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Ievads
Jautājums, kā tautai, dažādām institū-

cijām, tostarp baznīcai, un indivīdiem iztu-
rēties totalitāras varas okupācijas gadījumā, 
diemžēl pastāvēs, kamēr vien būs pati oku-
pācijas iespējamība. Šis jautājums nav abs-
trakts un teorētisks. Dzīves īstenība institūci-
jām un indivīdiem prasa ļoti konkrētu atbildi 
šeit un tagad, turklāt bieži vien skarbos, pat 
brutālos apstākļos. Latvijā tāda situācija bija 
1940., 1944. gadā un turpmākajos okupā-
cijas gados. 

Latvijas iedzīvotāji un īpaši tās pamat-
tauta — latvieši — okupācijas rezultātā bija 
zaudējuši savu valsti. Pēc Latvijas reoku-
pācijas 1944.–1945. gadā viņiem un viņu 

baznīcai vajadzēja izlemt, kā attiekties pret 
komunistisko režīmu. Ar okupāciju dzīve ne-
beidzas, tā turpinās nu jau citos — mate-
riāli, sociāli, politiski un, galvenais, morāli 
un garīgi — daudz sarežģītākos un skarbā-
kos apstākļos. Kompromisam ar sirdsapziņu 
šādos nosacījumos var būt augsta, pat ļoti 
augsta cena. 

Izvēle nebija plaša. Indivīds vai institū-
cija varēja ieņemt kādu no trim attieksmēm 
(ar dažādām nokrāsām un pārejām no citas 
uz citu).
1.  Kolaborācija. Tā absolūti lielākajā daļā 

gadījumu bija piespiedu rakstura un 
izdzīvošanas labad. Tāpēc kolaboranti 
to centās veikt pēc iespējas mazāk un  
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Pēc komunistu reokupācijas 1944. gadā Latvijas iedzīvotājiem un tās baznīcai bija 
jāizvēlas, kādu attieksmi — kolaborāciju, nodevību vai pretestību — pret to ieņemt.  
Rakstā īpaša uzmanība veltīta garīdznieku — partizānu atbalstītāju — rīcības iespēja-
majiem teoloģiskajiem motīviem un to analīzei. Bibliskais uzskats ir principiāli pretējs 
un nesavienojams ar komunistisko, kas arī noteica dažu drosmīgu garīdznieku izšķiršanos 
dažādā veidā palīdzēt nacionālo partizānu kustībai. 
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zemākā līmenī. Dzīvē tas nozīmēja ārēji 
demonstrēt lojalitāti režīmam, bet iekšē-
ji censties saglabāt savu institucionālo 
suverenitāti, indivīda gadījumā — savu 
pašcieņu. 

2.  nodevība — pāriet jaunā režīma pusē, 
pieņemt tā vērtības un pilnā mērā sadar-
boties, savu turpmāko dzīvi būtiski sais-
tot ar to.

3.  nonkonformisms — atklāti nepakļauties 
un klaji pretoties režīmam, tā faktiski no-
nākot konfrontācijā ar jauno varu. Dzīves 
īstenībā tas nozīmēja drīzu pāriešanu pa-
grīdē vai partizānos.2

okupācijas situācija katram uzdeva ne-
atliekamus jautājumus: kuru no šīm attiek-
smēm izvēlēties? cik tālu katrā no tām iet? 
Ko uzskatīt par apzinātu nodevību, bet ko 
tikai par izdzīvošanas izraisītu sadarbošanos 
(t. s. sadzīves jeb “sviestmaizes kolaboracio-
nismu”)?

Katrai izvēlei bija sava motivācija, sav-
tīga vai nesavtīga. Katrai bija sava cena, kā 
arī tuvākās un tālākās sekas. baznīcas va-
dība institūcijas saglabāšanas dēļ izvēlējās 
sadarboties ar okupācijas režīmu. Lielākā 
garīdznieku daļa ieņēma pasīvu un nogai-
došu attieksmi, ieturot “zemu profilu” (keep 
a low profile — angļu val.). savukārt daži 
garīdznieki izvēlējās palīdzēt nacionālo par-
tizānu kustībai. 

Šis raksts iezīmēs minētās pamatattiek-
smes: kolaborāciju, nodevību, pretestību. 
īpaša uzmanība tiks veltīta garīdznieku, 
partizānu atbalstītāju, rīcības iespējamajiem 
teoloģiskajiem motīviem.

Kolaborācijas izvēle  
un tās sekas

Kolaborācijai vairākumā gadījumu bija 
okupācijas kopējās situācijas vai tiešs pie-
spiedu raksturs. Tas vienlīdz attiecās kā uz 
laicīgām, tā garīgām iestādēm un indivī-
diem. rakstā pievērsīšos tikai luterāņu un 
katoļu baznīcas vadībai un dažiem tās ga-
rīdzniekiem. 

Pirmais no LPsr luterāņu arhibīska-
piem Gustavs Tūrs (1890–1973)3 situāciju 
saprata reālpolitiski, cenšoties baznīcai uz-
spiestajā kolaborācijā saglabāt kaut nelielu, 
tomēr kādu kalpošanas iespēju.4 Latvijas 
evaņģēliski luteriskās baznīcas (LeLb) pēt-
nieks Jouko Talonens (Jouko Juhani Talo-
nen, 1953) Tūra rīcību vērtē šādi: “Kom-
partijas varas orgānu mērķis bija izmantot 
baznīcas kolaboracionistu aktivitātes savas 
popularitātes vairošanai iedzīvotāju vidū, 
savukārt Tūrs galu galā spēja šo politiku iz-
mantot arī baznīcas interesēs. [..] Tūru nevar 
uzlūkot tikai kā komunistiskās propagandas 
ieroci. [..] Viņš bija tā laika politiskā teāt-
ra spēlmanis, un viņa personīgais viedok-
lis nemaz nelīdzinājās oficiālajās runās un 
rakstos paustajam.”5 spilgtākais (un anek-
dotiskākais) piemērs tam ir viņa radioruna  
1947. gada 8. aprīlī trimdas latviešiem, ai-
cinot tos atgriezties Latvijā. Arhibīskaps po-
zitīvi izteicās par padomju iekārtu, reliģijas 
brīvību un LeLb situāciju LPsr. uzrunu Tūrs 
noslēdza, citējot korāli: “Ak, Tēva nams, tu, 
miera vieta, kad nākšu Tavos pagalmos!”6 
Tas bija bēru korālis.

baznīcai kā institūcijai bija svarīgi sagla-
bāt sevi:
1) lai nodrošinātu tautai daudzmaz regulā-

ru kristīgās vēsts pieejamību. To skaid-
ro pētniece solveiga Krūmiņa-Koņkova: 
“no baznīcas puses, protams, sadarbība 
ar padomju varu [..] bija iespēja saglabāt 
draudzes un nepieļaut, lai notiek tas, kas 
bija Padomju Krievijā, kur Pareizticīgā 
baznīca faktiski tika iznīcināta”7;

2) lai simboliski uzturētu Latvijas teritorijas 
garīgo piederību Dievam (kā sacīja mā-
cītājs, profesors Dr. roberts Feldmanis 
(1910–2002): “Ir svarīgi saglabāt arī 
tukšās baznīcas8 — tās ir kā Dieva sarg-
posteņi, kas liecina, ka teritorija pieder 
Viņam”9);

3) lai uzturētu latviešu tautas identitāti, 
tikumiskās un kultūras vērtības. baz-
nīcu tās šķirtības dēļ no valsts neskāra  
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vispārējā rusifikācija. Tādā mērā, kā 
baznīca uzturēja tautā kristīgo ticību, tā 
visu okupācijas laiku glabāja arī nozīmī-
gu tautas identitātes dimensiju, jo “lat-
viešu tautas daļa reliģiskās vērtības uz-
skatīja par sava dzīvesveida sastāvdaļu. 
[..] [baznīca] bija svarīgs faktors latviešu 
mentalitātes, kultūras un valodas veido-
šanā un saglabāšanā”10.
baznīca atradās starp garīgi morāliem 

dzirnakmeņiem: no vienas puses, atbildība 
Dieva, sava uzdevuma, sevis pašas un sa-
vas tautas priekšā, no otras, režīma viltīgais 
un brutālais žņaudzējčūskas spiediens. Abas 
prasības — būt lojālai un sadarbīgai ar LPsr 
varu un tajā pašā laikā būt konsekventi kris-
tīgai — bija savstarpēji izslēdzošas. Katra no 
tām veda vai nu uz baznīcas fizisku likvi-
dāciju,11 vai tās morālu un garīgu pašiznīci-
nāšanos. sadarbošanās ar okupācijas varu 
kompromitēja baznīcu tās Kunga Kristus un 
tautas priekšā. baznīca pakāpeniski zaudēja 
uzticību Dievam un savam kalpošanas uzde-
vumam, mazinot vai pavisam zaudējot savu 
garīgi morālo autonomiju režīma un autoritā-
ti tautas acīs. savukārt klaja pretošanās un 
nepakļaušanās nozīmēja parakstīt sev fizis-
ku nāves sodu.

Trimdas mācītājs un jurists Arnolds rau-
tenšilds (1906–2007) kompromisa situāciju 
raksturoja šādi: “Totalitāra valsts un kristīgā 
baznīca ir nesamierināmi pretstati. Ja tie to-
mēr samierinās, tad vai nu valstī vairs nav 
totalitārisma, vai arī baznīca vairs nav kristī-
ga.”12 Tātad kompromiss ar totalitāru režīmu 
principā nav iespējams, jo:
1) režīms pretendē uz absolūtu varu. To 

veidojošais ļaunums ir agresīvi ekspan-
sionisks, tas faktiski grib ieņemt Dieva 
vietu. bet Dievs saskaņā ar 1. bausli 
(“es esmu Dievs, tavs Kungs, tev nebūs 
citus dievus turēt manā priekšā”, 2moz 
20:2–3) nevienam negrasās atdot mo-
nopoltiesības uz patiesību. Viņš nevēlas 
ne ar vienu dalīties dievišķuma atribūtos, 

jo tad Viņš vairs nebūtu visvarens, t. i., 
nebūtu Dievs;

2) komunistiskais režīms pēc būtības bija 
melīgs (“viņš ir melis un melu tēvs”, Jņ 
8:44b). Tas neskaitāmas reizes bija lau-
zis savus solījumus, tam nevarēja uzticē-
ties.13 Tas arī nemaz negrasījās tos pildīt. 
Jebkura vienošanās ar to bija bīstama 
baznīcas pastāvēšanai. savukārt režīma 
izpratnē katra sadarbība baznīcai bija tai 
vienpusēja saistību uzņemšanās, lai fak-
tiski nodrošinātu režīma ļaunuma ietek-
mes paplašināšanu. Krūmiņa-Koņkova 
šādi komentē sadarbības rezultātu: “Pa-
rādījās jauns baznīcas tēls — padomju 
varai lojāla organizācija, kas sludina no 
kanceles cīņu par mieru, par lielāko ie-
naidnieci nosaucot AsV. [Katoļu bīskaps] 
Pēteris strods [..] ieguva apzīmējumu 
“sarkanais bīskaps”. [Šiem pasākumiem] 
bija noteikti ārpolitiski un arī izlūkošanas 
un pretizlūkošanas mērķi. Kāpēc baznī-
ca bija vajadzīga? [Jo tai] cilvēki uzticas 
krietni vairāk nekā pašam padomju režī-
mam un [tai] rietumnieki uzticēsies vai-
rāk nekā padomju diplomātijai.”14 Psrs 
reliģiskās politikas mērķis bija pakāpe-
niski pārvērst baznīcu par Valsts drošī-
bas komitejas (VDK) piesegorganizāciju. 
Iecere bija to infiltrēt līdz pakāpei, ka 
tā faktiski tiktu izēsta no iekšpuses, bet 
vienlaikus saglabājot tautai un ārzemēm 
savu ārēji pievilcīgo tēlu, čaulu. Tāpēc 
vienīgās pareizās attiecības ar totalitāru 
režīmu bija konsekventa cīņa;

3) režīms bija antihumāns, vārda tiešākajā 
nozīmē — slepkavniecisks (“[velns] no 
iesākuma ir bijis cilvēka slepkava”, Jņ 
8:44a). ne velti ebreju izcelsmes vācu 
publiciste un politikas teorētiķe Hanna 
ārente (Hannah Arendt, 1906–1937) 
sacīja, ka totalitāras varas galvenā sa-
stāvdaļa ir totalitārais terors.15 Amerikā-
ņu politologs, totalitāro režīmu letalitātes 
pētnieks rūdolfs rammels (Rudolph 
Joseph Rummel, 1932–2014) uzrāda 
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šo nāves bilanci: “Gandrīz 170 miljoni 
vīriešu, sieviešu un bērnu ir tikuši no-
šauti, sisti, spīdzināti, nodurti, dedzinā-
ti, nomērdēti badā un salā, satriekti vai 
nostrādināti līdz nāvei; aprakti dzīvi, no-
slīcināti, pakārti, sabumboti vai nogalēti 
jebkurā citā no neskaitāmiem veidiem, 
kuros valdības ir izraisījušas neapbruņo-
tu, bezpalīdzīgu pilsoņu un ārzemnieku 
nāves. 84% šo upuru ir uz megaslepka-
vu staļina, Hitlera un mao rēķina.”16

baznīcas attiecībās ar šādu režīmu jeb-
kurš kompromiss kompromitē patiesību, ra-
dot iespaidu, ka:
n patiesība nav pašpietiekama, suverēna, 

tā pastāv tikai par tik, par cik to pieļauj 
režīms; 

n patiesība ir pakļaujama politiskai kon-
junktūrai, tā ir maināma un tātad mai-
nīga un relatīva. no dievišķa atribūta, 
absolūtas vērtības tā tiek degradēta līdz 
sekulāra viedokļa līmenim;

n patiesība nav spējīga sevi aizstāvēt, bet 
tikai piekāpties varas priekšā. Kad ar po-
litisku spiedienu tika panākta baznīcas 
piekāpšanās kādā vienā konkrētā gadīju-
mā, tad ar šo precedentu tika apelēts pie 
citiem politmanipulācijas adresātiem.
Tātad baznīcas situācija bija dramatiska, 

pat traģiska. Vai nu ātra un varonīga, vai 
arī lēna un pazemojoša nāve, bet nāve bija 
paredzama jebkurā gadījumā. Atlika tikai 
cerēt, ka otrajā gadījumā režīma sociāleko-
nomiskās problēmas un starptautiskā situā-
cija (aukstais karš) nepārredzamā nākotnē 
darīs galu arī okupācijai (kā tas arī notika). 
stratēģiskā perspektīvā jautājums bija: kura 
degradācijas ātrums apsteigs kuru — režīma 
vai baznīcas? 

Šajos apstākļos baznīcas galvenais uz-
devums bija izturēt17 nezināmo laika posmu 
līdz režīma sabrukumam. Par to aukstā kara 
sākumā gan nekas neliecināja. Vienīgās režī-
ma dotās tiesības baznīcai, roberta Feldma-
ņa vārdiem runājot, bija “tiesības nomirt”18. 

