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Ievads
Baznīcas Svētais Mantojums glabā šādu aprakstu. Reiz pie
tēva Agafona ieradās mūki un sāka viņu apvainot smagos grēkos.
Brāļi savā starpā bija slepeni sarunājuši pārbaudīt stareca pazemību:
“Tēvs, tevis dēļ daudzi apgrēkojas – tevi lielā mērā ir apsēdusi lepnība,
tu tik nievājoši izturies pret citiem, ka uzskati tos par neko; arī par
brālību tu izplati nevalodas. Ļoti daudzi pamatoti apgalvo, ka šādas
tavas uzvedības pamatā ir netiklība, kas tevi ir pārņēmusi: slēpjot
savu netikumīgo dzīvi, tu pastāvīgi apmelo citus.” Abba Agafons
necentās sevi attaisnot ne mazākā mērā. Starecs atzina sevī visus
šos netikumus un, krītot brāļu priekšā uz ceļiem, pazemīgi prasīja
viņu lūgšanas par viņa grēcīgo dvēseli. Tad brāļi nolēma pārbaudīt
abbu ar šādiem vārdiem: “Neslēpsim arī to, ka daudzi tevi uzskata
par ķeceri.” Izdzirdējis šādu apvainojumu, starecs strikti iebilda un
teica, ka viņš nav ķeceris, ka viņa dvēselei šāds netikums ir svešs.
Tad brālība atklāja abbam sava nāciena patieso iemeslu un lūdza
paskaidrot, kāpēc starecs neiebilda pret tik daudziem apvainojumiem
smagos grēkos, bet momentāli noraidīja apsūdzību ķecerībā. Starecs
atbildēja, ka visi cilvēciskie grēki ir vājuma izpausme un nav cilvēka,
kurš kaut kādā mērā nebūtu tiem padevies. “Pirmos apvainojumus
grēkos es pieņēmu, lai iemantotu pazemību, vēloties, lai jūs uzskatītu
mani par grēcinieku: mēs esam pārliecināti, ka pazemības tikuma
saglabāšanā ir dvēseles pestīšana. Arī mūsu Pestītājs Kristus pacieta
daudzas netaisnības un apmelojumus, tādā veidā rādīdams priekšzīmi
saviem sekotājiem. Bet apvainojumu ķecerībā es nevarēju pieņemt,
ar lielu riebumu to atgrūzdams, jo ķecerība ir atsvešināšanās no
Dieva. Ķeceris nošķiras no Dzīvā un Patiesā Dieva un kļūst par sātana
un viņa eņģeļu līdzdarboni.”1
Svētie tēvi, vadoties no Svētajiem Rakstiem, ir atstājuši
mums piemēru, kādā veidā līdzīgos gadījumos ir jārīkojas, kur jābūt
pazemīgiem, bet kur strikti jānostājas pret apmelojumiem.

Metropolīts Leonīds (Poļakovs).
Vadīja Pareizticīgo Baznīcu Latvijā no 1966. gada līdz pat savai nāvei 1990. gadā
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Neliela atkāpe

19. manas kalpošanas gads Latvijas Pareizticīgā Baznīcā
(LPB) man kā garīdzniekam beidzās negaidīti. 2007. gada 1. jūlijā
manā dzīvesvietā Murjāņos pēkšņi ieradās četri Sinodes locekļi un

Par padomju sistēmas attieksmi pret reliģiju un Baznīcu,

lika parakstīt kādu dokumentu par saņemšanu. Tas bija izraksts no

vajāšanu vērienīgumu ir rakstīts un dokumentēts pietiekami daudz.

Garīgās tiesas lēmuma par manu atstādināšanu no priesterības. 2009.

Tie ir neapstrīdami un visiem zināmi šausminoši fakti. Tikai vienā

gadā LPB Sinode izdeva grāmatu ar nosaukumu “Latvijas Pareizticīgā

vien 1937. gadā tika nogalināti aptuveni 85 000 garīdznieki. Tas viss

Baznīca. 1988.–2008. gads”, kas veltīta metropolīta Aleksandra

ņemot vērā to, ka 1917. gadā garīdznieku skaits tuvojās 150 000.2

(Kudrjašova) 70 gadu jubilejai, kurā ļoti bagātīgi tiek atspoguļoti

1914. gadā Krievijā darbojās 75 000 baznīcas, kapelas un lūgšanu

manas atstādināšanas iemesli. Grāmatā man piedēvēti ne tikai tie

nami, bet 1939. gadā to skaits saruka līdz 100.3

cilvēciskie grēki, par kuriem minēja abba Agafons, bet arī tas, pret

Daudzi padomju ideologi un vadoņi ticēja, ka savām acīm

ko viņš tik strikti nostājās, un proti, esmu pasludināts par ķeceri un

piedzīvos to dienu, kad nomirs pēdējais priesteris un aizvērsies pēdējā

Baznīcas grāvēju. Tā kā grāmata izdota gan latviski, gan krieviski, šī

baznīca. Taču pagāja gadi, gadu desmiti, bet bīstamās prognozes un

informācija ir skārusi ne tikai Latviju, bet arī plašo Krieviju un citas

draudi nepiepildījās. Par spīti visam, Baznīca ne tikai izdzīvoja, bet pat

vietējās Baznīcas. Sekojot stareca Agafona, svētmocekļa Jāņa – Rīgas

sāka zelt. Pārbaudījumus izturējušie kristieši kļuva kā attīrīts zelts.

un visas Latvijas arhibīskapa un citu Baznīcas svēto tēvu piemēriem,

Viņi ieguva pieredzi, nostiprinājās ticībā. Un ne tikai nostiprinājās,

es, protams, noraidu šādus apmelojumus. Grāmatā esmu atspoguļojis

bet spēja nest Kristus gaismu un patiesību tālāk, palīdzēt strupceļā,

ne tikai vēsturisko fonu, bet arī savus pārdzīvojumus, rūgtumu,

bēdās un izmisumā nonākušajiem. Stareci kā Dieva spožie spīdekļi

liecības, pārdomas, dokumentus – to, kādā mērā un kā man izdevās

bija visos laikos. Arī padomju laikos šādu cilvēku nebija mazums. Tie

izpildīt metropolīta Leonīda svētību – sludināt Svēto Pareizticību savai

bija gan padomju lēģerus izcietušie garīdznieki, gan parasti ticīgie.

tautai, latviešiem. Ņemot vērā to, ka ļoti daudzas lietas grāmatā

Pie dažiem no viņiem, par spīti visām padomju represijām, brauca

esmu spiests noklusēt, var rasties iespaids, ka rakstītais vietvietām ir

pēc garīgas palīdzības ļaudis no visām lielās padomijas malām.

haotisks, izrauts no konteksta. To es daru tikai un vienīgi Baznīcas dēļ.

Tādi bija arhimandrīts Tavrions (Batozskis), arhimandrīts Jānis

Virspriesteris Jānis Kalniņš

(Krestjankins), virspriesteris Nikolajs no Zālītes salas, arhimandrīts
Serafims (Tjapočkins) un daudzi citi.
Ar laiku padomju sistēmas vadoņi saprata, ka vecās cīņas
metodes pret Pareizticīgo Baznīcu vairs neder, rupjā veidā tautu
novērst no Dieva nav iespējams. Ir nepieciešamas jaunas idejas,
jauna domāšana, jauna pieeja.
Tiek uzskatīts, ka tā sauktā “perestroika” sākās 1987. gadā,
kad Padomju Savienības Komunistiskās partijas Centrālās komitejas
janvāra plēnumā tā tika pasludināta par valsts attīstības virzienu.
Patiesībā pārmaiņas partijas vadība sāka gatavot jau dažus gadus
agrāk. Augstākajā partijas skolā notika speciāli kursi, kuros tika

2
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atklāta patiesā “perestroikas” būtība. 1988. gada martā Maskavā

Baznīcas gaismekļi, kristiešu svētie. Viņi visu redzēja, visu saprata,

notika slepena un slēgta sanāksme, kuru vadīja PSRS Reliģijas lietu

visu pacieta. Kad viens no ticīgajiem sašutumā vērsās pie stareca

priekšsēdētājs biedrs Harčevs. Uz šo slēgto tikšanos tika uzaicināti

Tavriona, viņš sarūgtināts teica: “Tu vēl nezini, kādā situācijā atrodas

arī pārstāvji no katras republikas. Uzkāpjot tribīnē, Harčevs savu

mūsu Baznīca.” “Zinu”, lepni atbildēja oponents. “Tu vēl pat pusi

runu sāka ar to, ka atzina, ka 70 gadu ilgajā cīņā ar Baznīcu viņi

nezini,” atteica tēvs Tavrions.5 1978. gada 3. februārī, dažus mēnešus

ir spiesti atzīt savu sakāvi. No gada uz gadu arvien vairāk cilvēku

pirms savas nāves, tēvs Tavrions kādā sprediķī pravietoja: “Jūs vajās

apmeklē

Svētajā

ne tikai pagāni, bet arī pašu brāļi, kristieši, kuri noticēs apmelojumiem,

Vakarēdienā. Ir jāmaina cīņas taktika. Ir ļoti neefektīvi strādāt ar

uzskatīs jūsu nelaimes par pelnītām, bet jūsu vajāšanu – par Dievam

savervētiem aģentiem no garīdznieku vidus, jo viņi tik un tā negrib

tīkamu upuri. Taču nebaidieties ne no kā, darbojieties Kungam.

Baznīcu,

kristības

turpinās,

ļaudis

piedalās

atklāt grēksūdzes noslēpumus, viņi stāsta visādas pasakas, un tāpēc

Sātans zina, ka tā valdīšanu nekas tā neiznīcina kā dvēseles,

nevar uzsākt nevienu krimināllietu. Harčevs žēlojās: “Mēs savus

kuras aizņemtas ar Dieva Valstības nostiprināšanu sevī un citos.

