža, bojā gāja arī viss 
baznīcas arhīvs.4

Pēc skaita trešo baznīcu, kuru nevaram 
vairs saistīt ar G. F. Stendera darbības laiku, 
1766.–1767. gadā uz vecajiem pamatiem 
uzcēla latviešu meistars Kaspars Herberts 
ar palīgiem Ērmani un Krišjāni.5 Dievnamā 
bijušas 300 sēdvietas. 1775. gadā baznīcā 
veikts remonts, kuram līdzekļus devusi pār-
agri mirušā Lindes muižas īpašnieka Frīdri-
ha Georga fon Plettenberga (1722–1772) 

atraitne Elizabete Benigna, dzim. fon Vīgan-
te (von Wiegandt, 1743–1800). Tajā pašā 
gadā viņa dāvinājusi baznīcai jaunu altāri un 
kanceli. 1816. un 1818. gadā dievnams ka-
pitāli remontēts — draudzes telpā nomainīta 
grīda, izgatavoti jauni soli, ielikti jauni logi ar 
svina dzīslojumu. Tas droši vien noticis mācī-
tāja Lībegota Otto Konrāda Šulca (K. Schulz, 
1772–1840) laikā, kurš kalpoja draudzē no 
1800. gada. Arī viņš bija garīgo tekstu tul-
kotājs latviešu valodā, studējis Jēnas univer-
sitātē no 1791. līdz 1794. gadam, un kā 
norādīts viņa nekrologā, bijis līdzstrādnieks 
jaunajai sprediķu grāmatai latviešu valodā, 
sarakstījis Kurzemes vēsturi latviešu valodā, 
kas vēlāk, 1832. gadā, izdota Drēzdenē u. 
c.6 1801 gadā Birzgales pastorātā dzimis arī 
viņa dēls mācītājs Konrāds Aleksandrs Hein-
rihs Šulcs (1801–1842). 

20. gadsimta sākumā draudze bija aktī-
va, 1907. gadā tajā bija 2000 dvēseļu, no 

1. att. Lettische Grammatik verfasset von Gotthard Friedrich Stender, Probst des Selburgischen 
Kirchenkreises, Pastor senior uz Selburg und Sonnaxt, und der Königl[ichen] deutschen 
Gesellschaft uz Göttingen Mitgliede. Zweite Auflage, von dem Verfasser selbst verbessert, 
vermehret und von neuen umgearbeitet. Mitau: J. F. Steffenhagen, 1783. Autora foto, 2020
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2. att. Piemiņas akmens Lindes–Birzgales baznīcai un tās mācītājam G. F. Stenderam. 
(1989, tēlnieks O. Feldbergs). Autora foto 2019

tām bija 21 vācbalti. 1934. gadā draudzes 
locekļu skaits bija samazinājies līdz 750.7 
1932. gadā dievnams tika novērtēts no valsts 
puses (Pieminekļu valdes) — līdz ar visu ie-
kārtu tas ņemts valsts aizsardzībā. Droši  
vien šādā izskatā baznīca sagaidīja savas 
pēdējās dienas. Otrā pasaules kara laikā tā 
tika daļēji izpostīta, taču ne sagrauta. Izsisti  
tika logi, cieta dzega un tornis, kā arī nolie-
totas grīdas — tornī ķieģeļu klons, draudzes 
telpā — dēļu. Taču ko nepaspēja karš, to 
aktīvi turpināja vietējie vandāļi. 1953. gadā 
Latvijas Padomju Sociālistiskās republikas 
(turpmāk tekstā LPSR, Latvijas PSR) Minis-
tru padomes Arhitektūras pārvaldei draudzes 
mācītājs — vikārs Ozols ziņojis, ka minētā 
gada 25. februārī ir izsists logs ar visu rāmi, 
apgāzts altāra galds, postīta grīda un nozag-
tas divas altārgalda segas. “Ir zināms, ka 
minēto izdarījuši Birzgales pamatskolas skol-
nieki Ozoliņš, Bīskaps u. c.”8 Par notikumu 
ziņots milicijas pilnvarotajam un skolas di-
rektoram, kā arī vietējai izpildkomitejai. Nav 
zināms, kādu sodu saņēma postītāji, taču 

logu sišana turpinājās, kas liecina, ka patva-
ļa nebeidzās. Šādi postījumi bija notikuši jau 
iepriekš, 1951. gadā, un vainīgie atrasti tajā 
pašā skolā. Tas nozīmē, ka dievnama demo-
lēšanai bija jau zināma vēsture, bet nesodā-
mība iedrošināja jaunos komunisma cēlājus. 

