raksti

priekšvārds “LZA Vēstu” laidienam

“SAKRALITĀTES aspekti
un 21. gadsimta izaicinājumi”
Ojārs Spārītis
LZA prezidents

Atstājot pagātnei valsts kultūrapziņā un
UNESCO kalendārā iezīmēto Raiņa un Aspazijas 150. dzimšanas dienas atceri un
iesoļojot 2016. g., mūsdienu cilvēka apziņa
maldās nedrošībā, neziņā un šaubās par globālā saprāta uzvaru augošās starptautiskās
spriedzes un civilizāciju konkurences laikā.
Tieši šis apstāklis tika ņemts vērā, iecerot
kārtējo “Latvijas Zinātņu Akadēmijas Vēstu” A sadaļas humanitārajām un sociālajām
zinātnēm atvēlēto laidienu, kuram dotais
atslēgas vārds “Sakralitāte” raksturotu cilvēces uzkrāto pamatvērtību kopumu, bet kuru
šajā turbulentajā laikā zināmā mērā izjūtam
kā apdraudētu. Cits krājuma tematiskās
ievirzes motivācijas aspekts ir zinātnieku un
sabiedrības pieaugošā interese par Reformācijas 500 gadu vēsturi un tās izraisīto seku
analīze konfesionālajā, garīgajā, sociālajā un
kultūras sfērā. Ievērojamai jubilejai veltīto
diskusiju uzmanības centrā turpmākajos gados noteikti nokļūs arī šajā krājumā diskutētajām problēmām radniecīgas tēmas, kā dēļ
lielu daļu šī “LZA Vēstu” laidiena rakstu un arī
pašu krājumu var uzskatīt par Reformācijas
gadskārtas pasākumu priekšvēstnesi.
Pēc sastādītāja redzējuma, krājums tika
iecerēts trīsdaļīgs, un, pateicoties autoru atsaucībai un kopīgi sajustajai atbildībai, tādu
to arī ir bijis iespējams strukturēt. No pirmās
sadaļas “Mūžīgo vērtību aksioloģija mūsdienu skatījumā” tika gaidīts sakralitātes jēdzie4

na izpratnes uzstādījums tā uztveres dziļumā
un plašumā. Latvijas divu vadošo konfesiju
hierarhijas augstāko pakāpju vadītāju iesniegtie raksti iezīmē indivīda ceļu uz sevis izziņu,
pašpilnveidi un sevis realizāciju sabiedrībā,
kura ilgu gadsimtu gaitā ir kaldinājusi kristīgās vērtības, kas mūsdienās tiek pakļautas
laika un izturības pārbaudei. Latvijas katoļu baznīcas Rīgas arhibīskaps, metropolīts
Dr. theol. Zbigņevs Stankevičs savā rakstā
“Cilvēks un sakralitāte” tiecas definēt indivīda un sakralitātes attiecības kultūras paradigmās un ieskicē Eiropas civilizācijas ceļu uz
Dieva izpratni. Rakstā “Baisais, valdzinošais
svētums” Latvijas evaņģēliski luteriskās baznīcas Rīgas arhibīskaps Jānis Vanags aplūko
reliģiskā pārdzīvojuma dabu un ietekmi uz
personības un sabiedrības vērtību veidošanos. Ar daudzu vēsturē, literatūrā, dzīvē un
teoloģiskajā praksē rastu piemēru palīdzību
autors salīdzina gan savu, gan jebkura sabiedrības locekļa iespējamo izpratni par “svētuma” jēdzieniskā satura un tā izpausmes
komplekso dabu.
Ar gandarījumu var atzīmēt erudītā
vācu teologa un baznīcas vēstures pētnieka
Dr. theol. Ulriha Šēnborna (Schoenborn)
apjomīgās apceres “Sakralitāte — vēlīnā modernisma izaicinājums jeb “svēts” — tas ir
jēdziena “vienalga” pretmets” (Sakralität —
Herausforderung der Spätmoderne oder:
Heilig ist das Gegenteil von egal) organisko
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iekļaušanos izdevuma saturā. Autora diskurss ir veltīts mūsdienu sekulārās sabiedrības reakcijai uz plašo piedāvājuma spektru,
ar kādu visdažādākās alternatīvās vērtību
sistēmas un individuālie garīguma meklējumi
tiecas aizstāt oficiāli atzīto reliģiju. Akadēmiski analizējot mūsdienu patērētājas sabiedrības banalizētā jēdziena “svētums” saturu,
U. Šēnborns brīdina par šādas vienkāršotas
pieejas biedējošajām sekām, kas draud ar garīgu iztukšošanos. Ar iepriekšējo rakstu lieliski
korespondē Latvijas Universitātes profesores
Dr. phil. Skaidrītes Lasmanes apcere “Svētuma identitāte un komunikācija”, kurā arī ir
vērtēta jēdziena “sakrālais” pretrunīgā un nenoteiktā identitāte, tās meklējumi un skaidrojumi filozofijā un socioloģijā.
“LZA Vēstu” numura otrajā sadaļā “Sakralitātes nemateriālie aspekti” iekļauti raksti, kuru uzdevums ir identificēt dažādas —
pārsvarā imanentā vidē — fiksējamas sakralitātes modulācijas. Šāda misija krājumā ir
Dr. art. Ievas Paulovičas apcerei “Zviedrijas
baznīcas likums un mūzika Vidzemē 17.–18.
gadsimta mijā”, kurā autore vērtē 1686. g.
apstiprinātā Zviedrijas baznīcas likuma ietekmi uz baznīcas organizāciju un dievkalpojuma
kārtību, kā arī uz garīgās mūzikas attīstību
un tās iesakņošanos Vidzemes lauku draudžu
liturģiskajā praksē 17.–18. gs. beigās un vēlāk. Filoloģijas zinātņu doktors Pauls Daija
rakstā “Vācbaltiešu garīdznieki — latviešu
rakstnieki apgaismības laikmetā” vērtē vācu
mācītāju lomu latviešu literārās valodas attīstīšanā, gramatikas izveidē un valodas normu
definēšanā, kas radīja paradoksālu situāciju
Latvijas kultūrā, proti, latviešu literārās valodas un pirmo latviešu valodā iespiesto tekstu,
literāru prozas un dzejas darbu radītāji bija
vācieši. Lai sagatavotu savu publikāciju, filoloģijas doktore, Latvijas universitātes profesore Dr. habil. philol. Janīna Kursīte ir veikusi
sarežģītu socioloģiskās aptaujas darbu un
ieguvusi statistiski un kvalitatīvi vērtējamu
datu kopu. Rakstā “Sakralitātes jeb svētuma
uztvere mūsdienās” ir analizētas dažādas

klasifikācijas paradigmas, kas ietver Latvijas
iedzīvotāju un trimdas pārstāvju atbildes uz
anketas jautājumiem un ir ļāvušas izveidot
“sakrālu jēdzienu klasifikatoru”. Tā būtiskāko vērtību klāstā ir pārdabiskuma jēdziens,
simbolu garīgā ietilpība, Latvijas ainavas un
sakrālo īpašību kolektīvie koncepti.
Pēc krājuma sastādītāja domām, īpaša
nozīme piešķirama pagājušā gadsimta militāro kataklizmu radīto sociālo traumu pārvarēšanai mūsdienu sabiedrībā. Pārdomām par
karā kritušo karavīru neizbēgamā likteņa traģiku, par šī likteņa nolēmumu nesaskaņotību
ar piepildītas dzīves iespējamību un mūsdienu sabiedrības vēlmi rast karā kritušo cīnītāju
mirstīgajām atliekām cilvēka cienīgu atdusas
vietu. Par to, kā saskaņot kara rētas uzjundošos pārapbedīšanas procesus ar kristīgai
memoriālkultūrai piemītošu ētisko un estētisko formu. Savās pārdomās ar lasītāju rakstā “Latviešu karavīru komemorācija kristīgā
skatījumā” dalās teoloģijas doktors un Lutera
akadēmijas profesors Guntis Kalme, apcerot
ikdienas leksikā nesastopama jēdziena “militārā komemorācija” saturu un jēgu. Miera
laikā dzīvojošas sabiedrības ausīm neierasti
skan pārdomas par karavīru komemorāciju,
kas ir nozīmīga militārās kultūras sastāvdaļa
un kuras loma ir uzturēt sabiedrības apziņā
augsti ētisku imperatīvu attieksmē pret karadarbību un — nāvi.
Akadēmiskā rakstu krājuma trešajā sadaļā raksti ir kārtoti pēc hronoloģiskā principa.
Tie ir veltīti pārdomām par sakrālās arhitektūras un mākslas iespējām atspoguļot garīgās
vērtības un paust materiālā formā laikmetam
raksturīgās idejas. Rakstā “Konfesionalizācijas laika liecības Livonijas mākslas artefaktos” Dr. habil. art. Ojārs Spārītis pievēršas
16. gs. Latvijas tēlotājas mākslas liecībām
par reformācijas un kontrreformācijas vērtīborientieru pārmaiņām. Tuvojoties Reformācijas 500. gadskārtai, būtisks kļūst viedokļu pārvērtēšanas un uzskatu precizēšanas
uzdevums par šo turbulento konfesionālās
šķelšanās procesu, kas rosināja jaunu garīgās
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un arī sadzīves kultūras arhetipu rašanos.
Tie kā jutīgi indikatori liecina par spēju ātri
reaģēt uz garīgās konjunktūras pārmaiņām,
fiksē dažkārt pavisam pretējus viedokļus un
iemūžina mākslas darbos savulaik nesamierināmu doktrīnu tēzes. Rundāles pils muzeja
direktors Dr. h. c. Imants Lancmanis rakstā
“Baznīca pilī. Sakrālais un laicīgais Frančesko Bartolomeo Rastrelli celtnēs Latvijā” atklāj
ievērojamā itāļu arhitekta realizēto, taču laika
pārmaiņās bojā gājušo Jelgavas un Rundāles
piļu kapelu ārkārtīgi savdabīgo un Latvijas rokoko kultūrai absolūti netipisko sakrālceltņu
vēsturi. Pētot Latvijas sakrālo kultūru, mākslas vēsturniece Dr. art. Kristīne Ogle rakstā
“Jelgavas “Uzvaras Dievmāte”” ir nonākusi
pie negaidīta atklājuma, izzinot par pazudušu
uzskatītas Jelgavas katoļu kopienas “Uzvaras
Dievmātes” gleznas ikonogrāfiskās evolūcijas un rašanās ceļus, noskaidrojot arī jezuītu
kongregācijas vidē strādājušā gleznas autora
Johana Andreāsa Leitnera vārdu.
Jūgendstila perioda kultūras pētnieces
Latvijas Mākslas akadēmijas asociētās profesores Dr. art. Silvijas Grosas apcere “Sakralitātes šifri jūgendstila perioda baznīcu
arhitektūrā” ir veltīta divu 19. un 20. gs.
mijā atzītu arhitektu; dievnamu projektētāju Vilhelma Bokslafa un Edgara Frīzendorfa
jaunradei. Viņu sadarbības rezultātā ir tapuši
divi ievērojamākie jūgendstila formu dievnami — luterāņu baznīca Dubultos un Krusta
baznīca Čiekurkalnā, Rīgā. Autore piedāvā
šo sakrālceltņu arhitektūras un formveides
analīzi. Krājumu noslēdz arhitekta Jāņa Dripes raksts “Mūsdienu baznīcu arhitektūra —
vispārējās tendences un īpašās parādības”.
Erudītais modernās arhitektūras vērtētājs
atklāj savu profesionālo skatījumu uz nova-
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torismu dievnamu arhitektūrā un diskutē par
mūsdienu sakrālās arhitektūras telpiskās organizācijas un mākslinieciskās izteiksmes
līdzekļu iespējām, iemiesojot garīguma idejas. Pēc koncentrēta pasaules ievērojamāko
sakrālās arhitektūras piemēru uzskaitījuma
un to arhitektu pieminējuma raksta autors
piedāvā savu atzinīgo skatījumu uz latviešu
arhitekta Gunāra Birkerta ASV pilsētu reliģiskajām draudzēm projektēto, arī uz Skandināvijas zemju arhitektu veikumu modernu un
mūsdienu sabiedrību emocionāli uzrunājošu
dievnamu radīšanā Somijā, Zviedrijā un Dānijā. Pieminot baznīcu formveides tendences
pasaulē, J. Dripe ar atzinību novērtē arī latviešu arhitektu veikumu modernas sakrālās
kultūras attīstīšanā Latvijā.
Pateicoties ikvienam autoram par dalību šī rakstu krājuma sagatavošanā un tā
bagātināšanā ar jaunu informāciju, rosinošiem pārspriedumiem un vērtīgām atziņām,
krājuma sastādītājs izsaka gandarījumu par
autoru atbildību, kvalitatīviem rakstiem un
tajos pausto domu atspoguļojošām ilustrācijām. Gan krājuma kopējā tematiskā ievirze,
gan rakstu autoru attieksme visdažādāko sakralitātes aspektu iztirzājumā liecina par to,
ka uz 2016. g. sliekšņa mēs visi meklējam
atbildes uz sarežģītiem jautājumiem par savas vērtību pasaules koordinātām un stiprinām savas eiropiskās gara kultūras pamatu,
lai varētu labāk izprast un sekmīgi sagaidīt
nākotnes izaicinājumus.
Šis žurnāla "LZA Vēstis” laidiens "Sakralitātes aspekti un 21. gadsimta izaicinājumi" ir iespiests ar LZA Goda mecenāta Ata
Sausnīša atbalstu. Paldies autoru un lasītāju
vārdā!
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Jānis Vanags
Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas arhibīskaps
arhibiskaps@lelb.lv

Es esmu dzirdējis Sanctus, Sanctus, Sanctus no kardināliem
Sv. Pētera bazilikā, Sviat, Sviat, Sviat Kremļa katedrālē un
Hagios, Hagios, Hagios no patriarhiem Jeruzalemē. Lai kurā
valodā šie viscildenākie vārdi atskan, tie tver visdziļākajos
dvēseles pamatos — uztraucoši un aizkustinoši, ar varenām
pārpasaulīgā noslēpuma baismām, kurš dus tur dzīlēs.
Rūdolfs Otto
Atslēgas vārdi: svētums, personība, sabiedrība, sakrālais mantojums, reliģijas psiholoģija
Rakstā ir aplūkota reliģiskā pārdzīvojuma daba un iespaids uz personības formāciju un
sabiedrības vērtībām. Šis temats ir analizēts tādu autoru darbos kā Rūdolfs Otto, Pāvels
Florenskis, Maksis Vēbers un Klaivs Steiplzs Lūiss. Svarīgs faktors cilvēku garīgajā izaugsmē un savstarpējās attiecībās ir atbilstoša emocionāla atsaukšanās uz sastapšanos ar svēto
kristīgās baznīcas kultā, vēstījumā un saskarē ar sakrālās mākslas un kultūras mantojumu.
Tas liek domāt par šī mantojuma saglabāšanu, pieejamību un vietu izglītībā.
Pie ticības es nonācu tāpat kā daudzi manas paaudzes cilvēki padomju apstākļos.
Par Dievu man neviens nestāstīja. Par baznīcu teica tikai sliktu. Ateistiskā audzināšana
caurauda izglītību visos līmeņos. Prātīgi spriežot, nebija iemesla, lai kāds pievērstos ticībai.
Mani — tāpat kā daudzus tajā laikā — bez argumentiem pārliecināja iracionāls piedzīvojums, saskaroties ar svēto. Ir radīti dažādi Dieva pierādījumi un to atspēkojumi, taču līdz
galam cilvēku pārliecina tikai paša pieredze. Pārliecinātājs piedzīvojums ieskanas gan vācu
reformācijas aizsācēja Mārtiņa Lutera darbos, gan izcilā 18. gs. protestantu mistiķa Ger
harda Terstēgena dzejā, gan daudzu seno kristīgo mistiķu darbos. Tas ir dārgs elements gan
personības, gan sabiedrības veidošanā. Kad režīms ir izskaudis zināšanas par reliģiju un
teju visus ārējos pamudinājumus uz to, tad svētuma piedzīvojums pārsteidz tīrā veidā. Ne
vienmēr novērtēts, tas tomēr nav zaudējis nozīmi arī mūsdienās.
Reliģiskais pārdzīvojums ir saistījis gan
teologu, gan reliģijas psihologu uzmanību.
Īpaši var izcelt Rūdolfa Otto (Rudolf Otto,
1869–1937) darbu “Svētums”1 ar apakšvirsrakstu “Par iracionālo dievišķā idejā un par

tā attiecībām ar racionālo”. To uzskata par
vispazīstamāko 20. gs. teoloģisko darbu vācu
valodā, kas jau autora dzīves laikā piedzīvoja 25 izdevumus. Padomju laika garīgajiem
meklētājiem nebūs svešs Pāvela Florenska
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vārds (Павел Александрович Флоренский,
1882–1937), kura darbi tolaik bija pieejami
krievu valodā. Viens kā psihologs un akadēmiskais teologs, otrs kā priesteris un mistiķis apraksta svētuma piedzīvojumu kā reizē
baismu un valdzinošu. Gan satriecošajam,
gan pacilājošajam pārdzīvojuma aspektam ir
svarīgs iespaids uz cilvēka personības tapšanu un līdz ar to arī uz sabiedrības labklājību. Izcilais rakstnieks un kristīgais apoloģēts
Klaivs Steiplzs Lūiss (Clive Staples Lewis,
1898–1963) norāda uz spēju atbilstoši atsaukties svētajam kā uz nozīmīgu attiecības
veidojošu elementu cilvēku starpā un sabiedrības dzīvē. Krāsaini un aktuāli viņš runā arī
par dzīvi bez svētuma.

Dieva baisma un radījuma izjūta

R. Otto uzauga tradicionālā luterāņu ģimenē un uzsāka studēt teoloģiju stingri konservatīvajā Erlangenes fakultātē. Trīs gadus
vēlāk viņš turpināja studijas Getingenē, kur
sastapās ar Frīdriha Šleiermahera, Imanuēla
Kanta, Jākoba Frīdriha Frīsa un arī ar reliģijas
psiholoģijas aizsācēja, Hārvadas universitātes profesora Viljama Džeimsa darbiem. Tas
viņu ierosināja reliģiju aplūkot no izjūtas un
pārdzīvojuma skatpunkta. Viņš runā nevis par
atkarības sajūtu kā Šleiermahers, jo atkarības
sajūta var rasties arī sadzīviskās attiecībās
cilvēku starpā. Otto runā par radījuma izjūtu, kas ceļas no bijības tāda objekta priekšā,
kas atrodas ārpus cilvēka un ir tik absolūti
pārāks, nepieejams un citāds, ka cilvēkā izraisās noraidoša attieksme pašam pret sevi.
Tā priekšā, kas ir pārāks par visu radību, radījums piedzīvo, ka nogrimst un izbeidzas pats
savā neesamībā. Ābrahāms, kaulēdamies
ar Dievu par Sodomas iedzīvotājiem, saka:
“Redzi nu! Es esmu ņēmies runāt ar Kungu, bet esmu tikai pīšļi un pelni.”2 Pravietis
Jesaja, redzot vīzijā Dieva troni, saka: “Vai!
man — pagalam es, jo man nešķīstas lūpas
un mītu tautā, kam nešķīstas lūpas, — bet
manas acis nu skatījušas Ķēniņu, Pulku Kungu!”3 Dievišķā spēka atspulgu mūsu pārdzī-
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vojumā Otto sauc par nūmenu, bet to, kura
priekšā cilvēks piedzīvo radījuma izjūtu, raksturo kā numinozo. Izsakot to reliģijas valodā,
Otto runā par cilvēka pārdzīvojumu, sastopoties ar svēto, — kā uz to norāda arī viņa darba nosaukums.
Ikdienas valodā svētais parasti tiek
saistīts ar tikumīgo. Par svētu dēvē cilvēku,
kam domas, vārdi un darbi atbilst visaugstākajiem morāles standartiem. Otto izpratnē
numinozais ir svētais pats par sevi — tīrs, bez
jebkāda racionālā momenta, tikumiskiem vai
estētiskiem atribūtiem. Ja ikdienas sarunā
svētajiem piedēvē, piem., žēlsirdību, nesavtību, šķīstību, tad numinozajam piemīt baismas, valdzinājums, majestāte, enerģija un citādība. Svētuma piedzīvojuma būtiska daļa ir
mysterium tremendum, jeb noslēpums, kurš
liek nodrebēt. Noslēpums, jo numinozais nav
pieejams un satverams. Gerhards Terstēgens
teica, ka aptverts Dievs nav Dievs. Numinozais ir pilnīgi citādais, dievišķais, visugalējais,
kas atraujas no jēdzieniem un izziņas. Nodrebēt liekošais, jo baisi šausmīgā elements
neizzūd arī augstākajā pilnīgas dievticības
pakāpē. Reliģija nav dzimusi no dabiskām
bailēm, jo baisma (Grauen) nav parastās bailes, bet gan mistiska nodrebēšana, kas neattiecas uz dabisko. Baismīgā, visvarenā un
majestātiskā priekšā tiek objektīvi piedzīvota
paša nīcības un izzušanas izjūta — radījuma
izjūta. Tas izlaužas arī Terstēgena dziesmā
“Gott ist gegenwärtig” (Dievs ir klātesošs):
Gott ist in der Mitten.
Alles in uns schweige
und sich innigst vor ihm
beuge.

Dievs ir pašā vidū.
Viss lai mūsos klusē,
iekšēji tā priekšā liecas.

Līdzīgi par svēto runā pazīstamais krievu pareizticīgais teologs Pāvels Florenskis. Lekcijā
“Страх Божий”4 (“Dieva baisma”) viņš saka:
“Ja jums labpatīk runāt par reliģiju, tad nāksies samierināties ar šo nelaikmetīgo vārdu,
kurš tomēr ir īsti laikā. Reliģija vispirms ir
cтрах Божий, un katrs, kurš grib iekļūt reliģijas svētnīcā, lai iemācās Dieva bīties. [..]
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Reliģijā nekas neizaug bez labās saknes, un
šī sakne ir cтрах Божий, kas no augšienes ir
iemājojusi mūsu sirdī: viss labais ir no tās. [..]
Kungs ir baismīgs savā diženumā un pārākumā, savā neizdibināmajā noslēpumā. Dievs
ir liels un baismīgs visā un visiem. To bez
mitas atkārto Svētie Raksti, kā arī tie, kas
pa īstam pazinuši Dievu — pazinuši, nevis
rakstījuši par Viņu nokaujošas disertācijas
vai tukšus feļetonus laikā starp tēju un vakariņām. Baismīgs, baismīgs, baismīgs — un
jebkāda reliģija ir šīs neizskaidrojamās Dieva
baismas pilna un caurstrāvota. [..] Ai, kad
ar karstu dzelzi piededzina gļotādu, neviens
sev nejautā, patīk tas vai nepatīk: tad nav
laika psiholoģismiem. “Tas patiesi — ir!” sacīs piededzināmais. Šis “ir” izteiksies ne no
pārdomām, bet izkliegsies pats. Tāda ir Dieva
baisma. Kad pa īstam — bez manierēšanas
un kaislas samākslotības uztveram dievišķo,
tad sentimentāla izpaušanās nenāk ne prātā.
Lielu baismu satricināti, tad sāksim kliegt no
saviem dziļumiem: “Patiesi — Tu esi!”
Šim eksistenciālajam nodrebēšanas vai
pat šausmu pārdzīvojumam var ieraudzīt
arī racionāli tveramu pusi, kas to gan stipri
piezemē, taču arī dara saprotamāku. Saskaņā ar luterisko teoloģiju cilvēka garīgā dzīve un attīstība notiek spriedzes laukā starp
bauslību un evaņģēliju. Israēla tautas izredzētība vispirms izpaudās tā, ka Dievs tai deva
likumus svētai un taisnīgai dzīvei. Tos zināt
senā Dieva tauta uzskatīja par izredzētību un
privilēģiju. Bauslība ir Dieva svētuma un taisnības izteicēja, caur kuru tam jāatspoguļojas
viņa tautas dzīvē. Ko gars sajūt, baismās
nodrebot Dieva svētuma priekšā, to bauslība pasaka vārdos, prātam satveramā veidā.
Dieva baisma māca gribu sekot tam, ko bauslība māca prātam. Parasti bauslību pazīst no
vārdiem: “Tev būs!” un “Tev nebūs!” Tomēr
tās vēsts ir daudz baismīgāka. Patiesībā tā
cilvēkam saka: “Ir jau noticis. Grēka alga ir
nāve, un visu, kas dvēseli pazudina, tu jau esi
izdarījis.” Ko cilvēks var darīt, lai savu stāvokli labotu? Pat žēlsirdīgais Jēzus atbild — itin

neko!5 Ar to bauslība piešķir Dieva baismai
gluži saprotamu iemeslu. Tomēr, neievērojot
svētuma pārdzīvojuma otru pusi, mēs nespētu saprast, kā gan kristieši un jo sevišķi kristīgie mistiķi savas attiecības ar Dievu var saukt
par mīlestību. Mārtiņš Luters teica: “Mēs
svētumu ar bailēm godājam un tomēr no tā
nebēgam, bet arvien spiežamies tam tuvāk.”
Kā ir iespējams mīlēt to, kas iedveš šausmas?

Noslēpuma valdzinājums

Pāvels Florenskis apraksta nopietnam
kristietim labi pazīstamo pārdzīvojumu, ka
tad, kad atklājas ne no šīs pasaules esošais,
pasaule sajūtas plūstoša un zūdoša, un līdzi
ar to arī mēs kā dreboša liesma vējā nonākam uz neesības robežas. Taču galējās nīcības piedzīvojumā notiek mūsu vislielākā
paaugstināšana. No mūžības Esošajā mēs
atrodam savu mūžības balstu. R. Otto secina,
ka numinozajam piemīt arī mysterium fascinans — valdzinošais noslēpums. Numinozais
ne tikai iedveš baismas, bet savādā kārtā arī
pievelk. Tas ir reizē šausminošs un brīnišķīgs,
biedējošs un pievilcīgs. Nodrebēšana un valdzinājums savienojas savstarpēji papildinošā
harmonijā. Florenskis dod priekšu tēlainai
valodai un runā par spēcinošām straumēm,
kas no pārpasaulīgā ienāk mūsu esamībā,
bet Otto analizē, ka tremendum un majestas
ietver sevī “numinozā enerģiju”. Dzīvo Dievu
raksturo Spēks, kustība, ierosme, darbīgums,
dziņa: “Tas ir nūmena elements, kuru piedzīvojot, arī cilvēka noskaņojums aktivizējas,
iedegas, pildās ar milzīgu spriegumu un dinamiku, vai nu tas izpaustos askēzē vai cīņā
pret pasauli un miesu, vai varonīgā darbībā
un rīcībā, kurā saviļņojums izlaužas uz āru.
Šis iracionālais elements Dieva idejā ir visbiežāk raisījis pretrunu ar tikai racionālas,
spekulatīvas domāšanas un definīcijas “filosofisko” Dievu.”
Reliģijas psihologa valodā un terminos
Otto norāda uz to, ka cilvēka svēttapšana
nesākas no baušļiem — pretēji uzskatam,
kas šķiet gluži vai aksioma. Neviens netop
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svēts ar to, ka iemācās baušļus, sakopo
gribasspēku un tos īsteno dzīvē. Bauslības
uzdevums ir būt spogulim, kurā cilvēks pats
ierauga Dieva taisnību un savu krišanu. Tā
pasaka likumu, uzrāda pārkāpumu, notiesā
un nogalina. Dziedināšana un svēttapšana
sākas ar evaņģēliju, ar labo vēsti. Par savu
nākšanu pasaulē Kristus teica: “Es neesmu
nācis bauslību atmest, bet piepildīt. Iekams
debesis un zeme zudīs, pat vismazākais burts
vai rakstu zīme no bauslības nezudīs, līdz tas
viss notiks.” Pirmajā mirklī tas var izklausīties
pēc tiesu izpildītāja, kurš ieradies piepildīt
spriedumu līdz pēdējam komatam. Tā būtu
nevis labā, bet nāves un posta vēsts, kas tikai
vairo šausmas. Tomēr šie Jēzus vārdi nozīmē,
ka viņš ir nācis bauslību piepildīt mūsu
vietā. Cilvēks nespēja un bieži arī negribēja
to pildīt, bet Kristus to vietnieciski, mūsu
labad piepildīja līdz pat mazākajai rakstu
zīmei. Labā vēsts ir tā, ka “tam, kas manus
vārdus dzird un tic viņam, kas mani ir sūtījis,
ir mūžīgā dzīvība un tas nenāk tiesā, bet no
nāves ir pārgājis dzīvībā”. Bez cilvēka nopelna, tīri no savas žēlastības Kristus ticīgajam
uzdāvina savas nevainojamās dzīves nopelnu kā svētku drēbes, ar kurām ieiet debesu
mielastā.6 Labā vēsts parāda mysterium fascinans jeb Dieva valdzinošā noslēpuma prātam tveramo skaldni. Kristus dēļ ir iespējams
saprast, kā mīlēt baismas iedvesošo Dievu.
Evaņģēlijs ir otrs pols spriedzes laukam,
kurā notiek garīgā izaugsme. Bauslība un
bailes no Dieva soda varbūt daļēji attur cilvēku no pašposta un ļaunas rīcības, bet dvēseli
dziedina un virza tikai evaņģēlijs. Luteriskā
mācība uzsver, ka grēcīgais cilvēks netiek
attaisnots viņa tikumisko sasniegumu dēļ.
Secība ir pretēja. Svēttapšanas sākums un
virzītājs spēks ir ticībā uz Kristu iegūtā piedošana un attaisnošana. Svētais Ričards no
Čičisteras (13. gs.) ir atstājis lūgšanu, kas
izsaka svēttapšanas būtību: “Žēlastības pilnais pestītāj, draugs un brāli, kaut es spētu
tevi skaidrāk redzēt, tevi pilnīgāk mīlēt un
tev tuvāk sekot dienu no dienas.” Iedziļino10

ties Kristus personā, cilvēks iegūst dziedinošu attieksmi pret savu grēcīgumu — ne
sevis nicināšanu, bet bēdas par to. Sevis nicināšana un vainas sajūta cilvēku pamazām
iznīcina. Sirsnīgas bēdas par grēkiem ved
dvēseli pie dziedināšanas nožēlas asarās.
Apzinoties piedošanu, tā gūst mierinājumu
un spēj atvērties Dieva svētdarīšanas darbam, lai nestu Gara augli, kas ir “mīlestība,
prieks, miers, izturība, krietnums, labestība,
uzticamība, lēnprātība, savaldība”7. No šejienes nāk Otto pieminētais spēks, kustība,
ierosme, darbīgums un dziņa uz labiem veikumiem gan paša izaugsmē, gan sabiedrības
labā. Ne tikai atsevišķi cilvēki, bet veselas
tautas, mūsu tauta un visa kristīgā civilizācija ir veidojusies tremendum un fascinans,
bauslības un evaņģēlija spēka lauka iespaidā. Franciskāņu mūks un garīgais skolotājs
Ričards Rors raksta, ka praktiskajā reliģijā
nekas nav svarīgāks, kā atklāt to sevi, kas
jāpazaudē, un to sevi, kas jāatrod. Tas nenotiek citādi, kā vien stāvot reizē baismā un
valdzinošā svētuma priekšā.

Baznīca, caur kuru pieskarties

Baznīca ir likta pasaulē par savdabīgu
filozofu akmeni, kura pieskārienam jāraisa
cilvēkā pārvērtības. Kristīgā ticība ir viscaur
iemiesošanās reliģija. Vissvarīgāko Dievs cilvēcei atklāja un tās labā paveica, iemiesojoties, piedzimstot pasaulē. Jēzus dzīves laikā
viņa ķermenis uz zemes bija īpašais punkts
Visumā, no kura Dievs runāja uz cilvēkiem,
kur viņu varēja redzēt, pieskarties un pat iedraudzēties. Atgriežoties godībā, Kristus par
savu ķermeni pasaulē atstāja Baznīcu — savu
mācekļu saimi, lai tā turpinātu viņa darbu.
Iemiesots Baznīcā, viņš joprojām mājo starp
cilvēkiem. Baznīcu viņš ir licis par dievišķā un
zemišķā saskares vietu, kur cilvēks pieskaras svētajam un var Dievu dzirdēt, sastapt,
iepazīt un ar viņu iedraudzēties. Tas notiek
kultā. R. Otto raksta, ka numinozā baismais
un valdzinošais noslēpums bezgalīgi cēlā formā ir klāt kristīgajā kultā, kurā dvēsele savās
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dzīlēs nodreb un pieklust līdz dziļākajiem
dziļumiem. Florenskim kults ir nodalītā esamības daļa, kur pasaulīgais sastop dievišķo,
nīcīgais neiznīcīgo un laicīgais mūžīgo. “Kults
ir plaisa zemišķajā esamībā, pa kuru tajā
no citas pasaules ieplūst barojošas un spēcinošas straumes.” Ja kulta būtību un mērķi saprot šādi, tad netrāpa mērķī spriedumi
par to, vai kāda dievnama iekārtojums nav
pārmērīgi grezns un ceremonijas nav pārlieku nesaprotamas. Jājautā kas cits — vai tās
kalpo par plaisu esamībā uz citu pasauli? Vai
tās pieskaras kā ar nokaitētu dzelzi un liek
dzīlēm izsaukties: “Tu esi!” Vai dievnamā
notiekošais palīdz piedzīvot pārvērtību, kurā
zūd es, kas jāpazaudē, un tiek atrasts es, kas
jāatrod? Tas atšķir labu baznīcas interjeru no
slikta, sakrālu mūziku no dziesmas ar dievbijīgiem vārdiem, svētbildi vai ikonu no gleznas
ar reliģisku sižetu. To sevišķi labi var novērot
ikonās, ko apzīmē par “Спас — ярое око”
(“Pestītājs ar bargajām acīm”). Tajās Kristus
ir attēlots kā Visuvaldītājs ar izteikti skaudru,
nopietnu skatienu. Tās reizē biedē un pievelk arī cilvēkus bez reliģiskas piederības un
iedvesmo uz pārmaiņām, bez vārdiem paužot
gan bauslību, gan evaņģēliju.

Kas rietumu civilizācijai atdos
“burvību”?

Tādu jautājumu uzdod reliģijas sociologs
Maksis Vēbers (1864–1920). Viņš sāk runāt
par Rietumu sabiedrības racionalizēšanos,
ko niansētāk izsaka viņa grūti tulkojamais jēdziens Entzauberung — burvības zaudēšana
vai desakralizācija. Racionālisma laikmetā
izveidojās apstākļi, kad kristīgā reliģija sāka
meklēt sev attaisnojumu nevis savā unikālajā
pieejā svētajam, bet saprātīgi pamatojamā
lietderībā. Dievkalpojumi sāka līdzināties
publiskām lekcijām par reliģiski ētiskiem
jautājumiem. Sprediķi mēdza būt pamācības
pavisam praktiskās lietās, piem.: “Par kartupeļu audzēšanas neizteicamo svētību.” Šo
laiku pavadīja liturģijas panīkums un kulta
apsīkums. Atceroties Florenski, nav pārstei-

gums, ka bez “barojošajām un spēcinošajām
straumēm” 19. gs. kristīgajai reliģijai bija
īpaši graujošs un tam sekoja ateisma plūdi.
Vispirms desakralizējās racionalizētā reliģija,
kuru turpmākās desakralizācijas gaitā nostūma malā kā kaut ko iracionālu, kas neder par
vienojošu pasaules uzskatu sekulārā pasaulē.
Modernā zinātne, ko sākotnēji pieņēma par
vērtību veidotāju reliģijas vietā, M. Vēbera
uztverē ir izteikti nihilistisks pasākums, jo
katru jaunu savu sasniegumu zinātne tiecas
pārspēt un padarīt par novecojušu, un tā līdz
bezgalībai. Dekonstruējusi visus citus vērtību
avotus, zinātne arī pati neglābjami zaudēja savu nozīmi kā kopīgu vērtību veidotāja.
Nepalika nekāda vienojoša pasaules uzskata, ne reliģiska, ne zinātniska, un tas izraisīja
sabiedrības fragmentēšanos nesavietojamos
vērtību segmentos. Estētiskās vērtības nu bija
nesamierināmā antagonismā ar reliģiskajām
vērtībām. Vērtību spriedumi (Werturteile)
pārveidojās par gaumes spriedumiem
(Geschmacksurteile), kur morāliski nosodāmais, kļuva vienkārši par bezgaumīgo8.
M. Vēbera jautājums par to, kas Rietumu sabiedrībai varētu piešķirt “burvību” jeb sakrālā
izjūtu, nav maznozīmīgs arī mūsdienās, kad
ir uzkrāta ilgāka pieredze, dzīvojot bez tās.
2015. g. 7. janvārī Parīzē teroristi uzbruka
franču satīras žurnāla Charlie Hebdo redakcijai. Barbariskais uzbrukums izsauca cildenu
līdzcietības vilni. Miljoniem cilvēku burtiski
cieta līdzi. Masu manifestācijā par upuriem
sēroja Eiropas politiskie un viedokļu līderi.
Tūkstoši stājās vārda brīvības sardzē, kas ir
viena no Eiropas vērtībām. Savu ievainojumu viņi izpauda plakātā Je Suis Charlie —
es esmu Charlie. Teroristiem bija izdevies
velnišķīgs triks, ko viņi diez vai plānoja: visas pasaules priekšā Eiropas elite identificēja sevi, demokrātiju un Rietumu vērtības ar
trulām, ļaunām karikatūrām un jēliem, banāliem jokiem — jo tāds it bieži ir šī izdevuma
saturs. Par vārda brīvības svēto ikonu tika
padarīts garadarbs, kura vienīgais svētums
ir apņēmība neko neatstāt svētu. Viens no
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izdzīvojušajiem karikatūristiem Bernards Hol
trops paziņoja: “Mēs uzvemjam šiem cilvēkiem”, ar to domājot sērojošos atbalstītājus
ar plakātiem. K.S. Lūiss filosofiskajā darbā
“Cilvēka atmešana” 9 runā par cilvēkiem bez
krūtīm: “Nejēdzīgi, ka viņus sauc par intelektuāļiem. Tie neatšķiras no citiem cilvēkiem ar
neparastu spēju atrast patiesību vai ar svaigu degsmi tai sekot. Viņi ir iezīmīgi ne jau ar
domu pārbagātību, bet ar auglīgu un cildenu
emociju trūkumu. Viņu galvas nav lielākas
par normālām. Tās izskatās lielas tādēļ, ka
krūtis ir atrofējušās.” Charlie Hebdo apoteoze uzrādīja kādas pārkāptas robežas. Nekas
vairs nav svēts, izņirgt drīkst pilnīgi visu. Ne
tikai mākslinieki. Tā nu ir katra indivīda neaizskaramā izteiksmes brīvība.
Dzīve bez svētuma nes līdzi likumsakarīgas problēmas, ko K. S. Lūiss raksturo skaudri un trāpīgi: “Biedējošā vientiesībā mēs izņemam orgānu un prasām funkciju. Mēs taisām
cilvēkus bez krūtīm un gaidām no viņiem tikumu un uzņēmību. Mēs izsmejam godu un
brīnāmies par nodevējiem starp mums. Mēs
kastrējam un prasām, lai vepris būtu auglīgs.” Kad svētuma uztvere ir atrofējusies, ir
veltīgi gaidīt, ka tādi jēdzieni kā tauta, sava
valsts, brīvība vai dzimtene būs dabiskas vērtības. Lai izraisītu iedzīvotājos patriotismu,
tagad nākas radīt propagandas fikcijas, taču
ar tām nepietiek ne lai valsti uzceltu, ne lai
to nosargātu.
Atsaucoties uz grieķu, latīņu, angļu, ķīniešu un indiešu domātājiem, Lūiss aprāda,
ka līdz nesenam laikam visi skolotāji un pat
visi cilvēki ticēja pasaulei, kurā lietas nevis
tikai saņem, bet pelna godbijību vai nicinājumu, apstiprinājumu vai noraidījumu. Mūsu
emocionālā reakcija uz lietām atbilst vai
neatbilst to būtībai. Izglītība sākas ar sirds
vingrināšanu reaģēt atbilstoši. Skatoties uz
krucifiksu, būtu atbilstoši just bijību. Redzot
savas valsts karogu, būtu atbilstoši atcerēties
patriotismu. Redzot vardarbību, būtu dabiski
izjust pretīgumu. Taču kaut kad mūsu izglītība ir aizgājusi pa subjektīva relatīvisma ceļu.
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Mēs vairs nerunājam par vērtību, kas lietām
piemīt, bet par sajūtām, kas mūs saskarē ar
tām pārņem. Izjūtas katram drīkst būt citādas. Mēs esam atmetuši domu par atbilstošu vai neatbilstošu emocionālu atsaukšanos.
Bieži tiek uzsvērts, ka skolai ir jāieaudzina
vērtības, taču būs grūti tās nodot tālāk paaudzēm, kuras neizjūt svēto. Zālamans mācītājs saka: “Atceries Radītāju savās jaunības
dienās, pirms ļaunās dienas ir atnākušas un
klāt gadi, par kuriem tu teiksi: man nav no
tiem patikas!” (12:1) Mūsu izglītības sistēmā
ir vajadzīga nopietna vieta sakrālajam. Trenēta emocionāla atsaukšanās izglītībā ir svarīgs
pamats, uz kā balstīt intelektu un izkārtot zināšanas.

Lūkojies un dzīvo!

Atceroties manas ticības bērnību, daži
ārēji norādījumi uz reliģiju un svētumu padomju laikā tomēr bija. Pa ceļam uz skolu
bija vairākas baznīcas. Šīs sakrālās celtnes
bija pirmais svētuma pieskāriens un mans
pirmais katehisms. Latvijas dievnami nav
tikai lauku ainavas sastāvdaļa, kas noderīga
tūrisma nozarei. Baznīcu torņi ir kupicas,
kas iezīmē garīgu teritoriju, Dieva īpašumu,
kur svētais ir tepat. Saskaršanās ar to ierosina iekšējas, veselīgai cilvēku sadzīvei svarīgas pārmaiņas. Tādēļ ir nozīmīgi rūpēties
par sakrālās kultūras saglabāšanu, īpaši par
dievnamu uzturēšanu. Mēs tik ļoti esam pieraduši, ka paaudžu sakrālais mantojums ir ap
mums, ka uz tā balstāmies, pat neievērodami. Cik ļoti viss izmainītos, ja kādu dienu tā
vairs nebūtu!
Jēzus saka māceklim Filipam: “Kas mani
ir redzējis, tas ir redzējis Tēvu.”10 Kristus ir
iemiesotais Dieva svētums, vispilnīgākā svētuma atklāsme. Sv. Ričarda lūgums skaidrāk
redzēt Kristu ir dziļš un aktuāls. Darbā “Godības smagums”11 Lūiss raksta, ka kristīgajā
līdzcilvēkā Kristus vere latitat — viņā ir patiesi
apslēpta pati Godība, godības devējs un
godinātais. “Līdzās svētajam sakramentam
tavs tuvākais ir pats svētākais objekts, kas
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dots tavām maņām.” Viņš ir svēts gandrīz
tajā pašā veidā. Jo vairāk izkopjam spēju
redzēt Kristu līdzcilvēkā un atbilstoši reaģēt,
jo mazāk attiecību regulēšanai vajadzīgi
baušļi un noteikumi. Pats labākais Rietumu
civilizācijā — arī cieņa pret cilvēka vērtību,
brīvībām un tiesībām — ir izaudzis no šīs
labās saknes. Lietojot Rietumu brīvības un
tiesības, vajag atcerēties, ka tās cēlušās no
spējas saskatīt svēto un nes lielāko labumu
tad, kad to redzam — arī šodien. Kas piešķirs
“burvību” rietumu civilizācijai? Ceturtajā
Mozus grāmatā, 21. nodaļā ir atrodams
viens no senākajiem Kristus tēliem līdzi ar
aicinājumu lūkoties uz viņu, lai dzīvotu:
Un Kungs teica Mozum: “Taisi sev ugunīgu čūsku un liec kāta galā — ja kāds tiek
sakosts, lai skatās uz to, un tas paliks dzīvs!”
Un Mozus taisīja vara čūsku un lika to karoga kāta galā; un, ja kādu sakoda čūska, tad
tas palūkojās uz vara čūsku un palika dzīvs.”
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Otto R. Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein
Verhältnis zum Rationalen. Breslau, 1917.
Saīsināts tulkojums latviešu valodā ir atrodams krājumā “Evaņģēliskās teoloģijas
teksti no Šleiermahera līdz mūsdienām”.
Rīga: Klints, 2012. 134.–140. lpp. No šī
krājuma ņemta lielākā daļa R. Otto citātu.
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1.Moz 18:27.
Jes 6:5.
Флоренский П. Философия культа. Бо
гословские труды. Сб. 17. Москва: изд.
Моск. патриархии, 1977.
“Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto
visu pasauli, bet savai dvēselei nodara
ļaunumu? Un ko cilvēks lai dod kā samaksu par savu dvēseli? Jo Cilvēka Dēls nāks
sava Tēva godībā līdz ar saviem eņģeļiem,
un tad viņš ikvienam atmaksās pēc viņa
darbiem.” (Mt 16:26–28.)
Jņ 5:24; Mt 22:11–12.
Gal 5:22.
“As a matter of fact, the refusal of modern
men to assume responsibility for moral judgments tends to transform judgments of
moral intent into judgments of taste (‘in
poor taste’ instead of ‘reprehensible’). The
inaccessibility of appeal from esthetic judgments excludes discussion. This shift
from the moral to the esthetic evaluation
of conduct is a common characteristic
of intellectualist epochs [..].” Weber M.
Essays in Sociology. New York: Oxford
University Press, 1946. 342 lpp.
Lewis C. S. The Abolition of Man. London:
Oxford University Press, 1943.
Jņ 14:9.
Lewis C. S. The Weight of Glory. Sanfrancisko: HarperSanFrancisko, 2001.
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FEARFUL, FASCINATING SANCTITY
Jānis Vanags

Summary
Keywords: sanctity, personality, society, sacrality, psychology of religion
A unique faculty of human beings is the ability of perceiving the sacred. Many theologians
and psychologists of religion have explored it. This article takes a closer look at two of
them — Rudolf Otto and Pavel Florenski. Both have observed the duality of the religious
experience. It encompasses both awe, even terror and fascination. This duality finds a
rationally comprehensible expression in the two tenets of Lutheran theology — law and
gospel. These are like “negative” and “positive” poles creating the force field, where spiritual
growth and sanctification take place. For C. S. Lewis developing a proper emotional response
to an encounter with the sacred was an important element of education — fundament
knowledge can be arrayed upon. At some point the Western society abandoned the idea
of proper emotional response, emphasizing individual, subjective reactions instead. This
has left a considerable impact on the system of values, as the Judeo-Christian values have
been based on a “proper” response to the presence and recognition of the sacred in one’s
neighbor. Max Weber observed “disenchantment” in the Western civilization, brought forth
by the rationalization of religion. In totalitarian dictatorships like the Soviet regime religion
was intentionally marginalized by coercion. Yet, even then there were many occasions of life
changing religious experiences, catalyzed by mere presence of sacred buildings and artefacts
preserved in museums. This was an unpremeditated encouragement to an internal resistance
to an oppressive regime. It adds another reason to preserve the sacred cultural heritage and
to make it accessible. From the conservation point of view, sacred buildings as monuments
have the greatest value when they serve their original purpose. And there is much more than
that — the Church is the body of Christ, the actual presence of the Sacred One among the
people. In her cult the sacred is encountered. Experience of tremendum and fascinans of this
encounter is an important inspiration for a healthy personality even nowadays.
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CILVĒKS UN SAKRALITĀTE
Zbigņevs Stankevičs
Romas Katoļu Baznīcas Rīgas arhibīskaps–metropolīts

Atslēgas vārdi: sakrālais, cilvēka eksistences dimensijas, māksla, saikne, komunikācija
Autors aplūko cilvēka dzīves neatraujamos mūžīgos jautājumus, trīs cilvēka eksistences
līmeņus, ar to saistītās vajadzības un problēmas. Tekstā skarta integritātes nepieciešamība,
iespējamie tilti uz pārdabisko sfēru, sakrālais kā pārdabiskās sfēras manifestācija un komunikācijas ceļš ar pārdabisko,māksla un sakrālais, māksla kā cilvēka dažādo eksistences slāņu
izpausme, mūsdienu situācija un jautājums par nākotnes perspektīvām.

Ievads

Šis teksts nav domāts kā zinātnisks raksts
par cilvēka un sakralitātes tēmu, bet gan kā
autora personīgās pārdomas par tēmu, balstoties uz savu pieredzi un vispārīgo izpratni
par apskatāmo tēmu. Tā mērķis ir dot lasītājam ierosmi tālākām pārdomām.
Jautājumu par sakrālo nav iespējams atdalīt no jautājumiem, kuri ir saviļņojuši un
nodarbinājuši visu laikmetu cilvēkus. Tie ir:
Kas es esmu?
No kurienes nāku un kurp eju?
Kā būt laimīgam?
Kāpēc ir ciešanas un ļaunums?
Vai ar nāvi viss izbeidzas?
Kāda ir manas dzīves jēga?
Protams, arī filozofi ir daudz nodarbojušies ar šiem jautājumiem, tomēr saistībā ar
to, ka rakstu krājuma tēma attiecas uz sakralitātes aspektiem, šobrīd nepievērsīsimies
filozofisko pārdomu vēsturei par šo jomu.

Cilvēks

Pirms ķeramies pie sakralitātes tēmas, ir
jāveltī daži vārdi jautājumam par cilvēku, jo
pretējā gadījumā būs grūti runāt arī par sakralitāti. Rietumu kultūrā ir pietiekami labi

pazīstami tādi jēdzieni kā gars, dvēsele, miesa. Vecās un Jaunās Derības rakstos, kuri neapšaubāmi ir vieni no galvenajiem Rietumu
civilizācijas pamatakmeņiem, visi šie jēdzieni pamatā attiecas uz visu cilvēku kopumā,
vienīgi katrs no tiem uzsver kādu noteiktu
cilvēka eksistences aspektu. Šodienas valodā varam runāt par trīs uztveres līmeņiem
jeb dimensijām. Tādā veidā redzam, ka tie ir
trīs veidi, kā tiek interpretēts jautājums par
to, kas ir cilvēks. Tad, kad tiek runāts par
miesu, tiek uzsvērts, ka cilvēks ir mirstīgs
un trausls, atkarīgs no ārējās vides, pakļauts
ļaunuma ietekmei. Runājot par cilvēku kā
dzīvojošu dvēseli, tiek likts uzsvars uz to dzīvības dvesmu jeb miesu dzīvinošo principu,
kas ir cilvēkā. Lietojot Aristoteļa jēdzienus
matērija un forma, dvēseli var nosaukt par
miesas formu. Savukārt, kad uz cilvēku tiek
attiecināts jēdziens gars, akcents tiek likts uz
viņa esamības kodolu, tiem cilvēka būtības
dziļumiem, kur notiek viņa izvēle par komunikāciju ar dievišķo, kur viņš izšķiras par labu
vai ļaunu. Tie ir cilvēciskās būtnes esamības
dziļumi, kuros tā atveras uz mūžību. Tomēr
diezgan bieži vien var sastapties ar to, ka attiecībā uz cilvēku jēdzienus dvēsele un gars
lieto kā sinonīmus.
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Rezumējot apskatu par cilvēka eksistences izpausmēm un dimensijām un lietojot
mūsdienīgākus jēdzienus, varam runāt par
viņa dzīves materiālo, psiholoģisko un garīgo
līmeni.
Velkot paralēles ar psihologu pētījumiem
(piem., Abrahama Maslova), ir jāatzīmē, ka
katram cilvēka eksistences līmenim ir savas
vajadzības. Cilvēka pilnvērtīgai eksistencei
ir nepieciešams, lai būtu apmierinātas visu
līmeņu vajadzības. Tad, kad cilvēks nav iepazinis sevi un nepārzina visu savu cilvēcisko
vajadzību spektru, viņš kļūst par aklu stihiju
upuri. Pirmā dažādo atkarību sakne ir tieši
šī — neapmierinātas garīgās un dvēseliskās
vajadzības, kuras izraisa cilvēkā nemieru un
mudina meklēt arvien jaunus kairinātājus.
Bet ar materiālo kairinātāju palīdzību nav
iespējams apmierināt dvēseliskās, un vēl jo
vairāk garīgās vajadzības. Tāpat arī, darbojoties vienīgi dvēseliskajā jeb psiholoģiskajā
līmenī, nevar apmierināt cilvēka garīgās slāpes. Otrā atkarību sakne ir nespēja tikt galā
ar tām problēmām, ar kurām cilvēks ikdienā
sastopas. Cilvēkam, kas ir patēriņa sabiedrības upuris, ļoti grūti pieņemt to, ka kaut
kas nenotiek pēc viņa prāta, ka viņš nevar
momentā atrisināt radušos problēmu. Tā rezultātā rodas iekšēja spriedze, no kuras tiek
mēģināts atbrīvoties, meklējot jutekliskos kairinātājus.

Sakralitāte

Par sakrālo jomu jeb sakralitāti varam
runāt tikai saistībā ar pārdabisko, dievišķo
sfēru. Cilvēks visos laikos ir mēģinājis nodibināt kontaktu ar pārdabisko, tā rezultātā
ir radies tas, ko mēs saucam par reliģisko
kultu. Tā galvenie izpausmes veidi ir sakrālie riti, upuri un lūgšana, kas vēl bieži vien
tiek pastiprināta ar gavēni. Kulta galvenais
uzdevums ir nodibināt garīgu un reālu saikni ar pārdabisko realitāti. Protams, visu
reliģiju neatņemama sastāvdaļa ir arī morāli askētiskās normas, kuru vispārcilvēciskās dimensijas kodolu var izteikt t.s. zelta
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likumā: Nedari savam tuvākajam to, ko nevēlies, lai darītu tev. Tiek uzskatīts, ka atkāpšanās no tām ir šķērslis komunikācijai ar
pārdabisko.
Šīs komunikācijas pieredze ar dievišķo
pēc tam rada izpausmi mākslā, arhitektūrā,
mūzikā un literatūrā, pārveidoja sabiedrības
likumus un sociālās dzīves sfēru, sabiedrisko dzīvi. Filozofijā, savukārt, pārdomas par
dievišķo vainagojas atziņā, ka to var raksturot ar jēdzieniem Labais, Skaistais un
Patiesais.
Runājot par komunikācijas veidiem ar
dievišķo, kuri ir raduši izpausmi organizētajās reliģijās, ļoti vienkāršojot tēmu, ir jāizdala
divi to paveidi — tā saucamās atklāsmes reliģijas un dabīgās reliģijas. Atklāsmes reliģijas
atsaucas uz to, ka pārdabiskais ir ienācis to
dibinātāja, pravieša, priestera vai Dieva sūtņa
dzīvē un caur viņu ir atklājis sevi, savu gribu
un morālos likumus. Dabīgās reliģijas balstās
uz mītiem un tiek uzskatītas par cilvēciskiem
mēģinājumiem aizsniegt dievišķo sfēru.
Vēstures gaita parāda, ka šie cilvēciskie
mēģinājumi ir jaukušies klāt arī pie t.s. atklāsmes reliģijām, un tie vienmēr ir bijuši
atkarīgi no konkrētā cilvēka un tā laika sabiedrības morāli ētiskā līmeņa. Ne velti šie
mēģinājumi ne vienreiz vien ir beigušies ar
reliģijas pagrimumu un izzušanu (piem., senās Kartāgas un Romas reliģijas).
Atkarībā no tā, cik konkrētā sabiedrība
ir spējusi saglabāt tīru šo reliģijas vispārcilvēcisko kodolu jeb pirmatnējo atklāsmi, tā ir
spējusi saglabāt savu vitālo spēku cauri gadsimtiem un izdzīvot. Citiem vārdiem to var izteikt šādi: nācijas spēks ilgtermiņā ir atkarīgs
no tā, cik ir bijusi stipra tās saikne ar sakrālo
jomu un cik lielā mērā šī joma ir pasargāta
no cilvēciskiem piemaisījumiem un izkropļojumiem.
Šobrīd ir jautājums par to, cik lielā mērā
mūsu Eiropas kultūra un Latvija ir spējušas
saglabāt tīru šo saikni ar pārdabisko sfēru.
Ilustrācijai paņemsim dažus pavedienus no
mākslas un arhitektūras vēstures Eiropā.
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Saikne ar sakrālo Eiropas mākslā
un arhitektūrā

Pieredze, kas cilvēkam ir bijusi komunicējot ar dievišķo, tādā vai citā veidā ir radusi izpausmi viņa radītajos darbos. Protams,
ne visiem māksliniekiem, kuri ir ķērušies pie
sakrālām tēmām, pašiem ir bijusi šīs komunikācijas pieredze. Pēdējā laikā arvien vairāk
tiek runāts par mākslas desakralizāciju, arī
zaimojoši motīvi nav retums.
Senajā Grieķijā uz Delfu svētnīcas arhitrāva bija uzraksts Iepazīsti sevi. Līdz šodienai
apbrīnojam to, kas ir palicis no Fīdija nemirstīgajiem darbiem, Senās Grieķijas skulptūrām un tempļiem. Senie grieķi pievērsa lielu uzmanību tam, lai visi cilvēka eksistences
līmeņi būtu līdzsvarā, to labi izsaka teiciens:
Veselā miesā vesels gars.
Grieķu mākslas darbus raksturo proporciju sabalansētība. Rūpes par visu cilvēka eksistences līmeņu līdzsvaru rod izpausmi viņu
mākslā, tajā ir saskatāma Skaistā un Patiesā
atblāzma. No šejienes arī izriet šīs mākslas
nepārejošā vērtība un pievilcība.
Tas attiecas gan uz skulptūrām, gan uz
ēkām, kuru galvenie saglabājušies pārstāvji
ir tempļi.
Viduslaikos, savukārt, mākslā un arhitektūrā dominēja garīgā dimensija.
Tiekšanās uz pārdabisko, uz sakrālo, izpaudās gan gleznās, gan vitrāžās, gan arhitektūrā.
Renesanses laikmetā notiek lūzums. Akcenti tiek pārnesti no garīgās dimensijas uz
dvēselisko un materiālo. Protorenesanse vēl
saglabā līdzsvaru starp šiem eksistences līmeņiem. Kad apmeklēju Uffizi galeriju, ilgi
uzkavējos tās otrajā zālē, kur ir 13. gs. darbi. Īpaši mani uzrunāja Džoto poliptihs, kurā
saskatīju Renesanses vēsmas. Tomēr šai poliptihā nav nozaudēts tas, kas tika sasniegts
viduslaikos. Tajā attēlotajos personāžos —
to sejās un stājā ir apjaušams, ka viņi sāk
apzināties savas personas cieņu un brīvību, to diženumu un iekšējās bagātības, kas
ir cilvēkā. Tas jau ir raksturīgs Renesanses

cilvēkam. Tomēr zelta fons, kas simbolizē
dievišķo realitāti, šajā poliptihā norāda uz
to, ka cilvēks vēl apzinās, no kurienes viņš ir
nācis un no kā saņēmis savu brīvību un cieņu. Viņš apzinās, ka visa materiālā pasaule
ir iegremdēta dievišķajā realitātē un saņem
no tās dzīvības dvesmu. Un šo cilvēku sejās
ir jaušama šīs dievišķās pasaules atblāzma,
Radītāja attēls un līdzība.
Uffizi eksponāti ir izvietoti hronoloģiskā
kārtībā, nākošajās zālēs atrodamajās gleznās
ir redzams, ka šīs saiknes ar dievišķo realitāti
apzināšanās arvien iet mazumā, līdz praktiski
pavisam izzūd.
Laba ilustrācija šai tendencei ir Leonardo
da Vinči “Mona Lisa”. Mākslinieka interese ir
pārvietojusies no garīgās dominantes uz cilvēka iekšieni un dabu. Tās ir attēlotas veidā,
kas intriģē un mudina tās iepazīt, ir redzams,
ka gan cilvēkā, gan attēlotajā pasaulē ir klātesoši noslēpumaini dziļumi.
Vienlaicīgi tādu mākslinieku kā Peters
Pauls Rubenss, Djego Velaskēzs un Antoniss
Van Deiks darbos caur dvēselisko parādās
interesants tiltiņš uz garīgo. Daudzos viņu
uzgleznotajos portretos, vai tie būtu vienkāršie cilvēki, vai aristokrāti, var redzēt iekšējā
cilvēka skaistuma atblāzmu.
Viņi spēj parādīt to, kas ir labākais cilvēkā, pat tai cilvēkā, kurā, liktos, neko skaistu
vairs nevarēs atrast.
Rokoko mākslā akcenti jau pilnīgi ir pārbīdījušies uz miesīgo sfēru. Dominē jutekliskais
un dabas daudzveidīgās formas.
20. gs. mākslā, salīdzinot ar Seno Grieķiju, cilvēka integritāte ir izšķīdusi, visbiežāk
viss ir saskaldīts gabalos. Tas ataino arī dvēseles stāvokli. To var izteikt šādi: “Nezinu, uz
kurieni eju un no kurienes nāku, nesaprotu
savas eksistences jēgu.”
Kur šajā apjukuma laikmetā atrast atskaites punktus? Kā orientēties?
Mūsu tautas dižgars Rainis ir rakstījis: “Tu
iegūsi atdodams” un “Gūt var ņemot, gūt var
dodot, dodot gūtais — neatņemams”. Tas ļoti
labi saskan ar to atziņu, kas tik ļoti patika
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svētajam Jānim Pāvilam II, kurš 1993. g. bijis arī Latvijā: “Cilvēks nevar sasniegt pilnību
citādi, kā vien nesavtīgi sevi ziedojot.”
No kurienes nāk šīs atziņas? Tā gaisma,
kas staro no sakrālās sfēras un ko sauc par
Atklāsmi, ir šo ideju patiesais avots.
Cilvēka būtības dziļumos ir klātesošas
slāpes pēc galīgā piepildījuma un to nevar
sasniegt citādi, kā vien respektējot visas
mūsu būtības dimensijas — garīgo, miesīgo
un dvēselisko. Tad, ja sakralitāte ir caurstrāvojusi visus mūsu esamības līmeņus, cilvēks

ir sasniedzis savu piepildījumu un sakralitāte
staro caur visiem viņa gara darbiem. Mākslas izcilākie sasniegumi to ļoti labi parāda.
Tajos ir klātesošs Labais, Patiesais un Skaistais. Pie tam ne vienmēr paši mākslinieki un
darbu autori nonāk līdz atskārtai, ka tā ir
sakralitāte, kuras iedarbībai un iedvesmai ir
ļāvušies, un ka sakralitātes pamatos ir nevis
bezpersonisks spēks, bet gan mīloša, lai arī
prasīga Klātbūtne, līdzīgi kā gādīgi tēvs un
māte savam bērnam.

Man and Sacrality
Zbigņevs Stankevičs

Summary
Keywords: sacral, dimensions of human existence, art, link, communications
The author of this paper focuses on the eternal questions that are inseparable from man’s
life, three aspects or dimensions of human existence, and the needs and problems associated
with this. The text mentions the necessity of integrity, possible bridges to the realm of the
supernatural, the sacral as a manifestation of the sphere of the supernatural, and the way
of communication with the supernatural, art and the sacral, art as the manifestation of
various dimensions of human existence, the current situation, and the issue concerning future
prospects.
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Atslēgas vārdi: svētums, absolūtais, emocionāls pārdzīvojums, komunikācija, kultūras
kapitāls
Svētuma ceļi cilvēka apziņā un darbībā ir daudzveidīgi, sarežģīti un nenoteikti. Vēstures
gaitā pārveidojas to saturs, mainās virzieni, pastiprinās vai vājinās intensitāte, taču bez sakrālā (svētā, svētuma) kā vērtības, pārdzīvojuma un komunikācijas sabiedrība nav domājama.
Iet bojā vieni svētumi, citi rodas to vietā un paliek, papildinot vai apstrīdot iepriekšējos.
Daudzveidīgā svētuma pieredze un tās komunikācija raksturo gan laikmetu, gan sabiedrību
un patību, gan dinamisku kultūras procesu vispār un kalpo par vienu no cilvēka un sabiedrības identitātes liecībām.
Rakstā skaidrota sakrālā pretrunīgā un nenoteiktā identitāte, tās meklējumi un skaidrojumi filozofijā un socioloģijā. Analizēts svētums kā integrāla augstākā vērtība, kāda absolūta
klātbūtnes zīme, emocionāls pārdzīvojums un komunikatīva kultūras struktūra ar tajā uzkrāto
kultūras kapitālu. Pievērsta uzmanība svētuma izpausmēm un komunikācijai mūsdienu sabiedrībā. Ieskicētas svētuma atveidojuma īpatnības latviešu tradicionālajā kultūrā.
Svētuma ceļi cilvēka apziņā un darbībā
ir daudzveidīgi, sarežģīti un nenoteikti. Vēstures gaitā pārveidojas to saturs, pārbīdās
virzieni, pastiprinās vai vājinās intensitāte,
taču nav kultūras un sabiedrības, kura iztiktu
bez mainīgas un samērā netveramas sakrālā1
klātbūtnes. Vieni svētumi iet bojā, citi rodas
to vietā un paliek, papildinot vai apstrīdot
iepriekšējos. Daudzveidīgā svētuma pieredze
un tās komunikācija raksturo gan laikmetu,
gan sabiedrību un patību, gan dinamisku
kultūras procesu vispār un kalpo par vienu
no cilvēka un sabiedrības identitātes liecībām.
Nav viegli rast svētuma identitāti tās izpausmju dažādībā un dinamismā. Vistiešak
un nepārprotamāk tā, protams, iestrādāta
ilgstošā pasaules reliģiju pieredzē. Taču mūsdienu svētuma pētnieki, piem., Lankasteras

universitātes profesore Kima Knota (Knott)
vai amerikāņu sociologs Gordons Linčs
(Lynch) u.c. pamatoti norāda uz maldīgu un
vienkāršotu ievirzi saskatīt svēto tikai reliģijā.
K. Knota uzskata, ka reliģiju nevajag vienādot ar sakrālo, bet svēto nevajag atstāt tikai
profānajam2. Lai izvairītos no nepamatota
vienkāršojuma, viņa lieto sekulārā svētuma
(secular sacred) jēdzienu. Arī G. Linčs norāda uz tādiem mūsdienu viņpus reliģijas pastāvošiem svētumiem kā cilvēktiesības vai
rūpes par bērniem3. Vienlaikus viņš uzsver,
ka abas svētuma zonas — reliģiskā un pasaulīgā — vēsturiski savijas: autonomam,
nereliģiskajam svētumam, cilvēktiesībām vai
rūpēm par bērniem viņš saskata analogas
saknes reliģijā4.
G. Linčs min divus svētā skaidrojumus,
ko izsaka ontoloģiskās un subjektīvās pieejas
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nošķīrumā. Dalījums norāda uz atšķirīgām
identitāti apliecinošām pazīmēm — objektīvu
parādību atzīšanu (Dieva, dievišķā, absolūtā
esamība) un subjektīvu sociālo pieredzi, kas
izpaužas refleksijā un pārdzīvojumā. Ontoloģiska sakrālā izpratne agrāk vai vēlāk, pēc
Linča domām, saplūst ar reliģiju un kļūst par
tās sinonīmu. Reliģijai viņš piedēvē identifikāciju ar tās pamatā esošām ontoloģiskām
svētuma (sacred, holy) struktūrām5.
Daudzveidīgo svētuma pieredzi divās
savstarpēji saistītās daļās — sakrālā un profānā — izteicis reliģiju vēsturnieks Mirča Eliade (Eliade). Abu klātbūtni viņš iekļāvis homo
religiosus jēdzienā un vienlaikus saskatījis
svētumu gan pārpasaulīgā transcendencē,
gan ikdienas profānajā telpā un laikā, kuru
tomēr vienlaikus nošķīris no iracionālās mītu
un reliģiju lielās telpas un laika. Svētums atzīts par universālu cilvēku apziņas struktūru,
un abas svētuma izpausmes saglabātas jau
minētajā homo religiosus zīmē. Ar Eliadi pētniecībā ienāk “maskēts mīts un deģenerēti
rituāli”6, ko plaši izmanto mūsdienu komunikācijas un mediju teorijās. Binārā opozīcija
sakrālajam viņa shēmā pieder profānajam,
par kura desakralizēto saturu, viņaprāt, liecina gan kosmosa demistifikācija, gan ikdienas
telpa un laiks bez mītiskā lieluma un cēluma.
Sakrālā pētniecību nepārprotami ietekmējis Emīla Durkheima (Durkheim) darbs “Reliģiskās dzīves elementārās formas” (1912).
Viņa plaši izmantotajā svētuma raksturojumā
apvienoti trīs aspekti — kognitīvais, emocionālais un rituālais7. Šajās struktūrās iekļauts
un apliecināts reliģisko formu un svētuma
universālums, kas attiecināts ne tikai uz primitīvajām tautām, bet transformēti izmantots
arī moderno sabiedrību koplietojumā.
Kognitīvi simboliskais saistāms ar klasifikāciju, kultūras kodu pārzināšanu un zināšanām. Rituālā pieredzē iegūtais emocionālais jeb afektīvais aptver jūtu kompleksu,
kas nepiespiesti rodas un atklājas kolektīvā
simboliskā darbībā. Emocionālo rituālā pārdzīvojumu Durkheims atzīst par normativitā20

tes avotu. Tajā kolektīvi tiek izstrādātas nozīmes, normas un aizliegumi, kurus to kopīga
veidojuma un augstākās vērtības dēļ ir liegts
individuāli vērtēt un pārkāpt. Šajā disciplinārajā stingrībā ievilkta robeža starp svēto
un profāno8. Ne tikai normas, tabū, bet arī
agrīnās vienkāršās klasifikācijas franču sociologs balsta nevis tikai uz racionālu kārtību
un pamatojumu, bet uz ritualizētām morālām
jūtām un sociālu jutīgumu. Tikai tad, kad ar
laiku samazinās afektivitāte, pieredze vairāk
pakļaujas racionālai analīzei un klasifikācijai,
bet tikai tad, kad tā aiz sevis atstājusi emocionālas pēdas — afektīvu efektu, kurā izdzīvo, paliek un iemiesojas normas un vērtības.
Durkheima pieņēmumus izmanto mūsdienu sociologi Roberts N. Bellahs (Bellah)
un Džefrejs C. Aleksanders (Alexander). Katrs
no viņiem par pamatu ņem gan E. Durkheima
pirmatnējo reliģiju pētniecību, gan savu pieredzi un savas valsts — ASV — vēstures kontekstu. Viņi papildina Durkheima vienkāršās
svētuma formas ar mūsdienīgām, paplašinot
franču sociologa shēmu un lietojot to citā sociālā un vēsturiskā kontekstā.
Pilsoniskās reliģijas vārdā emocionālu attieksmi pret savu valsti nosaucis R. Bellahs.
Viņa interese galvenokārt pievērsta simboliska svētuma pārpilnajai amerikāņu pilsoniskajai reliģijai, un kritika adresēta tikai tādam
reliģiskajam svētumam, kurš nepieļauj plurālismu. R. Bellahs definē svētumu kā uzskatu,
simbolu un rituālu kopumu cieņā pret sakrālām lietām, kura institucionalizēta kolektīvos
ASV valsts simbolos, tekstos, autoritātēs un
rituālos — ASV Neatkarības dienas vai Pateicības dienas svinībās9. Svētajiem rakstiem
viņš gatavs pielīdzināt ASV Konstitūciju un
Neatkarības deklarāciju.
Reliģijas sociologa Bellaha skolnieks, kultūras sociologs Dž. C. Aleksanders vairākkārt
pieminējis cilvēktiesību svētumu, īpaši Holokausta un 2001. g. 11. septembra kopsakarā10. Viņš raksturo svētumu 20. gs. kopā
ar sociālās performances skaidrojumu11 un
uzsver, ka kultūras socioloģijai jāapzinās vēl
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neatklātās un neverbalizētās, neapzinātās
sociālās struktūras, kuras regulē dzīvi sabiedrībā, atzīdams šādas struktūras par sociālajai esībai, saesībai nepieciešamām vai pat
obligātām: bez šādām struktūrām sabiedrība nevar pilnvērtīgi pastāvēt. Aleksanderam
svētums ir neaizstājams un obligāts sociāls
institūts, kurš vienlaikus ar profānā nošķīrumu “iedibina vitālu garantiju kopīgajai “labā”
normativitātei. Tajā pašā laikā tas uzceļ spēcīgas, bieži vien agresīvas barikādes pretī visam, kas apdraud labo...”12.

Svētā un svētuma jēdzieniskais
saturs un dimensijas

Svētums un svētais pieder kultūras laukam, kurā norit nozīmju veidošana, piešķiršana, pārveidošana un komunikācija. Sakrālais tajā iekļaujas kā garīgu, transcendentu
un pārikdienišķu, racionālu, neracionālu un
iracionālu vēlmju un vērtību integrāls veidojums. Svētais ir viena no valodas zīmēm,
kurā iekļauta noslēpumaina un nenoteikta
nozīmju un vērtību pieredze — simboliska,
rituāla, emocionāla. Kāds vērojums, atklāsme, kāds epifānisks mirklis un neikdienišķs
pārdzīvojums izraisījis vajadzību pēc viena
apkopojoša vārda, lai nosauktu un dalītos neparastajās izjūtās ar citiem. “Pirms vēstījuma
un meditācijas darbs ir mèlos, poēma, kurā
nemiera un miera, nāves un patiesas dzīves,
jautājuma un atbilžu akordi noslēdz (end out)
savas asonantās un disonantās vibrācijas uzrunā Absolūtajam,” tā par Augustīna darbu
“Atzīšanās” raksta Žans Fransuā Liotārs.13
Svētais kopā ar daudziem atvasinājumiem —
svētums, svētsvinīgs, svētlaimīgs, kā arī attiecinājumiem — svētais karš, tēvzemes,
nācijas, zvēresta, solījuma, dzīvības un neskaitāmi citi svētumi — pieņemts par garīgā,
nesavtīgā, pārpraktiskā, “augstāk par zemi”
lauka struktūru un integrālu vērtības izteiksmi. Priedēklis pār norāda citādo, ikdienā nepierasto, kas augstāks par indivīdu, par normālo un parasto, par jutekliski vai ar prātu
tveramo un izskaidrojamo.

Svētums — jēdziens, izjūtas, pārdzīvojums, refleksija — ir sociālās dzīves un kultūras daļa, ar to saprotot apziņu un darbības,
kurā notiek pārikdienišķas — gan transcendentas un pārpasaulīgas, gan pārpraktiskas
parādības apjausme, augstākās vērtības vai
dzīves principa konstrukcija un nozīmes piešķiršana dabas un cilvēku lietām. Tāpat kā
blakus sešām parastām kalendāra dienām
pievienota septītā — svētdiena, tāpat praktiski instrumentālajam piepulcināts pārpraktiskais, sasniedzamajam — neaizsniedzamais,
izzinātajam — neizdibināmais un misteriozais, kas viņpus ierastuma izpaužas citā —
ideju, ideālā, brīvības un citu garīgu norišu
laukā. Vēlmju un vērtību (nozīmju) sfērā tas
izsaka misteriozo, to, kas uz robežas starp
zināmo un nezināmo, kas nav izolēts no citām vērtībām — skaistā, labā, patiesā, taču
nesaplūst ar tām un iekļauj sevī hierarhiski
augstāku ideālā tendenci. Labais un svētais
tad pāriet viens otrā, savienojas un paliek
piepulcināts garīgumam: labais kļūst svēts
un svētais pārvēršas labajā. Līdzīgi tas ir ar
skaistumu mākslā un arhitektūrā vai patiesības svētumu, kurā norisinās vērtību kopsakara alķīmija.
Kopumā var nodalīt trīs savstarpēji saistītas svētā un svētuma struktūras jeb dimensijas, kas veido dažādus aspektus refleksijā un
pētniecībā. Pirmais no tiem ir simbolisku nozīmju un vērtību lauks, kurā vēstīta kāda misterioza, pārpasaulīga, pārpraktiska pieredze,
kas reliģijās ietverta dievu/Dieva jēdzienā vai
uzsver kādas absolūtas idejas, pilnīguma,
ideāla klātbūtni. Minētā struktūra raksturo
bieži vien konfliktiem pārpilnu un nevienprātīgu attieksmi reālajā vērtību un principu komunikācijā, aizstāvot vienus un izlēdzot citus
principus, dogmas un ideālus. Otrs — komunikatīvais — aspekts attiecināms uz absolūtā
un svētuma attēlojumu un vēstījumu kultūrā,
ko raksturo trīs kultūras figūras — dievi, varoņi un svētie kopā ar rituālo komunikāciju.
Trešais attiecas uz individuālu un kolektīvu
situatīvu pārdzīvojumu. Minētās struktūras
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un pētniecības virzieni pārklājas, papildina
un pāriet cits citā, tomēr nesaplūst, par ko
turpmāk.

Transcendentais, absolūtais

Pirmais akcents un asociācijas svētuma sapratnei un apjausmai attiecināmas uz
absolūtā un transcendentā — bezgalīgā un
mūžīgā — nozīmes izteikšanu un vēstīšanu.
Zināmā mērā to var atzīt par Dieva un dievišķā sinonīmu. Svētais ir absolūtā izteiksmes
veids, kas raksturo nebeidzamu atskārsmi
par mūžīgas un bezgalīgas pilnības misteriozu un ideālu klātesamību sociālajā laikā un
telpā.
Kosmoss un debesis ir simboliska svētuma telpa, augstums un vertikāle ir simboliska
svētā dimensija, mūžība ir sakrālā laika pazīme. Ideāls izsaka dinamisku un aktīvu vēlmju
un vērtību virzienu kopā ar brīvību tiekties,
neaizsniedzot, protams, absolūto, taču saglabājot virziena ticību un iedvesmu. Absolūtais
iegūst misteriozu distances norādi kopā ar
atbilstošu rituālu un pielūgsmes darbību kopumu, kas nereti ievirza visu svētuma izpratni reliģisko un citu simbolu, nozīmju, rituālu
komunikatīvajā laukā.14
Absolūtā vērtību kultūrā pavada īpaša attieksme — saudzējamība, neaizskaramība.
No attieksmes savukārt izriet praktiski lietojamas normas un liegumi fiziski vai verbāli
aizskārt, ievainot, patērēt, izmantot savtīgi
instrumentāli. Svētums ir iekļauts īpaši aizsargājamu un neaizskaramu parādību lokā,
sargājot no rupja, barabariski brutāla skāruma, iznīcināšanas vai klaja prakticisma.15 Ne
velti E. Durkheims pirmatnējo reliģiju rituālā
pārdzīvojumā saredzējis normu un noteikumu sociālo sākotni. Svētuma zīme ievelk
sociālās kārtības robežas, bez kurām var sākties apjukums, haoss un iznīcība. Par svētu
atzītais komunikācijā ar to nepieļauj zaimus,
cinismu, ironiju. Kā liecina traģiskais Charlie
Hebdomaire vardarbīgais akts ar deviņu dzīvību bojāeju 2015. g., fundamentālais princips nepieļauj ne novirzes, ne dažādību, ne
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plurālismu tā interpretācijā. Ne vienreiz vien
vēsture apliecinājusi vardarbību un karus reliģisku principu aizstāvības vārdā.
Viens no pirmajiem paradoksālo augstākās vērtības simbolisko klātbūtni ikdienišķā
cilvēku esībā filozofiski izteicis sengrieķu filozofs Platons. Pazīstamais alas tēls absolūto16
izsaka “Valsts” 7. grāmatā ar idejas žilbinošo gaismu, kas nav pieejama pie alas sienas
pieķēdētajam ar muguru pret ieeju! Pilnības
iemiesojums un galvenais absolūtā pamatotājs ir simboliskais Sokrata tēls. Viņa klātbūtne dialogos, viņa ironija un vēstītais norāda
uz citādu domāšanas saturu atšķirībā no
ikdienišķi praktiskās, no sava laika elites un
slavenību pasaules uztveres. Dialogs “Dzīres”
ataino absolūtā izteiksmes un apzināšanās
meklējumus “Erota slavinājumā” 17 un simboliskajā tā nozīmes minējumā, kas vienlaikus pārvērsta refleksīvas baudas dzīrēs. Erots
ir viens no svētuma pievilcības un universālās
tieksmes apliecinājuma veidiem. Tieksme uz
to dara pilnīgāku nepilnīgo cilvēku.
Blakus absolūtajam un reliģiskajam svētumam arvien pastāvējuši citi svētuma izjūtu
avoti un formas, ko pieņemts dēvēt, kā jau
minēts, par profānu, sekulāru vai pasaulīgu
(laicīgu) svētumu. Svētumu galu galā var
piedēvēt jebkam, ja tam kāda instrumentāla
mērķa vārdā izdodas piešķirt ticamu augstākā svarīguma nozīmi, nošķirot no ikdienišķā
samērīguma un pierastā kopsakara. Karls
Mannheims raksta, piem., par romantisma
tapšanu nestabilā, nepabeigtā pasaules izjūtā, kur “par svētu padarīta visa pagātne”18.
Rainim svētums ir pārvērtībās un cīņās:
“Daudz, daudz vēl kauju — tik nepagurt!/Tik
svēto sajūsmas uguni kurt!”19 Par svētiem var
padarīt politiskus mērķus, ko izmanto kādas
ideoloģiskas vai militāras mobilizācijas nolūkos, piešķirot tiem absolūtā nozīmi. Tad cēlās
jūtas — godbijību, apbrīnu — vairāk aizstāj
fanātisms un bailes, kuras motivē pakļauties
un sekot. Uz svētumiem var attiecināt Platona
vārdus par saprāta “dievišķāko spēju” un
spēku: “Tas var būt gan derīgs un lietojams,
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gan nederīgs un pat kaitīgs atkarībā no tā, uz
kuru pusi tas pavērsts.”20 Tomēr, neraugoties
uz svētuma identitātes nenoteiktību, sociālā
būve izrādītos nabadzīgāka un nedrošāka bez
ideālā, absolūtā, pārikdienišķā — racionālā,
aracionālā un iracionālā.