ļaudis sūtām mācīties garīgajās mācību iestādēs, bet viņi kļūst par

Tieši tas izraisa baismīgas vajāšanas pret jums. Paši nevainīgākie

pareizticīgajiem, un tālāk strādāt nav iespējams.” Tālāk reliģijas lietu

tiks atzīti par vainīgiem, viscentīgākie Baznīcas aizstāvji – par tās

speciālists iepazīstināja klātesošos ar savu turpmāko rīcības plānu:

ienaidniekiem. Bet nebaidieties, jo tie visi ir pārbaudījumi, kuros jūs

“Mēs nolēmām rīkoties savādāk, mēs gatavosim savus kadrus mūsu

attīrīsities kā zelts kausēšanas krāsnī.”6

sienās un turpinājumā iesvētīsim par bīskapiem mūsu pulkvežus

“Ieskatieties, kā Dieva Baznīcas liktenis atainojas svēto dzīves

un ģenerāļus. Mums vairs nav vajadzīgi aģenti starp priesteriem,

gājumos. Raug, svētnieki Jānis Zeltamute, Bazils Lielais, Grigorijs

mūkiem, jo tas ir ļoti neefektīvi. Mēs nepieļausim, lai bīskapu kārtā

Teologs. Kādi viņi bija darbarūķi, kā mīlēja Dieva Vārdu, kā rūpējās

nonāk cilvēki no Baznīcas vides, tikai no mūsu vides.” Būtu pilnīgi

par Baznīcu! Bet vai viņi dzīvoja godībā un slavā? Nē, gluži otrādi,

nepareizi iedomāties, ka nu ar Baznīcu ir cauri. Ka biedrs Harčevs ar

lielās grūtībās. Jā, jā, tik diženi svētnieki, un pat viņi savas dzīves

savu aparātu būs tas, kas īstenos draudus pilnā mērā. Dievs to nekad

laikā neredzēja, kā viņu apsētie lauki nes augļus. Šo svēto ļaužu pūliņi

nepieļaus, jo solījis, ka “elles vārtiem nebūs Baznīcu uzvarēt”.

ir paraugs, kā ikvienam no mums censties un darboties savā druvā.

4

Sastopoties ar aģentiem talāros, jebkuru ticīgo agri vai vēlu

Šobrīd Dieva Baznīca pārdzīvo īpašu laiku, kurā vēl vairāk nekā

sagaida liela vilšanās, jo viņš nesaņem to, pēc kā nācis. Var vilties

citkārt nepieciešamas tādas personības kā Jānis Zeltamute, Grigorijs

garīdzniekā, bet bieži gadās, ka cilvēku sašutums veļas pār mēru

Teologs, Bazils Lielais. Kādēļ? Tādēļ, lai norādītu pareizo virzienu

un viņi viļas pat Baznīcā. Daudzi piesaka svēto karu nevis konkrētai

un saprastu Baznīcas stāvokli. It bieži gadās, ka augstus amatus

personībai, bet visai Baznīcai. Ne velti Kristus teica, ka “Jūsu dēļ mans

ieņemoši ļaudis neizprot ne situāciju, kādā Dieva Baznīca atrodas, ne

vārds tiek zaimots”. Te jāatceras, ka pat pašos tumšākajos laikos

arī šī stāvokļa patieso būtību. Turklāt ne vien neizprot, bet pat palīdz

Dievs savu Baznīcu un savus ļaudis nekad nav atstājis. Baznīca savas

jo drīzāk apglabāt pēdējās ticības paliekas. Kādēļ tā notiek? Tādēļ, ka

pastāvēšanas laikā ir piedzīvojusi daudzus smagus pārbaudījumus.

cilvēks dzīvi iekārto pats pēc sava prāta.”7

Kas gan bija jāpiedzīvo ticības brāļiem Grieķijā, Serbijā, Gruzijā un

“Perestroika” turpinājās līdz pat PSRS sabrukumam 1991. gadā.

daudzās citās valstīs un tautās! Par spīti visam, nekad neapdzisa

Cilvēki nespēja iedomāties, ka PSRS sabrukšana notiks tik pēkšņi un
bez kādas piepūles – kā kāršu namiņš.

Moldāvu delegācijas locekļu, hieroshimamūka Rafaēla (Berestova) un hieromūka
Ābela tikšanās ar Krievijas pareizticīgo sabiedrību pēc dialoga rezultātiem ar patriarha
Kirilla pārstāvi arhibīskapu Feognostu. 2010. gada 5. septembris, Maskava, Krievu
rakstības un kultūras centrs. Video
4
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Mani apzinātie Dieva un īstās Baznīcas meklējumi, nonākšana
līdz Pareizticībai sakrita ar laiku, kad Latvijā vēl valdīja padomju
režīms ar savu specifisko gaisotni. 1987. gadā es tiku stādīts
priekšā vecajam, sirmajam metropolītam Leonīdam kā iespējamais
garīdznieks, taču pirmajā reizē mana kandidatūra neizgāja cauri
– savas veto tiesības izmantoja VDK. Tajā laikā man ļoti patika
apmeklēt dievkalpojumus Svētās Trijādības katedrālē. Lielu iespaidu
uz mani atstāja protodiakons Boriss Golubkins ar savu neatkārtojamo
balsi un kalpošanas stāju. Garīdznieki stāstīja, ka uz kalpošanu viņu
pārdabiskā veidā aicinājusi pati Dievmāte. Dievkalpojumus katedrālē
ar savu klātbūtni iekrāsoja divi psalmotāji – Mihails Trahtmans un
Vladimirs Vilgerts, kuru lasīšana izcēlās ar savu skaidro dikciju,
nosvērtību un pareizo noskaņu. Tas bija lasīšanas etalons. Zināju,
ka arī abi šie lasītāji pacietīgi gaidīja zaļo gaismu no metropolīta, lai
kļūtu par priesteriem. Arī viņu kalpošanu bloķēja VDK.
1988. gadā biju audiencē pie Viskrievijas stareca Jāņa
Krestjankina, kur saņēmu svētību uz priesterību. Šī paša gada beigās
saņēmu no metropolīta Leonīda ziņu, ka situācija ir mainījusies. Tā
mainījās ne tikai attieksmē pret mani, bet mainījās vispār, ļaujot
metropolītam Leonīdam iesvētīt par garīdzniekiem tos, kas līdz šim par
to tikai sapņoja. Īsā laikā priesteru deficīts tika daļēji novērsts. Baznīcā
ieplūda svaigi spēki. Vienus no pirmajiem iesvētīja Mihailu Trahtmanu,
kurš pieņēma mūka kārtu ar vārdu Serafims, un Vladimiru Vilgertu.
Šajā laikā paspēju nokārtot savu personisko dzīvi – apprecējos. 1989.
gada 27. februārī Rīgas un Latvijas metropolīts Leonīds (Poļakovs)
mani iesvētīja par diakonu, bet šī paša gada 12. martā par priesteri.
Iesvētīšana priesterībā sakrita ar manu laicīgo dzimšanas dienu.
Metropolīts Leonīds neprasīja no manis speciālo teoloģisko izglītību.
Pietika ar dažu garīdznieku atzinumu un paša metropolīta vērtējumu.
Tādā pašā veidā tika iesvētīti daudzi priesteri, metropolīts Leonīds
steidzās izmantot labvēlīgo laiku Baznīcas labā. Ļoti žēl, ka nesatiku
metropolīta neaizvietojamo palīgu – starecu Tavrionu, viņš nomira
Metropolīts Leonīds Svētās Trijādības katedrālē

1978. gada 13. augustā. Neskatoties uz smago laiku Baznīcai, abi
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viedie garīdznieki Apskaidrošanās klosteri Latvijā padarīja par vienu
no lielākajiem garīgajiem centriem visā padomijā. Padomju laikos
bija izveidojies nerakstīts, bet nemainīgs svētceļojumu maršruts:
Sergijevposada (Svētās Trijādības Sergija Lavra) – Pleskava (Pečori)
– Valgunde (Pustiņka). Lavrā un Pečoros atradās daudzas slavenas
ikonas un relikvijas, savukārt uz Pustiņku svētceļnieki brauca ar
vienu vienīgu mērķi – satikt dzīvu ikonu – tēvu Tavrionu. Garīgās
slāpes bija tik lielas, ka cilvēki Valgundē ieradās ne tikai no Maskavas,
Ļeņingradas, Baltkrievijas, Ukrainas, bet arī no Sibīrijas un Tālajiem
Austrumiem, Vidusāzijas.

Reliģijas lietu pilnvarotā VDK apakšpulkveža A. Iščenko parakstītā izziņa, ka esmu
Debesbraukšanas un Aleksandra Ņevska baznīcu priesteris

Tēvs Tavrions savā cellē

12
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Tie, kas kaut reizi pabija Apskaidrošanās klosterī, to vairs
nespēja aizmirst. Pustiņka pievilka ar to, ka šeit strāvoja dzīvība, tā
bija vieta, kur valdīja mīlestība un kalpošanas gars Dievam. It sevišķi
apmeklētāju skaits pieauga vasaras mēnešos. Katru dienu Svētajā
Vakarēdienā piedalījās ap 150 – 200 dievlūdzēju. Lielos svētkos, sevišķi
klostera altāra svētkos – Kristus Apskaidrošanās dienā dievnams bija
tik pilns, ka liela daļa dievlūdzēju stāvēja baznīcai ārpusē.
No visām pusēm starecam sūtīja produktus. Līdzīgi Kronštates
Jānim tēvs Tavrions saņēma milzīgus naudas ziedojumus. Uz Pjuhticas
klosteri Igaunijā svētais vīrs parasti sūtīja miltus un putraimus. Reiz
uz turieni nosūtīja veselu mašīnu ar apģērbu. Apdomīgi izmantojot
naudas līdzekļus, starecs palīdzēja arī saviem garīgajiem bērniem.
Ne tikai morāli, mācīdams paļauties uz Dievu, bet arī materiāli,
nodrošinot ar mierpilnu eksistenci, cik nu tāda vispār iespējama
šajos laikos. Saziedotās naudas summas, kuras viņš saņēma arī
pa pastu, bija tik iespaidīgas, ka starecs neskaitīja kapeikas, ja