Tajā pašā laikā — 1950. gada 11. sep-
tembrī — ticis sastādīts “Aizsardzības lī-
gums”, kuru parakstījis vietējās izpildkomi-
tejas priekšsēdētājs un baznīcas pārstāvji. 
Pēdējiem Latvijas PSR Ministru padomes 
Arhitektūras pārvalde ziņoja, ka baznīca ir 
aizsargājams arhitektūras piemineklis un 
Pārvalde nodod “Izmantotājam” — draudzei 
baznīcas ēku, lai izmantotu šī pieminekļa tel-
pas reliģiskiem rituāliem. Pielikumā sekoja 
“Izmantotāja”, tātad draudzes, pienākumu 
apraksts uz vairākām lappusēm. Tajos mi-
nēts, ka viss jāsaglabā, jāremontē, jārestau-
rē, jātur drošībā pret uguni utt. par draudzes 
līdzekļiem, un vēl piedevām laikā jānomaksā 
valsts un vietējie nodokļi, kā arī pašiem visu 
jāapsargā un jāuzrauga! Pieminēts arī, ka 
kārtībā jātur aizsardzības zona ap pieminekli, 



RAKSTI    2020. gads    74. sējums    3. numurs

20

to neizmantojot saimnieciskiem mērķiem, ne-
ceļot nekādas piebūves utt. Par katru tehnis-
ku bojājumu vai avāriju bija jāziņo pārvaldei. 
Ir arī piezīme: “Visus arhitektūras pieminekļa 
projektu, uzmērījumus un zinātniskas pētīša-
nas materiālu oriģinālus nodot Pārvaldei (tā-
tad valstij) bez atlīdzības.”9  

20. gadsimta 60. gados koka ēka bija 
sliktā tehniskā stāvoklī. 1961. gada apse-
košanas materiālos teikts, “ka torņa viena 
puse cietusi kara laikā — cauršauta vairākās 
vietās, vietām trūkst logu rūšu, arī iekštelpa 
ir labojamā stāvoklī”.10 Nedaudz vēlāk mi-
nēts, ka balkons (domāta lukta) netiek lie-
tots sliktā stāvokļa dēļ, tāpēc kāpnes uz to 
noņemtas. Draudze bija padzīta un izklīdu-
si. Nozīmīgs dokumentāls pierādījums pa-
domju laika vandālismam un aprobežotībai 
ir 1963. gadā veiktā fotofiksācija.11 Attēlos 
redzama draudzes telpa ar izsistiem logiem, 
sadragātu un citā vietā nosviestu altāra sēti-
ņu, uzlauztu grīdu altārdaļā, izpostīto altāra 
retablu, kurā altārgleznas vietā ir tukšums. 
Nozagti kroņlukturi un altāra piederumi.  
1965. gadā dievnams draudzei tika oficiāli 
atsavināts un nojaukts. Tā vietā uzcelts ciema 
padomes izpildkomitejas nams! Lai iemūži-
nātu piemiņu par senās baznīcas vietu un tās 
mācītāju, rakstnieku un valodnieku Gothardu 
Frīdrihu Stenderu, blakus jaunajai ēkai, par 

birzgaliešu ziedojumiem 1989. gadā uzstā-
dīts granīta piemineklis ar tekstu un baznīcas 
siluetu (tēlnieks Ojārs Feldbergs). Pie baz-
nīcas atradās arī Pirmā pasaules kara vācu 
karavīru kapi.