Tas, ka baznīcas vadība vispirms glāba 
savu institūciju, noteica arī to, ka vajāšanu 
gadījumā (kas bija tikai īsa laika un žanra 
jautājums) individuālais ticības apliecinā-
tājs, kurš nevēlējās sadarboties ar okupāci-
jas režīmu, nevarēja rēķināties ar savas va-
dības atbalstu. Drīzāk pat pretēji — parasti 
režīms centās represijas veikt ar eklesiālās 
varas rokām, lai notiekošais izskatītos pēc 
baznīcas iekšējas lietas. spiediena adre-
sātus baznīcas hierarhijā iepriekš izpētīja 
(čekas terminoloģijā — “izstrādāja”). Tika 
rūpīgi izlūkotas viņu cilvēciski vājās puses, 
sensitivitātes, grēki, lai uz tiem izdarītu 
spiedienu vai savervētu. solveiga Krūmi-
ņa-Koņkova šādi apraksta VDK spiedienu 
uz katoļu arhibīskapu Antoniju springoviču  
(1876–1958)19: “Šeškens20 izmantoja viņa 
autoritāro raksturu, zināmas rakstura vājī-
bas, lai veicinātu springoviča sadarbību ar 
padomju režīmu.”21

Tas labi redzams Vissavienības Ko-
munistiskās (boļševiku) partijas centrā-
lās komitejas (VK(b)P cK) biroja prezidija 
priekšsēdētāja Latvijas jautājumos Vasīlija 
rjazanova (Vasilij Rjazanov) ziņojumā par 
baznīcas sovetizācijas norisi: “VK(b)P LPsr 
cK birojs norādīja partijai un republikas pa-
domju vadītājiem, ka tiem ir jātiecas uz šo 
[katoļu un luterāņu] reliģisko organizāciju 
kā vissvešāko padomju sistēmai un visie-
spaidīgāko tautas vidū sovetizēšanu. VK(b)P 
LPsr cK birojs ieteica vietējiem vadītājiem 
pievērst galveno uzmanību arhibīskapam 
springovičam, latviešu katoļu vadītājam, 
paturot vērā springoviča negatīvo attiek-
smi pret savu priekšniecību romā. Garais 
un grūtais darbs ar viņu22 ir nesis augļus.23 
savā aicinājumā24 ticīgajiem springovičs ai-
cināja cīnīties pret bandītiem25 un atbalstīt 
padomju varas iestāžu politiku. Tas ļoti palī-
dzēja bandītu iziešanai no mežiem. springo-
vičs pavēlēja priesteri [Antonu Juhņēviču], 
kurš bija saskarē ar bandītiem, internēt uz 
trīs gadiem [klosterī]. Psrs Augstākās Pa-
domes vēlēšanu laikā springovičs izsūtīja 



RAKSTI    2022. gads    76. sējums    4. numurs

38

īpašu vēstuli ticīgajiem ar aicinājumu izpil-
dīt savu pienākumu pret Dzimteni. Ja mēs 
apkopojam visas springoviča, viņa vietnie-
ku un viņa pārraudzītā klēra darbības, tad, 
mums jāatzīst, ka tās ir bijušas lojālas, aktī-
vas un efektīvas. mēs iesakām, ka maskavai 
ir jādomā par to, kā lietot springoviču un 
viņa padotos kā Psrs, tā arī ārzemēs un kā 
piesaistīt viņu aizvien vairāk padomju auto-
ritātēm un, iespējams, pilnīgi atraut viņu no 
romas. [..] Lietas ar luterāņu baznīcu bija 
daudz ļaunākas: šīs baznīcas reakcionārie 
vadītāji nepūlējās pat slēpt savu naidīgumu 
pret padomju iekārtu. baznīcas vadītāji, 
bīskaps Irbe un viņa padotie, sekoja princi-
pam “jo ļaunāk, jo labāk.”26 

Par nepakļāvīgo LeLb vadību augstāk 
stāvošām instancēm sūdzējās Psrs Tautas 
komisāru padomes reliģijas kultu lietu piln-
varotais Latvijas Psr Voldemārs Šeškens: 
“Irbe nosūtīja divus vēstījumus draudzēm, 
vienu, kas saistīts ar bandītu atgriešanos no 
meža, un otru uz ziemassvētkiem. Abiem ir 
gandrīz pretpadomju raksturs, un tie ar mani 
nebija saskaņoti, lai gan es to viņam piepra-
sīju.”27

Pilnvarotais rakstīja: luterāņu baznī-
cu likvidēt mēs nevaram, to neļauj viņu  
skaits — pēc 1935. gada oficiālās statis-
tikas, Latvijā bija 1 075 641 luterānis,  
t. i., 55,14% iedzīvotāju.28 bet var izveidot 
iniciatīvas grupu no mācītājiem un laicīgām 
personām, kuri vajadzīgos jautājumus sa-
asinās un pieprasīs sinodes sasaukšanu, 
lai likvidētu tagadējo baznīcas Virsvaldi un  
ievēlētu jaunu arhibīskapu.29 

Šeškens pat ierosināja “sinodes laikā 
izvirzīt jautājumu par luterāņu baznīcas 
pārdēvēšanu no evaņģēliski Luteriskās par 
evaņģēliski Kristīgo, kā to savas dzīves lai-
kā vēlējās pats Luters, lai līdz ar to izbeigtu 
turpmāku vācu ietekmi. Tālākā perspektīvā 
var izvirzīt jautājumu par ūnijas veidošanu 
ar pareizticīgo baznīcu [..], dievkalpojumos 
pakāpeniski pārņemot atsevišķus pareizticī-
go rituālus un kalpošanas veidus”30.

Attiecībā uz LeLb vadību Vasīlijs rjaza-
novs atrada iedarbīgu pieeju: “mēs pievēr-
sām uzmanību zemākam klēram un centā-
mies izolēt baznīcas vadību. Garīdzniecība 
vīlās baznīcas vadītājos. Kad 1946. gadā 
Irbe un viņa tuvākie padotie tika arestēti, 
šos arestus uzņēma atzinīgi vai vienaldzī-
gi. Jaunie, kuri patiesi gribēja sadarboties 
ar padomju iestādēm, tapa par [baznīcas] 
vadītājiem. Lielākais [garīdznieku] vairums 
atbalsta jaunos vadītājus. 9. maijā pirmoreiz 
kopš Padomju Latvijas atbrīvošanas drau-
dzes lūdza par padomju administrāciju un 
aicināja ticīgos palīdzēt padomju valdībai. 
mēs ticam, ka Luteriskā baznīca ir kļuvu-
si pilnīgi lojāla padomju valdībai. baznīcas 
augstākās vadības un kopumā visas garīdz-
niecības sovetizācija ir sasniegta.”31

Secinājums. baznīcas vadības kolabora-
cionismam bija izteikts piespiedu raksturs, 
bet arī tad tā centās izmantot režīma atvē-
lētās šaurās iespējas sava uzdevuma pildī-
šanai. Taču baznīcas divdomīgā situācija to 
garīgi un morāli grāva. 

Nodevības izvēle un tās sekas
otrā principiālā izvēles iespēja bija tapt 

nodevējam, aģentam, ziņotājam. Visbiežāk 
tas notika spaidu kārtā — iebiedēšanas, 
šantažēšanas vai citu draudu rezultātā. Tad 
katram pašam čekas uzmanībā nonākuša-
jam vajadzēja izlemt kādu faktisko attieksmi 
ieņemt. Vai tā būs tikai imitēta sadarbība 
līdz faktiskā nesadarbošanās un novilcināša-
nas attieksme tiks atklāta un attiecīgi sodī-
ta? Vai arī patiešām kļūt par “jauno padomju 
cilvēku”, topot par savu līdzšinējo vērtību un 
principu nodevēju?

Čekai viens no efektīvākiem veidiem, kā 
apspiest partizānu pretestību, bija piespie-
du nodevība. To panāca ar brutālu fizisku 
iespaidošanu, psiholoģisku šantāžu, iebai-
dīšanu u. tml. Šim nolūkam tika izman-
toti sagūstītie partizāni, viņu radinieki un 
atbalstī tāji. Pēckara trūkumā gana iedarbīga 
bija arī uzpirkšana. Par šo izvēli partizānu 
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prese rakstīja: “nemaz negribas runāt par 
spiegiem un tautas nodevējiem pēc profesi-
jas. Pat iedomāt riebjas šos zemiskos nelie-
šus, kas par dažiem simtiem rubļu pie savas 
tautas brāļiem pastrādājuši un vēl joprojām 
turpina pastrādāt visneģēlīgākos briesmu 
darbus dresētu cilvēknīdēju un bendētāju 
vadībā un kalpībā. Tie saņēmuši un saņems 
algu pēc nopelniem un pēc uzvarētājas cil-
vēcības taisnīgo tiesnešu sprieduma. Tiem 
kā kovārņu baram būs jālaižas projām no 
mūsu zemes, pamazām būs jāiznīkst un 
jāsakalst, kā sakalst no zemes izrautas un 
kaudzē samestas nezāles.”32 

Attiecībā pret baznīcu Psrs drošības 
orgānu galvenais uzdevums bija “atmaskot 
un arestēt pašas aktīvākās personas, kā arī 
sagraut ticīgo un kontakta grupas ar aģen-
tu palīdzību, tos iesūtot pretpadomju gru-
pās, ticīgo vidū [..] vai arī savervējot kādu 
to dalībnieku”33. Par LeLb mācītāju attiek-
smi pret okupācijas varu Virsvaldes kasie-
ris Krišjānis Šlosbergs (1879–1954, čekas 
segvārds Demokrāts)34 reliģisko lietu piln-
varotajam ziņoja, ka augstākais divi procenti 
mācītāju būtu jaunajai varai lojāli.35 

Viņš “griboši un regulāri sniedza savus 
ziņojumus [čekai], informējot par Konsistori-
jas notikumu patieso kursu un atklājot Irbes 
antikomunistiskos uzskatus un siļķes “patie-
so seju” nKVD aizvien skaidrāk”36.

Tādu, kuri vēlētos un tūlīt sadarbotos ar 
komunistu varu, nebija daudz. redzamākais 
piemērs ir luterāņu mācītājs Pēteris Klepe-
ris.37 Jaunā vara izmantoja viņa karjerismu, 
un jau 1946. gadā viņš kļuva par Virsvaldes 
prezidija pirmo locekli, arhibīskapa Tursa tu-
vāko palīgu. savu karjeru viņš iezīmēja arī 
ar to, ka denuncēja prāvestu Paulu rozen-
bergu.38 Pilnvarotais viņu raksturoja kā “īstu 
padomju cilvēku”. 

Secinājums. Partizānu vidū nodevības 
gadījumā nodotos parasti piemeklēja letālas 
sekas. baznīcas vidē nodevēji varēja darbo-
ties salīdzinoši ilgi, infiltrējot tās struktūras 
un pat veicot ietekmes aģentu funkcijas. Tas 

bija iedarbīgs čekas veids, kā kontrolēt baz-
nīcas attieksmi pret komunistu režīmu un 
izmantot to savai propagandai.

Pretošanās izvēle un tās sekas
nonkonformisma izvēle savas ticības un/

vai patriotisma dēļ nozīmēja, ka indivīds 
paturēja savu sirdsapziņu tīru. bet tas arī 
nozīmēja, ka par to tūdaļ viņš tika atlaists 
no darba, tā bieži paliekot bez iztikas līdzek-
ļiem. Aizdomu gadījumā viņš tika pratināts, 
pakļauts psiholoģiskai iespaidošanai, bieži 
arī fiziskai spīdzināšanai. Tam parasti seko-
ja izsūtījums un nometināšana uz gadiem 
vai pat augstākais sods — nošaušana ar/
bez tiesas sprieduma.39 Vēl konsekventāka 
nonkonformisma stāja nozīmēja bruņotu 
pretestību, veidojot vai pievienojoties kādai 
nacionālo partizānu grupai ar gatavību par 
to maksāt ar savu dzīvību. 

Latvijas valstiskuma pastāvēšanas pēdē-
jos gadus iezīmēja latviešu nacionālās pa-
šapziņas un valstiska patriotisma nozīmīgs 
pacēlums. Vācbaltiešu vēsturnieks Jirgens 
fon Hēns (Jürgen Arist Bernhard Viktor von 
Hehn, 1912–1983) rakstīja, ka šī latvis-
kā “nacionālisma politika un ideoloģija ir 
ievērojami sekmējusi to, ka latviešu tauta 
ir izrādījusies apbrīnojami pretoties spējīga 
padomju nacionālajai politikai”40. starpkaru 
posmā izauga jauna patriotiska paaudze. 
Viņu vecāki bija cīnījušies latviešu strēlnie-
kos Pirmajā pasaules karā, radījuši vēstu-
risku precedentu latviešu valstiskumam,41 
neatkarības karā izcīnījuši Latvijas valstis-
kumu un uzcēluši plaukstošu, eiropeisku un 
labklājīgu valsti Latviju kā latviešu valsti.42 
Vecāki, Latvijas valsts un īpaši tās izglītības 
sistēma bija pratusi jaunajā paaudzē ieau-
dzināt latviešu valstiskuma augstās vērtības 
apzināšanos. 

Apkopojot Latvijas valstsnācijas — lat-
viešu — vērtības, var sacīt, ka nacionālās 
pašapziņas pamatatziņa bija, ka nozīmīgākā 
no Latvijas valsts vērtībām ir pati tās pamat-
nācija — latvieši.43 Tas nebija šovinisms, jo 
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valstī netika kultivēta etniskā spriedze. Pēc 
gadsimtiem ilgā vācu un krievu jūga beidzot 
latvieši paši nu jau kā nacionāla valsts lepni 
varēja nostāties līdzās citām valstīm. Tagad 
kā valstsnācijai latviešiem vajadzēja apzinā-
ties, ka tieši viņi ir Dieva, iepriekšējo, nākamo 
paaudžu un savas sirdsapziņas priekšā atbil-
dīgi par Latvijas valsts likteni, tāpat kā citas 
valstsnācijas ir atbildīgas par savām valstīm. 

nacionālajā apziņā liela loma bija patrio-
tismam, gan kā nacionālo vērtību personīgam 
nozīmīgumam, gan kā tautas kolektīvai paš-
cieņai. Tas bija valsts sekmēts mērķtiecīgs 
latviskums un patriotisms. Vienlaikus tas tika 
saprasts arī kā vajadzība aizstāvēt savu Dzim-
teni, tās vērtības un intereses. 

Latvieši apzinājās, ka Dzimtene viņiem ir 
kaut kas vairāk nekā tikai Latvijas zeme, kas 
veido tautas teritoriālo kopību, ka Latvija ir 
latviešu Tēvzeme, jo ir piesātināta ar viņu vēr-
tībām. Tā ir iepriekšējo latviešu paaudžu kop-
ta un uzticēta mantojumā nākamajām. Tā ir 
arī šo paaudžu sargāta — viņi par to atdevuši 
savu dzīvību un tajā ir apglabāti. 

Pie Latvijas valsts vērtībām organiski pie-
der tautas44 kultūra45 kā tās gara pašizteik sme 
materiālās, sociālās, attiecībiskās, garīgās  
u. c. vērtībās. Tā balstās rietumu civilizācijas 
pamatvērtībās.46 Kā nākamā Latvijas valsts 
vērtība jāmin latviešu kā valsts valoda. Valoda 
ir ne tikai galvenais savstarpējais saskarsmes 
un atpazīšanas veids, bet arī nozīmīgs līdzeklis 
nācijas savdabības uzturēšanā un attīstīšanā. 
Taču valstsnācijas svarīgākā vērtība ir tās poli-
tiskās pašnoteikšanās reālā griba, valstsgriba, 
kas īstenojusies tās suverenitātē.47 To mudina 
formulēt nācijas vēsturiskā apziņa, tās vieno-
tā izpratne par to, kas un kāpēc ir noticis tās 
vēsturē un kāda nozīme notikušajam ir nācijas 
dzīvē. Vēsturiskajā apziņā nozīmīga ir katra 
pilsoņa līdzdaļa ar nāciju notiekošajā, īpaši 
tai būtiskos brīžos. Tā ir institūciju un indivī-
du atbildības apziņa par to, kur katrs nācijas 
loceklis ir/nav bijis un ko ir/nav darījis tās labā. 

Latvijas valsts vērtību kopumu noslēdz 
tās valstsnācijas — latviešu — cīņas gars, 

kas ir attīstījies un veidojies tautas militārajās 
un nemilitārajās cīņās, aizstāvot iepriekš mi-
nētās vērtības.48 Latviešu tautas cīņas gars, 
tās militārpatriotiskais ētoss49 bija veidojies 
latviešu strēlnieku cīņās (1915–1918), no-
stiprinājies neatkarības karā (1919–1920) 
un guvis tālāku attīstību Latvijas armijā 
(1920–1940), partizānu cīņās50 un nevar-
darbīgajā pretestībā (1941), un Latviešu le-
ģionā (1943–1945).