Svētuma pārdzīvojums

Vienlaikus ar augstāko vērtību integrālu
saturu un komunikācijas veidiem, svētums
pieder emociju un emocionālu pārdzīvojumu
laukam, ko pēta filozofija, teoloģija, zinātne.
Svētums ir īpašs svinīga varenuma un godbijības pārdzīvojums reliģijā, kā arī katarsisku izjūtu vietne mākslā vai meditatīvas refleksijas
objekts filozofijā. Impulss svētuma vēsturiskām izjūtām rodams vai nu kāda triumfa kolektīvā komunikatīvā pārdzīvojumā vai sociālu
traumu, upuru un sēru simbolizācijā.
Klasiska loma reliģiskā pārdzīvojuma apzināšanai un atveidojumam pieder vācu filozofam un reliģiju pētniekam Rudolfam Otto
(Otto), kurš svēto un svētumu (heilig) nosauc
par dievišķai ticībai raksturīgu interpretācijas
un novērtējuma kategoriju21. Viņš to pielīdzina Kanta sublīmajam — cēlajam/ cildenajam — vārdos neizsakāmības ziņā: Kants
par sublīmo jeb cildeno nosaucis to, kas nav
piemērots racionālam izskaidrojumam. Gan
jāpiebilst, ka R. Otto neizslēdz racionālo svētuma pārdzīvojumā, taču iekļauj tajā pārsvarā iracionālu un aracionālu dažādību, nereti
paradoksālu.
Pārdzīvojums vispirms attiecināts uz kaut
ko, kas apjausts kā dižens, varens, majestātisks, misteriozs un grandiozs. Taču “lieta
neiegūst cildenumu tikai ar savu lielumu” 22.
Svētā un cildenā iepazīšanai un atzīšanai pievienojamas citas kvalitātes. Viena no tām ir
ētiskums, ko R. Otto paskaidro ar jau minēto Kanta kategorisko, universālo imperatīvu,
kurā iekļauts aicinājums rīkoties atbilstoši
vispārējai pienākuma gribai, tikai atšķirībā no
racionālā reliģiskais svētums (svētais) ir misteriozs, iracionāls, šausminošs23. Racionālais, iracionālais un aracionālais sakļaujas un

integrējas īpašā par numinozo nosauktā pārdzīvojumā, kuram raksturīga svinīgas varenības un godbijības apjauta līdzīga pirmatnējo
reliģiju pēdām — dēmoniskiem draudiem,
kuri vēlāk modificējas cēlākās un pacilātākās
izjūtās, taču saglabā savu noslēpumaino numinozitāti.
Meklēdams līdzību ar skaistumu vai absolūti labo, R. Otto vienlaikus norāda uz svētā
nesalīdzināmību un savdabību, kuras izteikšanai arī izmantots numinozais (numinous).
Tādējādi viņš grib atbrīvot svēto no morālā
normatīvisma virsvaldības un skaistuma brīvās baudas. Numinozais R. Otto ir īpašas
izjūtas, kas izpaužas ne ar ko citu nesalīdzināmā pārdzīvojumā — reliģiskajās emocijās
jeb radīšanas un atpestīšanas izjūtās (salvation), uzticībā, mīlestībā, kopā ar mysterium
tremendum īpašo pārņemtību jeb ekstāzi. Numinozo apziņu raksturo godbijība, majestātiskums un vitalitāte jeb enerģija. Tas, kas dziļi
apslēpts, ir iekļaujams iracionālā mistikā vai
aracionālā misteriozitātē, proti, numinozās
pieredzes fascinējumā, kas tajā pašā laikā
neļauj izskaidrot objektu, uz kuru numinozais
apziņas stāvoklis attiecas, proti, Dievu24.
Objekts ir neaizsniedzams izziņai, jo absolūtais, mūžīgais nav satverams jēdzieniski
citādi kā transcendentais, pārdabiskais, neizdibināmais25. Šīs izjūtas pārņem tempļu vērojumā vai reliģiskos rituālos un liturģijā.
Varenums samazina cilvēka pašvērtību,
pastiprinot grēku nožēlu. Saskatāma netieša
saikne starp svinīgu majestātiskumu, tā spēku un intīmi pārdzīvotu bijību, godbijību un
cildenumu, kopā ar mysterium tremendum
atbalsi, kas raksturota kā majestātiskas varas
apjausma un apjukums kaut kā pilnīgi citādā
priekšā26.
Sakrālais attiecas uz kultūras notikumiem
un to pārdzīvojumiem, bet ne tikai. Uz ziemeļblāzmu vai kalnu varenumu, kādu dabas
stihiju vai zieda apbrīnojamo smalkumu un
skaistumu tas attiecināms ne mazāk. Vienai svētuma formai var būt auglīgākas, citai
mazāk auglīgas emocionālās sekas. Savs
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svētums ikdienā, savs reliģiskā transcendencē, savs metafizikā, savs radīšanas jomās.
Pastāv nianses un dažādība katrā no tām
kopā ar katarsisku labā, skaistā un citu vērtību potencialitāti.

Svētuma komunikatīvā dimensija
kultūrā

Svētuma formas ir paredzētas un radītas
komunikācijai, lai, ar tām identificējoties,
pilnveidotos un uzlabotu sociālo ikdienu.
To atbalss un uzdevums ir bagātināt, papildināt, radīt un uzturēt saprātīgo — labo,
skaisto, patieso — un pārnest to rīcībā. Lai
pieļautu svētā aktualizāciju, lai iekļautu un
integrētu svētumu darbībā, attiecinot uz sevi,
G. Linčs izmantojis pasaulīgā (mundane),
nevis M. Eliades profānā jēdzienu, kas pārāk
pretstata, noslēdz un nodala vienu no otra:
“Šāda identifikācija spēj enerģizēt, kritizēt vai
atsvaidzināt pasaulīgās sociālās mijdarbības
uzvedību (the conduct of mundane social
interaction), kā arī remoralizēt vai radīt pārrāvumu pasaulīgajās sociālajās ekoloģijās (as
well as remoralize or disrupt mundane social
ecologies).”27
Svētumam ir daudzfunkcionāla vieta un
loma kultūrā. Neaizstājama svētuma funkcija
ir vienot, saliedēt sabiedrību, aicinot uzturēt
saprātīgo — tikumus, estētisko, patieso un
patiesību. Svētais pastāv kā viena no patību
un sabiedrību ilgtspējīgai attīstībai virzošām
un pilnveidojošām pieredzēm.
Karls Manheims darbā “Socioloģija kā
politiska izglītība” izskaidro svētuma ietekmi
uz dzīvi ar tas–attieksmi, kurai jāatbrīvo no
identitātes ar sevi, lai notiktu identifikācija ar
citu. Ikdienas vai pārikdienišķie dzīves notikumi pārvēršami tas–attieksmē, distancējoties no tiem, kas iespējams vien tad, kad patība / subjekts spēj nošķirt sevi no sevis paša.
Tādējādi svētums un ideālais vispār diez vai
uztverams kā abstrakta utopija, kā kāda nepiepildāma jābūtība vai vēlamība. Utopiju
K. Manheima skatījumā nevajadzētu atzīt par
kaut ko nereālu, kas nav piepildāms nākotnē,
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bet drīzāk ar to saistīt tādas nozīmes piešķīrumu, kas norāda uz iespējamību, nākotnes
varbūtību un piepildāmību28.
Svētums norāda uz potencialitāti, piedāvā
to kā citādību, kā pretstatu esošajam un vienlaikus kā mērķi, pēc kura tiekties un iemiesot
darbībā. Svētais paredz konfrontāciju ar esošo, tādējādi piešķirot realitātei svinīgu sagaidu, ilgojamu veidolu, bez kura nav domājama
patības un sabiedrības attīstība. Kārļa Skalbes antiutopija “Kā es braucu ziemeļmeitas
lūkoties” ar zemajiem ikdienas griestiem debesu vietā raksturo pasauli bez utopijām un
absolūtā.
Lietderību un svētuma pieprasījumu
pamato jau minētā cilvēkam un sabiedrībai raksturīgā spēja un vēlme pilnveidoties.
Pilnveidei savukārt vajadzīga virziena noteikšana un mērķis, kas paveikts dažādi — gan
reliģijā, kur dominējošais pilnveides virziens
nosaukts Dieva un dievišķa svētuma vārdā,
gan filozofijā un mākslā ar tās absolūtā un
ideālā daudzveidīgajiem saturiem, gan ētikā,
kur platoniskā ideāla refleksija kopš Aristoteļa pārorientēta uz morālu praksi — zināšanu
ieguvi un treniņu, lai veicinātu tikumu kā
augstāko labumu. Līdzīga nozīme piešķirta
Kanta svētajai pienākuma gribai — kategoriskajam imperatīvam. Tādējādi pamatota un
iedrošināta cilvēka spēja pašam sevī īstenot
augstāko labumu — tikumu, krietnumu, godprātību, taisnīgumu, cieņu.
Svētums komunicēts un pārnests uz darbību ar īpašu zīmju starpniecību, kurās atklājas dievišķā un misteriozā vai cildenā nozīme
kopā ar nosacījumiem un apstākļiem, kuros
zīme pāriet reliģiskā vai nereliģiskā emocionālā pārdzīvojumā. Zīme ir kaut kas ārējs,
kas modina iekšēju pacilātību, pielūgsmi,
apbrīnu, parauga izjūtu. Par zīmi var kalpot
īpaša telpa, sākot no dzimto vietu, māju svētuma un beidzot ar distancētām vēsturisku
notikumu piemiņas vietām. Desakralizētie,
nereliģiskie svētumi atšķiras no reliģiskās
transcendences vai kosmiskās bezgalības
spontānām izjūtām ar tuvības, mīlestības,
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savības dominējošo klātbūtni, kurā R. Otto
minētais varenums un bijība izpaliek. Dzimtās vietas mīlestība paliek tuvības, ne distances attālumā, taču vienlaikus paliek iekļauta
kādā plašākā telpā, kā to uzsvēris franču vēsturnieks Pjērs Norā (Nora) ar atmiņu vietnes
(lieux de memoire) jēdzienu29 un Francijas
vēstures piemiņas zīmju savākumu (arhi
varizāciju), savienodams kopā vietas, kur atmiņai iesieties mezglā. Svētvietas konservē,
saglabā stāstus un tajos iekodēto notikumu,
tradīciju atbalsi.
Svētuma zīmes kultūras telpā glabā gan
vēsturisko celtņu drupas, gan pilis, katedrāles un citi arhitektūras darinājumi. Akustiski
paspilgtināts svinīgums, majestātiskums raksturo no ikdienas norobežoto un citādo, pārpraktisko varenumu Kolizeja, Karnakas drupu
vērojumā vai Šartras, Ķelnes, Milānas, Parīzes Dievmātes un daudzu citu katedrāļu tuvumā, uzrunājot ar citādu, pārikdienišķu telpas
pieredzi. R. Otto par pārdzīvojuma izraisītājiem nosauc maģisko un sublīmo pustumsu,
tumsu vai apžilbinošus gaismas efektus un
klusumu, kā arī horizontālu un vertikālu distanci, augstumu, tālumu, kas arhitektūrā palīdz izraisīt cildenu svētuma pārdzīvojumu30.
Viņš uzsver dīvaino maģisku gotisko celtņu
iedarbību noteikta varenuma un cildenuma
paušanai.
Kopā ar kultūras telpu, sakrālā klātbūtne
intensificēta laikā: nav grūti pamanīt, ka svētki un svētums ir vienas saknes vārdi, kuri papildina ikdienu, būdami no tās atšķirīgi. Līgo/
Jāņu mistērija tāpat kā ziemas saulgriežu
gaismas atgriešana vistumšākajā laikā, rituāli
pastiprināta, ļauj piedzīvot citu, kosmiska laika klātbūtni kopā ar tajā iekodēto simbolisko
un vitāli mobilizējošo spēku.
		

Kultūras figūras un naratīvi

Dievi, varoņi un svētie ir trīs kultūras autoritātes un figūras, kuras pārstāv, iemieso un
komunicē svētumu mītos, reliģijā un mākslā.
Kopš mītiem un kristiešu leģendām naratīvi
jeb stāsti /vēstījumi ir vieglākais un efektīvā-

kais identifikācijas ceļš, lai iedvesmotos un
iegūtu jaunu, citādu pieredzi gan ikdienā, gan
kritiskās situācijās, kurās pieprasīta cita varēšana, piem., karos, krīzes gadījumos. Kopā
ar mītiskajām dievībām un dieviem, ar Kristus tēlu, Jakoba no Voragines (Jakobus de
Voragine) viduslaiku svēto “Zelta leģendām”
(Legenda sanctorum) vai varoņu drosmes un
spēka naratīviem vēstīta cita, pārvarīga, pārnormas pieredze, lai nosargātu eksistenciāli
vissvarīgāko un, to atdarinot, iedvesmotu turpināt. Pašatteikšanās askētiskais spēks ticības vārdā kalpo par paraugu svēto morālai
paškultivēšanai. Varoņi, no kuriem parasti
neprasa morālu pilnību, kas svētajiem iegūta
izolētībā no dzīves burzmas, iedvesmo drosmei un varībai kritiskās situācijās, lai pretotos
bailēm, vājumam, vieglumam, neļautos savtīgumam un nodevībai. Svētums komunicē
entuziasmu, aizstāvot dzīvību, brīvību, tiesības uz pilnveidi. Naratīvi ir veids, kā uzturēt
svētuma vērtību, kas integrēta dzīves stilos.
Trīs kultūras figūru skaidrojumam piemērojams Burdjē (Bourdieu) kultūrkapitāla
jēdziens, kurš izsaka paaudzēs iegūtu garīguma uzkrājumu, kas potenciāli noder paaudžu
socializācijai un kultivācijai. Tā apzināšanās
un praktizēšana ir atbildīgs izglītības un
kultūras darbs. Sabiedrība diskutē un vienojas vai, gadās, nevienojas kaut kā atzīšanai par paraugu un vērtību, ko institucionāli
iekļaut izglītības saturā vai kultūras kanonā.
Identifikācija ar svētuma paraugfigūrām
ļauj, atzīstot par savām, iesaistīt un transformēt to naratīvus eksistenciālā, atdarināmā
pieredzē. Vēstures notikumi, stāsti par tiem,
piem., izsūtījumu, kopā ar lietuviešu režisora
Audriusa Juzena (Juzenas) filmas “Ekskursante” mazo varoni apliecina: vienalga, ar kādām grūtībām atgriešanās panākta, gatavība
to atkārtoti piedzīvot saglabāta, jo ir apgūts
simboliskais varoņa atpakaļceļš uz mājām —
līdzīgi Odiseja un citu varoņu universālam ceļojumam.
Viens no efektīgākajiem svētuma komunikācijas līdzekļiem un veidiem ir rituāls, ar
25

raksti
kuru saprasts “brīvprātīgs, apzināti veidots
uzvedums, kura saturs ir atbilstoša rīcība, lai
simboliski ietekmētu vai piedalītos nopietnā
reālā dzīvē”31. Tas ir simbolisks ārēju darbību
kopums jeb secība, kurā kultūras un tās zīmju zināšanas liktas lietā pārdzīvojuma ekstāzes izraisījumam darbībā.
Latviešu kultūrā svētumu izraisa gan vitāls
auglības rituāls saulgriežos, gan trausls un poetizēts “dieviņš gāja rudzu lauku” simbolisks
atveidojums tautas dziesmā, neskaramais,
pielūdzamais, saudzējamais. Ritualizētais
svētais ir sinonīms labajam — raženajam un
auglīgajam. To pavada gan skaļums, atbaidot
visu, kas ļauns un eksistenciāli bīstams, gan
svinīgs un bijīgs klusums, kad “Dievs ienāca istabā” ar mieru, dabas auglības labvēlīgu
spēku, saules siltumu un citiem simboliem.
Niansēti mutvārdu kultūras apstākļos rituālā
komunikācijā tiek atbalsotas un pārmantotas
tradicionālās “absolūtās realitātes”, lai labāk
organizētu sociālo dzīvi32.
Latviešu reliģiskās dzejas sakārtojumā
“Mūžība” dievišķais ieguvis ideāla un cerību
apveidu pretstatā ikdienas rutīnai, ciešanām
vai morālam pagrimumam. Svētais norāda uz
morālās tīrības augstumiem, kurus poētiski
apbrīnojot un pielūdzot, var iegūt cerību atbrīvoties no nepilnīgās eksistences. Svētais
pielīdzināts gaismai, gaišumam, uz ko tiekties, kā Antona Bārdas dzejolī “Gaisma”33.

estētiku, rituālu izraisa svinīguma un svētuma izjūtas.
Mākslā svētumam nav pareizības un normatīvisma rāmējuma. Mākslinieciskā aizrautība dažkārt sapludina radīšanas svētajā mistērijā pareizo un par nepareizu atzīto, pašu
radīšanu pasludinot par augstāko vērtību.
Visas svētuma pazīmes — mistērija, mistiska
nejaušība, magnētisks pievilcības spēks atklājas “mūžības rotaļai” atbilstošā radīšanas
realitātē, kura izteikta Aspazijas dzejas dinamiskajos tēlos. Mākslā “svētums un grēks” ir
tuvi pretstati, kā to apliecina dzejolis “Vienīgā sposme”: “Tik viena vienīga man atlikusi
liesma,/ Tā reizē ir mans svētums un mans
grēks;/ Tur iekšā sakopots ir viss mans spēks
—/ Tā pārveidībā izteicas kā dziesma.”34
Dzejnieks savukārt pielīdzināts pasaules
radītāja varenumam: “Līdzi esam daļa/ Radīšanas elpas, Kas ar savu spēku/ Pilda pasauls telpas.”35 Paradoksāli pievelk tas, no kā
vajadzētu vairīties, bīties, bēgt un neatkārtot
vai nepieņemt. Svētuma mērķis un izpausme
ir tapt pārveidotam, ļauties pārveidot sevi un
skart citu pieredzes, lai atjaunotu radīšanas
misteriozos spēkus. Nemiers, attīstība, pārtapšana, pārveidošanās un citas ārējas un
iekšējas metamorfozes sakūst svētajā radīšanas mistērijā. Nav jābrīnās, ka tās sakralizējums dažkārt atbrīvo svēto no normas un
normālā zīmoga un ļauj to tuvināt novirzēm.

Radīšanas svētums mākslā

Mediētais un mediatizētais
svētums

Svētums ir nepabeigts, tas komunikatīvi
turpinās pārdzīvojumā, iztēlē un refleksijā.
Māksla ir piemērotākais iztēles ierosinājuma avots svētuma un citu vērtību pārdzīvojumam. Viens un tas pats simbols niansēti
atbalsojas un top papildināts nebeidzamos
individuālos variantos, identificējoties ar
stāstiem un tēliem, katru atsevišķi un ar katru
savādāk. Mūzika (Bahs, Hendelis u.c ) vai teātra uzvedums, glezniecība, tēlniecība, dzeja
atstāj vietu svētuma iztēlei un izjūtām, vairāk pacilājošām nekā nomācošām. Dziesmu
svētku svinīgais varenums ar daudzbalsību,
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Svētuma komunikācijā mūsdienās neaizstājama loma pieder masu medijiem jeb
plašsaziņai. Mediji piedalās svētuma diskursu un nozīmju konstrukcijā, atbalstā, aizstāvībā vai pretestībā tiem. To vara izpaužas ne
tikai informācijas sniegšanā un izklaidē, bet
arī vērtību un nozīmju komunikācijā. Ziņas,
naratīvi, mediju notikumi, dienaskārtība rada
attiecīgu ikdienišķu vai svētsvinīgu noskaņojumu verbāli, vizuāli un audiāli.
Mediji pieradina pie citāda, ne tik misterioza un godbijīga, tomēr svētuma. Ar tēliem,
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stāstiem, krāsām un skaņām atveidots, tas līdzīgi citām komunikatīvām struktūrām iztēlē
un identifikācijā piedāvā paplašinātu morālo
pieredzi, ko sauc par garīgumu, un vieno sabiedrību kādam mediatizētam notikumam vai
procesam.
Divi jēdzieni, kas raksturo mediju funkcijas, ir mediācija un mediatizācija. Mediācija
ir neitrāla starpniecība kāda vēstījuma nodošanā līdzīgi Mozum Svētajos Rakstos. Atšķirībā no neitrāla komunikācijas kanāla lomas,
mediatizācija nozīmē plašsaziņas līdziesaisti
sakrālā pārdzīvojuma radīšanā vai simbolu
kognitīvā skaidrojumā un aicinājumā rīkoties
atbilstoši svētuma zināšanām un paraugiem.
Tie organizē publisku attieksmi, iekļauj noteiktas svētuma formas dienas kārtībā un
konstruē vērtību un vēlamo orientāciju diskursus — nozīmju radīšanas veidu, kas ietekmē un organizē attieksmi un rīcību.
Mediji var komunicēt naida svētumu vai
ļaunumam piešķirt svētuma auru; var nemanāmi noārdīt kādu svētuma būvi noliedzošos
diskursos. Svētums prasa apliecinājumu, atkārtojumu, atmiņā paturēšanu un atmiņas atjaunināšanu, kas labāk par citiem iespējams
mūsdienu komunikatīvajām tehnoloģijām ar
to reprodukcijas un atkārtošanas iespējām.
Cilvēki domā līdzi, jūt un rituāli rīkojas, mediju organizēti un vadīti. Mediji situatīvi var
piedalīties ticības un uzticamības vairošanā
un godināšanā, taču to varā vienlīdz ir efektīvs šaubu, cinisma, neticības vai nicinājuma
diskurss, kura iespaidu palielina tehnoloģisks
atkārtojums, izceļot, uzsverot vienas un noklusējot citas nozīmes.
Mediju iespaida un atbilstošu tehnoloģiju
dēļ tādēļ īpaši uzsverama ne tikai vārda brīvības, bet arī atbildības svētums kā princips
un nepārkāpjama norma, bez kuras var būt
apdraudēta saprāta un tradicionālu svētumu
saglabāšana mūsdienās. Tie var pārraidīt
patriotisko Breikša dzeju, bet var piepildīt
publisko telpu ar skepsi, neuzticību nācijai,
valstij, pilnveidei, tradīcijām, kultūrai, reliģijai. Tie var izraisīt morālo paniku gan tikumu

pārkāpuma sakarā, gan nemanāmi ik dienas
drupināt nepārkāpjamus godīguma principus.
No svētuma iracionālās pieredzes atsvabināts, mīts un rituāls medijos ieguvis ikdienišķu, taču efektīvu nozīmju radīšanas un
pārraides līdzekļa funkciju. Aiz sajūsmas un
pārdzīvojuma raud vai smejas publika, godbijību un pielūgsmes vai augstāko atzīšanas
izjūtu vairojot vai mazinot.

Mūsdienu transformācijas

Pamats jautājumiem, vai minētās svētuma struktūras — absolūtais, tā simboliski
tēli un pārdzīvojums — turpinās arī 21. gs.,
rodams daudzajās radikālajās iepriekšējā
gadsimta pārmaiņās, kurās politisko, tehnisko un citu revolūciju rezultātā būtiski mainījušies daudzi normu un vērtību priekšstati.
Pārfrāzējot Žanu Bodrijāru, var apgalvot, ka
mūsdienās ir pārkāpti tik daudzi seksuāli,
morāli un sociāli liegumi (tabū), ka izraisītais
apjukums vairs neļauj skaidri saprast, kas ir
svētums. Svētuma identitāte kā daudzas citas identitātes ir mainījusi savu noteiktību un
stingrās robežas. Kaut gan svētuma izpratne
vienmēr ir bijusi apgrūtināta parādības ontoloģiskās netveramības un empīriskās nenoteiktības dēļ, šobrīd izziņu vēl vairāk sarežģī
jaunu svētuma objektu un to komunikācijas
realitāte.
Par vienu no 21. gs. sākuma tendencēm
uzskatāms pārikdienišķā, transcendentā
piezemējums. Tā sākums meklējams agrāk.
Iespējams, ka Hēgelis viens no pirmajiem
ir pamanījis augstuma pazeminājuma tendenci garīgās kultūras un mākslinieciskās
pieredzes laukā. Savās “Estētikas lekcijās”
(1835) viņš ieminējies par augstāko vērtību atveidojuma zudumu mākslā36. Tomēr
transcendentais un absolūtais neizzūd pavisam. Jāpiekrīt Pipam Norisam (Norris)
un Ronaldam Inglehartam (Inglehart), ka
nevar vispārināt svētuma un sekularizācijas izpausmes, jo “sekularizācija ir tendence, nevis dzelzs likums”37. Visu nepārņem
pragmātiskais, instrumentālais un savtīgi
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piepildāmais, tikai paplašinās izklaides un
svētku raksturs vai nereti instrumentāls ezoteriskums, un maģija aizstāj misteriozitāti.
Sakarā ar komunikatīvo tehnoloģiju iespējām māksla, reliģija un svētais transformēts
un iekļauts ikdienišķa izklaidējoša garīguma
kartējumā. Tradicionāli kultūrā par pārikdienišķu pieredzi atzītais distancējums, piem.,
varonības, godbijības naratīvs pārnests uz
tuvo ikdienu. No vertikālās domāšanas augstumiem noceltais svētais iemiesojas sporta
vai popkultūras varoņos, slavenību krāsainajos attēlos, subkultūru rituālos utt. Atmirst
piepūles vajadzība raudzīties abstraktos vērtību augstumos, kuri nepadodas racionālai
un loģiskai analīzei, pat lietojot mūsdienu
pētniecības metodes. Pieredzes dažādība
šķietami paplašinās pielūgsmes un apbrīna
piedāvājumu pārpilnībā, taču vienlaikus,
zaudējot augstuma un distances dimensiju, sašaurinās. Svēto dzīves stāstus aizvieto
citādo īpatņu (queer) vizualizācija medijos
un varonību — sporta uzvaras. Vērtības
pārvērstas ikdienas pieredzes jutekliskumā,
izskaidrojamībā, parastumā, atkārtojamībā.
Jaunās pieredzes ļauj līdzīgi Nīčem ironizēt:
“Svētums, iespējams, ir pēdējais no augstākajām vērtībām, ko var saredzēt pūlis un sieviete, ideāls horizonts visam, kas no dabas
tuvredzīgs.”38
Mūsdienās sakrālajam pamatoti pievienoti arī nacionālie, jau Roberta Bellaha
sakarā minētie, par pilsonisko reliģiju dēvētie svētumi. Nācijas idejas sakralizācija tās
tapšanā ir atzīstama par nozīmīgu valsts
veidošanās un atbrīvošanās stimulu, kā
pierāda nāciju vēsture un Benedikta Andersona darbs “Iedomātās kopienas” (Imagined
communities, 1983). Latviešu nācijas iztēlotājs un apziņas veidotājs Atis Kronvalds
un līdzdomātāji nacionālās identitātes atveidojumā izmantojuši svētā jēdzienu un pārdzīvojuma elementus, ko apliecina Ausekļa
“Gaismas pils” ar senaizmirstiem svētumiem —
sakrālo tautas pagātni nogrimušas pils veidolā. Vēstures atmiņa, ainavas majestātiskums,
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arhitektūra, dabas stihiju varenums un daudzas citas izpausmes pievienojamas garīguma pieredzei arī 21. gs.
Dažādās svētuma formas un to saturs
var viena otru papildināt un iegūt saskanīgu koeksistencei, taču var izraisīt neauglīgus
konfliktus, kā tas atšķirībām un dažādībām
parasts. Gordons Linčs norāda uz divnozīmīgu sakrālā lomu, kas var kultūrā nest cēlu un
cildenu labumu, bet var izraisīt fundamentālisma postu: “Svētuma formas tādējādi
ieņem fundamentāli divdomīgu pozīciju sociālajā dzīvē. Tās simbolizē dziļākās morālās
saistības, kas uztur sociālo dzīvi, un tādējādi
nodrošina simboliskos un emocionālos resursus, kas mobilizē cilvēkus cīņai par sociālo
taisnīgumu, vienlīdzību un labklājību. Tiem,
kuri norūpējušies par modernās dzīves iztēloto pagrimumu (anomie), svētais piedāvā
līdzekļus sabiedrības remoralizācijai. Taču
vienlaikus ar šo daudzsološo lomu, svētā
formu ekskluzīvā daba var apdraudēt sociālo
saliedētību (cohesion). Paradoksāli, ka, padziļinot identifikāciju ar svētā formām, mēs
varam tapt morālāk uzlādēti, taču mazāk
spējam dzīvot bez konfliktiem plurālā sabiedrībā.”39
Svētums nav sevī noslēgta pašvērtība. Tas
ir uz rīcību pārejošs darbības vārds. No augstākā ideāla vai ikdienišķās vērtības tas pāriet
uz rīcībspēju tāpat kā jebkurš cits emocionāls
pārdzīvojums — vienalga, vai iegūts rituālā
vai individuāli situatīvā pārdzīvojumā.
Mūsdienās svētuma formas, kā jau norādīts, komunicē mediji, vienlaikus mainot svētuma raksturu. Komunikācijas tehnoloģijas
konstruē jaunus svētumus, bieži vienlaikus ar
sabiedrības vilšanos tajos un atbilstošu pretreakciju. Jebko uz laiku var novest līdz kādas
sabiedrības daļas ticībai, īpaši tad, kad svētuma brīvprātību aizstāj vai nu reklāma vai
totālas varas organizēts obligātums un likuma vara. Kā visas vērtības, svētums ir auglīgs
brīvā godbijības un daudzinājuma vērtā saprātīgumā. Vara svītro svētuma pārdzīvojuma
brīvprātību.
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Ticības brīvības lomu savā 17. gs. uzsvēris britu filozofs Džons Loks. Ne mazāk
iespaidīgi citā totalitārisma gadsimtā to līdzīgi izteicis Gunārs Priede 1973. g. lugā
“Es jūs piespiedīšu mīlēt Raini”, kurā vecais
kurinātājs Kārlis, septiņdesmitgadnieks, atgādina: “Cilvēkam jāiet pie cilvēka brīvi, kā
meža putns ienāk sētā — var jau viņu arī
noķert cilpā, sagrābt un piespiest dzīvot aiz
stiepļu režģa, bet kāds tur vairs jaukums,
vistu ferma...”40 Atbilstoši paaudžu psiholoģijai aizejošā paaudze allaž jutusi bažas par
garīguma likteņiem turpmāk. Pašsaprotami,
ka atbildība un bažas īpaši pieaug radikālu
un revolucionāru pārmaiņu laikos, par kādu
atzīstams 20.–21. gs. ar komunikācijas un
citu tehnoloģiju ienākšanu, patērnieciskumu,
labas dzīves vēlmju pieaugumu un citu radikālu pārmaiņu realitāti, jaunu vēl radikālāku
pārmaiņu prognozēm vai to priekšvakaru.
Uz laiku prommestais svinīgums, cēlums,
cildenums, populārās kultūras skaļais masveidīgums un demokrātiskais dzīves stils attālinājis klasiskās svētuma pazīšanas zīmes,
kas izsaka godbijīgu distanci, pazemību un
klusumu. Svētums pastāv arī ikdienišķākās
un piezemētākās formās un citādos pārdzīvojumos. Kā senāk, tā tagad svētums ir trausls
un neaizsargāts pret ikdienas prakticismu un
politiskās varas viendienīgām stratēģijām, tāpēc tas ir sargājams un saudzējams kultūrā
un komunikācijā.
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Identity and communication of sacredness
Skaidrīte Lasmane

Summary
Keywords: sacral, the absolute, emotional experience, communication, cultural capital
The ways of sacredness in human cognition and activity are diverse, complicated and
indefinite. In the course of history, their content is transformed, directions are changed, their
intensity increases or grows weaker, but it is impossible to think of a society lacking the dimension of the sacral (sanctity, holiness), as a value, emotional experience, and communication.
Sometimes sacred things perish being exchanged by others that are preserved, supplementing
or contesting the previous ones. The multiform experience of sacredness and its communication characterises the epoch, the society and the self, and the whole dynamic cultural process,
and serves as an evidence of a person’s and society’s identity.
The paper expounds on the controversial and indefinite identity of the sacral, the quest for
it and explanations in philosophy and sociology. Sacredness is analysed as an integral supreme
value, as a sign of somebody’s absolute presence, emotional experience, and communicative
cultural structure along with the accumulated cultural capital. Attention is paid to manifestations of sacredness and its communication in modern society. Peculiarities of the reproduction
of sacredness in Latvian traditional culture are outlined.
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Sakralität — Herausforderung
der Spätmoderne
oder: Heilig ist das Gegenteil von egal
Ulrich Schoenborn
uschoenborn@web.de
Dr.theol.habil.
Prof. (pens.) Philipps-Universität Marburg

Keywords: Diskurs über das Heilige, Minimaldefinition für Religion, Säkularisierung,
Pluralismus und weltanschauliche Vielfalt, problematische Grenzüberschreitungen,
Sehnsucht nach dem Außeralltäglichen, Sprachgeschichte, Heiligkeit im biblischen
Horizont, die triadische Denkform, Erkenntnis und Kommunikation, Stilleben von Georg
Flegel, intellektuelle Redlichkeit

Intention des Essays

Im europäischen Horizont spielt der Diskurs über Sakralität und das Heilige seit dem
19. Jahrhundert in Religionswissenschaft
und Theologie eine bedeutsame Rolle. Nicht
weniger bedeutsam sind auch die vielfältigen
Einflüsse von Säkularisierung und Religionskritik auf die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen. Institutionsgebundene Religion
steht in scharfer Konkurrenz mit individueller
Suche nach dem “eigenen Gott” (U.Beck). In
der pluralistischen Gesellschaft hat diese Veränderung nicht zur “Glückseligkeit” geführt,
sondern eher das “Unbehagen am Offenen”
(P. Sloterdijk) gesteigert. Der Essay plädiert
für eine Kritik der anthropologischen Engführung. Wird religionswissenschaftliches
und theologisches Basis-Wissen vernachlässigt, droht “semantische Austrocknung”
(J. Assmann). Es wird eine semiotisch orientierte Hermeneutik vorgeschlagen, die es
ermöglicht, in intellektueller Redlichkeit,
ein Selbstverständnis unter Einschluß des
Heiligen zu entwickeln. Als Reflexionsobjekt dient ein Stilleben von Georg Flegel
(1566–1638).
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*
Wer sich mit dem Begriffsfeld “Sakralität/
Heiligkeit/ das Heilige” beschäftigt, um die
historische und theologische Bedeutung oder
die ethischen Implikationen zu klären, sieht
sich von einer Fülle kontroverser Meinungen
umstellt1. Das signalisiert bereits der am
bivalent formulierte Titel des vorliegenden Essays. Wie ist die Genetivkonstruktion “Sakralität — Herausforderung der Spätmoderne”
zu lesen? Als “genetivus subiectivus” oder als
“genetivus obiectivus”? Geht es um das, was
gegenwärtig mit “dem Heiligen” passiert oder
vielmehr um das, was “das Heilige” der Spät
moderne zuführt?2 — Was ist eigentlich “das
Heilige”?

1. Aus der Begriffsgeschichte

Bedeutung und Verwendung der Begriffe
“Sakralität/ Heiligkeit/ das Heilige” sind seit
der Antike im Horizont von “Religion” zu Hause3. Alle Konnotationen verweisen auf “Erscheinungsformen unverfügbarer Macht” bzw.
auf Endlichkeit und Abhängigkeit in der Erfahrungswelt des Menschen4. Durch Jahrhun
derte hat “das Heilige” unangefochten als das

Sakralität — Herausforderung der Spätmoderne
Oder: Heilig ist das Gegenteil von egal

absolute Sein, als höchster Wert, als Wirk
lichkeit des Guten o.ä. in Geltung gestanden.
Eine theoretische Auseinandersetzung mit der
Thematik setzte relativ spät ein, eigentlich
erst um 1900. Lange vor Rudolf Ottos bekanntem Werk haben andere vorgeschlagen,
“das Heilige” als religiöse Grundkategorie zu
definieren. Friedrich Daniel Schleiermacher
(1768–1834)5 wollte mit dem Begriff das
Singuläre des religiösen Phänomens gegen
jede Art von Instrumentalisierung sichern.
Im englischen Sprachraum hat William James (1842–1910) das Feld der “religiösen
Erfahrung”, d.h., die Begegnung mit “dem
Heiligen”, bearbeitet6. Einer der markantesten Beiträge kam von Nathan Söderblom
(1866–1931), als er das Untersuchungsfeld
auf außerchristliche Religionen auswei
tete und “das Heilige” über den Gottesbe
griff stellte7. Als Kategorie des menschlichen
Sozialverhaltens hat Émile Durkheim (1858–
1917)8 “das Heilige” analysiert. Die durch
Riten, Tabus u.a. strukturierte Beziehung zum
“Heiligen” sichere soziale Integration. Eine innere Befolgung von Offenbarungsansprüchen
sei nicht Voraussetzung.
Wirkungsgeschichtlich bedeutsam, weil
nicht nur in den Spezialdisziplinen (Theologie,
Religionsgeschichte, Religionswissenschaft)
akzeptiert, wurde Rudolf Otto (1869–1937)
mit seinem Werk “Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein
Verhältnis zum Rationalen”9. Otto wertet em
pirisches Material aus, das er in unterschiedlichen Kulturen gesammelt hatte. Ausgehend
von der Erfahrung des “Heiligen” stellt er den
Reflex im subjektiven Erleben von “divinatorischen Naturen”10 heraus, eine Resonanz,
die sich der Verobjektivierung durch rationale
Begrifflichkeit entzieht.
Die irreduziblen Momente der Erfahrung
des “Heiligen” nennt Otto “mysterium tremendum” und “mysterium fascinans”. In der
erstgenannten Gefühlsreaktion kommt “das
Heilige” als eine überwältigende Macht, die
erschauern läßt, zum Ausdruck. Der Mensch

antwortet mit einer unvergleichlichen Ge
fühlsreaktion. Er wird “ergriffen”, ehe er
“begreifen” kann. Und der Vernunft wird bewusst, es mit einem “Ganz anderen” zu tun
zu haben. Klassisches Beispiel ist die alttestamentliche Narrative “Moses und der brennende Dornbusch” (Exodus 3, 1ff)11.
Nun ist “das Heilige” keineswegs auf die
Sphäre des Unheimlichen begrenzt. Vielmehr
ist ihm ebenso die beglückende Erfahrung
von Liebe, Güte, Vertrauen, Glückseligkeit
o.ä. inhärent. Diese singulären Momente des
“Numinosen” bereichern die Vernunft um
eine entscheidende Wertkategorie, die Otto
nach dem Vorbild des kantschen “A-priori”
interpretiert hat12. Im Übrigen ging er davon
aus, dass es eine von Natur gegebene, aber
verborgene Anlage für “das Heilige” im Menschen gibt. die nur geweckt werden muß.
Wie komplex das Feld ist, auf dem die
hermeneutische Reflexion angesiedelt ist,
zeigen Assoziationen, die sich spontan einstellen. Wo vom “Heiligen” gesprochen wird,
ist das “Profane” als Gegenbegriff gleich zur
Stelle13. Wie steht es aber um das Verhältnis
zwischen beiden Polen? Offensichtlich bedarf
das “Profane” des “Heiligen”, um sich zu definieren. Mit dem begrifflichen Gegensatz von
“heilig und profan” kommen zwei Sphären
des “In-der-Welt-Seins” zur Sprache, die auf
den Umgang des Menschen mit der Wirk
lichkeit, sein Selbstverständnis etc. großen
Einfluß im Verlauf der Kulturgeschichte ausgeübt haben.
Der facettenreiche Säkularisierungsprozess und religionskritische Umbrüche —
stellvertretend dafür sei Nietzsches Plakat
vom “Tode Gottes” genannt — haben den
Diskurs über “das Heilige” von Anfang an begleitet. Gleichwohl ist die Prognose von einer
religionslosen Neuzeit so nicht eingetroffen.
Im Gegenteil, immer wieder warb die Rede
von einer “Rückkehr des Heiligen” bzw. einer
“Wiederkehr der Götter”14 um Aufmerksamkeit. Gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde sogar ein “religious turn” ausgerufen, mit
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dem eine “Wiederverzauberung” der Welt begonnen habe. Ungeklärt bleibt in dieser Entwicklung, worin die “Transzendenzoffenheit”
besteht und welche “Götter” zurückgekehrt
sind, zumal auch über “säkulare Heiligkeit”
(Hans Joas) geforscht wird. Anders formu
liert: ist “das Heilige” zur Projektionsfläche
anthropologischer Interessen mutiert oder
schafft es nach wie vor souverän “Selbstins
zenierungen”15 ?

2. Irritierende Vieldeutigkeit

Das folgende Kapitel thematisiert mit
Beispielen aus dem kulturellen und kirch
lichen Horizont Deutschlands die irritierende
Vieldeutigkeit des Phänomenbereichs in der
Spätmoderne.

2.1 Schlägt man bei Google unter dem
Stichwort “heilig und profan” nach, stößt
man u.a. auf einen Beitrag des Physikers Josef Honerkamp mit dem Titel “Das Heilige
und das Profane”16. In einem früheren Artikel
hatte er sich zu den zivilisatorischen Grundwerten Europas geäußert. Nun diskutiert er
mit einem Leser, der offensichtlich anderer
Meinung ist. Und zwar hält dieser einen
Kühlschrank “für eine ebenso großartige kulturelle Errungenschaft wie Beethovens Sieb
te Sinfonie”. Honerkamp vermutet hier einen
Kategorienfehler. Die kulturelle Leistung, die
das technische Gerät darstellt, zweifelt er
nicht an, möchte dessen Bedeutung aber auf
den “Nutzen” beschränkt wissen. Der “Ge
brauch” durch den Menschen lässt den Kühlschrank der Sphäre des Profanen zuordnen.
Mit der Siebten Sinfonie verhält es sich da
gegen anders. Sie “entrückt” in eine nichtmaterielle, ‚erhabene Welt’. “Wir können zu
einer Sinfonie eher eine Beziehung aufbauen
als zu einem Kühlschrank”. In der Begegnung
mit einem Kunstwerk finden Menschen Trost,
Wahrheit, Erbauung. Die Impulse, die aus der
‚geistigen Welt’ kommen, geben Anregungen
zur Kommunikation oder erweitern den Horizont. Kurz, der Physiker greift bei der Deu
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tung der ihn ‚ansprechenden’ Wirklichkeit auf
die religiöse Grundkategorie “heilig” zurück,
ohne sie institutionell zu verorten. Er unterstellt, dass im ästhetischen Erlebnis sich reli
giöse Erfahrung verberge.
2.2 Kulturwissenschaftler und Theologen diskutieren seit einigen Jahren über die
Anziehungskraft, die von Kirchengebäuden
ausgeht. Während die “Institution Kirche”
über wachsenden Bedeutungsverlust klagt,
erfreut sich der “Kirchenraum” steigender
Beliebtheit. Es gibt Kirchenräume, in denen
“das Versprechen beheimatet ist, es gäbe so
etwas wie Gnade” (Jean Pierre Wils). Kir
chentreue wie Distanzierte billigen dem Kir
chenraum eine spezifische Verweisfunktion
zu, die auf “das Heilige” gerichtet ist. Um
stritten ist allerdings, was “Kirchenräume”
zu “heiligen Räumen” macht. Eine Theorie
akzentuiert die konkreten Aktivitäten der
christlichen Gemeinde (Gottesdienst, Hören
und Beten, Loben und Klagen etc.). Nach
einer zweiten Deutung sind ‚Kirchenräume’
der Profanität entnommen und bieten, ohne
eine substantielle Heiligkeit für sich in Anspruch zu nehmen, dennoch den Rahmen
für die Begegnung mit “dem Heiligen”. Eine
dritte Theorie sagt, dass “Kirchen nur Zeugnisse für das Heilige sein (können), weil sie
ihre Erfüllung nicht in sich finden, sondern in
dem, auf den sie verweisen”17.
Wenn nun aber Kirchengebäude zur Disposition gestellt werden, weil sie weder als
liturgisch nutzbare Räume noch für museale
Zwecke Verwendung finden, eskaliert die Diskussion über die “Heiligkeit” des Kirchenraumes. Aus neuerer Zeit sind etliche Fälle von
“Umnutzung” bekannt geworden18, die de
monstrieren, dass nicht mehr der theologische
Diskurs die “Definitionsmacht über heilig und
profan” inne hat. Wenn das kirchliche Immobilienmanagement die Regie übernimmt, geben
pragmatische bzw. betriebswirtschaftliche
Argumentationen die Rahmenrichtlinien für
“das Heilige” vor, das ausschließlich in seiner
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Funktionalität wahrgenommen wird. Ob diese
Sichtweise Verständnis dafür aufbringt, dass
“Kirchen” einen Mehrwert haben, der jenseits
aller Kosten-Nutzen-Rechnung steht, kann
bezweifelt werden.
2.3 Ein Bereich spätmoderner Lebenswelt, der bedenkenlos auf sakrale Elemente
rekurriert, ist die Werbung. Religiöse Motive
aus der christlichen Vorstellungswelt werden
in den Dienst des Konsums gestellt19. Offen
sichtlich setzen die Werbe-Designer voraus,
dass in der offenen Gesellschaft nach wie vor
ein “kollektiver Bildervorrat” mit religiösen
Bezügen abrufbar ist. Ihr Einsatz soll dem
Konsum eine religiöse Dimension beilegen,
besonders dort, wo auf einer unterbewußten
Ebene Heilsversprechen, Sinnstiftung, Entla
stung der Gewissen o.ä. ins Spiel gebracht
werden. Oft bedient sich die Werbeästhetik
binärer Codes (rein-schmutzig, sicher-bedrohlich, dazugehören-draußen stehen o.ä.),
um durch den Kontrast des religiösen Gegenbildes die Aufmerksamkeit zu stimulieren. Ein
Telefonanbieter hatte sich folgende Werbeein
schaltung ausgedacht:
“Vor der Arche Noah eine lange Schlange
von Tierpaaren. Zwei Löwen achten darauf,
dass sich keines der Tiere vordrängt. Geduldig bzw. ungeduldig warten die Tiere darauf,
in die Arche eingelassen zu werden. Zwei
Pinguine marschieren an der Warteschlange
vorbei nach vorne. Dies stößt auf zunehmenden Unwillen der wartenden Tiere. Bei den
Löwen angekommen, erklären die Pinguine,
warum sie ihrer Ansicht nach an der Schlange vorbeigehen konnten: sie hatten telefonisch gebucht”20.
Diese Story lebt von der Heiterkeit, die
sich im Betrachter spontan einstellt und seiner bestätigenden Erfahrung. Subtiler ging es
in den Werbespots einer Bekleidungswerbung
zu, die in den 90er Jahren des vergangenen
Jahrhunderts für Aufregung gesorgt haben.
Auf einem Bild wurde Leonardo da Vincis
Abendmahlsdarstellung zitiert: ein junger

Mann inmitten von zwölf jungen Frauen an
einem Tisch sitzend; die Beteiligten tragen
alle Jeans und sind ‚oben ohne’. Eine Bildunterschrift fordert zu gegenseitigem Respekt
auf. Natürlich hat es Proteste gegeben, die
aber ins Leere liefen.
Die Sphäre des Heiligen bzw. religiöse Zeichen werden usurpiert und instrumentalisiert.
Sie sollen auf das Unterbewusstsein einwirken und Aufnahmebereitschaft für das
beworbene Produkt wecken. Evident ist das
Ziel, den aktuellen Zeitgeist und das Lebens
gefühl der avisierten Adressaten zu synchro
nisieren21.
2.4 “Was Christen heilig ist, wird in
zeitgenössischen Operninszenierungen regel
mäßig verhöhnt”, kommentierte vor einiger Zeit
der Theologe Wolfgang Huber eine Tendenz
im deutschen Theater22. Nachdem der Bruch
sexueller Tabus keine Besonderheit mehr darstelle, sei die Entweihung bzw. Banalisierung
religiöser Symbole fester Bestandteil in Regiekonzepten geworden; Grenzüberschreitungen
als Qualitätsmerkmal. Huber erinnerte an eine
Inszenierung von Mozarts Idomeneo 2003 in
Berlin. In der Oper trat der Kreterkönig nicht
nur mit dem abgehackten Kopf des Poseidon
auf, sondern brachte auch die Köpfe von Jesus, Mohammed und Buddha auf die Bühne.
Der Protagonist wolle demonstrieren, dass er
“allen nur denkbaren überirdischen Instanzen
den Garaus gemacht und die Fesseln seiner
Fremdbestimmtheit gekappt” habe, schrieb
ein sympathisierender Kritiker. Die Wieder
aufnahme der Inszenierung musste 2006
abgesetzt werden, weil nach den Kampagnen
gegen die dänischen Mohammed-Karikaturen
gewalttätige Reaktionen von muslimischer
Seite befürchtet wurden. Proteste aus dem
christlichem Lager waren schon früher mit
Berufung auf das Recht der Meinungsfreiheit
abgewiesen worden.
Huber referiert einen weiteren Fall aus der
Welt der Oper, in der die Banalisierung des Heiligen eingesetzt wurde, um der Inszenierung
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durch den “Reiz der Verkehrung” mehr Intensität zu geben. Es ging um Mozarts Don
Giovanni.
“Das Gastmahl, zu dem Don Giovanni im
zweiten Akt der Oper einlädt, wurde als eine
Imitation von Leonardo da Vincis Abendmahl
gestaltet: Der Schwerenöter Don Giovanni in
der Mitte, im Gestus Jesu das Brot brechend,
zwölf Kumpane, genau in der Haltung von da
Vincis Jüngern, rechts und links von ihm. Das
Brot schmeißt Don Giovanni in hohem Bogen
über die Schulter auf den Boden. Bald löst
sich das Ganze in eine Orgie auf — und statt
des Brots liegt Donna Elvira auf dem Tisch.
Aus dem letzten Abendmahl wird unversehens
ein Dinner For One. So wie der Butler James
immer wieder über ein und dasselbe Tigerfell
stolpert, so stürzt Leporello über ein und dieselbe Frauenleiche”.

Nach Hubers Einschätzung war das Szenenbild nicht als Zumutung aufgenommen
worden. Erst bei der Parodie auf Dinner For
One setzte im Berliner Publikum Gelächter
ein. Sakrilege scheinen sich mit der Häufigkeit ihres Einsatzes zu verbrauchen. Huber
schließt seinen Artikel: “So lange es nicht um
den Islam geht, scheint das Heilige Regisseuren wie Publikum inzwischen egal zu sein.
Doch solche Gleichgültigkeit ändert nichts
daran: Heilig ist das Gegenteil von egal”.
2.5 Dass religiös motivierte Kriege in
Europa undenkbar geworden und die Total
konfrontation der christlichen Konfessionen
von der Tagesordnung verschwunden sind,
gehört zu den unbestreitbaren Errungenschaften von Aufklärung und Säkularisation. Doch
haben die anti-napoleonischen Befreiungskriege (1813–1815), die Romantik sowie die
restaurativen Prozesse im 19. Jahrhundert
die Rückkehr eines Denkens ermöglicht, das
Begriffe wie Volk, Nation, Vaterland u.ä. religiös überhöht hat. Der gemeinschaftliche
Gottesglaube diente als “vinculum societatis”
und garantierte die Loyalität der Untertanen
zum Herrscher. Auf dieser Basis sollte Gutes für alle wachsen: Tugenden, Ordnungs
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sinn, Verantwortungsbewusstsein, Nächsten
liebe, Solidarität. “Das Heilige” wurde seiner
Ungleichzeitigkeit entkleidet und mit vorhandenen Strukturen identifiziert bzw. zu deren
Legitimierung eingesetzt. Deswegen genoss
Religion staatlichen Schutz. Angriffe auf die
Religion wurden als Angriffe auf die Grund
lagen des Gemeinwesens ausgelegt und ge
ahndet.
In diesem Horizont konnten Dichter wie
Ernst Moritz Arndt (1769–1860) den Krieg
gegen Napoleon als “heiligen Krieg” besingen23. “Die Nationalisierung Gottes führt
zur Naturalisierung von Intoleranz und Gewalt”24. Das hier angesprochene Phänomen
war keineswegs auf Deutschland beschränkt.
Bis weit ins 20. Jahrhundert haben kriegführende Parteien in Europa “das Heilige”, Gott
oder die heiligen Traditionen ihrer Konfession
in Anspruch genommen25, um die Kampf
bereitschaft in ihren Ländern zu mobilisieren.
Das Entsetzen über die Weltkriege im
20. Jahrhundert und die unheilvolle Ver
schränkung von Religion und Politik waren
nur von kurzer Dauer. Seit dem 11. Septem
ber 2001 kursiert das Stichwort “heiliger
Krieg”26 bzw. “Dschihad” und verdunkelt die
Reflexion über “das Heilige”. Kurz, “Erfahrungen mit gewalttätiger Religiosität” nötigen
dazu, “darüber nachzudenken, dass Religion
nicht als solche gut ist”27.
In einem anregenden Essay schlägt
Friedrich W. Graf vor, die Wurzeln der Gewaltbereitschaft und Aggression im religiösen Glauben selbst zu suchen. Überall dort,
wo um politische Macht gekämpft wird,
usurpieren konkurrierende Akteure alte religiöse Mythen oder Symbole und passen sie den
jeweiligen Interessen und Wunschbildern von
einer gerechten bzw. Gott gefälligen Welt an.
“Heilige Schriften” werden in ungebrochener
Gleichzeitigkeit interpretiert. Das Ziel religiöser Symbolsprache, nämlich elementare Di
stinktionen zwischen Geschöpf und Schöpfer,
Zeit und Ewigkeit, Diesseits und Jenseits u.a.
einzuüben, ist vergessen. Dafür entwickeln
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die radikalen Frommen eine Hermeneutik der
Gewalt. Ihr Interesse geht dahin, die “durch
diffuse Vieldeutigkeit, Widersprüche und
bleibendes Elend geprägte Welt (auf eine)
ursprüngliche Ordnung Gottes hin (so, wie
sie sie verstehen) zu überwinden”. Sie bean
spruchen “Unmittelbarkeit zu Gott”, Teilhabe
an Gottes Allmacht und verstehen sich als
Mandatare eines himmlischen Rechts, das
sie in der Welt durchsetzen sollen. Daraus
folgt eine “Logik der Entgrenzung”, d.h., die
geltende Ordnung usw. hat für die Frommen
keine Gültigkeit, weil sie falsche, sündhafte
Regeln darstellen. Wer sich mit dieser Einstellung als “Repräsentant des Absoluten”
gesandt weiß, kann sich jede mythologische Vorstellung (dualistische Weltbilder,
Prädestinationsglauben, realistische Jenseitsbilder, theokratische Modelle u.ä.) anver
wandeln, um religiöse Gewalt in Szene zu
setzen.

überall das Unbedingte, und finden immer
nur Dinge”31. Es ist deshalb nicht verwunderlich, wenn im religionsphilosophischen Dis
kurs “semantische Austrocknung” (Jan Assmann) beklagt wird, weil das Basis-Wissen
über theologische und kulturgeschichtliche
Daten zur Seltenheit geworden ist.
Über derartigen Entwicklungen sollte
nicht vergessen werden, dass “das Verlangen, in der objektiven Realität zu leben, nicht
in der endlosen Relativität rein subjektiver
Erfahrungen gefangen zu bleiben”32, nicht
abgestorben ist. Die Sehnsucht nach dem
“Außeralltäglichen”, “Nicht-Verzweckbaren”,
eben “dem Heiligen”, ist nie verloren gegangen. Es bedarf jedoch der Empfänglichkeit für
“die Gegenwart von etwas Fernem”, der Bereitschaft für “die Anmutung von Distanz und
Nähe zugleich”33. Diesem Paradox hat Rainer
Maria Rilke in seinem Gedicht “Spaziergang”
Ausdruck gegeben:

2.6 Im Horizont der Spätmoderne wird,
das lehren die skizzierten Beispiele, der Begriff “des Heiligen” gerne als “Minimaldefini
tion für Religion” (Kippenberg) in Anspruch
genommen. Doch ist damit die diffuse Realität der menschlichen Existenz, in der sich religiöse Verehrung, individuelle Gefühlswelten
oder zivilreligiöse Correctness verschränken,
keineswegs aufgeklärt. Auch wenn in dieser
Konstellation die “Selbstmächtigkeit” des
Menschen als “Maß der Dinge” vorausgesetzt
ist28. Über “das Heilige”, über Gott wird im Stil
einer “Cafeteria Religion” geredet: “Was Gott
ist, bestimme ich!”29. Allzu evident sind die
Erwartungen, die an “das Heilige” gerichtet
werden, um die Lebensprojekte zu realisieren
oder Brüche, die im Prozess der Individualisierung auftreten, zu kompensieren. Indem
aber “dem Heiligen” der Status des “Ganz
anderen” genommen und ihm unter dem Vor
zeichen der Säkularisierung ein Charakter des
Machbaren beigelegt wurde, hat es sich “zurückgezogen”30. Die Folgen lassen sich mit
Novalis auch so umschreiben: “Wir suchen

“Schon ist mein Blick am Hügel, dem besonnten,
dem Wege, den ich kaum begann, voran.
So fasst uns das, was wir nicht fassen konnten,
voller Erscheinung, aus der Ferne an —
und wandelt uns, auch wenn wirs nicht erreichen,
in jenes, das wir, kaum es ahnend, sind;
ein Zeichen weht, erwidernd unserm Zeichen …
Wir aber spüren nur den Gegenwind” 34.

3. Erinnerungen
an Basis-Wissen

3.1 Sprachgeschichtlich verweist das
Wort “heilig” (bzw. “Heiligkeit”) in das Altnor
dische und impliziert die Bedeutung “eigen”
(bzw. “Eigentum”). Auf den religiösen Bereich
angewandt bedeutet das, “daß das, was der
Gottheit als Eigentum gehört, ihr geweiht
und damit ‚heilig’” ist35. Eine andere etymo
logische Linie wird zum germanischen “heil”
gezogen, die zu den Bedeutungen “ganz, un
versehrt, vollkommen, ungebrochen” (bzw.
“Kraft, Unversehrtheit, Glück”) führt, womit
ein diesseitig deutbarer — unpersönlicher
und universalistischer — Rahmen definiert
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wäre. Alles Erdenkliche kann in die Sphäre
des Heiligen gelangen, deswegen “heilig”
sein (ein Fels, ein Baum, eine Quelle u.a.)
und so zu einer “Durchbruchsstelle des Über
weltlichen”36 werden. Heilige Dinge hängen
‚irgendwie’ mit demjenigen zusammen, was
größer ist als der Mensch.
Wichtig für die Semantik des Begriffs wurde die Übersetzung von “sanctus” mit “heilig”, denn damit kam das lateinische Wortfeld ins Spiel37. Mit “sancire”/ ”begrenzen,
umschließen, heiligen” wird der Akt des religiösen Absonderns bezeichnet. Die Tätigkeit
des “sacrare”/ “weihen” führt Dinge o.ä. aus
der Sphäre des menschlichen Rechts heraus
und entzieht sie dem menschlichen Zugriff.
Was nicht ausgesondert war, lag außerhalb
der Abgrenzung oder vor (“pro”) dem heiligen
Bezirk (“fanum”), im weltlichen, nicht gehei
ligten Bereich, im sog. “profanum”. Unterscheidung und Abstand von weltlichen Dingen ist somit ein Wesenszug “des Heiligen”.
In vielen europäischen Sprachen existieren zwei Begriffe für die Rede über “Hei
ligkeit”. So heißt es im Französichen “sacré” und “saint”, im Englischen “sacred”
und “holy”. Das Lateinische unterscheidet
“sacer” und “sanctus“; und im Griechischen
findet sich “ἅγιος” neben “ἱερός”. Im Deu
tschen gibt es nur das Adjektiv “heilig”; das
Wort “sakral” weist andere Konnotationen
auf. Aufschlussreich ist nun, dass in theologischen Texten, die von der Heiligkeit Gottes
sprechen, immer “ἅγιος” bzw. “sanctus” zur
Anwendung kommen, was dem französischen
“saint” und dem englischen “holy” entspricht.
Die Folgerung aus dieser Beobachtung besagt,
dass in den anderen Adjektiva (sacer, sacred,
ἱερός, sacré) die Idee einer den Dingen inhärenten allgemeinen göttlichen Eigenschaft zur
Sprache kommt, nicht aber das schlechthin
Andere bzw. die Heiligkeit des transzendenten Gottes. Mit dieser Differenzierung wird
eine fundamentale Vorentscheidung für das
Verständnis “des Heiligen” in der christlichen
Theologie getroffen. Wenn Gott allein heilig
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ist, bedeutet das im Blick auf alles Seiende:
die Vergöttlichung des Kreatürlichen wird abgewiesen (Desakralisierung); “heilig” kann
das Vorfindliche nur genannt werden, sofern
es an der “Heiligkeit” des Schöpfers partizipiert. Der Glaube an Gott den Schöpfer, den
die jüdisch-christliche Tradition artikuliert,
“ist es, was die Welt weltlich macht”38.
3.2 Unumgänglich für unseren Essay
ist die Erinnerung an den Stellenwert “des
Heiligen” im biblischen Kontext. — Im AT
bezeichnen alle Sprachbildungen, die auf die
hebräische Wurzel “qdš”39 zurückgehen, den
seinshaften Zustand bzw. die Eigenschaft
der “Heiligkeit” im Blick auf Gegenwärtiges
und Zukünftiges. Es lassen sich zwei Konno
tationslinien unterscheiden: der verbale Ge
brauch von “qdš” bringt (a) ein verdinglichtes
Interesse am frühjüdischen Sakralwesen (Nu
meri 18,29; 1 Samuel 21, 5; Exodus 15,3;
30,25–29) im Sinne einer “dynamistischmagischen Religiosität” zur Sprache40und
thematisiert (b) die personhaft imaginierte
Beziehung zum Heiligen, der Gottheit (vgl.
Exodus 29, 43; 1 Samuel 6,20). JHWHs
Heiligkeit ist furchtgebietend und markiert
den Abstand zwischen Schöpfer und Geschöpf (vgl. Exodus 15,11; Psalm 111, 9;
Jesaja 8, 13f). JHWH erscheint rettend oder
richtend in “Epiphanien (vgl. Exodus 3,5;
Jesaja 6,1ff) und wird zum Gegenstand von
Verehrung (vgl. Psalm 51,13; 99, 5.9). Seiner Heiligkeit wohnt ein verpflichtender Charakter inne (vgl. Psalm 11,4; Exodus 22,30).
Das bringt der insistierende Hinweis “Heilig
sollt ihr sein, denn heilig bin Ich, JHWH, euer
Gott” (Leviticus 19,2) zur Sprache. JHWH
erweist seine Heiligkeit darin, dass er sein
Volk durch die Geschichte trägt. Aus dieser
Zuwendung ergibt sich ein Anspruch: “Bleibt
mir heilig; denn heilig bin ich, Jahwe, und
ich habe euch aus den Völkern ausgesondert,
daß ihr mir gehört” (Leviticus 20,26). Dieses
autoritative Wort steht im Kontext des sog.
Heiligkeitsgesetzes (Leviticus 17–26)41, mit
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dem das kultisches Leben des Volkes, das
auch den normalen Alltag umschließt, geregelt wird. Der Gefahr, die wachsende Exklu
sivität des Heiligen und die Radikalisierung
der Observanz, die den Glaubenden auferlegt
worden ist, als anthropologische Projektion zu deuten, entgeht die Exegese, wenn
die Verschränkung von Selbst-Offenbarung
JHWHs mit den Erfahrungen Israels in der
Geschichte beachtet wird. Die historische
Erforschung jenes Textcorpus hat ergeben,
dass es in exilisch-(nachexilischer) Zeit ent
standen ist, als es um die Konstituierung einer neuen Glaubens-Gemeinschaft ging. Tragende Mitte dieser Orientierung an JHWHs
Heiligkeit ist die paradoxe Überzeugung,
“daß das Heilige, gerade in der Behauptung
seines Charakters als ‚ganz Anderes’, seine
höchste Erfüllung da erfährt, wo es Heiliges
nicht in der Absonderung, sondern Heiliges
in der Zuwendung zur kranken Umwelt ist”
(Walter Zimmerli).
Hermeneutisch orientierte Exegese stößt
hier auf ein Phänomen gegenläufiger Aussageabsichten. Zweifellos teilt die Bibel mit
der antiken Welt den Begriff “des Heiligen”
als weltanschauliche Prämisse und reichert
die Begrifflichkeit im Fortgang geschichtlich-synkretistischer Versprachlichung mit
eigenen Akzenten an42. “Das Heilige” wird
im Neuen Testament epiphan, nicht um Re
spekt, Distanz, Ehrfurcht oder Scheu einzufordern. Rettend kommt der sich entäußernde
Gott den Menschen entgegen, damit sie ihr
Menschsein nicht als Defizit, sondern als ein
“Leben in Fülle” erkennen. Wichtig ist auch
die Beobachtung, dass sich die theologische
Kritik (Jesus, Paulus) gegen die Missachtung
der Heiligkeit Gottes durch die Sakralisierung
des Kosmos wendet. Ebenso wird der politischen Domestizierung “des Heiligen” wider
sprochen, indem allen Glaubenden, vor allem
den Christen in Jerusalem, ein eschatologi
scher Status mit dem Titel “Heilige” beigelegt wird (vgl. 1 Korinther 3, 16f; 1 Petrus
2,5–10 u.ö.). Den entscheidenden Schritt,

der dem Begriff der “Heiligkeit” neue Qualität verleiht, beschreiben zentrale neutesta
mentliche Texte als Inkarnation (vgl. Philipper 2,6–11; Johannes 1,14: “Und das Wort
ward Fleisch und wohnte unter uns, und wir
sahen seine Herrlichkeit als des eingeborenen
Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit”.). In Jesus von Nazareth “ist das Geheimnis Gottes nicht sakral, sondern schlicht
Mensch geworden, und das heißt: ‚profan’
in einem neuen Verständnis, das mit wahrer
Heiligkeit eins ist”43. Von dieser “Kehre” (vgl.
1 Korinther 1,28-29; Lukas 1,52; Matthäus
11, 25) sind wichtige Impulse nicht nur für
das Selbstverständnis des Christentums, sondern auch für das Universum der Kategorien
und Vorstellungen ausgegangen.
Einen exemplarischen Beitrag zum Profil
“des Heiligen” hat der Romanist Erich Auerbach (1892–1957) vorgelegt. Er vergleicht
das literarische Evangelium und die antike
Literatur im Hinblick auf die Befolgung von
Stilgesetzen (“genera dicendi”). “In der antiken Theorie hieß der hohe, erhabene Stil sermo gravis oder sublimis; der niedere sermo
remissus oder humilis; beide mussten streng
getrennt bleiben”44. Die Kategorien “sublimis” bzw. “humilis” wurden entsprechend
dem sozialen und ökonomischen Kulturgefüge, in dem das darzustellende Sujet seinen
Platz hatte, eingesetzt. Zugleich realisierte
die Befolgung der Stilregel eine Trennung der
Wirklichkeitsbereiche, des Besonderen und
des Alltäglichen, des Heiligen und des Profanen im ontologischen Sinne. Das Alltägliche
wurde als irrelevant abgespalten, weil ihm
der Makel des Unbeständigen und Wandelbaren anhaftete.
Dem gegenüber stellt, nach Auerbach,
das literarische Evangelium mit der Geschichte Jesu eine Umkehrung der antiken
Stilgesetze dar. Was das Evangelium in den
Mittelpunkt rückt, Inkarnation und Passion,
lassen sich mit den herkömmlichen Stilgesetzen nicht vereinbaren: der Weg “des Heiligen” in der Geschichte beginnt mit einem
39
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Die im zweiten Kapitel skizzierten Beispiele zum Umgang mit “dem Heiligen” hatten aller Fragwürdigkeit und Problematik zum
Trotz den Blick auf eine grundlegende Struktur im hermeneutischen Prozess geschärft.
Wahrnehmen, Verstehen und Kommunizieren
vollziehen sich nur scheinbar auf der Basis
der binären Subjekt-Objekt-Relation. Wenn
etwas “Welthaftes” durch ein deutendes
Subjekt auf eine “höhere Bedeutung” hin
interpretiert wird, treten drei deutlich unterscheidbare Faktoren in Beziehung: “Darstellendes — Darstellung — Dargestelltes”.
Durch ein besseres Verständnis dieser “triadischen Denkform”, das ist die These, kann der
Umgang mit “dem Heiligen” eine angemessene Grundlage bekommen.
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4. Wahrnehmen und
Verstehen — Das semiotische
Dreieck

4.1 Bereits in der Antike begegnet die
triadische Denkform, vor allem in der Medi
zin, der Rhetorik und der Philosophie. Dabei
markiert der Rekurs auf den Zeichenbegriff
und darin die Unterscheidung zwischen dem
“Bezeichnenden” und dem “Bezeichneten” einen elementaren Fortschritt46. Das “Zeichen”
weist auf etwas hin, was es selbst nicht ist
und auch nicht hinreichend vertreten kann.
Seit den Anfängen der Semiotik47 wird dieser Zusammenhang von Sprache und Denken
im Gegenüber zu realen Objekten im “Modell
des semiotischen Dreiecks”48 reflektiert.
Das Modell veranschaulicht den kommunikativ-pragmatischen Prozess, der in Verste
hensvorgängen abläuft. Konstitutiv sind folgende Faktoren: die Verbindung zwischen
einem “Zeichenträger” (signum, Bezeich
nendes, Wort, Symbol, Signifikant, Reprä
sentamen o.ä.) zu einem außersprachlichen
“Bezugsobjekt” (res, Gegenstand, Gemeintes,
Referent) vollzieht sich über eine vermittelnde
“Vorstellung” (significatum, Begriff, Idee, Referenz, Interpretant). Ohne die aus der Antike
überkommene Kontroverse zwischen “Realismus” und “Idealismus” klären zu wollen, wird
vorausgesetzt, dass es keinen unmittelbaren
Zugang zu den Dingen der Realität gibt, vielmehr diese durch Begriffe, Vorstellungen,
Konzepte o.ä. vermittelt wird.
In der Neuzeit hat der amerikanische Phi
losoph Charles Sanders Pierce (1839–1914)
diesen zeichentheoretisch begründeten Realismus vertieft49 und eine Systematisierung
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ästhetischen Verstoß. Sublimitas und humi
litas verschmelzen in der erzählten Geschichte Jesu derart, dass “eine ganz neue Art des
Erhabenen” entsteht, “in welcher das Alltägliche und Niedrige nicht ausgeschlossen, sondern mitenthalten” ist und “eine unmittelbare
Verbindung von Niedrigstem zum Höchsten
verwirklicht” wird45. Weil das Niedrige zum
Offenbarungsort des Höchsten wurde, ist hier
der Ort, wo Gott gefunden werden will. Damit
ist dem Niedrigen eine bis dahin ungeahnte
Würde beigelegt. Gott entzieht sich den Weisen und hat unter den Unmündigen “Wohnung genommen”.
Mit der Erinnerung an grundlegende Daten der jüdisch-christlichen Überlieferung
steigt die Aussicht darauf, das “Heilige” aus
der Dominanz der anthropologischen Per
spektive zu “befreien” und Wege zu einer angemessenen Relation zu bedenken. Es dürfte
auch klar geworden sein, dass “das Heilige”
nicht ‚an und für sich’ zu haben ist. Das Sein
“des Heiligen” lebt im “Gebrauch” (“esse est
in usu”).

steht für
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Abb. 1: Das semiotische Dreieck
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vorgeschlagen, auf der die moderne Semiotik als Fundamentalwissenschaft aufbaut.
Trotz unterschiedlicher Akzentuierungen
ist unbestritten, dass kein ‚Eckpunkt’ iso
liert existiert, sondern bedeutsam nur in der
Wechselseitigkeit innerhalb der triadischen
Relation ist, die so Repräsentations- und Er
kenntnisfunktion in einem erfüllt. Um psychologischen Fehldeutungen vorzubeugen,
hat Pierce verstärkt die Aufmerksamkeit auf
den Zeichenbenutzer („Interpretanten“) in der
Verbindung von Zeichenmittel und Bezugsobjekt gerichtet. Im “Interpretanten” stößt man
auf die bedeutungstragende Wirkung eines
Zeichens. Das, was als Bewusstseinsinhalt
(„reference“) oder Erkenntnis erscheint, ist
undenkbar ohne kulturelle und kontextuelle
Vorprägungen. Und gelungene Kommunikation hängt nicht selten vom Stellenwert des
Zeichens in der Gemeinschaft ab. Indem der
“Interpretant” aber die Bedeutsamkeit eines
Zeichenträgers zur Sprache bringt, verändert
sich die eigene “Rolle”. Der Zeichenprozess
geht in einen unabgeschlossenen und offenen Verweisungszusammenhang über bzw.
der “Interpretant” wird für andere Leser, Hörer o.ä. wieder zum “Repräsentamen”50. “Die
Antwort auf die Frage nach der Bedeutung
eines Z.s ist immer wieder ein Z.”51 .
Mit der Rekonstruktion des zirkulär verlaufenden Zeichenprozesses hat Pierce mehr
als ein allgemeines anthropologisches Interesse (i.e. Aufklärung des Bewusstseins über
sich selbst) signalisiert. Ihm ging es um die
Transparenz der Bedeutungsnetze, aus denen
Realität konstituiert ist. Und weil Menschen
ständig zu ethischen Entscheidungen herausgefordert sind, benötigen sie intellektuelle
Verweise, zu denen semiotisch gewonnene
Einsichten verhelfen sollen.
4.2 Theologisch-hermeneutische Arbeit
greift auf semiotische Einsichten zurück,
weil die Reflexionsbereiche und Reflexions
richtungen durch sie starke Impulse erhalten.
Es ist communis opinio, dass das “Heilige”

nicht direkt zugänglich ist. “Das Göttliche
zeigt sich und wird bezeichnet. Spezifische
Zeichen repräsentieren jene bestimmte Wirklichkeit, die selbst und als solche nicht im
trivialen Sinne ‚wirklich’, d.h. raumzeitlich
eingeschränkt werden kann. Charakteristisch
für die Präsenz des Göttlichen ist ein Zeichenereignis“52. Wer religiöse Zeichen benutzt, tut das in dem Wissen, dass er in einem Verweisungs- oder Vermittlungsprozess
steht. Er kennt den religiösen Code aus dem
Zeichenrepertoire und weiß, dass er signifikativen und keineswegs kausativen Linien folgt.
Daher vertraut er dem “Zeichenereignis”. Das
Ergebnis dieser Begegnung oder Erfahrung
kann mit Vorbehalt “Glaube” genannt werden, weil hier kein Endstadium behauptet
wird. Vielmehr verändert sich das “Verstan
denhaben” bzw. der Glaube wiederum zu einem “Zeichen”, durch das die Wahrnehmung
herausgefordert wird.
Schwierigkeiten im Wahrnehmen und
Verstehen des “Heiligen” gehen meist auf
einen Kategorienfehler zurück, der Zeichen
und Ding verwechselt bzw. identifiziert und
die Relation Gott — Mensch mit simpler
Abbildlogik erklären will. Wo derart Zeichen
und Wirklichkeit nicht mehr unterschieden
werden können, werden die Umcodierungen, die das “Heilige” selbst vorgenommen
hat, leicht übersehen. Hier gilt es Sensibilität aufzubringen für die “Gegenzeichen”
(K.H.Bieritz), die neue Zeichenprozesse anstoßen. Hilfreiche Hinweise kann man dem
narrativen Schrifttum der Bibel entnehmen,
in denen sich sog. “Offenbarungen Gottes”
ereignen. Diese “Mitteilungen” haben immer
damit zu tun, dass sich etwas querlegt zu
bisherigen Wahrnehmungsmustern“53 und
die mitgebrachten Verstehensbedingungen
durch andere ausgetauscht werden.

5. Zur “Lesbarkeit des
Heiligen”

Auch Kunstwerke fallen unter die Kategorie “Zeichen” bzw. fordern dazu auf, sie in der
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Perspektive des semiotischen Dreiecks wahrzunehmen. Dies gilt umso mehr, wenn es um
“das Heilige” geht. Bilder provozieren durch
das Phänomen der “Negation”. M.a.W., “Ein
Bild macht etwas in der Vorstellung oder der
Wirklichkeit sichtbar und erkennbar, ohne dieses Etwas selbst zu sein”54. Die Verneinung ist
in das Erkennen integriert und gewährt dem
Betrachter ungeahnte Möglichkeiten des Denkens. Unser Essay greift ein Bild von Georg
Flegel (1566-1638) als Anregung für einen
“anderen Zugang” zum “Heiligen” auf.
Unter den Malern, die sich an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert dem Gen
re des Stillebens widmeten, hat sich Georg
Flegel (1566-1638)55 einen besonderen Ruf
erworben.
Flegel stammte aus dem mährischen Olmütz. Anfänglich war er als “Bildstaffierer”
des niederländischen Malers Lucas van Valckenborch in Linz tätig. Seine Aufgabe bestand
darin, “großformatige Gemälde von Tafelgesellschaften oder Marktszenen mit Früchten,
Gemüse und Blumen auszustaffieren”56. In
den neunziger Jahren des 16. Jahrhunderts
zog Flegel nach Frankfurt/ Main um und baute
hier mit Erfolg eine eigene Werkstatt auf. Zu
der Zeit lebten viele Niederländer in der Stadt.
Sie wussten seine künstlerische Tätigkeit, Erfindungskraft und Ausdrucksmittel zu schätzen. In der Vergangenheit wurde er meist als
Maler der “gedeckten Tische”, d.h., der sichtbaren Entfaltung von Reichtum und luxuriöser
Lebensgestaltung, besprochen57. Diese Zuord
nung hat aber übersehen, dass einer seiner
Arbeits-Schwerpunkte Blumenbilder waren, in
denen das Erstaunen über die Schönheit der
Schöpfung zum Ausdruck kam. Nicht weniger
bedeutsam waren die sog. “Nischenstücke”,
“Imbisse”, “Frühstücke”, Tischdekorationen,
die nicht nur Gelegenheit gaben, genaues
Arbeiten in der Gestaltung zu demonstrieren,
sondern durch Komposition und Reduktion
Akzente zu setzen.