Metropolīts Leonīds sprediķa laikā

vajadzēja nogludināt attiecības ar laicīgo varu. Tā bija atpirkšanās no

Visur valdīja liela nopietnība. Lai nokārtotu eksāmenus, bija vajadzīgas

bezjēdzīgām nepatikšanām.

ne tikai zināšanas, bet arī pieredze garīgajā dzīvē. Slavenais

Nenoliedzami daudzos gadījumos visu izšķīra nauda, arī topošā

profesors Osipovs teica, ka tiem priesteriem, kas dzīvo patiesu

priestera kandidatūras saskaņošanā ar laicīgo varu. Vecie priesteri

garīgu dzīvi, nav jābaidās no izkrišanas eksāmenā. Bija arī tādi, kas

atceras, ka metropolīts Leonīds tādās reizēs attiecīgos ierēdņus ielūdza

patiešām izkrita, bet teicamu atzīmi nopelnīt nebija viegli. Neiztika

pie sevis, pie lieliski saklāta galda ar visādām delikatesēm – ēdieniem,

arī bez humora. Kad kārtoju eksāmenu krievu valodā, pasniedzējs

dzērieniem, vai arī pats tos apciemoja, un kā obligāta piedeva tādās

man pajautāja tikai vienu jautājumu, uz kuru atbildēju pareizi; zinot,

reizēs bija aploksne ar naudu. Pēc tik lielas sirsnības parādīšanas

ka esmu latvietis, viņš ielika man atzīmi teicami, skaļi piebilstot:

metropolītam vajadzīgie dokumenti tika parakstīti, un tad priestera

“Tautu draudzības vārdā.” Bet, kad kāds krievu priesteris žēlojās, ka

kandidāts tika iesvētīts.

viņa atbilde novērtēta ar atzīmi 4, pasniedzējs paskaidroja, ka tiem
garīdzniekiem, kuriem priestera krusts nestāv vertikāli, bet leņķī, viņš
***

vairāk par četri nekad neliekot. Vienmēr pirms un pēc eksāmena gāju

Drīz ar metropolīta svētību man tika piedāvāta iespēja neklātienē

pateikties par palīdzību klostera patronam – Radoņežas Sergijam,

mācīties un pabeigt Maskavas Garīgo semināru. Kad ierados Svētā

kura mirstīgās atliekas atradās vienā no klostera baznīcām. Te

Radoņežas Sergija lavrā, biju ārkārtīgi pārsteigts par šī lielā klostera,

vienmēr atradās dievlūdzēji un, gaidot savu kārtu pie sarkofāga,

kurā atradās gan Garīgais seminārs, gan Garīgā akadēmija, tīrību un

stāvēja cilvēku rinda. Sevišķi mani priecēja tikšanās un iepazīšanās

kārtību, kas manāmi plaka, attālinoties no klostera teritorijas. Tiku

ar citiem priesteriem, no kuriem smēlu informāciju par notiekošo visā

pārsteigts vēl vairāk, kad iepazinos ar semināra mācību spēkiem un

Krievu Pareizticīgajā Baznīcā. Mēs dalījāmies pieredzē, kratījām viens

maniem amata brāļiem, kas sabrauca no dažādām PSRS vietām.

otram sirdis, stiprinājām viens otru, un es varēju tikai apbrīnot šo

Mācību spēki apbrīnoja ar savu patieso ticību, dziļumu un erudīciju.

krievu priesteru plašo un atvērto dvēseli.
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Izpildot metropolīta Leonīda vēlējumu – darīt visu, ko uzskatīšu

dievkalpojumiem latviešu valodā Debesbraukšanas baznīcā. Bija

par pareizu pareizticīgo latviešu labā, ķēros pie darba. Ne jau bez

nepatīkami, ar cik vieglu roku atcēla latviešu dievkalpojumus. Radās

metropolīta ziņas pēc iesvētīšanas tiku norīkots par štata priesteri uz

sajūta un atziņa, ka kalpošana latviski ir kā apendikss, ko var izgriezt,

Rīgas Debesbraukšanas baznīcu – vienu no senākajām pareizticīgo

lai būtu noturēti itin visi dievkalpojumi slāviski. Protams, ar šādu

latviešu draudzēm. Dažas dienas nedēļā man bija jākalpo arī Rīgas

attieksmi nevarēju samierināties.

Aleksandra Ņevska baznīcā. Jabūt dzejniekam, lai aptuveni izteiktu,

Tālāk viss turpinājās kā pliekanā melodrāmā – tiku apvainots

kāda enerģija kūsāja manī, jaunajā priesterī, cik daudz ieceru un

necieņas izrādīšanā, tenkošanā, draudzes šķelšanā un noskaņošanā

skaistu sapņu. Taču ar realitāti tam visam maz kas bija kopīgs. Tikai

pret nabaga veco, sirmo, visu godāto mitroforo virspriesteri Vladimiru

ar laiku, līdz ar daudzām veltīgām pūlēm un ciešanām sapratu pašas

Merkuļjevu. Kādam, kas palika aiz kadra un ir vienmēr aiz kadra, ļoti

vienkāršākās Evaņģēlija patiesības, ka visa šī pasaule guļ ļaunumā

nepatika pareizticīgo latviešu aktivitātes. Reiz, kad kārtējo piektdienu

(1. Jņ. 5, 19), ka Kristus vārdi: “Kalps nav lielāks kā viņa kungs. Ja

ar dievlūdzējiem sanācām uz vakara dievkalpojumu Debesbraukšanas

tie mani vajājuši, tad tie arī jūs vajās. Ja tie manu vārdu turējuši, tad

baznīcā, izrādījās, ka lielās ieejas durvis uz dievnamu ir aizslēgtas –

tie arī jūsu vārdu turēs” (Jņ 15, 20), attiecas ne tikai uz apustuļiem,

atslēgas tēvs Vladimirs man neuzticēja. Labi, ka man bija atslēga no

bet uz jebkuru kristieti un arī uz mani. Cik daudz aizvainojumu,

dievnama pagraba, kur plānojām veikt remontu, tur tad arī noturējām

sarūgtinājumu un vilšanās malku bija jānorij, lai saprastu svēto

dievkalpojumu.

starecu brīdinājumus, ka pirms un pēc katra laba, Dievam tīkama

Kalpot ar katru reizi kļuva aizvien sarežģītāk. Manu dievkalpojumu

darba ir jāgaida kārdinājumi. Nav māksla salasīties gudras grāmatas

reizēs dievnams vienmēr bija slēgts. Mūsu “katakombās” ieradās arī

un nebeidzami gari un prātīgi spriedelēt. Konkrēti kaut ko no tā visa

ārzemju viesi, tad tēvs Vladimirs man atstāja zīmīti, kurā skaidri un

realizēt dzīvē ir pavisam kas cits.

gaiši bija rakstīts, ka esmu pārkāpis subordināciju, ka ārzemnieki

Biju cerējis, ka Debesbraukšanas draudzes pārzinis virspriesteris
Vladimirs Merkuļjevs būs priecīgs par manu ierašanos, ka, kalpodami

mūsu dievkalpojumus tik vienkārši nedrīkst apmeklēt. No zīmītes
nopratu, ka man kaut kam ir bijis jāziņo.

kopā, spožāku iedegsim vienīgās pareizticīgo latviešu draudzes Rīgā
ticības liesmu. Arī metropolīts Leonīds uzskatīja, ka gados vecajam
virspriesterim Vladimiram nepieciešams palīgs.
Tēvs Vladimirs kalpoja sestdienas vakaros un svētdienas rītos.
Uzdrošinājos ar metropolīta Leonīda svētību uzsākt dievkalpojumus
piektdienas vakaros un sestdienās no rīta. Piektdienās parasti kalpoju
akatistu (Lielā slavas dziesma) Pestītājam, bet sestdienās liturģiju.
Drīz vien pārliecinājos, ka metropolīta Leonīda svētību realizēt nebija
tik vienkārši. Visam, ko vien es iesāku, tēvs Vladimirs lika šķēršļus.
Man to bija grūti saprast. Grūti saprast motīvu – kāpēc.
Pretēji tēva Vladimira prognozēm dievkalpojumus sāka apmeklēt
ne tikai pareizticīgie, salasījās interesenti no luterāņiem un katoļiem.
Būtu bijis tikai jāpriecājas, bet draudzes prāvesta noskaņojums ar
katru reizi kļuva arvien sliktāks un viņš pats – īgnāks. Dažreiz mani
dievkalpojumi slāvu valodā Aleksandra Ņevska baznīcā sakrita ar

Virspriestera Vladimira Merkuļjeva zīmīte
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iecietīgākam,

Valsts drošības komiteja turpināja kontrolēt un regulēt Baznīcas dzīvi.

iejūtīgākam pret veco Debesbraukšanas draudzes pārzini, taču tas

Nezinu,

varbūt

man

vajadzēja

būt

daudz

Manuprāt, viss nostājās savās vietās – nebija taču nekādu pārmetumu

tik un tā neko nemainītu, jo konflikta būtība nebija mūsu personīgās

ne no metropolīta Leonīda, ne no Sinodes locekļiem, manu darbu

simpātijas vai antipātijas vienam pret otru, bet jaunuzsāktie

tomēr bija atzinuši. Pie reizes no Aleksandra Ņevska baznīcas tiku

dievkalpojumi un cilvēku pieplūdums. Man bija metropolīta Leonīda

pārcelts uz Svētās Trijādības baznīcu Pārdaugavā.

uzlikts uzdevums un svētība, un es centos šo svētību pildīt tik labi,

1989. gada 13. decembrī metropolīts Leonīds mani iecēla par

cik vien spēju. Reiz pēc kārtējā dievkalpojuma saspīlētā atmosfērā

Aderkašu Marijas Madaļas draudzes pārzini, bet pusgadu vēlāk –

tēvs Vladimirs man pateica vārdus, kas nāca no viņa sirds dziļumiem,

1990. gada 25. maijā man tika uzticēts vēl viens dievnams – Svētā

kuri tika pateikti ar attiecīgu emocionālu spriedzi un spēku: “Ko tu tā

Nikolaja draudze Zaubē. Pie šīm draudzēm braucu reizi mēnesī.

cīnies par tiem latviešiem, viņi taču tevi tik un tā nodos!” Attieksme

Mana

pamatkalpošana

tomēr

saistījās

ar

Rīgu.