Partizāni bija šo vērtību kopuma un cīņas 
gara likumsakarīgi mantinieki. Tāpēc viņu avī-
zē “Tēvzemes sargs” lasām: “mēs, vecie brīvī-
bas cīnītāji [..], vecie kaujas vilki, mācām jūs, 
Tēvzemes sargus — partizānus un nākošo pa-
audzi –, ka tikai varonībā, vienprātībā un pa-
klausībā Tēvzemes balsij var glābt mūsu tautu 
no kalpības svešai boļševiku varai. Aiz mums 
ir laikmets, pilns ar latviešu kareivju slavenī-
bām. mūsu cietā daba pasaulskarā, brīvības 
cīņās un pēdējā karā Volchovas purvos un Kur-
zemē darījusi skaļu slavu latviešu vārdam visā 
pasaulē. [..] Latviešu kareivis ir gājis, iet un ies 
ne tikai par savu dzīvību, zemi, valsti un senču 
kapiem, bet arī par savu tautu, tās kultūru un 
nākamām paaudzēm. Tāpēc [..] mūsu [..] par-
tizāni ir visas latviešu tautas lepnums un gods. 
[..] Arī šodien, tāpat kā pirmās brīvības cīņās, 
mēs visi stāvam par savu Tēvzemi, tautu, viņas 
brīvību un neatkarību.51

Pēc Latvijas okupācijas 1940. gadā, tās 
valsts institūciju un armijas iznīcināšanas, 
Latviešu leģiona cīņām vienīgais latviešu 
tautas bruņotais pretošanās spēks bija na-
cionālie partizāni (1944–1956), kuri, vēs-
turnieka ulda neiburga vārdiem izsakoties, 
“ar ieročiem rokās pauda tautas nostāju pret 
apspiedējiem un uzskatāmi demonstrēja ne-
samierināšanos ar otrreizējo padomju okupā-
ciju”52. Jo, kā retoriski vaicā trimdas vēstur-
nieks uldis ģērmanis (1915–1997), kas bija 
latviešu nacionālie partizāni? Taču nekas 
vairāk vai mazāk kā tautas pretestības gara 
izpausme tās kapračiem.53

nacionālo partizānu kustība bija mas-
veidīgākā latviešu pretestība okupantiem.  
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Latvijā bija vismaz 201 nacionālo partizānu 
darbības rajons, kur ar sarkanajiem izcīnī-
ja 15 727 sadursmes, no tām 16 nozīmī-
gas. Latviešu tautas bruņotajai pretestībai 
bija nozīmīgi rezultāti: “Latviešu nacionālo 
partizānu darbība nodarīja padomju varai 
manāmus zaudējumus. Visas bruņotās pre-
testības laikā padomju aparāts funkcionēja 
tikai daļēji. nacionālie partizāni diktēja pa-
domju izpildkomitejām un sevišķi komunistu 
funkcionāriem uz vietām savus noteikumus. 
Padomju varas iestādes kopš 1945. gada 
nekur nejutās drošas.”54 Jāņem vērā arī, ka 
“Latvijas partizāni bija daļa no visas baltijas 
bruņotās pretestības, jo tai laikā arī Lietuvā 
un Igaunijā bija sākuši darboties nacionālie 
partizāni, šī fronte neaprobežojās ar Latvijas 
teritoriju, bet viss apgabals no narvas zie-
meļos līdz Klaipēdai un Viļņas apgabalam 
veidoja vienu apvienotu cīņu apgabalu”55. 
Tāpēc pamatots ir vispārinājums, ka “tik 
plaša apjoma un tik sirdīgu pretestību, kādu 
latvieši parādījuši pēc 1944./1945. gada, 
tie savas vēstures gājumā vēl nav parādī-
juši nevienai varai, nevienai kundzībai”56. 
Vēsturiski tā ir bijusi arī ilgstošākā57 tautas 
pretošanās iebrucējiem. Tā bija arī pilnīgi 
brīvprātīga.58 Vēsturnieks un sabiedriskais 
darbinieks ādolfs Šilde (1907–1990) to 
raksturo sekojoši: “neviens varas pārstāvis 
taču nemobilizēja tos un neizsūtīja cīņā. 
Katrs pats izšķīrās par cīņu, un tādu, kas to 
darīja, bija daudz. Viņi sekoja katrs savam 
iekšējam aicinājumam. Ja kāds vispār deva 
mobilizācijas pavēli, tad tā bija šo cilvēku 
sirdsapziņa un patriotisms [ādolfa Šildes 
izcēlums — G. K.].”59 

Latviešu partizānu pētnieks Heinrihs 
strods (1925–2012) paskaidro viņu cīņas 
iemeslus: “Šīs kustības pamatā bija latviešu 
tautas pieredzē balstītais naids pret komunis-
tisko monoideoloģiju un okupāciju. otrkārt, tā 
bija latviešu tautas nacionālās neatkarības gri-
ba un pārliecība, ka nacionālai Latvijas valstij 
jātiek atjaunotai. Treškārt, tās bija bailes no 
pieredzētajām čekas represijām, kas draudēja  

t. s. “šķiru ienaidniekiem” un padomju varas 
politiskajiem pretiniekiem.”60 Šos iemeslus 
atzīst arī daži krievu vēsturnieki, piemēram, 
Jeļena zubkova (Elena Zubkova): “sacelša-
nās kustība baltijā bija atbilde uz sovetizāci-
jas politiku, īpaši to pavadošajām represijām 
un teroru. Lietuvas, Latvijas un Igaunijas 
aneksija 1940. gadā un sekojošie mēģinā-
jumi inkorporēt tās padomju sistēmā kļuva 
par to izaicinājumu, uz kuru baltijas valstu 
pilsoņi atbildēja ar aktīvu un pasīvu preto-
šanos.”61 Par ukrainas okupācijas kritiku 
no maskavas Valsts starptautisko attiecību 
institūta izslēgtais vēsturnieks Andrejs zu-
bovs (Andrej Zubov, dz. 1952) saka: “[..] 
šie vīrišķīgie cilvēki, kuri cīnījās par savu 
zemju neatkarību un pat vairāk par to — par 
savu tautu pašcieņu. skaidrs, ka šīs nelielās 
grupas nevarēja iznīcināt sarkano armiju. 
bet viņi varēja pierādīt, ka šīs tautas nevē-
las pievienoties Padomju savienībai, ka viņi 
vēlas būt neatkarīgi.”62 savukārt prokremlis-
kie autori mihails Krisins (Mihail Krysin) un  
mihails Ļitvinovs (Mihail Litvinov) norāda, 
ka viens no baltijas nacionālistisko formē-
jumu rašanās un darbības iemesliem bija 
“izveidotais valstiskums vēl līdz pievienoša-
nai Psrs un nacionālo [lasi — Psrs] valsts 
drošības orgānu izveides grūtības”63. uzskai-
tītie iemesli nav vienīgie, tikai svarīgākie.64

Kopš 1944. gada nozīmīgākā no preto-
šanās formām komunistiskajai okupācijai 
bija nacionālo partizānu kustība un tās cī-
ņas gara atbalstīšana. Pēc bruņotās cīņas 
beigām tautas vispārēju pretestību komu-
nistu režīmam Latvijā līdz atmodai uzturē-
ja nedaudzi nevardarbīgie pretestībnieki un 
nelielā mērā arī baznīca.

nacionālo partizānu karš un tā at-
balstīšana bija Latvijas pilsoniski apzinīgās 
un aktīvākās daļas konsekventākā un pilnīgi 
brīvprātīga bezkompromisa cīņa pret komu-
nistisko ļaunumu. Pēc kapitulācijas vairāk 
nekā 4000 leģionāru65 devās Kurzemes 
mežos, lai turpinātu savu cīņu pret iebru-
cējiem. 
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Pēc VDm ziņojuma LK(b)P cK datiem, 
1945. gadā Latvijā darbojās 400–500 na-
cionālo partizānu grupas, apvienotas lielā-
kās vienībās, ap 20 000 cīnītāju un tikpat 
atbalstītāju.66 1944. gada janvārī baltijā 
bija ap 82 000 partizānu.67 no 1944. gada 
līdz 1956. gadam Latvijas teritorijā darbo-
jušās vairāk nekā 900 nacionālo partizānu 
vienību.68

Latviešu partizānu karš bija ne tikai mo-
rāls faktors vien, tas, kā secina Heinrihs 
strods, reāli “saīsināja komunisma dikta-
tūras stāžu Latvijā”69, jo “blakus oficiālajai 
krievu padomju varai pastāvēja neoficiālā 
nacionālā pagrīdes vara, kas ierobežoja arī 
Latvijas kolonizāciju līdz 50. gadu vidum, jo 
kolonisti “nebrauca tur, kur šaudās”70.

balstoties uz stroda atziņu, var izteikt 
šādu hipotēzi par nacionālo partizānu kus-
tības nozīmi: latviešu tautas dziļākais dep-
resijas un letarģijas punkts bija brežņevisma 
ēras 80. gadu sākums, kad vispārējā stag-
natīvā atmosfēra lika latviešiem slīgt aizvien 
dziļākā bezcerībā un bezspēcības apziņā. 
Ja nebūtu bijušas partizānu 12 gadu cīņas, 
režīms būtu to panācis jau 70. gadu sāku-
mā. Tad atmodu nebūtu bijis, kam sagaidīt. 
Autoraprāt, partizānu cīņas gadi ir būtiski 
svarīgi tautas liktenī, jo viņu iegūtie 12 gadi 
bija kritiski svarīgi nācijas pašapziņas izdzī-
vošanā un valstsgribas atjaunošanā. 

Lielākās partizānu organizācijas Latvijā 
bija LnPA — Latvijas nacionālo partizānu 
apvienība (Vidzemē, 1944–1953), Latviešu 
partizānu armijas (!) pulkveža Pētera supes 
(segvārds cinītis, 1920–1946)71 vadībā, 
LnPo — Latviešu nacionālo partizānu orga-
nizācija (ziemeļkurzemē, 1945–1947) un 
LTs(p)A — Latvijas Tēvijas sargu (partizānu) 
apvienība (Latgalē, 1945–1946), kuras pre-
zidija priekšsēdētājs bija romas katoļu baz-
nīcas priesteris Antons Juhņevičs (segvārds 
Vientulis, 1905–1947).72

nacionālo partizānu karš faktiski bija 
latviešu nacionālā atbrīvošanās kustība pret 
Krievijas ceturto impēriju tās Psrs formā. 

Pētnieks zigmārs Turčinskis saka: “Partizānu 
kustība bija latviešu tautas cīņa. [..] Psrs 
okupācija vienlaikus bija krievu okupācija ar 
komunistisku novirzi.”73 Partizānu cīņas na-
cionālo faktoru uzsver arī strods: “Absolūtais 
nacionālo partizānu vairākums bija latvieši, 
bet sarkanajā frontē pretinieku absolūtais 
vairākums bija krievi (izņemot iznīcinātāju 
bataljonus). Tā cīņa šai karā notika starp im-
pērijas valdošās nācijas un pakļautās tautas 
pārstāvjiem.”74

Secinājums. Izvēle konsekventi pretoties 
okupācijas režīmam likumsakarīgi noveda 
pie bruņotas cīņas ar to. Latvijas nacionālo 
partizānu karš bija latviešu tautas nacionālā 
atbrīvošanās kustība pret komunistiskajiem 
okupantiem, lai atgūtu savu valstiskumu. 
ņemot vērā tā plašumu, ilgstamību un no-
zīmību latviešu tautas apziņā, tas pamatoti 
saucams par “latviešu Tēvijas karu”75.

Garīdznieku iesaiste nacionālo 
partizānu kustībā

baznīca pati bija piedzīvojusi brutālas 
represijas jau Latvijas Psr komunistu režī-
ma laikā 1919. gadā. Tā labi apzinājās un 
skaidri norādīja uz komunisma ideoloģijas 
un prakses baiso raksturu.76 baznīca, kurai 
vēl svaigā atmiņā bija komunistu briesmu 
darbi, atkal piedzīvoja tā paša režīma — 
kompartijas diktatūras — brutālās represijas 
1940.–1941. gadā. Tās atsākās ar Latvijas 
reokupāciju 1944. gadā. Latvijas kristīgo 
konfesiju garīdzniekus sāka represēt jau 
1944. gada beigās un 1945. gada sāku-
mā. Šajā laikā tika arestēti astoņi luterāņu,  
24 pareizticīgo un pieci katoļu priesteri.77 

baznīca pārstāvēja citu pasaules uzska-
tu nekā Psrs kompartija un tās režīms. 
Tas ietvēra arī atšķirīgu reokupētās Latvijas 
politiskā stāvokļa vērtējumu. sekulārie lat-
vieši šo režīmu uzskatīja par neleģitīmu, jo  
1917. gadā tas bija uzurpējis varu Krievi-
jā lielinieku apvērsumā. Latvijā tas ienāca 
aneksijas rezultātā 1940. gadā un nostipri-
nājās ar brutālām metodēm (baigais gads). 
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savukārt latviešu kristiešu acīs režīma ne-
leģitimitāti pastiprināja tā izteikti karojoši 
ateistiskais raksturs. 

Komunistu varas izpratni par baznīcu 
Latvijas okupācijas apstākļos precīzi rak-
sturoja LPsr galvenais ateisma ideologs 
zigmunds balevics (1933–1987): “reliģi-
ja attīstīta sociālisma sabiedrībā ir vienīgā  
legālā un joprojām vēl visai ietekmīga ideo-
loģiskās opozīcijas forma.”78 Karojošā ateis-
ma varmācīga ieviešana Latvijā demonstrē-
ja, ka valsts ir ne tikai okupēta, bet arī ka 
kompartijas režīms agresīvi uzbrūk un no-
ārda tās pamatvērtības, aizstājot ar savām 
antivērtībām.

Lai arī pirms otrā pasaules kara LeLb 
nebija oficiāla valsts baznīca, taču tā bija 
valsts iestāžu un amatpersonu respektēta, 
tautā atzīta un populāra. Tā līdzās evaņģē-
lija sludināšanai un tautas garīgai apkop-
šanai aktīvi atbalstīja un veicināja latviešu 
patriotismu, tautas nacionālo pašapziņu 
un militārpatriotisko ētosu. LeLb mācītā-
ji bieži bija ne tikai savu draudžu, bet arī 
vietējo apriņķu Latvijas armijas vai aizsargu 
pulku un zemāku apakšvienību mācītāji. 
savukārt romas katoļu baznīcai bija liela 
ietekme Latgalē. Tai bija nozīmīgs organiza-
torisks un garīgi morāls atbalsts un resurss  
Vatikānā.