Der Betrachter des Bildes “Fastenstilleben” (17. Jahrhundert; 24x35,2 cm; Öl auf
Holz)58 wird durch den Bildaufbau (dunkler
Hinter- und heller Vordergrund bei deutlicher
Abstimmung der Farben aufeinander) in eine
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Abb. 2: Georg Flegel, Fastenstilleben

fiktive Räumlichkeit59 einbezogen, die den
Blick auf einen Tischausschnitt konzentriert.
Dort befindet sich eine eigenartig angeordnete Gruppierung von Objekten. Ein Stück
Brot, ein Kristallglas („Römer“) mit Wein,
auf einem Zinnteller ein Hering, ein Messer,
mit dem der Fisch zuvor halbiert wurde. Also
keine Ansammlung von Delikatessen, sondern eine schlichte Mahlzeit, wie es der Titel
“Fastenstilleben” nahe legt. Bei der Anord
nung der Objekte fallen zwei Diagonalen auf:
einmal durch Messer und Fisch gebildet,
dann durch die Positionierung von Brot und
Weinglas. Unübersehbar ist auch die Dreieckskomposition von Brot, Wein und Fisch.
So offensichtlich Bescheidenheit fokussiert
werden soll, so eindrucksvoll ist auch der
Darstellungswille am einzelnen Objekt: die
silberfarbene Fischhaut und die Struktur des
Fischcorpus spiegeln sich auf dem Zinnteller; ein vergleichbarer Spiegeleffekt wird im
Weinglas sichtbar; der kunstvoll gearbeitete
Messergriff täuscht nicht über die Gefährlichkeit des Gegenstandes hinweg; der Brotlaib
weckt durch sein bloßes Dasein die Sinne des
Betrachters. Religiös auferlegte Bescheidenheit einerseits und Zeichen einer “kultivierten
Lebensweise” andererseits.
Bild und Realität stehen hier nebeneinander in einem Verweisungsbezug. Die
sichtbare Realität wird in der “künstlerischen
imitatio” noch einmal, gleichsam neu geschaffen. Aber nicht Realitätsersatz ist beab
sichtigt. Vielmehr wird der Betrachter auf der
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intellektuellen und theologischen Ebene
aufgefordert, für sich zu klären, wie er das
Verhältnis von “Wirklichkeit und Wirklichkeiten”60 verstehen will. Vielleicht soll er sich
dabei von der Sichtweise des Malers leiten
lassen, der in seinem Bild Referenzen angelegt hat. “Er (sc. der Maler) brachte das
neuzeitliche Vertrauen in die Möglichkeit zum
Ausdruck, die Welt durch Erfahrung und Beobachtung zu begreifen, wobei sich das künstlerische Vorhaben mit dem der Wissenschaft
deckte”61. Zugleich mischt sich in “Erfahrung und Beobachtung” die Dimension “des
Heiligen” ein und verleiht der Objektzusammenstellung eine unverwechselbare Aura.
Zur Intention des Malers zählt also nicht nur
die professionelle Darstellung einer Mahlzeit,
sondern vor allem die Thematisierung zentraler theologischer Inhalte. Das Stilleben
“spricht” in sublimer Form den Kreuzestod
Jesu Christi und seine Aneignung (“applicatio”) im Abendmahl an62. Als Calvinist hatte
Flegel in seiner Arbeit das Bilderverbot zu
beachten. Er wählte daher im vorliegenden
Stilleben den Umweg der indirekten Dar
stellung, ein Verfahren, das die niederländische Malerei der Epoche63 vorexerziert hatte.
Nicht ausgeschlossen ist, dass der Maler den
historische Streit um die Interpretation des
Abendmahls (“est” oder “significat“) ästhetisch transzendiert, indem er auf die Wechselwirkung zwischen dem Nicht-Darstellbaren und dem Dargestellten abhebt.
Anders als im Fall “realistischer” Kreuzigungsdarstellungen muß der Betrachter sich
mit einer mehrschichtigen Bedeutungsstruktur im Ausgangsobjekt auseinandersetzen.
Ihm hilft dabei sein theologisches Wissen,
das sicher durch das Fischmotiv oder die
Zusammenstellung “Brot und Wein” auf
assoziative Geleise geleitet wurde. Vielleicht
erkennt die reflektierende Wahrnehmung,
dass Flegel wie ein Autor oder Redner die
Regeln der antiken Rhetorik befolgt, nämlich
mit seinem Werk der Belehrung zu dienen
und Gefühle anzusprechen64. So verdichtet

sich der Eindruck, dass nicht dogmatische
Thesen den “Interpretanden” existentiell anrühren, sondern dass ihm durch das Lesen
des künstlerischen “Werkes” eine geistige
Dimension erschlossen wurde. Er sieht sich
in einen “Zeichenraum” versetzt, der ihm
vertraut ist und erkennt in alltäglichen Nah
rungsdingen “das Heilige“. Vordergründig
verborgene Referenzen führen im Vollzug der
Bildlektüre zu einem synekdochischen Urteil65. Es geht um ein “Mitverstehen”, sofern
“eine Bezeichnung das Bezeichnete und zu
gleich ein anderes ‚mittrifft’” (Erwin Metzke).
Nicht aufgrund eines Identitätsmysteriums,
sondern im semiotischen Prozess, der das
“Mitverstehen” in Gang gebracht hat. Das Urteil wird selbst wieder zu einem qualifizierten
und gewissen Zeichen66, das vom Ereignis
“des Heiligen” Zeugnis gibt. Der Umgang mit
dem “Vorfindlichen und Vorhandenen” bleibt
daher nicht im neutralen Ungefähr. Ist doch
“das Heilige” in allem das Elementare, auch
wenn es sich “sub contrarie specie” manifestiert. — Warum? Luther würde kommentieren: “solchs alles ist yns wort gefasset“67.
Das “Wort” (“verbum efficax”) ist die “vermit
telnde Instanz”, an die gewiesen ist, wer “das
Heilige” verstehen will.
In vielen (biblischen und literarischen)
Texten wie in vielen Kunstwerken hallt eine
“andere Zeit” nach, die uns nicht entlässt,
ohne dass wir Stellung bezogen und unser
Selbstverständnis einer kritischen Prüfung
unterworfen haben. Ob wir den Ursprung
dieses Anspruchs “das Heilige” oder “Gott”
nennen, ist nicht nur eine Stilfrage, sondern
auch eine der intellektuellen Redlichkeit. Soll
die Klage über den bedrückenden “Mangel
an Sein” (Manfred Frank) unsere Lebens
deutungen bestimmen? Oder das aufrichtige
Wort, “immer von anderem her” zu leben68?
Es wäre nicht klug, im Widerstand gegen
die Entmenschlichung des Menschen in der
Spätmoderne auf “das Heilige” als Bundesge
nossen zu verzichten.
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6. Nachwort:
“… die einzige Gnade”

Jossip Brodskij (1940–1996), ein Meister
des “poetischen Eigensinns”, hat konsequent
gegen die “offiziell verlautbarte Sinn-Simulation” (Ralph Dutli), auf die Kraft der Sprache
gesetzt69. So spricht eins seiner Gedichte von
“Erfahrungsorten” bzw. “Lernorten”, an denen “das Heilige” anzutreffen ist. Ein unzeit
gemäßer Versuch, mit assertorischer Rhetorik
das “Ungleichzeitige” zu thematisieren. Das
Gedicht stellt den Menschen nicht als “Täter”,
sondern als “Empfangenden” vor und zwar
im Horizont “der verborgenen Gegenwart
Gottes”70. Entschieden dementiert es den
Zeitgeist. Gegen die Dominanz von “Kalkül”
und ideologischem “Verfügungswahn” wird
eine “vernehmende Vernunft” aufgeboten. An
der Peripherie, abseits der rationalistischen
Besserwisserei mischt sich “das Heilige”, der
Dichter nennt es “Gott”, in die Lebenswelt
ein. Unerwartet breitet sich “Gewissheit” aus,
dass Gott immer schon beim Menschen ist.
Allerdings anders als der säkulare Dogmatismus es proklamiert. Der Blick in die Zimmerecke zur Ikone (Kasimir Malewitsch und
sein “Schwarzes Quadrat” [1913/15] lassen
grüßen.) könnte zu denken geben, mehr noch
das “Lauschen auf des Herzens Töne”. Schon
diese Wahrnehmung wäre “Gnade”.
„Im Dorf wohnt Gott nicht in den Zimmerecken
nur,
wie Spötter meinen, sondern überall.
Er heiligt Dächer Teller, Schüsseln, Pfannen,
teilt ehrlich jede Doppeltür in Hälften.
Im Dorf ist Gott im Überfluß vorhanden.
Im Eisentopf kocht er am Samstag Linsen,
er tänzelt leicht verschlafen überm Feuer
und winkt mir als dem Augenzeugen zu.
Er setzt die Zäune, gibt ein junges Mädchen
dem Försterssohn zur Frau, und spaßeshalber
läßt er schier tausendmal den Wildhüter
nicht treffen, wenn er auf die Ente anlegt.
Die Möglichkeit, dies alles wahrzunehmen
— beim Lauschen auf des Herzens Töne —,
ist übrigens die einzige Gnade, die
im Dorf dem Atheisten offen steht.” (1964).
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Literatur, Apokalyptik) zurückgezogen.
Nachdem diese These zunächst Zustim
mung erfahren hatte, wurde sie aufgrund
von Vergleichen mit vorderorientalischen
Texten u.a. in Zweifel gezogen (vgl. Manfred Weippert, “Heiliger Krieg” in Israel
und Assyrien, in: ZAW 84 [1972], 460–
493). — Der deutsche Terminus “heiliger
Krieg” hat im Koran keine Entsprechung.
Das in einigen Suren begegnende Wort
“dschihad”, das meistens als Äquivalent
angeführt wird, meint ursprünglich “Be
mühung”, was auch die kriegerischen
Auseinandersetzungen mit den NichtMuslimen bzw. Ungläubigen umfasst. In
der Auslegungsgeschichte jener Koranstellen wird “Bemühung” auch als individuelle Pflicht ausgelegt, als Kampf gegen sich
selbst, um ein Leben nach dem Gesetz
zu führen. Fundamentalistische Kreise in
terpretieren gegenwärtig die Aufforderung
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zum “dschihad” in militanter Weise. Die
Erneuerung der islamischen Welt und der
Kampf gegen die Entfremdung durch den
Westen sei nur mit gewaltsamen Mitteln
zu realisieren.
Friedrich Wilhelm Graf, Mord als Gottesdienst, in: FAZ 07.08.2014. Die folgenden Zitate stammen aus diesem Artikel. —
Zur Frage nach dem Verhältnis von Religion und Gewalt muß vor allem auf das
Werk von René Girard hingewiesen werden. Vgl. auch Ulrich Beck, Der eigene
Gott. Von der Friedensfähigkeit und dem
Gewaltpotential der Religionen, Frankfurt/
Main 2008, 68ff; Hans Joas, Glaube als
Option. Zukunftsmöglichkeiten des Christentums, Freiburg i.Br. 2012, 164–184:
Religion und Gewalt.
Vgl. Gerhard Ebeling, Profanität und Geheimnis, in: Wort und Glaube II, Tübingen
1969, 184-208; 193ff.
Vgl. Ingolf U. Dalferth, ‚Was Gott ist, bestimme ich!’ Reden von Gott im Zeitalter der ‚Cafeteria Religion’, in: J.Beutler/
E.Kunz (Hg.), Heute von Gott reden,
Würzburg 1998, 57–77; Beck (wie Anm.
24), Zweite These: “In den westlichen Gesellschaften … schafft sich der einzelne
Mensch … diejenigen kleinen Glaubens
erzählungen, den ‚eigenen Gott’ — , die zu
dem ‚eigenen’ Leben und ‚eigenen’ Erfahrungshorizont passen“.
Auch die Unterscheidung von “heilig
und profan” hat ihre Plausibilität verloren. “Profanität” scheint eine Ablösung
vom “Heiligen” nicht mehr zu benötigen.
Vgl. dazu Ebeling (wie Anm. 28), 192;
Giorgio Agamben, Profanierungen, Frankfurt/ Main 2005, bes. 70–91.
Novalis, Schriften: Die Werke Friedrich
von Hardenbergs, hg. von Richard Samuel
u.a., Bd. 2, 1965, 412 Nr. 1.
Eliade (wie Anm. 13), 17. Der Mensch erträgt das “Chaos der Homogenität” (13f)
nicht und “dürstet nach Sein” (38).
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Jan Assmann, Heilige Szenen, in: Cai
Werntgen (Hg.), Szenen des Heiligen,
Berlin 2011, 16–38; 17. Assmann erinnert u.a. an Ausführungen von Walter
Benjamin zum Begriff “Aura”, um sich
dem Phänomen “des Heiligen” anzunähern (Das Kunstwerk im Zeitalter seiner
technischen Reproduzierbarkeit [1939],
in: ders., Ges.Schriften Bd. 1, Frankfurt/
Main 1972, 471–508).
Rainer Maria Rilke, Sämtliche Werke,
Band II, Frankfurt/ Main 1956, 161.
Vgl. Moritz Heyne: Heilig; adj. und adv.
sanctus, sancte, in: Carsten Colpe (Hg.),
Die Diskussion um das “Heilige”, WdF
CCCV, Darmstadt 1977, 3–26; div., Art.
Heiligkeit, in: TRE XIV (1985), 695–712;
695.
TRE (wie Anm. 35)¸ 695.
Vgl. Carsten Colpe, Art. heilig (sprachlich), in: Handbuch religionswissenschaft
licher Grundbegriffe III, Stuttgart u.a.
1993, 74–80; 76f (Schaubilder).
Ebeling (wie Anm. 28), 196.
Vgl. Hans-Peter Müller, Art. qdš. h., in:
Theologisches Handwörterbuch zum Alten
Testament (THAT) II (1976), 589–609;
Dihle (wie Anm. 3), 26ff.
Müller (wie Anm. 39), 594.
Vgl. Art. Heiligkeitsgesetz, in: TRE XIV
(1985), 695-712; Erhard S. Gerstenberger, Das 3. Buch Mose. Leviticus, ATD 6,
Göttingen 1993, 16f.; Index.
Zur Begrifflichkeit im NT vgl. Horst Balz,
Art. ἅγιος κτλ./ heilig, rein, in: Exegetisches Wörterbuch zum NT I (1980), 38–
48; Dihle (wie Anm. 3), 37ff.
Ebeling (wie Anm. 28), 208. Luther hat
in seiner theologischen Deutung dieses
Vorgangs die Denkfigur des “fröhlichen
Wechsels” (“admirabile commertium; iucunda permutatio”) eingeführt. Gott und
Mensch tauschen die Plätze; Christus wird
des Menschen “gezell” (WA 35, 473, 4).
“Atque hoc est mysterium illud opulentium
gratiae divinae in peccatores quod admi-
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rabili commertio peccata nostra iam non
nostra, sed Christi sunt, et iustitia Christi
non Christi, sed nostra est” (WA 5, 608,
6ff).
Erich Auerbach, Mimesis. Dargestellte
Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, Bern 41967, 147.
Auerbach (wie Anm. 44), 148.
Während für Plato das (apriorische) Wissen um eine Sache Priorität vor der Benennung durch sprachliche
Zeichen
(Worte) hatte, übernahm bei Aristoteles
das “Zeichen” (semeion) als vermittelndes
Wort die Funktion, Dinge der Welt zu be
nennen, weil diesen keine unvermittelte
Gegenwart zukam. Vgl. die grundlegenden
Äußerungen von Aristoteles in “Peri her
meneias” (I 16a, 10ff).
Allgemeine Definition: Wissenschaft, die
Wesen und Gebrauch von Zeichen erforscht und in Gestalt einer ‚Metasprache’
behandelt. Vgl. Theodor Lewandowski,
Linguistisches Wörterbuch III, Heidelberg/
Wiesbaden 41985, 919ff; 1213ff; Hermann Deuser/ Armin Burkhardt/ Wilfried
Engemann, Art. Semiotik, in: TRE XXXI
(2000), 108–142; Oliver Grasmück
u.a., Art. Semiotik, in: RGG4 VII (2004),
1192–1199; Enno Rudolph, Art. Zeichen;
1. Phil., in: EKL3 IV (1996), 1356–1360.
Von Umberto Eco stammen mehrere
Handbücher zur Semiotik.
Vgl. Lewandowski (wie Anm. 47), 921f.
Abbildung 1) ist dem gleichlautenden
Wikipedia-Artikel entnommen.
Zu Pierce vgl. neben der in Anm. 46 genannten Literatur auch Hermann Deuser,
Gott: Geist und Natur. Theologische Konsequenzen aus Charles S. Pierce’ Religionsphilosophie, Berlin/ New York 1993; Martin Pöttner, Die Einheit von Sachkritik und
Selbstkritik. Semiotische Rekonstruktion
der grundlegenden hermeneutischen These Rudolf Bultmanns, in: ZThK 91 (1994),
396–423; bes. 398ff; Klaus Oehler, Idee
und Grundriß der Pierceschen Semiotik,
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in: ders., Sachen und Zeichen. Zur Philosophie des Pragmatismus, Frankfurt/ Main
1995, 77–93; Burkhardt (wie Anm. 47),
124ff.
In seiner Analyse der Relation zwischen
Wissenden und Gewusstem bzw. zwischen Erkennendem und Erkanntem hat
Pierce den Zeichenbegriff sukzessive präzisiert. Als “Ergebnis” kann gelten: “Ein
Zeichen oder Repräsentamen ist alles,
was in einer solchen Beziehung zu einem
Zweiten steht, das sein Objekt genannt
wird, dass es fähig ist ein Drittes, das
sein Interpretant genannt wird, dahingehend zu bestimmen, in derselben triadischen Relation zu jener Relation auf das
Objekt zu stehen, in der es selber steht.
Dies bedeutet, dass der Interpretant selbst
ein Zeichen ist, das ein Zeichen desselben
Objekts bestimmt und so fort ohne Ende”
(Phänomen und Logik der Zeichen, stw
425, Frankfurt/ Main 1983, 64).
Rudolph (wie Anm. 47), 1357.
Deuser (wie Anm. 47), 108.
Wilfried Engemann, Einführung in die Homiletik, Tübingen/ Basel 2002, 318; (kursiv im Zitat).
Reinhardt Brandt, Das Denken und die
Bilder, in: Literaturkritik.de, März 2008,
1–8; 4.
Zu Leben und Werk vgl. Kurt Wettengl
(Hg.), Georg Flegel 1566–1638. Stilleben, Stuttgart 1999.
http://de.wikipedia.org/w/Georg_Flegel;
(02.06.2015); vgl. Wettengl (wie Anm.
55), 29ff und 48ff.
Vgl. Wettengl (wie Anm. 55), 63; 71ff.
Zur Herkunft des Bildes: http://commons.wikimedia.org/wiki/Georg_Flegel;
(02.06.2016).
Der Eindruck von Räumlichkeit ist das
Ergebnis eines malerischen Kunstgriffs,
“trompe l’œil” genannt. Man beachte
auch den Schatten, den die Objekte auf
die Tischplatte werfen.
So ein Titel des Philosophen Wilhelm
Weischedel (Berlin 1960).

Hana Seifertová, in: Wettengl (wie Anm.
55), 67.
62
Das hat auch Kurt Wettengl, Die “gedeckten Tische” des Georg Flegel, in: ders. (wie
Anm. 55), 71ff erkannt.
63
Vgl. dazu Jan Rohls, “… unser Knie beugen wir doch nicht mehr“. Bilderverbot
und bildende Kunst im Zeitalter der Reformation, in: ZThK 81 (1984), 322–351;
bes. 348ff.
64
Seifertová (wie Anm. 55), 68 erinnert an
Ciceros rhetorische Terminologie: delectare, docere et permovere als Orientierungspunkte.
65
Zur Bedeutung der “Synekdoche” bzw. der
“predicatio identica” wäre der hermeneu
tische Streit um das rechte Verständnis
der Abendmahlsworte zwischen Luther
und Zwingli zu vergleichen bzw. Luthers
Schrift “Vom Abendmahl Christi. Bekenntnis 1528” (WA 26, 261-509). — Luthers
Rezeption der augustinischen ‚signum-resRelation’, in der Göttliches und Menschlisches in Christus unterschieden und
zugleich in Vermittlung gesetzt werden,
ermöglicht es, die Inkarnation zu denken.
Diese Andeutung muß hier genügen.
66
Vgl. Martin Luther, WA 2, 727, 23ff;
Deuser (wie Anm. 47), 112ff; ders., Gott:
Geist und Natur, Berlin/ New York 1990,
174–198: Semiotik und Sakrament.
67
	WA 26, 478, 33ff; vgl. 23, 151, 14ff;
29, 450, 6ff; 50, 246, 25ff.
68
Ein Gedanke, den Rudolf Bultmann immer
wieder mit 1 Korinther 4,7: “Was hast du,
das du nicht empfangen hast? Wenn du es
aber empfangen hast, was rühmst du dich
dann, als hättest du es nicht empfangen?”
zur Sprache bringt.
69
Leider konnte ich den Autor der Übersetzung nicht ausfindig machen. Das russische Original nebst einer weiteren Übersetzung von Eric Boerner findet sich in www.
arcor.de/berick/
illeguan/brodskij1.htm
(30.06.2015). — Zur Vertiefung sei auf
die Rede verwiesen, die J.Brodskij 1987
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bei der Entgegennahme des Nobelpreises
für Literatur gehalten hat: “Das Volk muß
die Sprache der Dichter sprechen“; in:
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ders., Flucht aus Byzanz. Essays (1991),
Frankfurt 2003, 7–20.
Ebeling (wie Anm. 28), 207.

Sakralitāte — vēlīnā modernisma izaicinājums jeb “svēts” —
tas ir jēdziena “vienalga” pretmets
Ulrihs Šēnborns

Kopsavilkums
Atslēgas vārdi: diskurss par svētumu, reliģijas minimālā definīcija, sekularizācija, pasaules
uzskatu daudzveidība, problemātiskie robežpārkāpumi, ilgas pēc neikdienišķā, valodu
vēsture, svētums Bībeles kontekstā, domāšanas formas, zināšanas un komunikācija,
intelektuālais godīgums
Eiropas garīgajā telpā diskusija par sakrālo un svētumu jau kopš 19.gs. ieņem nozīmīgu
vietu teoloģijā un reliģijas zinātnē. Ja runājam par reliģisku pieredzi vai saskarsmi ar svētumu
(garīgo pasauli), tad noteikti par pamatu ņemami E. Durkheima, V. Džeimsa, N. Sederbloma,
R. Otto, V. James u.c. darbi. Taču tikpat nozīmīgas šajā diskusijā ir jaunāko laiku sekularizācijas un reliģijas kritikas kustības izraisītās fundamentālās izmaiņas, kas visdažādākajos veidos
ir ietekmējušas sabiedrisko dzīvi. Par spīti daudzo šīs kustības piekritēju prognozēm, reliģijas
fenomens nav izzudis. Gluži pretēji — arvien no jauna ticis pasludināts “religious turn”. Taču
tas nav nozīmējis atgriešanos pie vecajām struktūrām. Mūsdienās institucionalizētā (oficiālā,
iestāžu) reliģija spiesta konkurēt ar katra indivīda meklējumiem pēc “sava Dieva„ (U. Beks,
U. Beck). Plurālisma caurstrāvotajā pasaulē šīs pārmaiņas nav vis novedušas pie “svētlaimes”,
bet drīzāk veicinājušas “nepatiku pret publisko, pieejamo” (P. Sloterdijks, P. Sloterdijk). Lai arī
jēdziens “svētums” vēl arvien kalpo par ērtu un vienkārši saprotamu reliģijas definīciju, tomēr,
iedziļinoties svētuma jēdzieniskajā būtībā, tā ietekmes un seku izpētē, ar nožēlu jākonstatē tā
milzīgie semantiskie trūkumi. Tiek runāts pat par draudošu “semantisku tuksnesi” (J. Asmans,
J. Assmann). To pierāda pat tikai neliels ieskats kultūras politikas un reliģijas kopsakarībās.
Rodas iespaids, ka svētums pārvērties, izvirtis, kļūstot par vienu no cilvēcisko vajadzību apmierināšanas funkcijām.
Esejā kritiski aplūkota šī antropoloģiskā virzība uz sašaurināšanos, primitivizāciju. Vienlaikus tiek rosināts meklēt un radīt iespējas, lai attīstītu zināšanas reliģijas zinātnē un teoloģijā.
Kritiska attieksme un meklējumi savas izcelsmes un esības apzināšanā ir jo sevišķi nozīmīgi,
pieņemot nākotnes izaicinājumus. Nākotnes konfliktos, kas citstarp tiek un tiks apkopoti ar
nosaukumu “Reliģija un vardarbība”, par svarīgu palīgu varētu kļūt semiotiski orientēta hermeneitika (K. S. Pīrss, Ch. S. Pierce), jo tā mēģina atrast un izskaidrot kopību un sakarības starp
izziņu un saziņu. Svētumam jābūt pilnībā iederīgam arī postmodernisma apstākļos. Šai tēzei ir
pietiekami daudz pierādījumu arī estētikas jomā. Par vienu no šādiem apskates objektiem kalpo
G. Flēgela (G. Flegel, 1566–1638) klusās dabas gleznojums. Tie, kam tuvākas intelektuālas
diskusijas, kas paši dzird un arī jūt, lai paši sev arī atbild uz jautājumu, kam sekot — modernā
laika garam vai prātam?
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ZVIEDRIJAS BAZNĪCAS LIKUMS UN
MŪZIKA VIDZEMĒ
17.–18. GADSIMTA MIJĀ
Ieva Pauloviča
ievapau@inbox.lv
Atslēgas vārdi: Vidzeme, luterāņu baznīca, mūzika, kultūrvēsture, 17. gadsimts
Mūzika ir cieši saistīta ar sakralitāti, jo tā spēj atvērt cilvēka sirdi un dvēseli, pacelt
ikvienu pāri visam, kas ir ikdienišķs un pārejošs. Gan tautu kultūrās, gan reliģiskajā pasaulē mūzikai ir piešķirta īpaša nozīme. Baznīcas reformators Mārtiņš Luters (Martin Luther,
1483–1546) uzskata, ka mūzika ir brīnišķīga Dieva dāvana, kas visvairāk izpaužas dzīvajā
dabā, īpaši putnu dziesmās, un tāpēc mākslai, īpaši mūzikai, jāieņem sava vieta dievkalpojumos, draudzes dzīvē, kā arī bērnu un jauniešu apmācībā1.
16.–17. gs. luterāniskās baznīcas mūzika attīstās kā viens no galvenajiem dievkalpojuma elementiem visā Baltijas jūras reģiona telpā, kur dominē M. Lutera sludinātā mācība.
Vidzeme 17. gs. 20.–90. gados atradās Zviedrijas lielvalsts sastāvā, kur luterānisms bija
vienīgā atļautā ticība. Šajā rakstā tiek aplūkots jautājums, kādu un cik lielu ietekmi atstāj
1686. g. apstiprinātais Zviedrijas baznīcas likums uz garīgās mūzikas kultūras attīstību
Vidzemes lauku draudzēs 17.–18. gs. beigās un turpmāk2.
Zviedru iekarotajā Vidzemes provincē lēnām, bet stabili attīstījās luterāniskais valsts
baznīcas modelis, kāds tas 16. gs. bija izveidojies Zviedrijā, kur Mārtiņa Lutera idejas
guva lielu piekrišanu jau drīz pēc to izsludināšanas Vitenbergā. Tas bija likumsakarīgs
process gan politiski, gan arī reliģijas jomā3.
1531. g. tapa zviedru dievkalpojuma kārtība, ko sastādīja mācītājs Ūlauss Petri (Olav
Petri, 1493–1552) un kas satura ziņā bija
līdzīga M. Lutera 1526. g. izstrādātajai dievkalpojuma kārtībai — Vācu mesai (Deutsche
Messe). Bet pirmo oficiālo zviedru agendu
izdeva 1541. g., uz kā pamata nostiprinājās zviedru luterāņu dievkalpojuma mūzika.
1571. g. publicēja vispārēju Zviedrijas baznīcas kārtību, kas attiecās uz visu zemi. Vienotā Zviedrijas valsts baznīca galīgi nostiprinājās Upsalas sanāksmē 1593. g. 20. martā4,
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bet baznīcas vienotības idejas visspilgtāk
izpaudās tikai 17. gs. beigās. 1686. g. publicēja Zviedrijas baznīcas likumu un kārtību
(Kyrkio-lag och ordning5), 1693. g. —
Baznīcas rokasgrāmatu (Kyrkohandbok),
1695. g. — Psalmu grāmatu (Den svenska
psalmboken), 1697. g. — Korāļu grāmatu
(Koralbok) un visbeidzot 1703. g. — karaļa
Kārļa XII (Karl XII, vald. 1697–1718) Bībeli6.
Vidzemē 1633. g. nodibināja augstāko
vietējā līmeņa garīdzniecības iestādi Virskonsistoriju, kas savas darbības laikā izdeva vairākus administratīva un juridiska
rakstura dokumentus — noteikumus, rīkojumus, pavēles, apkārtrakstus u. c. — dažādās ar baznīcas jautājumiem saistītās jomās. Virskonsistorija noteica savas prasības
arī mūzikas jomā. Jau no 17. gs. 30. gadiem tā kontrolēja, vai dievkalpojumu laikā
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izmantoja M. Lutera sastādīto psalmu grāmatu, vai apbedījumu laikā mācītājs izpildīja
kristīgas dziesmas (“Ob er die gewöhnliche
Christliche Lieder aus dem Psalm Buchen
D. Lutheri in der Kirchen singe? [..] Ob der
Pastor auch mit der Leiche gehe undt die
gewöhnliche Christliche Gesänge singe”)7.
Šos rīkojumus ne katrā draudzē ievēroja,
īpaši 17. gs. pirmajā pusē, nemiera un pēckara laikā.
Visā Vidzemes teritorijā pēc 1661. g., kad
noslēdza Olīvas miera līgumu un Kardisas pamieru pēc krievu–poļu–zviedru kara (1656–
1660), superintendanta Johana Georga
Gecela (Johann Georg Gezelius, darb. 1660–
1664) vadībā Virskonsistorija uzsāka intensīvu darbu pie draudžu dzīves uzlabošanas,
skolu tīkla izveidošanas, pievērsa uzmanību
arī dievkalpojumu kārtībai un kristīgu dziesmu apgūšanai. Aktīvāk tas notika 17. gs.
70.–90. gados, kad visas Vidzemes draudzes
pārraudzīja superintendants Johans Fišers
(Johann Fischer, darb. 1674–1699). Viņš
darbojās laikā, kad valdīja Zviedrijas karalis
Kārlis XI (Karl XI, darb. 1672–1697), kurš
pievērsa daudz uzmanības ne tikai vietējo iedzīvotāju dzīves uzlabošanai, bet arī draudžu
garīgajai attīstībai. Tāpat šajā laikā Vidzemes
Ekonomikas pārvaldes priekšnieka amatā aktīvi darbojās Mihaels fon Štrokirhs (Michael
von Strokirch, 1649–1723), kuram karalis
pilnīgi uzticēja baznīcu celtniecību, skolu
dibināšanu un citas ar garīgo dzīvi saistītas
lietas. Pateicoties M. fon Štrokirham, 17. gs.
90. gados Vidzemē uzcēla baznīcas un nodibināja skolas vairāk kā iepriekšējos gados8.
Par dievkalpojumu kārtību un mūzikas
vietu tajā gādāja ne tikai Virskonsistorija, bet
arī atsevišķas draudzes. Jau 1674. g. 1. janvārī Valmierā pilsētas īpašnieks grāfs Karls
Gustavs Uksenšerna (Carl Gustav Oxenstierna,
1655–1687)9 apstiprināja atsevišķu Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas dievkalpojuma
kārtību. Tajā viņš noteica, ka katru svētdienu
un svētku reizi, arī vakaros dievkalpojumiem
jābūt dziedājumu pavadībā10.

1686. g. Zviedrijā izsludinātais likums
stājās spēkā pāris gadus vēlāk (1688) un
noteica baznīcas tiesisko stāvokli valstī, arī
stingras luteriskās baznīcas dogmas un ceremonijas. Ar šo dokumentu uzsvēra, ka
noteikta dievkalpojumu kārtība ir nepieciešama, lai saglabātu visas valsts vienotību. Visus
Zviedrijas lielvalsts un tai piederošo provinču
(arī Vidzemes) pavalstniekus pilnīgi pakļāva
zviedru luteriskajai baznīcai, neņemot vērā,
vai viņi ir ticīgi vai nē. 1687. g. Rīgā izdeva
likuma tulkojumu vācu valodā11. Vidzemes
muižniecības landtāgs Tērbatā Zviedrijas baznīcas likumu akceptēja tikai pēc trim gadiem,
1690. g.12
Saskaņā ar Zviedrijas baznīcas likumu
izmainīja Vidzemes Virskonsistorijas darbības spektru. No tās kompetences izņēma
visu, kam nebija tieša reliģiska rakstura un
ko nodeva laicīgām tiesu instancēm. Virskonsistoriju pakļāva tieši karalim kā zemes
augstākajam bīskapam. 1694. g. karalis
Kārlis XI uzdeva Virskonsistorijai izdot latviski
1693. g. apstiprināto zviedrijas baznīcas
rokasgrāmatu, kas bija pārstrādāta, piemērojoties jaunajam baznīcas likumam13. Taču
vajadzēja nākt vēl nākamā karaļa Kārļa XII
1707. g. 19. septembra pavēlei, kad šo tulkošanas darbu beidzot iesāka darīt. Rokasgrāmatas14 tulkojumu no zviedru uz latviešu valodu veica Smiltenes mācītājs Svante
Gustavs Dīcs (Svante Gustav Dietz, 1670–
1723), un to izdeva 1708. g. Rīgā.
Zviedrijas baznīcas likumā draudzei
vispirms tiek atgādināts, ka tai ne tikai jāapmeklē dievkalpojumi un svētbrīži, bet
arī jādzied slavas dziesmas Dievam15. Tā ir
vispārzināma prasība, kas bija zināma jau
iepriekš. Lai draudze varētu pareizi slavēt
Dievu ar dziedājumiem, melodiju parasti
uzsāka un vadīja ķesteris, līdz ar to viņam bija
nozīmīgākā loma lauku baznīcu mūzikas kopšanā. Jau 1633. g. Virskonsistorijas noteikumos minēts, ka par ķesteri jāpieņem vācietis
(Teusche Küster), bet mazākās lauku draudzēs šajā amatā drīkstēja darboties arī
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vietējais zemnieks, kuram būtu jāmāca draudzi lasīt, rakstīt, teikt lūgšanas un arī dziedāt
(“helffen singen vnd den Chor halten”)16.
Varētu pieņemt, ka šī noteikuma iekļaušanā
Virskonsistorijas un draudžu vizitāciju kārtībā
sava loma bija vienam no pirmajiem Vidzemes ģenerālgubernatoriem Johanam Šitem
(Johann Skytte, darb. 1629–1634). Viņš bija
ieinteresēts attīstīt tautas izglītošanu Vidzemē
un aktīvi sekoja zviedru teologa un Strengnēsa (Strängnäs) bīskapa Laurencija Paulinusa
(Laurentius Paulinus / Lars Pålsson, 1565–
1646) darbībai. Pēc bīskapa ierosmes par
katehizācijas ieviešanu draudzēs jau 17. gs.
20. gados Zviedrijas valsts baznīcās iecēla
ķesterus, kuri palīdzētu mācītājam apmācīt
draudzi grāmatu lasīšanā17.
1686. g. baznīcas likums noteica ķesterim draudzes bērnu apmācības pienākumus,
proti, viņam uzticīgi un čakli jāapmāca bērni
dziedāt, rakstīt, lasīt un saprast lasīto, kā arī
apgūt Katehismu. Ķesterus saskaņā ar likumu amatā iecēla mācītāji kopā ar draudzi18,
tātad izšķirošā loma ķestera pieņemšanā bija
mācītājam. Diemžēl likumā nav atrodami nekādi norādījumi par to, kur ķesterim iegūt nepieciešamās prasmes vai kādā veidā pierādīt
savas zināšanas.
Jau 1650. g. Vidzemes Virskonsistorija
noteica, ka ne tikai lielākajās pilsētās, bet
arī laukos katrā baznīcā jābūt ķesterim, kurš
būtu arī skolotājs draudzes skolās un mācītu
bērnus kristīgā ticībā19.
Vidzemes lauku draudzēs šo prasību bija
grūti īstenot. Labus vācu tautības dziedātājus nevilināja zemais atalgojums, ko lauku
draudze un apkārtējās muižas varēja piedāvāt. Zemās atlīdzības dēļ, ja vispār tāda
bija, ne vienmēr varēja atrast pat zemnieku,
kurš prastu dziedāt baznīcas dziesmas. Lai
gan bija izņēmumi. Avoti liecina, ka Rūjienas draudzē jau 1667. g. darbojies ķesteris
Pauls Mīle (Paul Myhle, darb. 1667–1671).
1669. g. savi ķesteri bija arī Dikļu draudzē,
Allažos, Krimuldā un Dolē20. 1674. g. Doles
draudzes ķesteris Mihaels Trosts (Michael
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Trost) trīs reizes gadā devās pie visiem zemniekiem, uzcītīgi apmācīja viņus lūgšanā un
dziedāšanā (die Einfältige und Kinder, in
betten und singen, fleißig zu unterrichten),
un draudze ar viņu bija apmierināta. Ropažos ķesteris (1684) mācēja teikt lūgšanas un
dziedāt, bet neprata lasīt21. Šajā laikā bija
vairākas draudzes, kurās vispār nebija neviena ķestera vai dziedātāja. 90. gados, kad
Vidzemē Zviedrijas baznīcas likums jau bija
spēkā, gandrīz katrā draudzē darbojās ķesteris un / vai dziedātājs. Alojas draudzē īsu brīdi dziedātājs bija Johans Demorins (Johann
Dömorin, darb. 1693–1694), bet pēc tam
līdz pat 1708. g. draudzei nebija līdzekļu šī
baznīcas kalpotāja uzturēšanai22.
Likumā vēl norādīts, ka ķesterim bija arī
tādi pienākumi kā zvanīšana un pulksteņa
laika uzstādīšana. Tāpat ķesterim bija jāpalīdz mācītājam dievkalpojumu laikā, Svētajā
Vakarēdienā un pēc vajadzības — draudzes
apziņošanā, bija jāatbild arī par baznīcas
pastu23. Parasti zvanīšanas darbu veica atsevišķi pieņemts baznīcas kalpotājs, ko dēvēja
par zvaniķi24 vai arī tāpat par ķesteri. Zināms,
ka savi zvaniķi bija Ikšķiles draudzei — Jānis
(Klockman Jahn, 1656) un Mačs (Klockman
Match, 1660), Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcai (1686), Lielvārdes draudzei (1688).
Krimuldā 1684. g. darbojās arī latviešu tautības zvaniķis (undeutscher Glokenlauter).
Umurgā zvaniķa darbus veica ķesteris Pāvels
(Pawel, 1682–1688), Ropažos darbojās zvaniķis Miķelis (Glockenläuter Michel, 1689–
1691) un skolmeistars — dziedātājs Hinrihs
(Hinrich, darb. 1691). Zvaniķi bija arī Alojā
(1696), Bērzaunē (1697), Straupē (1697).
Savukārt Cesvaines ķestera pienākumos ietilpa gan zvanīšana, gan katehisms, gan ziņneša darbs (1697)25.
Pašai dziedāšanai jānotiek kārtīgi un
vienoti, ne par ātru, ne par lēnu26. Vidzemē
latviešu zemnieks ne vienmēr apmeklēja
baznīcu, un viņam bija sveša vācu tradīcijās
ieturēta mūzika. 1674. g. Allažu draudzes
mācītājs Georgs Bertrams Meiers (Georg
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Bertram Meier, darb. 1670–1674) sūdzējās
vizitācijas komisijai, ka Svētā Vakarēdiena
laikā zemnieki nevienu melodiju nespējot noturēt (“Bauer sie keine Melodey faßen können”), un lūdza palīdzēt atrast zinošu ķesteri.
1704. g. Skujenes draudzes mācītājs Johans Noihauzens (Johann Neuhausen, darb.
1703–1706?) paralēli amata darbam pildīja
arī dziedātāja un skolmeistara pienākumus.
Viņš Virskonsistorijai sūdzējās, ka visa draudze dievkalpojumos parasti ciešot klusu, kad
mācītājs un vēl kāds retais dziedot melodijas. Arī Siguldas draudzes skolmeistars Pēters
Klazens (Peter Clasen, darb. 1726) bija gaužām neapmierināts ar savu zemnieku draudzi, kas slikti dziedot (“mit dem die Bauerschaft aber wegen stimmes schlecten Gesange
nicht zu frieden ist”). Savukārt Cēsu Sv. Jāņa
baznīcas mācītājs Johans de la Mīle (Johann
de la Myle27), centīgi pildot savus amata
pienākumus un, šķiet, ievērojot baznīcas likumu, esot licis savai draudzei dziedāt kristīgas dziesmas pat piecas sešas reizes, pirms
viņš ierodas baznīcā (“das er den Glauben
5 à 6 mahl singen laße, ehe er zur Kirchen
kommt; daß er etliche nicht absolviret und
communiciret habe”), par ko draudze kurnēja un sūdzējās Virskonsistorijai28.
Ķestera svarīgākais amata pienākums —
būt atbildīgam par draudzes dziedājumiem
dievkalpojumu laikā un citās baznīcas ceremonijās. Šis noteikums neizriet tieši no
likuma teksta. Taču, ja tas pieprasa ķestera
dziedātprasmi kā vienu no nepieciešamajām
zināšanām, var droši uzskatīt, ka ķesterim
bija jāveic priekšdziedātāja pienākumi ceremonijās, kur ieteica kādu baznīcas dziesmu.
Dievkalpojuma laikā ķesteris parasti atradās
draudzei neredzamā vietā altārdaļā. Piem.,
Burtnieku baznīcā speciāla vieta dziedātājam
atradusies altārdaļas labajā pusē aiz grāfa
goda krēsla, kā to attēlo 1691. g. plāna zīmējums. Salaspils baznīcas 1692. g. uzmērījumā atzīmēts ķestera sols draudzei labi redzamā vietā — uz robežas starp altārtelpu un
draudzes telpu. Liepupes baznīcas 1691. g.

plānā norādīts dziedātāja sols, kas atšķirībā
no citām baznīcām atradies altārtelpas kreisajā pusē aiz kanceles. Ķesteris — priekšdziedātājs dziedāja viens pats vai arī turēja melodijas pareizo virzību draudzes dziedāšanas
gadījumos. Piem., 1669. g. Umurgas baznīcā ķesteris Stencels (Stenzell) dziedājis draudzei priekšā, tāpat 1689. g. darījis arī priekšdziedātājs Hinrihs no Kurzemes (Hinrich
aus Kurland) Ērgļu draudzes Ogres kapelā.
1696. g. Liezēres skolmeistars–ķesteris gan
latviešu, gan arī vācu draudzes dievkalpojumu laikā vadījis draudzes dziedāšanu29.
Šādas ziņas liek secināt, ka svarīgākais
bija vispār pieņemts ķesteris noteiktu funkciju
veikšanai baznīcā un skolā. Pašai dziedāšanas kvalitātei lauku draudzēs lielāku uzmanību veltīja vēlāk, kā tas atspoguļojas 1739. g.
draudžu vizitācijas protokolos, kur mācītājiem
bija jāatbild uz jautājumu, vai skolmeistaram
ir laba balss dziedāšanā (“Ob der Schulmeister eine gute Stimme zu singen habe?”)30.
Lēdurgas skolmeistars Andrejs Caurmasis
(Andres Zaurmahsis, darb. 1717. – vismaz
līdz 1739. g.), kurš pēc amata bijis drēbnieks,
mācīja bērniem dziedāt. Viņš varot samērā
labi noturēt meldiņu (“die Melodey ziemilch
halten”), bet Turaidas skolotājam un vienlaikus audējam Jakobam Ekam (Jacob Eeck,
darb. 1723 – vismaz līdz 1748) esot vāja
balss (“eine schwache Stimme habe”). Mālpils draudzes skolmeistaram Hinriham Johanam Rollinam (Hinrich Johann Rollin, darb.
1734 – vismaz līdz 1739) gan esot aizsmakusi balss (“eine heisere Stimme”)31.
Kaut tiešas norādes nav, jādomā, ka šie
noteikumi attiecās arī uz kantoriem, kuru
darbavieta bija pilsētu baznīcās. Ziemeļvācijā
bija prasība — lai varētu strādāt par kantoru
pilsētas baznīcā, bija nepieciešama universitātes izglītība teoloģijā, arī zināšanām par mūzikas teoriju jau bija jābūt apgūtām. Lībekas
Sv. Marijas baznīcas kantors Jakobs Pagendarms (Jacob Pagendarm, 1646–1706) no
Herfordas, Vestfālenē, ieguva izglītību Helm
štetas un Vitenbergas universitātēs, pirms tam
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1. att. Mālpils baznīca un tās plāns, 1691. g. (autors Johans Heinrihs Kelčs (Keltch)). Altārdaļā
atradās apbedījumu vietas muižniekiem: no kreisās puses pie loga — Vibrokas muižai (Sudden),
tuvāk altārim — Kniediņu muižai (Nödingshof), pretim altārim — mācītājam, altārdaļas labajā
pusē — Mālpils muižai (Lemburg), Akenstakas muižai (Klingenberg) un Buku muižai (Suddenbach).
Ārpus baznīcas altārdaļas pusē atradās pagrabs mirušo kauliem (Kylle mit todte benen). Ķesterim
vai dziedātājam īpaša vieta nav šeit norādīta. LVVA 7404. f., 1. apr., 2261. l.
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2. att. Salaspils Sv. Jura mūra baznīca, 1692. g. (aut. Ūlauss Kvists (Quist)). No ieejas draudzes
telpas kreisajā pusē brīvas 9 solu rindas un aizņemtas 5 solu rindas, tām priekšā — kancele.
No ieejas labajā pusē — 15 brīvas solu rindas, 4 — aizņemtas. Altārdaļas kreisajā pusē bija
sakristejas telpa, pie kuras durvīm atradās mācītāja sols. Altārdaļas labajā pusē iekārtots sols
draudzes dziedātājam — ķesterim (Klåckar Bank). Aiz altārdaļas mūra ārpusē — mirušo kambaris
(Död Kammar). LVVA 7404. f., 1. apr., 2266. l.
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3. att. Burtnieku baznīca un tās plāns, 1691. g. (autors nav identificēts). Draudzes telpas kreisajā
pusē — sieviešu soli divās rindās, labajā pusē — vīriešu soli divās rindās. Starp draudzes telpu un
altārdaļu kreisajā pusē atrodas kancele, labajā pusē — sols muižniekam (iespējams, galvenajam
patronam), aiz tā ierādīta vieta draudzes dziedātājam (Sänger). Altārdaļas kreisajā pusē — ieeja
sakristejā un biktsols. Ārpus baznīcas mūriem ierādītas apbedījumu vietas Burtnieku draudzes
zemniekiem: Burtnieku pils un tai pakļauto muižu ļaudīm vieta ierādīta pie baznīcas galvenās
ieejas, pa labi no ieejas zemniekiem no Jaunburtnieku muižas (Sternhof), Briedes muižas (Wredenhof) un daļēji tiem, kuri ir tuvāk Matīšu baznīcai. Aiz baznīcas sānu ieejas — zemniekiem
no Sauļu un Lizdēnu muižām (Saul mit Lisden), Ēķina muižas (Heideken oder Brosemois). Pie
altārdaļas labās mūra sienas — pastorāta zemniekiem. Aiz altārdaļas — zemniekiem no Rencēnu
muižas (Rantzen) un tai piederošām muižiņām, kā arī daļēji tiem, kas atradās tuvāk Alojas baznīcai. Pie sakristejas loga atradās apbedījumi Dūres muižas (Duhren oder Lindenhof) zemniekiem,
tālāk — Konenša (Conenesche?) zemniekiem Burtnieku pils pakļautībā. Rīgas Vēstures un kuģniecības muzejs, VRVM 35448.
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ieguvis kantora pieredzi Osnabrikā, tādējādi
varēja ieņemt kantora amatu Lībekā 1679. g.32
Vidzemē tik stingras prasības nebija uzstādītas, bet zināms, ka kandidāta atbilstību
kantora amatam pārbaudīja Vidzemes Virskonsistorija, un savus noteikumus izvirzīja
arī draudzes mācītājs vai patrons33. Cēsu
Sv. Jāņa baznīcas draudzes kantors Georgs
Keglers (Georg Kögler, darb. 1669–1672)
strādāja arī pilsētas skolā, kur mācīja bērniem rēķināt, rakstīt, lasīt un bijāt Dievu,
un baznīcā kopā ar audzēkņiem izpildīja
kristīgas dziesmas (“der Jugend in rechen,
schreiben, lesen und in der Pietät zu unterrichten, auch die Kirche mit dem Choral
gesänge etc.”). Mācītājs Tobiass Kerstens
(Tobias Kärsten34) ar kantora Keglera darbu bijis pilnīgi apmierināts, godinot viņu kā
krietnu vīru par monsiņjoru. Kegleram, lūk,
esot ne tikai laba muzikāla balss, bet viņš
arī protot spēlēt atsevišķus mūzikas instrumentus (“nicht allein ein guter Musicus
vocalis sondern auch ex parte instrumentalis were”). 1672. g. par draudzes kantoru darbā pieņēma Kristianu Frīzi (Christian
Friese35), kuru iepazīstināja ar īpašu darba
instrukciju “Tenoris Instructionis” (šī dokumenta saturs pagaidām nav zināms) un kuram noteica, ka jāmāca bērniem rakstīt un
rēķināt, un baznīcā dziesmas būtu jādzied
gan vienbalsīgi, gan daudzbalsīgi (“in der
Kirchen Choral et figural singen”)36. Arī
1705. g. Cēsu mācītājs Johans de la Mīle
savā vēstulē Virskonsistorijai aprakstīja nepieciešamos vācu draudzes kantora pienākumus: viņam jābūt spējīgam, jāprot pareizi
rakstīt, jāzina mūzikas toņi (“geschweige
tonum Musica verstehen”), jāprot noturēt balsi37. Zināms, ka kantora amata vieta
bija iekārtota arī Valmierā un Raunā38, taču
pagaidām šos faktus nav iespējams plašāk
aprakstīt avotu trūkuma dēļ.
Baznīcas likumā norādīts, ka dievkalpojumos draudzes dziedājumiem jāizmanto Upsalas dziesmu grāmata39, kas bija izdota Zviedrijā 1645. g. un ko izmantoja līdz 1697. g.,

kad iznāca jauna — Korāļu grāmata40. Iespējams, ka Vidzemē 17. gs. nogalē un turpmāk
ignorēja šo prasību. Pirmkārt, kopš 17. gs.
30. gadiem Virskonsistorija prasīja izmantot
Mārtiņa Lutera sastādīto psalmu grāmatu.
Otrkārt, gan Vidzemē, gan Kurzemē dziesmu
grāmatu galvenais avots bija 1530. g. izdotā
Rīgas vācu dziesmu grāmata41.
Katram dievkalpojumam mācītājs parasti izvēlējās noteiktas dziesmas, atbilstoši Baznīcas kalendāram un dienas kārtībai.
Interesants atgadījums notika Cēsu Sv. Jāņa
baznīcas vācu draudzē, kur norisinājās asas
debates starp mācītāju Tobiasu Kerstenu un
skolas rektoru Georgu Plociju (Georg Plocy,
darb. 1666–167442) par atbilstošu dziesmu
piemērošanu dievkalpojumam pēc Ziemassvētkiem. Proti, 1668. g. nogalē, kādā sestdienā pēc Ziemassvētkiem, Plocija ģimenē
piedzimis dēls, un par šo dāvanu rektors gribējis pateikties Dievam. Tāpēc vakara dievkalpojuma (Vesperes) Sv. Vakarēdiena laikā viņš
izvēlējies dziesmu “Te Deum laudamus” (“[..]
an einem Sonnabendt da ihme [Plocy —
I. P.] ein Sohn gebohren, zu Vesperzeit das
Te Deum laudamus unter der Communion
[..]”). Tas ļoti nepatika mācītājam Kerstenam,
jo, pirmkārt, tā nebija Vesperei atbilstoša
dziesma, otrkārt, šo dziesmu parasti dziedāja,
noslēdzot svētdienas rīta agro dievkalpojumu.
Pēc agendas Sv. Vakarēdiena laikā jāizpilda
Martina Lutera dziesmas “Jesus Christus unser Heiland” (“Jēzus Kristus, mūsu Pestītājs”)
un “Gott sei gelobet” (“Gods Dievam augstībā”)43. Treškārt, mācītājam Kerstenam bija
arī citi, laika gaitā sakrājušies iebildumi pret
Plociju, piem., Vasarsvētku dievkalpojumā
himnas “Veni sancte spiritus” (”Nāc, Svētais Gars”) vietā rektors izpildīja pašsacerētu
dziesmu, par ko, mācītājprāt, vajadzētu vispār atlaist viņu no darba (“da Er ab officio
sollte removiret werden”). Vesperes situācija mācītājam Kerstenam bija pietiekams iegansts iesniegt vispārēju sūdzību par rektoru
Virskonsistorijā. Diskusija starp Kerstenu un
Plociju pārvērtās nopietnā konfliktā, kas ilga
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vairākus gadus (no 1669. līdz 1675. g.) un
ko risināja caur Virskonsistorijas tiesu44.
Dieva slavināšana ar dziesmām notika
arī skolās. 1681. g. apstiprinātajā Limbažu
pilsētas skolas mācību metodikā45 pieminēta
obligātā dziedāšana mācību laikā. Šeit diena
iesākās ar rīta dziesmu, skolas lūgšanu un
Sv. Tēvreizi. Pusdienlaikā mācības atsākās
ar kādu dziesmu, bet noslēdzās ar dziesmu
“Verleihe Uns frieden gnädiglich” (”Dod
mums mieru, žēlīgi”46), kas Baltijas jūras reģionā bija viena no populārākajām luterāņu
himnām, ko biežāk izmantoja lauku baznīcās
tās īsuma dēļ. Šo 6.–7. gs. radušos antifonu47 no latīņu valodas (”Da pacem Domine”)
1529. g. pārtulkoja M. Luters. To pirmo reizi
publicēja 1548. g. izdotajā Rīgas vācu dziesmu grāmatā, un izmantoja arī turpmākos izdevumos48. Līdzīga skolas kārtība bija arī citviet Baltijas jūras reģiona mazpilsētās. Piem.,
Austrumpomerānijā Goļenovas49 pilsētas skolā dienu iesākuši ar himnu “Veni sancte spiritus”, bet, noslēdzot mācības — “Herr Gott,
dich loben wir” (”Kungs Dievs, Tevi teicam
mēs” jeb “Te Deum laudamus”), un skolēni
katru svētdienu dziedājuši dievkalpojumos50.
To, ka skolas bērniem jāpiedalās ar dziedājumiem arī svētdienas dievkalpojumos, noteica jau 16. gs. luterāņu baznīcas agendās
Ziemeļvācijā: vismaz Pomerānijā, Mēklenburgā, Šlēsvigā–Holšteinā un Brēmenē. Skolēnu
vokālie ansambļi bija pat divējādi — vienbalsīgie kori (choralis) un daudzbalsīgie kori
(figuralis). Lielākajās pilsētās, kur atradās
vairākas baznīcas, daudzbalsīgie dziedājumi
skanēja pilsētas galvenajā baznīcā. Lībekas
pilsētas skolas audzēkņi svētdienās dziedāja
parasti vienbalsīgi, bet svētku dienās izpildīja
figurālmūziku51. Arī Cēsu pilsētas skolā mācību procesā un svētdienās dievkalpojumu laikā
skolēniem bija jādzied baznīcā, un audzēkņi
mācījās gan vienbalsīgu, gan daudzbalsīgu
dziedāšanu. Vai Limbažu baznīcā svētdienas
dievkalpojumos skolēni dziedāja tāpat, nevar
apgalvot. Zināms, ka vietējās skolas rektors
Johans Šepers (Johann Schöper)52 sestdie58

nas vakaros Vesperu laikā lasīja postilas no
lasāmpults un svētdienās dziedāja dziesmas
(”Sonntäglich in der Kirchen die Lieder an
zu stimmen”)53, tāpēc rodas priekšstats par
vienbalsīgu dziedāšanu.
Vai arī pati draudze piedalījās baznīcas
dziesmu izpildīšanā kopā ar skolas bērniem,
pagaidām trūkst pietiekamas avotu informācijas, lai to varētu plašāk aprakstīt. Drīzāk
nepiedalījās, jo daudzi pirmavoti atspoguļo ziņas un sūdzības, ka vairākās Vidzemes draudzēs (tai skaitā, arī laukos) draudze nespēja
dziedāt līdz, ka dziesmas biežāk izpildīja
kāds zinošāks vīrs, kurš bija pieņemts darbā
par dziedātāju / priekšsdziedātāju (Sänger,
Vorsänger). Ne tikai Vidzemē, bet arī pašā
Vācijā daudzviet 17. gs. un arī vēl 18. gs. kopēja draudzes dziedāšanas tradīcija vēl nebija
īsti ieviesusies, priekšroku dodot skolas bērnu
kora dziedājumiem. Tomēr jau 17. gs. līdz ar
baznīcas dziesmu straujāku apguvi virsroku
guva visas draudzes kopīga dziedāšana54.
Katrai draudzei bija jāievēro, ka dievu slavē ne tikai ar lūgšanām un dziesmām, bet arī
ar spēli un mūziku55 un ka mūzika spēlējama
ērģeļu vai citu instrumentu izpildījumā. Turklāt jāievēro, ka laiks no pirmās gavēņa svētdienas līdz Lieldienām jāaizpilda ar mūziku56.
Baznīcas likumā atspoguļojas noteikumi
arī par ērģelēm un ērģelniekiem. Jāpaskaidro, ka Eiropā 17. gs. ērģeļmūzikas uzplaukums vēl tikai sākās, un Zviedrijas lielvalstī
tas vēl joprojām bija kā jaunums. Šajā laikā
ērģelnieki spēlēja visbiežāk nevis uz lielajām
ērģelēm, bet gan uz nelieliem pārnēsājamiem pozitīviem bez pedāļu klaviatūras, jo
ērģeļbūve prasīja lielus izdevumus57. 17. gs.
Vidzemē tikai trijās baznīcās varēja atļauties
iegādāties vismaz pozitīvu — Valmierā, Cēsīs un Rūjienā, kamēr Rīgā tie bija vai katrā
dievnamā. Tas apliecina to, cik ērģeļu jeb pozitīvu iegāde bija dārgs un ekskluzīvs prieks,
ko varēja atļauties tikai turīgākie muižnieki —
draudžu patroni. Tā kā pārējās Vidzemes
baznīcās trūka ērģeļu (tās varēja atļauties iegādāties, sākot ar 18. gs. 20.–30. gadiem),
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izpalika instrumentālais pavadījums dziedājumiem.
Atgriežoties pie Zviedrijas baznīcas likuma, jāsecina, ka tas nesatur nekādus citus
noteikumus ērģelniekiem kā pašu svarīgāko,
proti, viņus amatā ieceļ draudzes priekšnieks
(patrons) un draudze58. Tomēr te var atrast
norādījumus, kas skar muzikanta pienākumus. Proti, dziedājumiem dažādās baznīcas
ceremonijās jābūt ērģeļu vai citu instrumentu pavadībā. Turklāt muzikālais pavadījums
nedrīkst būt pārāk lēns, lai tas netraucētu
draudzei slavēt Dievu ar savu balsi59. Ērģelniekam bija jāpavada liturģiskā dziedāšana
un lasīšana, ar priekšspēli un starpspēli muzikāli jāsagatavo un jāapvieno dievkalpojumu
vairākas daļas60. Cēsu mācītājs de la Mīle,
aprakstot nepieciešamos kantora pienākumus, minēja, ka viņam arī jāpārzina pozitīvs
(”Positivs Instrumentalem et vocalem zu
tage legen könte”)61. No šī dokumenta var
izsecināt, ka kantoram bija jāprot arī spēlēt
ērģeles. Tā bija normāla prakse, kas pastāvēja arī citviet Eiropā — labi izglītots skolas
rektors, kantors vai skolmeistars parasti bija
apguvis arī ērģeļspēles prasmi, ko pielietoja,
ja tas bija nepieciešams darbā.
Vai Vidzemes mazo draudžu ērģelnieki
pakļāvās Zviedrijas baznīcas likumam? Viennozīmīgas atbildes nav, jo avoti ir diezgan
skopi ar informāciju par ērģeļspēles tradīcijām
Vidzemē. 1679. g. Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas ērģelnieka amatā pieņēma Pēteri Karlu
(Peter Carl, darb. 1679–1689), kuram noteica, ka katru svētdienu un arī svētku reizēs jāierodas baznīcā, jāpilda savi pienākumi un ar
ērģeļspēli jāpriecē baznīcēnus (”mit spielen
auf der Orgell Gott loben und danken soll”)62.
Kuriozs gadījums notika 1684. g., kad Valmieras draudzes diakons Andreass Rīzners
(Andreas Riesner, darb. 1680–1686?63),
apsūdzot vairākus Valmieras namniekus dažādos pārkāpumos, lūdza ģenerālgubernatoru
apcietināt arī ērģelnieku Karlu un viņa dēlu, jo
abi baznīcā spēlējuši laicīga rakstura skaņdarbu rondo64, kas izraisījis jautrību baznīcēnos

(”beide Spielleüte das Rounda dazu gespielet, wiefals ein groß gelächter enstanden”).
Pagaidām trūkst ziņu, vai abus Valmieras ērģelniekus tiešām apcietināja, bet tiesas process notika, kur nopratināja gan abus ērģelniekus, gan arī šī starpgadījuma lieciniekus.
Taču citādi gan mācītājs, gan arī vācu draudze
bija apmierināti ar ērģelnieka darbu, jo viņa
muzikālais izpildījums rotājot dievkalpojumus (”durch die Orgel darinnen vorhanden
von diesem ein gewießes gewiedent durch
dergleiche Music auch der Gottesdienst gezieret”). Iespējams, ka Pētera Karla (vecākā)
izpildītā ērģeļmūzika bija kvalitatīva un baudāma, ja 1690. g. viņu jau pieņēma darbā sv.
Jēzus baznīcā Rīgā65.
Varbūt šis starpgadījums lika iestrādāt
Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcas 1685. g.
kārtības noteikumos punktu, ka dievkalpojumu laikā baznīcēni nedrīkst atrasties ērģeļu
luktā (t. i., balkonā), jo citu cilvēku klātbūtne traucē muzikanta darbu66. Līdzīgi gadījumi, ka ērģelnieks šādā veidā konfliktē ar
augstākstāvošām amatpersonām, ir fiksēti
arī citur Baltijas jūras reģionā. Baznīcas mūziķi ne vienmēr spēlēja to, ko noteica mācītājs vai draudze. Viņš drīkstēja atskaņot tikai
garīgas motetes, responsorijus, himnas un
nekādā gadījumā laicīga rakstura dziesmas
un dejas67. Un ne tikai ērģelnieki, bet bija
arī citi dievkalpojuma norises traucētāji, kuri
uzdrošinājās izpildīt nekristīgu mūziku —
1680. g. sprediķa laikā Valmieras baznīcā
ienāca piedzērušies kareivji ar alus kausiem
rokās un bungu rīboņu skaņām68.
Baznīcas likumā atzīmēts, ka Lielos baznīcas svētkos, kā Pirmajos Ziemassvētkos,
Lieldienās un Vasarsvētkos, nedrīkst svinēt
kāzas, un, pavadot jauno pāri uz baznīcu,
nedrīkst to darīt ar bungošanu, šaušanu vai
citu nepiedienīgu troksni. Bet, ja kāds grib
laulāties Ciešanu laikā, tad tas jādara pilnīgi klusi69. Zināms, ka ap 1707. g. Cēsu
novada Liepas muižā šos noteikumus ignorēja — kāds muižnieks atļāvies Ciešanu laikā
saderināties un pat vēl aicināt muzikantus,
59

raksti
viņi visi ar dejām un lēkāšanām esot tik lustējušies un izrādījušies (”mit tantzen und springen sich lustig gemacht und erzeiget”). Tāpat
bija vēl viena sūdzība šajā pašā gadā, ka turpat, Cēsīs, muižnieki jau vairākas svētdienas
sprediķa laikā nodarbojās ar šaušanu un turnīriem (”mit Schüßen und Tourniren”), ka pat
augstdzimušais kapteinis fon Gavela (von Gavel) kungs vairāk to nevar paciest (”es selbst
nicht länger leiden können”). Šie trokšņainie
ļaudis esot jādzen ārā no alus nama (”auß
dem Bierhause treiben müssen”), jo pat pārbiedē ļaudis baznīcā (”sie auch die Leute in
der Kirchen sehr entsetzet”)70.
Kopumā raksturojot zviedru baznīcas
politikas nozīmi Latvijas vispārējās kultūras
vēsturē 17. gs. beigās un 18. gs. sākumā,
var izvirzīt sekojošus pieņēmumus. Pirmkārt,
1686. g. apstiprinātajā Zviedrijas baznīcas
likumā noteiktās prasības Vidzemes lauku
draudzēm nebija svešas. Jo Vidzemes Virskonsistorija laikā no 17. gs. 30. gadiem līdz
pat Ziemeļu kara beigām izdeva savus noteikumus, kas varbūt bija saskaņoti ar Zviedrijas
karaliskajiem pārstāvjiem. Tomēr baznīcas
likumam bija lielāks juridiskais spēks, kas
obligāti bija jāievēro. Tā izpildi vislabāk apliecina vairāki mācītāju ziņojumi par paveikto
1697. g.71 Šajā laikā pilnībā nostiprinājās
draudzes ķestera — skolmeistara — dziedātāja amats, tādējādi veicinot garīgās mūzikas
kultūras straujāku attīstību Vidzemes draudzēs. Zviedru muzikologs Karls Alans Mūbergs (Carl Alan Moberg, 1896–1978) uzskatīja, ka gan 1686. g. Zviedrijas baznīcas
likumu, gan arī atsevišķus oficiāli pieņemtos
noteikumus īpaši neņēma vērā, jo baznīcas
kalpotājiem pietika ar nelieliem vietēja rakstura rīkojumiem par mūzikas kopšanu draudzē. Viņi neizrādīja lielu interesi par to, lai
būtu izpildīts kaut vienkāršs draudzes dziedājums72. Ņemot vērā Vidzemes situāciju, šim
uzskatam var tikai pievienoties.
Otrkārt, jāņem vērā, ka Zviedrijas baznīcas likumu Vidzemē īstenoja tikai ar
1690. g., kad tas beidzot stājās spēkā.
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Likums nāca daudz par vēlu, bet tā prasības
ievēroja turpmāk, līdz pat 1832. g., kad spēkā nāca jauns, Krievijas luteriskās baznīcas
likums. Interesanti, ka Zviedrijā 1686. g. baznīcas likums bija spēkā līdz pat 1992. g.73
Savukārt Rokasgrāmatu sāka izmantot tikai ar
1708. g. un ne uzreiz visās lauku draudzēs, jo
tas bija laiks, kad pār Vidzemi plosījās Lielais
Ziemeļu karš. Tā oficiālā lietošanā bija gandrīz
simts gadus, līdz 1805. g.
Zviedrijas baznīcas likums ir būtisks informācijas avots Vidzemes garīgās mūzikas
kultūras izpētē. Šajā dokumentā ir minēti norādījumi par dziedāšanu un muzicēšanu dievkalpojumu laikā, par ķestera un ērģelnieka
pienākumiem. Kaut šo noteikumu nav daudz,
tomēr, izskatot tos kopā ar citiem pirmavotiem, var izsekot patiesai garīgās mūzikas
kultūras attīstībai Vidzemē. Vēl tikai jāizvērtē
Zviedrijas baznīcas likuma loma 17.–18. gs.
ne tikai mūzikas jomā, bet arī citās nozarēs —
jurisprudences, izglītības un luteriskās baznīcas vēsturē.

Avoti un piezīmes
1
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Luther M. Preface to Georg Fhau`s
Symphoniae iucundae (1538). In: Lehmann H. T. (general ed.) Luther`s Works.
Leupold U. S. (ed.) Vol. 53: Liturgy and
Hymns. Philadelphia: Fortress Press,
1965. P. 321.
Šī raksta pamatā ir 2008. g. 22. aprīlī
nolasītais referāts LU Literatūras, folkloras
un mākslas institūta konferencē “Meklējumi un atradumi”. Teksts pilnveidots, ņemot vērā jaunākos atradumus pirmavotos
un secinājumus.
1523. g., atbrīvojoties no Dānijas varas
Kalmāras ūnijā (Kalmarunionen, 1397–
1521), izveidojās jaunā Zviedrijas valsts ar
karali Gustavu Vāsu jeb Gustavu I (Gustav
Vasa, darb. 1521–1560) priekšgalā,
kas 1524. g. sarāva oficiālās saites ar
katolisko Romu, un karalis veica baznīcas
reformu atbilstoši Lutera mācībai. 1544. g.
Zviedrija pasludināja sevi par ortodoksāli
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4

5

6
7

8

9

10
11

evaņģēlisku valsti. Plašāk par šo tēmu sk.:
Andrén Å. Reformationstid. In: Tegborg L.
(huvudred.) Sveriges kyrkohistoria, Del
3. Stockholm: Verbum i samarbete med
Svenska kyrkans forskningsråd, 2002.
360. s.; Montgomery I. Enhetskyrkans
tid. In: Tegborg L. (huvudred.) Sveriges
kyrkohistoria, Del 4. Stockholm: Verbum
i samarbete med Svenska kyrkans forskningsråd, 2002. 331. s.
Andrén Å. Reformationstid. 221, 260–
265. s.
Pilns nosaukums zviedru valodā. Kyrkiolag och ordning, som then Stormächtigste
Konung och Herre, Herr Carl then Elofte,
Sweriges, Göthes och Wändes konung &
c. åhr 1686 hafwer låtit författa, och åhr
1687 af trycket utgå och publicera Jemte
ther til hörige stadgar. Stockholm, [1687]
(tryckt af Joh. Georg Eberdt). Turpmāk atsaucēs ērtības labad tiks izmantots saīsinājums — KL 1686, norādot nodaļu un
paragrāfu.
Montgomery I. Enhetskyrkans... 228. s.
Latvijas valsts vēstures arhīvs (turpmāk
tekstā — LVVA), 233. f., 4. apr., 1183. l.,
28. lp.; Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu
nodaļa (turpmāk tekstā — LUAB RR), Ms
1232, 3: 17. s.
Kampe P. Baznīcu celtniecība Vidzemē
zviedru valdības pēdējos piecdesmit gados (1660–1710). Rīga: Latvijas Universitāte, 1937. 89. lpp. (Latvijas Universitātes
raksti: Arhitektūras fakultātes sērija II. 2).
Karls Gustavs Uksenšerna bija Zviedrijas
valsts kanclera Aksela Uksenšernas (Axel
Oxenstierna, 1583–1654) mazdēls.
LUAB RR, Ms. 1140, 8:140. s.
Pilns nosaukums vācu valodā Kirchen–
Gesetz und Ordnung so der Groß–Mächtigste König und Herr, Herr Carl der Eilffte, der Schweden, Gothen und Wenden
König etc. im Jahr 1686 hat verfassen
und im Jahr 1687 im Druck ausgeben
und publiciren lassen. Riga, 1687.
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14

15

16

17

18

19

20

21

Montgomery I. Enhetskyrkans... 228. s.
Adamovičs L. Vidzemes baznīca un latviešu zemnieks 1710–1740. Linkolna; Nebraska: Sējējs, 1963. 6., 323.–324. lpp.;
Montgomery I. Enhetskyrkans... 219. s.
Rohkas — Grahmata Kurra sarakstihts
irr / us kahdu Wihsi Tai Deewa — Kalposchanai / ar Kristigahm Ceremoniehm
un Basnizas–Eeraddumeem / eeksch
muhsu Sweedru–Walstes Draudsehm
buhs noturretai un padarritai tapt. Riga:
G. M. Nöller, 1708.
Åhörarena skola och sin Godztienst troligen, och med Andächtigheet förrätta,
samt uti Böner, Lofsånger, Gudz Ordz
hörande och Sacramenternas bruk, wij sa
ödmiukheet och bootfärdigheet, icke allenast med Hierta och Mun, utan och med
sielfwe åthäfworne, til then store Gudens
Tienst och dryckan. KL 1686, II: 1.
Königl. Maij:t zue Schweden Consistorial
vnd Visitation Ordnung wie es Liefflandt
hinfüro zue Halten 1633. Cap. XXX. In:
Lundström E. H. J. Bidrag till Livlands Kyrkohistoria under den svenska tidens första
skede från Rigas intagande 1621 till freden i Oliva 1660. Uppsala, 1914. 246. s.
Liljedahl R. Svensk förvaltning i Livland,
1617–1634. Uppsala: Almqvist & Wiksells boktryckeri A. B., 1933. 388. s.
Klockaren skal i lijka måtto af Kyrckioherden och Församlingen wälias, men
icke utan Löftesmänn antagas. Han skal
wara ährlig, trogen och flijtig, Booklärd,
och kunna siunga och skrifwa, så at han
ther uti kan underwijsa Församlingens
Ungdom. KL 1686, XXIV: 31.
LVVA, 7349. f., 3. apr., 6. l., 10. lp.;
LUAB RR, Ms 1232, 3: 17. s.
LVVA, 233. f., 4. apr., 1082. l., 82. lp.;
234. f., 1. apr., 6. l., 2.–3. lp.; 234. f.,
1. apr., 7. l., 5., 89., 342. lp.; 235. f.,
3. apr., 122. l., 150. lp.
LVVA, 233. f., 4. apr., 29. l., 47. lp.; 233.
f., 4. apr., 1082. l., 82. lp.; LUAB RR, Ms
1232, 3: 17. s.
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LVVA, 2728. f., 1. apr., 534. l., 307. lp.;
Zviedrijas valsts arhīvs (Riksarkivet, turpmāk tekstā RA), Livonica II: 442 (šeit un
turpmāk — dokumenti nav numurēti).
Han skal och wara Kyrckian trogen, och
Kyrckioherden och Församlingen lydig,
söria för ringningen och klämtningen,
på behörige tijder, ställa Timmklockorna
[..]. Dheslijkes skal han wara Prästerna
wid Gudztiensten, Skriftermålen, och när
thet befalles, uti Sochnebud, samt annan
Kyrckiotienst, wid handen; men ingalunda genom någon Kyrckioherdens enskylte
tienst beswäras, hindras eller afhållas
ifrån then plicht honom åligger, med all
flijt och troheet at drifwa Barneläran.
Han skal och bära Capitlets, Probstens,
och Kyrckioherdens Bref til Probsten,
när the honom tilhanda komma, til nästa
Klåckare, och ther sådant försummas, til
skadan som ther af timar swara. KL 1686,
XXIV: 32.
Klockare (zviedru valodā), Glockenläuter,
Klockman (vācu valodā).
LUAB RR, Ms. 1140, 8: 142. s.; LVVA,
7348. f., 1. apr., 11. l., 520.-521. lpp.;
7349. f., 2. apr., 50. l., 30. lp.; 7349. f.,
1. apr., 225. l., 526. lp., 545. lp.; RA,
Livonica II: 442.
[..] Församlingen ther af, i sin sång
blifwer hindrad, at lofwa Gud med egen
Röst, hwilket böör skee ordenteligen och
samdrächteligen, hwarken för hastigt,
eller för långsamt. KL 1686, XIII: 2.
Johans de la Mīle (Johann de la Myle,
de la Myhle, de la Mühlen, darb.
1684–1707), ieguvis maģistra grādu teoloģijā, nācis no Kurzemes, mācītājs Dikļos
no 1684. vismaz līdz 1692. g., pēc tam
Cēsīs, 1702–1707.
LVVA, 233. f., 1. apr., 482. l., 16. lp.;
234. f., 1. apr., 7. l., 342. lp.; 234. f.,
1. apr., 35. l., 278. lp.; Vičs A. Iz latviešu skolu vēstures: Vidzeme no 1700. līdz
1800. g. Rīga: Zvaigzne, 1992. 24.–25.
lpp.
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THE SWEDISH CHURCH LAW AND MUSIC IN VIDZEME (LIVLAND) DURING
THE 17TH AND 18TH CENTURIES
Ieva Pauloviča

Summary
Keywords: Vidzeme (Livland), Lutheran Church, music, cultural history, 17th century
During the 16th–17th centuries, the Lutheran Church music developed as an integral part
of the divine service in the Baltic Sea region where Martin Luther’s doctrine dominated. The
province of Vidzeme (Livland) was a part of the Swedish Empire from 1621 up to 1710,
and Lutheranism was the only faith allowed in the territory ruled by Sweden. The Vidzeme
Consistory, established in 1633, managed all issues regarding the maintenance, foundation,
and development of local churches and schools and dealt with the offences against church
and faith, etc. In regard of sacred music, Vidzeme Consistory had few requirements. It
checked if congregations used Luther’s Psalm Book, if pastors performed sacral songs, etc.
The Swedish Church Law was announced in 1686 in Stockholm. It was also translated
from Swedish to German in 1687 and was published in Riga. The Law contains several
instructions and explanations also on singing and playing music during various church
services as well as the duties of singers, sacristans and organists. The purpose of this article
is to examine the impact of the Swedish Church Law on the development of sacral music
culture in the rural congregations of Vidzeme at the end of the 17th century and forward.
The study is based mostly on the archival, unpublished documents like records of church
visitations, correspondence between pastors, noblemen, church servants and the Consistory
dealing with the role of music in the church and during the church services.
This article reveals that the official requirements of the Law were not strictly followed
by church servants. It was enough to take into account earlier writings by district deans or
local pastors, representatives of town councils, and local noblemen that reflected analogous
instructions concerning performing music, and the duties of church music servants. However,
the Swedish Church Law was used in the churches and schools of Vidzeme. It was applied
up to 1832 when the new law of the Russian Lutheran Church was issued.
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Atslēgas vārdi: sakrālā glezniecība, Dievmātes ikonogrāfija, jezuītu ordenis
Negaidīts jaunatklājums bagātinājis Latvijas kultūrtelpu: glezna, kas līdz šim tika uzskatīta par bojā gājušu Jelgavā Otrā pasaules kara laikā, 2013. g. atrasta tālu no savas
izcelsmes vietas — Kaunatā. Ievērības cienīgs ir fakts, ka vēstures avoti glabā liecības par šī
mākslas darba tapšanas apstākļiem. Savukārt pati glezna — kas Latvijas 17.–18. gs. sakrālajā glezniecībā ir retums — sniedz ziņas par mākslinieka vārdu un pārstāv unikālu “Uzvaras
Dievmātes” ikonogrāfisko tipu.

Dievmātes godināšanas tradīcijas

Pēc tam, kad bīskaps Alberts Livoniju (t.i., Igaunijas un Latvijas teritorijas) bija
nodevis Dievmātes aizbildniecībā kā Māras
Zemi (Terra Mariana), neskaitāmi fakti liecināja par centieniem respektēt Dievmātes kultu. Tā, piem., Jaunavas Marijas vārdu nesa
pirmā baznīca senajā Rīgā (netālu no tagadējās Sv. Jāņa baznīcas); kad tā ugunsgrēkā
gāja bojā, 1216. g. sāka būvēt jaunu, kas
ieguva šo pašu svēto aizbildni. Dievmātes godam tika veltītas daudzas organizācijas. Tā,
piem., Rīgas Lielā ģilde ieguva titulu “Marijas
Ģilde”, viņas vārdā nosaukta arī “Izpalīdzības ģilde”, “Maiznieku brālība” u.c. Pie šo
organizāciju locekļu pienākumiem piederēja
Dievmātes kulta popularizēšana. Arī Livonijas ordenim jeb Svētās Marijas Vācu Nama
Jeruzalemē brālība Livonijā (Fratres de Domo
Sanctae Mariae Theutonicorum Jerusalemitana per Livoniam)1, tāpat kā visai Livonijai,
Jaunava Marija tika izraudzīta par svēto aizbildni. Ordeņa mestra rezidence Rīgas pilī
bijusi izgreznota ar Dievmātes statujām un
gleznām; mestra zīmogu un ordeņa karogus
rotāja Jaunavas Marijas attēls. Stājoties ordenī, jaunie bruņinieki deva svinīgu zvēres-

tu pils galvenajā zālē novietotās Jaunavas
Marijas statujas priekšā, bet, dodoties kaujās, dziedāja Dievmātei veltītas himnas, kā
“Salve Regina”, “Ave Maria Stella” un “Alma
Redemptoris Mater”.
Senās Livonijas reliģiskajā dzīvē Marijas
kultam bija noteicoša nozīme. Dievmātes svētku dienās Jaunavas Marijas vārdā tika iesvētītas baznīcas, kapelas un altāri. Zināms, ka
Rīgā bez četriem Vissvētākajai Jaunavai veltītiem altāriem viņas vārdā iesvētītajā Domā2
pa vienam bija gandrīz katrā pilsētas dievnamā3. Dievmātes godināšanas liecības sastopamas arī citviet: svētās Marijas vārdu iemūžinot vietvārdos: tāpat kā ordeņa virsmestra
rezidence Prūsijā saucās Marienburga, Latvijā
šāds nosaukums (vācu valodā) ir Alūksnei,
Viļakai — Marienhauzena, Saldum —
Frauenburga utt. Vietējie iedzīvotāji mērojuši
tālus svētceļojumus un pateicībā Kristus Mātei par izpildītajiem lūgumiem greznoja Brīnumdarītājas tēlus ar dārgām rotām4.
Ap 15./16. gs. miju katoļu Baznīca atradās savas varenības virsotnē. Krāšņie dievnami bija pārpildīti ar gleznotiem, akmenī
kaltiem un kokā grieztiem mākslas darbiem,
logu stiklu vietā mirdzēja koši krāsainas
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vitrāžas, uz altāru galdiem dižojās zeltīti vai
sudraba svečturi, liturģiskie trauki un vērtīgas relikvijas. Tolaik, kā, aprakstot skulptūru
“Madonna uz mēness sirpja”, trāpīgi atzīmējusi mākslas zinātniece Elita Grosmane,
ekspresīvās ciešanas un mocības no mākslas
pasaules pamazām tiecās izzust. 16. gs. tuvojoties, pastiprinājās ilgas pēc harmonijas,
cildena skaistuma un miera arī Dievmātes
atveidos. Taču beigu beigās “cerību sološais
tēls drīz kļuva par laikmeta pretrunu un trakojoša neprāta liecinieci.”5 Reformācijas grautiņu dienās daudzās lūgšanas un godbijība tika
atmesta un aizmirsta, svēto tēli iznīcināti.

Pēcreformācijas ēra

Laikmets pēc Trentas (Tridentas) koncila (1547–1563) bija iezīmīgs ar centieniem
atjaunot katoļu Baznīcas prestižu un sekmēt
reliģiskās dzīves aktivitāti. Šajā ziņā nozīmīgs
ir Baznīcas vadības aicinājums popularizēt katoliskās pasaules idejas ar redzamu tēlu palīdzību. Izšķiroša loma bija koncila 25. sesijas
lēmumiem 1563. g. Šīs sanāksmes ietvaros
tika aplūkots jautājums par sakrālo mākslu
un katoļu svēto attēlošanas nepieciešamību
un iespējām, — kā rezultātā Baznīca griezās
pie katoliskās pasaules ar mudinājumu pastiprināti pievērsties šādu mākslas darbu radīšanai un izmantošanai gan sabiedriskajā, gan
individuālajā pielūgsmes praksē. Visdedzīgāk
uz šo aicinājumu atsaucās Jēzus Sadraudzība6 (Societas Jesu) jeb jezuītu ordenis, kura
ieguldījums manāms arī Latvijas materiālās un
garīgās kultūras mantojumā.
Savas darbības laikā (1582–1820)7 jezuīti nonāca līdz pat vistālākajiem nostūriem,
dibinot misijas, skolas, veicot evaņģelizācijas
un draudžu garīgās apkalpošanas darbu. Ordeņa locekļu panākumus un labo slavu veicināja spēja jūtīgi uztvert un respektēt vietējās
vides īpatnības, pašaizliedzīgs darbs (sevišķi
krīzes apstākļos, ko radīja kari, bads un mēra
posts), kā arī latviešu valodas zināšanas. Turpretī pilsētās, jo īpaši protestantiskajā Rīgā,
kur konfesionālās sadursmes bija asāk izteik66

tas, attieksme pret šo kontrreformācijas spēku pārsvarā bija nelabvēlīga.
Iekārtojot pielūgsmes vietas (ceļot jaunas
un ar mākslas darbiem izdaiļojot jau esošās
baznīcas un kepelas), jezuīti — bez ordeņa
svēto atveidiem — pievērsa pastiprinātu uzmanību arī Dievmātes un Svētās Ģimenes
godināšanai. Turklāt bijība, sevišķā uzmanība
pret Jēzus un arī visas Baznīcas Māti ierakstīta ordeņa garīgumā jau pašos tā pastāvēšanas pamatos.
Jezuītu ordeņa dibinātājs Ignacijs Lojola
ir dzimis Ziemeļspānijā 1491. g.8 Viņš bija
ievērojamas, dižciltīgas dzimtas atvase, un
apstākļi labi situētā ģimenē noteica Lojolas
sākotnējo dzīves stilu, kas ne ar ko daudz
neatšķīrās no citu tālaika Spānijas augstākās sabiedrības jaunekļu dzīvesveida. Taču
1521. g. viņa mūžā iezīmēja krasu pagriezienu. Ņemot dalību militārā konfliktā pie Pamplonas, Ignacijs tika smagi ievainots, un fizisko ciešanu, kā arī veseļošanās laikā iepazītās
dievbijīgās literatūras iespaidā nolēma savu
dzīvi radikāli mainīt. Šo vēlmi pilnībā nostiprināja apņemšanās doties uz Svēto zemi, kā
arī spēcīgi pārdzīvotā vīzija: Dievmātes parādīšanās9 (1. att.). Vēlāk līdzīgus redzējumus
svētais piedzīvoja vairākkārt.
Sekojoši, svētais Ignacijs no Lojolas iegājis kultūrvēsturiskajā atmiņā ar savu dedzīgo
mīlestību pret Jaunavu Mariju un centieniem
šo pārliecību izplatīt10. Viņš apbrīnoja Jaunavas Marijas atveidus un pirms nāves mudināja ordeņa brāļus saglabāt “Ceļa Dievmātes”
(Madonna della Strada) attēlu, kas pēcāk
tika izstādīts Jēzus Svētā Vārda pie Argentīnas baznīcā (Chiesa del Santissimo Nome di
Gesù all’Argentina; Il Gesù) Romā. Savukārt
Pēteris Kanīzijs (Peter Canisius, 1521–1597)
veicināja lūgšanas “Esi sveicināta” iekļaušanu
1555. g. katehismā11. Arī citi ordeņa brāļi nežēloja pūliņus, lai cildinātu Kristus Māti12.
Dievmātes loma cilvēka dvēseles glābšanas ceļā uzsvērta neskaitāmos jezuītu sacerējumos un mākslas darbos. Par to runā arī
ārkārtīgi lielu popularitāti guvusī Antuāna Sekē
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(Antoine Sucquet, 1574–1627) grāmata “Via
vitae aeternae” (“Mūžīgās dzīves ceļš”; pirmpublicējums Antverpenē, 1620), kurai ilustrācijas darinājis gravieris Boēcijs Bolsvērs (Boetius Adamsz Bolswert, ap 1580–1633). Kā tas
ordeņa garīgumam raksturīgi, šajā sacerējumā
liels uzsvars likts uz cilvēka personīgo izvēli:
jezuīti vairāk nekā citas katoļu grupas uzsvēra
brīvo gribu un cilvēka atbildību par sevis labošanu un savienošanos ar Dievu. Šajā aspektā
Jēzus Sadraudzības domātāji atšķīrās ne tikai
no protestantiem (kas uzsvēra predestināciju
un taisnošanu caur ticību kā tādu), bet arī no
citām katoļu kopienām (šajā jautājumā bijuši aktīvi disputi, piem., ar dominikāņiem13).
Izšķiršanās par netikumu un kaislību vadītu
posta ceļu, kas triec dvēseli uz pazušanu, vai
to, kas ved pie Dieva, ir katra indivīda rokās.
Tomēr šajā procesā cilvēks nekad nav pilnībā
viens. Bolsvēra izteiksmīgās ilustrācijas vizuāli
papildina Sekē vēstījumu par dēmoniem, kas
visiem līdzekļiem vedina ceļinieku uz elli; kā
arī tikumu ceļu, ko sargā eņģeļi, svētie, Diev-

māte un — pāri visam — Kristus. 32. gravīrā Marija ir Atklāsmes grāmatas Apokalipses
Sieva, ar kroni un divpadsmit zvaigžņu vainagu rotātā Dievmāte, kas cēli stāv uz mēness
sirpja, turot rokās Bērnu Jēzu un valdnieces
scepteri14. Eņģeļi un svētie debesīs pielūdz
viņu. Marija ir Dieva Māte, kristiešu aizbildne
un patvērums. Sekē mudina lasītāju atdarināt,
mīlēt un godāt viņu. Savukārt Dievmāte gādā
par mierinājumu un iepriecinājumu dvēselei,
kas vēršas pie viņas, un, ja nepieciešams, arī
tiešu iejaukšanos — kā glābjot kuģi no bojāejas vai aizdzenot velnus15.
Pēcreformācijas laikā, sevišķi Jēzus Sadraudzības sekotāju vidē, Dievmātes pielūgsmi veicināja neskaitāmi mākslas darbi, tostarp tās pašas Antverpenē izdotās gravīras,
kurās tika atspoguļotas novitātes teoloģiskajā
domā16. Tās kalpoja gan par iedvesmas avotu
māksliniekiem, attīstot gravīrās redzētos paraugus ievērojama izmēra gleznās un skulptūrās, gan palīglīdzekli ticīgo reliģiskajā praksē.
Īpaši daudz Jaunavas Marijas atveidu klajā

1. att. Domingo Martiness (Domingo Martínez, 1688–1749). Svētais Ignacijs Lojola pie
Manresas, rakstot “Garīgos vingrinājumus”. 1740. Convento de Santa Isabel, Seviļa.
http://www.galeon.com/juliodominguez/2008/sisa02.html
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2. att. Bartolomē Estebans Muriljo. Bezvainīgā
ieņemšana ar pusmēnesi. 1660–1670. Museo
Nacional del Prado, Madride

3. att. Nezināms mākslinieks. Bezvainīgā
Jaunava Marija. 19. gs. sākums. Aulejas
baznīca. Foto: Kristīne Ogle, 2006

laida Vīriksu (Wierix) ģimene, kas darbojās
ciešā sadarbībā ar jezuītu ordeni17.
Pateicoties jezuītu starpniecībai, Dievmātes tēlojumi savulaik bagātinājuši arī Latvijas
kultūrvidi. Gan baznīcu vizitāciju tekstos rodamās ziņas, gan līdz mūsu dienām saglabātie mākslas darbi liecina par izteikto interesi
atveidot Kristus Māti. Atmiņas par Rietumos
redzētām gleznām, kā arī daudz vieglāk pārvadājamās gravīru lapas jezuītu ordeņa brāļiem viņu misiju gaitās ceļoja līdzi (2.–3. att.).
Atšķirībā no katoļu garīgajiem ordeņiem,
kas bija orientēti uz kontemplatīvu dzīvi,
Jēzus Sadraudzības specifika bija izteikta
atvērtība sekulārās dzīves procesiem, aktīva sadarbība ar ārpus reliģiskās apvienības
stāvošām personām. Šī iezīme ir par iemeslu
tam, ka organizācijas māksliniecisko mantojumu nav iespējams uzlūkot citādi kā vien
korelācijā “pasūtītājs–izpildītājs–lietotājs”, un
svarīgi, ka ikviens no šiem posmiem varēja
spēcīgi ietekmēt galarezultātu.
Vispirms, protams, tas bija ordenis, kas
ar savu rūpīgi izstrādāto māksliniecisko prog-

rammu noteica mākslas darbu ideoloģisko
satvaru. To formālās izveides ziņā biedrības
pārstāvji, nākdami no dažādām zemēm, varēja ieteikt jaunas, negaidīti drosmīgas idejas,
kas nereti saliedējās ar vietējām kultūras tradīcijām, bet reizēm palika unikāla risinājuma
statusā. Ordeņa locekļiem bija nepārvērtējama loma kā pasākumu iniciatoriem, un viņu
klātbūtnei varēja būt izšķiroša nozīme jauno
projektu īstenošanā.
Jēzus Sadraudzības māksliniecisko sniegumu ar savu izglītību, pieredzi un radošo
pieeju ietekmēja gan ordeņa, gan ārpus tā
strādājošie mākslinieki (gadījumos, kad tādi
tika pieaicināti). Zināms, ka jau no paša
sākuma, lai arī organizācijai savu arhitektūras un mākslas meistaru netrūka, visur
pasaulē jezuīti sadarbojās ar laicīgajiem
speciālistiem, piemēram, ar Džakomo da
Vinjolu (Giacomo da Vignola, 1507–1573),
Džakomo della Portu (Giacomo della Porta,
ap 1533–1602), Džirolāmo Reinaldi (Girolamo Reinaldi, 1570–1655), Karlo Fontānu
(Carlo Fontana, 1634–1714), Pīteru Paulu
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Rubensu (Peter Paul Rubens, 1577–1640),
Džovanni Batistu Gauli (Giovanni Battista
Gauli; Baciccio, 1639–1709), Pjetro da Kortonu (Pietro da Cortona (Barrettini), 1596–
1669) un daudziem citiem. Tie savukārt
paturēja tiesības uz radošu brīvību un varēja
savas idejas iemiesot, pildot tiklab jezuītu,
kā citu katoļu apvienību un laicīgo pasūtītāju
uzdevumus.
Parasti fonā atkāpjas trešais, nebūt ne
mazāk svarīgs aspekts, proti — pasākuma
finansētājs atbalstītājs, kas, bez šaubām,
arī varēja ietekmēt katra projekta ieceri un
īstenošanu. Piemēram, bagātais holandiešu
tirgotājs Francisks van Dolre (Franciscus van
Dolre, †1695)18 testamentā uzsvēra, ka vēlas atbalstīt tieši jezuītus, kas savā darbā jau
sasnieguši vērā ņemamus panākumus, nevis
kādu citu katoļu garīgo ordeni19, un rezultātā
tika iegūts pamatkapitāls Skaistkalnes baznīcas celšanai. Arī citviet Latvijā bija vērojamas
līdzīgas tendences.