Jaunais

bija skaidrāka par skaidru – nav vērts tērēt spēkus, lai viss iet

priekšnieks – arhimandrīts Kirils uzreiz piedāvāja atsākt latviešu

kā gājis, latvieši nav cienīgi dzīvot garīgi pilnvērtīgi. Turklāt tēva

dievkalpojumus viņa baznīcas pagrabiņā, kur atradās altāris par godu

Vladimira vārdi patiešām izrādījās pravietiski! Es tiku nodots ne vienu

svētajam lielmoceklim un dziedinātājam Panteleimonam, ar norunu,

reizi vien un, sakodis zobus, nereti cīnījos ar domu aizmirst par savu

ka darīšu to savās brīvajās dienās un turpināšu strikti noturēt regulāros

aicinājumu. Parasti mani pārdeva tie, kuriem uzticējos visvairāk.

dievkalpojumus slāvu valodā. Viņš patiešām bija goda vīrs un turēja

Lai visu panestu, turēju prātā Pestītāja Kristus tēlu, kurš atnāca pie

vārdu. Parasti latviski kalpoju sestdienas rīta liturģiju. Uz maniem

savējiem – pie jūdiem, bet tie viņu nepieņēma, nodeva un piesita

pirmajiem dievkalpojumiem ieradās trīs luterāņi. Atcerējos starecu

krustā. Nepateicība ir pasaules alga. Tāda ir cilvēka daba. Tā notiek

dzīvesstāstus, kā viņi gadiem ilgi bija kalpojuši tukšos dievnamos,

visās tautās! Ko lai dara? Vienkārši ar to jārēķinās, ka vari saņemt

līdz tie piepildījušies ar dievlūdzējiem. Man nebija ne dziedātāju, ne

Jūdas skūpstu.

piekalpotāju, kalpoju viens pats, bet bija vēlme noturēt liturģiju pat

1989. gada 7. novembrī notika svētku dievkalpojums par godu

tad, ja neierastos neviens. Un pūliņi vainagojās panākumiem, atvērās

Lielajai Oktobra revolūcijai. Es vienīgais no Rīgas priesteriem atteicos

mazs avotiņš, iztecēja strautiņš, kurš nekad neapsīka. Vienmēr

oficiāli piedalīties šādā Baznīcu apkaunojošā rituālā, par ko tiku saukts

atradās kāds tā ceļa meklētājs, pa kuru daudzi nestaigā. Šeit pirmo

uz t.s. kafiju. Uzrakstīju paskaidrojumu. No metropolīta nesaņēmu

reizi uz dievkalpojumiem ieradās arī Valdis Druvaskalns – tagadējais

nekādus pārmetumus un nekādu sodu, tieši pretēji – klusu atzinību.

Debesbraukšanas draudzes pārzinis virspriesteris Nils. Viņš toreiz bija

Taču drīz vien notika lielas pārmaiņas. Kopējā dievkalpojuma

iededzies par savu tautu.

laikā Svētās Trijādības katedrālē metropolīts mani piesauca klāt un

Kalpot Sv. Trijādības baznīcā bija fiziski smagi. Tā sauktā pere-

pateica tikai dažus vārdus: “Tēvs Jāni, Debesbraukšanas baznīcā

stroika (Gorbačova pārbūve) ritēja pilnos apgriezienos. Propagandētā

vairs nekalpo!” Nesekoja nekādi paskaidrojumi. Tikai viens teikums.

atklātība, vārda un sirdsapziņas brīvība plaši atvēra ļaudīm baznīcu

Valdnieks man bija autoritāte, es neuzdrošinājos ne tikai iebilst, bet

durvis. Lai gan bijām trīs priesteri, neskaitot arhimandrītu Kirilu, knapi

pat padomāt par to, ka viņa rīkojums būtu apstrīdams. Pēc brīža it

tikām galā ar saviem uzdevumiem. Iedomājieties, ka priesteris ir

kā nejauši pie manis pienāca viens no Sinodes locekļiem, Latvijas

nokalpojis liturģiju, pieņēmis grēksūdzes, izdalījis Svēto Vakarēdienu,

pareizticīgo garīdznieku biktstēvs virspriesteris Serafims Šenroks

bet liturģijai seko aizlūgumi gan par dzīvajiem, gan mirušajiem un

un pateica: “Piedod, tēvs Jāni, mēs zinām par taviem pūliņiem

tad vēl kristības vai vēl kas cits. Tikko esi nokristījis divdesmit gan

Debesbraukšanas baznīcā, bet tāds ir Valsts drošības komitejas

lielus, gan mazus, skat, atnākuši otri divdesmit. Dažreiz gadījās

(VDK) rīkojums, saproti pats.” Lai gan ne tik rupjā formā kā agrāk,

pat tā, ka bija jākristī vēl un vēl. Daudzmaz pieredzējis dievlūdzējs
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zina, ka pareizticīgo dievkalpojumi raksturīgi ar savu pamatīgumu.

1990. gada 8. septembrī pēc neilgas slimības 77 gadu vecumā

Pareizticīgo dievnamā liturģija ievelkas divu un trīs stundu garumā.

nomira metropolīts Leonīds – teoloģijas doktors, viens no vecākajiem

Lai nokristītu 20 cilvēkus, paiet vismaz pusotra stunda. Pēc šādas

pēc hierotonijas bīskapiem Pareizticīgo Baznīcā. Rīgas un Latvijas

slodzes mana pirmā doma nesaistījās ar ēšanu, lai gan pirms

eparhiju viņš pārvaldīja 23 gadus. Metropolīts centās ieviest pēc

liturģijas priesteris neko neēd. Vēlējos pēc iespējas ātrāk nokrist

iespējas biežāku dievkalpošanu dievnamos. Viņu nesatrauca, vai

horizontālā stāvoklī, aizvērt acis un kaut nedaudz atvilkt elpu. Mūsu

dievnams piepildījās ar dievlūdzējiem vai stāvēja pustukšs, galvenais

priekšnieks arhimandrīts Kirils savas sliktās veselības dēļ (viņam bija

uzdevums – slavēt Dievu un kalpot. Šī neatlaidība nesa savā laikā

diabēts smagā formā) kalpoja tikai sestdienu vakaros un svētdienās,

garīgus augļus. Atceroties komunistiskā terora laikus, jābrīnās par to,

tā ka visu slodzi faktiski dalījām mēs, trīs priesteri. Arhimandrīts

ka eminence spēja tik ilgi noturēties vienā vietā, kad citi bīskapi tika

prata ne tikai prasīt pilnu atdevi kalpošanā, bet spēja arī būt sevišķi

vienkārši mētāti šurp un turp.

dāsns. Viņa laikā saņēmu vislielāko finansiālo atbalstu kā jebkad un

Liecinieki stāsta, ka dzīves beigās metropolīts stāvējis ļoti

jebkur citur. Iesākoties Lielajam gavēnim, katrai priestera ģimenei

smagas izvēles priekšā un rūgti raudājis. No vairākām piedāvātajām

tika piešķirti maisi ar nepieciešamajiem gavēņa produktiem. Tā bija

kandidatūrām viņam bija jāizvēlas savs pēctecis – nākamais Latvijas

viena no tām baznīcām Rīgā, kur garīdzniekus un citus piekalpotājus

bīskaps. Ļoti daudziem metropolīta Leonīda izvēle likās stipri dīvaina.

pēc dievkalpojuma gaidīja sātīgs ēdiens. Tas ļoti atviegloja sadzīvi,

Bija pietiekoši daudz cienījamu un pieredzējušu garīdznieku, to skaitā

sevišķi gavēņu laikos.

arī mūki ar lielu stāžu, kas varētu būt kandidāti. Taču metropolīta

Šad tad man līdzi uz dievkalpojumiem pieteicās mana sieva

izvēle krita uz virspriesteri Aleksandru Kudrjašovu. Dažus gadus vēlāk

Marija-Māra. Tā kā viņa bija akla, viņai bija vajadzīgs pavadonis.

Maskavas patriarhijas oficiozā tika apkopoti dati par visiem Krievijas

Dievnamā viņa turējās pie elkoņa mūsu krustdēlam Nikolajam (Ralfam

Pareizticīgās Baznīcas bīskapiem. Te bija informācija arī par Latvijas

Bētiņam). Nikolaju nevarēja nepamanīt, šķita, ka viņa milzīgā ēna

bīskapu Aleksandru Kudrjašovu. No publicētās informācijas kļuva

pilnīgi apslēpj Mariju no cilvēku skatieniem. Dievkalpojuma laikā katrs

zināms, ka metropolīta Leonīda izvēlētais pēctecis 70. gados pirms

cenšas atrast un ieņemt savu vietu. Mēģinot kaut kur iekārtoties,

kļūšanas par garīdznieku dažus gadus strādājis par oficiantu restorānā

mana sieva saņēma sāpīgu dunku sānos, sak, ko stāvi man priekšā,

“Tallina”, tad iestājies Maskavas Garīgajā seminārā, kuru neklātienē

man dievkalpojums slikti redzams; tantukam

nebija ne mazāko

beidzis tajā pašā gadā, kad tika ievētīts par bīskapu, – 1989. gadā.

baiļu no miesās milzīgā Nikolaja, taču, kad viņš noliecās pār tantuku

Īsajā biogrāfijā pārsteidza šī cilvēka neiedomājami straujā karjera -

un pateica, ka sieviete, kurai viņa iesita, ir “matuška” – priestera

1982. gadā iesvētīts par garīdznieku, jau 1983. gadā paaugstināts

sieva, vecā dievlūdzēja nokrita ceļos manas sievas priekšā un lūdza

par virspriesteri, bet jau 1989. gadā iesvētīts par bīskapu.8 Kāds

piedošanu. Priesteru sievām ir sevišķs statuss.

noslēpumiem pietuvināts garīdznieks apgalvoja, ka pats savām acīm

Tajā laikā saņēmu no metropolīta Leonīda svētību sadarbībā ar

esot redzējis Maskavas un visas Krievijas Patriarham Aleksijam II

citu konfesiju kristiešiem veidot televīzijas raidījumus par dažādām

sūtītu bijušā kompartijas līdera Anatolija Gorbunova vēstuli, kurā

aktuālām Baznīcas dzīves tēmām un problēmām. Daži manis veidotie

nepārprotami un skaidri kā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas galvas

raidījumi ieguva skatītāju atsaucību, īpaši raidījums, kura tēma bija

kandidāts bija norādīts vienīgi Aleksandrs Kudrjašovs (no personīgas

par brīnumiem. Man bija iespēja dažā labā raidījumā sadarboties ar

sarunas).

katoļu un luterāņu Baznīcas pārstāvjiem – Jāni Pujatu un Jāni Vanagu,
kuri vēlāk kļuva par bīskapiem.