Arhitektūra
Baznīca celta uz laukakmeņu mūra pa-

matiem kā garenbūve ar poligonālu apsīdu, 
kuras galā bija piebūvēta krietni zemāka 
taisnstūrveida sakristeja. Zem altāra telpas 
atradās pagrabs, kurā novietotas vietējo 
muižnieku mirstīgās atliekas. Tornis piekļāvās 
draudzes telpai, tā teltsveida smaile sākotnēji 
bija izteikti gracioza un augsta, ar lodi un gaili 
galā. Torņa smaile Otrā pasaules kara laikā 
tika sagrauta un vēlāk atjaunota, pazeminot 
augstumu. Tās lejas daļa bija nedaudz pacel-
ta ar t. s. uzspāres palīdzību. Sākotnējais tor-
ņa smailes iesegums bija skārds, pēc atjau-
nošanas — šindeļu. Torņa pirmais stāvs bija 
mūra, celts 1867. gadā un tas uz augšu bija 
nedaudz sašaurināts. Dievnama draudzes 
telpai bija izteikti stāvs un iespaidīgs šindeļu 
jumts, draudzes telpu katrā pusē izgaismoja 
trīs sīkrūšu logi. Fasādi sadalīja vertikāli ele-
menti ar metāla enkuriem, kas nostiprināja 
ārsienu savilces. Baznīcas ārējais koka apšu-
vums ticis krāsots zili pelēkā tonī. Torņa pir-
mais stāvs, kas bija celts no mūra, krāsots 

3. att. Baznīcas stāva plāns. Autora zīmējums pēc 1949. gada uzmērījuma
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4. att. Draudzes telpas segmentveida 
logaila ar jauno smailarku. 
Foto 1930. NKMP PDC

5. att. Altāra apsīda. 
Foto 1930. NKMP PDC

6. att. Sakristeja pie altāra apsīdas. 
Foto 1930. NKMP PDC

7. att. Galvenā ieeja. Foto ap 1930. gadu. 
NKMP PDC
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baltā tonī. 1894. gadā uzcelta jauna sakrist
eja nodegušās vietā.

Visticamāk, 1867. gads bija laiks, kad 
vienlaicīgi ar torņa pirmā stāva pārbūvi mūra 
konstrukcijās ēkas arhitektūrā ienāca gotiskie 
jauninājumi. Spriežot pēc 1930. gadu fotoat-
tēliem, tie izpaudās kā ārējā veidolā, tā iek-
šējā izskatā — ailu un logu dalījuma risināju-
mos. Torņa ieejas aila tika pārsegta ar lēzenu 
smailloka arku, virs durvīm esošajam logam 
veidots gotisks spraišļojums, kura vidusdaļā 
bija četrlapja motīvs. Pēc vēsturiskā fotoat-
tēla nojaušams, ka stikli bijuši krāsaini. Pie 
ieejas sākotnēji veda lieliem laukakmeņiem 
bruģēts celiņš, kurš vēlāk tika nobetonēts. 
Gotikas formas ieguva arī draudzes telpas 

8. att. Zvanu tornis. T. Ciparsona foto 
1961. NKMP PDC

9. att. Altārgals ar apsīdu un sakristeju. 
T. Ciparsona foto 1961. NKMP PDC
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10. att. Draudzes telpa. 
Foto ap 1930. gadu. 
NKMP PDC

11. att. 
Draudzes telpa. 

Foto 1963. 
NKMP PDC          

un altāra apsīdas logi. Tie bija sīkrūšu, ar 
smailarkas augšdaļu un gotisku spraišļoju-
mu. No ārpuses dēļu apšuvumā nebija viegli 
izveidot smailarku, tāpēc šeit pārsedzes bija 
trīsstūrveida. Draudzes telpas interjerā logi 
izcēlās ar savu pamatīgi biezo rāmi, pie kam 
vēsturiskos attēlos labi redzams, kā senāka-
jā segmentveida pārsedzē iestrādāta jaunā 
smailarka.