Pētera Plagmana gadījums

Lai gan vairumā gadījumu jezuītu un citu
ordeņu finansiālie atbalstītāji bija dedzīgi “katoļu lietas” līdzjutēji20, vēstures avoti glabā
arī savdabīgas liecības par atšķirīgi noskaņotu līdzcilvēku ieguldījumu. Tā, piem., jezuītu
annāles vēsta par 1737. g. notikušu starpgadījumu: Jelgavas (tolaik Mītavas) iedzīvotājs Pēteris Plagmans publiski apvainojis
Dievmātes godu, un šis fakts nav palicis bez
ievērības, krietni saviļņojot līdzgaitnieku prātus. Šodienas acīm raugoties, grūti iztēloties
to reizēm gluži vai nokaitēto gaisotni, kāda
savulaik varēja uzliesmot reliģiskajā dzīvē.
Jezuītu annāles glabā liecības par daudzām
visnotaļ dramatiskām konfliktsituācijām, risinot dažāda — gan saimnieciska, gan arī
garīga — rakstura sarežģījumus konfesiju
starpā. Acīmredzot doktrinālie jautājumi,
kas skar Dievmātes dzīves un Jēzus pasaulē nākšanas tēmas, laiku pa laikam varēja
izvirzīties vietējās sabiedrības uzmanības
centrā. Teju vai trīs gadsimtus lielā distance

varbūt arī liedz līdz galam aptvert, ar kādu
aizrautību šie jautājumi varēja tikt apspriesti. Iespējams, mūsu ziemeļnieciskajā vidē tie
tomēr nebija gluži tik radikāli, kā tas bija ar
karstasinīgo spāni Ignaciju Lojolu 16. gs.,
kurš autobiogrāfijā apraksta vēlmi “pamielot ar pāris dunča dūrieniem” kādu mauru,
kas atļāvies apšaubīt Dievmātes nevainību
pēc Jēzus dzimšanas fakta21 (gan, beigās,
Dieva vadīts, no šī nodoma atteicies). Tomēr
skaidrs, ka kaislības sita augstu vilni un reizēm neizslēdza arī personiskus apvainojumus
vai pat fizisku izrēķināšanos.
Tiesa, pats ordeņa dibinātājs savulaik
nāca pie slēdziena, ka ar dunča vicināšanu
ticības jautājumu skaidrošanā pārāk tālu netikt. Tāpēc, atgriezies no Svētās zemes, viņš
ķērās pie pasākumiem savu zināšanu papildināšanā: viņš mācījās Alkalas (1526–1527)
un Salamankas (1527) universitātē, bet
1528. g. uzsāka studijas Parīzē. Ļoti augstā
līmenī organizēta intelektuālā izaugsme ar
laiku izveidojās kā jezuītu ordeņa savveida
raksturlielums22, — kas attiecīgi ļāva gan izvērst izglītojošo darbu23, gan noturēt spraigas
un argumentētas debates reliģijas jautājumos
ar līdzcilvēkiem24. Nav viegli rekonstruēt konkrētā konflikta eskalāciju ar annālēs minēto
Plagmanu, taču skaidrs, ka gala rezultāts bija
ievērības cienīgs. Cik noprotams, strīdā bija
iesaistījušies ne vien Jelgavas katoļi un luterāņi, bet arī pilsētas rāte. Rezultātā nemieru
cēlāju nolemts sodīt, un sankcijas ir visnotaļ
savdabīgas: Plagmans apņemas finansēt divus mākslas darbus — “Svētās Jaunavas Marijas” un vēl vienu, mazāku “Svēto Joahima
un Annas” atveidu25. Vēlāk abas gleznas ievietotas jezuītu apkalpotās Jelgavas Sv. Jura
katoļu baznīcas (4. att.) sānu altāros.
Senie baznīcas vizitāciju akti liecina, ka
“Svētās Ģimenes” altāra augšējā daļā tiek
iekļauts “Svēto Joahima un Annas” tēlojums,
kur gan Svētajam Jāzepam, gan Marijai, gan
Jēzum virs galvām bijuši izveidoti sudraba
kroņi. Savukārt “Epistulas” (labajā) pusē bijis
altāris ar “Svētās Jaunavas Marijas” atveidu.
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4. att. Jelgavas Sv. Jura baznīca. 1643–1644.
VKPAI PDC Jelgavas baznīcas lieta. Inventāra Nr. 2540-62-KM

Tās galvu rotāja divpadsmit sudraba zvaigznes, bet kāja atbalstījās uz sudrabā veidota
mēness sirpja, virs Dievmātes krūtīm bija redzama liela sudraba sirds, kā arī apzeltīts krucifikss. Arī šeit Vissvētākās Jaunavas un viņas
Bērna Jēzus galvas rotāja sudraba kroņi26.
Jāpiebilst, ka sudraba aplikācijas Jelgavas
Sv. Jura baznīcā greznoja arī 17. gs. darināto
centrālā altāra Krustā sistā atveidu.
19. gs. otrajā pusē baznīcas sānu altāri tika pārveidoti, iegūstot neogotisku risinājumu un Jūliusa Dēringa (Julius Johann
Döring, 1818–1898) darbus: 1863. g. gleznoto “Siksta Madonnas” kopiju un 1868. g.
veidoto “Svēto Ģimeni”27. Savukārt abu
altāru vecās gleznas mainīja savu atrašanās
vietu. Par “Svētās Marijas atveidu” 1936. g.
ziņas sniedzis katoļu priesteris un mākslas
vēstures pētnieks Kazimirs Jasens (Kazimiras Jasėnas, 1867–1950)28, apgalvojot, ka
glezna ievietota Jelgavas katoļu kapu kapličā.
Laimīgā kārtā iespaidu par gleznu papildina
arī Jasena grāmatā ievietotā melnbaltā reprodukcija29 (5. att.).
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5. att. Svētās Jaunavas gleznojums Jelgavas
katoļu kapu kapličā. Jasėnas K. Visuotinė
meno istorija. Mintauja, 1936. P. 377.
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Negaidīts atklājums

vietu. 2013. g. ar vietējā priestera Haralda
Ilgu laiku tika uzskatīts, ka mākslas Broka gādību glezna ielikta jaunā rāmī un nodarbs, par kura atrašanās vietu Kazimirs Ja- vietota draudzes namā.
sens norādījis katoļu kapu kapliču30, Otrā pasaules kara laikā gājis bojā. Tomēr Kazimira Uzraksts
Gleznas gaitas laikā un telpā sniedz lieJasena grāmatā publicētā Jelgavas “Dievmātes” gleznas fotogrāfija31 piesaistījusi sakrālās cības par Latvijas kultūras mantojuma samākslas mantojuma saglabāšanas entuzias- režģīto situāciju un neskaitāmajām mīklām.
tu uzmanību, ļaujot atpazīt to attālā Latga- Savukārt mākslas darbs pats ietver vēstīles nostūrī. Zināms, ka glezna vismaz kopš jumu, kas daudzas no mīklām negaidīti un
1970. g. glabāta Kaunatas baznīcas sakris- pārsteidzoši atrisina. Apgleznotais audekls ir
tejā “aiz skapja, ietīta lupatās” un “Kauna- piestiprināts masīvai koka pamatnei, uz kutā dzīvo sieviete, kas atceras, ka šo mākslas ras (gleznas aizmugurē) vidusdaļā redzams
darbu 1970. g. pa nakti pārveda no
Dukstigala uz Kaunatu priesteris Jānis
Zelčs.”32 Tiecoties šķetināt vēstures
uzdotos jautājumus, talkā nāk bīskapa Jāņa Cakula 1996. g. publicētais
pētījums33, kas paskaidro, ka tik tiešām, Jelgavā savulaik strādājis priesteris, kurš dzimis 1937. g. 30. janvārī
Tilžas draudzē, ieguvis vidējo izglītību
un mācījies Rīgas Metropolijas Garīgajā seminārā (kur iestājies 1958. g.),
iesvētīts par priesteri 1966. g. 22. maijā
(tas notika Rīgas Sv. Jēkaba katedrālē,
un ceremoniju veica kardināls Julians
Vaivods). Drīz pēc tam (kopš 1966. g.
21. jūlija) Jānis Zelčs darbojies kā Jelgavas draudzes vikārs un apkalpojis
Kalnciema draudzi. Savukārt 1970. g.
22. maijā viņš pārcelts darbā uz Kaunatu un Dukstigalu, kur līdz 1973. g.
jūnijam bijis šo draudžu prāvests. Pēc
ilggadējas kalpošanas Peipiņu, Rageļu, Baltinovas, Ilūkstes, Bebrenes, Rubeņu, Mežvidu un Nautrēnu draudzēs
priesteris aizgājis mūžībā 1982. g.
30. novembrī, un ir apbedīts Mežvidu
draudzes kapsētā.
Acīmredzot 1970. g. ir bijis izšķirošs Jelgavas “Uzvaras Dievmātes”
pastāvēšanas vēsturē, un kaut kādu, 6. att. Johans Andreāss Leitners (Johann Andreas Lelīdz šim nenoskaidrotu iemeslu dēļ utner, 1678–1745). Uzvaras Dievmāte. Kreisā puse.
mākslas darbs, līdz ar 33 gadus veco 1737. Audekls, koks, eļļa. 155 x 95 cm. Kaunata.
priesteri34 — krasi mainīja atrašanās Foto: Andris Vasiļevskis, 2015
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uzraksts latīņu valodā (6. att.), kurš liecina
par mākslas darba savdabīgajiem tapšanas
apstākļiem:
Am1801 ?????????????????????
?????????von G. A. Gruenicek [?]
Maler zu Mitau
1801. 28. July.

DOM adGloriam
BV MariaeadHonorem
Imago haecAnno 1737 die 5.Dicembris
InmulctamdishonorataeVerbisblasphemisejusdem VIRGINIS sinelabe
CONCEPTAE
SumpsibusPetriPlagmann* ????
etCivisMittaviensis
comparata				
a JoannaeAndrea
Leitnerpicta.
* Blasphemator

Mākslinieks

Rakstot par Latvijas 17.–18. gs. sakrālo glezniecību, jāmin fakts, ka šajā jomā, ar
retiem izņēmumiem, mākslas darbi figurē kā
anonīmu mākslinieku veikums. Citādi ir ar
portretu glezniecību, kur gan paši artefakti,
gan ziņas par meistaru vārdiem saglabājušās
krietni kuplākā skaitā. Tāpēc sevišķi nozīmīga ir Kaunatā atrastās gleznas uzraksta daļa,
kas ietver vārdus “a Joannae Andrea Leitner
picta”.
Par šāda mākslinieka darbību Jelgavā
atrodamas ziņas gan Jūliusa Dēringa (Julius Döring, 1818–1898) pierakstos balstītajā Vilhelma Neimaņa (Johann Wilhelm Carl
Neumann, 1849–1919) publikācijā35, gan
vēlāk Paula Kampes (1885–1960) sarakstītajā ziņu klāstā36. Apkopojot skopās ziņas,
nedaudz izvērstāku informāciju savulaik
sniegusi mākslas zinātniece Ieva Lancmane
(1943–2004)37. Līdz ar to kļūst skaidrs, ka
Johans Andreāss Leitners (Johann Andreas
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Leutner; Leuttner; Läuttner, 1678–1745)
pārstāvēja visnotaļ plašu un redzamu mākslinieku dzimtu, kas 17.–18. gs. darbojās Jelgavā.
17. gs. otrajā pusē Jelgavā no Arnsfeldes
ieceļoja pozamentu un suku taisītājs Johans
Leitners ar ģimeni. Leitnera dēli Kristians un
Johans Andreāss kļuva par gleznotājiem38.
15 gadu vecumā (1693) mākslinieks Johans
Andreāss pirmoreiz minēts pilsētas dzīves aprakstos kā Mahlergesell (gleznotājzellis). Kara
un mēra posta skarbajam laikmetam spītējot,
iezīmējis savas dzīves gaitas ar visnotaļ priecīgu notikumu, — 1710. g. viņš apprecējis
Juliānu Bencīnu, portretista un garšvielu
tirgotāja Johana Heinriha Bencīna, vecākā,
meitu. Cik noprotams, Johans Andreāss Leitners, pēc tam, kad pametis zviedru militāro
dienestu, specializējās portretu glezniecībā,
un acīmredzot pieprasījuma šāda tipa pasūtījumiem tālaika Jelgavā netrūka. Māksliniecisko ierosmju ziņā svarīgs fakts, ka Leitnera
tēva senči nākuši no Austrijas. Tas, iespējams, noteica dzimtas piederību katoļu draudzei, un līdz ar to — radošo centienu ievirzi
specifiski katoliskā gultnē. Leitneram bija
seši bērni, no kuriem jaunākais Kristofers Ferdinands (1722–1788) arī kļuva par mākslinieku39. Sešdesmit septiņu gadu vecumā
Jelgavā Johans Andreāss Leitners aizgāja
mūžībā.

Gleznas vēstījums

Gleznojums, kas pieder Johana Andreāsa Leitnera otai, atklāj lakonisku un tajā pat
laikā nozīmīgu informāciju. Uz zeltainu mākoņu fona Vissvētākā Jaunava tēlota pilnā
augumā, stāvot uz mēness sirpja, labajā
pusē turēdama Jēzu (7. att.). Garā, sarkanā
kleita sniedzas līdz zemei, nedaudz atsedzot
vien kailo kāju purngalus. No labā pleca ap
Jaunavas stāvu vijas tumši zils apmetnis,
savukārt Bērna augumu sedz balti zeltains
auduma gabals, kas bagātīgās krokās ieslīpi viļņojas uz leju. Balts ir arī Dievmātes
plīvurs, kas krīt pār pleciem uz muguru,
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7. att. Johans Andreāss Leitners. Uzvaras Dievmāte. 1737.
Audekls, koks, eļļa. 155 x 95 cm. Kaunata. Foto: Andris Vasiļevskis, 2015
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izceļot viņas garo, cirtaino matu tumši zeltaino mirdzumu.
Mēness sirpis novietots uz simboliska
zemeslodes atveida. Ap to apvijusies čūska,
kas — kā atgādinājumu par cilvēces grēkā
krišanu — aiz pagara kāta, izsmējīgi, zobos
tur ābolu. Tomēr bravūrīgā panākumu svinēšana tiek spēji iztraucēta: mātes rokās ērti
atsēdies, mazais Jēzus ar iespaidīgu krusta
šķēpu satriec galvu ļaunuma valdniekam, ko,
samīdama pie zemes, piespiedusi Dievmāte,
pārliecinoši demonstrējot uzvaru pār to.
Par spīti situācijas dramatismam, Bērna
sejā un pat visā augumā vērojams miers.
Līdzīga izteiksme valda arī Dievmātes tēlā:
ideāli veidotie sejas panti ar tumšajām, nedaudz ieslīpajām acīm, pagaro degunu un
cieši sakniebtajām lūpām pauž mierpilnu
domīgumu. Katrā ziņā barokālais kontraposts
un tērpu kroku plīva neizjauc kopnoskaņas
svinīgo un nopietno raksturu.
Mākslinieka meistarību apliecina gan pārliecinoši iekomponētais un uzbūvētais Dievmātes stāvs, gan ļoti smalki veidotās detaļas,
piemēram, pērļu bumbiņas, mati, pat čūskas
spīdīgie zobi un krokainā āda.
Gleznas aizmugurē (augšējā daļā) vācu
valodā stāstīts arī par 1801. g. veiktajiem
pārgleznojumiem, un, tik tiešām, rokrakstu
atšķirības ir nojaušamas (piem., Dievmātes
labās rokas, kreisās pēdas, drapēriju u.c.
fragmentos). Nav izslēgts, ka kādi labojumi
veikti arī pēc sudraba elementu noņemšanas.

Salīdzinājumi

Mēģinot izprast Jelgavas tēlojuma nozīmi
plašākā kontekstā, nepieciešams pievērst uzmanību tieši ikonogrāfiskajam tipam, meklējot līdzības un konstatējot atšķirīgo radniecīgos mākslas darbos.
Vērtējot pēcreformācijas laika mantojumu, sevišķi sakrālās glezniecības jomā, jākonstatē, ka ne vien Latvijā, bet arī krietni
plašākā areālā absolūtā pārākumā ir t.s.
Bezvainīgi Ieņemtās tēls. Salīdzinot ar Jelgavas gleznojumu, saistoši šķiet līdzīgie
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8. att. Bartolomē Estebans Muriljo (Bartolomé
Esteban Murillo, 1617/18–1682). Bezvainīgā
Ieņemšana. 1660–1665. Audekls, eļļa. 206 x
144 cm. Museo Nacional del Prado, Madride.
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/236x/
ab/7b/c7/ab7bc7a4de54896801684f833
020ad3b.jpg

atribūti kā pilnā augumā atveidotā Marija,
mēness sirpis zem tās kājām, reizēm arī
zemeslode un divpadsmit zvaigžņu loks ap
galvu. Tomēr būtiski atšķirīga iezīme bija
Bērna Jēzus iztrūkums tēlojumos. Dogmāts
par Bezvainīgo Ieņemšanu ir samērā jauns
(1854. g. 8. decembrī to izsludināja pāvests
Pijs IX40), tomēr Bezvainīgi Ieņemtās Dievmātes godināšana un atveidojumu ģenēze ir
krietni senāka41. Ievērojams ir šādu mākslas
darbu skaits katoliskajā Eiropā. Viens no visražīgākajiem un arī populārākajiem šīs tēmas
atveidotājiem savulaik bija Bartolomē Estebans Muriljo (Bartolomé Esteban Murillo,
1617–1682) (8. att.). Arī Latvijas sakrālajā
telpā visbiežāk atrodamas tieši šī mākslinie-
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ka darbu kopijas un parafrāzes, piem., Preiļu
Vissvētās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas kapelā (altārglezna), Pušas Vissvētās
Trīsvienības Romas katoļu baznīcā (centrālā
altāra noslēguma daļā), Nautrēnu Jaunavas
Marijas Bezvainīgās Ieņemšanas Romas katoļu baznīcā (altārglezna), Vanagu Sv. Annas
Romas katoļu baznīcā (altārglezna), Bērzgales Dieva apredzības Romas katoļu baznīcā
(altārglezna), Valmieras Jaunavas Marijas
debesīs uzņemšanas Romas katoļu baznīcā
(altārglezna) u.c.

10. att. Ciļņu grupa virs Rīgas pils ziemeļu
ieejas. Dievmāte ar Jēzus bērnu (1515)
un Livonijas ordeņa mestrs Valters fon
Pletenbergs (pēc 1535). Rīgas dievnami.
Arhitektūra un māksla. 285. lpp.

9. att. Madonna uz mēness sirpja. 15. gs.
Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs. Rīgas
dievnami. Arhitektūra un māksla. (Aut. kol.)
Rīga: Zinātne, Apgāds “Mantojums”. 278. lpp.

Ar Bērnu, savukārt, redzama t.s. “Saulē
tērptā Sieva”42. Šī tipa ikonogrāfija balstās
Jaunās Derības Jāņa Atklāsmes grāmatas
tekstā: “Pie debesīm parādījās liela zīme:
sieva saules tērpā, mēness apakš viņas
kājām un viņai galvā divpadsmit zvaigžņu vainags” (Jņ. Atkl. 12:1). Dievmātes atveids, Jaunavai pilnā augumā stāvot
uz mēness sirpja, ar kroni galvā un Bērnu
Jēzu rokās, atsauc atmiņā zināmos Livonijas sakrālās mākslas paraugus, kas laimīgā kārtā saglabājušies no senās godības.
Tāda ir, piem., “Madonna uz mēness sirpja”
(15. gs.), kas patlaban atrodas Rīgas vēstures un kuģniecības muzejā (9. att.), kā arī
“Dievmāte ar Jēzus bērnu” (1515) cilnī virs
Rīgas pils ziemeļu ieejas (10. att.).
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11. att. Migels Kabrēra (Miguel Mateo Maldonado y Cabrera, 1695–1768). Apokalipses
Jaunava. Ap 1760. Audekls, eļļa. Museo Nacional de Arte, Mehiko. http://commons.wikimedia.
org/wiki/File:Miguel_Cabrera_-_The_Virgin_of_the_Apocalypse_-_Google_Art_Project.jpg

Tāpat ar Bērnu tiek tēlota “Apokalipses

Jaunava” (11. att.). Arī šo atveidu idejiskais

pamatojums meklējams Jāņa Atklāsmes grāmatas 12. nodaļas tālākajā tekstā, kur aprakstīti dramatiskie notikumi ar Bērna dzimšanu,
konfrontācijā ar pūķi (veco čūsku), bēgšanā
un izglābšanās.

“Uzvaras Dievmāte”

Vismaz kopš 7. gs. Jaunava Marija tikusi
asociēta ar uzvarām pār Kristīgās ticības, se-
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višķi Katolicisma pretiniekiem43 (kas svarīgi
arī Jelgavas gleznas tapšanas situācijā), ar
laiku paplašinot konceptu ar tādiem nojēgumiem kā žēlastības un tikumu uzvara pār
grēku u.c. Bet visciešāk “Uzvaras Dievmātes” kults ir saistīts ar slaveno Lepanto kauju44, kuras piemiņai pāvests Pijs V ierosināja
ik gadus svinēt “Uzvaras Dievmātes” svētkus, — jo saistīja šo veiksmi tieši ar Vissvētākās Jaunavas palīdzību. 1573. g. pāvests
Gregors XIII nomainīja “Uzvaras Dievmātes”
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svētku nosaukumu uz “Svētā Rožukroņa”
svētkiem. Pāvests Klements XI paplašināja
svinēšanu visā latīņu ritā, ierakstot tos Vispārējā Romas kalendārā 1716. g. un nozīmējot oktobra pirmo svētdienu kā svētku
dienu. Savukārt pāvests Pijs X 1913. g. pārcēla svinamo dienu uz 7. oktobri, bet pāvests
Jānis XXIII 1960. g. nomainīja nosaukumu
uz “Rožukroņa Dievmātes” svētkiem45.
Ar laiku tika izstrādāta arī “Uzvaras Dievmātes” (latīniski Sancta Maria de Victoria)
ikonogrāfija46, kas uzrāda visnotaļ sarežģītu
māksliniecisko programmu. No vienas puses,
tiek saglabāti atsevišķi elementi, kas redzami
Jāņa Atklāsmes grāmatā balstītajā Bezvainīgi
Ieņemtās tēlā: mēness sirpis, zemeslode un
12 zvaigžņu vainags. Taču klāt nākuši arī gluži jauni motīvi. Immaculata Conceptio tipam
obligātā baltā kleita nomainīta ar sarkanu
(apmetņa zilā krāsa saglabājas) un Mātes
rokās redzams Jēzus Bērns, kas ar garu šķēpu satriec galvu pie Dievmātes kājām esošajai čūskai. Šāda sižeta literārais pirmavots
meklējams Vecās Derības tekstā: “Un Es
celšu ienaidu starp tevi un sievu, starp tavu
dzimumu un sievas dzimumu. Tas tev sadragās galvu, bet tu viņam iekodīsi papēdī.”
(1. Moz. 3:15).
Pēcreformācijas laikos šis tips ieguva popularitāti katoliskajā pasaulē, tostarp Austrijā
un Bavārijā. Vācu areālā to dēvē par “Maria
vom Siege”. Savukārt itāļu kultūrā šie atveidi
pazīstami arī ar nosaukumu “Figlia del tuo
Figlio” (tava Dēla meita), kas akcentē domu
par Marijas Bezvainīgo Ieņemšanu un Kristu kā vienīgo Pestītāju, — tādēļ tieši Bērns
ir tas, kas iedur krusta šķēpu čūskas galvā47.
Tomēr jāsaka, ka, par spīti ievērojamai tēlojuma un idejiskajai atšķirībai, gan Rietumeiropas mākslas vēstures tekstos, gan arī konkrētās Jelgavas gleznas aprakstos (baznīcas
vizitāciju tekstos) “Uzvaras Dievmātes” gleznas apzīmēšanai nereti tiek lietoti tādi jēdzieni kā: “Bezvainīgi Ieņemtā”, “Bezvainīgā
Jaunava Marija”, “Bezvainīgās Ieņemšanas
Jaunava”, “Bezvainīgās Ieņemšanas Marija”,

“Bezvainīgi Ieņemtā Jaunava” u.tml., — tādējādi veicinot maldinošu priekšstatu un dažādu misēkļu vairošanos.

Karlo Marata

Liela loma “Uzvaras Dievmātes” tēla
popularizēšanā Itālijā bija māksliniekam
Karlo Maratam (Carlo Maratta, arī Maratti,
1625–1713). Pārsvarā viņš darbojās Romā
un, iedvesmojoties no tādiem autoriem kā

12. att. Karlo Marata (Carlo Maratta, arī
Maratti, 1625–1713). Svētā Jaunava tronī
ar sv. Karlo Boromeo, sv. Ignaciju Lojolu un
eņģeļiem. Ap 1685. Santa Maria in Vallicella,
Roma. No: http://makeyourideasart.com/
wp-content/uploads/2013/12/MARATTI_
Carlo_Madonna_and_Child_Enthroned_with_
Angels_and_Saints.jpg
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Anībale Karači (Annibale Carracci, 1560–
1609) un Andrea Saki (Andrea Sacchi,
1599–1661), centās vēlā baroka glezniecību vadīt klasicizējošā gultnē. 17. gs.
60. gados Maratas darbnīca bija visprominentākā Romā (pēc arhitekta Frančesko Boromīnī (Francesco Borromini, 1599–1667)
nāves Marata tika uzskatīts par Romas vadošo mākslinieku), un gleznotāja klientu loku
veidoja Eiropas turīgākie pilsoņi. 1664. g.
K. Marata kļuva par Svētā Lūkas akadēmijas
vadītāju (Accademia di San Luca), un šajā
amatā viņš sevišķi veicināja antīkās mākslas
studijas.
Starp izcilā gleznotāja darbu pasūtītājiem bija augstākās garīdzniecības pārstāvji,
tostarp pāvests Klements X, kuram Marata
17. gs. 70. gados izgleznoja Altjēri pils
(Palazzo Altieri) salonu ar pāvesta valdīšanas slavinošu fresku. Jāatzīmē, ka, līdzīgi
Jelgavas gleznotājam Johanam Andreāsam
Leitneram, arī K. Marata darbojās kā portretu
13. att. Karlo Marata
Bezvainīgā Ieņemšana.
Ap 1660. Privātkolekcija,
Hamburga. http://
necspenecmetu.tumblr.
com/post/70879281927/
carlo-marattathe-immaculateconception-c-1660

14. att. Karlo Marata
Bezvainīgā Ieņemšana.
1663. S. Isidoro, Cappella
de Sylva, Roma. http://
www.cantualeantonianum.
com/2012/12/immacolatafiglia-del-tuo-figlio.html
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Daudzskaitlīgi mākslinieka radošajā mantojumā ir Dievmātei veltītie gleznojumi, kuru
dēļ laikabiedru vidū viņš pat ieguva palamu
Carluccio delle Madonne (Madonnu Kārlēns).
Un to vidū ir arī vairāki “Uzvaras Dievmātes”
tipa atveidi, kas, līdzīgi, kā jau minēts, nereti tiek dēvēti par “Immacolata Conceptio”.
Tā, piem., ap 1660. g. gleznota kompozīcija šobrīd glabājas privātkolekcijā Hamburgā
(13. att.). Savukārt 1663. g. līdzīgā veidā
traktēta ir altārglezna (saukta par Immacolata “figlia del tuo Figlio”) Rodrigo Lopesa de
Silvas (Rodrigo Lopez de Sylva) kapelai Svētā
Izidora (S. Isidoro) baznīcā48 (14. att.).
Savdabīgu variāciju par “Uzvaras Dievmātes” tēmu K. Marata uzgleznojis 1671. g.
Sv. Augustīna (S. Agostino) baznīcai Sjēnā.
Attēloto ainu, kas tapa kā Agostino Kidži,
pāvesta Aleksandra VII radinieka pasūtījums,
sauc “Jaunava godībā ar sv. Sales Francisku un sv. Villanovas Tomu” (15. att.). Tajā

15. att. Karlo Marata. Jaunava godībā ar sv.
Sales Francisku un sv. Villanovas Tomu. 1671.
Sv. S. Agostino, Sjēna. http://www.viaesiena.
it/uploads//viaesiena/immacolata_ago.jpg

gleznotājs, vienīgi klientu loks abiem māk
sliniekiem bija krietni atšķirīgs. Marata gleznoja kardinālu Antonio Barberīni (ap 1660,
Palazzo Barberini), pāvestu Klementu IX
(1669, Vatikāna Pinacoteca) un citus augstu
stāvošus Baznīcas kalpus.
Mākslinieks aktīvi sadarbojās ar Jēzus
Sadraudzības biedriem un labprāt gleznoja
ordeņa svētos. Par šo interesi liecina gleznas, kā, piem., “Jaunava ar Kārli Boromeju, Ignaciju Lojolu un eņģeļiem” (ap 1685)
(12. att.), Debesu Ielejas Svētās Marijas
baznīcā (Santa Maria in Valicella; Chiesa
Nuova (ap 1675)) un “Svētā Franciska Ksavera nāve” (1674–1679) Sv. Franciska Ksavera
kapelā Sv. Jēzus Vārda (Il Gesù) baznīcā.

16. att. Nezināms mākslinieks. Bezvainīgā
Ieņemšana. 18. gs.
http://www.renzocampanini.it/index.php?
cat=9&operaid=3226&title=immacola
ta_concezione
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17. att. Nezināms mākslinieks. Bezvainīgā
Ieņemšana. 18. gs.
Audekls, eļļa. 71 x 49,4 cm. Privātkolekcija.
https://www.bidsquare.com/l/8/after-carlomaratta-italian-1625-1713-immaculateconception

Marijai mugurā balta kleita un balts apmetnis (absolūtās šķīstības simbols), savukārt
Bērns, kas aktīvā kustībā ar šķēpu pieveic
zemeslodei draudošo čūsku, šoreiz nav vis
Dievmātes rokās, bet gan stāv Pats uz savām
kājām.
K. Maratam bija daudz skolnieku un sekotāju. Tāpēc nav brīnums, ka, sevišķi ar grafikas lapu palīdzību (16.–18. att.), viņa idejas
atbalsojās tālu uz ziemeļaustrumiem, sevišķi
Austrijas un Bavārijas reģionos. Šos ierosmju
izplatības ceļus vērts paturēt prātā, domājot
par Jelgavas gleznotāja Johana Andreāsa
Leitnera austrisko cilmi.
Savukārt Latvijas teritorijā Jelgavas paraugs ir vienīgais līdz šim zināmais “Uzvaras
Dievmātes” ikonogrāfiskā tipa tēlojums.
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18. att. Nezināms mākslinieks. Bezvainīgā
Ieņemšana. 18. gs. (?).
La chiesa di Sant'Antonio di Padova, Terni.
http://it.wikipedia.org/wiki/
Immacolata_Concezione#mediaviewer/
File:Immacolata_secondo_Genesi_3,15.tif

“Rožukroņa Dievmāte”

Kā iepriekš minēts, “Uzvaras Dievmātes”
godināšana cieši savijusies ar “Rožukroņa
Dievmātes” pielūgsmi, kas, tāpat kā “Sāpju
Dievmātes” sižeti, Latvijas sakrālajā glezniecībā ir bijuši visnotaļ izplatīti49. Taču pēdējam raksturīgi, ka cīņas kaislības nomaina
salīdzinoši mierīgāks situāciju risinājums:
visbiežāk Marija ar Bērnu Jēzu redzama kādu
svēto sabiedrībā. Tā, piem., visnotaļ izvērsts
“Rožukroņa Dievmātes” atveidojums skatāms
Aglonas bazilikas sānu altārī (19. att.). Līdzās
centrālajai kompozīcijai šo 19. gs. pirmās puses gleznojumu papildina medaljonu vainags
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ar atsevišķās ainās izkārtotu stāstījumu. Savukārt centrālā glezna rāda ne tikai parasto notikumu aprakstu, Dievmātei un Kristusbērnam
sniedzot rožukroni sv. Dominikam un sv. Sjennas Katrīnai, bet arī Latgalē bieži sastopamo
gleznojuma “ietērpšanas” paradumu. Fona
laukums, tāpat arī figūras nereti tiek noklātas ar audumu vai metāla aplikācijām, brīvas
atstājot tikai sejas un rokas. Šajā gadījumā
gleznojumu sedz metāla “tērpi” un aplikatīvi
mākoņu vāli, bet rokās ielikti “īsti” rožukroņi. Šī gleznas apdare sasaucas ar senkrievu

20. att. Dievmāte ar sv. Jāni un sv. Francisku.
18./19. gs. Audekls, eļļa. 167,5 x 86,5 cm.
Pilcenes Sv. Antona Romas katoļu baznīca.
Foto: Andris Vasiļevskis, 2015.

19. att. Nezināms mākslinieks. Rožukroņa
Dievmāte. 19. gs. sākums.
Audekls, eļļa, metāls. Aglonas Vissvētās
Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas
katoļu bazilika. Kaminska R., Bistere A.
Sakrālās arhitektūras un mākslas mantojums
vēsturiskajā Preiļu rajonā. Rīga: “Neputns”,
2013. 29 lpp.

ikonu, taču arī tuvāko katolisko kaimiņnovadu
mākslā šis paradums stipri iesakņojies50.
Ar “Rožukroņa Dievmātes” tipu “Uzvaras Dievmātes” tēlojumus saista to rašanās
konceptuālā tuvība. Savukārt vizuāli Latvijas
mākslā “Jelgavas Uzvaras Dievmātei” visradniecīgākais atveids meklējams Pilcenē — tā
ir kreisās puses sānu altārī ievietotā altārglezna “Dievmāte ar sv. Jāni un sv. Francisku”
(18.–19. gs.) (20. att.). Jādomā, tās autors
par pamatu ņēmis grafikas tehnikā pavairotu
mākslas darba paraugu, spoguļattēlā pārfrāzējot itāļu meistara Andrea del Sartro (Andrea
del Sartro, 1486–1531) gleznu “Madonna ar
harpijām” (1517, Florence, Uffici galerija).
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Te nedaudz variētas detaļas (pazudušas harpijas, Madonnas sejai piešķirti smalki, raksturīgi vaibsti), bet pamatkompozīcija ar kopējo laukumu un apjomu izkārtojumu, figūru
sarežģītajiem rakursiem ir saglabāta51.
Lai arī tēlojuma ideja un personāžu skaits
gleznās atšķiras, Pilcenes Dievmātes atveids
noskaņojumā un kompozicionālajā risinājumā sasaucas ar Jelgavas “Uzvaras Dievmātes” gleznu, turklāt — paradoksālā kārtā — šodien ne tikai mākslinieciski, bet arī
ģeogrāfiski tai ir vistuvākais.

Noslēgums

Līdzības un — vēl jo vairāk — atšķirības
no citiem mākslas darbiem pasvītro Jelgavas
“Uzvaras Dievmātes” unikālo raksturu un
akcentē tās vietu Latvijas sakrālās mākslas
mantojumā.
Spītējot dažādu laikmetu sabiedriskās
dzīves peripetijām un mākslas darba struktūrā ienestajām korekcijām, glezna glabā
gan mākslinieciskas, gan idejiskas vērtības,
kas Latvijas kultūrvidei ir būtiski svarīgs
ieguvums. Visupirms tā iezīmīga kā vienīgais zināmais “Uzvaras Dievmātes” ikonogrāfiskais tips reģionā sastopamajos Kristus
Mātes atveidos. Ne mazāk saistošas ir atklāsmes par kompozīcijas autorību. Vietējos
17.–18. gs. sakrālās mākslas paraugos šāda
rakstura ziņas nebūt nav bieži sastopamas,
tāpēc Jelgavas glezna ir uzlūkojama kā vērā
ņemams informācijas avots attiecīgā laikmeta mākslas procesu pētniekiem.
Vēlme izzināt kompozīcijas radīšanas
priekšnosacījumus un kontekstu paver priekškaru veselai laikmeta panorāmai, kas atklāj
gan valdošās domas, gan raksturo interesi,
uzņēmību un aktivitātes šo ideju aizstāvībā.
Glezna stāsta par teju vai neprātīgām kaislībām, kas gājušas kopsolī ar veldzes, cerības
un jēgas meklējumiem, kā arī centieniem visas šīs pieredzes formas iemiesot redzamos
tēlos.
Droši vien jaunatklātā mākslas darba
patiesā sūtība slēpjas tās potenciālā: gan-

82

drīz 300 gadu garumā audeklā un krāsās
ietvertais tēlojums kalpo kā ilgstošajā tagadnē izteikts aicinājums uz tikšanos. Savulaik
Jēzus Sadraudzības dibinātājam Ignacijam
Lojolam vīzijās apjaustā Dievmātes klātbūtne lika nopietni pārvērtēt un pat radikāli mainīt visu dzīvi: “Pieredzētais viņu stiprināja un
uz visiem laikiem apveltīja ar tādu ticības
pārliecību, ka bieži vien tas sprieda: pat ja
nebūtu Rakstu, kas ievadītu ticībā, es būtu
ar mieru mirt ticības dēļ, smeļoties spēku
tikai redzētajā vien.”52 Nav izslēgts, ka arī
Johana Andreāsa Leitnera gleznotais tēls
iemieso iespēju gūt gan mierinājumu, gan
stiprinājumu, un — galu galā — ticībā balstītu pārliecību par uzvaru.
Attēlu parakstos saglabātas mākslas darbu nosaukumu oriģinālās versijas, arī gadījumos, kad “Uzvaras Dievmātes” ikonogrāfiskais tips kļūdaini dēvēts par “Bezvainīgi
Ieņemto”.

Avoti un piezīmes
1
2

3

4

5

6

Resp., Vācu ordeņa atzars Livonijā.
Par svētceļnieku zīmēm un Rīgu kā Dievmātei veltītu svētceļojumu vietu sīkāk
skat. — Ose I. Dažas liecības par viduslaiku svētceļojumiem un svētceļnieku zīmēm
Rīgā un citur Livonijā. Grām.: Senā Rīga.
Pētījumi pilsētas arheoloģijā un vēsturē.
Nr. 8. Rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2015. 62.–91. lpp.
Grosmane E. Madonnas atgriešanās. Studija. 2005. 5 (20): 48.
Plašāk par Dievmātes kulta izplatību senajā Livonijā sk. Priede A. Dievmātes ikonogrāfiskais tēls Kurzemes (un senās Rīgas)
tēlniecībā”. Diplomdarbs Latvijas Mākslas
akadēmijā, 1990. Manuskripts LMA.
Grosmane E. Madonnas atgriešanās.
49. lpp.
Katoļu garīgā ordeņa Jēzus Sadraudzību jeb
jezuītu ordeni 1534. g. dibinājis Ignacijs
Lojola (Ignatius Loyola; Iñigo López Oñaz
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7

8

9

de Loyola, ap 1491–1556), lai tālāk izplatītu un nostiprinātu katoļticību, un
1540. g. to apstiprināja pāvests Pāvils III.
Ordenis pastāvēja līdz 1773. g. (Krievijā
līdz 1820. g.) un vēlāk — 1814. g. — tika
atjaunots. Jezuītu mītnes atkarībā no to uzdevumiem un piešķirtajām tiesībām veidoja
kā misijas, rezidences vai kolēģijas.
Jezuītu ordenis Latvijas teritorijā darbojās
Polijas asistences Lietuvas provinces sastāvā. (Asistence, province — jezuītu ordeņa teritoriāli administratīvās vienības.)
Precīzs Ignacija Lojolas dzimšanas datums nav zināms. Ir pētnieki, kuri pieturas
pie gadskaitļa 1493. (piem., Перроа А.
Святой Игнатий Лойола Символ. 1991.
26:136), kas iesakņojies pēc mutiskām
liecībām, kuras savāktas viņa kanonizācijas laikā). Tomēr vairums avotos ar lielāku
vai mazāk pārliecību minēts tieši 1491. g.
(piem., Burke M. B. Jesuit Art and Iconography, 1550–1800. New Jersey, 1993.
p. 7; Быков А. И. Лойола: Его жизнь и общественная деятельность. Grām.: Жизнь
замечательных людей. Санктпетербург,
1993. C. 300; Ladusāns S. Svētais Ignats
no Lojolas. Societatis Jesu — Jēzus sadraudzība. Jezuītu tapšanas gaitas. Katoļu
Dzeive. 1991. 7: 11).
“10. Agrākās fantāzijas pamazām izzuda, pateicoties šīm svētajām vēlmēm,
kas guva apstiprinājumu kādā redzējumā. Reiz naktī, būdams vēl nomodā, viņš
skaidri redzēja Dievmāti ar svēto Bērnu
Jēzu un, krietnu laika sprīdi abos lūkodamies, juta ieplūstam dvēselē neizsakāmu
veldzi. Viņā radās tāds riebums pret savu
iepriekšējo dzīvi, it īpaši pret visu miesīgo,
ka dvēsele tam šķita šķīstīta no visiem tik
spilgtajiem iedomu tēliem, kas tajā agrāk
bija jo dziļi iesakņojušies. Kopš šī mirkļa
līdz pat 1553. gada augustam (kad šie
vārdi rakstīti) viņš vairs ne reizi pat ne
vismazākajā mērā 18. neļāvās miesīgiem
vilinājumiem. Šī iemesla dēļ var secināt,
ka vīzija bija nākusi no Dieva, lai gan viņš

10

11

12

13

14

15
16

17

pats neuzdrīkstējās to pilnīgi droši apgalvot un neatklāja neko vairāk kā vien to,
kas te minēts. Taču gan brālis, gan visi
pārējie mājas iemītnieki manīja, ka viņa
dvēselē bija notikušas pārmaiņas.” Svētceļnieka piezīmes. Ignācija Lojolas autobiogrāfija. [Tulkojis un komentējis Jānis
Priede]. Rīga: KDI, 2002. 17. lpp. Par
Dievmātes vīzijām šajā dzīves aprakstā
runāts arī citviet, piem., 29. (32. lpp.) un
100. paragrāfs (88.–89. lpp.).
Rahner H. Ignatius von Loyola als Mensch
und Theologe. Freiburg: Herder, 1965.
S. 222, 224, 275, 299, 300.
Stravinskas P. M. J. The Catholic Answer
Book of Mary. Chicago: Our Sunday Visitor, 1999. P. 131.
Līdz pat šai dienai Jēzus Sadraudzības
garīgās dzīves praksē Dievmātes godināšanai un pielūgsmei ir ļoti liela vieta.
Piem., Father John A. Hardon, S. J. Archives. Sk. 2015. g. 5. aprīlī: http://www.
therealpresence.org/archives/Prayer/
Prayer_042.htm
Smith J. C. Sensuous Worship. Jesuits
and the Art of the Early Catholic Reformation in Germany. Princeton, Oxford, 2002.
p. 24.
Attēls publicēts: Smith J. C. Sensuous
Worship. p. 26.
Turpat, 27. lpp.
Piem., “Apokalipses Sievas” un “tota pulchra” ikonogrāfiskā tipa apvienojums, veidojot jaunas Bezvainīgi Ieņemtās (Immaculata Conceptio) atveidojuma versijas.
Sīkāk sk. Stratton S. L. The Immaculate
Conception in Spanish Art. Cambridge:
Cambridge University Press, 1994.
Piem., brāļi Vīriksi — Johans (Johannes), Heronims (Hieronymus) un Antonijs
(Antonius) darināja ilustrācijas spāņu jezuīta Hieronimo Nadala (Jerónimo Nadal,
Hieronimo Nadal, 1507–1580) grāmatai
“Evangelicae historiae imagines, adnotationes et meditationes”, kas pirmpublicējumu piedzīvoja 1593. Stratton S. L. The
83

raksti
Immaculate Conception in Spanish Art.
62 p.
18
	Francisks van Dolre bija holandiešu tirgotājs, kas dzīvoja Jelgavā. Miris 1695. g.
19. decembrī (“Franciscus van Dolre ex
Amersfoort in Hollandia, insignis benefactor Jesuitarum in Curlandia. Habitat
Mittavae, mortus est 19 Dec. 1695).
Latvijas vēstures avoti jezuītu ordeņa arhīvos (turpmāk LVA). Latvijas vēstures
avoti. Sakārt. J. Kleijntjenss. Rīga, 1940.
3. sēj. 1. d. 9. lpp.). Viņa brālis Kristians
van Dolre bija Jēzus biedrības misionārs
Holandē, miris 1686. g. 20. augustā (Franciscus van Dolre fuit mercator
Rigae. Frater eius, Christianus van Dolre,
fuit missionaries Soc. Jesu in Hollandia
(† 20 Aug. 1686)”). LVA, 94. lpp.
19
“Quod si autem praeter expectationem
evenire contigneret (quod tamen non spero
futurum) tunc habebo ius repetendarum,
et alio pro incremento divinae gloriae
applicandi intentiones meas, quarum
executiones malo ut habeat Societas,
quam alius Ordo quia illa a multis annis
laudabiliter et ferventer in augendo divino
cultu et promovenda animarum salute se
gessit.” LVA, 95. lpp.
20
Ne tikai privātpersonas, bet pat veselas
dzimtas iegājušas vēsturē ar to, ka gadiem
ilgi sniegušas finansiālu atbalstu reliģisko
ordeņu, tostarp jezuītu, darbībai Latvijas
teritorijā, — līdz ar to ievērojami sekmējot kultūrvēsturiskā mantojuma bagātināšanu. Nereti politisku motīvu vadīti, bet
daudz biežāk reliģiskas pārliecības stimulēti, vairāki turīgie muižnieki pieslējās Romas katoļu konfesijai un ar saviem līdzekļiem un aktivitātēm rekatolizācijas procesā
sniedza būtisku atbalstu. Tādi, piemēram,
bija Šverīni Alsungā, Karmeli Skaistkalnē,
Zībergi Ilūkstē, Līveni Līvbērzē, Borhi Daugavpilī, Hilzeni Dagdā, Šadurski Pušā u.c.
21
“15. Ceļā viņu panāca kāds maurs, kas
jāja uz mūļa. Risinot sarunu, abi sāka
spriest par Dievmāti. Maurs apgalvoja,
84
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ka, pēc viņa domām, Jaunava tiešām esot
ieņēmusi bez vīrieša līdzdalības, taču tas
nu gan nespējot ticēt, ka viņa būtu dzemdējusi, palikdama jaunava. Lai teikto pamatotu, tas atsaucās uz daudziem dabā
rodamiem piemēriem, kādi vien nāca
prātā. Maura viedokli izmainīt tā arī neizdevās, lai arī cik un kādus iebildumus
Svētceļnieks neminēja. Vēlāk maurs devās uz priekšu tādā steigā, ka drīz vien
izzuda skatienam, bet viņš, palicis viens
pats, pārdomāja sarunu. Satraukums, kas
bija to pārņēmis, modināja dvēselē neapmierinātību — viņam šķita, ka nav izpildījis savu pienākumu, savukārt nemiers
uzurdīja nepatiku pret mauru. Svētceļniekam likās, ka ir rīkojies slikti, ļaudams
kaut kādam mauram šādi izteikties par
Dievmāti, un ka par viņas aizskarto godu
būtu jāgūst gandarījums. Modās vēlēšanās doties uzmeklēt mauru, lai par visiem
šiem apgalvojumiem to pamielotu ar pāris
dunča dūrieniem. Pēc ilga iekšēja cīniņa
viņš tā arī palika neziņā un šaubās, kas īsti
būtu darāms. Aizsteigdamies maurs bija
teicies jājam uz kādu vietu, kas atradās
visai tuvu, tai pašā virzienā, kurp devās
viņš, tikai nedaudz atstatu no lielceļa, kas
aizvijās garām.
16. Noguris, spriezdams, kā vajadzētu rīkoties, un tā arī neguvis īstu skaidrību par to,
ko pienāktos apņemties izdarīt, viņš nolēma ļaut mūlim brīvu vaļu, proti, atlaist
pavadu, kad ceļš dalīsies. Ja mūlis dotos
uz pilsētiņu, viņš mauru uzmeklētu un sadurtu; ja ciemam paietu garām — atstātu
mauru mierā. Kā nosprieda, tā arī izdarīja,
un — Kungs bija lēmis — mūlis izvēlējās lielceļu un devās tālāk, neiegriežoties
pilsētiņā, lai gan tā bija tikai kādus trīsdesmit četrdesmit soļus tālāk un uz turieni veda labs un plats ceļš.” Svētceļnieka
piezīmes. Ignācija Lojolas autobiogrāfija.
21.–22. lpp.
Svarīga ir Jēzus Sadraudzības darbība izglītības un zinātnes jomā. Jezuīti nebūt
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nebija pirmie, kas nodarbojās ar vietējās
sabiedrības skološanu. Taču viņi bija vienīgie, kas šo uzdevumu izvērsa tik lielā
apjomā un kam izglītības popularizēšana
bija tik cieši savijusies ar misiju darba uzdevumiem (jezuītu gaitām pagānu zemēs
Āzijā, Āfrikā un Amerikā, īpaši biedrības
darbības sākumposmā, bija pievērsta
sevišķi liela nozīme). Pārsvarā ordenis
rūpējās par vidējo un augstāko izglītību,
bet misiju apgabalos varēja ķerties arī pie
elementārās apmācības. Divas trešdaļas
biedrības iestāžu bija skolas, un četras
piektdaļas to biedru bija studenti vai pasniedzēji.
Arī Jelgavā, veidojot jaunu rezidenci,
jezuīti rūpējās par skolas dibināšanu. Nav
iespējams precīzi konstatēt skolas atvēršanas gadu (acīmredzot tas notika 17. gs.
70. gados), bet vizitācija, ko vadīja Viļņas kanoniķis Vincets Notoničs 1684. g.
martā, vēsta, ka skolā izglītību apguvuši
jau 80 jaunieši. Mācību iestādes prestižs bijis pelnīti augsts. Kā tas pieņemts
jezuītu skolās, arī Jelgavā Jēzus biedrības
brāļi audzēkņiem sniedza ne vien reliģisko
audzināšanu, bet deva pamatīgu klasisko
izglītību, kā arī padziļinātas vispārējās zināšanas. Skolas programmu krietni paplašināja kopš 1712. g. atvērtā gramatikas
nodaļa, kam 1713. g. sekoja poētikas un
1714. g. — retorikas nodaļa. Lielu nozīmi
izglītības sistēmā jezuīti piešķīra dramatiskiem uzvedumiem. Par godu Baznīcas
svētkiem un augstiem viesiem audzēkņi
iestudēja izrādes un rīkoja dzejas lasījumus. Sīkāk sk. Trufanovs V. [Plenne V. F].
Jēzus biedrības darbība izglītības veicināšanā Latvijas teritorijā (16. gs. beigās–
19. gs. sākumā). Latvijas Arhīvi. 2000.
1: 24–36.
Vēl viens apstāklis, kas, iespējams, saasināja Dievmātes jautājumiem veltītās diskusijas, bija pāvesta Klementa XI 1706. g.
lēmums iekļaut Bezvainīgi Ieņemtās svētkus Baznīcas universālajā kalendārā.
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Domājams, šis fakts veicināja kulta iziešanu ārpus Vidusjūras zemēm, arī Eiropas
ziemeļos (piem., Kurzemē), kur rodas augsne vētrainām diskusijām un nepieciešamība pēc atbilstošas ikonogrāfijas.
“Claudit annum hunc solennis deprecato, et pro mulcta decem albertinorum
imperialium exolutio, pro duabus imaginibus, unius B. V. Mariae sine labe conceptae, iustae magnitudinis ad altare
collaterale collocatae, alterius minoris
S. S. Joachim et Annae supra Familiam
Sacram depositae, a Domino Petro Plagman cive Mittaviensi hetherodoxo peracta, qui temulento et blasphemo ore, in
quodam congressu honorem Bsmae Virginis dilacerans, a suismet inter alios sectariis delatus ad officium saeculare (ne
rigidiores sumeret poenas) hac mulcta et
solenni coram officino consistorali deprecatione ipsis pro illo instantibus dissidentibus litem stitit. Cum quo ad calcem
anni, calamus quoque D. O. Maximi et
Beatissimae Virginis aucti honoris facta
mentione subsistit.” Historia residentiae
Mittaviensis-Schönbergsis Societas Jesu.
LVA, 28. lpp.
“Altare minus ad cornu Evangelii cum
imagine sancti Iosephi, Infantis Iesu
et Beatissimae, habens itidem omnua requisita. Altare tertium ad cornu
Epistolae cum imagine Beatae Virginis Mariae et omnibus requisitis.” Akta
wizytacji generalnej diecezji Inflanckiej i
Kurlandzkiej czyli Piltyńskiej z 1761 roku.
Red. S. Litak. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 1998. S. 190.
“Altare collaterate extra presbyterium
continet imagine B. V. M. cum infantulo
Jesu ornatum argenteis stellis 12 circa
caput B. V. M. supra caput vero infantuli Jesu et matris Mariae coronis duabus, corde supra pectus magno crucifixo
deaurato, luna sub pedibus et pede uno,
altero in tabula ad columnam affixo atquo
corde parvo et numismate, his omanibus
85
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argenteis.. Altare collaterate 2dum continet
imaginem Sti Josephi Nutritii matris Mariae cum infantulo Jesu ornatem coronis
argenteis tribus numismatibus..” Latvijas
Valsts vēstures arhīvs, 4038. f., 2. apr.,
2218. l., 215. lp.
Spārītis O. Katoļu kultūras tradīcijas Kurzemes hercogistes teritorijā. Katoļu Dzeive. 1989. 9: 38.
Kazimira Jasena loma Jelgavas kultūras
dzīves kopšanā ir nepārvērtējama. Viņš
tika iecelts par Jelgavas prāvestu 1902. g.
Iepriekšējo gadu pieredze, organizējot
Tukuma baznīcas celtniecības darbus un
remontu Brunavas dievnamā, lieti noderēja, ķeroties pie jaunās Jelgavas baznīcas
būves. Līdzekļi celtniecībai tika vākti Spānijā, Portugālē un Francijā, un to sekmēja
prāvesta vērienīgās valodu zināšanas (esot
pārvaldījis septiņas). Bez tam ievērojamu
naudas pabalstu 1000 rbļ. apmērā iecerētais pasākums saņēma arī no vietējā grāfa
Plātera. Četru gadu laikā (1902–1906)
jaunā Jelgavas katoļu baznīca tika uzcelta
un to iesvētīja Jaunavas Marijas Bezvainīgi
ieņemtās godam. Taču 1944. g. jūlija beigās, kara darbības rezultātā Jelgavas baznīca nodega. Prāvests Kazimirs Jasens no
pārdzīvojumiem saslima un devās uz Liepāju, kur 1950. g. nomira. Jelgavā palika
viņa vikārs Dr. Jānis Ancāns, kas noturēja
dievkalpojumus izdegušās baznīcas sakristejā. Svilāns J. Latvijas Romas-Katoļu
baznīcas. Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija,
1989. 279.–280. lpp.
Jasėnas K. Visuotinė meno istorija. T. 3.,
5. sas. Mintauja, 1936. pav. 377.
Par konkrēto gleznas atrašanās vietu pagaidām vēl pietiekoši daudz neskaidrību.
1946. g., kad kardināls Julians Vaivods
tiecās apkopot un komentēt Latvijas Katoļu Baznīcas vēsturi, Jelgavas apkaimē
viņš (bez 1929. g. uzceltās Bukaišu un
1935. g. iesvētītās Bilišu kapličas, kas arī
uzskatāmas par Jelgavas draudzei piederīgām) minējis trīs katoļu kapličas: “Tagad
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dievkalpojumi katoļiem Jelgavā tiek noturēti samērā prāvajā kapličā uz muižnieku
kapiem, 3 kilometrus aiz Jelgavas. Citādi
baznīciņa būtu pietiekoša, bet par tālu no
pilsētas, tāpēc dievkalpojumi tiekot vāji
apmeklēti. Jelgavas katoļu kapos pilsētā
arī ir kapliča, tikai mazāka par jau minēto.
To uzcēlis grāfs Šambaroms 1857. gadā
kā kapu pieminekli uz katoļu kapsētā
apglabātā priestera Edževorta de Fimonta
kapa. [..] 1867. gadā uz katoļu kapiem
uzcelta vēl viena mūra kapliča. To ir uzbūvējusi fon Bidderu ģimene un tā izlietota kā Bidderu ģimenes kapi. [..] Publisku
kapliču Jelgavai nav. Bet tagad tā būs jāceļ, ja draudze nespēs nodegušajā baznīcā iekārtot pagaidu telpas dievkalpojumu
noturēšanai, jo prāvestam taču ir jādzīvo
pilsētā un katru dienu mērot garo ceļu uz
muižnieku kapsētu gandrīz neiespējami.
Pat, ja mācītāji to arī darītu, draudzes
locekļi tur darbdienās neieradīsies. Grūti būs to visiem arī svētdienās sasniegt,
sevišķi sliktākā laikā, caur ko cilvēki var
atradināties no dievkalpojumu apmeklēšanas arī tanīs dienās, kad sv. Mises upuri
izklausīt ir pavēlēts “de praecepto”.” —
Vaivods J. Katoļu Baznīcas vēsture Latvijā: Baznīcas vēsture Kurzemē XIX un XX
gadsimtā. Rīga, 1994. 191.–192. lpp.
Savukārt bīskaps Jānis Cakuls dara zināmu, ka “Draudzē atrodas viena kapliča —
tā atrodas Jelgavas kapos” un “Draudzes
robežās ir tikai viena katoļu kapsēta, tur
ir arī kapliča. Pārējās Jelgavas Romas
katoļu draudzes robežās atrodošās kapsētas ir kopējas ar citu konfesiju piederīgajiem.” Cakuls J. Latvijas Romas katoļu
draudzes. Kūrijas arhīva materiālu apkopojums. Rīga: Rīgas metropolijas kūrija,
1997. 615., 620. lpp.
Tā pārpublicēta izdevumos: Ogle K. Societas Jesu ieguldījums Latvijas arhitektūras
un tēlotājas mākslas mantojumā. Rīga:
Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2008. 182. lpp. (143. att.);
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Ogle. K. Jelgavas Svētā Jura baznīca. Senā
Jelgava. Sast. E. Grosmane. Rīga: Neputns, 2010. 195. lpp. (207. att.).
Ziņas no pr. Mihaila Volohova vēstules
(Kuldīga, 2015. g. 9. janvāris) un turpmākās sarakstes. Pateicos viņam par bagātīgo informāciju un būtisko atbalstu pētījuma tapšanas gaitā.
Cakuls J. Latvijas Romas katoļu priesteri
1918–1995. Uzziņas. Rīga: Rīgas Metropolijas kūrija, 1996. 257. lpp.
Saprotams, nejauša, taču savā ziņā saistoša šķiet sakritība: Jelgavas gleznas un
Jāņa Zelča pasaulē nākšanas laiku šķir
precīzi 200 gadi.
Lexikon baltischer Künstler. Riga, 1908.
S. 10 u. 99. Sk. 2015. g. 12. martā:
http://personen.digitale-sammlungen.
de/baltlex/Blatt_bsb00000354,00109.
html?prozent=)
Campe P. Lexicon Liv- und Kurländischer
Baumeister, Bauhandwerker und Baugestalter von 1400-1850: 2 Bde. Stockholm,
1957. [šķirklis 1283].
Lancmane I. Jelgavas mākslinieki un glezniecība 17.–18. gadsimtā. Senā Jelgava. Sast. Elita Grosmane. Rīga: Neputns,
2010. 113.–148. lpp.
Turpat, 123. lpp.
Piem., zināms, ka katoļu baznīcas vajadzībām viņš gleznojis divpusīgu svētbildi —
“Mariju ar Bērnu” un “Sv. Miķeli”, savukārt 1755. g. saņemts pasūtījums Žagares
katoļu baznīcas altārgleznas darināšanai.
Lancmane I. Jelgavas mākslinieki un
glezniecība. 130. lpp.
Bezvainīgi Ieņemtās (lat. Immaculata
Conceptio) koncepcija attiecas uz Marijas pašas ieņemšanu un apgalvo, ka jo no
paša pirmā savas eksistences brīža Marija
brīva no iedzimtā grēka Šo doktrīnu pāvests Pijs IX 1854. g. proklamēja kā dogmu ex cathedra.
Sīkāk sk. Stratton S. L. The Immaculate
Conception in Spanish Art.
Arī, piem., New Advent. Immaculate
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Conception. Sk. 2015. g. 13. aprīlī:
http://www.newadvent.or g/cathen/
07674d.htm
Madonna Surrounded by Rays. Sk. pierakstu 2015. g. 14. aprīlī:
http://campus.udayton.edu/mar y/
resources/13strahlenden.htm
Izteiksmīgs piemērs Dievmātes kā Uzvarētājas nojēgumam ir nelielā Romas
baznīca Santa Maria della Vittoria. Kapelu sāka celt 1605. g., un iesākumā tā
bija zināma ar sv. Pāvila vārdu. Bet pēc
15 gadiem situācija mainījās, kad katoļu
spēkiem 1620. g. izdevās sakaut Bohēmijas protestantus pie Baltā kalna. Impērisko spēku kapelāns šo uzvaru saistīja
ar Kristus Dzimšanas atveidu, kas viņam
bija kaklā kaujas laikā. Pateicībā par Dievmātes sniegto palīdzību atveidu nogādāja
baznīcā godināšanai, savukārt pati baznīca tika nosaukta “Uzvaras Dievmātes”
vārdā. Kopš 1675. g. baznīcas griestus
rotā Domeniko Čerīni (Gian Domenico
Cerrini, 1609–1681) veidotie gleznojumi, kas “Jaunavas Marijas triumfs pār herēzi” un “Kritušie eņģeļi”, kas labi raksturo
Dievmātes kā katoliskās pasaules uzvarošās aizstāves lomu. Our Lady of Victory.
Sk. pierakstu 2015. g. 3. aprīlī:
http://www.christianiconography.info/ourLadyVictory.html
Osmaņu impērija sāka pilnveidot savu floti
14. gs. beigās, kad tika ieņemta Konstantinopole. Aptuveni simt gadu tas bija lielākais jūras spēks Vidusjūrā, Melnajā, Sarkanajā jūrā, Persijas jūras līcī un Indijas
okeānā. Pāvests Pijs V organizēja koalīcijas floti no Spānijas un mazākām kristiešu
karaļvalstīm, republikām un militāriem ordeņiem, un 1571. g. 7. oktobrī Dienvideiropas katolisko piejūras zemju Svētā Līga
devās no Mesīnas Sicīlijā, lai stātos pretī
spēcīgajai Osmaņu flotei kaujā pie Lepanto.
Zinot, ka kristiešu spēki bija ievērojamā
mazākumā, pāvests Pijs V aicināja Eiropas
kristiešus lūgties rožukroni par uzvaru. Bez
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tam viņš arī vadīja rožukroņa procesijas
Romā. Aptuveni pēc piecu stundu ilgas cīņas Korintas līča ziemeļu malā Venēcijas,
Vatikāna un Spānijas apvienotajiem jūras
spēkiem izdevās pieveikt Osmaņu kuģus,
līdz ar to liedzot tiem piekļuvi Atlantijas
okeānam un Amerikai. Osmaņu uzvaras
gadījumā būtu sekojusi turku ietiekšanās
Itālijā (Osmaņu sultāns jau bija pasludinājis sevi par Romas imperatoru) un pretenzijas uz varu Eiropā.
Veneration of Mary in Roman Catholicism.
Sk. 2015. g. 6. aprīlī:
http://en.wikipedia.org/wiki/Veneration_
of_Mary_in_Roman_Catholicism
Maria vom Siege (S. Maria de Victoria).
Sk. 2015. g. 16. martā:
http://ikonografie.antonprock.at/mariavom-siege.htm
Immacolata “figlia del tuo Figlio”, preservata dal peccato da colui che porti tra le
braccia Sk. 2015. g. 20. aprīlī:
http://www.cantualeantonianum.com
Svētā Izidora baznīcas celtniecība Romā
tika sākta 1621. g., pāvests Gregors XV to
uzticēja Spānijas baskāju franciskāņiem.
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1624. g. spāņu brāļi tika pārcelti uz Aračeli (Aracoeli), atstājot ēku nepabeigtu. Nākamajā gadā šeit apmetās īru franciskāņi,
kas tolaik dzimtenē piedzīvoja vajāšanas.
Uzdevumu pabeigt svētajam zemkopju un
Madrides aizbildnim veltīto dievnamu uzticēja Lukam Vadingam (Luca Wadding;
Luke Wadding; Lucas Waddingus; Lucás
Uaidín, 1588–1657), kurš bija ieguvis
teoloģisko izglītību Portugālē un aizstāvējis
doktora grādu Salamankā, kā arī darbojās
delegācijā, kas tika nosūtīta uz Romu, lai
veicinātu Bezvainīgi Ieņemtās kultu. Neraugoties uz to, ka, pateicoties spāņu un
itāļu augstmaņu finansiālajam atbalstam,
baznīcas konsekrācija notika tikai 1686.
g. arī fasāde, rotāta ar statujām un stuka elementiem 1704. g. bija gatava. Tās
arhitekts Karlo Bidzakēri (Carlo Francesco
Bizzaccheri, 1656–1721).
Kaminska R. Dievmātes tēls Latgales glezniecībā. Latvju Māksla. 1993. 19: 1949.
Turpat.
Turpat.
Svētceļnieka piezīmes. Ignācija Lojolas
autobiogrāfija. 33. lpp.

“OUR LADY OF VICTORY” OF JELGAVA
Kristīne Ogle

Summary
Keywords: sacral painting, iconography of Holy Mother, Jesuits
The painting “Our Lady of Victory” is invaluable in the general picture of sacral art in Latvia.
In 1936, the picture was described by a priest and art historian Kazimirs Jasens. He indicated
that the painting was located in the chapel at Jelgava Roman Catholic graveyard. The artefact
was considered to be destroyed during the Second World War, but luckily it was found in 2013
far away from its original place, in Kaunata, SE Latvia.
The painting is remarkable from more than one reason. First, the documented history of
its origins should be mentioned. The Jesuit chronicles at Jelgava have records of an incident
in 1737: a citizen Peter Plagmann had insulted the Mother of God in public, which had
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caused repercussions among his fellow citizens. Not only the Roman Catholics and Lutherans in Jelgava were involved in the incident, the City Council soon joined the argument.
As a result, the offender received an unusual punishment, and namely, to finance two paintings — “Immaculate Conception of Mary” and a smaller one of “St. Joachim and St. Anna”.
Later both pictures were placed in respective side altars of St. George Church. They stayed
there till the second half of the 19th century, when the altars were rebuilt in Neogothic form,
and altar paintings were created by Julius Döring: a copy of the Sistine Madonna (1863) and
“The Holy Family” (1868).
In the records of episcopal visitations we find descriptions of the painting, which augment
the information in the book by Kazimirs Jasena: the head of the Holy Virgin is decorated with
12 silver stars, her foot rests on a silver crescent moon; above the Virgin’s breast a large silver
heart is visible together with a golden crucifix; both the Most Holy Virgin and Child Jesus have
silver crowns.
The older texts refer to the painting as “Virgin of Immaculate Conception”. This is not quite
correct as in the Jelgava painting Our Lady is pictured together with the Child, which is not
usual in the iconography of the Immaculate Conception.
Against the background of golden clouds, the Most Holy Virgin stands in full height upon a
crescent moon, holding Jesus on her right. Her long red gown stretches to the ground, leaving
only the toes of her bare feet uncovered. Starting at her right shoulder, a mantle of deep blue
twists around the Virgin’s body, while a pale gold robe with large undulating folds covers the
Child. The Virgin’s veil is also white, it falls over her shoulders and back, underscoring the deep
golden shine of her long, curly hair.
The crescent moon is placed on a symbolic representation of the earth. A sarcastically
grinning snake is curled around it, holding in its long fangs an apple — a reminder of the fall
from grace. Yet its advantage is but brief: firmly held by his mother, the little Child Jesus uses
a long cross spear to press the head of the evil one to the ground, demonstrating his victory.
In spite of the dramatic situation, the body and face of the Child project peace. Similar
attitude is visible in the character of the Virgin: the ideal face, slightly slanting dark eyes, long
nose and straight lips express peaceful contemplation. The baroque contrapposto and the
swishing garments do not interfere with the general air of serious solemnity.
The composition of the painting indicates that it should be attributed to the iconographic
type of Our Lady of Victory. This is the only known instance of this type in Latvia.
The back of the painting bears an important testimony. Information of both the author and
the origin of the painting has been inscribed on the wooden boards. “A Joannae Andrea Leitner picta”. It is known that Johann Andreas Leitner (Leutner, Leuttner, Läuttner, 1678–1745)
represented a large and distinct family of artists, working in Jelgava in the 17th–18th centuries).
The painter’s mastery can be seen both in the convincing figure of the Mother of God and the
filigree of the details (pearls, hair, the shiny teeth and relief skin of the snake).
On the left side of the painting there are inscriptions about the re-paintings in 1801; differences of hand are marked (e.g. fragments of the right arm of the Virgin, her left foot, clothes
etc.). It cannot be excluded that some repairs have been conducted after removing the silver
elements. Tortures of time aside, the painting “Our lady of Victory” in Jelgava holds value both
artistically and ideologically, which significantly enriches the culture of Latvia.
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Vācbaltiešu garīdznieki —
latviešu rakstnieki apgaismības
laikmetā
Pauls Daija
pauls.daija@lulfmi.lv
Atslēgas vārdi: vācbaltiešu garīdzniecība, latviešu literatūras vēsture, apgaismības laikmets
Astoņpadsmitā gadsimta latviešu literatūras vēstures pētniekiem viens no centrālajiem
izpētes jautājumiem līdzās brāļu draudzes rokraksta tekstiem ir latviešu drukātās rakstniecības sekularizācija. Pēc vairāku gadsimtu ilgas reliģiskās literatūras tradīcijas, kura kopš
16. gs. definēja izpratni par latviešu literatūru vispār, 18. gs., pateicoties luterāņu mācītāja
Gotharda Frīdriha Stendera iniciatīvai un prasmei iedvesmot arī citus vācbaltiešu autorus
(galvenokārt luterāņu mācītājus) iesaistīties laicīgās grāmatniecības veidošanā, pieteica lūzuma punktu ierastajā izpratnē par latviešu grāmatu kā reliģisku grāmatu (ar to saprotot
baznīcas dziesmu grāmatas, sprediķus u.c. garīgus sacerējumus). Minētais lūzuma punkts
ir šī raksta uzmanības centrā, un galvenais jautājums, kuru šis raksts rosina aktualizēt, ir —
kāda bija vācbaltiešu luterāņu garīdzniecības nozīme latviešu laicīgās literatūras tapšanā un
kādas teorētiskas un pētnieciskas problēmas piesaka jautājums par vācbaltiešu mācītājiem
kā latviešu rakstniekiem?
Līdzšinējos pētījumos par 18. gs. latviešu
kultūru nereti luterāņu baznīcas iekšējo reformu nozīme1 nav līdz galam respektēta, kas
radījis risku veikt vienpusīgus secinājumus
par luterāņu garīdzniecības antisekulārismu.
Piem., kad Antons Birkerts atzīmē, ka “mācītāji varēja priecāties par savu roku darbu:
latvieši bija pilnīgi atradināti no laicīgās domāšanas un domāja par debeslietām vien”2,
kad Jānis Alberts Jansons raksta, ka “vācu
mācītāji noliedza zemes dzīvi (zeme — bēdu
un asaru ieleja, kur cilvēki ir svešinieki un viesi) un gatavoja ļaudis tikai miršanai un dzīvei
debesīs”3, šāda interpretācija, lai arī korekta
attiecībā uz nozīmīgu daļu garīdzniecības,
īpaši laikmetā pirms 18. gs. vidus, nebūtu
vispārināma attiecībā uz mācītāju radošajām
aktivitātēm apgaismības laikmetā — šāda
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vispārināšana radītu pamatu aplamai izpratnei par iekšējām pārmaiņām luterāņu baznīcā. Atcerēšanās vērts ir Aļņa Svelpja atgādinājums, ka uz reformām noskaņotie luterāņu
baznīcas virzieni ir rosinājuši meklēt “jaunu
Dieva ideju un jaunu reliģijas formulu”4. Šie
meklējumi noteiktā laika posmā par dominējošo principu padarīja racionālu saprātu: “Tas
izveido visaugstākajā mērā sakārtotu sistēmu, kurā jātiek integrētām kristīgās atklāsmes patiesībām.”5
Šim procesam bija divas iezīmes. No
vienas puses, racionālisms ieguva aizvien
lielāku nozīmi reliģiskajā literatūrā. Tapa gan
racionālisma garā sacerēti sprediķi, gan arī
baznīcas dziesmas6. No otras puses, kā jau
minēts, mainījās priekšstats par garīdznieka
atbildību un pienākumu draudzes priekšā,
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un, pateicoties Reformācijas iedibinātajām
nosacīti literārajām attiecībām starp mācītāju
kā autoru un draudzi kā lasītājiem, pāreja uz
laicīgās rakstniecības tapšanu noritēja organiski.
Jaunā laicīgā literatūra, aizsākusies
18. gs. sešdesmitajos gados, kuras saknes
meklējamas vācvalodīgajā tautas apgaismības kustībā ar mērķi uzlabot zemnieku morāli, izmantojot iespiesto vārdu (beletristiku) un
tādējādi nākotnē veicinot zemnieku intelektuālo emancipāciju, mainīja priekšstatu arī par
lasīšanu, paplašinot no intensīvās uz ekstensīvo, paplašinot izpratni par lasīšanu ne vien
kā ceļu uz reliģisku pārdzīvojumu, bet arī kā
racionālu zināšanu ieguvi, redzesloka paplašināšanu un ne mazāk svarīgi — arī izklaidi. Ilgtermiņā tas pavēra iespējas zemnieku
intelektuālai emancipācijai, lai padarītu tos
gatavus brīvībai — runa ir par brīvību, kas
bija centrā Johana Georga Eizena (Eisen,
1717–1779), Heinriha Johana Jannava
(Jannau, 1753–1821), Garlība Helviga
Merķeļa (Merkel, 1769–1850) un citu tā
dēvētā radikālā apgaismības spārna pārstāvju darbos par dzimtbūšanas atcelšanu7. Novatoriska izpratne par grāmatu un lasīšanu,
pārmaiņas priekšstatos par latviešu rakstītās
kultūras attiecībām ar laicīgu tematiku un
pasaules skatījumu pavēra jaunus apvāršņus
Baltijas luterāņu mācītāju profesionālajai
identitātei un paplašināja priekšstatus par
darbu ar draudzi. No garīga padomdevēja mācītājs kļuva par laicīgu padomdevēju.
Viens no nozīmīgākajiem impulsiem šajā procesā bija saistīts ar jaunām vēsmām luterāņu
baznīcā, līdzās ortodoksālajam luterānismam
nostiprinoties ne vien piētismam, bet arī teoloģiskajam racionālismam, nereti dēvētam arī
par neoloģiju8. Vācijas universitātēs izglītību
guvušie Vidzemes un Kurzemes mācītāji —
laicīgās latviešiem adresētās latviešu literatūras autori — strauji uztvēra laikmetīgās
vēsmas un reaģēja uz tām, kad, atgriezušies
dzimtenē, lēnām, bet pakāpeniski pievērsās
latviešu dzimtcilvēku laicīgai izglītošanai.