8
Н. Митрохин, С. Тимофеева “Епископы и епархии Русской Православной Церкви” по
состоянию на 1 октября 1997 г. Москва: ООО Панорама, 1997, 374.–375. lpp.
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Vecie garīdznieki – virspriesteri Serafims Šenroks, Aleksejs

sevišķi. Ja metropolīts Leonīds sniedza man maksimālu uzticības

Skobejs bija ļoti noraizējušies par Baznīcas nākotni. Tika izsacītas

kvotu – svētīja mani visas Baznīcas un latviešu labā uzstāties

prognozes, ka pie šāda bīskapa Baznīca Latvijā noturēsies labi ja 10-

televīzijā, radio, rakstīt dažādus rakstus laikrakstiem un žurnāliem,

15 gadus. Pats biju vēl pavisam zaļš un jauns garīdznieks, tāpēc visu

izdot grāmatas, vārdu sakot, visu, kas nepieciešams garīgās dzīves

dzirdēto un redzēto, ne tikai minēto, bet arī citu priesteru emocijas

attīstībai un stiprināšanai, tad bīskaps Aleksandrs pēkšņi sāka pret

noglabāju atmiņā. Toreiz es nesapratu, kāds īsti iemesls ir šādām

mani izturēties kā pret Baznīcas ienaidnieku un grāvēju. Nevarēju

pesimistiskām un grūtsirdīgām nākotnes vīzijām. Man pret bīskapu

saprast, kāpēc tas notiek un kāds tam iemesls. Metropolīta Leonīda

Aleksandru bija ļoti pozitīva attieksme, jo pirms priesterības es

laikā es netiku saņēmis nevienu aizrādījumu par to, ka būtu pievīlis

dažus gadus dziedāju pie viņa baznīcas korī, viņš mani pirmo reizi

viņa doto uzticību man. Tāpēc jo vairāk mani apbēdināja un sarūgtināja

ieveda altārī, viņš pats mani stādīja priekšā metropolītam Leonīdam

bīskapa Aleksandra turpmākie rīkojumi daudzu gadu garumā, kas

kā potenciālo garīdznieku. Vēlāk, bīskapa kārtā būdams, solīja, ka

radīja dziļas sāpes un smagumu. Pēc nesekmīga Debesbraukšanas

noteikti mainīs situāciju vienīgajā Rīgas latviešu draudzē, norīkos

baznīcas latviešu dievkalpojuma filmēšanas mēģinājuma atskārtu, ka

mani tur kalpot, taču viss neparedzēti mainījās un solījums izpalika.

manā vietā televīzijas pārraižu veidošanā ir nosūtīts cits priesteris.

Mani sapņi par regulāru kalpošanu dzimtajā valodā lēnām izplēnēja.

Apbrīnojami, ka šī ziņa pie manis nonāca tajā anahroniskajā padomju

Visādā ziņā jaunas kārtības ieviešana Baznīcas dzīvē pēc

ideoloģiskā darba stilā, kad netiek izteikti nekādi pārmetumi, neviens

metropolīta Leonīda nāves bija ļoti jūtama. Man nācās vilties jo

netiek pat brīdināts, ne mutiski, ne rakstiski netiek dots neviens
rīkojums, klusi, klusi cilvēks vienkārši tiek nobīdīts malā. Biju
kļūdījies, domādams, ka līdz ar totalitārismu šis stils neatgriezeniski
nonācis vēstures mēslainē... Vai atstādināšanai no TV pārraidēm bija
kāds motīvs? Ja es tiešām būtu slikti strādājis, TV speciālisti pateiktu
man acīs. Taču tā nebija. Vēlāk tādā pašā stilā tiku atcelts arī no
radiopārraidēm. Un atkal velti meklēju cēloni, motivāciju.
Protams, ne tikai es vienīgais uz savas ādas izbaudīju krasās
pārmaiņas. Redzēju un dzirdēju, kā cienījami priesteri apsvēra
iespēju bēgt uz ārzemēm, uz Krieviju. Daudzi šo iespēju izmantoja.
Viens no pirmajiem Latviju pameta bijušais lasītājs pie metropolīta
Leonīda – hieromūks Serafims (Trahtmans). Cēlu mērķu vadīts, viņš
kopā ar vienu no Rīgas sieviešu klostera mūķenēm devās uz savu
etnisko dzimteni Izraēlu. Taču tur viņa dzīve sagriezās kājām gaisā,
cēlie mērķi izplēnēja – tēvs Serafims kopā ar mūķeni atteicās no
mūku kārtas un apprecējās. Līdz ar to viņš zaudēja arī garīdznieka
kārtu. Ir jautājums, vai viņš joprojām sevi uzskata par pareizticīgo.
Priesteris Vladimirs Vilgerts nu jau daudzus gadus kalpo svešā zemē
ārpus Latvijas. Viņam, tāpat kā daudziem citiem, neizdevās izveidot
attiecības ar bīskapu Aleksandru.
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1991. gada 17. septembrī “Rīgas Balsī” parādījās intervija ar

slavināšana tika un joprojām tiek uzturēta par to, ka nav pieļauta

septiņiem Pareizticīgās Baznīcas priesteriem par Vietējās baznīcas

Baznīcas šķelšanās, kā tas notika Igaunijā, kur Baznīca sadalījās

atdzimšanu. Uzmanīgi izlasot šo rakstu, bija pilnīgi skaidrs, ka

divās daļās – Konstantinopoles un Maskavas patriarhāta jurisdikcijās.9

intervijā iesaistītie garīdznieki, to skaitā arī es, aicina uz Baznīcas

Patiesībā situācija Latvijā bija pavisam citāda nekā Igaunijā.

garīgās dzīves atdzimšanu un atdzīvināšanu pēc ilgiem gadu

Pareizticīgie igauņi emigrācijā saglabāja vienotību un atgriezās savā

desmitiem, kad jebkura Baznīcas darbība tika aizliegta. Vēl jo dziļāku

dzimtenē ar ievērojamu garīdznieku skaitu. Latvieši, kas nevēlējās

izbrīnu ticīgajos izraisīja 30. septembra pretraksts tajā pašā avīzē

nokļūt Sibīrijā, palika emigrācijā un izklīda kur kurais. Daļa palika

ar nosaukumu “Neapzinās, ko dara”, kurā daļa garīdznieku mudina

Eiropā, daļa izklīda pa abiem Amerikas kontinentiem un Austrāliju.

bīskapu Aleksandru likt lietā visus kanoniskos pasākumus, lai

Viņi nespēja saglabāt vienotību kā igauņi. Anglijā Konstantinopoles

pasargātu draudzi no tādiem viltus skolotājiem kā intervētie septiņi,

jurisdikcijā latviešus pārstāvēja tikai viens vienīgs garīdznieks –

jo, lūk, viņi noliedz Baznīcas kanoniskās tiesības un tās daudzo

protoprezbiters Aleksandrs Černejs. Un kurš gan dzimtenē 20.

gadsimtu pieredzi, tādējādi pastāv reāli draudi Baznīcas vienotībai.

gadsimta otrajā pusē vairs varēja atbalstīt un realizēt pirmā Latvijas

Šajā agresīvajā pretrakstā tika veikti arī personiski uzbrukumi

Pareizticīgās Baznīcas metropolīta Augustīna novēlējumu – Latvijas

minētajiem garīdzniekiem. Baznīcas iekšējās attiecības tika nodotas

pareizticīgajiem pēc kara atgriezties dzimtenē un atdzīvināt autonomu

lasītāju apspriešanai, kas pilnīgi neatbilda ne Baznīcas ētiskajai, ne

Pareizticīgo Baznīcu Konstantinopoles jurisdikcijā?

kanoniskajai būtībai. Kā vēlāk izrādījās, divi no apsūdzētajiem –
igumens Jevgēņijs Rumjancevs un priesteris Andrejs Goļikovs – tika
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pierakstīti kā klātesoši intervijā, taču patiesībā tur nemaz nebija un

Kalpošana Pārdaugavas Svētās Trijādības baznīcā bija skaists

par to neko nezināja. Arī es netiku šo rakstu lasījis pirms publikācijas,

laiks, bet diemžēl īss. Mans priekšnieks arhimandrīts Kirils neizturēja

vienkārši uzticējos saviem pieredzējušākajiem amata brāļiem, šajā

– nonāca konfliktā ar bīskapu Aleksandru un patvērās Krievu Aizrobežu

gadījumā hieromūkam Serafimam Trahtmanam un arhimandrītam

Baznīcas paspārnē. Arhimandrīts Kirils bija pārāk enerģisks, straujš un

Viktoram Mamontovam. Vārdu sakot, rakstā tika saskatīts tas, ko

pārāk patstāvīgs. Mūsu priesteru trijotne tika izformēta. Varēju uztvert

neviens nepamanīja. Jaunais Latvijas PB vadītājs tika cildināts par

kā paaugstinājumu to, ka 1991. gada 18. septembrī tiku nozīmēts par

savu modrību, ka nosargājis Baznīcas vienotību, un tika pasludināts

Svētās Trijādības katedrāles (Centra rajonā) štata priesteri.