Luterāņu mācītāju attieksmi pret oku-
pācijas režīmu apraksta vēsturnieks Jouko 
Talonens: “Luterāņu mācītāju lielais vairums 
bija pilnīgi komunisma pretinieki. Viņi ne-
pārprotami noraidīja komunismu un padom-
ju sistēmu. Izteikumi pret “bezdievību”, kas 
izskanēja sprediķos, bija apzināti antikomu-
nistiski izteikumi.”79 Kā atzīmē strods, bija 
vērojama mācītāju nostāšanās tautas klusē-
jošā vairākuma un nevardarbīgās pretošanās 
pusē.80

Pirmais no reliģisko lietu pilnvarotajiem 
LPsr Voldemārs Šeškens drīz vien konsta-
tēja, ka ar pastāvošo LeLb vadību — ar-
hibīskapa p. i. prāvestu Kārli Irbi81, Artūru 
siļķi82, Paulu rozenbergu83 — nekāda režī-

mam izdevīga sadarbība nav iespējama. Tā 
faktiski piekopa pilsoniskas nesadarbošanās 
stratēģiju. Vēl vairāk, Šeškens sacīja, ka 
“visa Irbes darbība pamatos ir naidīga pret 
pastāvošo kārtību, un tā mēģina apvienot 
pretpadomiski noskaņoto garīdznieku aprin-
das cīņai pret padomju varu zem luterāņu 
baznīcas karoga”. Vēl vairāk, Irbe “mēģina 
izmantot baznīcu, lai palīdzētu padomju 
varas ienaidniekiem”. Piemēram, kad piln-
varotais centās viņu piespiest izsūtīt aicinā-
jumu partizāniem legalizēties, Irbe “katego-
riski atteicās, paziņojot, ka netic padomju 
orgānu solījumiem par no meža iznākušo 
cilvēku neaizskaramību, un, kamēr valdība 
nepublicēs dekrētu par visu arestēto, sākot 
no 1940. gada, amnestiju, viņš neuzskata 
par iespējamu izsludināt šādu vēstījumu”.84 
Vēl vairāk — Irbe savā apkārtrakstā, kuru 
viņš nebija sasakaņojis ar Šeškenu, faktiski 
aicināja tautu atbalstīt mežabrāļus, palīdzēt 
“tiem, kas nav ar viņiem fiziski, taču cīnās 
par saviem principiem”85. Pēc Talonena at-
zinuma, “baznīcas vadība — Irbe, rozen-
bergs un siļķe — bija spēcīga komanda gan 
teoloģiskajos un baznīcpolitiskajos, gan arī 
politiskajos un sociālajos jautājumos. sa-
lauzt šo monolīto vienību nebija viegli.”86 
Tāpēc viņi tika izsūtīti. bija skaidrs, ka arī 
nākamā vadība, ja izvēlētos līdzīgu taktiku, 
tiktu tāpat iznīcināta. reālpolitiski raugoties, 
konfesoru un martiru paradigma baznīcas 
vadības līmenī sevi bija izsmēlusi atbilstošu 
cilvēkresursu trūkuma dēļ.

Kristīgās baznīcas klātbūtni un tās ga-
rīgo, morālo un humāno atbalstu šai cīņai 
pārstāvēja nevis kristīgo baznīcu vadība, 
kas centās izvairīties no atklāta konflikta ar 
okupācijas režīmu, bet gan dažādu konfesi-
ju nedaudzi pilsoniski drosmīgi garīdznieki. 
Gan partizāniem, gan tautai nozīmīgi bija tie 
nedaudzie baznīcas kalpi, kas pārstāvēja tās 
vērtības konsekventi līdz pat to militārpatrio-
tiskajām sekām.

Garīdznieku iesaiste cīņā pret oku-
pantiem īstenojās plašā diapazonā — no  
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piedalīšanās kādas partizānu grupas dar-
bībā un garīgā, humānā, informatīvā, lo-
ģistiskā un materiālā atbalsta sniegšanas 
līdz nelegāli dzīvojošo personu slēpšanai.87 
Kā secina Inese Dreimane, piemēram,  
“A. Juhņēvičs un e. Grāvītis izmantoja savu 
garīdznieka autoritāti, lai organizētu nacio-
nālo partizānu kustību”88. 

Aplūkošu tikai Latvijas lielāko konfe-
siju — luterāņu un katoļu — garīdznieku 
līdzdaļu. Ar partizānu kustību un nelegālis-
tiem bija saistīti 25 katoļu un seši luterā-
ņu garīdznieki.89 Par pareizticīgo priesteru 
attieksmi pret partizāniem Dreimane rak-
sta: “Latgalē, kur krievu tautības iedzīvotāju 
skaits bija daudz lielāks nekā citos Latvijas 
novados, neviens pareizticīgo priesteris na-
cionālajiem partizāniem palīdzību nesnie-
dza, lai gan viņu vidū bija pareizticīgie — 
kā krievi, tā latvieši. Varbūt tas saistīts ar 
pareizticīgo priesteru lojalitātes trūkumu 
Latvijas brīvvalstij, tādēļ viņi norobežojās no 
tiem, kas cīnījās par tās atjaunošanu.”90 

Daži garīdznieku atbalsta 
piemēri

stompaku partizānu nometnē kādā no 
bunkuriem bija iekārtota kapela. Katru die-
nu tur dievkalpojumus vadīja un turpat pie-
ņēma arī grēksūdzes Šķilbēnu katoļu drau-
dzes prāvests, LnPA prezidija priekšsēdētājs 
priesteris Ludvigs Štagars (1905–1973, 
partizānu segvārds Pabērzs), kurš “ienāca 
mežā ar bisi plecā un bībeli rokā”91. Viņš 
piedalījās vienības statūtu izstrādē, pagrī-
des laikraksta izdošanā un bija viens no 
LnPA idejiskajiem iedvesmotājiem,92 tāpēc 
ne velti “čekisti viņu meklēja un gribēja no-
tvert vairāk nekā citus partizānus”93. Ar li-
turģiskajiem priekšmetiem un sakramenta 
elementiem viņu apgādāja kapucīnu mūks 
vācbaltietis Kārlis fon Gumpenbergs (tēvs 
Toms, Karl fon Gumpenberg, 1904–1984). 
Viņš arī pieņēma nelegālistu grēksūdzes.94 
Apcietinot viņam inkriminēja “bandītu ide-
jisko iedvesmošanu un nacionālistiskas  

organizācijas vadīšanu”95. Tā režīms novēr-
tēja kristīgās vērtības kā sev bīstamas.96

Vanagu katoļu draudzes prāvests Antons 
Juhņevičs sprediķos drosmīgi uzstājās pret 
vācu un komunistu okupāciju, slēpa iesau-
camos no mobilizācijas nacistu un sarkana-
jā armijā. 1945. gada pirmajā pusē viņam 
izdevās apvienot Vārkavas un Līvānu pa-
gastu mežos dzīvojošos nelegāļus nacionālo 
partizānu vienībās. 1945. gada 24. augus-
tā priesteri ievēlēja par LTs(p)A prezidija 
priekšsēdētāju. Kopā ar partizānu Jāni zel-
ču (1910–1947)97 viņš uzrakstīja LTs(p)A 
statūtus. Par garīdznieka klātbūtni liecināja 
partizānu zvērestā pieminētā “uzticība Die-
vam un Tēvzemei”, kā arī “Dieva un ārvalstu 
palīdzības” piesaukšana partizānu cīņu sek-
mīgai norisei.98 bez LTs(p)A organizatorisko 
un propagandas jautājumu risināšanas viņa 
jomā ietilpa partizānu garīgā aprūpe, kā arī 
ideoloģiskā iedvesmošana.99 

zeltiņu luterāņu mācītājs eduards Grā-
vītis (1913–1973)100 devās pagrīdē jau 
1945. gada februārī. Viņš bija partizānu 
sakarnieks, organizēja Alsviķu pamieru101 
un izplatīja skrejlapas. Inese Dreimane ap-
raksta viņa darbību: “e. Grāvītis, izmantojot 
savu garīdznieka autoritāti, aicināja jaunie-
šus atbalstīt partizānus un pievienoties tiem, 
ko daudzi arī darīja.”102 Grāvītim inkriminēja 
“bruņotu bandu organizēšanu Valkas apriņ-
ķī, bandu vadītāju informēšanu par karaspē-
ka un miliču skaitu pagastos, kā arī bandītu 
iedvesmošanu aktīvam teroram pret partijas 
un padomju aktīvistiem”103. Pēc atgriešanās 
no izsūtījuma Kolimā 1961. gada 25. au-
gustā viņam atņēma mācītāja reģistrāciju, 
apsūdzībā izmantojot denunciāciju, kurā 
bija teikts, ka viņš “aizlūdzot, lai jaunieši pie 
Dieva atgrieztos, savās runās aicina ticīgos 
propagandēt savus uzskatus [..] un draudzei 
licis dziedāt ērmaņa dziesmu “Dievs, sargi 
mūsu tēvuzemi””104.

Palsmanes, Velēnas, Tirzas luterāņu mā-
cītājs Pauls birzulis (1913–1990, partizānu 
segvārds Dakteris mednis)105 bija LnPA zA 
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štāba galvenais sakarnieks un partizānu gru-
pu koordinators, organizēja partizānu uzbru-
kumus pagastu centriem, piegādāja viņiem 
operatīvo informāciju un medikamentus.106

Aizputes mācītājs roberts Krontāls  
(1910–1953) vācu okupācijas laikā  
1942. ga dā savu nacionālo uzskatu un na-
cionālistiskas avīzes izplatīšanas dēļ tika ap-
cietināts un mēnesi pavadīja ieslodzījumā. 
Ar saviem sprediķiem viņš ātri iemantojis 
iedzīvotāju simpātijas un cieņu. mācītājs 
atbalstīja partizānus ar pārtiku un naudu, 
izplatīja viņu laikrakstu “Daugavas sargs”. 
Apcietināts dievkalpojuma laikā 1946. gada 
24. novembrī. spriedumā teikts, ka viņš bi-
jis neapmierināts ar padomju iekārtu, uztu-
rējis rakstiskus sakarus ar partizāniem, kā 
arī “svētījis tos tālākai cīņai pret padomju 
varu”107.

Secinājums. Kristīgā baznīca savu atbal-
stu nacionālo partizānu kustībai veica spon-
tāni dažu drosmīgāko garīdznieku personās. 
Viņi savu kristīgo pārliecību īstenoja līdz pat 
tās militārpatriotiskajām sekām, sniedzot 
dažādu veidu atbalstu partizāniem. Viņu pa-
līdzība galvenokārt bija garīga, humāna, in-
formatīva, loģistiska, materiāla, arī nelegāļu 
slēpšana u. c.

Garīdznieku atbalsta 
nacionālajiem partizāniem 
teoloģiskais pamatojums  
un tā ētoss108 

Kā jau minēts, par spīti komunistiskā 
okupācijas režīma brutālajam un masīva-
jam spiedienam un tā iedarbīgumam, bija 
atsevišķi garīdznieki, kuri atbalstīja nacio-
nālos partizānus. Viņu darbības teoloģiskā 
pamatojuma izpētei tad arī ir veltīta šī raksta 
sadaļa. 

Autors apzinās, ka turpmākajam garīdz-
nieku atbalsta partizāniem teoloģiskajam 
pamatojumam ir izteikti hipotētisks rak-
sturs vismaz sekojošu iemeslu dēļ. Pirm-
kārt, pirmskara laikā neviena no baznīcām 
nenodarbojās ar šīs problemātikas izpēti, jo 

bija daudzi citi aktuālāki jautājumi. otrkārt, 
Latvijā nacionālo partizānu kara pieredze 
pirms otrā pasaules kara bija īslaicīga —  
1905. gada revolucionāru “mežabrāļu” kus-
tība, 1919. gada latviešu partizānu cīņas 
pret sarkanajiem109 un 1941. gada stihiski 
izveidojušos partizānu vienību cīņa pret bē-
gošajām sarkanās armijas vienībām. nevie-
nā no šīm cīņām baznīca nebija guvusi kādu 
teorētiski reflektējamu pieredzi. Treškārt, 
neviens no partizānu cīņā tieši vai netieši 
iesaistītajiem garīdzniekiem nenodarbojās ar 
pretošanās jautājuma sistemātisku teorētis-
ko analīzi, vismaz par to nav nekādu tiešu 
vai netiešu liecību. To liedza pati okupāci-
jas situācija. ceturtkārt, teorētiska apcere 
rakstveidā nebija iespējama konspirācijas 
dēļ. 

Vienīgais, kas atliek, ir, analizējot kristī-
gajām konfesijām kopējo ticības pamatdo-
kumentu bībeli, censties hipotētiski rekons-
truēt šo garīdznieku motivācijas teoloģisko 
pamatojumu. neapšaubāmi, tas ir akadē-
miski riskants pasākums, tomēr tas ir labāk, 
nekā no šīs tēmas izvairīties vispār. 

Bibliskā antropoloģija par cilvēka 
pamatuzdevumiem

cilvēka miesīguma dēļ kristīgajā ticī-
bā bibliskā antropoloģija ir cieši saistīta ar 
jautājumu par viņa apdzīvoto fizisko terito-
riju. Kristīgās antropoloģijas izpratnē cilvēka 
virsuzdevums ir līdzdaļa Dieva pasaules uz-
turēšanas plānā, jo “mēs esam Dieva darba 
biedri” (1Kor 3:9), kuru uzdevums ir “kopt 
un sargāt” (1moz 2:15) Dieva mums uzticē-
to konkrēto pasaules daļu.110 

Kopt, jo Dievs sākotnēji pasauli ir radījis 
“ļoti labu” (1moz 1:31) un uzticējis cilvēkam 
to pārvaldīt (“lai valda pār [..] visu zemi”; 
1moz 1:26). Tā ir uzturošā, jaunrades un 
attīstības, dimensija, kas īstenojas cilvēces 
civilizācijas un kultūras sasniegumos. Lat-
viešiem šāda Dieva uzticēta vieta ir Latvija. 
Partizānu presē lasām: “Lai atceramies [..], 
ka vienīgi še ir mūsu mājas, mūsu dzīves 
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telpa, lai atceramies, ka svešie nāk un iet, 
bet mums Dievs licis izturēt un še palikt, lai 
atceramies, ko labajos laikos sev un tautai 
solījuši: “no zemes šīs mēs izauguši esam, / 
mums šajā zemē galvas jānoliek!”.”111

sargāt ir “kopt” nodrošinājums. Partizāni 
rakstīja: “Tikai brīvā zemē var droši sējējs 
savu sēklu sēt, jo tikai brīvā zemē augļi ne-
kritīs par laupījumu svešām varmākām.”112 
uzdevumi “kopt” un “sargāt” ir nesaraujami 
saistīti. Pasaulē, kurā līdztekus labajam mīt 
arī ļaunais, kā indivīdam, tā nācijai un tās 
baznīcai ir jābūt spējīgiem aizsargāt sevi un 
savus darba augļus.

Valsts pamatnācijas piederību konkrēta-
jai teritorijai veido tās ilgstamība dotajā laik-
telpā. Tā savu teritoriju saņem mantojumā 
no iepriekšējām paaudzēm un kopj, lai no-
dotu nākamajai izkoptāku un vērtīgāku. Par-
tizāni, uzrunājot latviešu jaunatni, rakstīja: 
“Jaunieši, jūs esiet tie, kam pieder nākotne, 
un šodien mēs visi vienoti ejam cīņā par to. 
Tikai dēļ jums, jaunā latviešu audze, mēs 
pērkam ar asinīm brīvību. Jums mūsu val-
sti, Latviju, mēs gribam nodot tādu, kādu to 
saņēmām no pirmajiem brīvības cīnītājiem. 
Par to mēs stāvam un mirsim.”113 Tikai pa-
matnācija, kas dzīvo savā zemē, ne citu tau-
tu pārstāvji, kuri arī apdzīvo to pašu zemi, 
ir vitāli ieinteresēta rūpēties par tai uzticē-
to teritoriju. Vienīgi pamatnācija nodroši-
na teritorijas pastāvēšanu ilgtermiņā, jo ir  
Dievam atbildīga par to. savukārt okupan-
tiem anektētā teritorija ir tikai ekspluatē-
jams resurss. 

nākamais indivīda un tautas uzdevums 
ir “meklēt Dievu” (Apd. 17:26–27), t. i., 
īstenot Dieva gribu sev uzticētajā laikā un 
telpā. Tauta pastāv, kamēr tiek uzturētas 
tās reliģijā kā pārlaicīgi nemainīgajā lielumā 
pamatotās vērtības, kas īstenojas tās garīgi 
morālo vērtību sistēmā, kultūrā u. tml. Iz-
zūdot (tiekot iznīcinātai) reliģijai kā indivīda 
un kopības identitāti nosakošam motīvam, 
izzūd arī tās veidotā civilizācija.