Interjers
Par baznīcas interjeru vērtīgas ziņas 

sniedz 1950. gada inventarizācija.12 Altārtel-
pai un ģērbkambarim bijušas baļķu sienas, 
sastiprinātas abpusēji ar vertikālām savil-
cēm un apšūtas no abām pusēm ar dēļiem. 

Tehniskais stāvoklis — slikts. Griesti baznī-
cā un altārtelpā segti ar lēzenu cilindrveida 
velvi koka konstrukcijās ar dēļu apšuvumu 
virs un zem sijām. Griestu dēļi bijuši stipri  
“iepuvuši,” ložu saskrambāti, to krāsojums 
bijis balts, lielā mērā nolietojies. Sienas 
baznīcā un altārtelpā apšūtas ar dēļiem un 
krāsotas gaiši zilos toņos, ar horizontālu or-
namentētu un zilos toņos krāsotu joslu pa-
lodžu augstumā. “Kancele, altāris un t. s. 
muižnieku aizgaldi (domātas kungu ložas) 
krāsoti gaiši zilā krāsā un rotāti daudzām zel-
tītām josliņām un kokgriezumi krāsoti zelta 
krāsā.”13 Arī altāra nožogojums (sētiņa) bija 
krāsota gaiši zilā tonī. Savukārt soli bijuši 
tumši dzeltenā krāsā, tāpat durvis un logi, kā 
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arī lukta. To balstošie stabi tonēti balti. Ērģe-
ļu prospektā dominējusi gaiši zilā krāsa un 
rotājumi kā citur — zeltīti. No apraksta var 
spriest, ka dievnamā noskaņa bijusi raksturī-
ga 18. gadsimta baznīcām, sienu krāsojumā 
un galvenajos iekārtas elementos dominējuši 
zilganpelēkie toņi, griesti balti, bet ar zeltī-
jumu izcelti kanceles, altāra un kungu ložu 
dekoratīvie elementi. Interjera noskaņas ra-
dīšanā zināma loma bija arī īpaši platu dēļu 
grīdām, draudzes telpas galvenajām durvju 
vērtnēm ar skujiņā uznaglotajiem dēļiem. 
Horizontālā ornamentētā josla droši vien bija 
darināta trafareta tehnikā, iespējams tad, 
kad logiem radās gotiskais spraišļojums. 
Arī dekoratīvajā joslā var saskatīt četrlapja  
motīvu. 

Iekārta
Īpaši grezna, kopumā uz 18. gadsimtu 

attiecināma bija dievnama iekārta. Altāris 
apsīdas dziļumā izcēlās ar īpašu greznumu. 

Retabla centrā atradās altārglezna, tās abās 
pusēs antablementu balstīja marmorētas ko-
lonnas uz kvadrātveida cokola ar korintiska-
jiem kapiteļiem. Retabla siena abās pusēs 
kolonnām bija pagarināta, veidojot pildiņu 
rāmja konstrukciju, un malās papildināta ar 
greznu kokgriezumu, attēlojot akantu lapu 
vijumus. Šādi paši vijumi atradās virs an-
tablementa. Retablu vainagoja liela atika ar 
barokāli izlocītu dzegu un tās centrā, bagātīgi 
profilētā ierāmējumā atradās Dieva acs Sau-
les staru ietvērumā. Grezni kokgriezumi atra-
dās arī citās vietās — sānu sieniņu pildiņos, 
atikas lejasdaļā, altārgleznas rāmja augšpusē 
un citur. Altāra priekšu nožogoja sētiņa ar 
barokāliem siluetgriezumiem margās. Abās 
pusēs altārim atradās aptuveni divus metrus 
augstā koka sienā iebūvētas durvis ieejai sa-
kristejā. Arī to pildiņi bija barokālas formas, 
saskanīgi ar visu pārējo iekārtas ansambli. 
Interesanti, ka aiz altāra, pie sienas bija no-
vietots krucifikss.