par varoni. Protams, šī ziņa nonāca līdz patriarham. Šis kultivētais

Te nebija tā kā pie arhimandrīta Kirila. Lai gan bīskapa Alek-

vienotības sarga oreols turpmāk kļuva par bīskapa Aleksandra

sandra svētību dievkalpojumiem latviešu valodā oficiāli saņēmu,

Kudrjašova neatņemamu raksturelementu, tādu kā viņa ēnu, kura

reālajā dzīvē bieži viss apgriezās otrādi; bieži un pat pārāk bieži

kutelīgos gadījumos vienmēr tika izmantota kā trumpis. Tika radīta

sastapos ar mutiski dotā vārda neturēšanu. Atkal un atkal saskāros ar

ilūzija, ka šis cilvēks ir vienīgais Baznīcas stabilitātes un vienotības

to pašu profesionālo entropiju, kādu pirmo reizi pieredzēju, kalpodams

garants. Tas, ka šie māņi bija un ir ļoti svarīgi tajā ieinteresētām

kopā ar tēvu Vladimiru (Merkuļjevu) Debesbraukšanas baznīcā. Te

personām, liecina LPB Sinodes 2009. gadā, tas ir, 18 gadus vēlāk

viss bija pacietīgi, soli pa solim jāiekaro. Te es iemācījos iesniegt

izdotā grāmata “Latvijas Pareizticīgā Baznīca. 1988.–2008. gads”, kas

ziņojumus Sinodei, pieprasot sekretāra parakstu par saņemšanu, lai

veltīta eminences 70 gadu jubilejai. Šajā grāmatā, kas tika izdota gan

nodrošinātos, ka iesniegumi nepazūd. Tādējādi esmu savācis prāvu

latviski, gan krieviski, viņš tiek cildināts par to, ka saglabājis Baznīcas
vienotību, nav pieļāvis šķelšanos un nosargājis Baznīcas ganāmpulku
no plēsīgiem vilkiem, kas bija gatavi nolaupīt un izklīdināt avis. Šī

Латвийская Православная Церковь. 1988–2008 г. г. Рига: Издание Синода
Латвийской Православной Церкви, 2009, 52.–53. lpp.
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9

daļu šīs grāmatas dokumentālā materiāla. Kalpošana Katedrālē bija

Ar savu latviešu dievlūdzēju pulciņu nolēmām būt neatlaidīgāki

pats smagākais manas kā garīdznieka dzīves posms. Smagākais

– centāmies panākt, lai mūs atzīst oficiāli un piereģistrē kā latviešu

nevis noslogojuma ziņā, bet garīgā ziņā. Totāla karadarbība. Kur gan

draudzi, jo līdz šim mūsu eksistence bija neformāla. Cerējām, ka

latvieši smeļ tik daudz pacietības? Latviešu dievkalpojumi tika atcelti

tad kaut kas mainīsies. Katedrāles liturģijās regulāri piedalījās ap

atkal un atkal. Dari, cik labi darīdams, pieredzēt nākas tikai rūgtas

trīsdesmit latviešu tautības pareizticīgo. Viņi savāca vajadzīgos

raizes. Sevišķi sāpīgi bija pašā Lieldienu priekšvakarā saņemt no

parakstus un uzsāka nebeidzamo iešanu “no Pontija līdz Pilātam” –

bīskapa pārsteiguma balvu – lēmumu, ka latviešu dievkalpojumam

uz Sinodi. Nevaru atcerēties, ka jelkad būtu kaut ko tik birokrātisku

jāizpaliek.
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pieredzējis. Tā bija birokrātisma paraugstunda. Cik var tērēt papīru,

bērna piedzimšana ģimenē. Diemžēl te bija viss savādāk. Te es jutos kā

cik var noplēst pazoļu, cik var bezcerīgi gaidīt atbildi? Radās iespaids,

noziedznieks ar neizdeldējamu vainas apziņu. Es nesaņēmu rakstisku

ka mēs neesam pilnvērtīgi Baznīcas locekļi. Kāpēc? Domāju, ka, ja

atbildi, bet tikai vārdos izteiktu atteikumu, ka “latviešu draudze

tāda ar iniciatīvu apveltīta grupa būtu vērsusies pie katoļu vai luterāņu

jau ir”. Latviešu valodā Dievs jālūdz Debesbraukšanas baznīcā, un,

bīskapa, tad būtu sagaidīta ar prieku, ar atplestām rokām, kā no

kamēr tā nav pārpildīta kā siļķu muca tā, ka durvis jātur vaļā, meklēt

mīloša tēva. Vēl viena draudze piedzimusi – kāds prieks! Tas ir kā

paspārni citur nav nepieciešams. Bet vai tad baznīcas, kurās notiek
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dievkalpojumi slāvu valodā, ir pārpildītas? Vai tad pustukšās baznīcās

nekad nebūs patiess pareizticīgais. Taču drīz vien pats tēvs Nikolajs

nenotur dievkalpojumus? Mēs jau neprasījām atsevišķu dievnamu,

rūgti samaksāja par savu liekulīgo izdabāšanu. Kāds tuvs amata brālis

mēs lūdzām tikai, lai pret mums izturas kā pret draudzi.

tautietis, ciemojoties pie tēva Sudosas, uzklausīja viņa vaimanas par

Kā manevru cīņā ar mums valdnieks izdomāja likt man kalpot

stāvokli Baznīcā un slēptās domas par Baznīcas priekšstāvi, kuras

Limbažu draudzē. Iebildu, jo ir taču pa šo laiku iesvētīti vairāki priesteri

parasti izsaka tikai konfidenciālā atmosfērā un pieklusinātā tonī.

latvieši, kuri nekalpo nevienā latviešu draudzē, turklāt man bija slima

Kaut kādā veidā tēva Nikolaja vaļsirdība kļuva zināma bīskapam

sieva, kurai bija nepieciešama nemitīga aprūpe. Sinodei rakstīja arī

Aleksandram, un garīdznieks Sudosa bezcerīgi “mazgādamies” kopš

viņa, pievienodama izrakstus no slimības vēstures, – bez rezultāta.

tās reizes Latvijā vairs nekalpo. Pārāk bieži kļuvu par garīdznieku

Tā vietā nācās dzirdēt ciniskus vārdus: “Pats vainīgs, ka apprecēji

iekšējā konflikta liecinieku. Ļoti grūti bija nesalūzt un nezaudēt

slimotāju.” Nekas cits neatlika kā braukt un kalpot arī uz Limbažiem.

ideālus.

Lai aprakstītu visas netaisnības, ko nācās piedzīvot, sanāktu vairāki

Reiz, sākoties Lielajam gavēnim, sanāca kuriozs gadījums, kurš

sējumi, tāpēc minēšu tikai dažus faktus no kopējās ainas, pievienojot

izvērtās par humora žanra cienīgu stāstu. Jau labu laiku jutu vienā

dokumentus. 1995. gada 4. decembrī iesniedzu kārtējo ziņojumu

no priekšējiem zobiem sāpes. Tās pieauga ar katru dienu. Rentgens

Sinodei; kā atbildi 12. decembrī saņēmu no bīskapa aizliegumu kalpot.

uzrādīja sastrutojumu. Stomatoloģiskā institūta ārsti piedāvāja

Iemesls – intrigu celšana pret klēru, nepaklausība bīskapam u. tml.

rezekciju, lai saglābtu manu smaidu. Laiku tērēt nebija nekādas jēgas,

Baznīcas vadību ļoti satrauca mana potenciāli iespējamā

jo pēc kāda laiciņa man jau būtu vienalga – raut zobu ārā vai neraut.

politiskā darbība, jo Latvijas neatkarības atjaunošanas sākumā

Pēc operācijas ierados uz bīskapa Aleksandra vadīto dievkalpojumu.

saņēmu piedāvājumu balotēties Saeimā. Pats par sevi saprotams, ka,

Ģīmim virsū pārsējs – kā sunim uzpurnis, arī narkoze vēl nebija

ja man jāizvēlas Baznīca vai politika – izvēlos pirmo. Drīz vien sekoja

izgājusi. Nezinātājs noteikti nodomātu: dabūjis pa galvu. Uz bīskapa

izteikta nepatika pret maniem rakstiem par Baznīcas vēsturi, par

jautājumu, kas noticis, ar vienīgo aktīvo un daļēji stīvo lūpu kaktiņu

nogalināto Rīgas un visas Latvijas arhibīskapu Jāni Pommeru 1934.

tīri saprotami izčukstēju: “Jūsu lūgšanas, Valdniek, ir uzklausītas!”

gada 12. oktobrī. Man inkriminēja politiska pasūtījuma izpildīšanu,

Blakus stāvošais piekalpotājs hipodiakons Ivans Borodins noteica:

lai gan interesējos pats un centos apmierināt ļaužu zinātkāri par tām

“Būtu labāk roku salauzis, vismaz nevarētu parakstīt.” Tā mani brāļi

vēstures lappusēm, kuru saturs daudzus gadu desmitus varmācīgi

novērtēja manu rakstnieka talantu.

tika slēpts un nākotnē varēja dzist un izbalēt. Piemēram, daudziem
sevišķi nepatika raksti: “Arī čeka sludināja un svētīja”, “Vai Latvijas
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pilsonis drīkst būt uzticīgs divām valstīm?”, kuri faktiski bija