Savā nozīmīgajā pētījumā “Grāmatu produkcija, daiļliteratūra un vācu lasošā publika”
(1974) britu pētnieks Alberts Vords apraksta iepriekš minētās transformācijas plašākā
eiropeiskā kontekstā. Uzsverot, ka daļai garīdznieku laiks ar kanceles visspēcīgo ietekmi jau pieder pagātnei. Viņš pēta moderni
domājošo garīdznieku dinamisko reakciju uz
šo krīzes izjūtu, kad lasošās publikas interese par tīri reliģisku lasāmvielu mazinājās,
līdz ar to kļuva aizvien grūtāk aizsniegt to no
tradicionālajām ortodoksālajām pozīcijām.
“Tomēr atstāt viņus to liktenim būtu grēks,
un tā, līdzīgi kā daudzi citi garīdznieki, viņš
[Johans Timotejs Hermess (Hermes, 1738–
1821)] aizsviež savu sutanu un kā rakstnieks
[..] mēģina sasniegt savu draudzi, izmantojot atraktīvo un izklaidējošo romāna formu.”9
Alberta Vorda analīze, kas veidojusies dialogā ar Herberta Šeflera fundamentālo grāmatu
“Protestantisms un literatūra” (1922)10, būtu
biežākas aktualizēšanas vērta vācbaltiešu garīdzniecības intelektuālā ieguldījuma izpētē,
jo tā paver ieskatu starptautiskos kontekstos.
Sākusies kā laicīga izglītošana, šī ievirze
pamazām pārauga savus sākotnējos mērķus,
un, iespējams, paši to neapzinādamies vai
katrā ziņā neuzstādīdami par savu mērķi,
mācītāji izveidoja pamatus latviešu modernajai laicīgajai daiļliteratūrai. 18. gs. mācītāju
radošo aktivitāšu rezultāts laika posmā no
18. gs. vidus līdz 19. gs. vidum bija gandrīz
visu literatūras žanru iedibināšana latviešu
literatūrā: no stāsta, fabulas un dzejoļa līdz
lugai un romānam, nerunājot par laicīgiem
medijiem — kalendāru, žurnālu un laikrakstu11. Nereti, ar vieglu nicinājuma pieskaņu šī
laika “pirmsnacionālā” literatūra ir dēvēta par
“mācītāju literatūru”12.
Sekularizācijas izpēte šajā kontekstā paredz divus centrālos jautājumus: pirmkārt,
vai pastāvēja tieša saikne starp literatūras
sekularizāciju un sabiedrības sekularizāciju;
un, otrkārt, vai laicīgā pasaules skatījuma
popularizēšana veidojās konfliktējoši ar reliģisko pasaules skatījumu. Šķiet, ka atbilde
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uz pirmo jautājumu, vismaz burtiskā nozīmē,
varētu būt noraidoša, ciktāl raugāmies uz
minēto procesu aplūkojamā laikmeta hronoloģiskajās robežās. Atbilde, kas piedāvājama
uz otro jautājumu, ir šajā rakstā iztirzātās
problēmas pamatā: literatūras sekularizācija
nenorisinājās ne konfliktā, ne paralēli garīgajai literatūrai. Laicīgo ideju nesēji, kā jau aizrādīts, bija garīdznieki, un jaunā apgaismības
laikmeta vīzija paredzēja laicīgās un garīgās
dimensijas sapludināšanu vienā. Iespējams,
šis ir viens no būtiskākajiem secinājumiem,
kas ņemams vērā, analizējot latviešu laicīgās
literatūras tapšanu. Tas spēj ne vien izskaidrot citādi nebūt ne pašsaprotamo garīdzniecības pēkšņo interesi par laicīgām tēmām
latviešiem adresētajā literatūrā, bet arī atklāt
saikni starp transformācijām Vācijas apgaismības idejās un kultūras dzīvi Baltijā, tostarp
latviešu kultūras veidošanu. Vācbaltiešu
luterāņu garīdznieku interese par laicīgu lasāmvielu nereti aizsniedza pat negaidītas un
šķietami kuriozas robežas, kas atspoguļojās
interesē par triviālo, gotisko un kriminālliteratūru13.
1830. g. iznākušajā romānā “Ciems, kur
zeltu taisa” šīs pārmaiņas tika attēlotas, raksturojot jauno mācītāju, kas draudzē ienes
novatoriskas idejas. Kad vecais mācītājs ir
traģiskā nāvē miris, viņa vietā uz Kurzemes
ciemu tiek atsūtīts cits — tikai divdesmit piecus gadus vecs. Viņa attieksme pret baznīcu
un draudzi ir tik atšķirīga, ka izbrīnītie latviešu zemnieki sākumā ir neapmierināti. To
raksturo atteikšanās no bardzības, skaidra un
saprotama sprediķošana, mēģinājumi nodibināt pēc iespējas ciešāku kontaktu ar draudzi.
“Mūsu jaunam mācītājam ir jauna ticība;
viņš nemāca īstus Dieva vārdus,” viņi saka
cits citam. “Viņš runā tā, kā mēs paši. Ikviens
to var saprast, arī pēdīgais bērniņš. Voi mēs
tad bērni esam? Vecam [baznīcas] kungam
bija stiprāki vārdi; tas vairāk no elles nekā no
debesīm, vairāk no vella nekā no Dieva runāja; un, kad viņš mūs izsunīja un izlamāja,
tad trīcēja visi ļaudis un paturēja viņa vārdus
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vēl līdz krogam!”14 Pakāpeniski tomēr arvien
skaidrākas kļūst dažādo mācītāju atšķirības
pozitīvās puses. Jaunais mācītājs dodas “tūdaliņ apraudzīt visas mājas un mācījās pazīt
visus savus draudzes bērnus [..] visiem deve
labu padomu, iepriecināja noskumušus, apkaunēja nebēdniekus, salīdzināja nesaderīgus ļaudis”,15 un pēc nepilna pusgada “viņš
jau visiem bija draugs un padomadevējs. No
viņa vien izgāje gudras domas un labas iepriecināšanas. [..] Ienācis kādās mājās, viņš
parādījās kā pasaulīgs draugs; bet svētdienā
tiem ļaudīm bija, kā būtu šis pasaulīgs draugs
nomiris un ka stāvētu priekš altāra un uz kanceli kāds izskaidrots debesīgs draugs..”16
Atšķirība starp “pasaulīgu draugu” un
“debesīgu draugu” var piedāvāt atslēgu uz
jauno, racionālisma ietekmēto luterāņu garīdznieka identitāti. Ciktāl ir runa par latviski
rakstošajiem vācbaltiešu mācītājiem — tautas apgaismotājiem, šai atšķirībai bija tendence izzust, vietā nākot priekšstatam par
mācītāju–apgaismotāju kā “pasaulīgu” un
“debesīgu” draugu vienā un tajā pašā laikā,
vienā un tajā pašā personā.
Aplūkosim vienu no raksturīgiem piemēriem šim skatījumam. 1803. g. A. J. Stenders
publicēja pamācību krājumu “Dzīvošanas
spieģelis”, kas tika nodrukāts uz vienas lapas un iecerēts izplatīšanai kā plaša patēriņa
instruējoša lasāmviela. Sacerējums sastāvēja
no trim daļām — “Dieva vārdi”, “Valdīšanas
likumi” un “Gudrības mācības”.17 Šī instruk
cija iedalīja pamācības trijos līmeņos —
reliģiskā audzināšanā, sociālās lojalitātes veicināšanā un laicīgo zināšanu popularizēšanā.
Tieši visi trīs līmeņi kopā (nevis — kāds no
tiem atsevišķi pēc izvēles) veidoja ceļu uz
laimīgu un pilnvērtīgu dzīvi, un viens nebija
iedomājams bez otra. Vairākus gadus vēlāk,
1811. g. A. J. Stenders savu ievirzi pamatoja
arī konceptuāli. Viņš kādā apcerējumā īpaši
uzsvēra, ka lai arī “pie prātības un laimas tikt
gan Dieva vārdi daudz palīdz”, tomēr “ne vien
tas, ir cilvēcīgu gudrību jācienī, jāmeklē. Pie
šās daudz citas grāmatas ģeldīgas, un tādas
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latviešiem šinī laikā jau netrūkst”18. Šis secinājums, saskaņā ar kuru garīgā lasīšanas
pieredze ir nepieciešama, bet nepietiekama
un papildinādama ar “cilvēcīgu”, t.i., sekulāru lasāmvielu, ir uzskatāms gan par novatorisku, gan savam laikam raksturīgu. Kamēr
racionālistu sprediķi un dziesmu grāmatas
saskārās ar latviešu lasītāju skepsi un nereti
pat pretestību,19 laicīgā literatūra iesakņojās
daudz spēcīgāk nevis kā pretstats reliģiskajai
rakstniecībai, bet gan kā svarīgs papildinājums tai.
Laicīgā literatūra saglabāja klātesošu reliģisko morāli, un nereti laicīgus tekstus papildināja atsauces uz Svētajiem Rakstiem. Tai
pat laikā reliģiskā literatūra uz īsu laiku —
18. un 19. gs. mijā — kļuva gan izteiksmē,
gan saturā laicīgāka. Iespējams, tas var dot
pamatu secinājumam, ka latviešu rakstniecība apgaismības laikmetā veidojās kā hibrīdiska, respektīvi, jaukta literatūra — ciktāl ir
runa par sakrālā/profānā pretstatu. Tas būtu
interesants teorētiskas izpētes lauks, kas paliek ārpus šī raksta robežām, taču, cerams,
varētu rosināt uz kopdarbu starp teologiem
un literatūrvēsturniekiem.
Līdzās iepriekš teiktajam nozīmīgs un
diskusiju vērts jautājums ir par mācītājiem
kā rakstniekiem. Vai viņi šo uzdevumu uzņēmās apzināti un labprātīgi, vai viņi paredzēja
sava radošā darba iznākumu 19. gs. — proti, latviešu nacionālās literatūras un kultūras
tapšanu? Pašu mācītāju izteikumi par to ne
vienmēr liecina. Tie daudz lielākā mērā sabalsojas ar racionālistu izpratni par draudzes
darba paplašināšanu, bez šaubām, kontekstā
ar modernajām tehnoloģijām — grāmatspiedi, kas ļautu aizsniegt pēc iespējas plašāku
lasītpratēju (un tiem līdzās mītošo klausītāju)
publiku. Zīmīga ir Matiāsa Stobes (Stobbe,
1742–1817) deklarācija: “Kad gudri mācītāji ar grūtu darbu un galvasgrozīšanu ko
izdomā, izrēķene jeb no citām svešas valodas grāmatām izraksta, pārtulko un rakstos
liek spiest, tad varam mēs šādu grāmatu par
lētu naudu pirkt, lasīt, mācīties un īsā laikā

bez liela darba t i k p a t g u d r i k ļ ū t [izc.
mans — P. D.]. Voi tas neir liels labums un
voi tā nebūtu nepateicība un nejēdzība, kad
tādas grāmatas negribētu lasīt?”20
Mācītāja un draudzes attiecības bija ne
tikai viena no biežākajām latviešu un vācu
kontaktēšanās izpausmēm, bet arī vācbaltiešu literātiem–mācītājiem vispazīstamākā
izpausme. Mācītāja darba ikdiena, ko veidoja
zemnieku apraudzīšana, bērnu zināšanu pārbaudes (mājmācība), dalība zemnieku dzīves
svarīgākajos notikumos (kāzas, kristības,
bēres), nodrošināja iespēju atrasties nepārtrauktā kontaktā ar latviešu zemniekiem, kas
lielai daļai pārējās vācbaltiešu intelektuālās
elites palika slēgta. Atbildība par draudzi,
īpašais statuss, kurā atradās garīdzniecība
(bieži mācītājiem bija savas saimniecības
un / vai muižas ar zemniekiem), noteica arī
nianses attieksmē pret latviešiem. Kristīgā
“dvēseļu gana” pienākums liedza novērtēt
latviešu zemnieku dzīves savdabību, etnogrāfiskās tradīcijas, ticējumus un folkloru.
Mācītājus amatā iecēla muižnieki, atkarība
no muižniecības saglabājās arī vēlāk, tāpēc
taisnība E. Dunsdorfam, ka mācītāji “vienmēr
jutās atkarīgi no dižciltīgajiem”21. Sociālā un
nacionālā robeža, fakts, ka praktiski nebija
iespējams mācītājam nākt no pašu latviešu
vidus (ar dažiem retiem izņēmumiem), piešķīra mācītāja un draudzes attiecībām etniski
sociālu spriedzi, dažkārt savstarpēju atsvešinātību vai neuzticēšanos.
“Nacionālās pretešķības mācītāju un
draudzes locekļu starpā bieži jūtamā kārtā
traucēja draudzes garīgo dzīvi; vispirms jau
tad, ja vācu mācītājs neprata lāgā latviešu
valodu, otrkārt, aiz grūtībām iedziļināties svešas tautas psihē un beidzot visur tur, kur tieši
sadūrās abu tautību intereses, kas regulāri
sakrita ar dažādu sociālo slāņu viedokļiem,”
raksta reliģijas vēsturnieks Ludvigs Adamo
vičs. “Un šīs pretešķības bij toties jo kļūmīgākas, ka abu tautību samērs lauku draudzēs
bija daži desmiti vācieši blakus tūkstošiem
latviešu, t.i., patiesībā šīs draudzes bij gandrīz
93

raksti
pilnīgi skaidras latviešu draudzes.”22 Protams,
paši mācītāji pamanīja, ka viņu attiecības ar
latviešiem atradās, iespējams, tālu no ideāla,
un par to rakstīja arī latviešu lasītājiem. Kāds
mācītājs latviešiem adresētā stāstā rezignēti pat atzina, ka “mēs savai draudzei diemžēl svešinieki esam”23. Arī mācītājs Johans
Georgs Bitners (Büttner, 1779–1862) runāja
par “plaisu starp vāciešiem un latviešiem”24.
Ja, komentējot to, ka mācītāju nozīmīgā vieta sabiedrībā aktualizējas līdz ar apgaismību,
vācu pētnieks Henrihs Brunšvigs uzsver, ka
vācu garīdznieks “ir kā kompass, kas gan uztver niecīgākās izmaiņas, gan virza kuģi īstajā
virzienā”,25 tad vai te vietā nav secinājums,
ka Baltijas apstākļos ir iespējams runāt par
kompasu bez kuģa? Taču svarīgi, ka paši mācītāji tiecās mainīt šo situāciju, un tas ienāca
arī literatūrā piedāvātajos vācu mācītāja un
latviešu zemnieka attiecību modeļos.
Mēs zinām, ka grāmatas turpina dzīvot
vai sāk jaunu dzīvi arī tad, kad iemesli, kas
rosinājuši to tapšanu, palikuši pagātnē un
aizmirsti. Nekas to neapliecina labāk kā pirmās latviešu lauku inteliģences tapšana un
lasāmviela. Lasot vācu mācītāju sarakstītos
darbus, kas nebūt neaprobežojās tikai ar reliģiskām tēmām, latviešu zemnieku vidusšķira
mācījās veidot savu garīgo horizontu, sagādājot raizes vecākiem un vecvecākiem, kas
bažījās par pārliekas lasīšanas kaitīgumu26.
Viens no šiem latviešiem, Ernests Dinsbergs,
pat sarakstīja dzejojumu, kas bija veltīts vācbaltiešu rakstniekiem — latviešu literatūras
veidotājiem un jaunas kultūras radītājiem.
Dinsberga “Goda rīme” ir teksts, kas lasāms
ar kultūrvēsturisku rezonansi arī šodien —
pateicība vācbaltiešu garīdzniekiem par laicīgā redzesloka paplašināšanu un reliģiskās
identitātes iesakņošanu tajā līdzsvarojas ar
apziņu par to, ka ir pienācis laiks pašiem latviešiem pārņemt rakstnieku iniciatīvu savās
rokās27. Šāds līdzsvars vēlāk kļuva aizvien
retāk un retāk vērojams, līdz ar attiecību nospriegošanos starp vācbaltiešu mācītāju eliti,
kas pulcējās ap Latviešu literāro biedrību, un
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jaunajiem latviešu nacionālisma ideologiem,
kas brīvību meklēja Tērbatā, Pēterburgā un
Maskavā.
Un tomēr: nacionālās atmodas kustība,
kas pavērsa latvisko identitāti tautiskā un sekulārā virzienā, neaizmirsa savus sākumus.
19. gs. jaunlatviešiem nešķita, ka vācbaltiešu
mācītāju ieguldījuma respektēšana spētu vājināt vai iedragāt latviskumu — drīzāk gluži
otrādi, latviešu modernās kultūras daudzveidīgās saknes bija viena no atslēgām uz tās
spēku.28 Lai arī politisko cīņu un personisku
pārpratumu rezultātā jaunlatviešu un vācbaltiešu ceļi 19. gs. šķīrās, vācbaltiešu mācītāju veikums laicīgajā latviešu literatūrā paliek
klātesošs. Runa ir par tiem mācītājiem Baltijas kultūras vēsturē, kas paplašināja savu
darbu ar draudzi un kļuva par apgaismotājiem. Viņu radošais darbs ir liecība tam, ka
reliģisko un sekulāro robežu šķērsošana var
noritēt vienlaikus ar etnisko un sociālo robežu šķērsošanu. Un Vecā Stendera uzraksts
uz viņa kapakmeņa Sunākstē “Latvis” (kas
nozīmēja daudz vairāk kā vien tautību) ir
liecība tai robežu šķērsošanai, bez kuras
nav iedomājama latviešu kultūras un nacionālās identitātes tapšana daudznacionālajā
18. un 19. gs. Baltijā.
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Schöffler H. Protestantismus und Literatur, neue Wege zur englischen Literatur
des achtzehnten Jahrhunderts. Leipzig:
B. Tauchnitz, 1922.
11
Sal.: Frīde Z. Latviešu literatūras sākotne.
No: Hausmanis V. (zin. vad.). Latviešu literatūras vēsture. 1. sēj. Rīga: Zvaigzne
ABC, 1998. 9.–110. lpp.
12
Piem: Wilpert G. von. Deutschbaltische Literaturgeschichte. München: C. H. Beck,
2005. S. 87. (Šajā pētījumā apzīmējums
izmantots neitrālā nozīmē.)
13
Daļēji raksta autors mēģinājis analizēt šo
literatūras atzaru šajā publikācijā: Daija P.
Priekšromantisma aspekti apgaismības
6

14

15
16
17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
28

laika latviešu literatūrā. No: Ratniece S.
un Vecgrāvis V. (sast.) Latviešu un cittautu literatūra: no romantisma līdz modernismam. Aktuālas problēmas romantisma un neoromantisma pētniecībā. Rīga:
Jaunā Daugava, 2010. 7.–16. lpp. Taču
pētījumi būtu turpināmi un padziļinātas
intertekstuālas analīzes vērti.
Čoke H. Ciems, kur zeltu taisa. Tulk.
J. F. Lundbergs. Rīga: V. F. Hekers, 1830.
143. lpp.
Turpat, 145. lpp.
Turpat, 149. lpp.
Stenders A. J. Dzīvošanas spieģelis. Jelgava: J. F. Stefenhāgens, 1803.
Stenders A. J. Dziesmu kalendars uz
1811tu gadu, visvairāk sieviškām par
jauku izlustēšanu sarakstīts. Jelgava:
J. F. Stefenhāgens, 1811. 30. lpp.
Apīnis A. Latviešu grāmatniecība... 97.–
100. lpp.
Latviska Gada Grāmata. 1797. Nr. 1.
90. lpp.
Dunsdorfs E. Latvijas vēsture: 1710–1800.
Sundbyberg: Daugava, 1973. 286. lpp.
Adamovičs L. Raksti par Latvijas baznīcas
vēsturi. Mineapole: Latviešu evaņģēliski
luteriskā baznīca Amerikā, 1978. 47. lpp.
Latviska Gada Grāmata. 1797. Nr. 1.
75. lpp.
Āronu Matīss. Latviešu literāriskā (latviešu draugu) biedrība savā simts gadu darbā: Ainas no vāciešu un latviešu attiecību
vēstures. Rīga: A. Gulbis, 1929. 70. lpp.
Brunschwig H. Enlightenment and Romanticism in Eighteenth-Century Prussia. Transl. by F. Jellinek. Chicago/London:
The University of Chicago Press, 1974.
P. 24.
Plašāks pārskats par pirmo latviešu zemnieku inteliģenci: Apīnis A. Soļi... 136.–
163. lpp.
Latviešu Avīzes. 1848. Nr. 15.
Alunāns J. Izlase. Sakārtojis un priekšvārdu sarakstījis V. Austrums. Rīga: Latvijas
Valsts izd., 1956. 24. lpp.
95

raksti

Deutschbaltische Pastoren — die lettische Schriftsteller der
Aufklärungszeit
Pauls Daija

Zusammenfassung
Schlüsselwörter: deutschbaltische Pastoren, Geschichte der lettischen Literatur,
das Zeitalter der Aufklärung
Das Säkularisieren der lettischen Schrift — neben den Handschriften der Brüdergemeinde — ist eine der zentralsten Fragen für die lettischen Literaturgeschichtsforscher. Nach einer jahrhundertelangen religiösen literarischen Tradition, die seit dem 16. Jahrhundert das
Verständnis über die lettische Literatur definiert hat, kündigte das 18. Jahrhundert dank der
Initiative des evangelischen Pfarrers Gotthard Friedrich Stender sowie seiner Fähigkeit, auch
andere deutschbaltischen Autoren (hauptsächlich evangelische Pfarrer) für die Bildung des
weltlichen Schrifttums zu gewinnen, eine Kehrtwende im Verständnis des lettischen Buchs
als eines religiösen Buchs (worunter Gesangbücher, Predigten und geistliche Abhandlungen
verstanden wurden).
Die neue weltliche Literatur, die aus der deutschsprachigen Volksaufklärung hervorgegangen ist, die bezweckte, die Moral der Bauern anhand gedruckten Worts zu heben und somit
die intellektuelle Emanzipation der Bauern zu fördern, änderte die Vorstellung über das Lesen,
indem die intensive zu einer extensiven Lektüre erweitert wurde und somit das Verständnis
über das Lesen sich nicht mehr auf das religiöse Erlebnis beschränkt blieb, sondern als ein
Mittel zur rationalen Wissensgewinnung, zur Horizonterweiterung und — nicht weniger wichtig — zur Unterhaltung aufgefasst wurde. Langfristig öffnete dieses erweiterte Verständnis
neue Möglichkeiten für die intellektuelle Emanzipation der Bauern, um sie auf die persönliche
Freiheit vorzubereiten — es geht um die Freiheit, die ein zentrales Thema für die abolitionistischen Werke der Radikalaufklärer wie Eisen, Snell, Jannau, Merkel und anderen stellte. Das
innovative Verständnis über die Bücher und die Lektüre, die Veränderungen in der Vorstellung
über die Beziehung der lettischen Schriftkultur zu weltlichen Themen und zur Weltanschauung öffneten neue Horizonten für die berufliche Identität der baltischen evangelischen Pfarren
und erweiterte die Vorstellungen über die Arbeit mit der Gemeinde. Von einem geistlichen
Ratgeber wurde der Pfarrer zu einem weltlichen Ratgeber. Eines der wichtigsten Impulse in
diesem Prozess war mit den neuen Strömungen innerhalb der evangelischen Kirche verbunden, wo neben der lutherischen Orthodoxie immer mehr nicht nur Pietismus an Bedeutung
gewann, sondern auch der theologische Rationalismus bzw. die so genannte Neologie. Die
an den deutschen Universitäten studierten livländischen und kurländischen Pfarrer — die
Autoren der an die Letten adressierten lettischen weltlichen Literatur — nahmen die zeitgenössischen Strömungen schnell auf und reagierten auf sie, indem sie sich nach der Rückkehr
in die Heimat langsam, jedoch allmählich der weltlichen Bildung der lettischen Leibeigenen
widmeten.
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janina.kursite@lu.lv
Atslēgas vārdi: sakrālais un profānais tradīcijā un mūsdienās, Latvijas svētumi:
kvantitatīvais un kvalitatīvais aspekts, sakrālā formu daudzveidība mūsdienās
Rakstā, balstoties 2013.–2015. g. raksta autores veiktajā plašajā aptaujā (pāri par 2000
respondentu no visiem Latvijas novadiem), aplūkota jēdzienu “sakrāls”, “sakrālās vērtības”,
“simboliskās vērtības” evolūcija Latvijas sabiedrībā.
Mūsdienu sabiedrība, īpaši sākot ar 20. gs. otro pusi (t.i., ar postmodernisma strāvojuma
laiku), apzināti nojaukusi robežas iepriekš stingrajā dihotomijā “sakrālais–profānais”, veidojot jaunus priekšstatus par sakralitāti. Kā viens no aktīvākajiem mūsdienu izpratnes par
sakrālo izzinātājiem jāmin angļu zinātnieks Gordons Linčs (Gordon Lynch), kura uzmanības
fokusā ir t.s. postpatriarhālais garīgums, ko, viņaprāt, raksturo uztveres un uzskatu plurālisms1. Sakralitātes apziņa mūsdienu Eiropā ir kardināli pārtapusi, jo arvien biežāk tiek runāts par sakrālā izpausmēm masu kultūrā, sākot no astroloģijas, maģiskajiem kristāliem un
beidzot ar sportu un popmūziku2. Tā ir cita un citāda pieeja sakrālajam, kā tas ticis traktēts
iepriekšējos gadsimtos un kā to vēl 20. gs. traktēja salīdzināmās reliģijas pētnieks Rūdolfs
Otto (Rudolf Otto; 1869–1937) un rezumēja tās pašas pētniecības nozares pārstāvis Mirča
Eliade (Mircea Eliade; 1907–1986), ietverot kodolīgā nošķīrumā “sakrālais un profānais”3.
Latviešu tradicionālās sakrāluma izpratnes rekonstrukcijas mēģinājumiem 20. gs. pievērsās
Ludvigs Adamovičs4, Kārlis Straubergs5, Eduards Šturms6, Edgars Dunsdorfs7, Haralds Biezais8 u.c. Lasītājiem piedāvātais raksts ir mēģinājums iezīmēt sakrālā jaunās iespējamās
robežas, sakritības un atšķirības starp ekspertu piedāvāto Latvijas kultūrvērtību (svētumu)
sarakstu un to, kādu to redz un veido neeksperti.
Tradīcijā sakņotā sabiedrībā tika stingri
nošķirta sakrālā telpa (svētvietas un svēt
objekti dabā, arī baznīca, svētais stūris jeb
kakts dzīvojamā telpā u.c.) no profānās telpas, svētās būtnes (dievības un gari) vai svētītās būtnes (varoņi) no parastajām būtnēm,
svētki (īpašais laiks) no ikdienas. Sakrālais
tradicionāli ir bijis saistīts ar priekšstatu par
veselumu, vienreizību, savukārt profānais ar
priekšstatu par sadalīto, triviālo, daudzreiz atkārtojamo. “Simboliskie svētumi, kad tie sāk

zaudēt unikālo nesadalītas dārgumlietas nozīmi un nokļūst daudzkārtības, vairuma statusā, iegūst negatīvu un destruktīvu jēgu.”9
Tāpat sakrālais asociējies ar kādas tautas,
valsts svētumiem kā tādiem, tai skaitā arī literatūras, mākslas klasiku un tās atsevišķiem
reprezentantiem, kas, līdzīgi, kā tas praktizēts reliģijā, tikuši netiešā veidā kanonizēti.
Paralēli šai ilgstošā laikā izkoptajai attīstības līnijai, kas tika balstīta pagātnes vērtību uzturēšanā, 20. gs. 90. gadu otrajā pusē
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Eiropā arvien spēcīgāku balsi ieguva svētumu dekanonizācijas procesi, kas, laikam
ejot, kļuva aizvien agresīvāki un tradicionālās
sakrālās vērtības (sākot ar reliģiju un beidzot
ar literatūru) noliedzošāki. Sakrālajam tradicionāli ir tikusi piedēvēta saikne ne tikai ar
noslēpumaino, bet arī ar nopietno, ar to, kas
tiek sabiedrības respektēts un ierindots pie
vērtībām. Līdz ar to sakrālajam pretdabisks
bijis tā saistījums ar smieklīgo, izsmejamo,
statusā pazemināmo10. Tiesa, postmodernisma laikmets nebūt nav pirmais, kas centies
pārsvītrot “sakrālais–profānais” dihotomiju.
Gandrīz katra liela (garāka vai īsāka) sakrālo
vērtību perioda noslēgumā tās tiek apšaubītas, vai nu tīši pazeminot, padarot par smieklīgām, prozaiski skaidrojamām, vai vienkārši
aizliedzot. Tas, kas vienam ir svētumi, otram
nezināšanas vai neizpratnes dēļ tie var nebūt
svētumi. Ja par nesakritībām priekšstatos
ikdienas lietām parasti nemēdz karot (sliktākajā gadījumā tas izsauc strīdus), tad par
svētumiem mēdz cīnīties gan ar uzstājīgu
pārliecināšanu, gan ar fizisku ietekmēšanu.
Pēc franču žurnālā Charlie Hebdo 2014.–
2015. g. ievietotajām karikatūrām, vērstajām pret reliģiju svētumiem, un pēc musulmaņu pravieša Muhameda attēlojuma suņa
izskatā Zviedrijas mākslinieka Lāša Vilka
2007. g. publicētā karikatūrā, Latvijas mākslinieka Kristiana Brektes ilustrācija ar kariķēti
atkailinātiem latviešu kultūrā “kanonizētajiem” Raini un Aspaziju žurnālā “Domuzīme”
(2015, Nr.1) liekas esam tikai viegla mūsdienu provokācija. Zīmīgi arī pēdējos gados
vērojamie starptautisku konferenču, diskusiju, masu gājienu pieteiktie izaicinošie temati
un saukļi, kā, piem., “Māksla, zaimošana un
brīvība” (konference Kopenhāgenā 2015.g.
februārī) vai Je suis Charlie (ielu gājienos).
Mūsdienu cilvēks saskaras ar tik kardinālām
izmaiņām sakrālā uztverē, ka šķiet nav vairs
jomas, ne objekta, kas nevarētu tikt nomests
no “sakralitātes kuģa” un no unikalitātes statusa pārnests uz vairumu un daudzkārtību.
To var uzskatīt par cenšanos atgriezties sā98

kotnējā haosa stāvoklī, lai pēc tam mēģinātu
kopējo sakrālo vērtību namu celt pilnīgi no
jauna. To var vērtēt arī kā Eiropas kultūras
strupceļu, garīgo vērtību virziena zaudējumu
iepretī Austrumu vērtību stingrajam režģim.
Līdztekus pastāvējusi un joprojām pastāv toleranta pieeja, kuras pamatā ir savu
vērtību apzināšana un kopšana, nenoliedzot
citas iespējamās vērtības. Nedaudz sīkāk par
sakrālajām vērtībām, kas pārmantotas no ilgstošākā laikā veidotas tradīcijas vai veidotas
pēc tradicionālo vērtību pamata. Viens no
ceļiem, kā aktualizēt tradicionālās kultūrvērtības alias svētumus Latvijā un papildināt tos
ar jauniem, bija Kultūras kanona izveide, kas
aizsākās 2007. g. un pirmajā paņēmienā tika
pabeigta 2009. g.11 Septiņās jomās (Tautas
tradīcijas; Mūzika; Literatūra; Arhitektūra
un dizains; Kino; Skatuves māksla; Vizuālā
māksla) attiecīgās nozares ekspertu grupa
izveidoja kanonisku vērtību sarakstu, kopskaitā 99. Jau pats vārds “kanons” norāda
uz ekspertu tiecību kanonizēt, līdzīgi kā tas
baznīcā ticis un tiek darīts. Šī raksta autorei
bija iespēja būt starp ekspertiem, kas veidoja
“Tautas tradīciju vērtību” reģistru. Kaut arī rezultātā tapa saraksts, kas ieguva nosaukumu
Kultūras kanons, pats ekspertu darba process
vairāk līdzinājās kultūras vienību atlasei un
to beatifikācijai, ekspertiem diskutējot un
balsojot, jo, atšķirībā no kanonizācijas baznīcā, šeit nebija viena pāvesta, kas pasludina
tās vai citas vienības svētumu, vien tikai tās
kultūrvērtību vienā laika posmā, kas var tikt
pārskatīta nākamajā laika posmā. Par to, ka
tā nebija 99 kultūrvērtību kanonizācija, bet
labākajā gadījumā mēģinājums tās beatificēt,
liecināja arī sabiedrībā un starp ekspertiem
nesen atsākušās diskusijas, vai saraksts nav
papildināms, vai sarakstā nav aizmirstas
vērā liekamas kultūrvērtības12. Jau tas vien
rāda, ka 21. gs. priekšstats par sakrālajām
vērtībām izteikti atšķiras no tā, kāds tas bijis
iepriekšējos gadsimtos. Proti, pats jēdziens
“kanons”, kuram būtu jāietver sevī priekšstats par stabilitāti, nemainību, ilglaicīgumu,
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izrādījies tieši pretēji — īslaicīgs un maiņām
pakļauts. Savukārt apzīmējums “sakrāls” attiecībā uz kolektīvajām vērtībām ieguvis paplašinājumu, ietverot tajā segmentus no popkultūras elementiem, kuru izvēlē liela nozīme
kritērijam “populārs, tautā ejošs”.13 Eiropas
kultūrā vismaz vairākus gadsimtus kolektīvo
vērtību reģistra izvērsts skaidrojums un pamatojums tika veikts enciklopēdijās. Enciklopēdiju autori — parasti savā nozarē atzīti
eksperti, kas vai nu patstāvīgi vai saziņā ar
kādu augstāku ekspertu institūciju (piem.,
redkolēģiju) izveidoja reprezentablu vērtību
šķirkļu sarakstu, sava veida šķirkļu kanonu,
īpaši nerūpējoties par to, vai un cik lielā mērā
saraksts atbilst tam, kādu to gribētu redzēt
enciklopēdijas lasītāji.
Ņemot vērā Eiropā 21. gs. notikušo akcentu pārbīdi daudzos jautājumos no “ekspertu viedoklis” uz “tautas viedoklis”, ko parasti izzina, veidojot plašas aptaujas, raksta
autore izveidoja virtuālu projektu ar nosaukumu “Mūsu Latvija”, 2013.–2015. g. aptaujājot pāri par 2000 dažāda vecuma, tautību
un sabiedrības slāņu Latvijas vai ar Latviju
saistītus cilvēkus, lūdzot vai nu īsā sarakstā vai izvērstāk (ar motivāciju) minēt līdz 10
(skaits varēja variēties) Latvijas svētumus jeb
vērtības. Ieceres mērķis, gatavojoties Latvijas
valsts simtgadei, bija izveidot 21. gs. sākumā par vērtībām uzlūkotu kolektīvu sarakstu.
Tālākā iecerē, balstoties uz izveidoto reģistru,
tiktu veidota jauna veida Latvijas enciklopēdija jeb enciklopēdisks izdevums, kur šķirkļu
sarakstu un daļēji arī aprakstu būtu veidojusi
ne ekspertu grupa, bet iespējami plaši pārstāvēts Latvijas un ar Latviju saistīts cilvēku
kolektīvs.
Atsevišķi jāpiezīmē, ka priekšstats par to,
kas ir vērtība, sakrāla vērtība, Latvijas simboliska vērtība, mūsdienās ir ļoti dažāds. Te lielā
mērā redzama tradicionālo sakrālo vērtību desakralizācijas un iepriekš par tādām neuzskatītu īpašību u.tml. sakralizācijas tendence, par
kuru attiecībā uz 21. gs. sabiedrību savos pētījumos raksta gan Gordons Linčs14, gan citi.15

Raksta autores aptaujātie pārstāv visus
Latvijas novadus un, kā jau minēts, ļoti plašu sociālo spektru, sākot no pensionāriem
un beidzot ar studentiem un skolēniem, atsevišķos gadījumos pat ar 7–8 gadus veciem
bērniem. Aptaujāto vidū bija tādi, kas kopj
savu zemi, strādā kādā šaurā profesijā, gan
arī kultūras un politiskās elites (vārda neitrālā
nozīmē) pārstāvji, Latvijā dzīvojoši un ārpus
Latvijas dažādu iemeslu dēļ uzturošies cilvēki. Aptaujas tika veiktas (1) folkloras ekspedīcijās (Valkas, Dundagas, Limbažu, Salacgrīvas, Rēzeknes, Ludzas, Daugavpils novadā),
(2) tūrisma firmas Impro rīkotos ikgadējos
braucienos (kopskaitā 15 braucieni, katrā
no tiem 35–45 cilvēki), kur parasti pulcējas
visdažādāko profesiju, vecuma un interešu
pārstāvji, (3) individuālos izpētes braucienos
Latvijas novados, (4) Latvijas Universitātē,
Latvijas skolās, tautasnamos, Latvijas novadu bibliotēkās, (5) veicot individuālas aptaujas rakstiski vai telefoniski u.c.
Aptaujā iegūto Latvijas sakrālo vērtību
karte ir gan daudzveidīga, gan vienlaikus raiba. Varētu domāt — cik cilvēku, tik vērtību,
taču tas būtu pārspīlējums. Nevar nesaskatīt, ka arī mūsdienās, līdzīgi kā uz tradīciju
pārmantojumu orientētā sabiedrībā, priekšstatus par vērtībām (tai skaitā sakrālām vērtībām) lielā mērā veido sociālā vide: “Cilvēks
sakņojas savā vidē un tajā pašā laikā pakārtojas lielākai struktūrai (mūsdienu Rietumu
pasaulē — augsti urbanizētai kārtībai), kas
iedarbojas uz viņa pašapzināšanos, domāšanu, morāli utt.”16
Aptaujas rezultātā tapušais apjomīgais
Latvijas vērtību jeb svētumu saraksts lielākas pārskatamības labad ir sadalīts vairākās
nosacīti tematiskās grupās: a) sakrālo ideju,
kolektīvo īpašību koncepti; b) Latvijas ainava un kultūrainava; c) simboliskas vietas;
d) pārdabiskas būtnes un simboliski tēli;
e) simboliskas darbības un norises; simboliski
datumi; f) simboliski ēdieni, dzērieni; g) simboliskas personas un lietas; h) simboliski teksti;
i) simboliskas vienības un zīmoli; zīmes.
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Sakrālo ideju, kolektīvo īpašību kon
cepti. Šajā samērā vispārīgajā vērtību sadaļā
aptaujātie iekļāvuši gan simboliski pildītus
jēdzienus (piem., Atmoda, Trešā Atmoda;
Māras zeme; Savs kaktiņš, savs stūrītis zemes; Austras koks), gan (un tas ir visbiežāk)
Latvijā vēlamo cilvēcisko īpašību un kvalitāšu
uzskaitījumu (piem., cieņa pret tēvu un māti;
draudzīgums; drosme; dzimtenes mīlestība;
eiropeiskums; godīgums; izdzīvošanas un
pielāgošanās spēja; latviešu izcilība un cīņasspars trimdā; māju sajūta; pašapziņa; pašsaglabāšanās instinkts; patriotisms; sīkstums;
spītīgums; ticība labajam; strādīgums; tautas
vienotība, tautas vienotība dziedot; tiecība
pēc izglītības u.c.). Minētas arī tās īpašības,
kas raksturo Latvijas novadu ļaudis, kā arī
atsevišķi vīriešus un sievietes (kurzemnieku
atturīgais vēsums, lepnums; latgaliskā sakņu
apziņa; ļoti skaistas sievietes; sieviete smaidoša, ar sakoptiem matiem; skaistas sievietes un kas svarīgi — gudras; visu varošās,
tomēr sievišķīgās sievietes; radošas sievietes;
sieviete–māte; sievas kā liepas; vīrieši — lepni un drosmīgi, ar augstu apziņu un stāju).
Kā redzam, atbildēs netrūkst arī humora
dzirksts, tiesa, humora izpratni kā Latvijas
cilvēku vērtību savās atbildēs minējuši vien
daži aptaujātie. Jāpiezīmē, ka aptaujās minētās kolektīvās īpašības vai sakrālo ideju
koncepti bija ar lielu izkliedi. Neviens no
tiem nesaņēma lielāku atbalstītāju skaitu. Tā
cieņu pret veciem cilvēkiem, cieņu pret tēvu
un māti, čaklumu, izdzīvošanas un pielāgošanās spēju, pašapziņu minējuši vien pāris
cilvēku. Nedaudz lielāks skaits (6) kā īpašu
vērtību minējuši darba tikumu, dzimtenes
mīlestību (15), ģimeni, ģimeniskumu, stipras dzimtas (35; viņu skaitā katoļu kardināls
J. Pujats, Mazsalacas 9. klases trīs skolēni,
LU divi studenti). Salīdzinājumam — siena
smaržu kā vērtību minējuši desmit no vairāk
nekā 2000 aptaujātajiem.
Latvijas ainava un kultūrainava. Gandrīz katrs no respondentiem (īpaši gados
vecākajiem) kā Latvijas vērtību minējis kādu
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no Latvijas dabas objektiem, kas nav nekas
pārsteidzošs vai jauns: “Vēsturiski kultūras
zīmju sistēmu rašanās raksturojama ar plašu
sākotnējo simbolu — tēlu izmantojumu, ko
pirmatnējais cilvēks paņēma no nozīmīgākajiem apkārtējās dabas elementiem.”17
Aptaujās Latvijas novadu ļaudis izcēluši
sev tuvākos un pazīstamākos dabas nostūrus un vietas (piem., Ērgļu klintis, Kurzemes,
Vidzemes jūrmala, Kolkas rags, Dridža ezers,
Teiču purvs, Nīcgales lielais akmens, Raunas
Staburags, Salaca, Svētupe Vidzemē, Ventas
rumba, Saules kalns, Pokaiņu mežs). Samērā grūti ir nošķirami dabas ainavas un kultūrainavas elementi, jo Latvijā ļoti maz vietu,
kas būtu ierindojamas “neskartās dabas” kategorijā (Moricsala, meži, atsevišķas pļavas).
Visbiežāk kā Latvijas sakrālās ainavas reprezentanti aptaujās minēti Daugava (vairāk
nekā 200 aptaujās), Jūra, Baltijas jūra, Baltijas jūras piekraste, baltā (zeltainā) jūrmalas
smilts (160), Latvijas meži (87), Gauja (51),
pļavas (40), Latvijas ezeri (25), upes (20).
Virkne aptaujāto kā sakrālu vērtību minējusi
Latvijas dabu kā veselumu (99). Citiem tie
bijuši pavisam konkrēti, tradīcijā simbolisku
nozīmi ieguvuši dabas objekti, visvairāk ozols
(127), liepa (35), plašāk — dižkoki vai svētkoki. Atsevišķiem aptaujātajiem īpašas šķitušas Latvijas debesis, rasā un saulē mirdzošie
zirnekļu tīkli, rasa no rītiem vasarā, vakari laukos vasaras vidū, Zemgales zaļie līdzenumi,
laukakmeņi. Tie, kas kā Latvijas īpašo vērtību
minējuši gadalaikus (35), droši vien pamatā
redzējuši to kā krāšņu dabas apstākļu pārtapšanu sezonu maiņā.
Latvijas kultūrainavā starp biežāk minētajiem objektiem ir Rīga, Rīgas torņu silueti,
Rīgas panorāma, Rīgas siluets posmā starp
Prezidenta pili un Dzelzceļa staciju (96 aptaujātie), Vecrīga, Vecrīga naktī, vecpilsētas
arhitektūra, bruģis, mājas Rīgas vecpilsētā
(75), Aglonas bazilika, ietverot Aglonas skaistās ainas un apkaimes ezerus (to minējuši 87
aptaujātie), Rundāles pils (66), Sigulda (35),
Rīgas Jūrmala, Jūrmalas kūrortvide, Jūrma-
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las kāpas (28), Turaidas pils (15). Ne pārāk
liels, bet pamanāms aptaujāto skaits iestājās par Latvijas lauku sētu kā sakrālu vērtību (75). Kā Latvijas kultūrainavas vērtības
aptaujās minēti arī ābeļdārzi, puķu dārziņi,
bišu dravas, labības lauki, koka arhitektūra,
dievnami, kapsētas, lībiešu ciemi Kurzemē,
zvejniekciemi, mazpilsētas, pilskalni, lauku
ceļi, novadi to savdabībā u.c. Daļa no aptaujātajiem Latvijas sakrālajā ainavā redz iederīgus noteiktus dzīvniekus, kukaiņus (piem.,
stārķis, Latvijas brūnaļa, dievgosniņa, zaķis).
Kā nozīmīgi Latvijas kultūrvides elementi
Latvijas svētumu sarakstā minēti pieminekļi:
Brīvības piemineklis (230 reizes), Brāļu kapi
(39) un Māte Latvija (5) Brāļu kapos, Latgales Māra (15).
Simboliskas vietas. Teikām un nostāstiem apvītais Staburags, kā šķiet, gandrīz
pazudis no kolektīvās atmiņas, to kā vērtību
minēja vien 30 vidējā un vecākā gadu gājuma aptaujātie. Tāpat arī Latvijas Zilos kalnus
kā simbolisku vērtību pieminējuši vien daži
cilvēki. Starp simboliskajām vietām aptaujas
rezultātā tapušajā sarakstā atrodama Abrene (pieminējis viens cilvēks), Beverīna (1),
Doma laukums (4), Dzintarzeme (1), Jersika (1), Lībiešu upuralas Svētupes krastā
(3), Likteņdārzs (15), Litene (2) u.c. Kā redzams, simbolisku jeb sakrālu vietu nozīme
mūsdienās mazinājusies, to kā īpašu vērtību
pieminējuši pavisam nedaudzi. Varbūt tieši
vietas (plašāk) telpas izjūtā visuzskatāmāk
redzamas pārmaiņas, kas notikušas 21. gs.
Tradīciju cilvēkam, ko vienlaikus var saukt
arī par reliģiozu cilvēku (vārda plašākajā izpratnē), “telpa nav viendabīga: tajā ir daudz
pārrāvumu, lauzumu; telpas vienas daļas
kvalitatīvi atšķiras no citām.”18 Savukārt
mūsdienu cilvēkam telpa lielākoties veido
viendabīgu masu, kurā atsevišķi fragmenti, ja arī personīgu iemeslu dēļ (dzimšanas,
dzīves, patīkamu atmiņu vieta u.tml.) kaut
kā iezīmēti, tie visbiežāk neasociējas ar svētumiem, vēl jo mazāk ar kolektīviem svētumiem.

Pārdabiskas būtnes un simboliski tēli. Līdzīgi kā ar simboliskām vietām, arī pārdabiskas būtnes (Laima, Māra, Dievs, Jumis, Pērkons, Saule, Ūsiņš) un simboliski tēli (Antiņš,
Baltais tēvs, Dullais Dauka, Lāčplēsis, Lielais
Kristaps, Spīdola, Sprīdītis, Tālavas taurētājs,
Turaidas Roze) aptaujas atbildēs ir atrodami,
taču tie kā sakrālās Latvijas pasaules reprezentanti minēti pavisam nelielā anketu skaitā,
atskaitot Lāčplēsi (60). Aptaujās Dievs (manifestēts arī kā Dieviņš, kas norāda uz folkloru,
dievturību, ne kristietisko Dievu) minēts vien
14 anketās. Jāuzsver, ka starp aptaujas dalībniekiem netika īpaši izmeklēti ticīgie vai
neticīgie un kam noteiktam ticīgie. Redzams,
te saskatāma līdzīga attīstības tendence kā
literatūrā, mākslā: tās pirmsākumos kristīgā
Dieva tēls (plašāk tēma) tā vai citādi bieži
bija klātesoša. Laikam virzienā uz 21.gs. ejot,
Dieva vārda (vai vizuālā tēla) klātbūtne jūtami mazinājusies, ko, kā liekas, šajā gadījumā
atspoguļo arī aptaujas rezultāti. Šķiet, ka pie
mums, tāpat kā citur Eiropā, šeit uzskatāmi
atspoguļojas tā sauktais postpatriarhālais garīgums, ko raksturo uzskatu daudzveidība un
vienotu kopsaucēju trūkums.
Simboliskas darbības un norises; simboliski datumi. Saraksts, tāpat kā pārējās sadaļās, ir izveidojies samērā garš (Baltijas ceļš,
folkloras festivāls Baltica, 1991. g. barikādes,
1918. g. Brīvības cīņas, Cēsu kaujas,
cīņas pret Bermontu, Ziemassvētku kaujas,
1941. g. un 1949. g. deportācijas, 1905. g.
revolūcija, “Draudzīgais aicinājums”, Dzejas dienas, Kapu svētki, Svecīšu vakars,
suitu kāzas, svētku svinēšana u.c.), taču tikai
dažas no tām guvušas plašāku respondentu atsauksmi. Starp tām — Jāņi (201) un
Dziesmu svētki (285). Kaut arī sakrālās vērtības aptaujātajiem un, kā liekas, arī latviešiem kopumā — nav piesaistītas konkrētiem
kalendāriem datumiem (ja par tādiem neuzskata Jāņus, Ziemassvētkus, Lieldienas), tomēr ir viens izņēmums, kas saistīts ar jauno
laiku vēsturi. Proti, tas ir 11. un 18. novembris (95 aptaujās). Atsevišķi šie divi datumi
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nav nodalīti, jo aptaujātie bieži tos minēja
kopā kā vienu veselumu vai viena veseluma
divas daļas. Salīdzinot ar simboliskajām vietām, simboliskie datumi ar mūsdienu Latviju
saistītajiem cilvēkiem ir šķitusi nozīmīgāka
vērtība (kaut vai skaitliskā izteiksmē). Ja
telpas izjūtā sakrālā un profānā nodalījums
lielā mērā ir zudis vai jūtami mazinājies, tad
sakrālā laika izjūta ir saglabājusies, kaut
arī transformētā veidā, salīdzinot ar tradīciju. Proti, diez vai daudzi no tiem, kas Jāņus
minēja kā sakrālu Latvijas vērtību, izjūt šos
svētkus kā dievu radītus. Iespējams, Jāņu,
tāpat Ziemassvētku, valstssvētku kā īpašas
vērtības izcelšana saistīta ar tradīcijas pārmantoto uzskatu, ka “laiks pēc savas dabas
ir atgriezenisks”.19 Tieši šī atgriezeniskuma
sajūta, kas sakņojas mītiskajā jeb cikliskajā
laikuztverē, ilgstoši kalpojusi par kolektīvu
(un vienlaikus individuālu) mierinājumu, saskaroties ar lineārā jeb profānā laika konsekvencēm (sākums un gals, dzimšana un nāve).
Īpaši vasaras saulgriežu (Jāņu) kā sakrālas
vērtības paturēšana, kā šķiet, atšķir latviešu
etnosu no citiem Eiropā, kuriem cikliskās laika izjūtas kā vērtības paturēšana 21.gs. vairs
neliekas nozīmīga.
Simboliski ēdieni, dzērieni. Viena no
aptaujās plašāk pārstāvētajām sadaļām bija
ēdienu un dzērienu sadaļa. Kaut arī ēdiens
un dzēriens tradicionāli daudzām tautām, tai
skaitā latviešiem, ir ietilpis sakrālo vērtību
kodā, tomēr visbiežāk kā veselums un kā īpaši iezīmēts patērēšanas process svētkos vai
godos. Vairāk nekā 60 minētajās kulinārajās
vērtībās tikuši nosaukti gan dabas produkti
(sēnes, arī pati sēņošana; medus; ogas), gan
reģionālās virtuves ēdieni — zīmoli (biezpiens, lauku piens, biezputra ar speķi, bukstiņu biezputra, skābputra, kaņepju sviests jeb
staks, maizes zupa, debessmanna, sklandrausis, zirņi ar speķi), svētku ēdieni (Jāņu siers),
ēdieni-dzērieni, kas kaut kādā veidā simbolizē
vai simbolizējuši Latvijas pārtikas preci (konfektes “Gotiņa”, “Laimas” šokolāde, Latvijas
šprotes, Rīgas balzams, Latvijas bekons). Vis102

vairāk minētā vienība ir rupjmaize (125), kas
pacelta pāri ikdienišķajam pārtikas produktam, piešķirot tai īpašu statusu un iekļaujot
simbolisko ēdienu reģistrā pirmajā vietā.
Simboliskas personas un lietas. Varbūt
tieši minēto Latvijas personību izvēle visvairāk parāda vērtību akcentu pārbīdi mūsdienās no valstsvīriem, kultūras personībām uz
sportistiem un populārās mūzikas autoriem
vai izpildītājiem. Visbiežāk aptaujās minētā
nozīmīgā Latvijas personība ir komponists
Raimonds Pauls (139). Salīdzinājumam —
K. Ulmanis (65), J. Čakste (21), V.Vīķe-Freiberga (57), I. Ziedonis (78), Rainis (79),
K. Barons (45), R. Blaumanis (55), sportists
M. Štrombergs (35). Aptauju rezultāti liecina
par tagadnisma dominanci mūsdienu kultūrā,
līdzīgi, kā tas ir arī citviet Eiropā. Ja salīdzina ar Latvijas Kultūras kanonā iekļautajām
personībām, tad veiktā aptauja uzrāda ne tik
vien lielas, bet milzīgas atšķirības. Kultūras
kanonā no rakstniekiem nosaukti Ē. Ādamsons, V. Belševica, U. Bērziņš, R. Blaumanis,
A. Čaks, R. Ezera, J. Jaunsudrabiņš, brāļi
Kaudzītes, K. Mīlenbahs, J. Poruks, Rainis,
K. Skalbe, O. Vācietis, I. Ziedonis. Lielākā
daļa no šiem literātiem aptaujā nav tikuši pat
minēti, vēl daļa minēti vien nelielā skaitā anketu. Tikai Raiņa, I. Ziedoņa, R. Blaumaņa un
K. Barona vārds ticis minēts vairākkārtīgi, daļēji iespējams jubileju vai cita veida plašāku
pasākumu un līdz ar to vārda publicitātes
dēļ. Kaut arī raksta nolūks nav sniegt praktiskus padomus vai ierosinājumus, no anketu iegūtajiem rezultātiem acīm redzams, ka
kultūras lauks, tāpat kā jebkurš cits lauks, ir
regulāri kopjams. Ja aptaujātie skolēni savā
vērtību sarakstā tikai retais iekļāva kādu no
Latvijas kultūras personībām, iespējams, par
tām maz skolās runāts vai ir pienācis laiks
par tām runāt kādā citādā veidā, nekā tas
bijis, iepriekšējos laikos pieņemts. Savukārt
sportistu (M. Štrobergs, M. un T. Dukuri,
A. Irbe, S. Ozoliņš, K. Skrastiņš, V. Sčerbatihs, A. Sevastova, no agrāko gadu — J. Daliņš, I. Jaunzeme, J. Lūsis, U. Semjonova)
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un populārās mūzikas pārstāvju (R. Pauls,
I. Kalniņš, U. Stabulnieks, R. Kaupers,
M. Naumova) plašā klātbūtne sarakstā liecina, ka Latvijas cilvēki (pārsvarā jaunā paaudze) nav ārpus citviet Eiropā un pasaulē
raksturīgajām tendencēm sapludināt ilglaicīgās un īslaika vērtības, sakrālā un profānā
segmentus vienā kopējā laukā.
Cita aina paveras attiecībā uz simboliskajām lietām. Starp tām nosauktas tikai tādas,
kas bijušas nozīmīgas ilgstošākā laika posmā: tautastērpi (105), dzintars un dzintara
rotaslietas (87), Lielvārdes josta (85), sakta
(15), Dainu skapis (14), Jāņu vainags, kokles, Nameja gredzens, pūralāde, lats. Pēdējais papildu simbolisko svaru ieguva, Latvijai
2014. g. pārejot uz naudas vienību eiro.
Simboliski teksti. Aptaujātie Latvijas sakrālo vērtību kategorijā ierindojuši arī ap 60
tekstu nosaukumus (tajos ietverti folkloras,
literatūras, mūzikas, gan arī vizuāli teksti),
starp tiem Latvijas himna “Dievs, svētī Latviju!”, dainas un pasakas kā tekstu kopums,
Glika tulkotā Bībele, A. Pumpura “Lāčplēsis”, Raiņa “Zelta zirgs”, R. Blaumaņa “Skroderdienas Silmačos”, E. Virzas “Baiga vasara” un “Straumēni”, A. Brigaderes “Dievs,
daba, darbs”, A. Čaka “Mūžības skartie”,
A. Grīna “Dvēseļu putenis”, L. Breikša dzejolis “Lūgšana”, filmas “Zvejnieka dēls” (rež.
V. Lapenieks), “Ceplis” (rež. R. Kalniņš), “Pūt,
vējiņi” (rež. G. Piesis), “Cilvēka bērns” (rež.
J. Streičs), Jāņa Kalmītes gleznas, “Gaismas
pils” (Auseklis, J. Vītols), E. Dārziņa “Melanholiskais valsis”, “Daugav’ abas malas”
(Rainis, J. Norvilis), “Nāk rudens apgleznot
Latviju” (M. Zālīte, U. Stabulnieks), “Saule, Pērkons, Daugava” (Rainis, M. Brauns),
tautasdziesma “Tumša nakte, zaļa zāle”
u.c. Kaut arī kvantitatīvie rādītāji nav vienīgie rādītāji, tomēr zīmīgi, ka visvairāk reižu
aptaujās minētas dainas (165), A. Pumpura
“Lāčplēsis” (60). “Dievs, svētī Latviju!” kā
sakrāls teksts minēts 55 aptaujās, ja neskaita
vēl 115 aptaujas, kurās par sakrālu vienību
norādīta Latvijas himna kā tāda. No pēdējos

gados tapušiem tekstiem sarakstā ir iekļuvusi R. Kaupera “Mana dziesma”, filma “Rīgas
sargi” (rež. A. Grauba). Arī šajā sadaļā, ja salīdzina ar Latvijas kultūras kanonā iekļautajiem tekstiem, vērojamas samērā lielas atšķirības. Tā, piem., no J. Streiča filmām Kultūras
kanonā minēta “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”,
aptaujātie izšķīrušies par labu “Cilvēka bērnam”. Kultūras kanonā nav ne V. Lapenieka
“Zvejnieka dēls”, ne G. Pieša “Pūt, vējiņi”, ne
R. Kalniņa “Ceplis”, ko Latvijas kultūrvērtību
sarakstā minējuši aptaujātie.
Simboliskas vienības un zīmoli; zīmes.
No vienas puses, šajā grupā ietilpinātas daudzas plaši zināmas un tradicionālas vienības,
no otras puses, tieši šajā grupā ienākušas arī
jaunlaiku vienības, kas (īpaši gados jaunākajiem respondentiem) likušās nozīmīgas. No
pirmajām visvairāk minētā ir latviešu valoda
(130) un valsts simbolika: karogs (255), himna (119), ģerbonis (53). Atkarībā no aptaujāto vecuma grupas, specifiskajām zināšanām
pārējās vienības veido lielu izkliedes lauku:
jaunlatvieši; Jaunā strāva; jūgendstils; Kurzemes hercogiste; latviešu strēlnieki; latviešu
tauta; latviešu tradīcijas; suitu tradīcijas; latgaliešu valoda (dialekts); līvi un līvu valoda;
Latvijas novadi gan kā kopums, gan atsevišķi
katrs no tiem; mežabrāļi jeb nacionālie partizāni; Ulmaņa laiki; veļu laiks; zaļumballes;
Kaucmindes mājturības skola u.c. Simbolisko
zīmolu vidū vērojama vēl lielāka izkliede —
nosaukti ir daudzi, bet katru no tiem minējuši
ne vairāk kā viens līdz desmit aptaujātajiem:
porcelāna apgleznošanas darbnīca “Baltars”
(1; minējusi dzejniece L. Langa); koris “Ave
Sol” (2); grupa “Čikāgas piecīši” (3); koris “Dziesmuvara” (2); parfimērijas ražotne
“Dzintars” (1); Ērenpreisa velosipēdu rūpnīca
(2; minējis kultūrvēsturnieks P. Korsaks un
Rīgas Motormuzeja eksperts L. Zandovskis);
autorūpnīca “Ford-Vairogs”(1; minējis restaurators G. Grīnfelds); Garezera vasaras vidusskola (1; minējis tulkotājs, kultūras darbinieks
ASV V. Inde); apgāds “Grāmatu Draugs” (1;
nosaucis P. Korsaks); “Jaunais Rīgas teātris”
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(2); koris “Kamēr” (2); Ķeguma spēkstacija
(2); saldumu fabrika “Laima” (9); Latvijas
Opera (6); Latvijas Nacionālais teātris (8);
Latvijas Universitāte (6); radio “Spīdola” (1);
zemūdenes “Ronis” (1) un “Spīdola” (1); Triju Zvaigžņu ordenis (6); sieviešu basketbola
komanda TTT (2); fabrika VEF (7); grāmatu
apgāds “Zelta Ābele” (1; nosaucis P. Korsaks)
un vēl pārdesmit vienības. Starp jaunlaikos
veidotām un pārsvarā gados jaunu aptaujāto
nosauktām simboliskām vienībām minama
interneta vietne “Draugiem.lv” (3); rokgrupa
“Līvi” (1); rok- un folk- grupas “Pērkons” (1),
“Prāta Vētra” (18; pārsvarā jaunieši), “Skyforger” (2), festivāls “Positivus” (1). Minēti arī
Latvijas sporta zīmoli — hokeja klubs “Dinamo” un Latvijas hokeja izlase.
Latvijas karogu kā simbolisku un sakrālu vienību nosaukuši studenti, skolēni,
pensionējušies ļaudis, kultūras darbinieki (piem., K. Skujenieks, M. Brašmane,
I. Kalniņa, V. Inde), visdažādāko pārliecību
un uzskatu politiķi (Dz. Ābiķis, S. Āboltiņa,
V. Agešins, A. Ašeradens, G. Bilsēns, A. Brigmanis, I. Čepāne, S. Dolgopolovs, J. Dombrava, O. Kalniņš, R. Kārkliņa, V. Liepiņš,
K. Olšteins, Dz. Rasnačs, J. Urbanovičs,
I. Vanaga) u.c. Izvērstu rakstisku motivāciju
savai izvēlei sniedza nu jau aizsaulē aizgājušais ķīmiķis R. Kalvišķis (1930–2015):
”Karogs mani saviļņo joprojām, no pirmskara bērnības laika. Esmu redzējis, kā pēc
Baigā Gada beigām — sarkanarmiešu atkāpšanās — pie visām mājām parādījās sarkanbaltsarkanie karogi, kuri, neskatoties uz draudošajām represijām, pirmās okupācijas laikā
tika saglabāti. Sarkanajai armijai atkāpjoties,
dibinājās pašaizsardzības vienības — ar karoga krāsas lentēm uz rokas. Nez kāpēc tās
tagad noklusē, lai gan šīs vienības daudzus
izglāba no nāves un izsūtījuma. Dibinoties
zemessardzei, devām zvērestu, skūpstot Latvijas karogu. Redzēju, kā daudziem vecajiem
vīriem, izgājušiem karu un Sibīriju, bija asaras acīs. Uzskatu, ka par karoga zaimošanu
sodiem jābūt bargiem — līdz pat izraidīšanai
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no valsts, jo tās ir mūsu senču asinis, kas
kvēlo karogā.”20
Nelielu, bet pamanāmu Latvijas svētumu
sadaļu veido zīmes: Auseklītis jeb oktogramma (11; to minējuši gan studenti, kultūras
darbinieki, gan atsevišķi politiķi, tai skaitā
tagadējais Latvijas prezidents R. Vējonis), jumītis jeb jumīša zīme (2), pērkoņkrusts jeb
ugunskrusts (6), saulīte jeb saules zīme (4),
Austras koks jeb kosmiskais koks (2). Virkne
aptaujāto izvēlējušies plašākus apzīmējumus:
cimdu raksti (15; tostarp bijusī trimdiniece
A. Ebdene, kinorežisors J. Streičs, arī studenti, skolēni), zeķu raksti (9).
Iedziļināts un dziļi personisks ir filoloģes
japānietes A. Kurosavas, kas ilgāku laiku dzīvoja Latvijā, skatiens uz Latvijas vērtībām:
”1. Sadziedāšana: Personīgi mana pirmā
netiešā saskarsme ar Latviju bija televīzijas
ziņas 1989. gadā, kad paziņoja par Baltijas
ceļu, kas rādīja cilvēkus, kuri autoceļā, roku
rokā stāvot, dziedāja dziesmas. Toreiz man
tas likās kaut kas svēts. Tur, kur ir vairāki latvieši, notiek sadziedāšana. Tā nav solo dziedāšana kā japāņu karaoke, kad, kamēr viens
dzied, citi apkārt garlaikojas. Neskatoties uz
dažādām paaudzēm, latviešu starpā ir kopīgas dziesmas, un, sadziedot tās, rodas spēcīgs spēks savienot telpiski un garīgi, reizēm
saviļņojot cittautiešus. Labākais piemērs ir,
protams, Dziesmu svētki.
2. Baltijas jūra: Nezinu, cik daudzas reizes mani izvilka latvieši pastaigāties Baltijas
jūras krastā ne tikai vasaras gaišajos vakaros,
bet arī ziemas vēl aukstās dienās, kad viss
bija sasalis. Kad es peldējos kādā agrā rudens vakarā koši rozā saulrieta virzienā, fiziski apjēdzu izteicienu ‘’ūdens kā piens’’. Tad
varēja pa īstam lasīt latviešu dzeju.
3. Pelēkā krāsa: Lasot latviešu pasakas,
piem., Kārļa Skalbes, pelēkajai krāsai it kā
piestāv skumīgas noskaņas. Latviešu vārdi
pelēcība un pelēcīgs arī nesaka neko pozitīvu.
Tomēr nacionālā romantisma jūgendstila arhitektūrā, tautas tērpos, linu audumos un keramikas izstrādājumos var ieraudzīt ārkārtīgi
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smalku pelēko toni, kas kopumā rāda kluso
un tīro daiļumu. Pelēkā krāsa man atgādina
latviešu eleganti atturīgo gaumi uz lietām.
4. Jette Užāne: Jettes Užānes cimdu izstāde man atklāja līdz tam nezināmo dzīves
mākslu. Nekad nevarēju iedomāties to, ka
cimdos var radīt pasakas, izteikt dainas un
savas domas. Jettei bija plaša pasaule, pašai
gandrīz nekustoties no vietas Dzērbenē. Jette
smalki un iejūtīgi nolasīja cilvēku sirds, saules zaķu, lapu šalkoņas un noteikti ikmirkļa
neredzamu putekļu virzienus... viņa mācēja
parunāties ar dabu latviski. Manā uztverē
Jette, aizejot Viņsaulē, kļuva par Dievu.
5. Sēņošana: Man šķiet, ka latvieši nekad velti netērē spēku un laiku. Pastaigājoties
skaistā mežā, baudot gaisu, latvieši sēņo, lai
salasīto garšīgi notiesātu. Kopā ar latviešiem
sēņot ir viena ārkārtīgi aizraujoša nodarbošanās, jo es tajā laikā varu būt pilnīgi viena un
nogrimt mierīgā klusā domāšanā. No otras
puses, sēņošana joprojām priekš manis ir
viena no mistikām. Tas laikam ir tāpēc, ka es
nemāku atšķirt sēnes.
6. Pirts: Latviešiem ir sava bagāta pirts
kultūra, kas skaidri atšķiras ar krieviem un
somiem. Šķiet, ja ir desmit latvieši, ir desmit
pirts rituāli. Kad es dzirdu izteicienu “uzmest
garu”, tad man šķiet, ka pirtī rodas pirts gari
(spirits). Tā ir neizsakāmā bauda just sevi
pirtsslotu šalkoņu un pirts garu miglā. Pirts
senos laikos bija vieta, kur cilvēks dzimst, bet
mūsdienās noteikti atdzimst.
7. Jāņu nakts: Kaut līst, kaut auksts, latvieši brauc uz laukiem svinēt Jāņu vakaru.
Ilgu laiku man vajadzēja, lai īsti saprastu šo
svētku norisi un tajos ietverto garīgumu. Citādi tas man šķita gandrīz mokas, jo pirms
tam visi latvieši domā tikai vienu, kur un ar
ko pavadīt Jāņus, pie tam, tajā naktī nedrīkst
iet gulēt. Tagad es zinu, kad Jāņu nakts pilnveidojas, tad tajā naktī nav laika un telpas robežas. Tā ir Latvijā skaistākā nakts ar ugunskuriem un pļavas ziedu pušķiem. Lauku Jāņu
svētku norisēs koncentrējas latviešu dabiskā
kultūra.

8. Kapsēta: Bieži vien es labprāt eju pastaigāties kapsētās, un, manuprāt, Latvijas
kapsētas, it īpaši lauku kapsētas, ir vienas no
skaistākajām vietām Latvijā. Virs kapiem pūš
viegli smaržīgs vējš caur tieviem koku zariem.
Katram kapam blakus ir nolikts sols, kas palikušajiem ļauj pabūt kopā ar saviem mirušajiem radiniekiem vai draugiem. Ja cilvēkiem
tiktu dota iespēja tikt apglabātam Latvijas
kapsētā, neviens nebaidītos no nāves, jo tur
nāves ceļš ir tik nomierinoši zaļš ar priežu zariem un smilšaini maigs. Es no sirds apskaužu tos, kuriem ir šāda iespēja.
9. Maize: Vai Latvija un latvieši var būt
bez rudzu un saldskābās maizes? Nevaru iedomāties latviešu tirgus bez maizes lieliem
brūniem kukuļiem. Neapšaubāmi maize ir
latviešu bagātības sastāvdaļa. Ja būtu smaržīgā svaigā maize ar sviestu, vairāk nekas nebūtu vajadzīgs. Ticu, ka latviešu maize priekš
latviešiem ir neaizvietojama, tāpat kā japāņu
rīsi priekš japāņiem.
10. Debesmanna: Latvija ir pirmā un
visticamāk pēdējā vieta, kur es nogaršoju tik
brīnumainu desertu. Man patīk ēdiena nosaukums, kā arī krāsa, kas ļauj nogaršot arī ar
acīm un prātu. Es nemāku iztulkot šo ēdienu,
jo tik fantastisku izjūtu nevaru izteikt citās valodās.”21
Starp iesūtītajām atbildēm par Latvijas
svētumiem šī nav vienīgā tik izvērsta, tādu ir
samērā daudz. Taču A. Kurosavas no ārpuses
uz Latviju vērstais skats ir vienīgais, kurā tik
poētiski (haiku filozofijas tradīcijās) ar svētumu nosaukšanu manifestēta latviešos saskatītā pašapziņa un vērtību izjūta.
Ko var secināt, ņemot vērā, ka savā laikā iecentrēts skatiens ir vairāk subjektīvs,
nekā pagātni vērtējošs skatiens? Aptaujātā jauniešu (ieskaitot skolēnus) auditorija
tikpat kā nepiemin (jo nezina vai, ja zina,
nav bijusi pietiekama emocionāla saskare)
ilgstošā tradīcijā sakņotus Latvijas svētumus, kas tādi bija vecākajai paaudzei un
paaudzēm pirms, kā piem., Staburags, vai
tādas personības kā K. Valdemārs, J. Vītols,
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F. Trasuns, J. Akuraters, E. Smiļģis. Tomēr,
piem., E. Veidenbaumu — kaut arī minējuši
tikai trīs cilvēki, divi no viņiem ir jaunās paaudzes pārstāvji.
Samērā daudzās aptaujās kā Latvijas
vērtība tiek minēta sēta visdažādākajās variācijās (lauku sēta, viensēta, sakoptās lauku
sētas, Latgales sēta, vecas mājas ar salmu
jumtiem un augstiem lieveņiem, dzimtās
mājas, lauku sēta ar mājdzīvniekiem, cūka
lauku sētā, govs lauku sētā, māju iekārtojums u.c.), tradicionālajā lauku sētā ietilpušās ēkas nosauktas reti. Tā riju kā Latvijas
sakrālu vērtību minējuši vien trīs aptaujātie,
klēti — četri, pirti nedaudz vairāk (15). Kaut
arī šajā punktā sakrīt Kultūras kanonā (”Latviešu viensēta un tās elementi 16.–21. gs.”)
un aptaujā proponētā vērtība, ir redzams, ka
praksē (ikdienā) ar to nākas saskarties arvien
retāk: rijas, melnās pirtis, klētis gandrīz pilnībā pazudušas no Latvijas lauku ainavas. Ar
Brīvdabas muzejā redzēto vien ir par maz, lai
šīs Latvijas kultūrainavā ilgu laiku tik iederīgās ēkas saglabātos arī kultūratmiņā.
Atšķiras, bet tikai daļēji, tas, ko vērtības
līmenī min latvieši un cittautieši vai arī labējās un kreisās orientācijas politisko spēku
pārstāvji. Piem., daudzkulturālismu kā Latvijas vērtību minējuši vien divi, viens no kuriem politiķis S. Dolgopolovs. Vienlaikus ir
vērtības, ko par tādām atzīst jauni, gan ne
tik jauni, politiskajos uzskatos kreisi un labēji orientēti aptaujātie. Tāda vērtība, piem.,
ir Rīgas Doms, ko nosaukuši gados jaunie
filologi I. Barovskis, A. Medne, gan politiķi
A. Bērziņš, I. Druviete, R. Rubiks, etnomuzikologs V. Muktupāvels, gan vēl vairāki citi.
Savukārt hokeja komandu “Rīgas Dinamo”
kā Latviju reprezentējošu vērtību minējuši
gan Mazsalacas un Ludzas skolēni, gan tādi
savā politiskajā orientācijā pretēji cilvēki kā
R. Dzintars un N. Kabanovs. Tāpat ir ar sieviešu un vīriešu specifisko skatījumu. Ir lietas,
ko vairāk pamana aptaujātie vīrieši (ar tehniku saistītās lietas), un ir lietas, ko pamana
sievietes (piem., puķu dārziņš), taču, piem.,
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Rīgas balzamu kā Latvijas vērtību nosaukuši
gan vīrieši, gan vesela virkne sieviešu.
Vērīgs lasītājs ir pamanījis, ka sinonīmu
veidā rakstā (īpaši saistībā ar mūsdienām)
lietoti dažādi apzīmējumi: vērtības, sakrālās
vērtības, simboliskās vērtības, simboli u.tml.
Saprotams, ka lietot apzīmējumu “sakrāla
vērtība” attiecībā, piem., uz hokeja komandu
“Dinamo” būtu pārspīlēti, tā drīzāk ir šībrīža vērtība vai precīzāk — par vērtību uzskatīta vienība. Sakrālais prasa laika pārbaudi.
Lai gan ir piezīmējams, ka ne tikai Latvijā,
arī citviet, 21.gs. arvien vairāk pieņemas
spēkā tendence tādas kategorijas kā “sakrālais” nelietot vispār vai pārnest uz lietām
un norisēm, kurām agrāk ar to nebija sakara,
proti, uz sportu, populāro mūziku, kā arī ar
šo jomu saistītām personām (sporta, populārās mūzikas, kino “ikonām”). M. Eliade, no
20. gs. otrās puses pieredzes sliekšņa skatoties, šo tendenci pieņēma, bet pieņēma kā
zobu sāpes, ar kurām jāsamierinās un kuras
jāmēģina saprast plašākā kontekstā, proti,
kā profānais neapzināti ietiecas sakrālajā
vai pat apmainās ar to vietām.22 Savukārt
21.gs. pētnieki sportistu, popmūziķu u.tml.
iecelšanu ikonu kārtā vērtē kā bieži sastopamu, ja ne pašu par sevi saprotamu un līdz
ar to normālā kārtā aplūkojamu fenomenu,
ievietojot to savienojuma saitē “popkultūra
kā reliģija”.23
Sakrālais prasa garīgu iedziļināšanos un
uztveres piepūli (kā piem., dainas), uzupurēšanās spēju (Latvijas Neatkarības cīņas),
paraugpersonību izvēli, kas tādā vai citādā
veidā saistītas ar starpniecību starp dievībām
un cilvēkiem vai ar iniciatīvu, izšķiršanos
sabiedrībai (tautai, valstij) nozīmīgos brīžos
(piem., Rainis, Aspazija, K. Ulmanis, F. Trasuns), ar priekšstatu par atsevišķu vietu īpašu
nozīmību (Daugava, Baltijas jūra, svētvietas).
Mūsdienu masu kultūrā sakrālā vietu tiecas
ieņemt populārais, kas tradicionāli piederējis profānā kategorijai. Kādas personības vai
notikuma, vai vietas popularitāti nereti veido
prasmīga reklāma, biežs pieminējums (kvan-
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titatīvie rādītāji), spēja nepiepūloties uztvert
un līdzpriecāties (piem., par sportistu panākumiem). Ne velti mūsdienās ar sakrālo jomu
agrāk saistītais jēdziens “ikona” nereti tiek
attiecināts uz modi, modes stilu, sportu un tā
reprezentētājiem.
Pēc vairāk nekā 2000 anketu datu apkopošanas un analīzes var saskatīt sekojošas
sakrālā uztveres attīstības tendences:
1. Mūsdienu Latvijā, līdzīgi kā daudzviet citur Eiropā, 21. gs. noticis krass pagrieziens no viennozīmīgām un skaitā ne tik
daudzām sakrālajām vērtībām uz dzīvošanu ar daudzējādām un daudzām sakrālā formām, kur “nav vairs centralizētas un
ortodoksālas versijas par dievību, kurai
visiem ir jātic; tā vietā ir mūsdienu realitāte, kas ir plurālisms, ietverošs daudz
ceļu, veidu, daudz vīziju par dievišķo”.24
2. Tradīcijā sakņotais nošķīrums “sakrālais — profānais” ir lielā mērā sapludināts
kopā, tāpēc pamatotāk ir runāt vairs ne
par Latvijas svētumiem un sakrālajām
vērtībām, bet par šībrīža vērtībām. Vērtību saraksta izmaiņu ātrums daudzkārt
pārsniedz to, kāds tas bijis iepriekšējos
gadsimtos. Liela loma tās vai citas vienības (personības, notikuma, vietas u.tml.)
iecelšanai vērtību kārtā ir plašsaziņas līdzekļiem, mērķtiecīgi veidotai reklāmai
sociālajos tīklos. Cilvēki samērā bieži
izvēlas savas vērtības tieši masu mediju
sniegtās informācijas ietekmē, nevis patstāvīga, analītiska darba (garīgas piepūles) rezultātā.
3. Vērojama liela, bet vēl ne nepārkāpjama,
plaisa starp Latvijas kultūras kanonā redzamo un veiktajā aptaujā iegūto ainu.
No vienas puses, tas ir pašsaprotami, jo
eksperti iemieso savā ziņā bīskapu konferenci, kas sniedz atzinumu par to vai
citu kanonizējamo personu. No otras
puses, paradoksāli, ka komunikācijas
daudzspēju laikā vērojama nepietiekama saziņa starp “bīskapiem” (=ekspertiem, kādas jomas speciālistiem) un

“lajiem”(=nespeciālistiem), savstarpēja
neuzticēšanās. Eksperti mēdz vīpsnāt par
sportistu un popmūzikas izpildītāju u.tml.
beatificēšanas vai pat kanonizēšanas tiecību, laji par ekspertu piedāvātajām vērtībām, kas nespēj viņus uzrunāt vai ko
eksperti alias speciālisti nespēj parādīt,
apliecināt kā kultūrvērtības.
4. Ne tikai Latvijā, bet plašāk Eiropā pakāpeniski ir izveidojusies paradoksāla
situācija. No vienas puses, tiek visos
veidos pausta iecietība pret cita un citādiem uzskatiem un vērtībām, tiek atbalstīts un veicināts uzskatu plurālisms.
No otras puses, eiropieši (Latvija te nav
izņēmums) arvien biežāk pauž necieņu
pret citu reliģiskajām vai tradicionālajām kultūras vērtībām (svētumiem), kas
vairākkārt (Zviedrijā, Francijā u.c.) jau
novedis pie fiziskas vardarbības. Veidojas ja ne gluži analoģiska, tad atsevišķās izpausmēs līdzīga situācija, kāda tā
bija, krustnešiem ienākot Baltijā, kad
pirmskristietiskās un kristietiskās vērtības tika apliecinātas savstarpējas fiziskas ietekmēšanas veidā.
5. Atsevišķas no tradicionālajām Latvijas
vērtībām (svētumiem) ir veiksmīgi pārceltas no vienas (tradīciju) valodas citā
(mūsdienu), pateicoties entuaziastu vai
speciālistu, vai kolektīvām pūlēm, un jo
projām ir gan Kultūras kanona, gan tautas vērtību sarakstā. Tādi ir, piem., Jāņi,
Dziesmusvētki un Lielvārdes josta.
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Current perception of sacrality or sanctity
Janīna Kursīte

Summary
Keywords: sacral and profane from the traditional aspect and nowadays, holy valuess of
Latvia: quantitative and qualitative aspect, sacral diversity of forms today
From 2013 to 2015, the author polled in writing over 2000 individuals in Latvia, of various ages, nationalities, and social groups. They were requested either to name or describe in
detail up to 10 Latvian holy values or sacred virtues.
It was discovered that the concept of what a virtue, a sacred virtue, a Latvian symbolic
virtue, is far-ranging and diverse.
Judged quantitatively, the most common poll responses named the Song Festival, the Latvian flag, the Freedom Monument, the river Daugava, Jāņi — the celebration of the summer
solstice, the Baltic Sea, dainas — traditional Latvian folk songs, the Latvian language, and the
composer Raimonds Pauls.
Overall, judging from the collection and analysis of the data of over 2000 questionnaires,
today’s Latvia, similar to many other locations in Europe, in the 21st century, has had a radical shift from the limited, rather finite list of sacred values to numerous and varied forms of
manifestations considered sacred.
It is not unusual to find the sacredness, or psudo-sacredness of a person, event or location formed by a skillful advertisement, common reference (quantitative indicators), or ability
to detect effortlessly and relate to with delight (for example, the achievements of an athlete).
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LATVIEŠU KARAVĪRU KOMEMORĀCIJA
KRISTĪGĀ SKATĪJUMĀ
Guntis Kalme
guntiskalme@hotmail.com

Tā tauta, kurai ir savi varoņi un
kura tos neaizmirst, nav salaužama.
Dr. U. Ģērmanis
Atslēgas vārdi: komemorācija, karavīrs, kristietība, Latviešu leģions, Dzimtene, Eiropa
Komemorācija ir būtisks eiropeiskās identitātes raksturlielums. Rakstā aplūkotas
komemorācijas teoloģiskās noteiksmes, īpašu uzmanību pievēršot militārās komemorācijas
būtiskajiem aspektiem: izziņas, vērtībapjēgsmes, ceremoniālajam, liturģiski sakrālajam. Kā
konkrēts analīzes piemērs tiek izmantota Latviešu leģiona vēsturiskā pieredze un Latvijas
Nacionālo bruņoto spēku prakse.

Cieņa pret mūžībā aizgājušu cilvēku ir
dziļi ierakstīta Eiropas kultūrā. Jau gadsimtiem komemorācija1 tiek pieņemta par elementāru un aksiomātisku cilvēcības normu.
Tādēļ par tās jēgu un izcelsmi bieži līdz šim
pat netika jautāts. Bet šodien, civilizāciju
sadursmes apstākļos, aizvien aktuālāka kļūst
nepieciešamība apjēgt un atgādināt šīs normas aksiomātiskos pamatus un nozīmi mūsu
identitātē. Kristietībā pamatotā cilvēka cieņa ir eiropeiskās komemorācijas vērtībpostulāts. Pēc būtības un izpausmes komemorācija ietver vismaz četrus savstarpēji saistītus
aspektus: 1) izziņas, 2) vērtībapjēgsmes,
3) ceremoniālo, 4) liturģiski sakrālo. lai
apjēgtu militārās komemorācijas specifiku
un būtību, šajā rakstā kā analīzes piemērs
izmantota Latviešu leģiona vēsturiskā pieredze un Latvijas Nacionālo bruņoto spēku
militārā ceremoniju prakse.
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Komemorācijas bibliskie
pamati
Cilvēks kā īpaša radība

Eiropa ir izaugusi ar kristīgās ticības vērtībām. Tā ir kultūras vēstures un kulturoloģijas
aksioma. Kristīgais pasaules uzskats principiāli ir noteicis fundamentālus antropoloģiskos uzstādījumus Eiropā. Šī raksta ietvaros ir
iespējams uzskaitīt tikai dažus no tiem, kas
nosaka eiropeisko komemorācijas vērtībpamatu.
Cilvēks ir radības kronis, Dieva meistardarbs. Cilvēks ir rada pašam Dievam, Viņa
savējais, jo vienīgi cilvēks ir radīts pēc Dieva
tēla (”Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc
Dieva tēla Viņš to radīja” 1 Moz 2, 7). Tā ir
fundamentāla cilvēka sugas noteiksme, kas
būtiski nosaka viņa individuālo un sociālo
esību.
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Šīs noteiksmes sociālētisko aspektu vienkārši un precīzi izteicis Antuāns de Sent-Ekziperī. Viņš apraksta, kā “mana civilizācija,
Dieva mantiniece”2 veido cilvēka dižumu,
vienlīdzību, pašcieņu, cerību, pazemību, atbildību, solidaritāti, savstarpējo cieņu, žēlsirdību u.c. vērtības. Raksta ierobežotības dēļ
iespējams minēt tikai cieņas teoloģisko pamatojumu: “Gadu simteņiem mana civilizācija saskatīja katrā cilvēkā Dievu. Cilvēks bija
radīts pēc Dieva tēla un līdzības. Godādami
savu tuvāku, cilvēki godāja Dievu. Visi cilvēki bija brāļi Dievā. Dievišķā atspulgs cilvēkā
piešķīra katram neatņemamu cieņu. No cilvēka un Dieva attieksmēm ļoti skaidri izrietēja,
kādi pienākumi ikvienam ir pret sevi pašu vai
savu tuvāko.”3
Rietumu civilizācijas humānisms ir pamatots kristīgajā ticībā.

Uzdevums —
“kopt un sargāt” savu zemi

Cita nozīmīga cilvēka identitāti veidojošā noteiksme ir viņam dotais uzdevums
savu Dzimteni — Ēdenes dārzu — kopt un
sargāt: “Dievs Tas Kungs ņēma cilvēku un
ielika viņu Ēdenes dārzā, lai viņš to koptu
un sargātu” (2 Moz 2, 15). “Kopt” izsaka
cilvēka darbības uzturošo, jaunrades un
attīstības dimensiju, kas īstenojas civilizācijas un kultūras sasniegumos šo vārdu
plašākajā nozīmē. Kā attīstības dimensija
tā ir saistīta ar nepārtrauktību. “Sargāt” ir
tās nodrošinājums. Lai kaut ko koptu, ir
jābūt pārliecībai, ka gūtie augļi netiks sabradāti vai to kopēji vienā naktī arestēti un
deportēti. Pasaulē, kurā joprojām diemžēl
pēdējais arguments ir vara, ir jāspēj stāties
pretī agresoram, aizstāvēt sevi, savējos un
savējību pret klaju vai slēptu ļaunumu. Tāpēc Dieva dotais uzdevums “sargāt” izsaka
ne mazāk fundamentālu cilvēka noteiksmi
kā “kopt”, jo faktiski garantē tās īstenošanu. Pasaulē, kurā līdztekus dievišķajam un
labajam, mīt arī velnišķais un ļaunais, šie
uzdevumi ir nesaraujami saistīti.