12. att. Baznīcas altāris. Foto 1930. 
NKMP PDC

13. att. Vecā altārglezna (?). 
Foto 1930. NKMP PDC
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14. att. Altāra retabla fragments. Foto ap 1930. gadu. NKMP PDC

15. att. Kancele. Foto ap 1930. gadu. 
NKMP PDC

Altārglezna pazudusi Otrā pasaules kara 
laikā. Tā bija Cēsīs dzimušā Drēzdenes māk
slinieka Vilhelma Karla Junkera (Wilhelm 
Karl Juncker, 1820–1901) 1887. gada 
darbs “Kristus pie krusta” (1,38 x 2,45 m).  
Gleznas rāmis bija saskaņots ar kopējo kom-
pozīciju — barokāli izlocīti ielocīta augšda-
ļa un viegli ieapaļi apakšdaļas stūri.14 Pie 
centrā attēlotā krustā sistā Jēzus blakus 
stāv Marija un Marija Magdalēna, viena ar 
noliektu galvu, otra ar augšup vērstu ska-
tienu un lūgšanā sakļautām rokām. 50. ga-
dos altārī “tikusi novietota nezināma autora 
glezna, datēta ar 1855. gada 24. decembri, 
0,93 x 0,54 m”15. Gleznas lejasdaļā bija uz-
raksts: “Preeksch atmineschanu no Kahrla 
Dubowitz preeksch Lindes Birzgales bazni-
cas” un otrajā rindā daļēji salasāms minē-
tais 1855. gads. Iespējams, tā bija vecā al-
tārglezna “Kristus pie krusta”, kā tas dažviet 
dokumentos arī minēts, taču tās izcelsme lie-
kas krietni senāka, nekā minēts 1950. gada 
inventarizācijā. Abas altārgleznas redzamas 
pirmskara un pēckara fotoattēlos, bet t. s. 
vecā altārglezna fotografēta īpaši.

Balstveida kanceles poligonālā korpusa 
risinājums pildiņu—rāmja konstrukcijā bija 
labākajās baroka stila tradīcijās — šķautnes 

akcentēja kolonniņas, kas balstījās uz kon-
solēm, zem kurām apkārt korpusam vijās 
akantu lapu vijumi. Arī paši pildiņi bija baro-
kālās formās. Tāds pats risinājums izmantots  
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uzejas kāpņu margām. Tās noslēdza īpaši ba-
gātīgs smagnējs profilējums. Kanceles jumti-
ņa bagātīgi profilēto dzegu pa perimetru vai-
nagoja kokgriezumi ar palmetes un akantu 
lapu motīviem. Virs jumtiņa pacēlās krusts uz 
lodes. Soli, spriežot pēc stilistikas, bija dari-
nāti vienlaicīgi ar kanceli un altāra retablu —  
18. gadsimtā. To durtiņas bija darinātas pil-
diņu–rāmja konstrukcijā, pildiņus veidojot 
barokālā formā, tādi paši tie bija arī kance-
les korpusā un sakristejas durvīs. 30. gados 
minēts, ka soli bija tonēti tumši dzeltenīgā 
tonī, droši vien tie bija otēti. Arī solu kājas 

bija darinātas ar greznu barokālu siluetgrie-
zumu.

Kungu ložas, garumā nedaudz atšķirīgas, 
bija novietotas altāra apsīdas abās pusēs. To 
jumtiņu balstus rotāja pilastri ar grezniem ka-
piteļiem. Pilastru virsmu visā garumā dekorē-
ja akantu lapu vijumi. Virs bagātīgi profilētās 
dzegas ritmiski izvietojās īpatnēji dekori. Uz 
garākās kungu ložas nožogojuma pildiņiem 
bija uzgleznoti divu dzimtu — fon Plettenber-
gu un fon Vīgantu ģerboņi16.

Luktu balstīja četras kolonnas, kuras sa-
vienoja masīvu četrstūra siju stabi. Luktu 

16. att. 
Kungu loža

kanceles pusē. 
Foto ap 1930. gadu. 