Drīz vien saņēmu pavēli, ka bez bīskapa ziņas un svētības

arhibīskapa Jāņa Pommera svētrunu un citātu atspoguļojums un

nedrīkstu rakstīt ne laikrakstiem, ne žurnāliem, par uzstāšanos nemaz

pārstāsts. Vienā sapulcē tiku pat filmēts kā kinozvaigzne no visām

nerunājot. Tas nozīmēja, ka, sākot ar šo brīdi, līdzīgas aktivitātes

pusēm. Interesanti, kam gan rādīja šo filmu? Vai tiešām pašam

un sludināšana man ir liegta. Šai sankcijai, protams, tāpat kā visām

patriarham? Arī es iemanījos šo to fiksēt un ierakstīju daļu no kādas

citām, tika piemeklēti attiecīgi kanoni, uz kuriem tās balstīt. Galu

“prāvas” diktofonā. Vienas tādas sapulces laikā virspriesteris Nikolajs

galā vienīgi grāmatu izdošana ar metropolīta Leonīda svētību vēl bija

Sudosa pauda uzskatu, ka latviešus vispār nevajag iesvētīt par

palikusi man neaizliegta. Jau savas apzinātās kristietības pirmajās

svētkalpotājiem, jo viņu domāšanas veids ir savādāks nekā krieviem.

dienās, nebūdams vēl priesteris, konstatēju, ka Pareizticība latviešu

Līdzīgus izteicienus par latviešiem atļāvās paust arī daži citi priesteri.

valodas tekstos ir atspoguļota ārkārtīgi vāji. Eksistē tikai viens otrs

No tā izrietēja, ka latvietis savā būtībā nekad nebija, nevar būt un

par raritāti kļuvis lūgšanu grāmatu eksemplārs, un vispār seno tēvu
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sacerējumus tulkot traucē tas, ka nav izkopta tiem adekvāta un

pēdējiem laikiem. Sarunātā laikā nācu pēc atbildes, bet darbs vēl

vienlaikus mūsdienu prasībām atbilstoša valoda. (Bet valoda ir apziņas

nebija izcenzēts. Augstsirdīgi saku: „...labi jau labi, bīskap, zinu,

spogulis.) Izdevējdarbība manā skatījumā varēja kļūt par mūsdienu

ka esat ļoti aizņemts, nākamreiz nākšu pēc tik un tik nedēļām...”

garīgās izaugsmes ķīlu. Tā varētu būt kā kruķis nespējniekam, kurš

Bet nākamajā reizē tas pats. Aiznākamajā reizē metropolīts pēkšņi

nevar bez tā iztikt, līdz kādu dienu apjauš, ka turas pats uz savas

atskārš, ka makets viņam ir pazudis, es sagādāju jaunu... Atkal paiet

ticības apziņas kājām.

mēnesis, tad vēl viens, un beidzot sapratu, ka vienai mazai brošūriņai

Pirmo latvisko izdevumu izdevās realizēt 1992. gadā. Nelielā

tas ir par daudz! Bez rezultātiem bija pagājis gads, kura laikā nekā

brošūrā bija apcerēta brīnumainā mirru izdalīšanās uz svētbildēm

cita nebiju darījis kā medījis virsganu. Vai tā bija Dieva griba, jeb

sieviešu klosterī Valgundē Svētā Jāņa Pakāpnieka baznīcā. Tā kā

Dievs vien Viņam zināmā nolūkā pieļāva, ka no Baznīcas augstākās

mirres izdalīja arī šīs baznīcas aizgādnieka svētā Jāņa Pakāpnieka

vadības puses tiek likti bezjēdzīgi šķēršļi evaņģēliskai sludināšanai?

ikona, tad nopublicēju grāmatiņu ar viņa dzīves aprakstu un viņa

Retorisks jautājums. Paļaujoties uz metropolīta Leonīda svētību,

garīgajām pamācībām. Nākamais izdevums bija Sergija Boļšakova

turpināju savu iesākto darbu bez bīskapa Aleksandra svētības. Auglīgā

grāmata “Gara augstumos”. Pirmajām grāmatām savu svētību deva

sadarbība “Labvēstī” ar uzņēmēju Sergeju beidzās 1998. gadā.

arī bīskaps Aleksandrs, taču turpmāk ar katru izdevumu aizvien

Situācija norisinājās sekojoši: atbraukdams uz svētku dievkalpojumu

grūtāk nācās man dabūt viņa svētību. 1992. gadā kopā ar uzņēmēju

sieviešu klosterī Valgundē, Sergejs tika iesaukts altārī, kur eminence

Sergeju Poliščuku noorganizējām bezpeļņas labdarības organizāciju

viņam piedraudēja, ka aizliegs piedalīties Svētajā Vakarēdienā,

“Labvēsts”. Ar šo apsviedīgo uzņēmēju kopā izdevām 21 grāmatu

ja viņš turpinās sadarbību ar mani. Sergejs pietiekami labi zināja

latviešu valodā. Izdošanas procesā iesaistījās arī mūsu latviešu

mani, viņam nevarēja iestāstīt kaut kādas pasakas, melus, tāpēc

draudzes locekļi. Pirmā bija “Filokalija”, tad 1993. gadā izdevām

pret Sergeju tika izmantots iedarbīgs ierocis – vara. Citiem cilvēkiem

arhibīskapa Jāņa Pommera dokumentus divās daļās, pēdējā grāmata

pietika ar dezinformāciju. Ievērojamu palīdzību garīgās literatūras

bija sirdsskaidrā Sarovas Serafima “Kristīgās dzīves mērķis”. Lai gan

iznākšanā latviešu valodā sniedza bijušais garīdznieku biktstēvs –

pozitīvi rezultāti bija acīmredzami – mūsu grāmatas guva atzinību

virspriesteris Serafims Šenroks. Viņa atbalsts bija ne tikai garīgs.

visās konfesijās, pareizticīgo grāmatu izdošanā iesaistījās arī katoļi un

Kad man kādai grāmatai trūka nepieciešamo līdzekļu, vērsos pie tēva

luterāņi, LPB vadībai bija savs viedoklis. Nācās dzirdēt, ka velti tērēju

Serafima ar konkrētu lūgumu un nekad netiku atraidīts. Protams, tas

laiku, grāmatu izdošana tika noraksturota ar sekojošām piezīmēm:

notika dziļā slepenībā. Tēvs Serafims man pavēstīja pietiekami daudz

“Kas tad to lasīs? Šīs grāmatas taču nevienam nav vajadzīgas.”

par LPB patieso stāvokli.

Nedaudz vēlāk mani mēģināja iegrožot, pakļaujot grāmatu izdošanu
kontrolei jeb cenzūrai. Nevarēju saprast, kurš to veiks, jo visā

***

Latvijas Pareizticīgajā Baznīcā nebija neviena latviešu garīdznieka,

1996. gadā Dievmātes aizmigšanas svētkos mūžībā aizgāja

kam būtu augstākā izglītība un kurš būtu beidzis tāda līmeņa garīgo

mans palīgs – mana sieva. Viņai bija 36 gadi. Daži ārsti saka, ka

iestādi kā Maskavas Garīgo semināru. I Republikas, arhibīskapa Jāņa

diabēts esot vēža paveids. Marija ar to slimoja jau no 4 gadu vecuma.

(Pommera) laikā, cik saprotu, izdevējdarbība bija Sinodes pārziņā.

Ja padomju laikos būtu pieejams tas insulīns, kas tagad, tad Marija

Līdz okupācijai latviešu valodā bija iznākušas grāmatas aptuveni

pēc ārstu prognozēm nodzīvotu līdz sirmam vecumam, kā diabēta

ar divdesmit nosaukumiem. Iesākumā paļāvos solījumam, ka tiks

slimnieki Zviedrijā vai Vācijā. Taču labo insulīnu pirmo reizi caur

izskatīta katra topošā grāmata. Lai notiek! Atstāju virsganam nelielu

pazīšanos dabūjām tikai 1990. gadā no Vācijas. Kopā nodzīvojām

brošūru, kurā bija sakopoti svēto tēvu pravietojumi un domas par

8 gadus. Ar viņu es dalījos visās savās raizēs un sāpēs, viņa bija
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man liels atbalsts. Savā dedzībā biju cerējis, ka izlūgšu no Dieva

sapnis atkārtojās. Taču sapnī es nejutu ne mazākās bailes, manī pat

viņai veselību, taču gadu pirms viņas nāves saņēmu sirdī skaidru

iezagās tāda kā spītība: “Tu jau vari tikai biedēt.” Tajā pašā laikā man

atbildi: atlaid viņu, viņai tur būs labāk. Lai gan iesākumā turējos,

pēkšņi prātā ienāca doma, ka gadījumā, ja notiek nelaimes gadījums

taču ar katru dienu un stundu arvien skaudrāk un skaudrāk apjautu

ar letālām sekām, kura vaininieks esmu es, tad pēc Baznīcas kanoniem

savu vientulību. Pēc Baznīcas kanoniem pareizticīgo priesterim ir tikai

es vairs nevarēšu būt priesteris un tādā gadījumā varēšu apprecēties.

viena iespēja, viņš var vienreiz apprecēties, bet, ja sieva mirst, viņam

Ļoti nožēloju, ka pakavējos pie šīs domas.

jāpaliek neprecētam vai arī jāaizmirst priesterība. Iekšējais konflikts

Dažreiz Dievs pieļauj notikt ar mums kaut kam tādam, kam

noveda mani dziļā garīgā krīzē un grūtsirdībā, jo netiku ar sevi galā.

iemeslu tikai pēc gadiem spējam izprast. Tas ir smags pārbaudījums.