Šī cilvēka identitāti veidojošā saikne starp
“radīt” un “aizstāvēt” saglabājas arī pēc viņa
nāves, proti, viņš tiek atdots savai zemei, fiziski topot par tās sastāvdaļu. Jo vairāk no
savas dzīves cilvēks ir veltījis šim fundamentālajam uzdevumam, jo subjektīvi un objektīvi nozīmīgāk viņam pēc nāves ir atdusēties
savā zemē. Īpaši svarīgi tas ir kritušo karavīru komemorācijas gadījumā, jo viņi pienākumam sargāt Tēvzemi ir atdevuši sevi visu,
ieguldoti tajā sevi pilnīgi bez atlikuma.
Pārliecība, ka tiksi apglabāts savā Dzimtenē, ir subjektīvi svarīga, jo uztur motivāciju
kalpot savai zemei un tautai. Objektīvi tas ir
nozīmīgi palicējiem un nākamām paaudzēm,
jo kopšanas un aizsargāšanas uzdevums
veido arī viņu pašu, viņu dzimtu un tautas
identitātes un esības jēgas būtisku daļu. Šis
uzdevums katrai nākamajai paaudzei tiek papildināts ar iepriekšējās paaudzes kopēju un
sargātāju piemiņas apzināšanu, saglabāšanu
un kopšanu, tā nodrošinot tautas identitātes
nepārtrauktību laikā un telpā.

Miesas statuss kristīgajā ticībā

Miesa nav tikai ķermeņa daļa, kurai lemts
reiz pārvērsties pīšļos, — tā ir gara mājoklis,
caur kuru tas izpaužas, dzīvo. Miesa ir unikāls
cilvēka esības veids, kas arī pēc nāves glabā
kaut ko no aizgājēja personas un personības,
kaut vai to, ka tieši šajā miesā konkrētais cilvēks ir mitis. Cieņa pret cilvēku iet rokrokā ar
cieņu pret viņa miesīgo eksistenci. Skaidrojot
5. bausli: “Tev nebūs slepkavot”, M. Luters
Mazajā katehismā saka: “Mums būs Dievu
bīties un mīlēt, ka savam tuvākam pie viņa
miesas nekādu kaiti, nedz vainu nedarām.”
Cilvēks nemaz savādāk nav domājams kā
vienīgi un tikai miesā. “Miesa ir Svētā Gara
mājoklis” (1 Kor 6, 19), kura savas zemišķās
dzīves laikā ir tikusi svētīta, saņemot Kristības un Sv. Vakarēdiena sakramentus.
Miesas nicināšana4 nav kristīgās ticības
principiāls raksturlielums, jo to ir radījis pats
Dievs. Britu apoloģēts Klaivs Steipls Luīss
(Lewis) asprātīgi teica: “Dievs mīl matēriju.
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Viņš to izdomāja.”5 Trīsvienības otrā Persona,
Logos, nākdams glābt pasauli, iemiesojas,
top par cilvēku Jēzu Kristu, tā solidarizējoties
ar visu cilvēci. Tradicionālajām konfesijām
kopējā 381. g. Nīkajas–Konstantinopoles ticības apliecība to apraksta šādi: “Kas priekš
mums, cilvēkiem, un mūsu pestīšanas labad
no debesīm nācis un miesa tapis ... un cilvēks tapis...” Ziemassvētku vēsts kulminācija
ir: “Vārds tapa miesa un mājoja mūsu vidū”
(Jņ 1:14). Kristus inkarnācija ir pagodinājusi cilvēka miesu. Tādēļ cieņa pret cilvēku tā
gara–miesas kopībā ir viens no kristīgās ticības stūrakmeņiem.

Dieva noliktā kārtība cilvēka aiziešanai
no laicīgās pasaules

Būt izvadītam un apglabātam ir daudz
vairāk kā higiēna un estētika. Tā ir ekskluzīva cilvēka privilēģija. Cilvēka ierašanās un
aiziešana no pasaules ir Dieva apredzībā,
tā stāv zem Viņa likuma: “Pīšļiem būs atkal
atgriezties atpakaļ zemē un kļūt par to, kas
tie iepriekš bijuši, un garam atkal atgriezties
atpakaļ pie Dieva, kas to ir devis” (Sal māc
12:7).
Kristīgais pasaules uzskats paredz, ka
zemē6 aizgājēja mirstīgās atliekas nekā un
neviena netraucētas uzturas līdz augšāmcelšanās dienai. Cilvēka cieņpilna apglabāšana, to
nododot zemei, ir Dieva noliktā kārtība, kura
mums, pietātē pret tās Autoru un Viņa izcilāko radību — cilvēku — ir godbijīgi jāīsteno.
To nedarīt vai ielauzties tajā, nicinot tos, kuri
ir nodoti zemei, apgānīt kapus utt. — nozīmē
smagi noziegties ne tikai pret cilvēcisko morāli, bet vispirms pret tās devēju — Dievu.
Liedzot cieņpilnu izvadīšanu mirušajam
vai vēl ļaunāk — tīši apgānot viņa mirstīgās
atliekas, vaininieki ne tikai izaicina Dieva nolikto kārtību, bet nodara pāri sev, aizejot no
savas cilvēcības un izraisot neprognozējamas
sekas. Zīmīgi, ka par to var lasīt jau Homēra “Īliadā” (XXII, 353–359). Ahillejs, nāvīgi
ievainojis Hektoru, atriebes kārē saka tam:
“Nesegs tev miroņa auta un neslacīs asarām
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gaužām, suņi un plēsīgi putni drīz gabalos
saraustīs tevi.” Uz ko uzrunātais viņam pravietiski atbild: “Redzu jo skaidri: sirds krūtīs
tev itin kā tērauds ir cieta. Apdomā mūžīgo
dusmas es arī vēl modināt varu/ Dienā, kad
Apollōns Foibs un dievišķais Priamids Parids/
nogāzīs tevi pie Trojas, kaut karotājs dūšīgs tu
esi.”7 Tā arī notiek — Ahillejs apgāna Hektora
līķi, bet pats drīz krīt no Parida bultas, kuru
vadīja dievs Apollons8. Neatkarīgi no tā, ko
domājam par Homēra aprakstītajiem notikumiem, ir skaidrs — pastāv augstāka dievišķa
pasaules kārtība, kuru nevar nesodīti pārkāpt.
Viens no smagākajiem sodiem, ar kādu
Dievs piedraud Vecās Derības ebreju tautai
tās nepaklausības gadījumā, ir: “Tanī laikā,”
tā saka Tas Kungs, “izmetīs Jūdas ķēniņu un
lielkungu kaulus, priesteru un praviešu kaulus un Jeruzālemes iedzīvotāju kaulus no
kapiem, un tos izsviedīs ārā un izkaisīs pa
lauku, lai pār tiem spīd saule, mēness un viss
zvaigžņu pulks, ko tie mīlēja, kam tie kalpoja un sekoja, ko tie meklēja un pielūdza; tos
vairs nesavāks un neapglabās, tie kļūs par
mēslojumu zemei” (Jer 8:1–2). Tā ir baisa
pēcnāves perspektīva.
Senbaznīcas teologs Origens (Origen,
185–ap 253) vēsta: “Cik vien iespējams,
dvēselei [kas mājojusi miesā] nav nodarāms
apvainojams, miesu izsviežot kā dzīvnieku.”
Laktancijs (Lactantius, ap 250–ap 325)
raksta līdzīgi: “Dievbijības pēdējā un lielākā
izpausme ir svešinieku un nabago apglabāšana. [..] Mēs neļausim Dieva tēlam un veikumam tapt par ēsmu zvēriem un putniem.
Tā vietā mēs atgriezīsim to zemē, no kuras
tas cēlies.”9 Viduslaikos viens no septiņiem
galvenajiem kristīga cilvēka tikumiem bija
mirušā apglabāšana10.
Kristīgā komemorācijas prakse kā pašsaprotamu uzskata, ka abas cilvēka sastāvdaļas — miesa un gars — ir vienlīdz svarīgas,
jo abas ir Dieva dotas. Tāpēc abām pienākas
to savdabībai atbilstoša cieņa. Neatkarīgi no
nāves iemesla, pašsaprotami ir, ka mirušais
tiek izvadīts pēc iespējas savā miesīgajā
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veselumā. Tāpat svarīgi, ka aizgājējs tiek
identificēts kā konkrētais indivīds, jo Dieva
priekšā katrs mirušais ir atsevišķa persona:
“Es tevi saucu tavā vārdā, tu esi mans!” (Jer
43,1; arī 2 Moz 33, 12).
Tradicionāli kristīgajā izvadīšanā aizgājēji tiek guldīti jau svētītā zemē. Ja tas nav
iespējams, attiecīgās atdusas vietas pirms
izvadīšanas tiek iesvētītas. Kapsēta ir īpaša
teritorija, kas netiek izmantota nekādiem citiem praktiskiem mērķiem, — atpūtai, izklaidei, biznesam u. tml. Kapsēta kā īpaši izdalīta komemorācijas vieta ar to vien jau norāda,
ka tur tiek sagaidīta cieņpilna un godbijīga
attieksme pret aizgājušajiem kopumā un katru atsevišķi.

Karavīru komemorācija
Karavīru komemorācija ir nozīmīga militārās kultūras sastāvdaļa. Tai ir liela loma
normatīvas attieksmes pret karadarbību un
tās neizbēgamā rezultāta — nāvi — uzturēšanai.

Militārās komemorācijas būtība

Karavīru komemorācija atšķiras no civilās
komemorācijas. Tā iesākas jau ar dažām praktiskām, bet būtiskām atšķirībām. Lai būtu
iespējama kritušo individuālā atpazīšana,
karavīri valkā īpašus identifikācijas žetonus.
Ieroču letalitāte ir sasniegusi tādu pakāpi, ka
var padarīt cilvēka ķermeni neatpazīstamu
(liesmu metēja, kājnieku mīnas iedarbības
u.tml. gadījumā). Morālas un psiholoģiskas
dabas problēmas izvadīšanā rodas, ja cilvēka ķermenis tiek iznīcināts pilnīgi, pulverizēts
(piem., tiešā trāpījumā ar artilērijas šāviņu,
munīcijas glabātuves sprādzienā bruņutehnikā u.tml.). Identificēšana ietver arī atbilstošas
piemiņas zīmes uzstādīšanu. Neatpazītu bojā
gājušo karavīru gadījumā ir iedibinājusies
prakse veidot “Nezināmā karavīra” kapavietu. Tā tiek īpaši godāta, lai vismaz šādi kompensētu kritušā anonimitāti.

Komandieru rokasgrāmatas vēsta, ka
karavīrs grib būt pārliecībā, ka viņa dzīvība
netiks upurēta vieglprātīgi, proti, karadarbības likmei — tā mērķim, iemeslam, aizstāvamajām vērtībām ir jābūt augstākām
par viņa dzīvību11. “Vajag, lai miršanas
jēga atsvērtu nāvi,”12 sacīja kara lidotājs
A. de Sent-Ekziperī.
Par Dzimteni krituša karavīra nāve ir
upuris, kuru viņš ir apsolījis, dodot savu
zvērestu13. “Esmu saistīts tikai ar to, kam
atdodu sevi.”14 Daudzus Latvijas dievnamus
rotā “Pasaules karā un Brīvības cīņās kritušo
draudzes dēlu” piemiņas plāksnes ar Kristus
teikto: “Nevienam nav lielākas mīlestības kā
šī, ja kāds savu dzīvību nodod par saviem
draugiem” (Jņ 15, 13). Ziedošanās cilvēku dara piederīgu kam lielākam par viņu
pašu, — tam, kam viņi kalpojuši. Kritušie,
cilvēku upuri, kas ir karadarbības neatņemama sastāvdaļa, ir neatgriezenisks, neatsaucams un nekādi vairs nemaināms notikums,
tāpēc prasa īpaši godbijīgu attieksmi, tos pētot, apjēdzot un izvērtējot.
Cilvēks dzīvo savā konkrētajā identitātē
un laiktelpas noteiksmē. Viņš nāk no savas
zemes un tautas, un dzīves laikā veic sev uzticēto pienākumu “kopt un sargāt” savu zemi,
un tāpēc pēc nāves tiek tai arī atdots.
Dzejnieks F. Bārda krustu virs cīņā krituša karavīra atdusas vietas nosauc par augstāko goda zīmi, apliecinājumu “pēdējai un
augstākajai varonībai”. Dzejolī “Vagonā”
ir dzejnieka un virsnieka saruna:
”..kurp? no kurienes? — No cīņas. Un — uz cīņu.
Te kā neviļus man pasprūk jautājums:
”Jūs uz cīņu? Bet ko tur vairs, sakiet, gūsiet –
varonības zīmes taču visas jau
gūtas jums!” — Kā apmulsis viņš brīdi
skatās un tad iesāk: “Ir... bet arī nav.
Nav vēl īstās. Trūkst vēl. Trūkst vēl viena krusta –
baltā koka krusta svešā mežmalā.
Kas nav guvis to, tam tomēr vēl ir sveša
varonība pēdējā un augstākā - - -”.
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Cik svarīga mums ir sava zeme, tikpat
arī, lai mūsējie atdusētos savā, nevis svešā
zemē15. Tas ir veids, kā tiek apstiprināta konkrētā vērtībattieksme, ka latvieši pieder Latvijai un Latvija viņiem. Kritušos karavīrus, kuri
guldīti svešā zemē, ir jāpārved mājās, jāpārbeda savējā. Ja iespējams, pārbedot pašas
viņu mirstīgās atliekas, ja tas nav iespējams,
tad kaut vai kā zemes sauju no apbedīšanas
vietas. Tā ir simboliska darbība, kas vēsta:
“Viņi ir atgriezušies!” Mēs viņus pārvedam
mājās, kaut arī ne pirms, bet pēc tam, kad
viņu miesas ir kļuvušas par zemi. Tā nav “turienes zeme”, bet tā zeme, par ko kļuvušas
viņu miesas.
2006. g. 24. novembrī Rīgā atjaunoja
Balto krustu kapulauku, atklāja un iesvētīja pieminekli “Ēna”. Pie lielā baltā krusta
tika novietota granīta plāksne, kas sedz no
Gulaga lēģeriem atvesto zemi. Plāksne vēsta: “Šeit apbedīta no bijušās PSRS Gulaga
nometņu vietām16 1995. gada 11. novembrī atvestā ciešanu pārpilnā un tagad svētītā

1. att. Balto krustu kapulauks
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zeme. Zeme no turienes, kur bija ieslodzīti
un nolemti nāvei 1941. gada 14. jūnijā no
Latvijas deportēto ģimeņu vīrieši. VIŅI IR ATGRIEZUŠIES.”
Mūsdienās aizvien biežāk karavīri cīnās
un krīt citas zemes teritorijā. Savas zemes
drošības aizstāvēšana šodienas globalizētajā
pasaulē var īstenoties arī nevis kā karš par
savas Dzimtenes teritoriju, bet kā vērtībkarš,
aizstāvot savas Dzimtenes identitāti uzturošās vērtības starptautisko operāciju ietvaros
citā teritorijā. Līdz ar to karavīriem ir svarīgi
zināt, ka viņa valsts izdarīs visu, lai krišanas
gadījumā viņš nonāktu atpakaļ Tēvzemē.
Piem., ASV, kas vēsturiski un pēc būtības
ir migrantu valsts, armijā oficiālais karavīra
kredo satur pantu: “Es nekad nepametīšu
kritušu biedru” (”I will never leave a fallen
comrade” — angl.)17, — neviens netiek atstāts kaujas laukā, visi tiek pārvesti mājup.
Vēl konsekventāk tas skan ASV 75. reindžeru pulka kredo: “Es nekad neļaušu kritušam
biedram nonākt ienaidnieka rokās” (”I will

LATVIEŠU KARAVĪRU KOMEMORĀCIJA KRISTĪGĀ SKATĪJUMĀ

never leave a fallen comrade to fall into the
hands of the enemy” — angl.)18.

Militārās komemorācijas
pastāvīgums

Piemiņas kopšana nav vienreizējs pasākums. Kapa kopiņa, piemiņas plāksne
vai piemineklis ir regulāri aprūpējams, un
jo vairāk pati aizgājēja piemiņa, kuras dēļ
notiek pati komemorācija. Visefektīvāk tas
norisinās personiskas līdzdaļas veidā ar konkrētām darbībām, kuras tiek veiktas kritušo
karavīru un viņu piemiņas vietu apzināšanā,
kopšanā, piedaloties piemiņas pasākumos
utt. Nav iespējams būt līdzdalīgam reiz jau
notikušajai karadarbībai konkrētajā laikā,
bet ar piedalīšanos piemiņas pasākumā tas
top iespējams kaut nelielā mērā vismaz konkrētajā telpā.
Komemorācija ir svarīga nevis kritušajiem, bet mums, jo ar savu fizisko līdzdalību
pietuvojamies arī notikumu jēgai un cīnītāju
aizstāvētajām vērtībām — līdz kādā brīdī bijušais no “notikumiem vispār” kļūst par “notikumiem priekš mums”. “Zināt [šeit — savu
karavīru piemiņu — G.K.] nenozīmē sadalīt
un izskaidrot. Tas nozīmē nonākt līdz [notikušā būtības] redzējumam. Bet, lai redzētu,
vispirms ir vajadzīga līdzdalība.”19 Tā vēstures notikumi top arī par mūsu personīgās
pieredzes daļu, kas reāli sāk ietekmēt, mainīt
mūsu dzīvi, attieksmes un vērtībtelpu — no
neieinteresētas, līdz šim faktiski vienaldzīgas
uz personiski nozīmīgo, piesātinot to ar patriotiskiem ideāliem. Tādā veidā kritušo pārstāvētās vērtības kļūst par mūsu personīgās
identitātes būtisku sastāvdaļu. Mēs topam
līdzdalīgi, līdzpiederīgi viņu jau pilnīgi sasniegtajā piederībā Dzimtenei, viņu upurī.
Zviedru militārais atašejs majors Karls
Lindkvists (Lindqvist) aprakstīja 1937. g.
18. novembra svinības Rīgā. Viņš atzīmēja,
ka no rīta studenti nolika vainagu pie Nezināmā karavīra kapa20. Šodienas zviedru militārpētnieki secina, ka “studenti, noliekot vainagus pie Nezināmā karavīra kapa, ar to radīja

kopību, kurā [viņi] kļuva par tās pašas ķēdes
locekļiem kā kritušie karavīri”21. Pētnieki arī
atzīmē, ka tādas svinības nav nāves kults,
bet rituāli, kurā nācija un nāve tika savienoti
ar vēsturi: “Šajos gadījumos nāve bija indivīda līmenī un kritušie iemiesoja nāciju. Tas
nebija domāts sērošanai, bet pieminēšanai.
Kritušo karavīru piemiņa ir neatkarības svinēšana, kuru par iespējamu ir darījuši viņu
upuri.”22
Tādēļ ir pozitīvi vērtējams, ka pašreizējās
mācību programmas ietvaros Nacionālās Aizsardzības akadēmijas kadeti Latvijas militāro
vēsturi apgūst ne tikai lekcijās un no grāmatām, bet arī pārgājienos, apmeklējot latviešu
karavīru cīņu un piemiņas vietas.

Militārās komemorācijas
izziņas aspekts

Jau Vecās Derības reliģija ir vēsturiska, jo
Dievs runā un darbojas caur konkrētiem notikumiem: “Sargi savu dvēseli, ka tu neaizmirstu to, ko tavas acis ir redzējušas, un ka tas
neizzūd tev no sirds visās tavās mūža dienās.
Un dari to zināmu saviem bērniem un saviem
bērnu bērniem” (5 Moz 4, 9). Jaunās Derības
reliģija ir vēl vairāk uzsvērti vēsturiska23, jo
pats Pestītājs ir ieradies kā cilvēks konkrētā laiktelpā, lai īstenotu dievišķus nodomus
un vērtības. Tāpēc arī pašai vēsturei ir milzu
vērtība, jo tajā iesaistīto dalībnieku darbības
ir jēgpilnas, kādas vērtības apliecinot, aizstāvot vai gluži pretēji, noliedzot vai iznīcinot.
Zīmīgi, ka 4. bauslis “tev būs savu tēvu un
māti godāt” kristīgajā vērtībtelpā faktiski ir
pārtapis par t.s. vēstures bausli: “Tev nebūs
aizmirst!”
Vēstures skaitļi, fakti, dati ir svarīgi, jo
izsaka notikumu objektīvos raksturlielumus,
apjomu. Tie ir vienmēr precizējami, un vienmēr meklējami jauni avoti, rezultāti pētāmi,
salīdzināmi u.tml. Tas dod iespēju identificēt
vēl nezināmus kritušos, tā atņemt kādus anonimitātei un atdot atpazīstamībai. Ir svarīgi
noskaidrot, cik un kur mūsējie krituši, kur
un kādos apstākļos apglabāti, kādā stāvoklī
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ir kapu kopiņas, pieminekļi u.tml. Tas uztur
mūsu saikni ar Dzimteni un tiem, kuri par to
krituši.

Militārās komemorācijas
vērtībapjēgsmes aspekts

Pati mūsu karavīru veikuma izpēte jau ir
apliecinājums, ka viņu cīņas, pat neatkarīgi
no to konkrētā rezultāta, mums ir svarīgas
kā viņu cīņas gara apliecinājums. Vajadzība
izzināt mūsu karavīru veikto norāda uz mūsu
ieinteresēto, nevienaldzīgo attieksmi, centienus pārmantot viņu gūtās vērtības, t.i., apzināti pakļaut savu personību viņu veikuma
iespaidam, lai gūtu savu vērtībizaugsmi.
Tātad piemiņa nenozīmē tikai vēstures kā
pagājības atmiņas kultivēšanu, bet vairāk —
vērtību izkristalizāciju un to apguvi. Izzinot
notikumus, mēs tiecamies tos apjēgt, atbildot
uz jautājumiem, — ko šis notikums, veikums
u.tml. sniedza veicējiem un mums? Kādu vērtību tas uztur, aizstāv vai rada?
Kritušie nav tikai karadarbības upuri un
zaudējumi vien. Svarīgi ir izprast, kādēļ, kā
vārdā upuri ir nesti, kādas vērtības iegūstot,
apliecinot, aizstāvot viņi ir krituši. Bet objektivitātes un sociālās pedagoģijas dēļ noteikti
ir jārunā ne tikai par upuriem, bet arī par ieguvumiem, uzvarām, pat ja tās nav ievērojamas vai “neatsver” zaudējumus. Ja iepriekšējās cīņas tiek redzētas un skaidrotas tikai
kā zaudējumi vien, tad neveidojas motivācija
nākamajām cīņām, varonībai. Tad vēsture
ir tikai upuru un zaudējumu vēsture, kas ir
tikai daļēja vai puspatiesība, un tā ir sliktāka par meliem, jo nav gluži nepatiesība. Tas
rada mums bieži pārmesto upura kompleksu, kā arī nepamatoti nihilistisku, skeptisku,
depresīvu, apātisku un defētisku attieksmi,
patriotisma deficītu, vienaldzību, nevērību,
virspusējību.
Pēdējā laikā ir vērojams pieaugošs sabiedrības pieprasījums pēc izturības, pretošanās, uzvaras stāstiem. Varoņu mums
pietiek, ir tikai jāapzina esošie, jāizceļ viņu
veikums24. Tas nozīmē norādīt uz iegūtajām
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vērtībām un daudzināt tās. Nav nepieciešams varoņus un viņu veikumu pārspīlēt,
laķēt vai īpaši glorificēt. Varoņi nav jāpadara
par elkiem, lai nenāktos vilties viņu citās cilvēcības šķautnēs, kas varbūt nav tik pievilcīgas kā tās, kas nodrošināja izcilu veikumu.
Daudz svarīgāks ir notikušā reālistisks attēlojums, jo tas parāda, ka ir iespējams pārvarēt ne tikai fiziskas, bet arī morālas grūtības,
situācijas pretrunīgumu, neviennozīmību,
samulsumu, neziņu u. tml.
Ir svarīgi, kā kopumā skatām savu tautas
vēstures gaitu — kā sakāvju sēriju vai guvumu virkni, kaut arī grūti nākušu? Mūsu vēsture nav tikai, kā pieņemts uzskatīt, okupāciju, apspiestības un pakļautības vēsture vien.
Mums ir arī gana daudz uzvaru, lai gluži pamatoti celtu savu nacionālo pašapziņu, patriotismu. U.Ģērmanis mūsu tautas vēstures
kopgaitu izsaka šādi: “Latviešu tautas vēsture
ir stāsts par latviešu tautas nemitīgo brīvības
cīņu, par lieliem upuriem un slaveniem varoņdarbiem.”25
Tas nozīmē, ka mūsu cīnītāji, latviešu karavīri, no senvēstures sākot un cauri laikmetiem, līdz pat strēlniekiem, Neatkarības kara
dalībniekiem, leģionāriem, partizāniem, bija
apveltīti ar īpašībām, kas nodrošināja panākumus, vispirms jau ar drosmi — kā morālo,
tā fizisko. Tā ir nozīmīga vērtība, kura ir jāmanto no viņiem.

Latviešu karavīru morālā un fiziskā
drosme

Karā ne vienmēr ir iespējami varoņdarbi
un varoņa nāve, kā to grib rādīt idealizētās
kara ainas. Karavīra morālā varonība iesākas
ar spēju pieņemt karadarbības nežēlīgos nosacījumus. Tas nozīmē aizstāvēt Dzimteni un
tās vērtības uz jebkuriem nosacījumiem, jo
likme ir augstāka par jelkādiem personiskiem
un subjektīviem apsvērumiem, tai skaitā individuāliem militāriem sasniegumiem, kā arī
politiskās konjunktūras apsvērumiem.
Piem., Latviešu leģiona vēstures izpēte ar mērķi gūt militārpatriotiskas vērtības
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liek meklēt atbildi uz ētisku jautājumu: “Vai
bija vērts cīnīties morāli neizdevīgos ap
stākļos — vācu uniformās?” Uz to ir atbildējis vēsturnieks Inesis Feldmanis: “Latviešu
leģionārus nesaistīja ne Vācijas ideoloģiskie, ne arī militārie mērķi. Vācija viņiem bija
vajadzīga kā sabiedrotais, lai varētu cīnīties
pret PSRS, pret boļševismu.”26
Vācu uniformas bija cena, lai vispār varētu cīnīties, nevis otrreiz kļūt par upuriem.
“Mums jātiek pie ieročiem. [..] Mums tāpat
būs jācīnās par savas valsts brīvības atgūšanu. Nav svarīgi, kādos tērpos mūs ietērps.
Galvenais šodien ir ieroči,” izlēma pulkvedis
Voldemārs Veiss27. Tiešām, vai pēdējā instancē nav vienalga, kādā formā, ar formas tērpu
vai bez tā tika šauts uz sarkanajiem? Svarīgi,
ka viņi tika izsisti no slepkavu un mūsu zemes paverdzinātāju ierindas pavisam vai uz
laiku.
Nākamais līdzīgi grūtais morālais jautājums ir: “Vai bija vērts cīnīties tad, kad vairs
nebija iespējams uzvarēt?” Lai atbildētu uz šo
jautājumu, vispirms jāatbild — “kas ir karavīrs?”. Vai spēlētājs, kurš cīnās tikai tik ilgi,
kamēr pastāv iespējas uzvarēt, un jūt morālas
tiesības spēli pārtraukt, ja uzvarēt vairs nevar,
un viņš nebūs čempions? Karavīrs cīnās ne
tikai par uzvaru, viņš aizstāv arī savas tautas
godu un pašcieņu. Lai arī 1944. g. sapratām,
ka karu neuzvarēsim, mēs tomēr turpinājām
cīnīties. Ģenerālis Rūdolfs Bangerskis par to
sacīja: “Brīvību mēs neizkarojām, bet godu
gan.” Karavīra gods prasa aizstāvēt savējību
līdz beidzamam, ja iet bojā, — tad ar ieroci
rokās, ne paceltām rokām. Karavīra morāles
pamats ir varonība28. Jautāt, vai bija vērts
aizstāvēt savu un savas tautas godu, pēdējā
konsekvencē nozīmē jautāt: vai ir vērts būt
cilvēkam?
Vai tikai uzvara vien attaisno pretošanos
un ar to saistītos upurus? Vai arī ne pati pretestība ļaunumam? Latviešu leģionāri cīnījās
pret 20. gs. lielāko politisko ļaunumu29 – totalitāro komunismu. Ikviens, kas kaut mazākajā mērā tam ir pretojies, tāpēc vien ir

iemantojis nepārejošu cieņu un atzinību.
Pētniece Vita Zelča secina: “Latviešu leģionāru diskursā nozīmīgākā vērtība bija cīņa
pret PSRS.”30 Tātad pati leģionāru cīņa par
latviešu nācijas vērtībām jau bija vērtība, jo
nodrošināja Dieva prasības “kopt” izpildi.
“Cīņā iet ir brīvu vīru daļa,
Lai pēc tam kā dzīva, liela elpa
Augšup celtu visu savu tautu.”
(A.Čaks “Mūžības skartie”)
Latviešu leģions sniedza ārkārtējus, tautā
un bruņotajos spēkos līdz šim nepārspētus
fiziskās drosmes, varonības31, pašuzupurēšanās un izturības augstumus. Diez vai kāds
no leģionāriem pirms kara sprauda par mērķi
iekļūt Latvijas vai heroikas vēsturē. Bet notika
tieši tas. Leģionāri ir ieņēmuši savu nozīmīgu
vietu Latvijas varonības un tās pretestības
komunistu okupācijas varai vēsturē. Viņi parādīja, ka arī maza tauta grib sevi aizsargāt,
ka tā var iestāties par savu godu un pašcieņu. Šajā nozīmē nav lielu vai mazu tautu, ir
tikai tās, kuras attaisno vai neattaisno savu
esību ar varēšanu un spēšanu miera laikā,
un varonību — karā. Latviešu cīnītāji parādīja, ka arī neliela tauta nebūt nav maza savā
pastāvēt un izturētgribā, ka arī tā spēj radīt
savas Dzimtenes aizstāvjus un no tiem —
varoņus.
Leģionārus augsti novērtēja ne tikai Vācijas bruņoties spēki, bet arī ASV armijas militārā izlūkošana, kuras štāba arhīva materiālā lasām, ka “Deviņpadsmitā kaujas divīzija
[..] ir visvairāk apbalvotā ienaidnieka divīzija
ar augstu morāli, lieliem kaujas piedzīvojumiem, ļoti varonīga un labi vadīta. [..] šī
augstās kvalitātes vienība ir stūrakmens Kurzemes ielenkumā.”32
Mūsu tautas cerības uz savas valsts atjaunošanu 1945. g. neattaisnojās, jo kara
iznākums nebija atkarīgs no mums. Mēs darījām to, kas bija atkarīgs no mums — mēs
pretojāmies. Tāpēc tagad neviens nevar sacīt:
latvieši — gļēvuļi, jo leģionāru cīņas parādīja
latviešu karavīra drosmi un varonību.
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2. att. Planšetes pie Rumbu mājām vēsta par Kurzemes stratēģiskā placdarma kaujām.
Līdzīgas atrodas arī Mores kauju vietās, iecerēts drīzumā uzstādīt tādas arī Biksērē,
godinot 19. divīzijas kapteiņa Žaņa Butkus vadītās kaujas

3. att. Piemineklis — lielgabala vairogs (makets), godinot majora Jāņa Ozola komandētā
artilērijas 3. diviziona 8. baterijas kauju 1944. g. 23. decembrī. Piemineklis faktiski
pārstāv visu Kurzemes frontes noturēšanai iesaistīto Latviešu leģiona artilēriju
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Leģionāru cīņa un pārvarētās grūtības
ir izveidojušas šo vīru stāju un radījušas ko
īpašu — mūsu pagaidām pēdējo cīnītāju un
varoņu paaudzi. To, no kuras ir vērts mācīties, uz kuru ir vērts atskatīties, par kuru
nākamās paaudzes, rādot savu ciltskoku, ar
lepnumu sacīs: “Mans vec(vec)vectēvs bija
leģionārs!”
Leģiona cīņas ierakstās mūsu tautas brīvības cīņu vēsturē, tāpēc kritušos cīnītājus glabāja arī Brāļu kapos (vai vēlāk tur pārbedīja).
Tās tika uzskatītas par Brīvības cīņu turpinājumu, tāpēc 1944./45. g. ziemas cīņas tika
vērtētas kā Trešās Ziemassvētku kaujas.
Nozīmīgi ir ieraudzīt Latviešu leģiona vietu kopējā tautas brīvības cīņu ķēdē. Viņu cīņas ielija tautas brīvības alku un pretestības
apziņas kopējā straumē. Lai arī centieni pēc
brīvības un Latvijas valstiskuma atgūšanas
neīstenojās toreiz, bet, apvienojoties ar ilgi
slāpēto, taču neizdzēsto neatkarības gribu,
tomēr rezultējās piecdesmit gadu vēlāk.
Lai arī karš un 50 okupācijas postījuma
gadi atņēma mums daudz cilvēku dzīvību,
mājas, zemi, brīvību, taču nedz nacistu, nedz
komunistu vara nespēja atņemt mums gribu būt pašiem. Vairāk nekā 50 gadus esam
spējuši izdzīvot tikai ar alkām pēc mums atņemtajām vērtībām. Leģionāru klātbūtne vien
palīdzēja uzturēt tautas identitāti un tieksmi
atgūt atņemto valstiskumu.
Leģionāru klātums sabiedrībā joprojām ir
vitāli svarīgs mūsu tautas morāles un adekvātas, politiskas konjunktūras nesamaitātas
vēsturiskās apziņas uzturēšanai. Leģionāri
atgādina mūsu tautas traģiskā liktens izcelsmi un norisi, saglabājot adekvātu vēstures
izpratni turpmākajām paaudzēm, nepieļaujot
tās manipulatīvu “pārvērtēšanu”.
Mūsu attieksmei pret viņiem kā Latvijas
liktenim ļoti nozīmīgas karadarbības veterāniem ir jāizpaužas arī atbilstošā militārā komemorācijā. Par pašsaprotamu jau kļuvusi
prakse, ka tagad mirušos un pārbedāmos leģionārus gulda Lestenes Brāļu kapos un viņu
vārdus iekaļ piemiņas sienā.

4. att. Pēc kaujām guldīto, kā arī vēlāk
pārbedīto karavīru piemiņas siena
Lestenes brāļu kapos. Aiz tās — trešajā un
piektajā Kurzemes kaujā cietusī Lestenes
baznīca, kas kalpoja kā ievainoto kopšanas
punkts

Militārās komemorācijas simboliskais
aspekts

Karavīra izvadīšanai ar militāru godu ir
īpaša jēga. Militārā izvadīšana tiek definēta
kā: “Valsts ceremoniāla cieņas un pateicības
izrādīšana tiem, kuri kara un miera apstākļos
ir uzticīgi aizsargājuši mūsu nāciju.”33 Tā ir
simboliska norise, kas parāda, ka Dzimtene zina, pieņem un novērtē karavīra nesto
upuri34. Tāpēc karavīru apbedīšana (pārbedīšana) notiek iespējami augstākā simboliskā
līmenī — brāļu kapos, ar salūtu un citām
atbilstošām militārām ceremonijām, kuru
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kopuzdevums ir apliecināt karavīra sūtības
augsto novērtējumu35.
Piem., goda sardzes simboliskā jēga ir
apliecinājums, ka karavīrs arī pēc nāves ir
piederīgs savai “kara draudzei”. Viņa biedri
ir kopā ar viņu līdz mūžības vārtiem. Tāpēc,
piem., NBS goda sardzē pie kritušā karavīra
zārka ietilpst viņa vienības karavīri un goda
eskortā — karoga grupa ar vienības karogu36.
Pastāv komemorācijas prakse, ka arī atsevišķi apglabātie karavīri tiek pārbedīti brāļu kapos nevis tāpēc, lai būtu vienkāršāk apkopt
viņu kapu vietas, bet lai nodrošinātu viņiem
iespēju pēc nāves atdusēties līdzās biedriem,
ar kuriem viņi ir bijuši vienoti zvērestā un
palikuši vienoti tā piepildījumā, ieroču brālībā37.
Rietumeiropas militārām ceremonijām ir
kristietības vērtību pamats. Dažas ar karadarbību saistītās praktiskās norises laika gaitā ir
ieguvušas simbolisku vēstījumu. Piem., tāds
ir izvadīšanas salūts. Sākotnēji tas bija signāls pēc īsa pamiera kaujas laukā. Kad puses
savāca savus ievainotos un kritušos, tika šautas atbilstošas zalves, signalizējot par regulāras karadarbības atsākšanu.
Tas parāda, ka kristīgā izvadīšana un
cieņa pret kritušajiem ir bijusi svarīgāka par
partikulāriem militāriem ieguvumiem. Dzīvajiem bija nozīmīgi savākt un kristīgi izvadīt
kritušos, nevis bradāt pāri tiem nākamajā
kaujā. Savstarpēji bruņniecisku attieksmi
karojošo pušu starpā varēja vērot vēl Pirmā
pasaules kara laikā (atsevišķos gadījumos arī
Otrajā pasaules karā). Klasisks piemērs tam
ir kritušā vācu izcilā lidotāja barona Manfrēda
fon Rihthofena (Richthofen) bēres. Viņš tika
notriekts sabiedroto pusē. 1918. g. 22. aprīlī viņu izvadīja austrāliešu karavīri ar pilnu
militāru godu — goda sardzi, salūtu, sešiem
virsniekiem nesot viņa šķirstu. Uz kapa tika
uzlikts vainags ar uzrakstu: “Mūsu drosmīgajam un cienīgajam pretiniekam.”
Karavīra izvadīšana ir oficiāla, svinīga,
stingri reglamentēta simbolisku darbību virkne saskaņā ar militārā ceremoniāla noteiku120

miem. Tā, piem., Nacionālo Bruņoto spēku
“Karavīru sagaidīšanas, izvadīšanas un apglabāšanas ceremonija” nosaka: “Pēc transportlīdzekļa ierašanās, pirms zārka (urnas)
iznešanas militārās ceremonijas vadītāja vadībā uz zārka uzklāj valsts karogu38. [..] Pēc
dievkalpojuma un piederīgo atvadīšanās no
mirušā kapelāns aicina uzlikt zārka vāku un
noņemt valsts karogu. Militārās ceremonijas
vadītāja vadībā divi karavīri noņem karogu
un saloka piecās vienādās daļās. Pēc karoga
salocīšanas militārās ceremonijas vadītājs uz
salocītā karoga vai speciāli sagatavota apbalvojumu spilvena uzliek apbalvojumus, virsnieka zobenu un nodod pēc pakāpes augstākam komandierim. [..] Parādes formas tērpa
galvassega paliek uz zārka vāka, un to ielaiž
kapā ar zārku. [..] Komandieris [..] pasniedz
valsts karogu, apbalvojumus un virsnieka zobenu karavīra tuviniekiem ar vārdiem: “Valsts
karogs ir valsts varas, tautas uzticības un vienotības simbols un tiek nodots jums mūžīgā
glabāšanā.” [..] Nolaižot zārku (urnu) kapā,
orķestris izpilda valsts himnu. Ar himnas pirmajiem akordiem salūta grupa izpilda trīs salūta zalves.”39
Zīmīga ir karoga loma karavīra izvadīšanā. Tas ir pirmais simbols, ar ko izvadāmais
karavīrs uzsāk ceļu uz mūžību, un tāpēc
arī tiek pasniegts tuviniekiem par piemiņu
kā tās augstākās vērtības — Latvijas valsts
suverenitātes simbols, kurai karavīrs ir
kalpojis40.

Militārās komemorācijas liturģiski
sakrālais aspekts

Kristīgajā izvadīšanā īstenojas Dieva
noteiktās cilvēka dzīves kārtības pēdējais
zemišķās dzīves posms: “Pīšļiem būs atkal
atgriezties atpakaļ zemē un kļūt par to, kas
tie iepriekš bijuši, un garam atkal atgriezties
atpakaļ pie Dieva, kas to ir devis” (Sal māc
12:7). Mirušais ar Sv. Rakstu vārdiem “Tas
Kungs lai pasargā tavu iziešanu un ieiešanu
no šā laika mūžīgi” (Ps 121, 8) tiek izvadīts
no šīs dzīves uz mūžīgo, guldot svētītā zemē.
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Izvadīšanas norises viens no jēgas aspektiem
ir ne tikai veltīt aizgājušajam pienākošos cieņu, bet arī apliecināt, ka esam vienoti tajā
sakrālajā, mūžības īstenībā, kurā viņi nu ir
iegājuši, uzņemti. Ar to apliecinām, ka esam
viena draudze, viena tauta — Dievā41. Izvadīšanai ir garīgi objektīva nozīme — mēs
veidojam garīgi būtiskas, pārlaicīgas, mūžībā
noenkurotas attiecības ar aizgājušajiem.
No kristīgā izvadīšanas viedokļa karavīra
apbedīšana (pārbedīšana) liturģiski neatšķiras no civilās izvadīšanas liturģijas. Protams,
perikopju42 izlase un uzrunas tematika būs
saistīta ar viņa militāro dienestu. To veic kapelāns vai attiecīgās konfesijas garīdznieks
saskaņā ar tās mācību un tradīciju, ņemot
vērā tuvinieku vēlmes.

Antikomemorācija
Attieksme pret mirušajiem un kritušajiem
uzrāda tos faktiskos principus, uz kuriem ir
veidota attiecīgo karavīru pārstāvētā valsts.
Eiropas kristīgajā civilizācijā cilvēcības norma ir mirušos apglabāt ar pienācīgu cieņu un
kritušos karavīrus — ar militāru godu.
Citās civilizācijās eiropeiskās humanitārās vērtības nav pašsaprotams elements.
Tāpēc saskare ar tām var izraisīt neizpratni
vai pat savstarpēji noraidošu, aizsardzības un
atgrūšanās reakciju. Mūsu ģeopolitiskajā areālā tāda ir Krievija, par kuru pastāv uzskats,
ka tā nav piederīga Rietumeiropas civilizācijai, bet gan t.s. slāvu pareizticīgo civilizācijai,
kas tuvāka austrumu civilizācijai, islāmam43.
Ja arī Eiropas civilizācijā mēdz būt necieņas
pret cilvēka dzīvību fakti un attieksme, taču
tā ir izņēmums, nevis likumsakarība, kamēr
Austrumu civilizācijās tas mēdz būt arī pretēji. Krievijas civilizācijā saslēdzās kopā tās
senais aziātiskais44 un sovjetiskais bandokrātijas45 mantojums, kas necieņas praksi pret
cilvēku vēl pastiprina.

PSRS komemoratīvā prakse
Pretinieka piemiņas un viņu kapu
iznīcināšana

The Oxford Companion to Military
History secina: “Austrumu frontē Otrajā pasaules karā pretinieka kritušos likvidēja bez
ceremonijām un kapsētas tika apgānītas.”46
Pēc kara Latviešu leģiona pulkvedis Vilis
Janums rakstīja: “Mana pulka kauju vietās
bija palikuši daudzi [..] vientuļi kapi. Lai tie
nekļūtu liecinieki par latvju tautas izmisuma pilno pretestību, Staļina ordas visus šos
mūsu kritušo kapus nolīdzināja ar zemi.”47
Komemorācijas pētniece Vita Zelče vēsta:
“Sarkanajai armijai bija īpašas pretinieka kapu iznīcināšanas vienības, kas sekoja
frontei un pildīja savu uzdevumu. Tie gluži
vienkārši tika fiziski iznīdēti — saspridzināti,
nošķūrēti, tanku kāpurķēžu samalti, demontēti. [..] būvēja saimniecības ēkas, izveidoja
kolhoza laukus, sporta stadionus. Vēlākajos
gados daudzas šās klusās kapavietas izārdīja
laukos veiktie meliorācijas darbi.”48
Līdzīgu procesu varēja vērot arī Latvijas
neatkarības atgūšanas sākumā. Atsaucoties
uz periodiku, šī komemorācijas pētniece
raksta: “1990. gada naktī no 4. uz 5. decembri tika uzspridzināti pieminekļi latviešu
leģionāriem Džūkstē, Morē, Codē un Jaunpilī. Divas nedēļas vēlāk PSRS aizsardzības
ministrs maršals Dmitrijs Jazovs (Язов) atzina, ka pieminekļi uzspridzināti pēc viņa
pavēles.”49
Joprojām norit t.s. “kauja par vēsturi”50.
16. marts kā Latviešu leģiona atceres diena
katru gadu ir “karstais jautājums.” 1998. g.
tā kļuva par Saeimas apstiprinātu piemiņas
dienu. 1998. g. 29. oktobrī Saeima pieņēma deklarāciju “Par latviešu leģionāriem
Otrajā pasaules karā”, kura noteica Latvijas
valdībai “rūpēties par latviešu karavīru goda
un cieņas aizskārumu novēršanu Latvijā un
ārzemēs”. 2000. g. šī atceres diena tika
svītrota no svētku un piemiņas dienu saraksta. Ap šo datumu iedegās konfrontācija,
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kas pēc līdzīga scenārija atkārtojas ik gadus. Krievijas izvērstā hibrīdkara ietvaros51
Latvijai tiek uzbrukts ar apsūdzībām nacistu glorifikācijā. Savukārt Latvijas patriotiski
noskaņotā daļa uzskata par savu pienākumu godināt cīņā pret PSRS kritušos latviešu
karavīrus.

Savu pieminekļu uzstādīšana, padomju
karavīru brāļu kapu izveide

Padomju karavīru pieminekļi pildīja komunistu režīma glorifikācijas un idolizēšanas
funkciju. Lielākoties tie bija bezgaumīgi, brīžam klaji neglīti, pat monstrozi. Režīma jubilejās indoktrinācijas nolūkos tie “brīvprātīgi
piespiedu kārtā” bija jāapmeklē, īpaši skolu
jaunatnei. 1978. g. mūs, universitātes studentus, obligāto militāro nodarbību ietvaros
veda pa padomju t.s. kauju slavas vietām
Kurzemē. Mūsu uzmanību pievērsa kādam
piemineklim — sarkanarmieša figūrai uz

5. att. Krievijas mobilā krematorija, sānskats
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īpaši atlasītiem cilvēka galvaskausa izmēra
un formas akmeņiem, lai gūtu iespaidu —
uzvarētājs stāv uz ienaidnieka galvaskausu
kaudzes. Pat robustākie noskurinājās, skatot ainu, kas atgādināja Vasilija Vereščagina
“Kara apokalipsi”, kurā atainotais lauks nosēts ar cilvēku kauliem un centrā — milzu
kaudze ar galvaskausiem, pār kuriem lidinās
maitu lijas. Te maitu lijas vietā bija sarkanarmietis.

PSRS (Krievijas Federācijas)
priekšmetiski manipulatīvā attieksme
pret saviem kritušajiem

PSRS kritušie karavīri tika padarīti par
pielūdzamiem varas simboliem tur un tad,
kad tas režīmam bija nepieciešams pašslavināšanai, bet citur faktiski tie tika lemti aizmirstībai, pamesti novārtā. Otrajā pasaules
karā “padomju zaudējumi bija tādi, ka pat,
ja viņi paturēja savā varā kaujas lauku, viņu
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kritušie tika bieži aprakti lielās bedrēs”52.
2003. g. “Известия” rakstīja, ka Krievija jo
projām nav parūpējusies par pusmiljons (t.i.,
apm. 50 strēlnieku divīziju sastāvs) karā kritušo padomju karavīru apglabāšanu53.
Savukārt patlaban notiekošajā Ukrainas
karā, gadījumos, kad Krievijas agresīvos
mērķus nav bijis iespējams labi maskēt, tās
karavīru mirstīgās atliekas tiek apraktas
slepeni vai pat iznīcinātas un nāves patiesie apstākļi no sabiedrības un tuviniekiem
noslēpti. 2015. gada 26. maijā portāls
“Bloomberg View”, atsaucoties uz ASV Kongresa Bruņoto spēku komitejas vadītāju Maku
Tornberiju (Thornberry), vēstīja, ka Krievija,
lai slēptu savus zaudējumus, Austrumukrainā lieto mobilās krematorijas, masveidā dedzinot savu karavīru līķus. ASV kongresmenis Sets Multons (Moulton) saka: “Fakts, ka
viņi dedzina paši savu karavīru ķermeņus,
ir šausminošs un apkaunojošs.”54 Tas, ka
kritušie faktiski tiek uzskatīti par slogu, norāda uz varas bandokrātisko55 raksturu, šai
varai karavīri — dzīvie un mirušie — ir vajadzīgi tikai kā priekšmetiskas manipulācijas
objekts.

Šāda komemorācijas prakse likumsakarīgi balstās komunistiskā ateisma antropoloģijā un tā mūsdienu idejiskajās modifikācijās.
Komunistiskās antropoloģijas pamatprincips
ir K. Marksa 6. tēze par L. Feierbahu: “Cilvēka būtība [..] ir visu sabiedrisko attiecību
kopums.”56 Tā kā komunistiskajā sabiedrībā
vienīgās attiecības ir proletariāta diktatūras
ieviestās komunistiskās attiecības (citas,
ieskaitot attiecības ar Dievu, ir varmācīgi likvidētas), tad cilvēks faktiski ir padarīts par
režīma marioneti.
“Indivīdam galīgi tika atņemta cieņa [..]
viņa nāve, kurai tika atņemta tradicionālā reliģiskā motivācija, kļuva par bezkrāsainu [..]
izdzīvošanas cīņas rezultātu. Cilvēki aizgāja
no pasaules, kuras šausmas bezgalīgi pastiprināja tas, ka to pasludināja par galīgo, vienīgo iespējamo, aizgāja bez pestīšanas iespējas,
bieži bez apglabāšanas. [..] PSRS iedzīvotāji
pārvērtās par materiālu, no kura varēja veidot, ko vien iepatīkas.”57 Ļeņinam cilvēki bija
tikai “skrūvītes un uzgrieznīši”58, kurus nomainīja un izsvieda pēc vajadzības. Latvijas
PSR kinohronikas cienītāji tika iepriecināti
ar saukli: “Cilvēka vērtību nosaka viņa darbs
123

raksti
kolhoza labā.” Pēc marksisma dogmas, cilvēks
ir darbaspēks, ražošanas līdzeklis, resurss
un kā tāds arī izlietojams (expendable —
angl., kā patērējams vienreizējai lietošanai),
līdzīgi derīgajiem izrakteņiem. Kad attiecīgais
resurss ir izsmelts, čaula tiek izsviesta un vara
ķeras pie nākamā resursa.
Šāda attieksme pret cilvēku Otrajā pasaules karā ļāva PSRS, neskatoties uz milzīgo
neattaisnojami kritušo skaitu,59 raidīt cīņā lielas lielgabalu gaļas masas. Tai bija pasaulē
lielākais mobilizācijas resurss — 34 miljoni60,
tātad faktiski — neizsmeļams. Lielā mērā
karš tika uzvarēts, paņemot pretinieku uz
masu: “nomētājām ar līķiem”61.

3
4

5

6

Nobeigums

Eiropas komemoratīvā attieksme un prakse ir pamatota kristīgajā ticībā. Tā izvirza
cilvēka cieņu kā vienu no fundamentālvērtībām, kas tiek īstenota kā civilajā, tā militārajā komemorācijā. Militārai komemorācijai
ir militārās kultūras piešķirta specifiska jēga
un vērtības, kas tiek īpaši izceltas: Dzimtene,
valsts, tauta, varoņi. Latvijai un latviešu tautai ir šīs vērtības, un tās tiek godātas saskaņā
ar Rietumeiropas civilizācijas pamatnostādnēm.
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Avoti un piezīmes
1

2
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“Kolektīvu zaudējumu un kopīgi pārdzīvotu labu un sliktu notikumu atceri apzīmē
ar vārdu “komemorācija.” .. [Tā] kalpo kā
pagātnes norišu atgādinājums un iemiesojums. Komemorācija cilvēkā rada un uztur piederību pagātnei, senčiem, kopīgas
sajūtas un atmosfēru. Tā ietver publiskos
un individuālos atceres (arī sērošanas)
rituālus, memoriālu veidošanu, piemiņas
vietu iekārtošanu gan reālajā, gan virtuālajā vidē, pieminēšanas vides, infrastruktūras un mediju produktu radīšanu, kā
arī vēl daudzas citas darbības.” L. Uzule,
V. Zelče. Latviešu kapusvētki: identitātes
rituāls. Rīga: Mansards, 2014. 28. lpp.
Sent-Ekziperī A. Dienvidu Kurjers. Kara

11

lidotājs. Vēstule Ķīlniekam. Rīga: Liesma,
1965. 392. lpp.
Turpat, 389. lpp.
Tur, kur kristietībā tas ir sastopams, proti, monasticiskajā askētismā, tā izcelsme
ir saistāma galvenokārt ar neoplatonisma
ietekmi.
Lewis C. Mere Christianity. New York: The
Macmillan Company, 1957. P. 50.
Bēru norisē pēc šķirsta nolaišanas kapā
mācītājs saka: “Lai nu sava aizgājušā brāļa (māsas) miesas nododam kapam kā
mūžības sēklu uz augšāmcelšanos dienu.”
Un uz mirušo: “No zemes tu esi ņemts,
par zemi tev atkal būs palikt, no zemes
Jēzus Kristus, tas Kungs, tevi uzmodinās
pastarā dienā.” Agenda Latvijas Evaņģēliskās Luteriskās Baznīcas latviešu draudzēm, Rīga, 1928. 227. lpp.
Homērs. Īliada. A. Ģiezena tulk. Rīga:
Izglītības ministrijas izdevums, 1936.
514. lpp.
Tripp E. The Meridian Handbook of Classical Mythology. New York: A Meridian
Book, 1970. P. 9.
Citēts no: Bercot D. (ed.). A Dictionary of
Early Christian Beliefs. Peabody: Hendrickson Publishers Inc., 1998. P. 81.
Turpat, 81. lpp.
Igaunijas starpkaru karavīru “rokasgrāmatu galvenās tēmas bija draudzība, grūtības
un upuris. Šajos aprakstos nāve nekad
nebija pēkšņa vai bez iemesla; tā vietā to
aprakstīja kā varonības sekas un tā posma kulmināciju, kad individuāli karavīri vai
vienības guva uzvaru. Šādā saistībā nāve
notika laba iemesla dēļ.” “Kritušie tika pieminēti ar pateicību. [..] mērķis bija parādīt,
ka neviena karavīra pūliņi netiks aizmirsti.”
F. Eriksson, J. Eellend, P. Wawrzeniouk.
Commemorating the Fallen for Friendship
and Encouragement: the Commemoration
of Fallen Soldiers in the Military Culture in
the Baltic Sea Region 1919–1939. Baltic Security & Defence Review. Vol 15,
Issue 1, 2013. Pp. 128, 129.
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Sent-Ekziperī A. Dienvidu Kurjers. Kara
lidotājs. Vēstule Ķīlniekam. 261. lpp.
NBS karavīra zvērestā sacīts: “Es, Latvijas
karavīrs, apzinoties atbildību savas tautas
un likuma priekšā, apsolos un zvēru būt
uzticīgs Latvijas Republikai, tās Satversmei un likumīgajai valdībai, netaupot spēkus, veselību un dzīvību, sargāt Latvijas
valsti un tās neatkarību [..]”. http://www.
mil.lv/lv/Militarais_dienests/Vispariga_
informacija/Karavira_zverests.aspx
Sent-Ekziperī A. Dienvidu Kurjers. Kara
lidotājs. Vēstule Ķīlniekam. 359. lpp.
Mūsu tautai tas ir divkārt svarīgi. Pirmkārt,
tā ir Dieva pavēle katrai tautai apdzīvot
savu zemi saskaņā ar Ap. d. 17, 26: Dievs
“licis visām tautām .. dzīvot pa visu zemes virsu un nospraudis noteiktus laikus
un robežas, kur tiem dzīvot”; otrkārt, mēs
esam zemkopju tauta, kuru ar savu zemi
saista gadu tūkstoši, paaudžu paaudzes,
viņu sūrais darbs, cīņa par izdzīvošanu un
nemitīgās cīņas par pastāvēšanu.
Latvijas Politiski represēto apvienības organizētā ekspedīcija apmeklēja Kirovas
apgabala Vjatlaga un Permas apgabala
Usoļlaga nometnes, kurās bija ieslodzīts
ļoti daudz latviešu karavīru.
http://creed.americasarmy.com/#section6
Piem., pēc Mogadišu kaujas 3.–4.10.
1993., kad somāliešu rokās krita notriektā ASV helikoptera Black Hawk Super 64 
apkalpe un divi kritušie to aizsargājušie
snaiperi, ASV valdība pielika visas pūles,
lai atgūtu viņu mirstīgās atliekas, kuras
nemiernieki bija apgānījuši. Šī nemiernieku rīcība izsauca milzu sašutumu ASV
sabiedrībā.
Sent-Ekziperī A. Dienvidu Kurjers. Kara lidotājs. Vēstule Ķīlniekam. 218.–219. lpp.
Brāļu kapos nav atsevišķa Nezināmā karavīra kapa, ir daudzas individuālas nezināmo karavīru atdusas vietas. Iespējams,
Lundkvists ir domājis Māti Latviju.
Eriksson F., Eellend J., Wawrzeniouk P.
Commemorating the Fallen for Friendship

and Encouragement: the Commemoration
of Fallen Soldiers in the Military Culture in
the Baltic Sea Region 1919–1939. Baltic
Security & Defence Review. Vol 15, Issue
1, 2013. P.134.
22
Turpat, 137. lpp. [Izcēlums G. K.]
23
Vairāk par to sk: Kalme G. Kristus — laika Kungs. Grām.: red. A. Kalniņa. 2000
Kristietība pasaules kultūrā: zin. konf.
2000. g. 12.–13. maijs. Rīga: Vārds,
2000. 19.–29. lpp.
24
Kalme G. Par varoņu un varonības godināšanu. Militārais Apskats. 1999. 2:
49–53.
25
Ģērmanis U. Latviešu tautas piedzīvojumi. Rīga: Zvaigzne, 1991. 250. lpp. [Izcēlums — G.K.]
26
	Feldmanis I. Latviešu leģions: aktuālākās
izpētes problēmas un risinājumi. http://
www.mfa.gov.lv/arpolitika/informacijapar-latvijas-vesturi/profesora-i-feldmanareferats-quot-latviesu-legionsaktualakas-izpetes-pr oblemas-unrisinajumi-quot
Vēl nozīmīgāka ir viņa atziņa: “Vācija
latviešiem bija situācijas noteikts un uzspiests sabiedrotais. Otrā pasaules kara
laikā neviens, pat lielvalstis nevarēja izraudzīties sabiedrotos, vadoties no ideoloģiskās pārliecības vai arī no kaut kādiem
morāliem apsvērumiem. Visu noteica vienīgi tās vai citas puses intereses.”
27
Citāts pēc: Hāzners V., Bērziņš A. (red.).
Laiks, telpa, ļaudis. I daļa. Toronto: Daugavas Vanagu Centrālā Valde, 1974.
43. lpp.
28
Tās devīzi izteica Nīderlandes vietvaldis Vilhelms I Klusētājs (1533–1584):
“Nevajag cerību, lai uzsāktu, un nevajag
panākumu, lai turpinātu.”
29
Ne velti ASV prezidents R. Reigans
to nodēvēja par “Ļaunuma impēriju”.
Profesors Rudolfs Rammels ir aprēķinājis
dokumentāli pierādāmo komunistu režīma upuru skaitu 1917.–1987. g., tas ir
61 911 000. Rummel R. Lethal Politics.
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Soviet Genocide and Murder Since 1917.
London: Transaction Publishers, 1990.
P. 1. Patiesais skaits noteikti ir lielāks.
Zelče V. Latviešu leģiona atmiņa un piemiņas dienas Latvijā sākotne. Grām.:
Muižnieks N., Zelče V. Karojošā piemiņa:
16. marts un 9. maijs. Rīga: Zinātne,
2011.143. lpp.
No ārzemnieku Ieroču SS divīzijām latviešu leģionāri bija visvairāk ar Bruņinieka
Dzelzs krustu apbalvotie. 19. divīzijā — 12
(no tiem 11 latvieši), 15. divīzijā — trīs (no
tiem viens latvietis). Salīdzinājumam —
igauņu 20. divīzijā — pieci, franču 33.
divīzijā — divi, krievu 29. divīzijā — neviens. Ar II pakāpes Dzelzs krustu šobrīd
apzināti apbalvoti ir 3323, no tiem 461 ar
I pakāpes Dzelzs krustu (to saņēma tikai
ar II pakāpi apbalvotie). Dati no: Sietiņš U.
Par Zemi, ko Mīlam. Rīga: Jelgavas tipogrāfija, 2005. “19. divīzija vācu virspavēlniecības ziņojumos par varonību tika pieminēta 21 reizi — vairāk kā jebkura cita
kaujas vienība šajā karā.” Hāzners V., Kažociņš I. (red.) Latviešu karavīrs Otrā pasaules kara laikā. 8. sēj., Vasteras: Daugavas Vanagu Centrālās Valdes izdevums,
1982. 358. lpp. Leģionāriem par piedalīšanos trīs Kurzemes lielkaujās kā kolektīvu atšķirības zīmi izsniedza t. s. Kurzemes
aproces lentu — rokas apsēju ar uzrakstu “Kurland”. 19. divīzijas 42. pulks tika
nosaukts kritušā komandiera Voldemāra
Veisa vārdā.
Citēts pēc: Bērziņš A., Kukainis V. (red.)
Latviešu Karavīrs pēc Otrā pasaules kara.
Plön: Daugavas Vanagu Centrālā Valde,
1985. 317. lpp.
The Department of Defense (DOD) Instruction 1300.15, Military Funeral Support, http://www.dtic.mil/whs/directives/
corres/pdf/130015p.pdf
Šajā sakarā rūgti ironiski skan krievu karavīru teiktais pēc Afganistānas kara: “Родина
не забудет, но и не вспомнит” — “Dzimtene neaizmirsīs, taču arī neatcerēsies”.
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Ja situācija to neļauj, militārās ceremonijas var izdarīt arī pēc tam, jo nevis laikam,
bet pašam godbijīgas izvadīšanas faktam
ir principiāla nozīme.
Karavīru sagaidīšanas, izvadīšanas un apglabāšanas ceremonija. 79.3.
Šeit ir līdzība ar vāķēšanas paradumu
tautas kristīgajā tradīcijā, kad sākot no
brīža, kad mirušais ir apkopts, līdz izvadīšanas brīdim tuvinieki un citi mājas
ļaudis, bet bēru dienā arī bēru viesi pulcējās ap aizgājēju un dziedāja dziesmas
no baznīcas dziesmu grāmatas. “Mirušo vienu neatstāj”, jo viņa draudze ir
kopā ar viņu. Avots: teicēja Līna Kuģe
(1910–2000).
Atšķirībā no civilā varianta, kur tuvinieki
uzklāj seģeni kā personiskas intimitātes
zīmi uz zārka pirms tā nolaišanas un seģene netiek noņemta.
http://www.mil.lv/lv/Personalsastavs/
Kultura_tradicijas/Militara_ceremonija/
Sagaidisana_izvadisana_apglabasana.
aspx
ASV karavīra bērēs tas skan: “Prezidenta
(ASV armijas, ASV Jūras kājnieku, ASV
Kara flotes vai ASV Gaisa kara spēku) un
pateicīgās nācijas vārdā, lūdzu, pieņemiet
šo karogu kā simbolu, ka esam augsti vērtējuši jūsu mīļotā cienījamo un uzticamo
dienestu.”
https://www.fas.org/sgp/crs/
misc/RS21545.pdf
Tautas kristīgajā tradīcijā pastāv paradums, atnākot uz kapiem, vispirms pie
sevis noskaitīt “Mūsu Tēvs” lūgšanu, tādējādi apliecinot, ka esam pienākuši pie tās
mūžības un sakralitātes robežas, kurā mīt
aizgājējs. Avots: teicēja Līna Kuģe.
Attiecīgajai
svētdarbībai
paredzētās
Sv. Rakstu vietas.
http://apollo.tvnet.lv/zinas/krievija-ircivilizacija-ar-aziatiski-nekauniguuzvedibu-saka-pr ofesors/678395,
http://nra.lv/latvija/politika/115066leons-taivans-krievija-pieder-austrumucivilizacijai.htm, http://skaties.lv/viedokli/
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profesors-taivans-skaidro-kadel-krievijapieder-citai-civilizacijai/
Savā 2012. g. februāra vizītes laikā Rīgā
krievu disidente Valērija Novodvorska
(Новодворская) nolasīja lekciju par krievu
impērisko mentalitāti. Viņa analizēja tās
izcelsmes avotus — bizantiskā cēzaropapisma varas vertikāli un mongoļu-tatāru
ekspansionismu.
h t t p : / / w w w. d e m o c r a c y. r u / a r t i c l e .
php?id=3962 apraksta Krievijas vēsturi
kā bandokrātiju.
Holmes R. (ed.). The Oxford Companion
to Military History. Oxford: Oxford Univeristy Press, 2001. P. 189.
Janums V. Mana pulka kauju gaitas. Eutina: autora izdevums, 1952. 5. lpp.
Zelče V. Latviešu leģiona atmiņa un piemiņas dienas Latvijā sākotne. Grām.:
Muižnieks N., Zelče V. Karojošā piemiņa:
16. marts un 9. maijs. Rīga: Zinātne,
2011. 130.–131. lpp. 2003. g. 31.maijā
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Commemoration of Latvian soldiers from the Christian point
of view
Guntis Kalme

Summary
Keywords: commemoration, soldier, Christianity, Latvian Legion, Motherland, Europe
Commemoration is a fundamental characteristic of the European identity. Respect for a
human having passed away has deep roots in European culture. For centuries commemoration
has been accepted as an elementary and axiomatic standard of humaneness. Therefore, until
now there did not arise any questions concerning its essence and origin. However, under the
conditions of today’s civilisation clashes, the necessity to perceive and remind their axiomatic
basis and the role in the formation of our identity becomes more and more urgent. Respect for
a human, having its roots in Christianity, is a postulate of values of European commemoration.
According to its essence and manifestation, commemoration involves at least four interrelated
aspects: those of 1) cognition, 2) understanding of values, 3) the ceremonial, 4) the liturgicalsacral. In this paper as a concrete example of analysis the historical experience of the Latvian
Legion has been described, as well as the military ceremonial practise of the Latvian National
Armed Forces, in order to grasp the specific character and essence of military commemoration.
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Atslēgas vārdi: reformācija, tēlniecība, ikonogrāfija, konfesionalizācija, luterisms
Ar reformāciju un konfesionalizācijas variācijām saistītās garīgās evolūcijas vēsturei ir
raksturīgi gan savi reģionāli lokālie konteksti, gan savas izpausmes formas, bet tām piemīt
arī obligāta sinhronitāte ar Eiropas politiskās un garīgās dzīves norisēm. Tuvojoties Mārtiņa
Lutera ievadītās Reformācijas 500. gadadienai, der ielūkoties ar politiski vienotu mērķi saistītajās un renesanses pazīmēm apzīmogotajās Livonijas valstiņu kopas (politische Gemeinschaft) vidusdaļas — mūsdienu Latvijas — tēlotājas mākslas liecībās. Tās kā jūtīgi indikatori
liecina par spēju ātri reaģēt uz garīgās konjunktūras pārmaiņām un demonstrēt pretējus
viedokļus, iemūžinot mākslas darbos savulaik nesamierināmu doktrīnu iezīmes.

Konfrontācijas un sabiedrības
polarizēšanās laiks

Čehu reformatora Jana Husa (Hus) kategoriskā prasība pēc reformām un katoļu
baznīcas administrācijas nežēlīgā reakcija uz
husītu sacelšanos 15. gs. sākumā identificēja
vājās vietas garīgās dzīves organizācijas pamatos. Sociāla rakstura nemieri gan Čehijā,
gan Vācijā rosināja nacionālu pretestību katoļu baznīcas unificējošajai politikai un katalizēja opozicionāras izpausmes kā Eiropas
vidienes un ziemeļu reģionu aktīvo birģeru
un aristokrātijas daļā, tā arī sabiedrības radikālākajā — trūcīgo slāņu, zemniecības un
zemākā klēra pārstāvju spārnā. Pirmo protestu pamatā bija sociāla neapmierinātība,
kas saaudās ar reformistiska rakstura prasībām. Ar nākamās paaudzes reformatora —
Mārtiņa Lutera — parādīšanos protestējošās
sabiedrības priekšplānā sākās lielo zemes
īpašnieku un augstākās aristokrātijas, univer-

sitāšu intelektuāļu, tirgotāju un pilsētu iedzīvotāju radikalizēšanās, iestājoties par plašu
pārmaiņu spektru kā tiesiskajā un sociālajā,
tā arī garīgajā un kultūras dzīvē. Pilsētnieku
reakcija uz reformācijas lozungiem, kas kopš
1521. g. tricināja Livoniju, bija nemieri. Tos
rosināja vietēja rakstura antagonismi, korporatīvās ambīcijas, kurām vēl pievienojās etniskās un sociālās pretrunas.
M. Lutera atziņās nav atrodami tieši aicinājumi uz bezkompromisa ikonoklasmu,
tomēr viņa verbālie uzbrukumi katoļu rituālu simboliem un materiālos priekšmetos
personificētām sakrālās kultūras tradīcijām
iekustināja vardarbības lavīnu. Tā sākās ar
publiskām diskusijām par pirmo bausli “Tev
nebūs citus dievus turēt manā priekšā” un
M. Lutera rakstu “Par labiem darbiem” (Von
den guten Werken)1, kurā apcerēti tradicionālie reliģiskās prakses atribūti: dievnamu, klosteru un altāru būve, to rotāšana ar
129

raksti
zvaniem un dārgām lietām, kā arī dziedāšana, dievvārdu lasīšana, ērģeļu spēle un citas
tīkamas darbības, jo Nelabais mudina ļaudis “celt jaukas baznīcas, ziedot, stabulēt,
lasīt un dziedāt, turēt daudz dievkalpojumu
un bezjēdzīgi tās greznot”2. Vulgāri izprasta
spriedzes pilna sociālā fona apstākļos, šī nostādne konfrontēja katoļu dievnamu aprīkojumam tipisko rituāla priekšmetu bagātību ar
pirmā baušļa tekstu un nereti provocēja sabiedrības daļu agresīvai rīcībai. Vēršoties pret
mākslinieku darbnīcās radītu attēlu un skulptūru pielūgšanu, ikonoklasms aizrāva līdzi
lielu daudzumu baznīcas inventāra, par kura
zudumu tiek izsacīti atšķirīgi viedokļi: gan nožēla par emociju uzliesmojumā postīto mantojumu3, gan domas par to, ka ikonoklasms
ir spējis izraut sakrālo kultūru no stagnācijas
un veicinājis jaunu mākslas veidu attīstību4.
Tomēr nav noliedzams, ka pret baznīcas
mākslas priekšmetiem vērstā agresija Eiropas
mākslas vēsturei ir laupījusi nozīmīgu daļu
artefaktu.
Līdz Vācu ordeņa mestra Livonijā Voltera fon Pletenberga (Plettenberg) 1525. g.
21. septembrī Rīgā pasludinātajam tolerances ediktam norisinājās vairāki ekscesi, kas
reformācijas ideju ietekmē šķēla sabiedrību pēc konfesionālā principa. Literatūrā kā
ekstrēmākie reformācijas nemieru atbalstītāji minēti neprecētie tirgotāji jeb Melngalvju brālības zeļļi. Savtīgu mērķu īstenošanai
viņus atbalstīja un kūdīja atsevišķi Vācu ordeņa locekļi, tajā skaitā arī Rīgas pils pārvaldnieks (tulkot kā Hauscomptur) Hermans
Hoite (Heyte), kurš nosūtīja brālības zeļļiem
aicinājumu uz nemieriem un simbolisku pātagu katoļu mūku padzīšanai no pilsētas5.
Lai stiprinātu savu dilstošo piekritēju pulku
un apliecinātu morālo spēku, 1523. g. Lielajā piektdienā pāvesta sekotāji ar relikvijām
un baznīcas karogiem devās laukā pa Rīgas
vārtiem cerībā, ka publiskais žests rosinās
līdzjūtību un mudinās pilsētniekus saukt katoļu mūkus atpakaļ. Teatrālajam žestam nebija cerētā iespaida un procesijas dalībnieki
130

ar nolaistiem karogiem atgriezās pilsētā. Lai
atgādinātu par šo agrīnā protestantisma piekritēju morālo uzvaru, Melngalvju brālība vēl
līdz 18. gs. beigām savā relikviju krājumā
glabāja vēsturisko pātagu6. Latvijas Valsts
vēstures arhīvā līdz mūsdienām ir saglabājies
ar 1682. g. datēts pātagas zīmējums7, kas,
tāpat kā Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja kolekcijā uzglabātā dzelzs plāksne ar paskaidrojuma rakstu8 (1. att.), apliecina Melngalvju brālības lomu reformācijas notikumos.
Šīm vēstures liecībām pieder arī franciskāņu mūka akmens skulptūra Rīgas Vēstures
un kuģniecības muzejā, kurā katoļu mūks attēlots ar virvi un rožukroni sasietā sutanā ar
pletni šaustām sev muguru (2. att.)9. Skulptūras pamatnē iekaltais gadskaitlis “1523”
skaidri norāda uz šajā gadā notikušo katoļu
un luterāņu konfrontāciju, bet kā akmenī
kaltu mākslas darbu to var datēt ar 16. un
17. gs. miju vai pat nedaudz vēlāku laiku.
Iespējams, ka šāda katoļu jūtas aizskaroša
skulptūra Rīgas vārtos varēja parādīties pēc
1621. g., kad pēc Gustava Ādolfa iebrukuma pilsētā atjaunojās luterticības dominante.
Tēlniecības saturs pauž programmatisku vēstījumu, kas zināmā mērā var ilustrēt noskaņojumu vēl katolicisma caurstrāvotajā Rīgā.

1. att. Dzelzs piemiņas plāksne ar
Melngalvju brālības relikviju — pātagu
rašanās un izmantojuma vēstures
paskaidrojuma rakstu, 17. gs.
Mārtiņa Lablaika foto
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kompozīcijā ar vairākām figūrām ilustrējis reformācijas Rīgai raksturīgo mūku padzīšanas
epizodi10. Var sacīt, ka mūka tēla ikonogrāfija kaut kādā mērā revidē rīdzinieku luterisko
patētiku un papildina to ar līdzjūtību katoļu
baznīcas aizstāvētām vērtībām.

Mākslas liecībās tvertā politiskās
stabilitātes erozija

2. att. Katoļu mūka skulptūra. Iespējamais
datējums — 16. gs. beigas —17. gs.
Mārtiņa Lablaika foto

Franciskāņu mūks skulptūrā attēlots basām
kājām, bet viņa staltā stāja, koptā vaigubārda
un cieņas pilnā poza ar roku pie sirds liecina
par stoisku mieru. Kontrreformācijas kontekstā šī skulptūra varēja iegūt politiska protesta
jēgu kā sabiedrības daļas simpātiju un līdzjūtības apliecinājums pret klēram un katoļu
baznīcai nodarīto pārestību. Savukārt atklātai
kontrreformācijas sludināšanai izbeidzoties,
publiski eksponētā mūka skulptūra varēja tikt
saprasta kā protestantiska revanša simbols.
Enciklopēdists Johans Kristofs Broce (Brotze)
piemin, ka mūka skulptūra bijusi iemūrēta
virs Bīskapa vārtiem un parādījusies tur tikai
“krievu laikos”, t. i., pēc 1710. g., aizvietojot kādu senāku akmens cilni, kurš sižetiskā

No sabiedrības evolūcijas viedokļa
16. gs. bija strauju pārmaiņu laikmets, kurš
noritēja gan politiskas, gan garīgās konfrontācijas zīmē. Tās cēlonis bija aktīvi politiskie, ekonomiskie, sociālie un kultūras procesi, kurus katalizēja luterisma ienākšana
trīs gadsimtus veidotajā katoliskajā telpā.
Ar reformācijas procesiem un renesanses
humānisma atbalsīm saistītajā memoriālās
tēlniecības evolūcijā Livonijā konstatējama
mērķtiecīga tipoloģiskās, tematiskās un žanriskās daudzveidības robežu paplašināšanās.
Taču atmodinātā garīgā aktivitāte ne vienmēr
attīstījās pa kāpjošu līkni. Garīgā rosība Livonijā saņēma administratīvu, ideoloģisku
un klerikālu pretdarbību, tādēļ tā periodiski
ģenerēja netradicionālas domāšanas formas.
Tās ienesa jaunu tematiku sadzīves sarunu
saturā, piedāvāja atsvaidzinošas novitātes
ierasto kultūras klišeju klāstā, rosināja jaunu
formas un satura nianšu parādīšanos mākslā.
Kopīgajā vērtību panorāmā šajā laikā radīto
mākslas darbu īpatsvars nav liels. To nevienmērīgā kvalitāte, formas un funkcijas hibriditāte, kā arī piesardzīgi jaunu satura izteiksmes iespēju meklējumi atspoguļo nemierīgā
16. gs. garīgās pulsācijas.
Sabrūkot Livonijas valstu kopībai (politi
sche Gemeinschaft, sk. raksta sākumā),
Vidzemē, Igaunijā un Kurzemē saglabājās
administratīva un saimnieciska sadrumstalotība. Vācu ordeņa mestru un ierindas locekļu
vēlme bija, pēc analoģijas ar Austrumprūsiju,
izveidot Livonijā feodālu pārvaldes sistēmu
ar lieliem zemes īpašumiem. Tādēļ pirmajās
desmitgadēs pēc reformācijas Vācu ordeņa
uzmanības centrā bija galvenokārt katoļu
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baznīcas un klosteru īpašumu pārņemšana
un sadale. Šādiem privatizācijas centieniem
pretojās gandrīz visas Livonijas kārtas —
namnieki, tirgotāji, bīskapiju administratori.
Ar izirušu un novājinātu Vācu ordeni un, paliekot viena savās materiālajās interesēs, arī
bruņniecība demonstrēja pilnīgu partikulārismu. Trūkstot citam stabilizējošam politiskam
spēkam, katra sociālā grupa centās nodrošināt interešu aizsardzību ar ārvalstu protektorāta palīdzību.
Cara Ivana IV (Bargā, 1533–1584)
ekspansionistiskās politikas rezultātā īpaši
pieauga Krievijas ārpolitiskās ambīcijas. Viņa
iekarojumi sniedzās līdz Melnajai jūrai, Krievija slēdza tirdzniecības darījumus ar Angliju
un šo iespēju īstenošanai bija nepieciešama
izeja uz neaizsalstošajām Baltijas ostām. No
Ivana IV karaspēka iebrukuma 1558. g. Livoniju nespēja aizsargāt nedz Hanzas savienība,
nedz Vācu ordenis. Tādēļ katra izirušās Livonijas valstiskā segmenta pārstāvji individuāli
vērsās pie sava iedomātā aizstāvja — Polijas,
Dānijas vai Zviedrijas — pēc palīdzības.
Lai politiskā vakuuma situācijā daļa Livonijas piekrastes nekristu krievu rokās, bīskapi
Johans fon Minhauzens (Münchhausen) un
Morics fon Vrangelis (Wrangel) agrāko bīskapiju zemes pārdeva dāņu karalim Fridriham II,
kurš izmantoja iespēju par 30 000 dālderu
savam jaunākajam brālim hercogam Magnusam iegādāties zemi Livonijā kā kompensāciju par tam pienākošos mantojuma daļu11. Tādējādi sekmīga darījuma rezultātā 1559. g.
dāņi ieguva daļu Igaunijas rietumu piekrastes ar Sāmsalas–Vīkas un Rēveles (Tallinas)
bīskapiju, kā arī Piltenes bīskapiju Kurzemē.
Pēc 1560. g. 2. augustā zaudētās Ērģemes
kaujas Igaunijas bruņniecība lūdza Zviedrijas karaļa Erika IV palīdzību un viņa karaspēks ieņēma Igaunijas ziemeļu daļu12. Tajā
pašā gadā Rīga, visa Vidzeme un Latgale
nonāca tiešā Polijas karaļa ietekmē. Savukārt pēdējais Vācu ordeņa mestrs Gothards
Ketlers (Kettler) kopš 1559. g. vairākkārt
vērsās pēc palīdzības gan pie vācu ķeizara
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Ferdinanda I, gan pie Augsburgas reihstāga,
bet bija spiests visas ar finansējumu aizsardzībai un miera slēgšanu saistītās problēmas
risināt vienīgi ar Polijas karaļa atbalstu13. Tā
kā Gothards Ketlers 1561.–1562. g. laikā
nesaņēma militāru un finansiālu palīdzību ne
no Vācu ordeņa ģenerālkapitula, nedz arī no
vācu ķeizara, jāsecina, ka šie feodālie senjori
uzskatīja Vācu ordeņa teritorijas Livonijā par
zaudētām, līdzīgi kā 1525. g. viņi samierinājās ar Austrumprūsijas zaudēšanu. Kā vienīgās šī sabrukuma pozitīvās sekas vērtējama
protestantiskās Kurzemes (Kurland) un Zemgales (Semgallen) hercogistes izveidošana
1562. g. 5. martā14.
Īpašu vēsturisko fonu reformācijas turpinājumam 1558.–1582. g. intervālā radīja
vairāki Ivana IV (Bargā) karaspēka iebrukumi
Livonijā. Arī tiem ir sava priekšvēsture. Krievijas un Livonijas pierobežā reāli pastāvēja
gan konfesionāli, gan etniski jaukta teritorija
ar slāvu un igauņu apdzīvotiem ciemiem, kuros netrūka pat atšķirīgu konfesiju dievnamu.
Jau kopš 15. un 16. gs. sākuma Livonijas
zemes līdz Tērbatai (Dorpat) bija Vācu ordeņa
un krievu cara Vasilija III interešu un konfliktu
zona, kurā atbalsojās ikonoklasma atskaņas.
Par kūdīšanu pret katoļu baznīcu no Valmieras (Wolmar) izraidītais radikāli noskaņotais
švābu izcelsmes kažokādu meistara zellis
Melhiors Hofmanis (Hofmann) bija ieradies
Tērbatā, kur dzīvoja daudz krievu izcelsmes
tirgotāju un amatnieku. Tur viņš 1525. g.
10. janvārī iniciēja nekārtības un baznīcu
grautiņus. Tika demolēti vairāki dievnami,
tajā skaitā arī pareizticīgo Sv. Nikolaja baznīca, kurā bija cietušas pareizticīgo kopienas
godātās ikonas15. Vairākus gadu desmitus vēlāk ortodoksālais Krievijas patriarhāts izmantoja konfesionālo aizskārumu, lai motivētu
jaunu cīņu par izeju pie Baltijas jūras. Sākot
Livonijas karu, cariskā propaganda attaisnoja
uzbrukumu ar cīņu pret luterisma rosināto ikonoklasmu. Par to liecina Maskavas patriarha
Filipa 1567. g. rakstītās vēstules teksts:
“Bezdievīgais Krimas hans Devlets Girejs ar

KONFESIONALIZĀCIJAS LAIKA LIECĪBAS LIVONIJAS MĀKSLAS ARTEFAKTOS

mamelukiem un latīnistiem, kā arī Lietuvas
karali Sigismundu Augustu un pretīgajiem
vāciešiem ir krituši par upuri dažādām ķecerībām, un galvenokārt Lutera sludinātajiem
maldiem, kas posta svētās baznīcas un zaimo godātos tēlus.”16 No agresora puses, gluži
dabiski, ka Krievijas cars un viņa klerikāļu elite motivēja iebrukumu Livonijā ar rietumiem
naidīgu retoriku. Pret Livoniju vērstajai agresijai bija vēl kāds pierobežā inscenēta konflikta pamats. Kopš 1578. g. Ivans Bargais
bija spējis vienoties ar zviedriem par agresīvu
politiku pret poļiem un dāņiem un iekarotajās igauņu zemēs ap Peipusa ezeru (Peipus
See), kā arī Vidzemē (Livland) līdz Koknesei
(Kokenhusen) īstenoja pret luterāņiem vērstas administratīvas reformas. Lai gatavotu
augsni turpmāk izvēršamam konfliktam, Krievijas patriarhs nodibināja Tērbatā pareizticīgo
bīskapiju un uzcēla pierobežā vairākas baznīcas. Šai pierobežas reģionu “ortodoksalizācijai” sekoja vietējo vācu, igauņu un latviešu
iedzīvotāju metodiska iznīcināšana un izsūtīšana uz Krievijas vidieni. Postošais konflikts
uz vairākām paaudzēm atstāja smagas atmiņas par piedzīvotajām zvērībām.
Eiropas luteriskajā telpā un arī Vidzemē
auga sašutums pret Krievijas politisko agresiju, kura balstījās konfesionālo antagonismu
uzkurināšanas un etniskās tīrīšanas metodēs.
Atbildei kalpoja 1561. g. Nirnbergā iespiestā
skrejlapa, kas ilustrēja kristiešu spīdzināšanu
Livonijā17, palīdzēja kurināt pret krieviem vērstu histēriju un biedēja Eiropas tautas ar tatāru nežēlību. Lai uzturētu ticības un politiskā
ienaidnieka tēlu, gan Eiropā, gan Livonijā
16. gs. otrajā pusē un vēl 17. gs. sabiedrības
apziņā tika tiražēta “moskovīta” jeb “turka”
tēma. Pilsētas folklorā par šo fobiju esot atgādinājis uzraksts uz Rīgas Sv. Jēkaba baznīcas
zvana, kurā bijušas izkaltas aptuveni šāda
satura rindas: “Dievs, sargi mūs no mēra,
ugunsgrēka briesmām un krieviem.” Literatūrā līdzīgu vēsturiskās atmiņas funkciju
pildīja arī Livonijas humānista Bazīlija Plīnija
(Plinius) himniskā “Slavas dziesma Rīgai”,

kas sacerēta latīņu valodā un 1595. g. Leipcigā izdota grāmatā18. Tajā “moskovīta” tēlu
papildina asociācijas ar turku uzbrukumu Vīnei, draudošas tirānijas slogu un postu.
Brīdinājumu un atgādni par emocionālo
traumu, ko kādam ar noteiktu kultūras tradīciju saistītam reģionam spēj nodarīt “citādais” un “svešais”, dokumentē mākslas
darbi. Nelielā smilšakmens skulptūriņā no
Latvijas Nacionālā vēstures muzeja kolekcijas saglabājies ūsaina “nekristīgā” veidols ar
musulmaņu tautām raksturīgu galvassegu
(3. att.). Citā — krāsota kokgriezuma tēlā
ar asiņojošu brūci krūtīs — atveidots turku

3. att. Groteska “nekristīga” cilvēka
skulptūra. 17. gs. Roberta Kaniņa foto
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4. att. Nonāvēta “nekristīga” cīnītāja skulptūra. 17. gs. Roberta Kaniņa foto

karavīrs ar zobenu rokā, bet grotesku zivs
asti (4. att.). Abus šos mākslas darbus vieno
kariķējoša attieksme, kas vispārina skulptūru
saturā ietverto negatīvo vēstījumu. Tas liecina
arī par kolektīvo baiļu ģenerētām ienaidnieka
tēla klišejām, kas mājojušas ne tikai traģisku
pārbaudījumu izmocītajā Eiropas tautu, bet
arī livoniešu sabiedrībā19.
Tikai tad, kad 1581. g. abi pretinieki —
Zviedrijas karalis Johans III un Polijas valdnieks Stefans Batorijs — vienojās par kopīgu
politiku pret Ivanu Bargo, Livonijas kara gaitā
iestājās pavērsiens. 1582. g. 15. janvārī noslēgtais Jamas Zapoļjes miera līgums paredzēja krievu cara karaspēka atkāpšanos no
Vidzemes par labu Polijas karaļa interesēm.
Drīz pēc tam Ivanam Bargajam nācās arī savam agrākajam sabiedrotajam — zviedriem —
atdot 1583. g. augustā ieņemto Ziemeļigauniju līdz Narvai (Narwa). Šī konflikta risinājuma gaitā katrs uzvarētājs savā Livonijas daļā
centās īstenot atšķirīgu konfesionālo politiku.
Zviedri atbalstīja reformācijas loģisku turpinājumu un turpināja stiprināt luterānisma
pamatus. Bet poļu karalis Stefans Batorijs,
apzinoties, ka jāmainās arī katoļu baznīcai,
iekaroto teritoriju garīgai pakļaušanai palīgos aicināja jezuītu ordeni. Politisko un konfesionālo klimatu Livonijas Vidzemes daļā
turpmākos četrdesmit gadus noteica Polijas
karaļa ieceltie administratori. Viņu pusē bija
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administratīvās varas pārsvars, bet luterisma
atbalstītāji Livonijā izmisīgi centās aizstāvēt
savu garīgo platformu un darīja to dažkārt pat
bezcerīgās situācijās.
Simt gadu ilgais laika posms no Reformācijas sākuma desmitgadēm līdz Zviedrijas karaļa Gustava Ādolfa uzvarai 1621. g.
bija zīmīgs ar daudzkārtējiem katolicisma
un luterisma piekritēju konfliktiem. Šādos
konfrontācijas apstākļos, kurus kā sev nelabvēlīgus izjuta Rīgas un Vidzemes protestanti, veidojās īpaša garīgās pretestības zīmju
valoda, kas kļuva redzama mākslas darbos.
Luterisma doktrinārā orientēšanās uz Jauno
Derību kā teoloģisko pamatdokumentu ar patiesajiem Dieva vārdiem (sola scriptura) un
tajos iekļauto Dieva žēlastības un dvēseles
glābšanas garantiju (sola gratia), kas īstenojama indivīda ticībā Kristus žēlastībai un
cilvēces glābšanas iespējai (sola fide), rosināja sakrālās mākslas radītājus pievērsties
jaunām tēmām un ikonogrāfijai, kura spētu
izteikt jauno pasaules redzējumu. Nav nejaušība, ka visagrākais Kristus augšāmcelšanās
attēlojums Livonijas mākslā rodams iegravēts 1539. g. 8. februārī mirušā Rīgas Sv.
Pētera baznīcas mācītāja Andreasa Knopkes
kapa plāksnē (5. att.). Viņš bija to Livonijas
sludinātāju vidū, kuri vislabāk orientējās teorētiskās teoloģijas jautājumos, tāpēc pieļaujams, ka tieši viņa kapa plāksnes ikonogrāfija
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atspoguļo M. Lutera agrīnos uzskatus, atzīstot par iespējamu didaktiskā nolūkā izmantot
Kristus dzīves ilustrāciju20. 1721. un 1941. g.
ugunsgrēkos bojātās A. Knopkes kapa
plāksnes centrā redzama divu pilastru balstīta arka ar tukšo kapu un Kristus tēlu. Pestītāja rokā uzvaras karogs labarum kā šķēps
caurdur zem Kristus kājām attēloto Sātanu
pūķa izskatā. Visapkārt kapa plāksnei divās
joslās gravētais uzraksts latīņu valodā, kā arī
Rīgā agrāk neredzētā ikonogrāfiskā valoda līdzīgi politiskam plakātam liecināja par jaunu
tēlu un jauna satura ienākšanu apbedījumu
kultūrā ar augšāmcelšanās apsolījumu ilustrētā mākslas darbā. A. Knopkes kapa plāksne ir unikāls agrīnās protestantiskās kultūras piemineklis pat Ziemeļeiropai, jo pirmās
Kristus ciešanu cikla gleznas pēc kardināla Albrehta (Albrecht) pasūtījuma radītas
1520.–1525. g. Lukasa Kranaha (Cranach)

6. att. Rīgas Sv. Jāņa baznīcas piebūves
iesvētību plāksne. 1589. Vitolda Mašnovska
foto

5. att. Rīgas Sv. Pētera baznīcas kanoniķa
Andreasa Knopkes kapa plāksne ar gravētu
Kristus augšāmcelšanās sižeta atveidu.
Reprodukcija no: Mettig C. Geschichte
der Stadt Riga. Riga: Jonck & Poliewsky,
1897. 202. lpp.