NKMP PDC

17. att. 
Ģerboņu 
gleznojumi uz 
kungu ložas solu 
nožogojuma. 
Foto 1930. 
NKMP PDC
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18. att. 
Baznīcas 

liturģiskie trauki. 
Foto ap 1930. 

gadu. NKMP PDC

margas veidoja barokāli siluetgriezumi, kā jau 
minēts tumšā tonī, tādā pašā kā baznīcēnu 
soli. Margas centrā pārtrauca gaiši tonēto ēr-
ģeļu prospekta cokols. Bija skaidri redzams, 
ka ērģeles ir jaunāks iekārtas priekšmets nekā 
lukta. Draudzes telpā pa labi no altāra pie sie-
nas atradies vīrieša portrets (75x86 cm), kas, 
protams, arī ir gājis zudībā. Pieminekļu valdes 
1939. gada materiālos mēģināts atšifrēt uz 
gleznas augšējā labā stūra rakstīto tekstu, no 
kura var gan saprast tikai divus gadskaitļus — 
1651. un 1684. Gleznā bija attēlots mācītājs 
Kristofs Helmers (Ch. Helmer, 1605–1684). 

Inventārs
Divdesmitā gadsimta 30. gados mācītājs 

sniedzis ziņas par sudraba kristāmo bļodu no  
1811. gada, kuru baznīcai bija dāvināju-
si grāfiene Sofija Elizabete fon Plettenberga 
(1760–1848), Lindes un Birzgales muižu 
īpašniece17, Krievijas armijas ģenerālmajora 
grāfa Gotharda Johana fon Mengdena sieva; 
sudraba ūdens kausiņu no tā paša gada un 
sudraba vīna biķeri ar uzrakstu “Sophie Gra-
fin Mengden geb. v. Plettenberg 1824”18. 
Minētie priekšmeti, kopā ar oblatu kārbiņu un 
vēl vienu vīna kausu, redzami vēl fotogrāfijās 

19. att. 
Baznīcas liturģiskie 
trauki un Bībele. 
Foto ap 1920. gadu. 
NKMP PDC
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pirms dievnama izpostīšanas. Grāfiene Sofi-
ja fon Mengdena iegājusi Latvijas vēsturē arī 
ar Lindes un Birzgales zemnieku tiesību grā-
matām, ko viņa izdeva saviem ļaudīm vācu 
valodā un ko latviešu valodā tulkoja vietējais 
draudzes mācītājs K. Šulcs. Šim likumam 
bija zināma līdzība ar vēlāk plaši pazīstamo  
K. F. fon Šulca 1764. gadā izdoto t. s. Aiz-
kraukles zemnieku tiesu. Bez tam viņa tiek 
uzskatīta par vienu no nozīmīgākām sava 
laika zemes īpašniecēm. S. fon Mengdenas 
dzīves vieta pēc vīra nāves bija Jelgava, taču  
1813. gadā viņa pārcēlās uz dzīvi Londonā. 
No dievnama inventāra jāpiemin arī upur-
maks, darināts 1774. gadā no sudraba ar zel-
tītu malu. Tā ārpusē bija iegravēti vīnogu zaru 
vijumi. Baznīcā atradušās arī divas piemiņas 
plāksnes, viena vācu, otra latīņu valodā.

1950. gadā sastādīts baznīcas inventāra 
saraksts. Tajā minēti “divi baltmetāla biķeri, 
baltmetāla vīna kanna, baltmetāla oblātu šķī-
vis, kristību šķīvis, baltmetāla upura trauks, 
altāra lukturi — divi vienžubura, divi trīsžu-
buru, divi griestu lukturi, metāla, altāra te-
piķis, melna altāra sega, balta izšūta altāra 
sega, grīdsega, galdiņš, divi skapji, krēsls,  
34 baznīcēnu soli, pieci mazi soli, kancele, 
altāra krucifikss no metāla, divas gleznas, 

četras melnas tāfeles, dziesmu numuru kas-
tīte ar numuriem, harmonijs, zvans un Bībe-
le”. Sarakstu sastādījis draudzes pārstāvis 
Andrejs Purens.19 Ar divām tāfelēm bija do-
māts dzejojums četrrindēs vācu valodā, uz-
krāsots uz ierāmētas koka plāksnes (epitāfi-
jas) jau minētajam mācītājam K. Helmersam 
un domājams, arī uz koka pamata rakstīts 
teksts latīņu valodā, kurā minēts Joahims 
Praetorius (JOACHIMUS PRÆTORIUS).