Ļaunuma izpratne kristietībā
Kristīgā ticība ļaunumu identificē nevis 

kā bezpersonisku, anonīmu, bet gan kā per-
sonisku, tātad konkrēti identificējamu perso-
nu — velnu, sātanu.114 Kristīgajā skatījumā 
ļaunums nav pasaulei nepieciešams, jo tas 
nav sākotnējs, bet ir tikai esamībiski nejaušs 
faktors. Pēc savas dabas tas ir katastrofāls, 
jo veidojies esamības katastrofas — grēkā-
krišanas — rezultātā. Tādēļ ļaunums nav un 
nevar būt radošs, tikai destruktīvs. Tas nav 
pašpietiekams, bet ir esamībisks parazīts un 
tādēļ ir ekspansioniski agresīvs. sv. raksti 
vēsta, ka velna kā personificēta ļaunuma 
mērķis ir izpostīt Dieva darbu: cilvēku, viņa 
apdzīvoto teritoriju un Kristus darbu.

sātana mērķis ir iznīcināt cilvēku kā 
Dieva cilvēcisko radību (jo cilvēks ir veidots 
pēc Dieva tēla (1moz 1:27) un ar mūžīgu 
dvēseli), t. i., pašu cilvēcības ideju kā tādu 
(1Tim 2:15: “[..] kas nonāvējuši Kungu Jēzu 
un praviešus, kas mūs vajājuši, kas Dievam 
nav patīkami un ir naidīgi pret visiem cilvē-
kiem”). Partizāni par to rakstīja: “[..] [čekis-
ti] grib iznīcināt visus mūsu senču tikumus 
un parašas, lai mēs kļūtu bezjūtīgi sadisti. 
Viņi grib latviešu tautu, tāpat kā citas, pada-
rīt par bezdomu un bezjūtu masu, ieročiem 
saviem pasaules iekarošanas plāniem.”115

Velns cenšas iznīcināt totalitārā režīma 
okupēto konkrēto teritoriju kā Dieva radī-
tās pasaules nozīmīgu daļu. Tāpat tam ir 
neciešams arī Kristus darbs (kristīgā vēsts) 
un no tā izrietošā vērtību sistēma — kristīgā 
kultūra visos tās līmeņos un simboliskajās 
izpausmēs.

Ļaunums ir ekspansīvs ne tikai fiziska-
jā, bet arī vērtībtelpā. Pēc teritorijas fiziskās 
okupācijas116 tiek īstenota arī tās garīgās 
piederības maiņa. Tā izpaužas iepriekšē-
jās vērtību sistēmas maiņā un tūlītējā tās 
destrukcijā. Tiek degradēti šīs vērtību sistē-
mas kultūras artefakti, tos iznīcinot un zai-
mojot. okupētās tautas vērtības tiek morāli 
iznīcinātas, tās publiski un sistemātiski izņir-
gājot, apsmejot, nicinot. Tā tiek demonstrēts  
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nesodāma ļaunuma pārspēks pār labo, pa-
rādot, ka labais ir bezspēcīgs, nespējīgs 
aizsargāt sevi un savējos (piemēram, čekisti 
to darīja, izliekot publiskai apskatei (pat pie 
baznīcām!) nošauto partizānu līķus). savu-
kārt garīgā, simboliskā un pārlaicīgā nozīmē 
zaimošana kā pretēja rīcība pielūgsmei ir ļau-
numa triumfs un pašapliecināšanās iepretim 
dievišķajai sākotnei un tās atvasinājumiem 
kultūrā. Tāpēc Latvijas nacionālo partizānu 
cīņai pret impērisko Krieviju tās Psrs veidā 
kā “Ļaunuma impēriju” bija svarīgi demons-
trēt labā spēku, kā arī to, ka ļaunums nav 
visvarens, ka labais var būt uzvarošs. Pa-
matojot partizānu cīņas morālo leģitimitāti, 
uldis ģērmanis sacīja: “Galvenais un izšķirī-
gais nacionālo partizānu lietā ir tas, ka runa 
ir par pretestību augstākā mērā kriminālam 
okupantu režīmam, kura mērķis bija centra-
lizēti izplānots sistemātisks un konsekvents 
genocīds pret latviešu nāciju. Tāpēc jebkura 
pretestība šiem noziedzniekiem pret cilvēcī-
bu un viņu atbalstītājiem ir cildena lieta, kas 
neprasa nekādus citus attaisnojumus.”117 
Kamēr labais tiek aizstāvēts, ļaunais nav 
visvarens, jo tam nav varas vismaz pār labā 
aizstāvjiem. Tāpēc bruņota cīņa pret totali-
tāru režīmu ir garīgi pārlaicīgās piederības 
Dievam izpausme fiziskas cīņas veidā.

Baznīcas un totalitārā režīma  
konflikta izcelsme

Piederība kristīgai ticībai nozīmē, ka 
cilvēka identitāte izriet no principiāli citas 
garīgi pārlaicīgās īstenības nekā pasaulīgā. 
Šī piederība citai īstenībai nosaka arī tās so-
ciālpolitiskās noteiksmes. 

Latvijas kristīgā baznīca ar savu esību un 
savas pamatfunkcijas (Dieva Vārda sludinā-
šana, sakramentu izdalīšana u. c. svētdar-
bības) veikšanu vien pārstāvēja kādu tota-
litārai ideoloģijai nepakļautu un principiāli 
nepakļaujamu īstenību. baznīca pasaulē 
darbojas kā Dieva “konsulāts”, Viņa pārstāv-
niecība. Tā ne tikai vēsta par, bet arī ienes 
citu — dievišķu — īstenību režīmam pa-

kļautajā vidē. Tāpēc baznīca un totalitārais 
režīms neizbēgami konfrontējas un konfliktē.

Totalitārisms izpaužas jau kā politiskās 
varas pretenzija sev totāli pakļaut sekulari-
tāti. Psrs ateistiskā sekularitāte nebija tikai 
bez-dievīga, bet gan pret-dievīga. Ateistis-
kais totalitārisms sekularitāti padarīja par 
elku (idolizēja) un ideoloģizēja to. režīms 
pasauli nošķīra no Dieva. Karojošais at-
eisms118 bija totalitāras valsts likumsakarīga 
ideoloģijas komponente. Tas totalitāro valsti 
garīgi un morāli padarīja par “Ļaunuma im-
pēriju”. 

bet, tā kā Dievs ir pārpasaulīgs, tad Viņā 
balstītās garīgi morālās vērtības ir neaizsnie-
dzamas ar režīma sekulārām sociālpolitis-
kām manipulācijām. cilvēka personības 
to tāla pakļaušana ir iespējama, vienīgi iz-
slēdzot no personības diskursa Dievu,119 
ko totalitārais režīms arī centās individuāli 
panākt ar “padomju cilvēka” un kolektīvi —  
ar “padomju tautas” ideoloģiskā uzstādīju-
ma — ieviešanu.

Jebkura diktatūra ar sev piemītošo po-
litinstinktu izjūt baznīcas dievišķo autoritā-
ti (“Dievam vairāk jāklausa kā cilvēkiem”, 
Apd 5:29) kā idejisku konkurentu, kā savu 
totalitāro ambīciju apdraudējumu. Jau pats 
baznīcas esības fakts Latvijā bija pretrunā ar 
valsts monoideoloģiju — komunismu — un 
tās oficiālo reliģiju — ateismu. Tādēļ kon-
flikts starp baznīcu un totalitāro varu bija 
neizbēgams. 

Pati cīņa pret okupāciju jebkurā tās iz-
pausmē bija iznīcinātās Latvijas valsts idejai 
joprojām lojālo pilsoņu laicīgs pienākums. 
okupācijas apstākļos, kad ir iznīcinātas 
līdzšinējās valsts struktūras, katram pilso-
nim jāuzņemas atbildība par šo uzdevumu 
veikšanu (piemēram, nācijas bruņoto spēku 
iznīcināšanas gadījumā ir pienākums kļūt 
par savas valsts aizstāvi120). Latvijas kris-
tiešiem tas vienlaikus bija arī viņu garīgs 
pienākums, jo Dieva dotie pamatuzdevumi 
cilvēcei — kopt, sargāt un meklēt Dievu — 
attiecas ne tikai uz indivīdu, tautu un valsti, 
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bet arī uz baznīcu. Tāpat kā armijai jāsar-
gā fiziskā teritorija, arī baznīcas uzdevums 
ir sargāt savas nācijas garīgi pārlaicīgo pie-
derību tās konkrētās vērtībizpausmēs. Tai 
ir jāpaliek patiesības pusē, tā konsekventi 
jāapliecina, jāturpina vadīt un sargāt tautas 
morālā un ticības dzīve.

Kristīgā apliecinājuma 
militārpatriotiskā konsekvence 

Tā kā baznīca prasa patiesību apliecināt 
konsekventi, tad konflikts starp okupācijas 
varu un Latvijas baznīcu bija neizbēgams. 
baznīcas iesaistīšanās cīņā, kaut arī tikai 
dažu drosmīgāko garīdznieku personās (vis-
biežāk garīgā, morālā un humānā atbalsta 
veidā) pret komunistisko režīmu kā garīgi 
pārlaicīgu ļaunumu bija tikai likumsakarīga.

Šīs bezkompromisa cīņas pamatā bija 
kristīgā izpratne par cilvēka brīvību kā viņa 
būtisku noteiksmi. saskaņā ar kristīgo mācī-
bu cilvēks ir radīts sākotnēji brīvs un brīvībai 
(“Jūs, brāļi, esat svabadībai aicināti”, Gal 
5:13). Atrašanās Dieva Vārdu noteiktajā pa-
tiesības teritorijā nodrošina patiesības bez-
kompromisa apliecinājumu un demonstrē 
brīvības principiālo iespējamību.

Totalitārisma apstākļos brīvība ir iespē-
jama tikai tik ilgi, kamēr notiek cīņa pret 
varmācīgo režīmu. Šādā situācijā cīņa ir 
vienīgais brīvības pastāvēšanas veids. Indi-
vīdam iesaistīšanās aktīvā cīņā pret režīmu 
nozīmēja sevis pilnīgu atdošanu patiesības 
rīcībā. Ar to cīnītājs zaudēja sava privātuma 
tiesības uz savu dzīvi. “Par savu pārliecību 
/ ar dzīvi parakstos” — apliecināja nacio-
nālā pretestībniece broņislava mārtuževa 
(1924–2012), okupācijas laikā aizliegta 
dzejniece.121 “no šī brīža viņš visu savu laiku 
un spēkus veltīja partizānu kustībai” — par 
mācītāju Pauli birzuli saka Turčinskis.122 
Tā kā sevis atdošana patiesības rīcībā ir 
kalpošanas būtība, tad arī bezkompromisa 
patiesības apliecinājums līdz pat iesaistei 
partizānu cīņā bija nevis ārkārtēja, bet li-
kumsakarīga kristīgu cilvēku stāja.

Garīdznieku atbalsts partizāniem:
1) apliecināja viņu cīņu kā cīņu par rietu-

mu civilizāciju,123 kā tās aizstāvēšanu 
pret komunistisko anticivilizāciju. Kā 
norāda strods: “Latvijas nacionālo par-
tizānu karš bija rietumeiropas vērtību, 
rietumeiropas civilizācijas cīņa124 pret 
bizantisko Austrumu civilizāciju eiropas 
civilizācijas austrumu robežā, kuru bija 
okupējusi Psrs totalitārā impērija.”125 
To apstiprina arī ģērmanis: “Daudzi lat-
viešu karavīri, kaujas laukā neuzvarēti, 
toreiz atteicās kapitulēt padkrieviskajai 
anticivilizācijai un devās mežā, lai turpi-
nātu pretestību okupantiem.”126;

2) apstiprināja, ka partizāni pārstāv neat-
karīgās Latvijas vērtības, jo Latvija bija 
eiropeiskās vērtībās balstīta valsts. zīmī-
gi, ka lēmumus par represijām partizāni 
pieņēma saskaņā ar Latvijas republikas 
Kara sodu likumu. Piemēram, stompaku 
nometnē pastāvēja partizānu kara tiesa, 
kas tiesāja nodevējus un kolaborantus. 
Arī šādā gadījumā garīdznieka autori-
tātei bija nozīme: “Kad partizāni nolē-
ma [..] [nodevēju] nošaut, tika prasīts 
arī L. Štagaram. Viņš teica: “Ja jāšauj, 
tad jāšauj…”.”127 LnPA ģenerālštābs  
1947. gada 5. augusta paziņojumā brī-
dināja “visus spiegus, nodevējus un ziņo-
tājus, kas, vieglprātības, asinskāres vai 
materiālo interešu vadīti, gribētu turpināt 
pretvalstisko darbību”. Vēl tā paša gada 
aprīlī LnPA ģenerālštāba Pretizlūkoša-
nas daļa izdeva rakstisku brīdinājumu 
spiegiem, ka “turpmāk nesaudzīgi apka-
rosim spiegošanu un nodevību”128. Vār-
du “pretvalstiska darbība” un “nodevība” 
lietojums norāda, ka partizāni iestājās 
pret Latvijas valstiskuma iznīcināšanas 
pieļaušanu;

3)  garīdznieki uzturēja partizānu pretes-
tības garu,129 viņu cīņas motivāciju,130 
apliecinot, ka viņu cīņa ir pamatota kris-
tietības vērtībās. Garīdznieki apliecināja, 
ka taisnība kā dievišķi pamatota vērtība 
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galu galā tomēr uzvar, pat ja pēc militā-
riem kritērijiem uzvara nav vēl paredza-
ma. cīnīties patiesības pusē aizvien nozī-
mē cīnīties uzvaras pusē, par kuru toreiz 
nevarēja zināt, kad un kā tā pienāks. Šī 
apziņa palīdzēja partizāniem cīnīties div-
padsmit garus gadus bez jebkāda nozī-
mīga rietumu atbalsta.131

motivējošā saikne starp partizāniem 
un viņus atbalstošajiem garīdzniekiem bija 
savstarpēja. Garīdznieku atbalsts un līdzda-
lība stiprināja partizānu motivāciju, savu-
kārt partizānu cīņas motivēja garīdzniekus 
drosmīgāk apliecināt patriotiskās vērtības, 
uzrunājot draudzes. Tas stiprināja tautas 
pretestības apziņu, kas savukārt nodrošināja 
morālo, materiālo un humāno atbalstu par-
tizāniem.

teoloģiskā pamatojuma ētoss
Laicīgajiem cīnītājiem viņu patriotisms 

bija balstīts pamatotā sašutumā par baigā 
gada upuriem, aizskartajā nacionālajā un 
valstiskajā pašapziņā, vēsturiskā taisnīguma 
apziņā, savas tautas pretenzijās uz Dzimte-
nes teritorijas piederību tai u. tml. Tā bija 
arī elementāra pašaizsardzība — vajadzība 
aizstāvēt sevi un savus tuvākos. 

savukārt garīdzniekiem to papildināja 
vēl arī viņu ticības konkrēti aspekti. Tos īsi 
var aprakstīt šādi.

Garīdznieki zināja, ka Dieva baušļu iz-
pilde saskaņā ar Viņa vēstīto — “tev būs 
turēt Viņa likumus un Viņa baušļus, ko es 
tev šodien pavēlu, lai tev labi klājas un ta-
viem bērniem pēc tevis un lai tu ilgi dzīvotu 
tanī zemē, ko Tas Kungs, tavs Dievs, tev dod 
mūžīgi” (5 moz 4:40) — sniedz arī solīto 
laicīgo svētību, proti, iespēju apdzīvot Viņa 
doto zemi, latviešu tautas gadījumā — Lat-
viju. Šīs saiknes starp Dievu un Dzimteni 
nozīmīguma apzināšanos izsaka senais latī-
ņu moto: Pro Deo et Patria — par Dievu un 
Tēvzemi.132

mūsu tautas kristīgā patriotisma ētoss 
ir izteikts jaunlatvieša baumaņu Kārļa 

(1835–1905) 1873. gada tautas lūgšanā 
“Dievs, svētī Latviju!”, kas 1920. gadā li-
kumsakarīgi tapa par valsts himnu. Tajā ne 
tikai minētas mūsu svarīgākās vērtības — 
Dievs, Latvija un tauta (meitas, dēli) —, ne 
tikai norādīta cēloņsakarība starp tām (tauta 
šajā kopējā lūgšanā vēršas pie Dieva), bet 
arī atklāts Dieva un latviešu tautas saiknes 
raksturs, proti, svētība.133 Tā izteikta ar vār-
diem “latvju meitas zied, latvju dēli dzied” 
un “laid mūs tur [Latvijā] laimē diet”. “Lai-
mē diešana” vēsta par ideālo stāvokli, kas 
konkretizējas “ziedēšanā” (zieda identitātes 
augstākais estētiskais īstenojums). “Latvju 
meitās” tas parādās kā sievietes estētiskais 
miesīgais un dvēseliskais skaistums, pievil-
cība un daile. “Latvju dēlu dziedāšana” ir ne-
pragmātiska estētiska darbība, kas kolektīvi 
un svinīgi pauž Dieva doto latvisko identitāti. 
bet tauta “zied” un “dzied”, kad uzdevums 
kopt un sargāt mūsu ēdeni — Latviju — tiek 
sekmīgi pildīts.