Vecākā darbnīcā Halles (Halle) Stiftskirche
interjeram21. L. Kranaha glezna “Augšāmcelšanās” kā cikla noslēdzošais darbs lielā
mērā sasaucas ar anonīmā akmeņkaļa darināto kompozīciju Livonijas reformatora kapa
plāksnei.
”Augšāmcelšanās” kompozīcijai kā luteriskajā sabiedrībā populāram jaunās ikonogrāfijas motīvam ar iedrošinājuma nozīmi
Livonijas memoriālajā mākslā ir vairāki lietojuma piemēri. Viens no tiem ir rātskunga Lulofa Hollera (Holler) 1589. g. dāvinātā Rīgas
Sv. Jāņa baznīcas piebūves iesvētību plāksne
(6. att.). Baznīcas ziemeļu sienai piestiprināto taisnstūra plāksni ar tekstu papildina
trīsstūra frontons un bronzā lieta Kristus augšāmcelšanās skulptūriņa. Pēc Polijas karaļa
rosinātajām konfesionālajām un politiskajām
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7. att. Mācītāja Kristiana Mihaela kapa
plāksnes fragments ar daļu no “Kristus —
pasaules valdnieka” ikonogrāfiskās kom
pozīcijas. 1552. Mārtiņa Lablaika foto

reformām Livonijā luteriskā Sv. Jāņa draudze
atradās aktīvā garīgā opozīcijā katoliskajai
administrācijai un tās rīkojumiem. Konfrontācijas pārņemtajā Rīgā šādā — izmēros nelielā mākslas darbā iekļautam Kristus augšāmcelšanās simbolam — bija aktīvas garīgas
pretestības apliecinājuma funkcija, un luteriski orientētā sabiedrībā tas kalpoja par solidaritātes zīmi līdzīgi slepenai parolei.
Rīgas Vēstures un kuģniecības muzeja
ekspozīcijā ir izstādīts kapa plāksnes fragments ar nepārprotamu “Kristus — pasaules
valdnieka” kompozīciju smilšakmens cilnī
(7. att.)22. Tas profilā attēlo Kristu ar valsts
ābolu kreisajā rokā. Enciklopēdista J. K. Broces (Brotze) 18. gs. beigās darinātajā zīmējumā redzams šīs pašas kapa plāksnes lielāks
fragments ar uzrakstu un Kristus attēlu, kurā
saskatāma arī svētīšanai pacelta labā roka
(8. att.). Divus gadsimtus par zudušu uzskatīto kapa plāksni arheologi no jauna atrada
1980. g., taču jau ar būtiskiem zudumiem.
Salīdzinot ciļņa fragmentu ar zīmēto attēlu,
kļūst redzama tā piederība 1552. g. mirušā
latviešu luterāņu draudzes mācītāja Kristiana
Mihaela (Michaelis) kapa plāksnei no Rīgas
Sv. Jēkaba baznīcas23. Mācītāja profils, ap-

8. att. Kristiana Mihaela kapa plāksnes fragments Johana Kristofa Broces zīmējumā
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ģērba modelējums un ciļņa kompozīcija ir
tuva Hana Holbeina Jaunākā (Hollbein) zīmējumam ar Kristus — pasaules valdnieka —
attēlu24 Roterdamas Erasma filozofiskā pamfleta “Muļķības slavinājums” (Prise of Folly)
lappusēs, kura oriģināls ar tintes zīmējuma
tehnikā darinātām ilustrācijām glabājas grafikas kolekcijā “Kupferstichkabinett” Bāzelē.
Maz ticams, ka H. Holbeina Jaunākā zīmējums no Roterdamas Erasma sacerējuma
arī varētu būt kalpojis par iedvesmas avotu
Rīgas luterāņu mācītāja kapa plāksnei. Taču
tēlniecības darbā un J. K. Broces zīmējumā
redzamās paralēles liecina par to, ka humānistu sacerējumu, filozofisku traktātu, vēsturisku hroniku un literāru darbu iespiedumu izplatība Eiropas kultūrā bija vispārējās
inteliģences iezīme. Tajā ar kāpjošu intensitāti pieauga kā grāmatās atrodamu ideju
apjoms, tā arī simbolos, alegorijās un mākslas tēlos izsakāmu priekšstatu ietekme.
Luteriskās Kurzemes hercogistes garīgajai dzīvei nebija raksturīgas polāras uzskatu
atšķirības, jo konfesionālās piederības jautājumus savā īpašumā lēma muižniecība,
tādēļ reliģisko konfliktu eskalācijai latviskajā dzimtļaužu vidē nebija jēgas. Atsevišķas

17. un 18. gs. katoļticībā pārgājušās muižnieku ģimenes — fon Šverini (Schwerin), fon
Rapes (Rappe), fon Plāteri-Zībergi (PlaterSyberg) nav atstājuši memoriālās mākslas
pieminekļus, kas būtu vērtējami reformācijas
un konfesionalizācijas laikmeta kontekstā.
Luteriski orientēto muižnieku dzimtas kā
piederības zīmi noteiktu uzskatu sistēmai
kapa pieminekļos, plāksnēs un epitāfijās lika
iestrādāt Kristus — pasaules valdnieka —
ikonogrāfisko motīvu. Tas redzams ar
17. gs. pirmo desmitgadi datētajās, stilistiski
un kompozicionāli līdzīgajās kapa plāksnēs
fon Firksu (Fircks) un fon Bergu (Berg) dzimtām Nurmuižas (Nurmhusen) baznīcā. Spirālē saritinātu mākoņu ielokā redzams Kristus — pasaules valdnieka — tēls (9. att.).
Tas attēlots pretskatā ar svētīšanas žestam
paceltu labo roku un valdnieka varas zīmi —
valsts ābolu — kreisajā rokā.
Rīgā, kur uzskatu dažādību motivēja orientācija uz noteiktu politisko spēku, respektīvi,
katoliskas vai luteriskas zemes valdnieku
aizbildniecību, par augsni konfesionāliem
konfliktiem kalpoja vāciskā vide, kurā ticības
atšķirībām piemita sociālas un arodnieciskas
noslāņošanās pamats. Nemierīgajās 16. un

9. att. Fragments ar ”Kristus — pasaules valdnieka” atveidu cilnī uz Georga Jirgena fon Firksa
un Annas fon Rozenas kapa plāksnes Nurmuižas (Laucienes) baznīcā. 17. gs. sākums.
Vitolda Mašnovska foto
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10. att. Portāla cilnis ar “Kristus — pasaules valdnieka” atveidu Rīgā, Laipu ielā 1. 1616.
Vitolda Mašnovska foto

17. gs. mijas desmitgadēs namnieki mēdza
iemūrēt ēku fasādēs īpašuma zīmes, kurās
visiem redzamā veidā manifestēja savus konfesionālos uzskatus. Ēkas fasādē Rīgā, Vecpilsētas ielā 8, iemūrētā dekoratīva akmens
kaluma plāksne līdzīgi vizītkartei liecina par
nama īpašnieka orientāciju uz Kristu kā pasaules valdnieku, ar zīmju valodas palīdzību
paužot piederību luterisko uzskatu sociālajam
slānim. Par līdzīgu attieksmi 1616. g. liecina
Laipu ielas 1. nama īpašnieka rīcība, kurš savas mājas portālā bija ievietojis cilni ar Kristus — pasaules valdnieka — kompozīciju.
(10. att.)
Reformācijas laikmeta mākslai raksturīgā alegoriju, zīmju un simbolu valoda deva
iespēju atšķirt atšķirīgas konfesionālās vai
arodnieciskās piederības grupas un indivīdus. Tomēr kolektīva orientācija uz īpašu
vērtību sistēmu nedz toreiz, nedz arī tagad
nav identificējama ar pārāk elementārām
metodēm. Ar 1575. g. datētais renesanses
formu cilnis nama fasādē Rīdzenes ielā 25
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attēlo Ādama un Ievas kārdināšanas sižetu
(11. att.)25, kura ikonogrāfija neko neliecina
par nama īpašnieka konfesionālo ievirzi, bet
pauž simpātijas jaunā laika atnestajām vērtībām. Uzsvērti redzamā formā attēlojot pirmo cilvēku ķermenisko skaistumu gan ciļņa
pasūtītājs, gan tā izgatavotājs ikvienam garāmgājējam skaidri norādīja, ka viņš nevairās
greznot sava nama redzamo daļu un pakļaut
sabiedriskam vērtējumam savu privāto gaumi
un uzskatus. Šāda drosme nebija raksturīga
viduslaiku indivīdiem, kuru kolektīvajā apziņā
valdīja baznīcas kultivēts uzskats par ķermeniska skaistuma grēcīgo dabu.
Konfesionāli neitrāla, taču ne bez īpaša
semantiska vēstījuma ir bijusi amatnieku
ģildes vecākā un stiklinieku cunftes meistara Hinrika Slotela (Sloetthel) attieksme
pret kolektīvo domu26. Personisko pārliecību
viņš ilustrē ar sava dzīvojamā nama fasādē
iemūrēto cilni, kura centrā redzams renesanses arkā iekomponēts “stiprā eņģeļa” attēls
(12. att.). Dzīvojamais nams Rīgā, Laipu
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11. att. “Kārdināšana” — dekoratīvs
fasādes cilnis Rīgā, Rīdzenes ielā 25.
1575. Vitolda Mašnovska foto

ielā 5, H. Slotelam piederēja no 1566. līdz
1588. g. — laikā, kad Rīga atradās pretrunīgu politisko un konfesionālo pārmaiņu virpulī. Turbulentajā laikā daudzi rīdzinieki nejutās
droši par tagadni un tikpat neskaidra viņiem
šķita arī nākotne. Arī labi situētais stiklinieku
amata meistars varēja vēlēties mieru un stabilitāti, kas katram amatniekam nodrošinātu
darbu un pārticību viņa ģimenei. Tāpēc šajā
laikā, kad Rīgā administratīvā vara ar Polijas
karaļa Stefana Batorija aizbildniecību nonāk
katoļu rokās, “stiprā eņģeļa” tēls bez norādes
uz nama īpašnieka konfesionālajām simpātijām liecina vienīgi par paļaušanos uz debesu
spēku aizsardzību. Kara laikā tas varēja satriekt kā pilsētas, tā arī meistara pretiniekus
līdzīgi erceņģeļa Miķeļa eņģeļu pulkiem, kuri
to bija izdarījuši ar Sātanu, padzenot viņu no
debesīm. Ar izstieptām rokām simboliski sargājot abas akmens cilnī kaltās īpašuma zīmes,
H. Slotela “stiprais eņģelis” sargāja meistara
un viņa laulātās draudzenes mantu, mieru

12. att. Fasādes cilnis ar “stiprā eņģeļa” atveidu Rīgā, Laipu ielā 5. 16. gs. otrā puse.
Vitolda Mašnovska foto
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un labklājību. Var sacīt, ka fasādes dekoram
izmantotā šķietami dekoratīvā kompozīcija ar
reliģiski asociatīvas tēlainības palīdzību alegoriskā veidā atspoguļo to emocionālo stāvokli,
kāds valdīja Rīgas namnieku apziņā.

Avoti un piezīmes
1

2

Secinājumi

Pārvērtējot Livonijas 15. gs. beigu un
16. gs. kultūras mantojumu, pārsteidz plašais
mākslas artefaktu klāsts. Zīmīgākie tēlniecības un memoriālās mākslas paraugi rakstā
ilustrē tās politiskās un garīgās pārmaiņas,
kuras veicināja Livonijā dzīvojošo sociālo
slāņu iepazīšanos ar renesanses humānisma
idejām mākslā un to modifikācijām. Reformācija un tai sekojošie konfesionalizācijas
procesi ģenerēja jaunas idejas, kas tēlotājā
mākslā atspoguļoja jaunu tēmu, izteiksmes
līdzekļu un satura atradumus.
Dinamiskajā laikmeta periodā no 15. gs.
beigām līdz 17. gs. sākumam, kurš ietver
sevī renesanses, reformācijas, konfesionalizācijas un citas vēsturiski nozīmīgas pārmaiņas,
Baltijas valstu kultūras mantojuma izpētē ir
vēl maz paveikts. Sarežģītie vēsturiskie un
konfesionālie procesi veicināja jaunas mākslinieciskās valodas un izteiksmes līdzekļu rašanos, kas nekavējoties atspoguļojās mākslas
darbos. To laikmetīgai interpretācijai nepieciešamas vēstures, teoloģijas, filosofijas, kultūras un mākslas studijas. Iegūtie novērojumi
nemitīgi konfrontējami ar sociālās vēstures
faktiem, tie ir papildināmi ar starpdisciplināriem pētījumiem, integrējot mākslas artefaktu
analīzē arī dabaszinātņu atziņas. Jaunā gaismā vērtējot mūsdienu Latvijā saglabājušos
kultūras mantojumu, atklājas negaidīti daudz
agrāk nepamanītu detaļu, kas paver jaunas
iespējas pētījumiem. Tas iedrošina un pamato nepieciešamību aktualizēt pretrunīgā laika
perioda mākslas pieminekļu izpēti, sniedzot
mūsdienīgu to vērtējumu plašā starptautiskā
kultūras vēstures kontekstā.
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Martin Luthers Werke. Weimar, 1883–
1929. Bd. 6. S. 196.–276.
”Hübsche Kirchen bauen, viel stiften, pfeifen, lesen und singen, viele Messen halten und ein massloses Gepränge treiben”.
In: Bildersturm. Wahnsinn oder Gottes
Wille? Bern-Zuerich: Wilhelm Fink Verlag,
2000. S. 296.
Reformācijas laika vācu skrejlapu klāstā
atrodama ap 1530. g. kokdzeluma tehnikā Gotas pilsētā darināta ilustrācija
ar versificētu tekstu un grautiņa attēlu
(Klagrede der armen verfolgten Götzen
und Tempelbilder über so ungleich urtayl
und straffe). Tajā redzams reformators
Mārtiņš Luters un viņa mācības satracināts pūlis postām baznīcu, laužam un dedzinām svēto skulptūras. Sk.: Geisberg M.
The German single — leaf Woodcut:
1500–1550. Vol. 3. Revised by Walter L.
Strauss. New York: Hacker Art Books Inc.,
1974. P. 1092.
Bahr P. Von der Befreiung der Bilder — ein
etwas anderer Blick auf den reformierten
Bildersturm. In: Johann Calvin und die
kulturelle Prägekraft des Protestantismus. Zürich: VDF Hochschulverlag AG an
der ETH, 2012. S. 46.
Citāts: “Šī bīstamā slimība ir ārstējama ar
varas līdzekļiem.” Mettig C. Geschichte
der Stadt Riga. Riga: Verlag von Jonck &
Poliewsky, 1897. S. 185.
Tielemann G. Geschichte der Schwarzen
Haeupter in Riga, nebst einer Beschreibung des Artushofes und seiner Denkwuerdigkeiten. Riga: gedruckt bei Wilhelm
Ferdinand Haecker, 1831. S. 12.
LVVA, 214. f., 6. apr., 376. l., 6. lp.
RVKM Inventāra VRVM Nr. 50 951. Inschrift auf die Blechtafel lautet: “Ao 1523:
hat Herman Hoyte, Haus Comthur auf
dem hießigen Ordens-Schloße, dieße Peitsche dem damahls Verßamleten Collegio
der Kaufleute zugeßuket und sie dabei
ermahnen laßßen, daß sie mit solchen
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instrumenten die Mönche, so nur auf allerhand Bubenstücke wieder dieße Stadt aus
zu üben bedacht waren, aus der Stadt treiben sollten, woferne sie die Stadt in gutten
Wohlßtande erhalten wollten, worauf aber
obgedachte Mönche nachdem sie solches
Vermercket, am stillen freytage unter einer
fliegenden fahne mit drauen und schelten
aus der Stadt gezoge(n).”
9
RVKM inv. Nr. VRVM — 53854.
10
Brotze J. Chr. Zeichnungen und deren
Beschreibungen in fünf Bänden. Bd.1.
Rīga: Zinātne, 1992. 405. lpp.
11
Zur Mühlen, Heinz von. Livland von der
Christianisierung bis zum Ende seiner
Selbstständigkeit (etwa 1180–1561).
In: Pistohlkors G. von. (Hrsg.) Deutsche
Geschichte im Osten Europas. Baltische
Länder. Berlin: Siedler Verlag, 1994.
S. 162.
12
Seraphim E. Baltische Geschichte. Reval,
1908. S. 165.–172.
13
Demel B. Der Deutsche Orden im Spiegel seiner Besitzungen und Beziehungen
in Europa. Frankfurt am Main: Peter Lang
Verlag, 2004. S. 205.–210.
14
Turpat, 201. lpp.
15
Michalski S. The Reformation and the Visual Arts. The Protestant image Question
in Western and Eastern Europe. LondonNew York: Routledge, 1993. P. 132.
16
	Fechner E. W. Chronik der evangelischen
Gemeinden in Moskau. Vol. 1. Moscow,
1876. Pp. 56–57; Michalski S. The
Reformation and the Visual Arts. The
Protestant image Question in Western
and Eastern Europe. P. 210.
17
Zur Mühlen H. von. Das Ostbaltikum unter
Herrschaft und Einfluß der Nachbarmächte (1561–1710/1795. In: Pistohlkors G.
von. (Hrsg.) Deutsche Geschichte im
Osten Europas. Baltische Länder. S. 178.
18
“Deiner brennenden Kriegskunst, Türke,
als Schild und Europas
Bollwerk ist die Stadt Wien
gegenübergestellt.

19

20

21

22
23

Ihr jedoch stehet zur Seite als weiterer
Schutzwall Europas,
Hier gegen russischen Sturm, Riga,
niemand als du.
Wenn Moskowiter ich nenne,
erbebe ich schier vor Entsetzen,
Da ein erschütterndes Bild, Heimat,
mir wiederersteht.
Auf die entsetzlichste Weise verwüstet,
lagst du darnieder,
Als ein übler Tyrann räuberisch dich
unterwarf.”
Bazilija Plīnija slavas dziesma Rīgai.
1595. Der Ruhmgesang auf Riga. Latvijas Kultūras fonds. Rīga: Jumava, 1997.
189. lpp.
CVVM — 30399, VL — 4568; CVVM —
175848, VS — 200.
Fakts, ka M. Luters pats izraudzījies
kokdzeluma tehnikā darinātos attēlus
1529. g. izdodamās latīņu–vācu lūgšanu
grāmatiņas ilustrēšanai, minēts rakstā:
Strohmaier-Wiederanders Gerlinde. “Bilder mag ich wohl haben oder machen,
aber...” Die Reformation und die Künste.
Wittenberger Sonntagsvorlesungen Evangelisches Predigerseminar. Wittenberg:
Elbe-Druckerei, 2003. S. 47.
Cranach und die Kunst der Renaissance unter den Hohenzollern. Kirche, Hof
und Stadtkultur. Berlin/Muenchen, 2009.
S. 213.–219.
RVKM inv. Nr. VRVM — 183833.
Broce J. Chr. Sammlung verschiedener
Liefländischer Monumente, Prospecte,
Müntzen, Wapen. Bd. 2. Nr. 015 A.
Kopš Reformācijas pirmajām desmitgadēm Rīgas Sv. Jēkaba baznīcā bija nodibinājusies pirmā latviešu luterāņu draudze. Pēc Rīgas nonākšanas poļu rokās
1582. g. baznīca kļuva par jezuītu garīgās darbības centru, bet padzītajai latviešu luterāņu draudzei Stefana Batorija
administrācija ierādīja Sv. Jāņa baznīcu.
Kapa plāksnes fragmenta izcelsme no
Sv. Jēkaba baznīcas apliecina vien to, ka
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24

25

latviešu luterāņu draudzes dievnams ir
bijis mācītāja K. Mihaela darba un apbedījuma vieta. Sk. Brunstermann F. Die
Geschichte der Kleinen oder St. Johannis
Gilde. Riga, 1902. S. 51.
Roterdāmietis Erasms. Muļķības slavinājums. (Prise of Folly). Rīga: Latvijas Valsts
izdevniecība, 1959. 143. lpp.
Campe P. Lexikon Liv- und Kurlaendischer
Baumeister, Bauhandwerker und Bauge

26

stalter von 1400–1850. Bd. 1. Stockholm, 1951. S. 12.
Stiklinieku cunftes vecākā amatā H. Slotels
bijis divas reizes — no 1566. līdz 1568. g.
un no 1574. līdz 1576. g. Sk. Stieda W.,
Mettig C. Schragen der Gilden und Aemter
der Stadt Riga bis 1621. Riga: Jonck &
Poliewsky, 1896. S. 293; Brunstermann F.
Die Geschichte der Kleinen oder St. Johannis Gilde. Riga, 1902. S. 331.

Evidences of the time of confessionalisation in Livonian artISTIC
artefacts
Ojārs Spārītis

Summary
Keywords: Reformation, sculpture, iconography, confessionalisation, Lutheranism
The singular transitional period that led from the slowly evolving medieval vision of the
world to a new perception of life with its dynamic expression in works of history and art has
been given labels in history texts that reflect its chronological evolution, as well as epithets
referring to its philosophical and aesthetic content. To illustrate the variety of the social and
spiritual aspects of European spiritual life in the second half of the 15th and in the 16th centuries, literature in the humanitarian spheres exploited concepts from the Renaissance, Reformation, and Counter-Reformation. Concepts of both humanism and hedonism were used to
characterize the domestic cultural content and form. However, they fail to reveal the development of the new historical period and contradiction-rich diversity of the material and spiritual
life in the 15th and 16th centuries, when the growing dominance of economic expansion and
endeavours to acquire new knowledge along with the awareness of the tangible benefits and
spiritual advantages of university education was so characteristic of European culture.
The history of spiritual evolution, with variations related to the Reformation and confessionalization, is characterised by local regional contexts and forms of expression, but it also
has a mandatory synchronicity with processes of European political and intellectual life. Looking forward to the 500th anniversary of the Reformation initiated by Martin Luther, it is worth
examining the Renaissance-marked fine arts testimonies from the central part of the Livonian
confederation — the present-day territory of Latvia. Like sensitive indicators, the artefacts
reacted promptly to changes in the state of spiritual affairs. They demonstrate controversy of
opposing views, and perpetuate the clashes of once implacable doctrines.
The careful re-evaluation of Livonia’s cultural heritage of the 15th and 16th centuries reveals a surprisingly wide range of artefacts in the present-day territory of Latvia. The most
significant samples of sculpture and memorial art have been mentioned and analyzed in this
article to illustrate the political and spiritual change which made it possible for all social
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classes of Livonia to gain knowledge about Renaissance humanist values. The Reformation
and the subsequent confessionalization processes generated new ideas that were reflected in
fine arts through the discovery of new themes, content and means of expression.
In the end, a number of conclusions need to be drawn. First, disappointingly little progress
has been made in Baltic cultural heritage research that deals with the dynamic era of change
from the end of the 15th century until the early 17th century and includes the Renaissance,
Reformation, confessionalization and several other historically significant social and spiritual
stages of change. Second, the complexity of the historical and religious background of the
period promoted the creation of works of art with new means of artistic expression and new
art language. Their interpretation today requires in-depth historical, theological, philosophical, cultural and art knowledge. The conclusions need to be constantly contrasted with facts
of social history and complemented with multi-disciplinary observations, also involving the
natural sciences in the research of art processes. Third, assessing the preserved artefacts in
the territory of Latvia in a new light reveals unexpectedly impressive potential for research
and examination of details that have been unnoticed to date. This serves as encouragement
for further work and justifies the need to update the research of art monuments as well as to
provide a modern evaluation thereof within an international context of the history of culture.
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BAZNĪCA PILĪ. SAKRĀLAIS UN
LAICĪGAIS FRANČESKO BARTOLOMEO
RASTRELLI CELTNĒS LATVIJĀ
Imants Lancmanis
lancmanis@rundale.net
Atslēgas vārdi: Rundāles pils, Jelgavas pils, arhitekts Frančesko Bartolomeo Rastrelli,
sakralitāte
Ernsta Johana Bīrona žilbinošā karjera, viņa neierobežotās finansiālās iespējas Latvijai
ir devušas Rundāles un Jelgavas pili, kas tālu pārsniedz vietējās tradīcijas, priekšstatus un
mērogus. Šīs celtnes izceļas ne tikai ar izmēriem, tie bija pirmie un tā arī palika vienīgie
piemēri programmatiskas eiropeiskas valdnieka rezidences izpratnei Latvijā.
Rundāles pils plānošana notika laikā, kad grāfam fon Bīronam uz Kurzemes hercoga troni
vēl bija jāgaida, tomēr kāds jaunās pils elements rāda, ka viņš stingri rēķinājās ar šo politisko
pavērsienu, ka viņš bija orientēts uz piesliešanos Eiropas valdnieku rezidenču paraugiem un
prasībām. Tā bija baznīcas iekļaušana parādes telpu virknē. Šāda funkcija nebūtu vajadzīga, ja Rundāles pils tiktu iecerēta tikai kā bagātas privātpersonas vasaras mītne. Rundāles muiža ietilpa Mežotnes draudzē, kuras baznīca atradās tikai četrus kilometrus no Rundāles centra un nodrošināja vietējo iedzīvotāju, muižas īpašnieku un dienestnieku garīgās
vajadzības.
Katoļu zemēs kapelas vai pat baznīcas
iekļaušana 17. un 18. gs. valdnieka rezidences protokolārajā un mākslinieciskajā
koncepcijā nereti notikusi ar lielu vieglumu,
lūgšanām domātu telpu pievienojot kopējai parādes anfilādei. Firstbīskapa kapelu
Augustusburgas pilī Brīlā vai Bavārijas kūrfirsta lūgšanas telpu Minhenes rezidencē
grūti atšķirt starp pārējām greznajām telpām,
pie kam tā parasti domāta tikai valdnieka vai
viņa tuvāko cilvēku lietošanai. Protestantiskajās zemēs turpretī pilī ievietotas baznīcas
jēdziens bija plašāks un telpiskāks, bet atsevišķa ieeja parasti ļāva baznīcu izmantot,
apejot ikdienišķo galma dzīves kņadu.
Arī Kurzemes hercogu pilīs baznīcai bija
šāda telpiski nozīmīga loma. Jelgavas pils
144

baznīca tika piebūvēta hercoga Gotharda
celtajiem korpusiem un iesvētīta 1582. g.
(1. att.), tā bija pieejama no pagalma, bet
no pils galvenā korpusa tajā varēja nokļūt arī
pa ārējo galeriju pagalma pusē. Jelgavas pils
baznīca izcēlās ar to, ka zem tās atradās kapenes, tāpat kā Kuldīgas pilī, kas bija pirmā
hercogu ģimenes locekļu apbedījuma vieta.
Nozīmīgu vietu baznīca ieņēma arī Dobeles
pilī. Gan Jelgavā, gan Dobelē baznīcas nozīmi noteica hercogieņu dievbijīgums: pirmajā gadījumā tā bija hercoga Gotharda sieva
Anna, otrajā — hercoga Frīdriha sieva Elīzabete Magdalēna.
Kad 1735. g. rudenī un ziemā Rastrelli
lielā steigā nācās projektēt visu Rundāles pils
ansambli, baznīcas klātbūtne jau bija nolemta,
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1.att. Jelgavas pils no dienvidrietumiem. J.K.Broces kopija no 17. gs. zīmējuma.
J.Chr. Brotze. Monumente.. , 9. sēj., 16a. lp.

1735. g. decembrī sastādītais kokmateriālu saraksts, kas iekļauj visu pārsegumu un
jumta konstrukcijas sastāvdaļas, apliecina
arhitekta rēķināšanos ar noteiktiem baļķu izmēriem, tai skaitā arī baznīcas koka velvēm.
Rastrelli izstrādātais Rundāles pils otrā
stāva plāns rāda austrumu korpusa galā iecerēto baznīcu. (2.,3. att.) To nevar saukt par
pils kapelu, tā bija iecerēta kā īsta baznīca,
ar atsevišķu ieeju no ārpuses, ar kāpnēm,
kas vietējiem iedzīvotājiem ļautu piedalīties
dievkalpojumos, neejot cauri pils parādes
telpām. Baznīcas dienvidaustrumu stūrī tai
pieslēgta hercoga loža (tagad telpa nr. 78)
ar plašu pusloka nišu, kuru vēlāk aizmūrēja,
un konstatēja tikai restaurācijas darbu laikā
20. gs. 70. gados.
Atsevišķs projekta zīmējums rāda arī pašu
altāri. (4. att.) Tas risināts kā dekoratīva siena ar durvīm un nišām malās, bet centrālā
daļā Rastrelli ir uzticīgs katoliskā tipa altārim
ar efektīgu gloriju vainagojumā, dinamiskiem
skulptūru apjomiem. Simetriski kārtotais vēlā
baroka ornaments ar volūtām, akanta lapu
vijumiem, pumpuru vītnēm un vāzēm vēl nerāda tolaik jau briestošā rokoko stila pazīmes.

Kad 1736. g. 24. maijā notika Rundāles pils pamatakmens likšanas ceremonija,
sudraba plāksne, kurai zīmējumu bija izstrādājis pats Rastrelli, ēkas pamatos tika likta
tieši tajā vietā, virs kuras vajadzēja pacelties
baznīcai.
1739. g. 27. oktobrī sastādītā būves
rakstveža Emeriha Johana Šmita atskaite par
darbu gaitu Rundālē 12. punktā min, ka “Pils
kapelas velves ir noklātas ar dēļiem”, bet
17. punktā, ka “Pēterburgas galdnieki pagatavojuši kokgriezuma darbus, proti, ... kolonnas kāpnēm, 8 gabali tādas pat pils kapelas
luktām.” 1
Pēc tam, kad 1737. g. 13. jūnijā Kurzemes bruņniecības konferencē grāfs Ernsts Johans Bīrons tika ievēlēts par Kurzemes–Zemgales hercogu, viņš varēja sākt iemiesot savas
neapšaubāmi jau pirms tam tapušās ieceres
par jaunas rezidences celšanu hercogistes
galvaspilsētā Jelgavā. 1737. g. 6. augusta
vēstulē E. J. fon Butlaram hercogs vēstīja:
“Mana griba ir Jelgavas pili pilnīgi nojaukt un
sākt jaunu būvi, tomēr esmu pārliecināts, ka
Jelgavas celtne nedrīkst būt tik dārga kā Rundālē.” 2 Hercoga intereses pievērsās Jelgavai,
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2.att.Rundāles pils
pirmā stāva plāns,
fragments ar pils
baznīcas vietu.
F.B.Rastrelli. 1736.g.
“Albertina” Vīnē

3.att.Rundāles pils otrā
stāva plāns, fragments ar
pils baznīcas vietu.
F.B.Rastrelli. 1736.g.
“Albertina” Vīnē

uz turieni tika pārsūtītas daudzas būvdetaļas
un iekšējie apdares materiāli, kas sākotnēji
bija paredzēti Rundāles pilij.
Jelgavas pilī Rastrelli arī tika projektējis
pils baznīcu. Līdzīgi kā Rundālē, tā bija iecerēta blakus galvenajai iebrauktuvei, ar vairākām ieejām no ārpuses, bet arī ar iespēju tajā
146

iekļūt no pils iekšējām telpām. Rastrelli projekts Jelgavas pilij pastāvēja divos variantos,
(5.–8. att.), no kuriem otrais liek domāt, ka
jau no paša sākuma baznīca bijusi ieprojektēta blakus hercogienes Benignas Gotlības apartamentiem, kā tas tika realizēts pils celtniecības otrajā periodā 18. gs. 60. un 70. gados.
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4.att. Rundāles pils baznīcas altāris. F. B. Rastrelli. 1736.g. “Albertina” Vīnē

Baznīca bija iecerēta ļoti augsta, ietverot gan
pirmo, gan otro stāvu. Altāra sienas atrāvums no telpas ziemeļu sienas veidoja šauru
sakristejas telpu garīdzniekam.
1740. g. 14. jūnijā hercogs Ernsts Johans
tika parakstījis vēstuli savam pilnvarotajam
Kurzemē Ernstam Johanam fon Butlaram,
kas krasi izmainīja pils baznīcas likteni: “Altāri, ko bija paredzēts vest uz Rundāli un kas
jau nogādāts līdz Daugavgrīvai, lūdzu kam-

barkungu vest uz Jelgavu, nevis uz sākumā
iecerēto Rundāli. Esmu izšķīries to uzstādīt
turienes pils kapelā.”3 Tas noteikti nozīmēja
ne tikai altāra pāradresēšanu uz Jelgavu, bet
atteikšanos no baznīcas idejas Rundālē, kur
kapela būvperiodā tika izveidota par pils deju
zāli. Baznīcas apdare pirmajā būvperiodā netika pabeigta, pēc hercoga aresta 1740. g.
7. decembrī sastādītajā inventarizācijas sarakstā minētas 22 kolonnas pils kāpnēm un
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5.att.Jelgavas pils pirmā
stāva plāns, fragments
ar pils baznīcas vietu,
pirmais variants.
“Albertina” Vīnē

6.att.Jelgavas pils
otrā stāva plāns,
fragments ar pils
baznīcas vietu,
pirmais variants.
“Albertina” Vīnē
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7.att.Jelgavas pils pirmā stāva plāns,
fragments ar pils baznīcas vietu, otrais
variants. F.B.Rastrelli. 1738.g. 18.gs.
40.gadu kopija.
Nacionālais muzejs Stokholmā

8.att.Jelgavas pils otrā stāva plāns,
fragments ar pils baznīcas vietu, otrais
variants. F. B. Rastrelli. 1738. g.
18. gs. 40.gadu kopija.
Nacionālais muzejs Stokholmā
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9. att. Jelgavas pils otrā stāva plāns, fragments ar pārbūvētu kādreizējās pils kapelas
vietu. F.Šulca uzmērījums, ap 1828.g. Krievijas Valsts vēstures arhīvs Sanktpēterburgā

baznīcas luktām, kā arī desmit figūras, kas
paredzētas baznīcas luktām. Šīs detaļas inventarizētas arī 1749. g., bet to tālākais
liktenis nav zināms. Savukārt Jelgavas pils
inventāra sarakstos, kas tika sastādīti pēc
hercoga aresta, minēts gan baznīcas altāris,
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gan kancele. Domājams, ka 18. gs. 40. gados kopā ar citiem apdares materiāliem un
mēbelēm altāris un kancele atgriezās Sanktpēterburgā.
Pēc tam, kad 1740. g. 20. novembrī
nāca hercoga Ernsta Johana arests, tam
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sekojošais tiesas process un trimda, nežēlastībā kritušais valdnieks, šķiet, mainīja savu
reliģisko indiferenci. Vai nu likteņa triecieni,
vai arī sievas dziļā dievbijība noveda pie tā,
ka trimdas laikā viņš trīs reizes izlasīja Bībeli, turklāt izdarot atzīmes. Šis vēsturiskais
eksemplārs, kas būtu varējis dot svarīgu
ieskatu hercoga Ernsta Johana iekšējā pasaulē, pirms Otrā pasaules kara atradās Kurzemes
Provinces muzejā Jelgavā, taču tā tālākais
liktenis nav zināms. Pēc muzeja likvidēšanas
1939. g. tā krājumu lielākā daļa nonāca Rīgā,
taču vērtīgā Bībele nav atrodama ne Latvijas
Nacionālajā bibliotēkā, ne Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā. Par to, ka arī
pēc atgriešanās no trimdas hercogs saglabāja
uzticību reliģijai, drīzāk, tās rituāliem, liecina
viņa ķirurga Johana Filipa Hāgena, kurš savu
amatu uzsāka 1766. g., atmiņas: “Viņa [hercogiene Benigna Gotlība] un viņas laulātais
draugs bija augstākā mērā svētulīgi (bigott),
viņi skaitīja lūgšanas un dziedāja uz stundām
un minūtēm, arī lūgšanas, ko viņi savā kādreizējā postā varbūt skaitīja ar svētsvinīgumu,
tagad, kā es to bieži pamanīju, viņi lūgšanai
pa vidu pļāpāja par laicīgām lietām, daudzkārt hercogiene skaitīja lūgšanas kā savu
amata pienākumu [..].”4
Ja hercogienei jau 1740. g. bija jāsamierinās ar to, ka Rundāles pilī baznīcas
iecere tika likvidēta, tad jaunceltajā Jelgavas pilī viņa to ieguva. Tomēr salīdzinājumā ar Rastrelli 1738. g. projektu jaunā
lūgšanu telpa tapa ievērojami samazinātā
veidā. Pils baznīca, ko tās nelielo izmēru
(10 x 14 m) dēļ jāsauc par kapelu, tika izbūvēta tikai otrā stāva līmenī, netālu no hercogienes guļamistabas. Kapelu ar pirmo stāvu
korpusa ziemeļaustrumu stūrī savienoja platas trīslaidu kāpnes. Tās veda priekštelpā,
kurā varēja iekļūt arī no dienvidu korpusa
anfilādes. Kapelas dienvidu sienā bija divas
durvis, kas to savienoja ar hercogienes apartamentu priekštelpu.
Kapela tika iesvētīta 1772. g. 16. decembrī. Tās apdari bija veicis Berlīnes tēlnieks un

mākslīgā marmora meistars Johans Mihaels
Grafs laikā no 1771. līdz 1772. g., līdz ar
to jāšaubās, vai tur savu roku bija pielicis
F. B. Rastrelli, kurš no Kurzemes bija aizbraucis 1770. g. beigās. Domājams, ka kapelu
projektējis hercoga arhitekts Severīns Jensens. Mākslīgā marmora tehnikā bija darinātas ne tikai sarkanos un baltos toņos ieturētās
sienas un kolonnas, bet arī zilganās krāsas
altāris, kas savukārt pārstāvēja 18. gs. samērā izplatīto kancelaltāra tipu, kurā kancele
ievietota altāra centrā, tādējādi nodrošinot
dievlūdzēja koncentrēšanos uz vienu punktu
visā dievkalpojuma laikā. Atklāts paliek jautājums, vai kapela piederēja arī t. s. šķērs
baznīcas tipam, kur altāris novietots nevis
garentelpas dziļumā, bet pie garākās sienas,
pretī ieejai, resp. pie ziemeļu sienas, jeb arī
altāris bija novietots pie kapelas austrumu
sienas.
Pēc hercogienes Benignas Gotlības nāves 1782. g. hercogs Pēteris no Jelgavas
pārcēlās uz Vircavas pili, bet pēc tradīcijas5
viņš kapelas altāri uzdāvinājis Kurzemes
oberburggrāfam Oto Frīdriham fon Zasam,
kas to esot uzstādījis savā Ilmājas baznīcā.
Mākslīgā marmora darinājums praktiski nav
pārvietojams, tāpēc, ja šai tradīcijai vispār
ir kāds pamats, fon Zass no kapelas varēja saņemt vienīgi kādu gleznu. Šo maldīgo
pieņēmumu par Jelgavas kapelas altāra pārvešanu pārņēmuši arī citi autori (B.Vipers),
turklāt pārvesto altāri sasaistot ar pirmo,
pēc Rastrelli projekta Sanktpēterburgā tapušo izstrādājumu.
Savukārt pašu kapelu hercogs Pēteris pavēlēja pārbūvēt, sadalot ar šķērssienām, no
kuru smaguma ielūza pirmā stāva velves, kur
glabājās hercoga arhīvs. Dokumenti iegāzās
cokolstāva telpās, kur savukārt atradās hercoga arsenāls. Kapelas sadalījums vēlreiz tika
veikts pārbūvju laikā 19. gs. pirmajā pusē, kā
to liecina guberņas arhitekta Frīdriha Šulca ap
1828. g. sastādīts pils plāns (9. att.). 20. gs.
sākuma foto rāda aizmūrētu pusloka durvju
ailu no hercogienes apartamentu priekštelpas
151

raksti

10.att. Aizmūrētā aila no hercogienes
apartamentu priekštelpas uz pils kapelu.
20.gs. sāk. foto

uz kādreizējo kapelu ar J. M. Grafa darinātu
dekoru. (10., 11. att.)
Kopumā var secināt, ka Rastrelli nebija
veicies ar sakrālo telpu izveidošanu viņa celtajās pilīs. To noteica gan Bīronu dinastijas
hercogu Ernsta Johana un Pētera vājā interese par ticības lietām, gan arī ārējie apstākļi.
Kā liecība bagātā hercoga Pētera skopumam,
tiklīdz runa gāja par baznīcu būvēm, ir Užavas baznīca, kas 1783. g. tika uzcelta par
hercoga līdzekļiem. Tā ir galēji vienkārša ēka,
bez torņa, abos galos segta ar pusšļauptu
kārniņu jumtu. Altārim vienīgi divas volūtas tā augšdaļā pieticīgi iezīmē rokoko stila
klātbūtni, bet hercoga loža, kas joprojām
saglabājusies, ir galdniecisks kastveida darinājums bez jebkāda dekora. Savukārt arhitektam Rastrelli Kurzemē jaunas baznīcas celšana nāca priekšā tikai mūža pašās
beigās, kad viņš sastādīja vairākus projekta
variantus Sv. Sīmaņa un Sv. Annas pareizticīgo baznīcai Jelgavā. Līdz ar to viņam atkal
nācās iejusties krievu arhitektūras paraugos,
kas viņam bija labi pazīstami laikā, kad viņš
bija projektējis Smoļnija klostera baznīcu un
Sv. Andreja baznīcu Kijevā. Jelgavas baznīca
tika celta 1774.–1780. g., jau pēc Rastrelli
nāves, kļūstot pa viņa mūža pēdējo arhitektūras ieceri. Nav veicies arī šim Rastrelli darbam sakrālās arhitektūras laukā: kopš
1892. g. tā ir pazudusi arhitekta Nikolaja Čagina pārbūvētās baznīcas mūros.
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EINE KIRCHE IM SCHLOSS. DAS SAKRALE UND DAS WELTLICHE IN DEN
BAUWERKEN FON FRANCESCO BARTOLOMEO RASTRELLI IN LETTLAND
Imants Lancmanis

Zusammenfassung
Schlüsselwörter: Schloss Rundale, Schloss Jelgava, Architekt Francesko Bartolomeo
Rastrelli, Sakralität
Im vorliegenden Beitrag werden die Schicksale der Kirchen in den von Francesco Bartolomeo Rastrelli erbauten Schlössern in Ruhenthal/ Rundāle und Mitau/ Jelgava beschrieben.
Der Entwurf für den Bau des Schlosses Ruhenthal wurde von Graf Ernst Johann von Biron in
Auftrag gegeben, der 1737 Herzog von Kurland und Semgallen wurde. Laut dem 1736 erarbeiteten Bauplan sollte die Kirche im nordöstlichen Trakt des Schlosses Ruhenthal errichtet
werden, wobei ein separater Eingang von der Seite des Schlosstorturmes vorgesehen war.
Nach dem von Rastrelli gelieferten Entwurf wurden in St. Petersburg der Altar und die Kanzel
für die Schlosskirche angefertigt. Am 14. Juni 1740 ordnete Herzog Ernst Johann an, diesen
Altar im Schloss Mitau aufzustellen; dies galt als ein Verzicht auf den Ausbau einer Kirche im
Schloss Ruhenthal. In der zweiten Bauetappe des Schlosses (1764–1768) wurde anstelle der
Kirche ein Tanzsaal errichtet.
Auch im Schloss Mitau, dessen Bau nach einem Entwurf von F. B. Rastrelli 1738 in Angriff
genommen wurde, sollte eine Kirche mit einer Höhe von zwei Geschossen ausgebaut werden.
In der zweiten Bauetappe des Schlosses (1771–1772) wurde, vermutlich nach einem Entwurf
des Architekten Severin Jensen, anstelle der ursprünglich geplanten Kirche eine kleine Kapelle
erbaut, die sich im zweiten Geschoss neben der Zimmerflucht der Herzogin Benigna Gottlieb
befand. Die Verkleidung der Wände und des Altars aus Kunstmarmor stammte vom Bildhauer
Johann Michael Graff. Nach dem Tode der Mutter im Jahre 1782 siedelte Herzog Peter von
Mitau nach Schloss Würzau über. Während eines Umbaues stürzte die Kapelle ein; in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurde sie in mehrere kleine Zimmer aufgeteilt.
Zusammenfassend kann man sagen, dass die Versuche F. B. Rastrellis, Kirchen in den
Schlössern des Herzogshauses Biron zu errichten, von keinem besonderen Erfolg gekrönt waren. Einerseits wäre dies durch eine gewisse Indifferenz der Herzöge gegenüber religiösen Fragen, andererseits durch die Sparsamkeit Herzog Peters, zu erklären. Dem Bibellesen wandte
sich Herzog Ernst Johann nur während des Exils seiner Familie in den 1740er und 1750er
Jahren zu. Jedoch werden die mit Eifer verrichteten Gebete des Herzogspaares in den Memoiren des Chirurgen der herzoglichen Familie Johann Philipp Hagen als oberflächlich und bigott
beurteilt.
Das einzige von Rastrelli projektierte freistehende sakrale Bauwerk — die orthodoxe
St. Simonis- und St. Annenkirche in Mitau – wurde erst nach dem Tode des Architekten in der
Zeit von 1774 bis 1780 erbaut; ihre Reste sind seit 1892 gänzlich hinter den Mauern der
durch den Architekten Nikolai Tschagin umgebauten Kirche versteckt.
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SAKRALITĀTES ŠIFRI JŪGENDSTILA
PERIODA BAZNĪCU ARHITEKTŪRĀ
Silvija Grosa
silvija.grosa@lma.lv
Atslēgas vārdi: dievnams, sakrālā telpa, jūgendstila periods
Šī raksta nolūks ir analizēt sakralitātes šifru meklējumus baznīcu arhitektūrā jūgendstila
laikmeta kontekstā un aplūkot Vilhelma Bokslafa (Wilhelm Ludwig Nikolai Bockslaff,
1858–1945) un Edgara Frīzendorfa (Edgar Woldemar Eduard Friesendorff, 1881–1945)
pienesumu šai jomā, kas uz kopējā 19. gs. beigu un 20. gs. sākuma dievnamu arhitektūras
fona Latvijā izceļas ar novatorismu.
Kristīgā dievnama veidolu laika gaitā ir
ietekmējušas reliģisko doktrīnu maiņas un
konfesionālās atšķirības, tomēr jau kopš agrajiem viduslaikiem dievnams bija nozīmīgākais celtniecības mākslas objekts, kas sevī
iemiesoja attiecīgā perioda arhitektūras novācijas un spilgtākās stilistiskās iezīmes. Arī
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā — jūgendstila periodā — Latvijas pilsētās tika uzcelts liels
skaits dievnamu, tomēr šajā laikā dievnams
bija kļuvis par celtni, kas visciešāk saglabāja saikni ar pagātni, kaut arī ir tikuši risināti
jauni telpiski uzdevumi un citreiz, jūgendstila
ietekmēts, atsevišķu dekoratīvo elementu raksturs. Jaunas stilistiskās izteiksmes un radikāli jauni sakrālās telpas risinājuma meklējumi bija drīzāk izņēmums. Nedaudzo piemēru
vidū ir Vilhelma Bokslafa un Edgara Frīzendor
fa celtie dievnami. Abu arhitektu veikums ir
ticis pamanīts un izcelts pēdējās desmitgadēs
dievnamu arhitektūrai veltītajās publikācijās.
Tomēr tajās dominē galvenokārt stilistiskā aspekta vērtējums, kaut arī sociālpolitiskā aina
veidoja dievnamu celtniecībai ne vienmēr ārēji redzamu, bet nozīmīgu fonu. Diemžēl nav
analizēti arī specifiskie ceļi un simboli, kas
izmantoti sakrālās telpas radīšanai un pamato
izvēlētās tēmas aktualitāti.
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Industrializācija un dievnamu
celtniecības sociālpolitiskais
konteksts

1903. g. ziemā vairākos laikrakstos1 tika
publicēts Rīgas pilsētas prāvesta Teofīla Gēt
gena (Theophil Gaehtgens, 1847–1919,
superintendants, 1907.–1919. g. Vidzemes
ģenerālsuperintendents) lūgums ar ziedojumiem atbalstīt jaunceļamo Rīgas Krusta
baznīcu. Par sava vēstījuma moto viņš bija
izvēlējies rindas no pravieša Ecehiēla grāmatas par tā Kunga avīm: “Nomaldījušās Es uzmeklēšu, noklīdušās Es salasīšu un atgādāšu
atpakaļ, ievainotās pārsiešu un slimās dziedināšu” (34:16). Viņš rakstīja: “Aiz Aleksandra vārtiem, Pēterburgas šosejas abās pusēs
pēdējā gadu desmitā izcēlusies jauna Rīgas
priekšpilsēta. [..] Fabrikas ar kūpošiem skursteņiem, tās ir turienes iedzīvotāju maizes devējas. Mašīnu rūkšana, tvaika svilpju skaļie
svilpieni dien no dienas sauc tālu dzirdami:
Strādā, strādā, strādā!” [..] Bet tur starp visiem fabrikas skursteņiem nepaceļas neviens
baznīcas tornis pret debesim, kas lai darba
trokšņos cilvēku bērnus vedinātu augšup uz
debesu mērķi. Te neviens baznīcas zvans
nesauc “Lūdz Dievu!” — blakus daudzajiem saucieniem “Strādā!” [..] Tad nu arī nav
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jābrīnās, ka starp daudzajiem, kuriem trūkst
katras garīgas apkopšanas, daža laba dvēsele nomaldās neceļā un pazūd.” Teksts, kurā
izklāstīta baznīcas celtniecības ieceres vēsture, noslēdzas ar secinājumu: ja kopīgiem
spēkiem pilsētā tiktu radīta jauna vieta, kur
sludināt evaņģēliju, dievnams, “izplatīdams
gaismu un svētību, katrā ziņā veicinātu vispārīgu labklājību — pazudušus uzmeklēt,
nomaldījušos atgriezt pareizā ceļā un vājos
apkopt mūsu Dievam par godu”2.
Prāvesta teksts labi atspoguļo kopējās
tendences dievnamu būvniecībā 19. gs. beigu un 20. gs. sākumā industrializēto pilsētu
strauji augošajās strādnieku priekšpilsētās.
Rīgā un tās tuvumā kopš 19. gs. pēdējiem
gadiem līdz 1914. g. tika uzcelti vismaz
12 jauni dievnami un veikti vairāku agrāk celto dievnamu pārbūves un paplašināšanas darbi. Šie fakti atgādina, ka vēl 20. gs. sākumā
Dievnams bija svarīga pilsētas infrastruktūras
sastāvdaļa, jo ārpus garīgiem mērķiem
Baznīcai kā institūcijai bija būtiska loma arī
tiesību jomā — saskaņā ar Krievijas impērijas
likumdošanu tā bija valsts pārvaldes sastāvdaļa. Tikai baznīcā bija iespējams noslēgt laulību3, bet no tā izrietēja dažādas tiesību, tai
skaitā mantojuma tiesību normas 4.
Reliģiskā piederība bija nozīmīgs faktors
sabiedrības sociālajā struktūrā, un kaut arī
Krievijas varas iestādes un izdotie likumi sludināja pilnīgu ticības iecietību5, tomēr praksē
situācija bija daudz sarežģītāka6. Atbildes uz
jautājumiem par impērijā oficiālo pareizticību
un citticībniekiem7 un iemesli daudzu Vidzemes un Kurzemes latviešu pāriešanai pareizticībā 19. gs. analizētas Latvijas vēstures pētījumos8, arī nozīmīgā baznīcas vēsturnieka
Roberta Feldmaņa (1910–2002) “Latvijas
baznīcu vēsturē”9. Tajā skatīts komplicētais
latviešu un vāciešu etnisko attiecību aspekts
luteriskajās draudzēs, sniegtas atbildes, kādēļ vēl tolaik “latvietis Baltijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā garīgi nejutās kā mājās”10.
1832. g. pieņemto Baznīcas likumu interpretācija dažādu vēsturnieku skatījumā

atšķiras. R. Feldmanis to vērtē kā luterānisma pasludināšanu par “pieciešamo reliģiju
Krievijā”11 un atgādina, ka pareizticība baudīja visas priekšrocības. “Pieciešamās” ticības
statusā bija arī katolicisms, tomēr, salīdzinot
ar luterānismu, katoļu baznīca Baltijā bija sarežģītākā situācijā12, jo 1830. g. Poļu sacelšanās apspiešanas represijas skāra ne tikai
poļu patriotiskos elementus, bet arī Lietuvu
un Latgali13.
19. gs. otrajā pusē pareizticīgo baznīcu
celtniecība Baltijas guberņās bija Krievijas
impērijas rusifikācijas politikas sastāvdaļa un
to būvniecību finansiāli nodrošināja Svētā Sinode, kas 19. gs. otrajā pusē baznīcu un skolu celtniecībai reģionā atvēlēja ievērojamas
summas14, un atbalstīja arī turīgi ziedotāji
Krievijā15, turpretim citticībnieku dievnamu
celtniecībai valstisks atbalsts bija tikai izņēmuma gadījumos16 un nepieciešamo līdzekļu
sagāde bija pašas draudzes ziņā, atkarīga no
privātas iniciatīvas, kā arī reģionālo iestāžu
attieksmes un iespējām. Kad pēc 1905. g.
revolūcijas notikumiem ar Nikolaja II parakstīto t.s. tolerances manifestu17 tika pasludināta ticības brīvība un atcelts aizliegums izstāties no pareizticīgās Baznīcas18 četru gadu
laikā (no 1905. g. līdz 1909. g. sākumam)
Krievijas impērijā un tās Rietumu guberņās
katoļticībā un luterticībā atgriezās desmitiem
tūkstošu19, kas varēja ietekmēt arī baznīcu
celtniecības intensitāti reģionā.
Straujās industrializācijas rezultātā Rīgā
19. gs. beigās dzīvoja gandrīz ceturtā daļa
Latvijas iedzīvotāju. Strādnieku vidū bija
daudz luterticīgo no Vidzemes un Kurzemes
laukiem, tāpat kā katoļu no Latgales, arī no
tuvējās Lietuvas vai pat Polijas20. Izplešoties strādnieku priekšpilsētām, nereti tieši
dievnams kļuva par teritorijas nozīmīgāko
monumentālo dominanti un šai ziņā iespējams pat saskatīt paralēles ar iepriekšējiem
gadsimtiem. Dievnams vienmēr ticis celts, lai
radītu īpašu, sakrālu telpu un šai kontekstā
nav iespējams izvairīties no vēlēšanās citēt
Mirču Eliadi, kurš rakstīja, ka “[..] sakrālā
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telpa paredz kaut kādu hierofaniju, zināmu
sakrālā ielaušanos, kuras rezultātā no apkārtējās kosmiskās telpas izdalās kāda teritorija, kurai piešķirtas kvalitatīvi atšķirīgas
iezīmes”21. “[..] Sakrālā izpaušanās ontoloģiski rada pasauli. [..] No šejienes redzams,
cik vērtīga reliģiozā cilvēka pastāvēšanai ir
sakrālās telpas atrašana jeb, precīzāk, atklāšana: nekas nevar tikt iesākts, uzsākts bez
iepriekšējas orientācijas, bet jebkura organizācija paredz kaut kāda atskaites punkta pastāvēšanu”22. “Ticīgajam [..] baznīca ir citas
telpas objekts, nekā iela, kurā tā atrodas.
Durvis, kas veras uz baznīcas iekšu, apzīmē
saiknes pārrāvumu. Slieksnis, kurš atdala divas telpas, tajā pašā laikā norāda uz distanci
starp diviem dzīves veidiem: profāno un reliģisko.”23

Baznīcu celtniecība — tradīcijas,
novācijas un regulas

Pareizticīgo dievnami Baltijā, līdz ar
sakrālām funkcijām, kalpoja arī kā zīme impērijas sociālpolitisko ideālu un esošās kārtības nesatricināmības apliecinājumam, un to
tradīciju loma arhitektūrā bija izteikti dominējoša gan vēl 19. gs. vidū, kad pareizticīgo
dievnami tika celti krievu–bizantiešu stilā,
gan vēlāk — 19. gs. beigās, kad biežāk tika
izraudzīts neobizantiskais stils, kura atskaņas
bija būtiskas arī jūgendstila periodā24. Aplūkojot Rīgas pareizticīgo dievnamus jūgendstila kontekstā, iespējams runāt vienīgi par
marginālām, dekoratīva rakstura izmaiņām,
kas varēja ietekmēt kopējo interjera tonalitāti, atsevišķu iekārtas priekšmetu vai fasādes
dekora elementu izvēli, nemainot kopējo sakrālās telpas raksturu.
Arī Latvijas 19. gs. beigu un 20. gs.
sākuma katolisko dievnamu formveide bija
cieši saistīta ar vēsturiskajiem stiliem. Rīgas
katoļu draudzei paplašinoties, jau 19. gs.
beigās vienīgais tolaik funkcionējošais katoļu
dievnams25 bija kļuvis par mazu. Pēc prāvesta Franciska Afanasoviča26 iniciatīvas Rīgā
19. gs. beigās un 20. gs. sākumā Maskavas
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priekšpilsētā un Āgenskalnā tika uzcelti divi
jauni katoļu dievnami, vēlāk arī Bolderājā,
kas tolaik bija miests Rīgas tuvumā. Pirmā
katoļu draudzes filiālbaznīca — Sv. Franciska baznīca (1889–1892, civ. inž. Florians
fon Viganovskis (Florian von Wyganowsky),
1854–pēc 1914) uzcelta Maskavas priekšpilsētā (Katoļu ielā 16) slēgtās katoļu kapsētas
teritorijā. 20. gs. sākumā Āgenskalnā, bijušā
Lēģerlauka teritorijā27 (Liepājas ielā 38) tika
uzcelta neobarokālā Sv. Alberta baznīca (arh.
Johans Kohs (Johann Koch), 1850–1915);
būvdarbus vadīja arh. Vilhelms Bokslafs, projekts apstiprināts 1900., celtniecība 1901.–
1919. g.; vēlākas pārbūves), kurai, atšķirībā
no Sv. Franciska baznīcas, vietu piešķīra pilsēta28. Abi dievnami iekļaujas gadsimtu mijas
greznā historisma stilistikā, taču to divtorņu
fasādes ir savrupa parādība Rīgas dievnamu
vidū29. Ņemot vērā katoliskās baznīcas situāciju Krievijas impērijā, domājams, ka uzsvērti
vērienīgais veidols bija iecerēts kā triumfāls
liecinājums katolicisma ideju noturīgumam
un tradīcijas dzīvinošajai klātbūtnei.
Atšķirībā no Sv. Alberta baznīcas iekštelpas, kuru mainījušas vēlākās pārbūves,
Sv. Franciska baznīcas interjers ir saglabājies,
turklāt to gadsimta beigās atsevišķu ornamentālu motīvu veidā papildinājuši nedaudzi
jūgendstilam raksturīgi dekoratīvi akcenti, tomēr ne šeit, ne arī vēl 20. gs. sākumā Latvijas
teritorijā celtajos katoliskajos dievnamos un
arī to interjeros nav atrodama tāda jūgendstila ornamentalitātes sintēze sakrālā telpā,
kā to iespējams novērtēt, piem., Budapeštā
Matjaša baznīcā (A Mátyás-templom (1873–
1896), arh. Schulek Frigyes, 1841–1919)
vai Sv. Asīzes Franciska bazilikā Krakovā, kurā
1890. g. ugunsgrēkā izpostītos vēsturiskos interjerus atjaunoja pēc pazīstamā jūgendstila
meistara Staņislava Vispajanska (Stanislaw
Wyspiański, 1869–1907) metiem (gleznojumi — 1895, vitrāžas — 1899–1904).
Luterāņu dievnamu arhitektūrā periodam
raksturīgās novācijas parādījās izteiktāk,
tomēr tajās tika respektētas vadlīnijas, kuras
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vācu kultūras telpā noteica t.s. Eizenahas
regulas30. 19. gs. otrajā pusē tika sekots31
1861. g. Eizenahas regulai, kura kā piemērotāko dievnamu būvniecībā ieteica izmantot
“romānikas (pirmsgotikas) un ģermāņu (gotikas) stilu”32. Arī 1898. g. Eizenahas regula
aicināja orientēties uz vēsturiskajiem stiliem,
tomēr atgādināja par vietējo tradīciju izmantojuma iepēju33. Savukārt 1908. g. regulā34
vairs netiek runāts par ieteicamo stilistiku,
tajā sniegti praktiski ieteikumi par dievnama
vēlamo atrašanās vietu, telpu funkcionalitāti, mudināts uz nopietnību, cēlu vienkāršību
un izvairīšanos no dekoratīvas pārslogotības
dievnama interjerā.
Šie nosacījumi ir ietekmējuši arī Vilhelma
Bokslafa un Edgara Frīzendorfa projektētos
luterāniskos dievnamus, tomēr, neraugoties
uz to, tajos atklājas jauni sakrālās telpas
formveides meklējumi, kuru ierosmes smeltas gan reģionālās arhitektūras mantojumā,
gan gadsimtu mijas perioda būvmākslas
novitātēs. Centieni veidot atšķirīgu sakrālās
telpas risinājumu raksturo arī abu arhitektu
darbu katolisko dievnamu jomā.

Vilhelms Bokslafs un Edgars
Frīzendorfs — novatori dievnamu
būvniecībā

Sākotnējo pieredzi dievnamu arhitektūrā
V. Bokslafs ieguva, strādājot par arhitekta Johana Koha palīgu neogotiskās Rīgas Lutera
(Torņakalna) baznīcas celtniecībā (baznīca
iesvētīta 1881. g.). Par viņa pirmo patstāvīgo darbu šajā jomā kļuva 1895.–1896. g. ar
privāta ziedotāja līdzekļiem Sāpju Dievmātes
dievnama pagalmā pārbūvētais un paplašinātais baptistērijs (sākotnējā būve 1837. g.).
Šo oktagonālā plānojuma celtni arhitektūras
vēsturniece Marina Levina raksturojusi kā
izcilu neorenesanses stila paraugu un “Rīgā
reti sastopamu neorenesanses formās veidotu templi”35. Baptistērijs apliecina arhitektu,
kas tolaik vēl strādāja spēcīgā historisma
ietekmē, kā lielisku vēsturisko stilu pazinēju.
Celtnei izvēlētā Itālijas viduslaiku oktagonālo

baptistēriju plānojuma forma simboliski ļāvusi uzsvērt skaitļa astoņi sakrālo nozīmi. Astoņi ir kosmiskās kārtības un līdzsvara skaitlis,
kristietībā tas simbolizē atjaunošanās un augšāmcelšanās cerību 36. Celtni pārsedz astoņos
segmentos dalīts kupols ar apaļiem logiem
noslēgumos, kupola centrā zem vainagojošās
laternas ir atvērums, kas raksturīgs Florences
agrās renesanses kapelu arhitektūrai.
Pēc Bokslafa projekta 1902.–1903. g.
veikti neogotiskās Slokas luterāņu baznīcas
pārbūves darbi37. Tomēr izcilākais arhitekta
veikums dievnamu jomā ir 20. gs. sākumā
kopā ar E. Frīzendorfu projektētie luterāniskie dievnami — Dubultu baznīca (Baznīcas
iela 13) un Krusta baznīca Rīgā (Ropažu iela
120). Abu dievnamu projekti tapuši gandrīz
vienlaicīgi un papildina viens otru. Tajos
ieviesta principiāli jauna formveide: Krusta baznīca ir ziemeļu nacionālā romantisma
paraugs ar dzimtenes stila un jūgendstila
elementiem, Dubultu baznīca ir nozīmīga kā
viens no nedaudziem jūgendstila un dzimtenes stila ietekmētiem piemēriem Latvijas
dievnamu arhitektūrā. Abi dievnami atzinīgi
vērtēti gan sava laika kontekstā, gan arī vēlāk, tai skaitā starpkaru posmā, kad kopumā
valdīja negatīva attieksme pret jūgendstila perioda mantojumu. Zīmīgas šai ziņā ir
laikrakstā “Pēdējā Brīdī” publicētās Dubultu
baznīcas 25 gadu jubilejai veltītās rindas:
”7. oktobrī svin jubileju viena no skaistākajām luterāņu baznīcām Latvijā — Dubultu
baznīca, ar kuru skaistuma ziņā mērojas tikai
Rīgas Krusta baznīca.”38

Dubultu baznīca

Dubultu draudzes vēstures aizsākumi
meklējami vēl 19. gs. vidū, pēc tam, kad
Slokas draudzes mācītājs Pauls Oto Aleksandrs Zēbergs (1823–1909) “sāka rūpēties
par tagadējās Rīgas Jūrmalas pilsētas apvidū
dzīvojošo zvejnieku garīgo dzīvi”39. 1851. g.
Dubultos, tagadējās Baznīcas un Mellužu ielas
stūrī, tika uzcelta neliela garīgo sapulču telpa
(Andachtslocal)40. 1857. g. šīm telpām tika
157

raksti

1. att. Dubultu baznīca. Foto: Imants
Prēdelis. Attēls no “Latvijas mākslas
vēsture 1890–1915”. 6. sēj. 532. lpp.

2. att. Dubultu baznīcas fasādes fragments.
Foto: Silvija Grosa
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piešķirts lūgšanu nama (Bethaus) statuss,
bet 1864. g. nams apstiprināts par Slokas
draudzes filiālbaznīcu. 1868. g. celtne tika
pārbūvēta un paplašināta. Gadsimta beigās
koka celtne ar 350 dievlūdzēju vietām, draudzei palielinoties, bija kļuvusi par mazu, tomēr
baznīcas tālāka paplašināšana vairs nebija
iespējama.
1903. g. konvents piekrita toreizējā Slokas draudzes mācītāja Vilhelma Rozenieka
(1868–1941, Rīgas apriņķa prāvests no
1920. līdz 1941. g.)41 priekšlikumam atdalīt Dubultu draudzi no Slokas kā patstāvīgu, un līdzšinējais palīgmācītājs Jānis Opsis
(1865–1930) tika iecelts par pirmo Dubultu
draudzes mācītāju. Ar viņa gādību no Vecdubultu kopīpašuma tika iegūts dāvinājumā
849² asu liels gruntsgabals jauna dievnama
celtniecībai. Jaunās Dubultu baznīcas būvniecībā lieli nopelni bija arī ilggadējam (kopš
1892. g.) draudzes priekšniekam baronam
Ernestam fon Firksam42 (Ernst Baron von
Fircks, 1864–1914). Baznīca tika uzcelta
un iekārtota ar ziedojumu palīdzību43. Tās
projekta autori bija arhitekti V. Bokslafs un
E. Frīzendorfs, būvēja — Krišjāņa Ķergalvja
(1856–1936) uzņēmums. Celtnes projekts
nav saglabājies, taču, ņemot vērā dievnama
būvniecības priekšvēsturi, tas varētu būt datēts ap 1905. g., kad aizsākta būvniecība,
lai gan oficiālie pamatakmens likšanas svētki
notika 1907. g. 16. jūnijā. Dievnamu iesvētīja 1909. g. 3. oktobrī44. Dubultu baznīca
liecina, ka sākotnēji ņemti vērā 1898. g.
Eizenahas regulas ieteikumi un līdztekus neogotiskiem elementiem (pakāpju kontrforsi,
smailarkas logailas) būvapjomā iekļaujas barokālas jumta konstrukcijas, kas liecina par
reģionālās arhitektūras mantojuma studijām.
Tomēr, līdz ar vēsturisko mantojumu, plānojumā, atsevišķās būvformās un to kārtojumā,
kā arī detaļās atklājas arī dzimtenes stila
un jūgendstila novācijas. Dubultu baznīca
ir vientorņa halles tipa celtne ar 750 sēdvietām. Draudzes telpas taisnstūris ir dalīts
divos jomos, kuru proporcijas veido attiecību
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3. att. Dubultu baznīcas fasādes fragments. Foto: Silvija Grosa

2:1. Šaurākajā malā un rietumu pusē izvietotas luktas. Sakristejas un palīgtelpu kārtojums izriet no funkcionālās nepieciešamības,
un asimetrija, kas atbilst ēkas plānojumam,
organiski uzsvērta arī dievnama eksterjera dinamiskajā apjomu kārtojumā. Celtnes galvenais vertikālais akcents ir augstais zvanu tornis rietumu fasādē, zem kura atrodas galvenā
ieeja. Torņa masīvajai, četrstūra mūra daļai
vieglumu piešķir dvīņu logi, aklās arkādes,
pulkstenim paredzētie trijstūrveida segmenti
torņa rietumu un austrumu pusē. Pildrežģa
konstrukcijas līniju ritms torņa augšdaļā optiski mīkstina pāreju uz smaili, kuru noslēdz
kupolveidīga konstrukcija ar vainagojošo
krustu.
Ārējā koptēla veidošanā nozīmīga loma ir
faktūru kontrastiem (apmetums, stūru rustika,
pildrežģis), virsmas profilējumam, kuru papildina veiksmīgi izvēlētie dekoratīvie elementi,
kas simboliski iezīmē robežu starp dievnama
ārējo un iekšējo telpu. Tie risināti, izmantojot
jūgendstila formveidi, un ietver būtisku sakrāli
simbolisku vēstījumu. Galveno ieejas portālu,
kura augšdaļa ar trīsdaļīgo dalījumu kompozicionāli līdzīga dievnama galvenajam altārim,

rotā cilnis ar diviem palmu zariem un krusta
zīmi — Dieva visspēcīguma liecību45. Palmu
zari ir uzvaras, dvēseles augšāmcelšanās, nemirstības simbols46, kas kristietības kontekstā
visbiežāk asociējas ar Jaunajā Derībā minēto
Kristus svinīgo iejāšanu Jeruzālemē (Jāņa ev.
12:13, Marka ev. 11:8, Mateja ev. 21:8), arī
ar rindām no Jāņa atklāsmes grāmatas (7:9).
Krusta zīme — kristietības svarīgākais simbols47 — savukārt kalpo kā atgādinājums par
Dieva visspēcību: “Jo vēsts par krustu ir ģeķība tiem, kas pazūd, bet mums, kas topam
izglābti, tas ir Dieva spēks.” (Vēstule korintiešiem 1:18). Baznīcas tornī abu trijstūru
ailām ar pulksteni centrā ir gandrīz augšup
apvērstas sirds forma, virs tās — plastiski izteiksmīgs eņģeļa maskarons. Trijstūra forma,
kas atkārtojas arī dievnama portāla centrā un
altārī, ir saistīta ar skaitļa trīs sakrālo nozīmi
un šeit ir Trīsvienīgā Dieva simbols. Savukārt
sirds motīva izvēli, iespējams, varēja ietekmēt luterānisma simbolikā plaši pazīstamais
Lutera zīmogs jeb t.s. Lutera roze. Skatoties
uz dievnamu no attāluma, pildrežģa līnijas
ap to veido augšup vērstu starojumu. Lejup
vērsts starojums virzīts arī no krusta zīmes,
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4. att. Eņģeļa maskarons Dubultu baznīcas
tornī. Foto no: http://www.dubultudraudze.
lv/?ct=baznica

kas rotā prezbitērija un draudzes telpu nodalošo pacēlumu jumta daļā. Dievnama sānu
fasādes vējtvera ieejas kolonas kapitelī redzamās četras ķerubu galviņas liecina, ka motīvu
izvēli varēja rosināt arī Vecās Derības teksti,
kas stāsta par Zālamana pirmo templi: “Un
šīs divas durvis bija no olīvkoka, un viņš tanīs
izgreba ķerubus un palmas, un uzplaukušus
ziedus. Un viņš tos pārklāja ar zeltu, arī ķerubiem un palmām viņš pārvilka zeltu.” (Ķēniņu gr. 6:32).

Nozīmīgu dekoratīvu un simbolisku akcentu fasādēs veido divas frīzes zem jumta
dzegas. Viena no tām apjož apsīdas daļu, tajā
zemā cilnī attēloti stilizēti vīnogu ķekari un
vīnogulāji, kas atsauc atmiņā rindas no Jāņa
evaņģēlija: “Es esmu vīnakoks, jūs tie zari.
Kas Manī paliek un Es viņā, tas nes daudz
augļu, jo bez Manis jūs nenieka nespējat
darīt.” (15: 5). Otrā frīze virs ēkas draudzes
telpas sienas apmetumā iegrebtā cilnī attēlo stilizētus ūdens viļņus, virs tiem ritmiski
atkārtots lidojoša putna atveids. Ūdens un
balodis ir Svētā gara simboli, tādējādi motīvi ir atbilstoši kristīgā dievnama rotājumam,
tomēr atveidojums dievnama tuvējās dabas
vides kontekstā ļauj saskatīt tajā jūru un virs
viļņiem lidojošas kaijas un tādējādi var kalpot kā dievnamu arhitektūras kontekstā neparasts, bet jūgendstila un jaunromantisma
periodam raksturīgs panteisma piemērs.
Dievnama iekštelpu klāj līmenisks koka
pārsegums, kura tumšais beicējums harmonē
ar luktām un baznīcēnu soliem, saskanīgs ir
arī pārseguma siju un luktu stūraini ģeometrizēto segmentu ritms. Draudzes telpu no prezbiterija, kas noslēdzas ar pusaploces formas

5. att. Dubultu baznīcas altāris. Foto: Silvija Grosa

160

SAKRALITĀTES ŠIFRI JŪGENDSTILA PERIODA BAZNĪCU ARHITEKTŪRĀ

apsīdu, nodala gluda un vienkārša triumfa
arkas pusaploce, kuras kreisajā pusē ir no
akmens kvadriem veidota kancele, kas savienota ar sakristeju. Gaiši apmestās sienas
rotā vienīgi atturīgas ornamentālas frīzītes ar
ģeometrizētu rakstu, kurā var saskatīt stilizēta vīnogu ķekara un krusta motīvu. Baznīcēnu
solu galos ir šauras kokgriezuma josliņas ar
diviem rozes ziediem un divām trejlapu āboliņa lapām, kristietības simbolikā plaši interpretējamiem motīviem, kuru atveidojums un
iekomponējums virsmā tuvina tos jūgendstila
Glāzgovas skolas meistaru darbiem. Trejlapja
un vīnogu ķekara stilizācijas nojaušamas arī
apsīdas piecu smailloka arku logu grafiskajā
apgleznojumā. Tomēr dievnama apmeklētāja
uzmanība ir pilnībā virzīta uz galveno altāri,
kas paceļas apsīdas noslēgumā un, saskaņā
ar abu arhitektu ieceri, veidots kā majestātisks un monumentāls akmens krusts48. Šis
askētisms, uzsvērtā vienkāršība apdares materiālos, gaisma, kuru rada dabiskais izgaismojums un atteikšanās no jebkāda stāstoša
elementa, rada īpašu noskaņu, kas atbilst
luterisma pamatkoncepcijām: Sola scriptura (vienīgi Raksti), Sola gratia (vienīgi žēlastība), Sola fide (vienīgi ticība).