Ērģeles 1845. gadā dievnamam dari-
nājis ērģeļbūves meistars Augusts Martins  
(A. Martin 1808–1891), pēc toreizējā mui-
žas īpašnieka Paula fon Hāna (1793–1862) 
pasūtījuma. Viņš Lindē saimniekoja no 
1844. gada un bija precējies ar Sofiju fon 
Graimbergu (von Graimberg, 1804–1863). 
Pateicoties viņam, baznīca varēja lepoties 
par tik augstas klases meistara darbu, kurš 
laika posmā no 1840. līdz 1885. gadam 
bija uzbūvējis 67 baznīcu un 19 skolu ēr-
ģeles.20 Ērģeļu prospektu veidoja ailas ar 
pusapļa arku un atšķirībā no pārējiem iekār-
tas priekšmetiem to dekoratīvais risinājums 
bija vienkāršāks. 

Zvanu 1654. gadā dāvinājusi Lindes–
Birz gales muižas īpašnieka Heinriha fon Plet-
tenberga sieva Elizabete Magdalena von Man-

20. att. Lukta un ērģeles. 
Foto 1930. NKMP PDC
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teifela (E. M. von Manteuffel). Uz tā atradies 
uzraksts “Elisabeth Magdalena Man teuffel. 
Sum pius esses. Rem sacro coetui dictatus ex 
domo Dei non raperes.” Zvans Pirmā pasaules 
kara laikā aizvests uz Krieviju.21 

Nobeigums
Lindes–Birzgales baznīca bija savā ziņā 

unikāls 18. gadsimta koka sakrālās arhitektū-
ras piemineklis ar tāda paša laika iekārtu, kas 
kā ansamblis saglabājās un pilnveidojās cauri 
gadsimtiem. Dievnamam secen nepagāja arī 
neogotikas laiks, ieviešot savas nelielas pār-
maiņas galvenokārt būvgaldniecības izstrādā-
jumos. Diemžēl padomju laiks, kad cīņā pret 
reliģiju goda vietā tika celti viszemiskākie cil-
vēku instinkti, iznīcināja gadsimtiem uzkrā-
tas mākslas vērtības un līdz ar tām — seno 
dievnamu. Lai arī baznīca nav saglabājusies, 
nav zudusi birzgaliešu ticība. Birzgales drau-
dze savu darbību atjaunoja 1990. gadā, un 
pašreizējā pagasta padomes ēkā tika iesvētī-
ta kapela, kuru kopš 1994. gada izmanto arī 
jaundibinātā katoļu draudze. 
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THE LUTHERAN CHURCH OF LINDE–BIRZGALE: INVESTIGATION OF CULTURAL 
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Summary

Key words: history of Latvian architecture and art, cultural heritage, investigation of rural 
culture historical environment

The rich heritage of Latvian sacral architecture and art demands increasingly indepth sum-
marisation, investigation and inventory of new data and materials as well as popularisation. 
Studies of recently lost values are of special importance, and thus attention should be paid to 
the events of the 1950s–1970s, when churches were ravaged and their equipment destroyed 
with the permission of the Soviet power. This article reflects all available information about the 
lost Lutheran Church of Linde, Birzgale civil parish, its architecture, history, persons associated 
with it and values of sacral art. Exploration of the church shows that in 1965 an outstanding 
18th century monument of wooden secular art perished, significant cultural historical and 
artistic values were destroyed — an ensemble of the abovementioned time period. Already in 
1932, the church with its equipment was taken under state protection, similarly as it was in 
Apriķi, Lestene, Turaida and elsewhere.