Tātad latviešu kristīgajam patriotismam 
nepiemīt spirituālisms, kas uzsvērtu tikai 
Dievu, noniecinot Viņa dotās materiālās vēr-
tības. Tas nav arī sekulārs patriotisms, kas 
pāri visam celtu Latviju pašu par sevi. Lūg-
šanas — himnas — formula “Dievs, svētī 
Latviju!” sasaista tajā minētās vērtības vie-
notā veselumā. Tas piešķir himnai cildenu-
mu un patiesu, celsmīgu patosu. Tās teksts 
un mūzika norāda un aicina uz pārpragmā-
tisku vērtību īstenošanu. saikne starp mūžī-
go, pārlaicīgo, svēto un laicisko, materiālo, 
kas atspoguļojas himnā, darīja latviešu pat-
riotismu arī okupācijas apstākļos par nozī-
mīgu garīgi morālu un motivējošu spēku. 
Tās dziedāšana aizvien stiprināja nacionālos 
partizānus un latviešu patriotus.

To atzīmē Talonens: “1945. gada  
18. novembrī Latvijas neatkarības dienā 
mācītājs Pauls birzulis mudināja draudzi 
dievkalpojumā Palsmanes baznīcā dziedāt 
Latvijas himnu. Tajā pašā dienā Hugo Grīvā-
na134 vadītajā dievkalpojumā Ventspils baz-
nīcā pamudinājums dziedāt himnu draudzei 
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pat nebija vajadzīgs. Šie spontānie nacio-
nālo jūtu izpaudumi no varas iestāžu puses 
tika vērtēti kā ārkārtīgi bīstami.”135

Šis kristīgā patriotisma ētoss — celsmīgi 
motivējošā saikne starp dievišķo (Dievs) un 
materiālo (Dzimtene un gādība par to) — li-
kumsakarīgi parādījās arī nacionālo partizā-
nu cīņu laikā. To sastopam partizānu doku-
mentos, partizānu folklorā un sadzīvē.
n Partizānu oficiālajā dokumentācijā, pie-

mēram, LTs(p)A zvērestā: “zvēru būt 
uzticīgs Dievam un Tēvzemei [..]. būt 
drošsirdīgam, nebaidīties no atbildības 
Dieva, sirdsapziņas un latviešu tautas 
priekšā.” LTs(p)A prezidijs uzdeva par-
tizānu vienībās noturēt svinīgus 11. un 
18. novembra dievkalpojumus, “aizlū-
dzot Dievu par kritušajiem varoņiem un 
izlūdzot Dieva palīgu un svētību brīvības 
atgūšanas darbā”136.

n Partizānu folklorā, piemēram, “Partizānu 
dziesmā”: “Par Latviju sargvietā stāvēt / 
uz mūžu mūs nolicis Dievs.”137 Publicis-
tikā: “Dievs, ved pie brīvības tās tautas, 
kuru asinis ar varonību kliedz pēc patstā-
vības, pēc neatkarības.”138

n Ikdienā (LnPA partizāne katoliete mika-
līna supe (1923–2022)139 vienā kabatā 
nēsāja rožukroni, otrā — pistoli.
Garīdznieku — partizānu atbalstītāju — 

ticības ētoss, gars bija viņu kristīgā pārlie-
cība par nepieciešamību līdzdarboties cīņā 
pret ateistisko komunismu un šo cīņu at-
balstīt ar viņiem pieejamiem līdzekļiem.

Secinājumi
baznīcas un karojoši ateistiskā komunis-

tiskā režīma konflikta pamatā bija abu in-
stitūciju garīgi pārlaicīgo būtību un vērtību 
sistēmu principiālā nesavienojamība un no 
tā arī izrietošā līdzāspastāvēšanas neiespē-
jamība. 

Latvijā no 1944. līdz 1956. gadam Aus-
trumu bizantiski despotisko tradīciju pārstā-
vošā impēriskā Krievija Psrs veidolā veica 

agresiju pret rietumu civilizācijas vērtības 
pārstāvošo Latviju. 

bruņotā cīņa ir konsekventākā pretestība 
totalitāriem okupācijas režīmiem, kas ne-
pieciešama nācijas dzīvības, tās pašcieņas, 
vērtību sistēmas, kā arī tās baznīcas netrau-
cētas darbības saglabāšanai. Tāpēc tikai 
likumsakarīgi, ka Latvijas kristīgā baznīca, 
kaut arī tikai dažu garīdznieku personās, ir 
piedalījusies nacionālo partizānu cīņā. 

baznīcas garīgā, morālā un humānā līdz-
dalība un atbalsts nacionālajai pretestības 
kustībai ir pamatots tās mācības pamat-
dokumentā bībelē, tās vērtībās. Šī stāja ir 
nepieciešama arī pašai baznīcai tās ticības 
konsekvences apliecināšanai. Šajā kontek-
stā jāatzīmē, ka Latgalē divu lielu partizānu 
grupējumu — LTs(p)A un LnPA — vadītāji 
bija garīdznieki — Antons Juhņēvičs un Lu-
dvigs Štagars. Viņi nebija militārpresonas, 
viņu funkcija bija vērtībiskā, idejiski motivē-
jošā. Tā latviešu kristieši novērtēja, ka cīņa 
ar komunistisko režīmu vispirms ir vērtību 
cīņu.

P. S. Mācība X stundai
Latviešu nācijas vēsture nav pašmērķīga 

pagātnes pētniecība. Kā pati vārda “vēstu-
re” izcelsme saka, tās uzdevums ir ne tikai 
atbildēt uz empīriskiem jautājumiem, kas, 
kur, kad, ar kādiem līdzekļiem un kādiem 
rezultātiem ir veicis kaut ko nācijai nozīmī-
gu. Kamēr latviešu nācijas vēstures filozofija 
vai tās vēstures pedagoģija kā īpaša mūsu 
vēstures apakšnozare vēl nav izveidojusies, 
Latvijas vēsturei ir uzdevums pašai vēstīt140 
arī par latviešu nācijas esības jēgu. 

“Vēstures augstākie likumi atrodas ār-
pus mums saskatāmās vēstures,” reiz sacīja 
Dr. hab. hist. prof. Heinrihs strods.141 Lat-
viešiem sv. rakstu pavēle “meklēt Dievu” 
(Apd 17:26–27) nozīmē īstenot Viņa gri-
bu mums uzticētajā ģeogrāfiskajā telpā —  
Latvijā. baznīciskā nozīmē tas ietver Vārda 
un sakramenta regulāru kalpošanu, bet tās 
laiciskā jēga ir šo teritoriju latviskot, t. i., 
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īstenot mums doto Dieva latvisko identitāti 
tajā saskaņā ar Viņa gribu. 

Lai tas varētu notikt, mūsu tautai kā 
jebkurai citai ir vajadzīgs būtisks priekšno-
sacījums — brīvība kā neviena un nekā ne-
traucēta iespēja veikt šo savu pastāvēšanas 
virsuzdevumu. 

ģērmanis saka: “Latviešu tautas vēsture 
ir stāsts par latviešu tautas nemitīgo brīvī-
bas cīņu, par lieliem upuriem un slaveniem 
varoņdarbiem.”142 Pārskatot latviešiem dra-
matisko 20. gadsimtu, var sacīt vēl vairāk: 
latviešu tauta vienmēr ir gribējusi būt pati, 
saglabāt un attīstīt savu identitāti. Tādēļ tā 
arī vienmēr cīnījusies par savu brīvību — 
morāli labvēlīgos (neatkarības karš), morāli 
nelabvēlīgos (Latviešu leģions, nacionālie 
partizāni) un morāli neiespējamos apstākļos 
(nevardarbīgā pretestība komunistu okupāci-
jas laikā), vienmēr! Tāpēc latviešu vēstures 
vēsts nav, ka tā ir apspiesto un izmantoto 
vēsture, bet gan ka tā ir mūsu brīvības alku, 
pretošanās cīņu un uzvaru vēsture. un tajā 
hronoloģiski garākai karadarbībai — 12 ga-
dus ilgajām nacionālo partizānu cīņām — ir 
ļoti nozīmīga loma. 

Vēstures jēgas vektors ir nākotne, proti, 
mums ir jāapgūst savas vēstures mācību 
stundas un jāprot tās lietot. Par okupācijas 
stāvokli strods vēsta: “Iekarošana vēl nav 
uzvara, sevišķi, ja tauta gatava pretoties un 
cīnīties par savu valsti.”143 nacionālo parti-
zānu kustība izkala atziņu, ka “valsts neaiz-
iet bojā, kamēr tās pilsoņi turpina izrādīt 
pretestību aneksijai”144.

Pēc 2008. gada Krievijas (Krievijas Fe-
derācija) iebrukuma Gruzijā un 2014. gada 
Krimas aneksijas un ilgstošās karadarbī-
bas Donbasā un Luhanskā, kā arī kara 
darbības izraisīšanas ukrainā 2022. gada  
24. februārī ilūzijas (ja kādam tās bija) par 
tās miermīlīgo raksturu ir zudušas. reā-
listiski domājošie iepretim anestezējošam 
politkorektuma diskursam saprot, ka katra 
valsts, kas robežojas ar Krievijas Federāciju, 
ir tā vai citādi apdraudēta. Arī mēs. Pat ja 

konvencionāls militārs iebrukums kādā brīdī 
šķiet maz ticams, taču pilnīgi ar to nerēķinā-
ties nedrīkst. 

Kā Latvijas baznīcai rīkoties X stundā? 
baznīcas intelektuāļi šo jautājumu nav pat 
formulējuši, turpretim šveiciešu totālās pre-
tošanās speciālists Hanss fon Dahs (Hans 
von Dach, 1927–2003) jau 1965. gadā 
izdotajā grāmatā “Totālā pretestība” skaidro 
baznīcas stāvokli okupācijas apstākļos.145

Apakšnodaļā “baznīcas attieksme cīņā 
pret baznīcu” autors saka: “Totalitārais ie-
naidnieks vienmēr sauks baznīcu par poten-
ciālu “ienaidnieku” un attiecīgi cīnīsies pret 
to. Tas lietos izcilu gudrību un pakāpeniski 
īstenos dzīves dekristianizāciju, lai neizrai-
sītu liekas aizdomas Tas neiznīcinās baznī-
cu vienā reizē, bet centīsies to veikt vairāku 
gadu laikā. Ja tas rīkotos par ātru, tas izrai-
sītu vispārēju pretestību.”146

Dahs iedrošina baznīcu izrādīt pretestību 
un dod konkrētus padomus rīcībai: “cīņai 
pret baznīcu ir arī pozitīvi aspekti. Tā nodala 
iepriekšējos sekotājus no patiesi ticīgajiem. 
Kad baznīcai ir jāveic upuris, tā gūs arī cie-
šākas attiecības ar to iedzīvotāju daļu, kas 
bija atturīgi iepretim tās pūlēm un mērķiem. 
Kad baznīca tiek vajāta, tā spēs veikt patie-
su misijas darbu. Lielākās grūtības un lielā-
kās veiksmes iespējas ir tieši saistītas. baz-
nīcai jākoncentrējas cīņai pret neiecietību un 
personības kultu. baznīcai jāuzsver fakts, ka 
katrs Dieva bauslis [tā ievērošana vai neie-
vērošana] tiks agri vai vēlu atmaksāts. Tai 
jākultivē attieksme “palīdzi tuvākajam” un 
jāsauc par tādu katrs vajātais. Tai jāaicina 
ievērot visus kristieša pienākumus — kā pre-
tošanos varas ļaunprātīgai izmantošanai, ne-
paklausību rīkojumiem, kas aizskar reliģisko 
brīvību, un jāatgādina cilvēkiem, ka bērni ne 
tikai pieder saviem vecākiem, bet ka tie vi-
ņiem ir arī jāaudzina.147 

Var arī piebilst, ka baznīcai jākoncen-
trējas uz vispārcilvēcisko vērtību saglabāša-
nu. Tās grūti apstrīdēt ir pat totalitārai va-
rai. Piemēram, tai jāsludina cilvēkmīlestība  
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neatkarīgi no varas noteiktajiem “ienaid-
niekiem”. Jāiestājas pret jau minēto neie-
cietību, personības kultu u. c. netikumiem, 
kas būtiski raksturo okupācijas varu. slēptā 
cīņa pret to ir teoloģiski pamatojama ar pir-
mo bausli. sv. raksti sniedz plašas iespējas 
garīdzniekam daudz pavēstīt, izmantojot bī-
beles līdzības un runājot zemtekstos. Dahs 
sniedz konkrētus padomus garīdzniekam: 
“Iznīcini vai noslēp tavā rīcībā esošos vi-
sus reliģisko grupu [..] reģistrus, citādi tos 
izmantos ienaidnieks, lai lietotu ķīlnieku 
sarakstu sastādīšanai un deportēšanai. Ja 
[..] baznīcas dievkalpojumus, Kristības, sv. 
Vakarēdienu, konfirmāciju u. c. jaunie dikta-
tori aizliegs, kas noteikti agri vai vēlu notiks, 
pieņem fiktīvu nodarbošanos. Vislabākais 
piesegs ir tāds, kas ļauj daudz pārvieto-
ties, — kurjers, gāzes vai elektrības kantora 
mērījumu nolasītājs, kādas organizācijas lī-
dzekļu piesaistītājs, apdrošināšanas aģents 
u. tml.”148 

Secinājums. baznīcai arī okupācijas 
apstākļos ir jāturpina būt savas nācijas garī-
gajam sargam, esot aizvien nomodā par tās 
vērtībām un nepieciešamības gadījumā arī 
jāstājas cīņā par to aizstāvību. 