Krusta baznīca un citi projekti

Krusta baznīcas būvniecība aizsākās vēl
19. gs. beigās, 1896. g., kad Vidzemes konsistorija saņēma vairāk nekā 2000 iedzīvotāju parakstītu vēstuli ar ierosinājumu celt
jaunu Biķeru Sv. Katrīnas draudzes filiālbaznīcu49, tomēr līdz būvniecības uzsākšanai un
tās pabeigšanai bija jāgaida vēl vairāki gadi.
Arhitekta V. Bokslafa 1897. g. sagatavotajā
dievnama projekta variantā50 redzams vērienīgs, no akmens kvadriem celts trīsjomu
dievnams ar frontālu torni. Kaut arī celtniecības materiāla izvēle Rīgas dievnamu būvniecībā bija novatoriska, celtnes formveide,
mijoties neoromānikas un gotikas elementiem, atspoguļo 1861. g. Eizenahas regulas
ieteikumus. Līdzekļu trūkuma dēļ celtniecība
tomēr netika uzsākta, un arī sākotnējo vietu,

kuru rūpnīcas “Fēnikss” tuvumā baznīcas
celtniecībai bija piedāvājusi Cēsu būvmeistara Jāņa Meņģeļa (1829–1903) dzīvesbiedre
Emīlija Meņģele, Biķeru draudzes konvents
neatzina par piemērotāko baznīcai51.
Atļauja baznīcas būvniecībai Krievijas
Iekšlietu ministrijā tika apstiprināta 1901. g.
30. oktobrī, bet gadu vēlāk — 1902. g. rudenī tika izveidota būvkomiteja, kurai vajadzēja rūpēties par ziedojumu vākšanu jaunā
dievnama celtniecībai52. Gadu vēlāk pilsēta
dievnama būvniecībai piešķīra gruntsgabalu
starp Pēterburgas šoseju un Rīgas–Pleskavas
dzelzceļa līniju53, tomēr būvniecības darbi
tika atlikti un vēlreiz aktualizējās jau dažus
gadus vēlāk. 1907. g. “Baltijas provinču tēlotājas mākslas gadagrāmatā”54 publicēts otrs
V. Bokslafa Krusta baznīcas projekta variants,
kurā dievnams vēl saglabājis greznajam hitorismam raksturīgu veidolu, kas šoreiz apvieno sevī gotiskus un barokālus elementus,
interjerā dominējot neogotikai. Gadu vēlāk
publicēts vēl viens — nu jau radikāli atšķirīgs Krusta baznīcas projekts55, kas tapis,
V. Bokslafam sadarbojoties ar viņa birojā
strādājošo jauno arhitektu E. Frīzendorfu. Šis
projekts piedāvāja pilnībā atšķirīgu — ziemeļu
nacionālā romantisma stilistiku, turklāt dievnama garenass orientēta dienvidu–ziemeļu
virzienā, kas, iespējams, saistīts ar gruntsgabala atrašanās vietu. Gan stilistiskā izvēle,
gan atteikšanās no tradicionālās orientācijas
austrumu–rietumu virzienā parāda, ka arī šai
gadījumā ņemti vērā Eizenahas regulas ieteikumi. Interesanti atzīmēt, ka 1908. g. Krusta
baznīcas projekta variantu atzinīgi vērtējis citkārt nesaudzīgi kritiskais Jūlijs Madernieks56.
“Pieņemamo kopformu un solīduma dēļ”, kā
arī izvairīšanās no “veco, nodilošo formu atkārtojuma” Bokslafa un Frīzendorfa veikumu
Madernieks vērtējis “kā gaismas atspīdumu
mūsu pelēkajā un vienmuļajā arhitektūras
laukā”, kas beidzot atkāpjas no “garlaicīgajiem gotisko formu atkārtojumiem”, kādus
recenzents saskata Rīgas Lutera vai Jaunajā
Ģertrūdes baznīcu arhitektūrā57.
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6. att. Krusta baznīcas projekta zīmējums. Attēls no “Jahrbuch für bildende Kunst in den
Ostseeprovinzen”. 1909. 3. S. 72.
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Krusta baznīcas būvniecība uzsākta
1909. g.58, būvniecības laikā projektā veikti
daži papildinājumi59, nemainot kopējo stilistiku. Dievnamā bija paredzēta vieta ap tūkstoš
baznīcēniem. Cēla — būvuzņēmēja Pētera
Radziņa (1859–1936) uzņēmums. Baznīca
iesvētīta 1910. g. 3. oktobrī60.
Krusta baznīca ir trīs jomu halles tipa
dievnams, tā plānojumam krusta formu piešķir transepts. Draudzes telpa segta ar krusta
velvēm un dalīta deviņās travejās ar izteiktu
vidusjoma dominanti. Tai piekļaujas poligonāla apsīda. Plānojumam asimetriju piešķir
palīgtelpu un zvanu torņa izvietojums celtnes
ziemeļu pusē. Arī kopējam apjomam ir plānojumam atbilstoša, asimetriska kompozīcija.
Fasādēs izmantotais materiāls — akmens cokols un kontrforsi, kas izteiksmīgi kontrastē ar
mūra apmestajām daļām un pildrežģi, rada
monumentālu iespaidu, bet logailu kārtojumi uzsver celtnes apjoma vertikālo virzību.
Atšķirībā no Dubultu baznīcas, pulkstenis,

7.att. Krusta baznīca. Foto: Imants
Prēdelis. Attēls no “Latvijas mākslas
vēsture 1890–1915”. 6. sēj. 532. lpp.

8. att. Krusta baznīcas fasādes fragments. Foto: Silvija Grosa
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kas redzams projekta zīmējumā, Krusta baznīcas tornī tā arī nav ticis uzstādīts.
Eksterjerā baznīcas veidotāji ir atteikušies
no jebkāda vēstījuma, un vienīgais simboliskais motīvs šeit ir krusta zīme, kas, iestrādāta
apdares materiālā, atkārtojas virs katras no
trim ieejām; krusts noslēdz arī slaido, pakāpjveida torņa smaili. Ar ārējo veidolu saskanīgs savā vienkāršībā ir arī interjers, kas gan
diemžēl ir postījumu un vēlāko pārbūvju deformēts. Tomēr nav šaubu, ka arī šeit telpiskais risinājums un dekoratīvā apdare iecerēta
kā vienots ansamblis, orientējoties uz dabiskiem materiāliem un atturīgu vienkāršību. Šai
ziņā saskatāmas tiešas paralēles ar Dubultu
baznīcu. Kā liecina viens no baznīcas projekta zīmējumiem, kurā redzams griezums
ar altāra metu61, altāris ir gandrīz identisks
Dubultu baznīcā radītajam. Interjera uzsvērto
vienkāršību labi raksturo gan savdabīgā, no
māla flīžu lauskām veidotā perimetrālā frīze,
kas izceļas uz gaiši apmesto sienu fona, gan
kancele un luktas, arī atturīgi dekorētie baznīcēnu soli. Tēlainu priekšstatu par baznīcas
interjera sākotnējo veidolu sniedz dievnama
atklāšanai veltīta publikācija: “Skaistajā, rudeņa pļaujas svētītā dienā, mīlīgai rudens
saulītei spīdot baznīcas ieejas durvīs, taisni
ap plkst. 10 rītā ļaužu bariem ap jaunās baznīcas durvīm stāvot, jaunceltās “Krusta baznīcas” būves pārzinis atdeva baznīcas atslēgas. [..] Klusu ļaudis plūda baznīcā, kā lēna
straume, kamēr baznīca bij pilna līdz beidzamai vietai. Cik baznīcā viss vienkāršs, tīkams, ja samēro ar citām Rīgas pilsētas greznajām baznīcām, pat pavisam trūcīgs. Nav
pašā būvē itin nekādu izgreznojumu. Viscaur
krusta vienkāršā zīme un jaukums. [..] Pati
kancele nostādīta pa labi. [..] Ierasts kanceli
parasti redzēt pa kreisi, tas [..] šinī būvē uzkrītoši. [..] Tā kā pašā baznīcas iekšienē nav
stabu un lielu stūru, nedz šimbrīžam vēl kādu
citu greznumu vai lukturu, tad saskaņa baznīcā brīnum jauka. [..] Blakus altāra telpām pa
labi aiz kanceles ir baznīcas kambaris priekš
mācītāja un pa labi lielais baznīcas kam164

9. att. Ogres meža kapela. 20. gs. sākuma
pastkarte

baris draudzes vajadzībām. [..] Kā svinību
gadījumā altāris un baznīcas priekšējā daļa
izpušķotas greznām un košām mākslīgi audzētām puķēm, bet kancele greznota no dabīgo rudens puķu un augu bagātības: vijas un
kroņi darināti no brūkleņu mētrām, viršiem,
skujām un dažādām vēlīnām rudens krāsu
puķēm. [..] Jaunais dievnams ir skaistā vietā,
un arī pati būve ar savu ārpusi atstāj diezgan
patīkamu iespaidu.”62
Var pievienoties britu pētnieka Džeremija
Hovarda viedoklim, ka Krusta baznīca atgādina gan Larsa Sonka (Lars Sonck, 1870–
1956) celto dievnamu, gan Jozefa Hofmaņa
(Josef Hoffmann, 1870–1956) ēku formveidi63. Tomēr, salīdzinot Krusta baznīcu, piem.,
ar Larsa Sonka projektēto Sv. Jāņa baznīcu
Tamperē, Rīgas dievnams pārliecina ar izteiksmīgāku siluetu un apjomu skaidrību, bet vienlaikus, pateicoties fasādes apdares faktūru
kontrastiem, ar izsmalcinātību, kas padara šo
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10. att.Ogres meža kapela. Attēls no “Jahrbuch für bildende Kunst in den
Ostseeprovinzen”. 1910. 4. S. 104.
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celtni par unikālu sakrālās arhitektūras pieminekli ne tikai Latvijas, bet arī Baltijas un
Eiropas mērogā.
Nav šaubu, ka gan Dubultu, gan arī
Krusta baznīcas stilistisko realizāciju ietekmēja E. Frīzendorfa redzējums. Arhitekts
vienpersoniski projektējis divus dievnamus,
par kuriem diemžēl iegūstama tikai aptuvena informācija. Bolderājas Dievmātes Debesīs uzņemšanas katoļu baznīca (Gobas ielā
17, 1908–1909), kuras projektu arhitekts
izstrādājis bez jebkādas atlīdzības64, sākotnēji iecerēta kā neoromāniska celtne, kaut
arī īstenotajā variantā tā ieguvusi tradicionālāku — neogotisku veidolu. Dievnama sākotnējais interjers pārveidots, pārbūvēts arī
tornis. Tomēr torņa mūra daļas vertikālo ailu
uzsvērumā ir nolasāms Frīzendorfa ģeometrizētā jūgendstila stilistikas ietekmētais rokraksts. Otra E. Frīzendorfa projektētā baznīca
ir Ogres Meža kapela (Ikšķiles draudzes filiāle65, 1910), kas bija celta no koka un kuras
fasādēs panākta izteiksmīga jūgendstila un
šveiciešu stila sintēze. Dievnams apkārtējā
ainavā izcēlās ar neparasti augsto un smailo torni. Diemžēl celtnes pastāvēšanas laiks
bija īss — tā nodega 1915. g.
Tādējādi nelielais ieskats divu arhitektu projektēto dievnamu arhitektūrā 19. un
20. gs. mijā liecina, ka, neraugoties uz dažādiem ierobežojumiem un regulām, šajā jomā
bija iespējami radoši un novatoriski meklējumi, kas ļāva realizēt jaunu un spēcīgu sakrālās celtnes valodu. Tieši tas nosaka Krusta un
Dubultu baznīcu īpašo vietu Latvijas dievnamu vēsturiskajā mantojumā.
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CODES OF SACRALITY IN CHURCH ARCHITECTURE DURING THE ART
NOUVEAU PERIOD
Silvija Grosa

Summary
Keywords: church, sacred space, Art Nouveau period
The aim of the paper is to outline the search for a code of sacrality in church architecture
during the Art Nouveau period and to assess the contribution of Wilhelm Ludwig Nikolai
Bockslaff (1858–1945) and Edgar Woldemar Eduard Friesendorff (1881–1945) — two
architects whose work, when viewed in the context of church architecture in Latvia at the end
of the 19th and the beginning of the 20th century, is considered innovative.
Since the early Middle Ages, the church has been the pinnacle of architectural and
artistic achievement, embodying the innovations and stylistic tendencies of the period. At
the end of the 19th to beginning of the 20th century (the Art Nouveau period), a considerable
number of churches were built in the rapidly expanding suburban areas of Latvia’s industrial
cities. However, by then the church had become a stronghold of tradition, oriented towards
the past — innovative approaches to architectural styles and the organisation of sacred
space were an exception, rather than the rule.
In the second half of the 19th century, Orthodox churches were built in the Baltic governorates
as part of the Russification policy of the Russian Empire, and thus were financed by the Holy
Synod, while other denominations rarely received government support and the construction of
churches was almost exclusively funded by the congregations themselves.
In the case of Orthodox churches architecture was deeply rooted in tradition — there were
only some marginal innovations of a decorative nature, regarding the choice of exterior or interior elements and affecting the overall tonality without altering the fundamental structure of
sacred space.
The architecture of Catholic churches in Latvia at the end of the 19th and the beginning of
the 20th century was also tied to historic styles. The sumptuous decorations of Historicism,
the two-tower facades with their monumental appearance were a triumphant testimony to the
rigorous nature of Catholic ideas and the living presence of Tradition.
The innovative trends of the period manifested themselves in the architecture of Lutheran
churches, while still respecting, in the German cultural space at least, certain guidelines dictated by the so-called Eisenach regulations. These were also observed in the Lutheran churches
built by Wilhelm Bockslaff and Edgar Friesendorff. However, regardless of these restrictions, the
Dubulti Church (Dubultu baznīca, 13 Baznīcas Street, Dubulti, Jūrmala) and the Cross Church
(Krusta baznīca, 120 Ropažu Street, Riga) reveal new approaches to the organisation of sacred
space, inspired by both traditional regional architecture and turn-of-the-century innovation. The
paper details the construction of both churches and analyses their architectural structure, as
well as the symbolic message it carries. Both churches were designed almost simultaneously
at the beginning of the 20th century, and, in a way, both projects supplement and complete
each other. The result is a new approach to architectural form — the Church of the Cross is an
example of Northern National Romanticism incorporating elements of Art Nouveau and regional
architecture, while the Dubulti Church is one of the few examples of sacred architecture in Latvia, in which there is a distinct presence of both Art Nouveau and regional influences.
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Tadao Ando, Mario Botta, Arata Isozaki, Steven Holl
Baznīcas mēdz būt vietzīmes, dominantes, stila ikonas, pilsētu simboli un sabiedrības
dzīves centri. Arvien ir bijuši šādi telpiski un domas ceļveži. Baznīcas ir sabiedrības, garīgās
varas vai politiskās varas pasūtījums ar teoloģisku un sociālu saturu. Pastāv šī īpašā ārējās
čaulas, formas vai dimensijas nepieciešamība, tāpat kā iedvesmojošas un kontemplatīvas
telpas nepieciešamība ticības apliecinājumam vai domu sakārtošanai sabiedrībai, kopienai
vai atsevišķam vienam. Parasti to saista ar reliģiju kopumā un konkrētas konfesijas specifiskām prasībām. Tai pat laikā ekumēniska pieeja jeb universālas vērtības telpas sacerē
arī iegūst īpašu svaru un sabiedrību vienojošu jēgu. Ir divi principiāli virzieni — viens, kur
liturģiskās prasības diktē telpas uzbūvi un iekārtas elementu izvietojumu, otrs, kur arhitekta
veidotā telpa organizē un virza tajā notiekošos sakrālos procesus. Reliģisko tradīciju veiksmīgs pārcēlums mūsdienīgā un konkrētu laiku raksturojošā telpā arvien ir bijis īpašs visu
laiku arhitektu izaicinājums.
Baznīcu arhitektūra, kas, gadsimtiem
mainoties, ir bijusi izteikti arhetipiska, pasaules Rietumu daļā un Tālajos Austrumos 20.
gs. un 21. gs. sākumā ir piedzīvojusi būtiskas telpiskas, sociālas un funkcionālas izmaiņas. Tuvojoties kristīgās baznīcas reformu
pustūkstoša gadskārtai 2017. g., ir svarīgi
palūkoties, kas raksturīgs šodienas baznīcu
arhitektūrai pasaulē, ko šajā kontekstā ir devuši latviešu arhitekti, kas notiek Latvijā, kur
un kādas īpašas baznīcu arhitektūras kvalitātes ir vērojamas mūsdienās ar unikalitātes
iezīmēm pasaules mērogā.
Globalizācija ir skārusi arī baznīcu arhitektūru — japāņu arhitektūras lielmeistars Tadao Ando ir projektējis gan kristiešu
kapelas, gan budistu tempļus. Viņa īpašais
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izaicinājums bija radīt svētnīcu UNESCO
galvenās mītnes kompleksā Parīzē — tādu,
lai Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un
kultūras organizācijas 197 valstu pārstāvjiem
no dažādu reliģiju reģioniem tā būtu vienlīdz
pieņemama. Tas ir lakonisma paraugs, kurā
akmens, ūdens un gaisma ir režisēti visiem
saprotamā valodā — 1995. g. radītā apaļā telpa ar gaismas joslu betona cilindra un
griestu diska savienojumā ir saprotama daudziem. Budistus un islāma piekritējus uzrunā
ūdens kustība un pagalma sajūta ap meditācijas telpu, kristiešus — telpas forma un
gaisma. Un, visbeidzot, šī meditācijas telpa
ir konkrēta arhitekta radīta vērtība, viņa skatījums un sapratne par universālām pasaules
vērtībām. Zem krusta zīmes ir krustojušies
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Ekumēniska baznīca UNESCO kompleksā
Parīzē (Francija).
Arhitekts T. Ando, 1995, foto J.Dripe

dažādu nāciju, kultūru un reliģiju pārstāvošu
arhitektu ceļi visos platuma grādos. Neliela
baznīca Londonas Spitalfields rajonā dažādos laikos ir kalpojusi kā hugenotu kapela, sinagoga un mošeja, spānis Santiago Calatrava ir projektējis Ņujorkas bīskapa katedrāli,
bet sers Frederick Gibberd vairākas katoļu
baznīcas un arī Apvienotās Karalistes galveno mošeju. Romas katoļu Jubilejas baznīcas
konkursā no pieciem speciāli aicinātiem arhitektiem trīs bija ebreji.

Īss ieskats pasaules procesos un
spilgtākie piemēri

Es varu pretendēt tikai uz subjektīvu redzējumu par pēckara pasaules baznīcu arhitektūras procesiem, bet dažas ikoniskas
celtnes un ievērojami autori ir noteikti jāpiemin, lai labāk saprastu Latvijā notiekošo
pēc neatkarības atgūšanas, Gunāra Birkerta
pienesumu ASV sakrālajā arhitektūrā un dotu
atskaites platformu manis pieminētajai unikālajai Skandināvijas un jo īpaši Somijas moderno baznīcu arhitektūrai. Mana redzējuma
zināma objektivitāte slēpjas vien apstāklī, ka
turpat vai visi tālāk minētie arhitekti ir Prickera prēmijas (tāda kā Nobela prēmija arhi-

tektūrā) laureāti un bez še izceltajām baznīcu
būvēm ir daudzu citu nozīmīgu būvju autori.
Šis konspektīvais pārskats jāsāk ar Le
Corbusier Ronšonas kapelu (1954) — ar moderna materiāla, formas, plāna līniju, krāsas
un gaismas uzdrīkstēšanās etalonu. Tās projekts ir tapis burtiski uz Otrā pasaules kara
ideoloģijas drupām un savā skulpturālajā
formā maksimāli attālināts no iepriekšējiem
kanoniskajiem baznīcu uzbūves principiem.
Apkārtējo kalnu un dabas iespaids ir tik jūtams, ka šo svētceļnieku patvērumu varētu
dēvēt par brastiņiski pagānisku. Bet telpā
viss atbilst katoliskajiem liturģijas principiem.
Ronšonas kapela pacēla uzrīkstēšanās latiņu
vēl arvien daudziem nesasniegtā līmenī.
Tikpat skulpturāla, betona izteiksmē
askētiska, funkcionāli iekļauta svētceļnieku
virzībā uz altāri kā mērķi ir Gottfried Bohm
Neviges baznīca (1968). Nogāze, ceļš,
kāpnes, svētceļnieku celles ritmiskā izkārtojumā un pati baznīca kā kristālisks kalna
fragments ceļa noslēgumā. Arhitekts otrajā
paaudzē šajā darbā demonstrē arī savus
nerealizējušos tēlnieka ideālus un brutālisma arhitektūras izteiksmes iespējas.
Dāņu arhitektu Jorn Utzon visa pasaule pazīst kā Sidnejas operas autoru. Viņa
Beksvērdas (Bagsvaerd) baznīca (1976)
Kopenhāgenas pievārtē ir zīmīga sakrālajā
arhitektūrā ar Ķīnas budistu tempļa plānojuma principu apvienojumu un Klusā okeāna
salās dabā nolūkotu gaismas spēles motīvu
mākoņu un saules staru attiecībās. Tas viss
ir iemiesots konstruktīvi un funkcionāli loģiskā būvē, izstieptā un urbānā zemes gabalā,
starp ielu un autostāvvietu.
1936. g. dzimušais Juha Leiviska tagad
ir somu arhitektūras vecmeistars, bet kopš
33 gadu vecuma viņš ir Somijā un pasaulē
atzītu ēku autors. Myyrmaki baznīca un draudzes centrs Vantas pilsētā pie Helsinkiem
ir regulāra plānojuma un gaismas attiecību
meistardarbs, kurā apvienojas Mīsa van der
Roes racionālisms ar Alvara Aalto poētismu,
radot nepārtrauktas, spēcīgas un mainīgas
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Myyrmaki baznīca un draudzes centrs Vantas pilsētā Helsinku pievārtē (Somija).
Arhitekts J. Leiviska, 1986, foto J.Dripe

gaismas klātbūtnes sajūtu. Tas panākts,
meistarīgi lietojot un kombinējot mākslīgās
un dabīgās gaismas avotus, kas īpaši svarīgi
Ziemeļeiropā.
Tadao Ando jau tika pieminēts UNESCO
meditācijas telpas sakarā. Viņa divas pagājušā gadsimta nogales būves — baznīca uz
ūdens Hokaido (1988) un gaismas baznīca
Osakā (1989) ir galējas vienkāršības un minimālisma paraugi. Vienā gadījumā krusta zīme
ir gaismas avots un simbols telpā, otrā gadījumā krusta zīme mainīgajā ūdens plaknē ir
vērojama caur plašu logu no lūgšanu telpas.
Šveices arhitekts Mario Botta, kas veidojis Milānas La Scala operteātra paplašinājumu un skiču projektu arī mūsu Operas
iespējamai piebūvei, ir pasaulē pazīstams
postmodernisma estētikas iemiesotājs, ornamenta un ķieģeļu arhitektūras lielmeistars.
Viņa veidotā ovālā St. John The Baptist baznīca (1998) Šveices kalnos, Mogno ciematā
pie Lokarno, ir 1986. g. lavīnas nopostītās
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St. John The Baptist baznīca Mogno
ciematā (Šveice). Arhitekts M. Botta,
1998, foto no M. Bottas arhīva
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17. gs. kapelas vietā. Jaunā būve ir 123 m2
liels (patiesībā mazs) ornamentāls lūgšanu
cietoksnis, kura forma veidota kā pretstāve
apkārtējās dabas varenībai. Mario Botta arhitektoniskā domāšana ir kā radīta baznīcu
arhitektūrai — ģeometriska, simboliska un
ornamentāla. Tāpēc nav brīnums, ka bez
mazās Mogno kapelas ir trīs un mēroga ziņā
daudz iespaidīgākas meistara variācijas par
apļa universālo lietojuma iespēju — Beato
Odorico baznīca Pordedonē (Itālija, 1992),
baznīca Sartirānā (Šveice, 1995) un Evrī katedrāle Francijā (1995).
Portugāļu meistara Alvaro Siza Sv. Marijas baznīca un draudzes centrs Marco de
Canavezes pilsētā (1996), ir viens no arhitekta vienkāršākajiem un reizē monumentālākajiem darbiem. Kopā ar vienkāršo ārieni
baznīcas arhitektūrā ir virkne pārsteigumu —
horizontāla logu josla, kas ļauj 400 baznīcēniem baudīt skatu uz apkārtējiem kalniem,
divi simetriski pīlāri, kas reizē ir arī gaismas

akas altāra daļai un telpai nelielām kapelām,
kā arī keramikas flīzes interjera apdarē.
Viens no vadošajiem mūsdienu ASV arhitektiem Steven Holl ir autors baznīcai (1997)
Sietlas universitātes kompleksā. Vienkāršais
plānojums un sarežģītā jumta plakņu forma,
kas “burtiski eksplodē virzienā uz augšu gaismas meklējumos un ir iedarbīga un pamatota
ar pazīstamā franču fenomenologa M. Merleau–Ponty atziņu, ka mēs sevi iepazīstam tikai
caur mūs aptverošo vidi un lietām, kurām
varam pieskarties”1. Tāpat S. Holl ar dubultu gaismas plānojumu — dienasgaismai un
nakts stundām — ir radījis garīgā procesa nepārtrauktības sajūtu.
Viena no 21. gs. baznīcu arhitektūras
spilgtām parādībām ir Romas vikariāta pasūtītā Jubilejas baznīca (2003), kas veltīta
Jāņa Pāvila pontifikācijas 25 gadu piemiņai.
Īpaši uzaicinātā konkursā piedalījās pasaules
arhitektūras izcilības — Gunter Behnisch,
Santiago Calatrava, Peter Eisenman, Frank

Baznīca Sietlas universitātes kompleksā (ASV). Arhitekts S. Holl, 1997, foto S. Larsens
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Gehry un Richard Meier. Zīmīgi, ka katoļiem
tik svarīgo baznīcu projektēja ebreju arhitekts
R. Meier, kura radītā baznīca balstās uz trim
dažāda augstuma liektu plakņu attiecībām ar
gaismu un stingrā ģeometrijā risināto zvanu
torni. Autors Jubilejas baznīcas akcentēto
gaismas klātbūtni raksturo sekojoši — “gaisma ir mūsu telpas uztveres un sapratnes
protagonists, arī līdzeklis mūsu sapratnei par
svētuma klātbūtni cilvēka radītā telpā”2.
No telpisko arhetipu lietojuma viedokļa
Arata Isozaki projektētā Kristīgās koledžas kapela Tokijā (1989) ir zīmīga, jo autors ir apzināti lietojis trīs Bizantijas arhitektūrai raksturīgos kupolus, variējot to lielumu un upurējot
daļu no formas veseluma, kā arī veidojot brīvstāvošu zvanu torni. Kupolu asimetrija izslēdz
arī dominējošā kupola iespēju — divi lielākie
kopīgi veido kapelas galveno telpu, bet mazākais kupols novietots virs ieejas zonas.

Ne vienmēr baznīcu arhitektūrā modernās tehnoloģijas ir devušas īpašu iespēju vai
stilistisku pavērsienu, drīzāk otrādi, tām nav
bijusi noteicoša loma sakrālajā arhitektūrā.
Plašāks struktūru lietojums bija vērojams
20. gs. 60., 70. un 80. gados. Te kā piemērs
noteikti jāmin arhitektu firmas Skidmore,
Owings & Merrill Gaisa spēku Akadēmijas
kapela Koloradosprigsā, ASV (1963), un
arhitekta Filipa Džonsona Crystal Cathedral
Gārdengrovā, ASV (1980).
Vēl dažādi laika diktēti aspekti ietekmējuši procesus — vēlme pulcēt milzu auditoriju,
TV apraides iespēja, geju, lesbiešu u.c. grupu
īpašās prasības.
Reģionālas vai nacionālas formas, materiālu lietojuma vai mentalitātes ietekmes
uz sakrālu telpu labā un vispārinātā nozīmē
ir raksturīgas Skandināvijas baznīcu arhitektūrai kopumā — par to sīkāk nākamajās

Crystal Cathedral Gārdengrovā (Garden Grove), Kalifornijas štats (ASV).
Arhitekts F. Džonsons, 1980, publicitātes foto

174

MŪSDIENU BAZNĪCU ARHITEKTŪRA — VISPĀRĒJĀS TENDENCES UN ĪPAŠĀS PARĀDĪBAS

sadaļās. Tiešākā veidā šāda ietekme ir ungāru
arhitekta Imre Makovecz baznīcās (Šiofokas
luterāņu baznīca, 1987; Paksas katoļu baznīca, 1987).
Arī 20. gs. ir daži piemēri, kuros saskatāma ambiciozas formas dominante pār
ēkas sakrālo saturu vai arī vietas ģeogrāfiskās īpatnības, un baznīcas fiziskais lielums
tās ir padarījis par konkrētās pilsēttelpas vai
dabas konteksta vietzīmēm. Piem., Hell
muth Obata & Kassabaum — Jēzus baznīca
Misūri (1993), vai lakoniskā Kaleva baznīca
Tamperē (1966), arhitekti Reima un Raili
Pietila. Arī arhitekta Miguel Angel Roca formā futūristiskā un gaismas joslu akcentētā
Sv. Sirds baznīca Argentīnas kūrortā Carlos
Paz (1984). Un pretējais — baznīca sociālu
apsvērumu dēļ ir uzsvērti vienkārša izteiksmē
un materiālu lietojumā, pildot sabiedrības sociālo slāņu izlīdzinošu funkciju. Tāda ir Romā
dzimušās brazīļu arhitektes un scenogrāfes
Lina Bo Bardi Sv. Gara baznīca Minas Gerais
(1982).
Vēl tikai pieminot meksikāņu arhitekta
Ricardo Lagorreta Pilsētas katedrāli Managvā, Nikaragvā (1995), Igaunijas salās dzimušā ASV arhitekta Louis Kahn mošeju un valdības centru Dakā, Bangladešā (1983), Sami
Mousawi un Paulo Portoghesi Islāma centru
un mošeju Romā (1995), Mitchell Giurgola
& Thorp Architects Sv. Akvīnas Toma baznīcu
Charnwood, Austrālijā (1989), arhitektu Aldo
Rossi, Carlo Scarpa un Enric Miralles kapsētu kompleksus ar kapelām Modenā (1981),
Trevīzo (1978) vai Barselonā (1997) ir nosaukti daudzi objekti un vesela plejāde izcilu arhitektu, kas veidojuši pasaules sakrālās
arhitektūras kopainu pēc Otrā pasaules kara.
Ja vēl dažādībai un kontrastam minam
pāris piemēru no 21. gs. otrās desmitgades —
piem., Frankfurtes arhitektu Schneider +
Schumacher projektēto ceļa kapelu pie
Wilnsdorf (2014), kas pēc autoru ieceres pilnīgi skaidri un precīzi (kā ceļa zīme) ar savu
formu dod vizuālu signālu — tā ir baznīca.
Aiz lakoniskās oregami tradīcijās veidotās

100 Walls Church Cebu pilsētas pievārtē
(Filipīnas). Arhitektu birojs CAZA (ASV),
2013, publicitātes foto

baltās ārienes telpisks pārsteigums ir koka
apdarē veidotais plastiskais interjers. Ņujorkas arhitektu biroja CAZA projektētā 100
Walls Church (2013) pie Cebu pilsētas Filipīnās ir saistošs telpisks stāsts par daudziem
ceļiem un daudzām durvīm uz ticību, kas
īstenots daudzskaitlīgu baltu sienu arhitektoniskā kompozīcijā.
Globalizācija arhitektūrā ir izteikta, dažādu ticību pārstāvju un kultūras tradīciju
migrācija dinamiska — tāpēc sakrālās arhitektūras kopaina ir daudzveidīga un grūti
klasificējama, bet dažus secinājumus var
izdarīt.
Sarūkot kristiešu proporcijai pasaulē kopumā un strauji palielinoties islāma piekritēju skaitam Rietumu pasaulē (Eiropā vien to
skaits pārsniedz 25 miljonus)3, ir jārēķinās
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ar jaunu sakrālo būvju klātbūtni un izteiksmi tradicionālās kristiešu zemēs. Islāma un
jūdaisma sakrālā arhitektūra ir izteikti konservatīvāka par kristiešu mūsdienu reliģiskajām
būvēm.
Mūsdienu būvniecības tehnoloģijas un
materiāli nav atstājuši izšķirošu iespaidu uz
reliģisko būvju arhitektūru.
Vairāk par pusgadsimtu noturīgu un nezūdošu sakrālās arhitektūras vērtību sistēmu,
kas pamatā saistās ar reģiona būvniecības
tradīcijām, gaismas uztveri un nozīmi, materiālu lietojumu, dzīvesstilu un aptverošu
dizaina klātbūtni dzīves norisēs ir izdevies
radīt Skandināvijas valstīs un jo īpaši Somijā. Minimālisma izteiksmes principi ir īpaši
izkopti Japānas baznīcu arhitektūrā vai japāņu arhitektu radītajās sakrālajās būvēs citur
pasaulē. Par latviešu izcelsmes arhitektu
nozīmīgu pienesumu pasaules baznīcu arhitektūrā mēs varam runāt vienīgi saistībā ar
G. Birkerta projektētajām baznīcām ASV.
Laiks Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas
1991. g. saistībā ar jaunajām sakrālajām
būvēm ir jāuzskata par neizmantoto iespēju
laiku ar dažiem izņēmumiem.

Skandināvijas modernās
baznīcas un Somijas fenomens

Skandināvijas mūsdienu sakrālo būvju
kvalitātes pamatā ir Dānijas mērenais kosmopolītisms un izteikta arhitektūras eksportspēja, Zviedrijas vispārējā labklājība, Norvēģijas
stāvbaznīcu (stavkyrka) tradīcija un jaunatnākusī turība, Somijas arhitektūras kopējā
izcilība, baznīcu skaits un sociālais statuss.
Arī Somijas luterāņu baznīcas konsekventi un
vairākās desmitgadēs īstenota kvalitatīva jaunu baznīcu celtniecības programma, kas balstās uz skaidri formulētiem uzdevumiem un labi
organizētiem konkursiem. Tad pievienojam visām minētajām valstīm kopīgo un augsto dizaina lietojuma līmeni, kas priekšmetisko vidi
vērš estētiskā piedzīvojumā, saikni ar dabu un
dabīga materiāla vērtības izpratni, kā arī īpašās ziemeļnieku attiecības ar gaismu. “Skan-
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dināvijas arhitektūras būtiskie sasniegumi,
kas pasaulei uzskatāmi skaidro viņu ģeogrāfisko piederību, liek mums īpaši ievērtēt viņu
meistaru ieguldījumu gaismas izmantojumā
starptautiskā diskursā. Šīs kvalitātes pagājušā
gadsimta laikā ir likušas mainīt mūsu sapratni
par arhitektūras un gaismas attiecībām.”4
Tie ir pieturpunkti Skandināvijas sakrālās
arhitektūras kvalitātes skaidrojumam.
Ja arhitekta Peder Vilhelm Jensen —
Klint Gruntvīgas baznīca Dānijā (1940) vēl ir
gotikas principu moderna interpretācija, tad
Gunnar Asplund Stokholmas Meža kapsēta
(arī 1940) ar kopējo ansambļa izkārtojumu
un Atdzimšanas kapelu ir ziemeļu modernisma meistardarbs, ievads un augstā kvalitātes mēraukla mūsdienu skandināvu sakrālās
arhitektūras kopumam. Tas turpinās ar somu
arhitekta Erik Bryggman atdzimšanas kapelu
Turku (1941), Alvar Aalto Trīs krustu baznīcu Imatrā (1958), Peter Celsing Harlandas
baznīcu Geteborgā (1959), Sv. Halvarda baznīcu Oslo (1966) — arhitektu birojs Lund
& Slaatto. Ja iepriekšējā arhitektu paaudze
par reģionam raksturīgu ieskatīja nacionālā
romantisma kustību un mērenu nostalģiju
pret vēsturisko stilu interpretācijām, tad
Aalto, Lewerentz, Bryggman, Celsing, Jacobsen, Utzon, Ruusuvuori, Siren, Revell,
Pallasmaa bija organiski modernisti, kas izteikti humānā un ar dabu cieši saistītā manierē “tulkoja” internacionālas tendences nacionālā vidē. Sakrālās arhitektūras kontekstā ir
jāizceļ ziemeļu gaismas īpašais lietojums visu
augstāk minēto un sekojošo meistaru darbos.
Gaisma ir tik limitēta Zviedrijas un Norvēģijas
ziemeļu daļā un visā Somijā, ka tās tiešā klātbūtne telpā un daudzie atstarojumi kļūst par
konkrētu vērtību un vienojošu faktoru visai
Skandināvijas sakrālajai arhitektūrai.
Kā savrups, bet Latvijai un latviešiem
svarīgs fakts jāmin gleznotāja, Zviedrijas
Karaliskās mākslas akadēmijas locekļa un
Prinča Eižena balvas laureāta Lara Strunkes būtisks ieguldījums Fruengenas (Stokholmas piepilsēta) jaunās baznīcas (2004)

Krusta baznīca Lahti (Somija). Arhitekts Alvar Aalto, 1979, foto no A. Aalto muzeja arhīva

Community Church Knarvīkā (Norvēģija). Reulf Ramstad Architects, 2014,
foto Hundven-Clements
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izveidē — viņa altārglezna un griestu gleznojums ir baznīcas arhitektūras organiska
sastāvdaļa.
Gaismas un tradīciju kontekstā divi piemēri no 21. gs. otrās desmitgades — arhitektu Schmidt, Hammer, Lassen projektētā Cathedral of Northen Light (2013) Norvēģijas
tālā ziemeļu pilsētā Altā. 154 pēdas augstā
spirālveida metāliskā būve ietiecas ziemeļu
debesīs kā pilnīga vietas dominante ar augšupejošu gaismas atvēruma joslu. Savukārt
Reulf Ramstad veidotā Community Church
Knarvīkā (2014) ir mūsdienu koka arhitektūras simfonija par norvēģu stāvbaznīcas (stavkyrka) tēmu. Skulpturālā forma ir vienkārša
un teicami iekļaujas Knarvīkas ainavā.
Jau pierasts, ka somu modernās arhitektūras pasaules slava sākās ar Aalto 20. gs.
20. gados un turpinājās pusgadsimtu
līdz dzīves un radošā darba noslēgumam
1976. g. Viņš ir 15 baznīcu projektu autors — divas no tām atrodas Vācijā, viena
Itālijā. Brāļi Timo & Tuomo Suomalainen un
J. Leiviska radījuši pa deviņām baznīcām
katrs, E. Bryggman — septiņas baznīcas. Te
vietā minēt dažus faktus par Somijas luterāņu
baznīcu. 2014. g. 73,7 procenti no visiem
valsts iedzīvotājiem bija draudžu locekļi. Tādējādi ar aptuveni četriem miljoniem baznīcai piesaistītiem ļaudīm Somijas Luterāņu
baznīca ir viena no skaitliski lielākajām pasaulē (pareizticīgie 1,1 procents, citas konfesijas 1,4 procenti, 23,8 procenti ar baznīcu
nesaistīti valsts iedzīvotāji). Tiesa, vēl
1980. g. 90,3 procenti valsts iedzīvotāju bija piederīgi Somijas luterāņu baznīcai.
Līdz 1809. g. tā bija Zviedrijas baznīcas
sastāvdaļa. Ar 1869. g. likumu baznīca ir
atdalīta no valsts un to vada Sinode5. Un
vēl — Somijā pēckara periodā ir uzbūvētas vairāk par 220 jaunām baznīcām uz
jau minētās labu arhitektūras konkursu bāzes. Šī statistika, tradīcijas un vispārējais
arhitektūras kvalitātes līmenis valstī arī ir
garants pasaules mērogā unikālai Somijas
sakrālās arhitektūras kopainai.
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Klints (Temppeliaukio) baznīca Helsinkos
(Somija). Arhitekti brāļi T. un T. Suomalainen,
1969, foto J. Dripe

Hronoloģiskā secībā par Somijas 20. gs.
vidus un otrās puses baznīcu arhitektūras virsotnēm tiek uzskatītas:
E. Bryggman, Atdzimšnas kapela Turku
(1941), Kaija & Heiki Siren, Otaniemi kapela Espo (1957, 1978), A. Aalto, Trīs krustu
baznīca Imatrā (1958), Viljo Revell, Vatiala
kapela Kangasalā (1960), A. Ruusuvuori, Hivinkas baznīca (1961), Raili & Reima
Pietila, Kaleva baznīca Tamperē (1966),
P. Pitkanen, Sv. Krusta baznīca Turku
(1967), T. & T. Suomalainen, Klints baznīca
Helsinkos (1969), Kapy & Simo Paavilainen,
Olari baznīca Espo (1981), K. Gulliksen,
Kauniainenas baznīca (1983) un J. Leiviska,
Sv. Jāņa baznīca Mānisto (1992).
Jau minēju, ka Somijas luterāņu baznīcas
pārraudzītais jaunu sakrālo būvju radīšanas
process ir nepārtraukts. Jaunākie piemēri
uzrāda gan lielo meistaru tradīcijas turpinājumu, gan pilnīgi novatoriskus formas un materiāla lietojumus — no zemnieciskas vienkāršības līdz dizaineriskām finesēm.
Tikai četri piemēri no daudzām pēdējo gadu izcilām Somijas sakrālām būvēm.
Arhitektu biroja Sanaksenaho Architects
St. Henry’s Ecumenical Art Chapel (2005)
Turku ir vienkāršas formas un spēcīgas izteiksmes paraugs. Liela un izteiksmīga koka
rāmju smailināta arkas forma interjerā,
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St. Henry’s Ecumenical Art Chapel Turku (Somija). Sanaksenaho Architects, 2005,
foto J. Tiainen

Shingle Church, Karsamaki (Somija). Oopeaa Office for Peripheral Architecture, 2004,
foto J. Tiainen
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kapara lokšņu dekoratīvs apšuvums fasādē,
stikla meistarīgs lietojums un visas būves
iekļāvums dabā ir organiskas arhitektūras
meistardarbs. Oopeaa Office for Peripheral
Architecture (Anssi Lassila) ir vairāku jauno
Somijas baznīcu autori, bet Karsamaki Shingle Church (2004) ir īpaša ar zemniecisko
vienkāršību, tautas būvniecības metodēm
(koka skaidu jumts, neēvelēti dēļi, guļbūves
elementi) un atrašanos neskartā dabas vidē.
Šo minimālisma koka būvi Somijā viegli salīdzināt ar lakonisko betona estētiku Japānas
sakrālajās būvēs.
Avanto Architects Chapel of St. Lawrence
(2010) Vantas pilsētā netālu no Helsinkiem
ir četru kapelu komplekss saistībā ar kapsētu — izsmalcināta baltu apjomu kompozīcija ārtelpā, ar roku patinēta kapara lokšņu,
melna akmens un īpašu koka detaļu saspēle
Chapel of Silence Kampi tirdzniecības un
transporta centrā Helsinkos (Somija).
K2 Architects, 2012, foto M. Huisman
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interjerā. Šis ir cita virziena somu arhitektūras un dizaina tradīciju turpinājums.
K2 Architects Chapel of Silence (2012)
Helsinku pašā centrā un saistībā ar daudzfunkcionālo tirdzniecības centru Kampi ir gan
telpisks, gan urbāns izaicinājums — sakrāla
telpa blakus aktīvai tirdzniecības funkcijai.
Tas, ka šo savdabīgās plastiskās formas kapelu gadā apmeklē pusmiljons ļaužu, liecina,
ka funkciju salikums ir attaisnojies. Interesanti, ka šis bija Somijas luterāņu baznīcas
un Helsinku pilsētas kopprojekts.

Birkerta baznīcas ASV

Arhitekts Gunārs Birkerts nav projektējis nevienu debesskrāpi vai tirdzniecības
centru, bet savā daiļradē koncentrējies uz
bibliotēkām, muzejiem, universitāšu telpām, skolām un sakrālām būvēm. Vienkāršs uzskaitījums parāda, ka G. Birkerts

Reformistu baznīca Mičiganas universitātē
Anārborā (ASV). Arhitekts G. Birkerts,
1964, foto B. Korab

ir 19 bibliotēku un 11 sakrālu būvju vai
projektu autors. 1964. g., kad G. Bēms
sāka projektēt savu brutālisma manierē veidoto baznīcu Neviges (Vācija), G. Birkerts
jau bija uzbūvējis iespaidīgo Mičiganas
universitātes Reformistu baznīcu, kuras atklātā un stingri ģeometriskā betona struktūra pauž to pašu estētiku, bet gaismas
lietojumā var jaust konceptuālu līdzību ar
A. Aalto un J. Leiviska principiem.
Piramidālā un nedaudz industriālā Calvary Baptist Church (1977) Detroitā ar akcentēto gaismas joslu fasādē un vērienīgas
spoguļa plaknes lietojumu interjerā ir dinamisks stāsts par liturģiskā procesa un arhitektūras mijiedarbību.
Iespējams, ka lielākā atzinība arhitekta
talantam no baznīcas puses un arī lielākā
publicitāte šajā jomā ir G. Birkerta veidotā
vieta un priekšmetu komplekts Pāvesta Jāņa
Pāvila II vizītei ASV (1987) un publiskajai lekcijai Pontiakas sporta arēnā (Superdome). Tā
sastāvēja no terasētas apļu platformas, kanceles, galda, vairākiem krēsliem, krucifiksa
pamatnes, svečturiem. Tas bija speciāli Pāvestam un viņa izteiksmei veidots komplekts
ar augstu dizaina kvalitāti un atgādināja par
G. Birkerta starptautiskām atzinībām mēbeļu dizainā viņa radošās karjeras sākumā, vēl
strādājot pie Ē. Sārinena.
Sv. Pētera luterāņu baznīca Kolumbusā
(1988) ir apļa lineāras ģeometrijas savienojums
plānā un atsauce uz vēsturisku (arī Rīgas Sv. Pētera baznīcas) formu baznīcas torņa arhitektūrā.
Plāna ģeometrija nodrošina izteiksmīgas gaismas joslas galvenās telpas sānu plaknēs.
Church of the Servant (1940), Kentvudā, ir ģeometriski vienkāršu, bet krāsās atšķirīgu monolīta betona apjomu kompozīcija,
kas kulminē piramidālā metāla astoņstūra
vertikālā akcentā ar izteikti smailu krusta
zīmi — kā savdabīgu “ticības antenu”. Vienas
fasādes un jumta plakņu matētais stiklojums
nodrošina dienas gaismas bagātīgu klātbūtni
baznīcas telpā dienā un īpašu fasādes izteiksmi vakara gaismās.
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2003. g. G. Birkerts pabeidza Detroitas
Cathedral of the Most Blessed Sacrament
vēsturiskā interjera papildinājumu un iebūvju
projektu, kas paredz jaunu un ekspresīvu
apjoma elementu saspēli ar vēsturisko neogotisko baznīcas telpu.
Šie un vēl nepieminētie G. Birkerta darbi
sakrālās arhitektūras jomā pilnīgi noteikti ir
ASV baznīcu vides kultūras sastāvdaļa, un to
attēli atrodami daudzās publikācijās — īpaši
saistībā ar Jāņa Pāvila II vizīti.

Mūsdienu baznīcas Latvijā —
neizmantoto iespēju laiks

Latvijas situācija Ziemeļeiropas un pat
Baltijas kontekstā mūsdienu sakrālās arhitektūras jomā nav mums glaimojoša. Ne Latvijas
katoļu baznīcai, ne Latvijas luterāņu baznīcai
nav izdevies īstenot Somijas piemēram līdzīgu mūsdienu baznīcu arhitektūras programmu. Šodien Latvijā kopumā ir aptuveni 730
dažādos laikos celti Dievnami. No sakrālās
arhitektūras vēstures loģiski izslēdzams ir padomju periods, jo tajā laikā notika vien esošo
baznīcu degradācijas process. Bet laikā pēc
Latvijas neatkarības atjaunošanas ir no jauna uzceltas 38 katoļu baznīcas, 12 luterāņu,

piecas adventistu, četras pareizticīgo un trīs
baptistu baznīcas. Šis kopums dod telpiski
garīgo patvērumu 715 tūstošiem luterāņu,
500 tūkstošiem katoļu un 370 tūkstošiem
pareizticīgo — kopumā 1,6 miljoniem Latvijas ticīgajiem no 38 konfesijām6. Tas ir ievērojams daudzums nelielā valstī un uzskatāms
par būtisku telpiskās vides potenciālu. Īpaši
jau ievērojot baznīcu priviliģētās atrašanās
vietas un vertikālos akcentus. Un te jāsecina,
ka vien atsevišķi izņēmumi visu jaunuzcelto
sakrālo būvju klāstā ir uzskatāmi par sava
laika arhitektūras tendenču rezultātu vai pienesumu kopējai Latvijas valsts arhitektūras
kultūrai.
Arhitektonisko
izņēmumu
kontekstā ir jāmin sekojošas būves — arhitektes
A. Skujiņas Vecpiebalgas baznīcas atjaunošana/pārbūve (1997), konceptuāli pārliecinoša
ir arhitekta A. Kokina Grobiņas Sv. Birgitas
katoļu baznīca (2002) un arhitekta U. Šēnberga Sv. Trīsvienības baznīca Rīgā (2005).
Precīza, mūsdienīga un laba izteiksme visas
lidostas arhitektūras kontekstā, betona plakņu lakonisms, grafikas elementi (M. Subačs)
un gaismas pielietā griestu plakne raksturo
Rīgas lidostas kapelas mūsdienīgo arhitektūru

Sv. Birgitas baznīca Grobiņā. Birojs AKA, 2002, foto J. Dripe
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Sv. Trīsvienības baznīca Rīgā, Purvciemā.
Arhitekts U. Šēnbergs, 2005, foto J. Dripe

Sv. Pētera un Sv. Pāvila baznīca Saldū.
Arhitekts A. Andersons, 2010, foto J.Dripe

Kapela Rīgas lidostā. Birojs Arhis, vadošais arhitekts A. Kronbergs, grafika —
M. Subačs, 2007, foto A.Starks
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(birojs Arhis, vadošais arhitekts A. Kronbergs,
2007). Nepretencioza un eleganta ir arī pavisam nelielā kapela Rīgas domes ēkā (arhitekti I. Žodžiks un N. Dakne, 2010). Ķieģeļu
arhitektūras estētika cilindriskā apjomā un
rustikāla adorācijas kapela ir Saldus Sv. Pētera un Sv. Pāvila baznīcas (2010) arhitektūras
vērtības — arhitekts A. Andersons7.
Torņakalna luterāņu baznīcas draudzes
namu (2011) nevar īsti ieskatīt par sakrālu
būvi, bet tā arhitektūra ir teicama un lietotie materiāli (koks, stikls, betons) laikam atbilstoši — arhitekti I. Miezīte, M. Dejus un
K. Kolds (Dānija).
Tad vēl divi arhitektes A. Skujiņas darbi
ir pieminami — nelielā apļa formā plānotā
baznīca Aizputē un piramidālā Māras baznīca Liepājā, kā arī telpiski veiksmīgas kapličas Milzkalnē un Liepājā — attiecīgi arhitekti
A. Kronbergs un A. Padēlis-Līns.
Pārējās sakrālās būves ir ar izteiktu vēstures motīvu vai paņēmienu interpretācijas
devu, eklektiskas vai nepamatoti postmoder-

nas — tas kopumā Latvijas atjaunotās neatkarības 24 gadus ļauj uzskatīt par neizmantoto iespēju laiku.
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Architecture of contemporary churches — general tendencies
and particular phenomena
Jānis Dripe

Symmary
Keywords: modern church architecture, Juha Leiviska, Gottfried Bohm, Jorn Utzon, Tadao
Ando, Mario Botta, Arata Isozaki, Steven Holl
Churches use to be signs of the locality, dominants, style icons, town symbols, and centres
of social life. Spatial guides of thinking like these have always existed. Churches imply an order
of the spiritual or political authority of the society, bearing a theological and social content. There
exists the necessity of an outer shell or dimension, as well as the necessity of an inspiring and
contemplative space for confirmation of one’ belief or collecting one’s thoughts, for the society,
community, or a single individual. Usually it is associated with religion as a whole and the specific requirements of a particular denomination. At the same time, the ecumenical approach or
universal values concerning the spatial aspect become particularly important, bearing the essence
of uniting society. There are two principal directions — first, where liturgical requirements determine the construction of the facilities and arrangement of interior elements, and second, where
the space designed by an architect organises and guides the sacral processes proceeding within
it. Successful transference of religious traditions to a modern space that refers to a specific time
period has always been a particular challenge for architects of all times.
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2016. gads

70. sējums

1. numurs

ZINĀTNES DZĪVES HRONIKA
Oktobris

1.–2. oktobrī Rīgā un Jelgavā tika sarīkota
27. Baltijas zinātņu vēstures konference par
tēmu: “Zinātniskās biedrības, zinātņu akadēmijas un pētnieciskā vide Baltijā”, kuras galvenā rīkotāja bija Latvijas Zinātņu akadēmija
(LZA) kopā ar Rīgas Tehnisko universitāti, Jelgavas Lauksaimniecības universitāti, P. Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju un Jelgavas
Ģ.Eliasa muzeju. Tajā piedalījās zinātņu vēsturnieki no 11 valstīm. Latvijā ieradās Eiropas
Zinātņu un mākslu akadēmijas (EZMA) prezidents Felikss Ungers, lai piedalītos 27. Baltijas
zinātņu vēstures konferences ietvaros notiekošajā LZA EZMA rudens kopsēdē Jelgavā, kuras
laikā viņš pasniedza 2015. g. Fēliksa balvas.
Lielā Fēliksa balva šogad piešķirta LZA goda
loceklim Imantam Lancmanim par Jelgavas
pils un Kurzemes hercogu kapeņu izpēti un
atjaunošanas vadību, un veicināšanas balvas:
Latvijas Lauksaimniecības universitātes
asociētai profesorei Daigai Zigmundei par
Latvijas kultūrainavas vērtību zinātniskiem
pētījumiem un ieguldījumu ainavu arhitektūras attīstībā Latvijā un sadarbības veicināšanu Eiropā; Paula Stradiņa Medicīnas vēstures
muzeja Medicīnas vēstures izpētes un ekspozīciju darba nodaļas vadītājai Ievai Lībietei
par pētījumiem Latvijas psihiatrijas vēsturē un
Andreja Vezālija piecsimtgades un psihiatrijas
vēsturei veltītu muzeja ekspozīciju veidošanu.
Konferences gaitā notika Baltijas valstu Zinātņu vēstures un filozofijas asociācijas ģenerālā asambleja, kurā tās ilggadējais prezidents
J. Stradiņš atzīmēja asociācijas 25 gadu jubileju un vienlaikus arī nolika tās prezidenta
pilnvaras, nododot tās Igaunijas pārstāvjiem.
Latvijas Zinātņu vēstures asociācijas goda
biedra diplomus saņēma pazīstamais somu
zinātņu vēsturnieks akadēmiķis prof. Anto Leikola, RTU rektors akadēmiķis L. Ribickis un
igauņu zinātņu vēsturnieks A.Tērings (Tartu).
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2. oktobrī LZA goda loceklim Jānim
Rokpelnim — 70.
4.– 6. oktobrī, saskaņā ar foruma “Zinātne un tehnoloģija sabiedrībā” dibinātāja un
priekšsēdētāja Koji Omi (Koy Omy) ielūgumu, LZA prezidents Ojārs Spārītis piedalījās
12. pasaules forumā “Zinātne un tehnoloģija
sabiedrībā (Science and Technology in Society)”, kas tradicionāli notiek Kioto (Japāna), kā
arī foruma ietvaros notiekošajā pasaules zinātņu akadēmiju prezidentu sanāksmē, kuru
savukārt rīko Japānas Zinātnes padome.
8. oktobrī LZA viesojās Francijas institūta
Latvijā direktors Žils Bonviāls (Gilles Bonnevialle) un institūta starpnozaru projektu koordinatore Sandra Urtāne. Viesus pieņēma LZA
prezidents O. Spārītis, ārlietu sekretārs Andrejs
Siliņš un Humanitāro un sociālo zinātņu nodaļas (HSZN) priekšsēdētāja Raita Karnīte. Tikšanās laikā tika pārrunātas vairākas iespējamās
sadarbības idejas, tostarp Latvijas zinātnieku
piesaiste materiālu sagatavošanai par Latvijas
un Francijas sadarbības vēsturi, sagaidot Latvijas Republikas simtgadi.
9. oktobrī Latvijas Universitātes Lielajā
aulā notika Latvijas Zinātnes padomes rīkots
forums “Latvijas zinātne — kā sasniegt izcilību?” Foruma darbā bija aicināti piedalīties
vairāk nekā 200 dalībnieku. Viņu vidū valsts
augstākās amatpersonas, nozaru ministri,
Saeimas komisiju vadītāji, Latvijas Pētniecības un inovāciju padomes locekļi, Eiropas
Komisijas pārstāvniecības Latvijā vadība, zinātnisko institūciju, profesionālo nevalstisko
organizāciju vadītāji un eksperti augstskolu rektori un prorektori, inovācijas procesos
iesaistīto Latvijas uzņēmumu vadītāji, doktoranti un studenti, kā arī Zinātnes padomes
grantu finansēto projektu vadītāji.

zinātnes dzīve
Konferences ievaddaļā bija iespēja iepazīties ar projektu izstādi, kurā tika eksponēti
vairāk nekā 70 Latvijas zinātnieku un to sadarbības partneru pētniecības projektu sasniegumi.
Akadēmiķim Elmāram Grēnam — 80.
9.–13. oktobrī Globālais medicīnas zinātņu akadēmiju tīkls (angliski saīsin. IAMP;
http://www.iamp-online.org) sapulcēja Berlīnē 20 jaunos ārstus, kas konkursa kārtā izvēlēti dalībai Jauno ārstu līderu programmā,
kura 2015. g. notika jau piekto reizi. Šī programma tiek organizēta kā atsevišķs praktiskās
apmācības kurss, kurš norisinās paralēli Pasaules Veselības samitam Berlīnē. Pēc vairāku LZA locekļu ieteikuma Latviju pārstāvēja
kardioķirurgs Dr.med. Mārtiņš Kalējs.
13. oktobrī LZA kor. loc. Aijai Mellumai — 80.
Fiziķim LZP priekšsēdētājam Andrejam
Siliņam — 75.
Notika LZA Senāta sēde. Senāts noklausījās informāciju par LZA jaunu locekļu vēlēšanām pieteiktajiem kandidātiem un četru
kandidātu zinātniskos ziņojumus:
LZA korespondētājlocekle Māra Pilmane — “Morfoloģija kā ikdienas zinātniskā un
akadēmiskā darba pamats”, LZA korespondētājloceklis Kaspars Tārs — “Strukturālā bioloģija un tās pielietojumi jaunu vakcīnu un zāļu
izstrādē”, LZA korespondētājloceklis Andrejs
Krasņikovs — “Kompozītie materiāli būvniecībā. Mehānika, tehnoloģijas un modelēšana”
un LZA korespondētājloceklis Aleksandrs Rapoports — “Rauga izmantošana biotehnoloģijās: netradicionālas pieejas”. Senāts piešķīra
LZA Atzinības rakstu akadēmiķim Elmāram
Grēnam par molekulārās bioloģijas iedibināšanu Latvijā un zinātniskās skolas izveidošanu
un akadēmiķim Andrejam Siliņam par izcilu
veikumu cietvielu fizikā un ievērojamu darbu

jauno speciālistu sagatavošanā un zinātnes organizēšanā. Senāts piešķīra arī divas papildu
LZA ārzemju locekļu vakances 2015. g. jaunu locekļu vēlēšanām. Pēc Senāta sēdes tika
atklāta četru Rēzeknes mākslinieču — Ilzes
Griezānes, Agras Ritiņas, Vijas Stupānes un
Vēsmas Ušpeles gleznu izstāde.
11.−14. oktobrī Lauksaimniecības un
meža zinātņu nodaļas priekšsēdētāja Baiba
Rivža piedalījās Višegradas (V4) akadēmiju
forumā un pārstāvēja Baltijas zinātņu akadēmijas. B. Rivža sniedza ziņojumu “Baltijas valstu Zinātņu akadēmiju sadarbības
pieredze un tās izmantošanas iespējas V4
akadēmiju darbā”. Foruma dalībnieki uzklausīja visu četru valstu izcilu jauno humanitāro nozaru zinātnieku ziņojumus par sniegumu savās pētījumu tēmās. Pēc diskusijas
jaunie zinātnieki tika apbalvoti ar Višegradas
akadēmiju atzinības rakstiem. Līdzīgi kā Latvijā, visu četru akadēmiju pārstāvji (Polija,
Čehija, Slovākija, Ungārija) pauda satraukumu par situāciju zinātnē pēc 2020. g., ja
nacionālais finansējums zinātnei netiek palielināts, jo arī šajās valstīs lielāko pētniecības
finansējuma daļu veido Eiropas struktūrfondi.
V4 zinātņu akadēmiju prezidenti uzsvēra, ka
par šo problēmu ar valdībām ir jārunā skaļi
un neatlaidīgi, un vienojās, ka sagatavos kopīgu foruma gala memorandu, kurā akcentēs
2020. g. svarīgumu zinātnes pēctecībā un
kuru nosūtīs visu četru valstu parlamentiem
un valdībām.
16. oktobrī — ĶBMZN sēde, kurā noklausījās LZA īsteno locekļu kandidātu Māras
Pilmanes, Aleksandra Rapoporta un korespondētājlocekļa kandidāta ķīmijā LOSI vad.
pētnieka Pāvela Arsenjana zinātniskos ziņojumus. Aizklāti balsojot, nodaļas locekļi izteica atbalstu visiem pretendentiem, un lēma
arī par LZA goda doktora grāda Dr.h.c.chem.
piešķiršanu LU Ķīmijas fakultātes katedras
vadītājam profesoram Andrim Actiņam.
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21. oktobrī ar LU CFI vadošas pētnieces
Dr.phys. Līgas Grīnbergas ziņojumu “Par
pētījumiem ūdeņraža uzglabāšanā un iegūšanā” sākās nodaļas locekļu iepazīstināšana ar
jaunajiem LZA locekļu kandidātiem. Ārzemju
locekļa kandidātu Tarmo Soomeri raksturoja
LZA prezidents O. Spārītis un akad. A. Siliņš.
Akad. Juris Purāns un akad. Andris Šternbergs raksturoja otru ārzemju locekļa kandidātu — izcilo itāļu fiziķi Antonio Biankoni
(Antonio Bianconi) un viņa sadarbību ar LU
CFI. Tika izveidota darba grupa FTZN nolikuma projekta uzlabošanai.
22. oktobrī OECD Zinātnes un tehnoloģiju
politikas komiteja sniedza savu formālo pozitīvo viedokli par Latvijas zinātnes politikas un
prakses atbilstību OECD standartiem. Savukārt 2015. g. 18. novembrī Parīzē notiks pievienošanās sarunas OECD Izglītības politikas
komitejā. Tehniskās sarunas ir plānots noslēgt
līdz šī gada beigām.
Latvijas iestāšanās OECD jau ilgu laiku bijusi viena no Latvijas nozīmīgākajām
ekonomiskajām un ārpolitikas prioritātēm.
1996. g. Latvija, Lietuva un Igaunija kopīgi
iesniedza deklarāciju, kurā tika pausta Baltijas valstu vēlēšanās nākotnē iegūt OECD dalībvalsts statusu. Latvijas mērķis pievienoties
organizācijai atkārtoti tika izteikts 2004. g.
un nostiprināts Latvijas Republikas Ministru
kabineta 2004. g. 17. augustā pieņemtajās
Latvijas un OECD sadarbības politikas pamatnostādnēs. Vēlme iestāties OECD tika pausta
arī 2006. g. 2012. g. 26. jūnijā OECD ģenerālsekretāram A. Gurijam tika iesniegta
Latvijas Republikas Ministru prezidenta Valda
Dombrovska vēstule ar atkārtotu pieteikumu
par Latvijas iestāšanos organizācijā.
2013. g. 30. maijā Parīzē notiekošajā
OECD Padomes sēdē dalībvalstis pilnvaroja
organizācijas ģenerālsekretāru uzsākt sarunas
ar Latviju par pievienošanos, bet 15. oktobrī
OECD Padome apstiprināja Latvijas iestāšanās
sarunu “Ceļa karti”, kas nosaka individuālo
Latvijas pievienošanās plānu organizācijai,
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procedūras un visu citu nepieciešamo informāciju procesa norisei. Pievienošanās process, tuvinoties OECD standartiem un paraugpraksēm,
palīdz valstīm noteikt veidus, kā sasniegt sekmīgākus rezultātus savu iedzīvotāju labā. Tas
nozīmē kandidātvalsts likumu, politikas virzienu un prakses padziļinātu, visaptverošu analīzi
plašā valsts politikas spektrā. Latvijas politikas
izvērtēšanai un rekomendāciju sniegšanai par
nepieciešamajām izmaiņām, tuvinoties OECD
standartiem un labākajām praksēm, tiek mobilizētas 21 OECD tehniskās komitejas zināšanas un pieredze.
Pievienošanās process ir paredzēts kā atbalsts Latvijas iekšējo reformu dienaskārtībai
un var sekmēt tās noteikto politikas prioritāšu
īstenošanu, t.sk. veicināt zinātnes attīstību un
inovācijas, kā arī palielināt izglītības efektivitāti.
Latvijas Ārstu biedrībā interesenti iepazinās ar divām jaunām grāmatām: profesores
Sandras Lejnieces “Dzelzs deficīta anēmija”
(Rīga: SIA “Medicīnas apgāds”, 2015, 78
lpp.) un ” Porfīrija. Mīti, leģendas un realitāte” profesora Aivara Lejnieka redakcijā (Rīga:
SIA “Medicīnas apgāds”, 2015, 75 lpp.).
27. oktobrī notika LZA Senāta sēde. Zinātniskos ziņojumus sniedza trīs kandidāti
LZA jauno locekļu vēlēšanām — LZA korespondētājlocekle Māra Grudule: “Novitātes
17. un 18.gs. literatūrpētniecībā”, LZA korespondētājloceklis Mārtiņš Rutkis: “Starpmolekulārā mijiedarbība — manus pētījumus
vienojošais fenomens” un LZA korespondētājloceklis Andrejs Ērglis: “Modernā kardioloģija
Latvijā — klīniskās prakses un medicīnas bāzes zinātņu sintēze”. Senāts apstiprināja LZA
goda doktora grādu ķīmijā (Dr.h.c.chem.) LU
profesoram A. Actiņam.
28. oktobrī FTZN sēdes dalībnieki iepazinās ar īsteno locekļu kandidātiem. LZA kor.
loc., Dr.sc.ing. Andrejs Krasņikovs referātā
“Kompozītie materiāli būvniecībā. Mehānika,

zinātnes dzīve
tehnoloģijas un modelēšana” raksturoja savu
veikumu šajā jomā un arī pedagoģisko darbību RTU. LZA kor. loc. Dr.phys. M. Rutkis
referātā “Starpmolekulārā mijiedarbība —
manus pētījumus vienojošais fenomens” aprakstīja pētījuma tematiku un lietotās metodes. Slēgtā balsošanā FTZN izteica savu
atbalstu visiem LZA locekļu kandidātiem, kā
arī piešķīra LZA goda doktora grādu Mārim
Vītiņam. Tika apstiprināts arī FTZN nolikums.
29. oktobrī — LZA HSZN sēde, kuras
darba kārtībā bija paredzēti trīs jautājumi: Dr.
habil. oec. B. Rivžas ziņojums VPP EKOSOC
LV 1. posmā paveiktā un 2. posma izaicinājumu publiskā izskatīšana; Dr. philol. Māras
Grudules ziņojums “Kurzemes kultūrvēstures
izpētes jautājumi 18. gs.”; arī balvu ekspertu
komisiju apstiprināšana.
30. oktobrī ĶBMZN sēdē klausījās un
apsprieda LZA īsteno locekļu kandidātu
A. Ērgļa un K. Tāra ziņojumus par zinātnisko,
pedagoģisko un organizatoro darbību. Informāciju par ārzemju locekļa kandidātu Lietuvas ZA prezidentu Valdemaru Razumu (Valdemaras Razumas) sniedza akad. O. Spārītis.
Aizklāti balsojot, sēdes dalībnieki izteica atbalstu visiem pretendentiem. Par savu dalību
Inter Academy Medical Panel rīkotajā Jauno
ārstu līderu programmā informēja Dr. med.
M. Kalējs.
2015. g. oktobrī iznācis LZA goda doktora Ilgoņa Bērsona sastādītais Kārļa Skalbes
“Mūža rakstu” 7. sējums. Sējuma iznākšanā piedalījies arī Kārļa Skalbes mazdēls,
arhitekts un dizainers Andrejs Legzdiņš no
Zviedrijas. “Mūža rakstu” idejas autors un
sastādītājs literatūrzinātnieks I. Bērsons
skaidrojis, ka 7. sējumā ietilpst daudz rakstu
no periodikas, tādējādi veidojot unikālu
materiālu un foto pirmpublicējumus, līdzīgi
kā iepriekšējos sējumos. Dzīves vēstījumā
galvenokārt izmantoti Latvijas Nacionālā
arhīva fondi.

Novembris

2. novembrī LZA prezidents O. Spārītis
nosūtīja apsveikumu Azerbaidžānas Nacionālās zinātņu akadēmijas prezidentam Akifam
Alizadem (Akif Alizadeh) sakarā ar 70. gadadienu, ko Azerbaidžānas NZA atzīmē 2015. g.
10.–11. novembrī.

5. novembrī LZA uz pirmo sēdi tās jaunajā sastāvā sanāca ar Izglītības un zinātnes
ministrijas š.g. 23. oktobra rīkojumu nr. 478
“Par Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisiju”
apstiprinātā komisija.
Par šīs komisijas priekšsēdētāju tika ievēlēts Juris Ekmanis — Dr.habil.phys. akadēmiķis, LZA viceprezidents, Augstākās
Izglītības padomes pārstāvis, bet par komisijas priekšsēdētāja vietnieku – Dr.habil.
chem. prof. akadēmiķis Raimonds Valters,
LZA Ķīmijas, bioloģijas un medicīnas zinātņu
nodaļas priekšsēdētājs.
8.–13. novembrī LZA prezidents O. Spārītis kopā ar Latvijas delegāciju (no Izglītības
un zinātnes ministrijas puses — Agrita Kiopa
un Maija Bundule, no Latvijas Zinātnes padomes — Jānis Kloviņš) apmeklēja Taivanu.
Ar nelielu delegāciju pārstāvēta bija arī Lietuvas Republikas zinātnes administrācija, jo
vizītes laikā notika kārtējā Latvijas–Lietuvas–
Taivanas zinātniskās sadarbības atbalsta
fonda sanāksme. Prezidents O. Spārītis tikās
ar Taivanas Academia Sinica viceprezidenti
profesori Yu Wang, referēja Taipejas Nacionālās tehnoloģiju universitātes Arhitektūras un
dizaina fakultātē, kā arī apmeklēja vairākas
citas ar pētniecību un inovācijām saistītas
universitātes un Hin-chu pilsētas teritorijā
izvietoto Industriālo tehnoloģiju parku — Taivanas “Silīcija ieleju”. Pēc daudzo ar zinātni saistīto institūtu, tehnoloģisko centru un
universitāšu apmeklējuma Latvijai ir svarīgi
apzināties, ka neliela, bet uz intelektuālo resursu attīstību orientēta valsts spēj kļūt par
ekonomiski plaukstošu, modernu tehnoloģiju
un inovatīvas rūpniecības zemi.
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10. novembrī notika LZA Senāta sēde,
kurā tika apspriestas LZA jauno locekļu kandidatūras un izstrādāti ieteikumi pilnsapulcei
šajā jautājumā. Par 4. Letonikas kongresa
rezultātiem ziņoja akadēmiķis Tālavs Jundzis,
par Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisijas (VZKK) darbu no 1999. līdz 2015. g. —
akadēmiķis Raimonds Valters. Jaunievēlētais
VZKK priekšsēdētājs akadēmiķis J. Ekmanis
informēja par VZKK turpmāko darbību. Par
zinātnes finansējumu runāja LZP priekšsēdētājs akadēmiķis Andrejs Siliņš. Senāts apstiprināja LZA goda doktora grādu Dr.h.c.sc.
comp. Mārim Vītiņam un Dr.h.c.hist. Kārlim
Kangeram.
11. novembrī Fizikas un tehnisko zinātņu
nodaļas sēdē LZA goda doktors Jānis Jansons
sakarā ar ANO pasludināto “Gaismas gadu”
nolasīja referātu “Optisko fotonu skaitīšana
un tās lietojums vēsturiskā skatījumā”. Vidzemes Augstskolas profesora Egila Gintera
sniegtais referāts “Politikas lēmumu imitāciju
modelēšana — Eiropas Komisijas iniciēto zinātniskas pētniecības ietvara programmu projektu pieredze” izraisīja lielu interesi. Radās
ierosme vēlreiz izdiskutēt problēmu plašākā
akadēmijas vidē.
12. novembrī LZA Portretu zālē notika
Oksfordas Universitātes matemātikas profesora Džona Lenoksa (John Lennox) zinātniskā lekcija diskusija “Hokings un Dokinss
par Dievu — patiesība vai maldi?” (Hawking
and Dawkins: Is God a Delusion?), kurai sekoja jautājumi par šo tēmu. Pasākuma moderators — LZA kor.loc. asoc. prof. Vjačeslavs
Kaščejevs.
13. novembrī ĶBMZN sēdē noklausījās
akad. Aivara Lejnieka un kor. loc. Sandras
Lejnieces priekšlasījumu “Filozofiskas pārdomas par šodienas internās medicīnas izpratnes maiņu jeb ārsta personīgā un profesionālā
attīstība”.
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Saistībā ar Latvijas valsts 97. gadadienu
un Brīvības pieminekļa 80. gadskārtu, LZA
HSZN izbraukuma sēdē notika Brīvības pieminekļa apskate un iepazīšanās ar tā vēsturi.
LZA īstenai loceklei Dacei Markus — 65.
17. novembrī LZA prezidents O. Spārītis
tikās ar jauno Izraēlas vēstnieci Latvijā Lironu
Bar-Sadē (Lironne Bar-Sadeh), kura ieradās
akadēmijā iepazīšanās vizītē. Sirsnīgu sarunu
gaitā vēstniece interesējās par līdzšinējo Latvijas sadarbību ar Izraēlas zinātniskajām instancēm un solīja sniegt jebkādu atbalstu sadarbības veicināšanai starp Latviju un Izraēlu.
18. novembrī svinīgajā Rīgas domes sēdē
tika pasniegti Rīgas augstākie apbalvojumi:
“Gada rīdzinieka” balva, Atzinības raksti un
Rīgas Domes un LZA balva. Šogad īpaši jāatzīmē “Rīgas balvas 2015” ekspertu komisijas vienprātība balvu piešķiršanā izciliem
zinātnes un mākslas pārstāvjiem, to vidū LZA
īstenajam loceklim J. Gardovskim, LZA goda
doktoram R. Lācim, LZA īstenajam loceklim R. Kondratovičam un LZA goda loceklei
Dž. Skulmei.
“Gada rīdzinieka” balvu saņēma māksliniece Dž. Skulme par ieguldījumu Latvijas
mākslas un sabiedriskās dzīves attīstībā un
Rīgas atpazīstamības veicināšanu pasaulē.
Par daudzpusīgas augstākās izglītības attīstību un sekmīgu ārvalstu studentu piesaisti
Atzinības raksts piešķirts Rīgas Stradiņa Universitātes rektoram, profesoram J. Gardovskim.
Sirds ķirurģijas centra vadītājs, profesors
R. Lācis tika apbalvots par izcilu ieguldījumu
medicīnas zinātnes attīstībā un sekmīgu
starptautisko sadarbību.
Rīgas domes un LZA balvu saņēma akadēmiķis R. Kondratovičs par izcilu selekcionāra
darbu, ieguldījumu daiļdārzniecībā un Rīgas
atpazīstamības veicināšanu pasaulē. LZA, nominējot R. Kondratoviču balvai, īpaši izcēla
viņa pusgadsimtu ilgā darba sasniegumus, no

zinātnes dzīve
kuriem būtiskākie ir: Latvijas flora papildināta ar jaunu kultūraugu — rododendriem; izstrādāta rododendru audzēšanas agrotehnika
un pavairošanas metodes; noskaidroti fizioloģiskie un bioķīmiskie procesi to adaptācijas
laikā; kā arī radīta bagātīga publikāciju bāze,
kas kalpo par vērtīgu izziņas avotu dārzkopjiem un visiem interesentiem.
18. novembrī akadēmiķim Agrim Gailītim — 80.
19. novembrī LZA korespondētājloceklim
Ervīnam Lukševičam — 60.
LZA prezidents O. Spārītis nosūtīja līdzjūtības vēstuli LZA ārzemju locekļa profesora
Endela Lipmā (Endel Lippmaa) ģimenei un
Igaunijas Zinātņu akadēmijas prezidentam
Tarmo Somerem (Tarmo Soomere) sakarā ar
profesora, Igaunijas ZA locekļa aiziešanu mūžībā.
21. novembrī LZA goda doktoram Astrīdam Freimanim — 80.
24. novembrī LZA pasniegtas ikgadējās Cicerona balvas. To piešķiršanas mērķis
ir atzīt un veicināt publiskās komunikācijas
nozīmi, godināt tos, kuri sekmīgi darbojušies
politikā, žurnālistikā, akadēmiskajos un radošajos procesos.
Māksliniece Dž. Skulme apbalvota par
Latvijas kultūras virzīšanu pasaulē un būtisku devumu valstiskās neatkarības atjaunošanā. L. Ribickis, Rīgas Tehniskās universitātes
rektors, balvu saņēma par konsekventu augstākās tehniskās izglītības un tās tautsaimnieciskās ietekmes stiprināšanu. Ar Cicerona
Goda nosaukumu atzīmēts Jānis Rozenbergs,
Cēsu novada domes priekšsēdētājs, par nozīmīgu veikumu Vidzemes reģiona attīstībā,
Sandra Kropa, Latvijas radio 1 žurnāliste, par
pievilcīgu un daudzpusēju zinātnes atspoguļojumu un mākslas zinātņu doktors Miervaldis Mozers par ilggadēju radošu ieguldījumu

profesionālu konkursu veidošanā. Cicerona
balvu kopš 1999. g. LZA sadarbībā ar LU
un vairākām nevalstiskām organizācijām
pasniedz publisko vēstījumu praktiķiem par
veiksmīgu sabiedrības uzrunu un rīcību,
realizējot sociālās saliedēšanas idejas lokālā,
nacionālā un starptautiskā mērogā. Laureāti
ir bijuši gan Latvijas, gan mūsu kaimiņvalstu
prezidenti, vietējo pašvaldību vadītāji, Latvijas mākslas un izglītības jomā strādājošie,
daudzi žurnālisti.
25. novembrī Starptautiskā Gaismas un
gaismas tehnoloģiju gada ietvaros, atzīmējot
Einšteina Vispārīgās relativitātes teorijas simtgadi Latvijas Universitātes (LU) bibliotēkā
Kalpaka bulvārī, izmantojot rakstus žurnālā
“Zvaigžņotā Debess”, atklāja izstādi par gaismas nozīmi Visuma izzināšanā.
Gaismas ātruma noteikšana ievadīja jaunu ēru zinātnes vēsturē. Gaismas ātrums, ko
fizikā tradicionāli apzīmē ar latīņu “c”, figurē
vienādojumos, kas saista telpas un laika koordinātes. Šī konstante nosaka arī sakaru starp
ķermeņa masu m un tai atbilstošo enerģiju E;
sakarība E=mc2 ir ienākusi sabiedrības kultūrā.
Atklāšanas pasākumā, kas bija arī jaunatnes kupli apmeklēts, LZA akadēmiķis LU
profesors Mārcis Auziņš stāstīja par Einšteinu
un 20. gadsimta fiziku, vairāk pievērsdamies
zinātnieka personībai.
26. novembrī notika LZA Rudens pilnsapulce. Pilnsapulcē tika pasniegtas divas LZA
Lielās medaļas — akadēmiķim A. Barševskim par nozīmīgu ieguldījumu entomoloģijas
attīstībā Latvijā un Latvijas koleopteroloģijas
skolas izveidošanu Daugavpilī un akadēmiķim Andrim Šternbergam par nozīmīgu devumu jaunu funkcionālo materiālu un nanotehnoloģiju attīstīšanā. Laudatio A. Barševskim
nolasīja akadēmiķis Indriķis Muižnieks, akadēmiķim A. Šternbergam — LZA korespondētājloceklis M. Rutkis. Pilnsapulces dalībnieki
noklausījās arī divas akadēmiskās lekcijas:
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2016. gads

70. sējums

1. numurs

A. Barševska ““Ģints Doliops Waterhouse,
1841 (Coleoptera: Cerambycidae) — dabas māksla un izdzīvošanas fenomens” un
A. Šternberga “Funkcionālie materiāli un
nanotehnoloģijas: attīstības metamorfozes”.
LZA goda loceklim Imantam Lancmanim tika
pasniegta Eiropas Zinātņu un mākslu akadēmijas Lielā balva, bet Solomona Hillera
balva — Dr.chem. Gintam Šmitam. LZA
ģenerālsekretārs Valdis Kampars akadēmijas locekļus informēja par tiesvedību ar
SIA “Rīgas koncertzāle”. LZA jaunu locekļu vēlēšanās akadēmija tika papildināta ar
pieciem jauniem akadēmiķiem — A. Ērgli,
M. Gruduli, Andreju Krasņikovu, M. Rutki un
K. Tāru. Par LZA korespondētājlocekļiem tika
ievēlēti Ina Alsiņa (lauksaimniecības zinātne), Pāvels Arsenjans (ķīmija), Līga Grīnberga (fizika), Valdis Tēraudkalns (teoloģija). Par
LZA ārzemju locekļiem ievēlēti Antonio Biankoni (Itālija), Pāvels Gusakovs (Baltkrievija),
Valdemars Razums (Lietuva), Tarmo Somere
(Igaunija) un Karls Pajusalu (Igaunija), par
goda locekļiem Māra Lāce un Gunārs Krollis.
27. novembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notika 4. Viroterapijas konference, kura
pulcēja vairāk nekā simt interesentu — Latvijas vadošos onkologus, dermatologus, ķirurgus zinātniekus un citus onkoloģijas nozares
ekspertus. Konferencē tika apskatīti ievērojamākie viroterapijas pēdējā gada notikumi —
medikamenta Rigvir iekļaušana klīniskajās
vadlīnijās, to reģistrācija Gruzijā, zinātniskā
publikācija autoritatīvajā medicīnas žurnālā
Melanoma Research un straujš ārzemju vēža
pacientu pieplūdums.
Konferenci atklāja akadēmiķis Ivars Kalviņš, kurš uzsvēra, ka viroterapija ir nozare,
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kurā Latvija ir pirmā pasaulē: “Mēs esam
atraduši ceļu, kā palīdzēt onkoloģiskajiem
pacientiem uzveikt audzēju, nekaitējot visam
organismam.”
Dr.med. Aleksandrs Derjabo savā ziņojumā atzīmēja, ka arvien vairāk vēža ārstēšanā vērojama tendence pielietot onkolītisko
viroterapiju. Aptuveni 75% no visiem Latvijas melanomas pacientiem saņem valsts
kompensētu onkolītisko terapiju ar Rigvir.
A. Derjabo uzsvēra arī profilakses un agrīnas
diagnostikas nozīmi sekmīgā vēža ārstēšanā.
Konferences laikā lielu klātesošo interesi
izraisīja pasaulē pirmā vēža viroterapijas nozares žurnāla Cancer Virotherapy prezentācija.
Žurnāla Cancer Virotherapy veidošanā piedalījās starptautiska komanda galvenā redaktora
profesora Pētera Alberta vadībā. Cancer Virotherapy ir populārzinātnisks izdevums, kurš
iznāk divas reizes gadā, tas ir pieejams gan
drukātā veidā, gan tiešsaistē, modernā interaktīvā formātā mājaslapā www.cancervirotherapy.eu.
Konferencē ar ziņojumiem uzstājās arī
profesors Pēteris Alberts, Linda Brokāne, Ieva
Strēle, Vika Telle, Kaspars Losāns, Valdis Točs
un Kintija Barloti.
28. novembrī. Liepas kultūras namā
G. Eniņam par grāmatu “Nezināmā Latvija”
pasniedza Veidenbauma prēmiju.
LZA prezidentam, LZA īstenajam loceklim
Ojāram Spārītim — 60.
LZA ārzemju loceklim Johanesam Erki
Hollo — 75.