P. s. Šis raksts veltīts trīs partizānēm, rī-
gas Augšāmcelšanās ev. lut. draudzes locek-
lēm — mirdzai rošonokai, birutai balandei, 
Annai Trēziņai-Vīrai. 

mirdza (milda, ērika) rošonoka (dz. Avo-
tiņa, 31.01.1928.–15.09.2014.) mācījās 
rēzeknes privātskolā, apguva angļu un latī-
ņu valodu. Karā piedzīvoja krievu zemi pikē-
jošo lidmašīnu ložmetējuguni pret civiliedzī-
votājiem. Tik zemu, ka varēja saredzēt pat 
lidotāju sejas. 1946. gadā, studējot medi-
cīnu, mirdza iesaistījās bēgļu pavadīšanā uz 
Kolkas laivām un pārsienamā materiāla sa-
gādē un nogādāšanā mežabrāļiem. Ar drau-
giem gatavoja atentātu Latvijas nodevēja 
Viļa Lāča (1904–1966) sodīšanai. svinīgā 
sēdē Virsnieku namā (rīgas Latviešu biedrī-

ba), Lācim paceļot telefona klausuli, notiktu 
sprādziens. Grupā bija ielavījies nodevējs. 
Čekisti draudēja iznīcināt viņa ģimeni, ja tas 
neatklās pretošanās grupu. nakts kratīša-
nas laikā (1947) čekisti neatrada mirdzas  
ieroci — brauniņu. 1947.–1949. gadu mir-
dza pavadīja stūra mājas pagrabā. Viņu 
bieži ievietoja “sobačņikā” (1 m2[!] karcerī) 
vienā krekliņā, jo viņa dziedāja patriotiskas 
dziesmas. Pratināšanas notika naktīs. bet 
pat čekā bija kāds labs sargs. Kad vakarā 
mirdzu kārtējo reizi ievietoja ledainā karcerī, 
viņš, skaļi un nešpetni lamājoties (lai “ne-
nostučītu”), iesvieda tajā siltu kažoku. no 
rīta to savāca. Viņš arī nogādāja ieslodzīto 
zīmītes uz āru. Pratinātājs mirdzai teica, ka 
nekādas Latvijas vairs nav, bet mirdza atbil-
dēja, ka vēl dziedās himnu pie brīvības pie-
minekļa! maskavas prokurors atteicās mir-
dzu apsūdzēt, jo nebija savākti pierādījumi 
un viņa bija vēl nepilngadīga. Tad prokuroru 
nomainīja. Tas viņai piesprieda 25 gadus lē-
ģerī. Vilis Lācis apmeklēja tiesas sēdi un bija 
ļoti neapmierināts par nepiespriesto augstā-
ko soda mēru. mirdzu nosūtīja uz OZERLAG 
(Ozjornyj ispravitel'no-trudovoj lager’, Oso-
byj lager' No. 7), kas atradās starp Taišetu 
un bratsku. Ieslodzītajiem ierodoties, ad-
ministrācija teica: “mēs jūs atvedām nevis 
pāraudzināt, bet iznīcināt.” mirdzai tika pie-
šķirts numurs Shh-38811, un viņu norīkoja 
uz smagākajiem — meža ciršanas — dar-
biem. bija šausmīgs bads un pazemojumi. 
Ja neizpildīja normu, maizes gabaliņu sama-
zināja. Kad mirdza kā ģindenis (krievu val. 
apzīmējums — dohodjaga) nonāca nomet-
nes lazaretē, kāda ieslodzīta daktere viņu, 
barojot ar karotīti, uzcēla kājās. Apendiksa 
operāciju daktere viņai veica ar vienīgo pie-
ejamo anestēziju — glāzi spirta. mirdzu kā 
dohodjagu norīkoja līķu aprakšanā. Katram 
līķim sargs ar durkli sašķaidīja galvaskausu 
drošībai, lai neaizmūk. Šī skaņa nepameta 
mirdzu visu mūžu. Pēc darbiem ieslodzītie 
barakas stūros pulcējās uz nodarbībām — 
vēstures, valodu, literatūras u. c. zāģējot 



53

GArīDznIeKu ATbALsTs nAcIonāLo PArTIzānu cīņAI (1944–1956),  
Tā TeoLoģIsKAIs PAmAToJums un ēToss

malku, ieslodzītie profesori strīdējās, kurš  
filosofs labāk izprata sabiedrību — sokrāts 
vai Platons? Apsargs prasīja, no kuras bara-
kas tie ir? bija sargi, kas tīšām nogrūda no 
ceļa ieslodzīto un nošāva par “it kā bēgša-
nu”, par ko administrācija kā balvu piešķīra 
pulksteni. Ik pa brīdim notika ieslodzīto sa-
celšanās; tad tos pārcēla uz citām nomet-
nēm, lai nerastos pierašana un draudzība. 
Lēģerī viņa satika savu vēlāko vīru vecticīb-
nieku Ivanu rošonoku (1911–1982), ārstu 
kardiologu no rīgas (apcietināts 1941). 
Pēc reabilitācijas mirdza atgriezās Latvi-
jā (1956), turpināja studijas, absolvējot 
medicīnas fakultāti ar izcilību. mirdza spe-
cializējās toreiz jaunā nozarē — citoloģijā. 
Viņa izveidoja un vadīja republikas citolo-
ģisko laboratoriju (ap 1960–1998), radīja 
plašu to tīklu Latvijā. Par īpaša citoloģisko 
preparātu analīzes aparāta radīšanu mirdza 
saņēma Psrs Valsts prēmiju un aizstāvēja 
doktora disertāciju. okupācijas laikā viņa 
klausījās rietumu raidstacijas, apmeklēja 
lielos baznīcas svētkus. Atmodas laikā mir-
dza pievienojās pretkomunistiem, balotējās 
no Kurzemes saraksta, vadīja Vidzemes 
priekšpilsētas represēto biedrību. bija aktī-
va Augšāmcelšanās draudzes locekle (repre-
siju piemiņas vietas kopēja, Lāčplēša kara 
ordeņa kavalieres elzas Žiglevicas (1898–
1919) kapa kopēja).149 

biruta balande (dz. bērziņa, dz. 
04.04.1932.) dzimusi Valmieras apriņķa 
Katvaru pagasta skolasbriņķu mājās. mā-
cījās Limbažu vidusskolā. Pēc 1949. gada 
deportācijas viņa iestājās Jāņa Pētersona 
vadītajā nelielā pretestības grupā, kas pali-
ka pēc partizāna Viļa skujiņa (1922–1982) 
grupas sagrāves (1945. g. 28. okt.). biru-
ta balande atbalstīja partizānus ar pārtiku 
un sakariem. Partizāni briņķu muižā bija 
uztaisījuši bunkuru muižas ēkas pagrabā. 
nodevības dēļ viņus 1951. gada 29. maijā 
aplenca sarkano karaspēks, sadursmē gāja 
bojā trīs partizāni. Atbalstītāji, viņu starpā 

arī balande, tika arestēti. balandi 23. au-
gustā Kara tribunāls Valmierā tiesāja, pēc 
17. un 58.1a pantiem (Tēvijas nodevība), 
piespriežot 10 gadus stingrā režīma cie-
tumā un piecus gadus tiesību ierobežoju-
mus. Pa etapu nosūtīta caur novosibirsku, 
sverdlovsku, Taišetu uz stingrā režīma cie-
tumu novočunkas nometnē. 1956. gadā 
balandes lietu pārskatīja, samazinot sodu 
uz pieciem gadiem, noņemot arī tiesību ie-
robežojumus. 1956. gadā balandi nosūtīja 
brīvajā izsūtījumā uz Tomskas apgabalu, Ka-
ževņikovas komendatūru, Jelovkas ciematu. 
Viņa atgriezās Latvijā 1956. gada septem-
brī. Formāli ieguva pieraksta vietu Vecāķos, 
dabūja smagu, bet labi atalgotu darbu “Lat-
vijas bērzā”, tādēļ varēja finansiāli palīdzēt 
tuviniekiem. mitinājās gultas vietā sarkan-
daugavā. 1957. gada 2. novembrī appre-
cējās ar politrepresēto staņislavu balandi. 
Līdz Atmodai balande strādāja ķīmiskajā 
tīrītavā. 1990. gadā iestājās rīgas Aug-
šāmcelšanās ev.-lut. draudzē, kurā aktīvi 
un priekšzīmīgi kalpo joprojām. 2019. gada  
4. decembrī mācītājs Guntis Kalme par 
izcilu kalpošanu viņai pasniedza Latvijas  
ev. lut. baznīcas apbalvojumu “uzticības 
vairogs”. 2005. gada 19. jūlijā balande 
saņēma nacionālās pretošanās kustības 
dalībnieka statusu (apliecība nr. 0100731, 
lēmums nr. 169) un krūšu nozīmi. 

Anna Trēziņa-Vīra (04.10.1924.–
19.07.2015.) pēc Latvijas okupācijas aktīvi 
iesaistījās pretestības kustībā, 1949. gadā 
arestēta un izsūtīta uz 10 gadiem sibīrijā. 
Pēc atgriešanās ilgus gadus strādāja Valsts 
elektrotehniskajā fabrikā (VeF), pēc Atmo-
das iestājās rīgas ev. lut. Augšāmcelšanās 
draudzē. saskaņā ar sava vīra Latviešu le-
ģiona brīvprātīgā karavīra Kārļa Vīra gribu 
pēc viņu abu aiziešanas novēlēja pusi no 
sava mantojuma Latvijas aizsardzības vaja-
dzībām.150 

Raksts ir recenzēts.
The article is peer-reviewed.
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Avoti un piezīmes
1 Šī raksta tapšanas laikā vēl nebija iznākušas izcilā partizānu pētnieka zigmāra Turčinska 

(dz. 1974) jaunākie darbi. sk.: Turčinskis z. Ziemeļlatgales “Neatkarības vienība”. Pre-
tošanās padomju okupācijai. 1946.–1954. gads. rīga: Latvijas mediji, 2021, 574 lpp.; 
Turčinskis z. Ziemeļvidzemes Mežabrāļi. rīga: Latvijas mediji, 2022, 446 lpp.

2 Vārds “partizāns” cēlies no franču partisan, itāļu partigiano (‘partijas aizstāvis’) un 
parte (‘daļa’). sk.: https://www.etymonline.com/word/partisan. sk. 2022. g. 30. janv. 
Partizāns ir “persona, kas ietilpst galvenokārt no vietējiem iedzīvotājiem veidotu bruņotu 
vienību sastāvā un cīnās pret pretinieku tā okupētajās teritorijās; arī pretošanās kustības 
dalībnieks”. sk.: Justs F. Militāro jēdzienu skaidrojošā vārdnīca. rīga: Avots, 2008, 
1231 lpp.: 697.

3 Gustavs Tūrs (arī Turs, Turss, 1890–1973) mācījās rīgas Aleksandra un Pēterburgas 
Alekseja ģimnāzijā. Tērbatas universitātē studēja (1910–1918) jurisprudenci, vēlāk 
teoloģiju. no 1918. gada kandidāts cēsu, no 1919. gada — Ļaudonas draudzē. ordi-
nēts 1920. gadā. neilgi kalpojis sīķeles, bornes, Kalupes, Preiļu un Krāslavas draudzēs. 
skolotājs un mācītājs bauskā (1920–1942), codē (no 1926), mežotnē un budbergā  
(1920–1924); sātu un zemītes draudzēs (1944–1945), Alūksnes draudzē (1945–1946), 
rīgas sv. Jāņa draudzes virsmācītājs (1946–1949). Arhibīskapa p. i. (1946–1948), Vir-
svaldes prezidents, 1948. gada 14. martā ievēlēts par arhibīskapu. 1954. gadā nodibināja 
Teoloģiskos kursus, izveidoja LeLb IX ģenerālajā sinodē 1948. gada 14. martā pieņemto 
baznīcas satversmi, piedalījās jaunās Dziesmu grāmatas sastādīšanā, vadīja Jaunās De-
rības emendācijas komisiju, vadīja baznīcas kalendāra un dziesmu lapiņu izdevniecību. 
1959. gadā Leipcigas universitātes Teoloģijas fakultātē ieguva Dr. theol. h. c. grādu. Izvei-
doja sakarus ar ārzemju baznīcām. savu iespēju robežās centās noturēt varas spiedienu 
pret LeLb. 1968. gada 23. martā tika piespiests emeritēties. 

4 Protams, baznīcas vadītāji, kuri izvēlējās šo ceļu, guva arī zināmus privātus labumus, 
kaut vai relatīvu personisko drošību no varas represijām, kas toreiz bija ļoti daudz, sava 
eklesiālā statusa saglabāšanu un leģitimēšanu no okupācijas varas iestādēm u. tml. 

5 Talonens J. Baznīca staļinisma žņaugos. Latvijas Evaņģēliski luteriskā baznīca padom-
ju okupācijas laikā no 1944. līdz 1950. gadam. rīga: Luterisma mantojuma fonds, 
2009, 332 lpp.: 86., 104.

6 Daļa “nāve un mūžīgā dzīvība”, dz. nr. 779. Grām.: Dziesmu grāmata Evaņģ.-Luteris-
kām Draudzēm. rīga: evaņģ.-Lut. baznīcas Virsvaldes izdevums, 1943, 608 lpp.

7 Lisenkova I. Tur ir nodevības simts nokrāsas. baznīca un VDK. Intervija ar solveigu Krū-
miņu-Koņkovu. Katoļu Baznīcas Vēstnesis. 2018. g. 8. jūl.: 9.

8 Ļoti mazās draudzes ar niecīgu baznīcēnu skaitu. Tās nācās uzturēt pašam mācītājam. 
roberta Feldmaņa gadījumā tādas bija Katlakalna un olaines draudzes un dievnami.

9 Personiskā sarunā 1993. vai 1994. gadā.
10 strods H. nevardarbīgā pretošanās Latvijā (1944–1985). Grām.: blūzma V. u. c. (red.). 

Nevardarbīgā pretošanās: Latvijas neatkarības atgūšanas ceļš 1945–1991. rīga: Latvi-
jas zinātņu akadēmija, 2008, 639 lpp.: 92.

11 LeLb vadība baidījās no Albānijas varianta. Tās vadītājs envers Hodža (Enver Hoxha, 
1908–1985) slēdza visas baznīcas un mošejas, pasludinot Albāniju par pasaules pirmo 
ateistisko valsti. Psrs izmantoja gudrāku — lēnas nožņaugšanas — stratēģiju, radot 
draudžu pastāvēšanai neiespējamus ekonomiskos, sociālos, psiholoģiskos, morālos u. c. 
apstākļus. 
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12 rautenšilds A. baznīca un valsts. Grām.: Ķiploks e., strautnieks J. (sast.). Baznīca un 
draudze: rakstu krājums archibīskapa Dr. K. Kundziņa godināšanai. mineapole: Sējējs, 
1966, 224 lpp.: 33.

13 Psrs bija tikai Krievijas ceturtā impērija, zem vispasaules sociālisma maskas slēpjot savu 
senseno ekspansionismu. Partizāni par to rakstīja: “Latvija gadu simteņiem ilgi ir saņē-
musi no Krievijas tūkstoškārtīgas netaisnības, no paaudzes uz paaudzi jaunas nelaimes, 
postu un ciešanas, Krievijas tumsības gariem vienmēr parādoties “taisnības un atbrīvoša-
nas vārdā”. bet Latvija ir arī 700 gadus vedusi nepārtrauktu karu ar ekspansijas Krieviju. 
un ne par velti vēl šodien katru krievu mēs uzskatām ar lielāko neuzticību.” 

 zemene K. Lai nāk karš. Mazais Latvis, 1946. g. 15. maijs. citēts no: strods H. (sast.). 
Latvijas nacionālo partizānu karš. Dokumenti, apcerējumi un atmiņas 1944–1956. 
rīga: Lu žurnāla “Latvijas Vēsture” fonds, 2003, 387 lpp.: 136.

14 Lisenkova, op. cit., 2018, 9.–10. lpp.
15 ārente H. Totalitārisma izcelsme. rīga: elpa, 2000, 609 lpp.: 438.
16 rummel r. Death by Government. London: Transaction Publishers, 2009, 502 pp.: 9.
17 zīmīgi, ka partizānu publicistikā lasām vārdus: “uzvar tas, kas ilgāk iztur.” sk.: I-ts. 

1945. gadu aizvadot. LTS(p)A laikraksts “Tēvzemes Sargs”, 1945 (dec.), 4. Atb. red.  
m. skuja (V. mundure). citēts no: strods, op. cit, 2003, 128. lpp.

18 Personiskās sarunās 20. gadsimta 80. gadu vidū. 
19 Antonijs springovičs (1876–1958) — romas katoļu baznīcas atjaunotās rīgas metro-

polijas pirmais arhibīskaps metropolīts, ordinēts 1901. gadā, konsekrēts — 1920. gadā. 
beidzis Pēterpils Garīgo semināru (1897), kalpojis mogiļevā, no 1920. gada — Latvijā. 
Pirmais atjaunotās rīgas bīskapijas bīskaps, arhibīskaps kopš 1923. gada. 1926. ga-
dā apbalvots ar Triju zvaigžņu ordeņa II šķiru. Izveidojot rīgas metropoliju, paaugsti-
nāts par rīgas baznīcas provinces metropolītu (1937). Latvijas universitātē ieguvis  
Dr. theol. h. c. grādu (1939). Kad (1944) vācu okupācijas vara augstākajai Latvijas 
garīdzniecībai pavēlēja doties uz Vāciju, springovičs, aizbildinoties ar slikto veselību, pa-
lika Latvijā. Komunistu okupācijas gados viņš panāca Garīgā semināra atjaunošanu un 
bīskapu Kazimira Dubļinska (1906–1991) un Pētera stroda (1892–1960) konsekrāciju 
(1947).

20 Voldemārs Šeškens (1895–?) bija Psrs Tautas komisāru padomes (TKP) reliģisko kulta 
lietu padomes pilnvarotais (1944–1948). Vairāk par viņu sk.: Vīksne r. reliģijas kultu 
lietu padomes pilnvarotā Voldemāra Šeškena darbība Latvijā (1944–1948). Latvijas Vēs-
tures Institūta Žurnāls, 2005, 1: 103.–133.

21 Lisenkova, op. cit., 2018, 9. lpp.
22 Voldemārs Šeškens apraksta savas “burkāna un pātagas” politikas rezultātus: “[sprin-

govičs] pateicās par litera ēdināšanu [līdz 1947. gada beigām Psrs pastāvēja vairākās 
grupās (literos) iedalītas pārtikas kartītes], automašīnas riepām utt. es viņam paziņoju 
par atļauju attiecībā uz semināru. bija skaidri redzams, ka viņš bija ļoti iepriecināts un 
apsolīja daudz un godprātīgi lūgt par visiem tiem, kas iedeva šo atļauju, un visādi centās 
pārliecināt, ka seminārā audzinās visīstākos padomju garīdzniekus.” Psrs Tautas Ko-
misāru padomes reliģijas kulta lietu pilnvarotā LPsr V. Šeškena vēstule Psrs reliģijas 
kulta lietu padomes priekšsēdētājam Ivanam Poļanskim (Ivan Poljanskij, 1898–1956)  
1945. gada 31. decembrī. 

 Šneidere I. (atb. red.). Latvija padomju režīma varā, 1945–1986. Dokumentu krājums. 
rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2001, 463 lpp.: 298.
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23 “Ilūkstes apriņķī pieteicās ap 150 cilvēku, 50 no tiem — ierindā un ar visiem ieročiem.” 
no Voldemāra Šeškena ziņojuma Poļanskim 1945. gada 4. maijā. 

 Krūmiņa-Koņkova s. sadarbība starp Latvijas Padomju sociālistiskās republikas drošī-
bas iestādēm un Psrs reliģisko kultu lietu padomes pilnvaroto Latvijas Padomju 
sociālistiskajā republikā (1944–1954). Grām.: zelmenis G. u. c. VDK zinātniskās izpē-
tes komisijas raksti. 1. sēj.: Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas. rīga: Latvijas 
universitāte. [Latvijas vēstures institūts], LPsr Valsts drošības komitejas zinātniskās 
izpētes komisija], 2015. https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/projekti/
vdkkomisija/040_KruminaKonkova_2015a_2016-01-24elektroniski_VDK-un-bAznIcA.
pdf. sk. 2020. g. 12. apr.

24 Katoļu arhibīskaps springovičs spaidu kārtā parakstīja 1945. gada 20. marta apkārtrak-
stu, kurā nosodīta nacionālo partizānu kustība, un aicināja viņus legalizēties. Pētniece 
Inese Dreimane ir konstatējusi, ka “nacionālie partizāni nereti bija pārsteigti un sašutuši, 
[..] ka priesteri lasa [šādu] apkārtrakstu”. 

 Dreimane I. Latvijas kristīgo konfesiju garīdznieki nacionālās pretošanās kustībā  
(1944–1956). Grām.: Šneidere I. (sast.). Okupācijas režīmi Latvijā 1940.–1956. gadā: 
Latvijas Vēsturnieku komisijas raksti. 7. sēj. rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 
2002, 494 lpp.: 228.

25 T. i., nacionālajiem partizāniem.
26 rjazanov V. o politicheskom i hozjajstvennom polozhenii v Latvijskoj ssr (1946). ros-

sijskij gosudarstvenyj arhiv social’no-politicheskoj istorii, f. 600, op. I, d. II, l. 73. citēts 
no: statiev A. The Soviet Counterinsurgency in the Western Borderlands. cambridge, nY: 
cambridge university Press, 2010, pp. 261–262.

27 Psrs Tautas Komisāru padomes reliģijas kulta lietu pilnvarotā LPsr Šeškena vēstule 
Psrs reliģijas kulta lietu padomes priekšsēdētājam Poļanskim 1945. gada 31. decem-
brī. 

 Šneidere, op. cit., 2002, 299. lpp.
28 Psrs Tautas Komisāru padomes reliģijas kulta lietu pilnvarotā LPsr Šeškena ziņojums 

Psrs reliģijas kulta lietu padomes priekšsēdētājam Poļanskim 1945. gada 13. jūnijā. 
 Ibid., 388. lpp.
29 Ibid.
30 Psrs Tautas Komisāru padomes reliģijas kulta lietu pilnvarotā LPsr Šeškena ziņojums 

Psrs reliģijas kulta lietu padomes priekšsēdētājam Poļanskim 1945. gada 13. jūnijā. 
 Pelkaus e. (atb. red.). Okupācijas varu politika Latvijā, 1939–1991. Dokumentu krā-

jums. rīga: nordik, 1999, 589 lpp.: 389.
31 rjazanov, op. cit., 2010, str. 261–262.
32 Jaunu rītu gaidot. LnPA mēnešraksts “Dzimtene”, 1950, jūl./aug. citēts no: strods, op. 

cit., 2003, 151. lpp. 
 Partizānu pētnieks zigmārs Turčinskis skaidro nodevības fenomenu un min konkrētus ga-

dījumus, kā nodevēji beidza savu dzīvi: “Partizāni par nodevējiem kļuva, lai glābtu savu 
ādu, bet atbalstītāji, lai iegūtu mantu. Taču nodevība šiem cilvēkiem laimi nenesa: beitiku 
nošāva čekisti, mangalim bija izpildīts nāvessods, mūrnieks, berkis un strads, neraugo-
ties uz izdarītajiem pakalpojumiem, saņēma cietumsodu, Purgaili deportēja uz sibīriju. 
sarkanis, sirdsapziņas mocīts, nodzērās, bet Jurjāns sajuka prātā un savu dzīvi beidza 
psihiatriskajā slimnīcā.” Turčinskis z. Ziemeļvidzemes mežabrāļi, 1944.–1953. gads: 
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Latvijas nacionālo partizāņu cīņas Valkas apriņķī un Alūksnes apriņķa rietumu daļā. 
rīga: Latvijas vēstures institūta apgāds, 2011, 399 lpp.: 312.

33 Istorija sovetskih organov Gosudarsvetnnoj bezopasnosti. moskva: nauka, 1977, str. 
481–482. citēts no: strods, op. cit., 2008, 93. lpp.

34 Krišjānis Šlosbergs bija Pirmā pasaules kara dalībnieks, cīnījies arī neatkarības karā kā 
virsnieks, uzdienējies Latvijas armijā līdz pulkveža pakāpei, 1922. gadā atvaļinājies un 
pēc tam ieņēmis administratīvus amatus Iekšlietu ministrijā, apbalvots ar Lāčplēša Kara 
ordeni (1920) un Triju zvaigžņu ordeni (1932). bija kreisi noskaņots un Kārļa ulmaņa 
režīma pretinieks. 1940. gadā ievēlēts Konsistorijā kā lajs, piedalījās tās sēdēs.

35 Talonen J. Church under the pressure of Stalinism. The development of the status and 
activities of Soviet Latvian evangelical Lutheran Church during 1944–1950. rovaniemi: 
Pohjois-suoment Historiallinen Yhdistys, 1997, 376 pp.: 48.

36 Ibid., pp. 52–53.
37 Pēteris Kleperis (04.05.1904.–21.04.1968.) studējis Lu Teoloģijas fakultātē  

(1924–1933); vikārmācītājs Tukuma draudzē (1930–1934), ordinēts 1933. gada 
23. aprīlī. Kandavas prāvesta iecirkņa vikārs, rīgas pilsētas vikārs (1934. g. 26. apr.,  
1935–1943). mācītājs biķeru (1935–1967), rīgas Krusta draudzē (1936–1944),  
30. gados — aizsargu mācītājs, mācīja latīņu valodu un ticības mācību skolās, no  
1944. gada 15. oktobra mācītājs rīgas Jaunās sv. ģertrūdes baznīcā, tur 1944. gada 
15. oktobrī noturēja dievkalpojumu, atzīmējot rīgas “atbrīvošanu”. Kalpoja Vecajā  
sv. ģertrūdes draudzē (1946). no 1946. gada Virsvaldes prezidija pirmais loceklis, ar-
hibīskapa Tursa tuvākais palīgs. 1947. gada maijā sāka strādāt konsistorijā kā revīzijas 
komisijas loceklis. no 1947. gada 26. augusta rīgas lauku iecirkņa prāvests. “baznīcas 
kalendārā” publicēja AsV un rietumvāciju nopeļošus rakstus, slavējot Psrs un PsKP. 
1948. gada 14.–15. martā 9. ģenerālajā sinodē ievēlēts par Virsvaldes I Prezidija locekli, 
bija baznīcas mantzinis. no 1954. gada 18. janvāra — Teoloģisko kursu, vēlāk Akadē-
misko kursu, inspektors (faktiskais vadītājs). Gandrīz visas pirms 1968. gada sasauktās 
iecirkņu sinodes vadīja Kleperis, tajās bez ierunām akceptēti viņa kandidāti. Kleperim 
izdevās novērst komunistu režīma plānus slēgt Jauno sv. ģertrūdes baznīcu. Kleperis bija 
vienīgais kandidāts arhibīskapa amatam 1968. gadā 11. sinodē. 

 roberts Feldmanis atceras savu vizīti pie jaunievēlētā arhibīskapa: “Kad pastāstīju par 
olaines baznīcas izbūvi, saņēmu bargu rājienu, ka šī baznīca nemaz nav vajadzīga, tā 
bijusi dodama prom. Tam pievienojās ļoti garš un naidīgs zākājums par “kaitīgo” ārmisijas 
darbu, kuru kādreiz pārzināju brīvvalsts laikā.” 

 Feldmanis r. Dr. theol. Gustavs Turss — Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas arhibīs-
kaps. Atmiņas. 

 http://www.robertsfeldmanis.lv/lv/?ct=teologiski_raksti_2&&fu=a&id=7. 
 sk. 2022. g. 31. janv. 
 Kleperis devās daudzos ārzemju komandējumos — uz Čehoslovākiju, Dienvidslāviju, Ka-

nādu, Šveici, VDr. Kleperis miris ukrainā, ceļā uz luterisko minoritāšu baznīcu konferenci 
budapeštā.

38 Pauls rozenbergs (1906–1954) — rīgas lauku iecirkņa prāvests un baznīcas Virsvaldes 
loceklis. Drosmīgo sprediķu dēļ piedzīvoja nepatikšanas no vācu drošības dienesta (SD). 
Arestēts 1946. gada 28. februārī, 1947. gada 29. martā notiesāts uz astoņiem gadiem 
spaidu darbos. Vorkutas nometnē rozenbergs slepus organizēja dievkalpojumus un 
svētbrīžus, tajos piedalījās amerikānis Džons nobls (John H. Noble, 1923– 2007), kurš 
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to aprakstījis grāmatās I Found God in Soviet Russia (new York: st. martin’s Press, 1959), 
I Was a Slave in Russia (broadview, Illinois: cicero bible Press, 1961). rozenbergs mira 
Vorkutas tundrā, tā sekojot sava tēva Pētera rozenberga (1871–1919) martira pēdās.

39 no rietumeiropas civilizācijas viedokļa nebija nozīmes, vai Psrs režīma upuris tika notie-
sāts vai ne, jo tās kompartijas diktatūrā (faktiski kompartokrātija) jurisprudence kalpoja, 
nevis lai noskaidrotu cilvēka objektīvo vainu, bet lai represētu režīmam aktuāli vai poten-
ciāli kaitīgos elementus. Vienu no rietumu jurisprudences pamataksiomām — nevainī-
guma prezumpciju — aizvietoja komunistu likumdošanas prakses aksioma — vainīguma 
prezumpcija. T. s. padomju tiesa (parasti “troika” — prokurors, čekas pilnvarotais un 
milicijas priekšnieks, kas komunistu režīma sākuma gados vadījās pēc “revolucionārās 
sirdsapziņas”) izlēma upura likteni. Visbiežāk tā bija nošaušana, labākajā gadījumā — 
izsūtīšana uz 25 vai 15 gadiem.

40 citēts pēc: butulis I. ulmaņa apvērsumam — 70 gadi. Lauku Avīze, 2004. g. 15. maijs. 
41 nevienai citai Latvijas teritorijā dzīvojošai tautai Latvijas valstiskums nebija vitāli un kri-

tiski nepieciešams, jo tām (izņemot čigānus un ebrejus) jau bija savas nacionālās valstis.
42 Kā uzsver egils Levits: “Latvija ir dibināta tieši kā latviešu nacionāla valsts.” 
 Levits e. Izvērstas satversmes preambulas teksta piedāvājuma komentārs. Jurista Vārds, 

2013, 39(790): 26. https://ir.lv/upload/simple_file/2013_10/992/satversmespreambula-
jv-130924.pdf. sk. 2020. g. 14. apr.

43 Latvijas sūtnis Kārlis zariņš Latvijas sūtniecībā Londonā 1942. gada 18. novembrī svētku 
uzrunā sacīja: “mūsu valsts pamats ir latvju tauta.” 

 citēts no: strods H. Kur labi, tur Tēvija? Grām.: Kalme G. Durvis uz mājām. Mācītāja 
pārdomas par savas tautas vēsturi. rīga: IHTIs, 2009, 416 lpp.: 8.

44 nacionālo partizānu prese rakstīja: “Kultūras vērtību radīšanu varam [..] iedomāties tikai 
kā nacionālu kultūru.” Kultūras viltotāji. LnPA mēnešraksts “Dzimtene”, 1950, jūl./aug. 

 citēts no: strods, op. cit., 2003, 146. lpp.
45 Kā pretstats tam bija okupācijas antikultūra. To partizāni trāpīgi raksturoja šādi: “Padomju 

savienība ir viena vienīga milzīga kultūras viltošanas kalve, kas katru pārvaldāmās nācijas 
un tāpat indivīda ikvienu radošā gara izpaudumu bez žēlastības piemēro sava pasaules 
uzskata Prokrusta gultai, apcirzdama un staipīdama bez žēlastības.” Tās formula ir “na-
cionāla pēc formas, sociālistiska pēc satura”, kur “sociālistiskais saturs [..] ir kalpība 
boļševiku partijas nodomiem un mērķiem — [..] šaurs celiņš, uz kura [..] aiziet bojā visi 
kultūras radītāji”. Tās faktiskais princips ir kosmopolītisms un krievu šovinisms. “boļše-
viku kosmopolītisms nostājas pret visu “veco kultūru”. Tas [ir] šķiras kosmopolītisms, 
audzis krasā krievu marksistu mācību ietekmē, visnejēdzīgākā šķiru naida kurināšanas 
atmosfairā.” 

 strods, op. cit., 2003, 147. lpp. 
 savukārt padomju “sociālistiskais pēc satura” izveidojies šādi: “Ir tikai viens staļins, un 

krievs ir viņa pravietis.” 
 Ibid., 150. lpp.
46 Latviešu nacionālais filozofs Pauls Jurevičs (1891–1981) eiropu sauc par “mūsu plašāko 

tēvzemi, jo eiropeiskums ir arī latviskuma priekšnosacījums, — zaudējot eiropeiskumu, 
mēs neizbēgami zaudējam arī savu latviskumu”. 

 Jurevičs P. Variācijas par moderno cilvēku. stokholma: Daugava, 1956, 308 lpp.: 134.
47 To izteica Latvijas armijas kara ministrs ģenerālis Krišjānis berķis (1884–1942): “Tikai 

tad, kad mūsu tauta pati sāka vadīt savus spēkus, mēs sākām savas dzimtenes dzīvi pēc 
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Summary
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After the communist reoccupation in 1944, the people of Latvia and its church had to 
choose an attitude towards it — collaboration, betrayal, or resistance. The article pays spe-
cial attention to the theological motives of the clergy’s actions as partisan supporters and 
analysis thereof. The biblical worldview is fundamentally opposite and incompatible with the 
communist one, which also determined the decision of some brave clergymen to help the 
national partisan movement in various ways.