Tikai šādos smagos dzīves posmos pa īstam var novērtēt to, ka tev ir

Tu it kā dari visu Dievam par godu, centies, cīnies, lūdzies, meklē, un

garīgais padomdevējs un labi draugi, var novērtēt garīgā tēva un citu

te notiek kaut kas, kad pirmā mūsu reakcija ir – tas ir bezjēdzīgi...

tuvu cilvēku lūgšanas un atbalstu.

tas ir ārprāts! 1998. gada 8. novembrī (šī diena kādreiz Revolūcijas

Pēdējo gadu kalpojot katedrālē, gadījās kas tāds, ko atceroties

svētkos bija otrā svinamā), kā parasti, plkst. 6 no rīta izbraucu no

vēl tagad šermuļi skrien pār kauliem. Kādu dienu, ierodoties uz

Murjāņiem uz svētdienas dievkalpojumu. Bija uzkritis sniegs, koda

kārtējo dievkalpojumu, pie baznīcas durvīm mani sagaidīja savāda

neliels sals, es ar savu VW Passat 4х4 tuvojos Rīgai. Un tad tas notika.

satraukuma pilna jauna sieviete, kura vaimanādama nokrita man pie

No kurienes viņa parādījās, nezinu, bet pēkšņi mašīnas kreisajā pusē

kājām. Nelabais gribot viņu pazudināt. Mierinādams sievieti, iegāju

parādījās tāda kā ēna, es pat nepaspēju nospiest bremžu pedāli,

altārī, lūgdams viņu uzgaidīt. Ietērpos svētkalpotājam paredzētajā

ieplīsa priekšējā stikla kreisais augšējais stūris, un kaut kas atsitoties

tērpā, paņēmu krustu un Evaņģēliju, kā jau tas paredzēts pie

aizlidoja prom. Apkārt bija mežs, nevienas mājas tuvumā. Padevu

grēksūdzes. Taču, iznākot no altāra, manu acu priekšā vairs nestāvēja

mašīnu atpakaļ, izkāpu... tas bija drausmīgi ... gribējās sev iekniebt

pirmīt redzētā simpātiskā sieviete, bet drausmīgs radījums, kurā

no visa spēka, lai pamostos, taču nē... manā priekšā gulēja miris,

cilvēka veidols bija pārvērties līdz nepazīšanai. “Ak, tēvs Jāni!” no

bet vēl silts cilvēks – sieviete – bez cimdiem, bez šalles, bez cepures,

zvērīgi sašķiebtas mutes ar atņirgtiem zobiem atskanēja vīrieša bass.

gumijas zābakos, vienā vilnas kleitiņā un, protams, bez neviena pat

Uz brīdi zaudēju elpu. Nabaga sieviete! Šķita, ka radījums lēnām sāka

vismazākā atstarotāja, ko tajā laikā nenēsāja. Vai tiešām tas var būt?

virzīties man klāt. Pirmās skaņas, kas izrāvās no manām lūpām, bija

Kā vēlāk izrādījās, viņai bija 86 gadi. Ko viņa, vecs cilvēks, darīja

sauciens: “Jēzus Kristus vārdā atkāpies, sātan!”

šeit tik agrā rīta stundā 6 km no mājām, paliks neziņā tīts. Vai viņa

“Ak, tu pret mani ej, es tev to pieminēšu, to es neaizmirsīšu!”

saprata, ko dara, kurp iet? Gaidot policiju, es, samērā silti ģērbies,

Krustīdams ar krustu, gāju radījumam virsū. Atkāpdamies tas

nosalu kā diegs, bet viņa, aukstumā pavisam nepiemērotā tērpā,

mētāja un gāza apkārt eļļas lampiņas, saukdams: “Redzi taču, nav

vismaz trīs stundas bija klīdusi. Viņa taču varēja pārvērsties lāstekā.

tev spēka!” Atvēru Evaņģēliju un sāku skaļi lasīt. Sieviete nokrita

Skaidrs, ja nebūtu es, būtu kāds cits manā vietā. Loze krita man.

kā nopļauta. Pavēlēju viņai piecelties un paskaidrot notikušo, kāpēc

Krimināllieta vilkās gandrīz piecus gadus un beidzās tikpat mistiski

ar viņu tā notiek. Tas bija tipisks bēdu stāsts. Saskārusies dzīvē ar

kā sākusies, to vienkārši slēdza. Pēdējais prokurors pateica īsi un

grūtībām, nav izturējusi, sākusi kurnēt pret Dievu, līdz kādu dienu

skaidri: “Ja mēs tiesāsim šādas lietas, tad labāk vispār nerādīties uz

apzināti atteikusies no Baznīcas un ticības. Tad cilvēks nodod sevi

ielas.” Skaidrs, ka par šo nabaga veco sievieti lūdzos un lūgšos līdz

nelabā rokās.

savas dzīves beigām.

Kādu laiku pirms tam redzēju sapnī pašu nelabo, kurš brīdināja

Pēc nelaimes gadījuma, vadoties no Baznīcas kanoniem,

mani, ka, ja turpināšu izdot grāmatas, viņš mani saberzīs miltos. Šis

turpināt kalpot bez lietas izmeklēšanas un speciāla Virsgana
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rīkojuma nedrīkstēju. Tiku nosūtīts uz klosteri Valgundē, kur gaidīju

Mūsu latviešu draudze, kas ar tādām grūtībām bija izcīnījusi

spriedumu. It kā ar šo nelaimes gadījumu būtu par maz, arhibīskapa

atļauju noturēt katedrālē dievkalpojumus dzimtajā valodā, bezcerīgi

pavēlē Nr. 57 tika minēts vēl tas, ka es daudzkārtīgi esmu vērsies

centās šo statusu saglābt. Ja tēvs Jānis nedrīkst noturēt liturģiju, tad

pret Baznīcu, ienesis jukas Baznīcā, esmu centies politizēt savu

sūtiet jel kādu citu! Draudze tam jau pietiekami liela. Taču Baznīcas

dzīvi utt. Ko vari teikt pretī šādiem apmelojumiem, ja esi jau nosists

vadība bija citās domās. Šķiet, ka latvieši, kuri vēlas lūgt Dievu

no kājām? Mocījos pašpārmetumos un šaubās, vēlreiz un vēlreiz

dzimtajā valodā Pareizticīgā dievnamā Latvijā, ir tikai priestera Jāņa

savā atmiņā pārcilāju šausmīgo ainu un neskaitāmas reizes domās

iztēles fikcija – kaprīze... Nu, līdz ar nelaimes gadījumu viss, paldies

atkal sēdos pie mašīnas stūres, lai pārliecinātos, vai tiešām kaut ko

Dievam, nostājies savās vietās, kā saka: “Ir cilvēks (lasi: tēvs Jānis),

neesmu palaidis garām, vai tiešām es nevarēju izbēgt no sadursmes,

ir problēma, nav cilvēka – nav problēmas.” Kad ierados vizītē pie

un vēlreiz un vēlreiz konstatēju, ka notikušo cilvēciski nevarēju

bīskapa sekretāra arhimandrīta Lavrentija Migoviča, viņš neslēpa

paredzēt. Tas bija īsts nelaimes gadījums.

savu prieku un gandarījumu, sajūsmā berzēdams rokas, teica: “Nu
beidzot esam tikuši tev klāt, nekādi nevarējām atrast iemeslu, bet
tagad pats iekriti.”
Lai LPB vadība pie gadījuma nevarētu tēlot izbrīnu un teikt,
ka nekad neviena latviešu draudze katedrālē nav eksistējusi, izdevu
dažas tādas grāmatas, kā, piemēram, “Lepnība”, “Sirdsskaidrais
Siluāns”, kur minēta Svētās Trijādības katedrāles latviešu draudze.
Lai būtu vismaz kāda neapstrīdama liecība.
Kad nokļuvu klosterī, tad tur varēju iekārtoties atsevišķā cellē,
kur bija vieta un laiks netraucētām pārdomām un vispār daudz brīva
laika. Iesāku rakstīt grāmatu “Svētais Rīgas Jānis” un uzrakstīju daļu
no grāmatas “Mans ceļš pie Dieva”.
Saskaņā ar kanoniem mans liktenis nebija apskaužams. Vai
vispār kādreiz man būs lemts atkal kalpot, stāvēt altāra priekšā? Jo
pēc kanoniem garīdznieks, kas vainīgs kaut netiešā slepkavībā, ir
jāatstādina no kalpošanas.
Apmēram pusgadu pēc traģiskā notikuma redzu sapni. Ieeju
baznīcā, kas pilna ar cilvēkiem. Gribu iespraukties un paslēpties
pēdējās rindās. Taču kāda cilvēkveidīga būtne, kuru es neredzu,
bet jūtu un saprotu, aicina mani tālāk. Nepaklausīt nevar. Rit
dievkalpojums. Baznīcas vidusdaļā gribu atkal pievienoties citiem
dievlūdzējiem, taču joprojām tieku aicināts tālāk. Tuvojoties altārim,
domāju: varbūt mana vieta ir pie koristiem uz klirosa? Taču nē –
tieku ieaicināts altārī. Te atrodas iegarens ieapaļš galds, pie kura
uz krēsliem sēž vīri mūku tērpos. Katram priekšā apaļa maize, it kā
prosfora. Visi kā lūgšanā noliekuši galvas, viņu sejas neredzu, jo tās
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pārklātas ar kapucēm. Neviens nebilst nevienu vārdu. Redzu, ka pie

neesmu vadījis Kasparu Dimiteru pa pestīšanas ceļu, bet Sinode

ieapaļā galda viena vieta ir brīva. Gaišā neredzamā būtne norāda uz

pat nepajautāja Kasparam, kurš ir viņa biktstēvs. Tikpat labi man

to un saka: “Tā ir tava vieta.” Mēģinu paskaidrot, ka man nav par ko

var pārmest, ka neesmu vadījis pa pestīšanas ceļu kādu Anniņu no

nopirkt prosforu, jo esmu pliks un nabags. Būtne iedod man sudraba

Talsiem. Nākamā apsūdzība saistījās ar veco virspriesteri Alekseju

naudas gabalu un saka: “Še, ar to tev pietiks.” Pamodies no sapņa,

Skobeju, kurš nomira drīz pēc tam, kad bīskaps Aleksandrs viņu

sapratu, ka viss ir Dieva ziņā, ka man nav par ko uztraukties, jo Viņš

noņēma no Svētās Trijādības katedrāles priekšnieka posteņa. Izrādās,

visu sakārtos pēc savas providences. Dievs brīnumainā kārtā mani

ka esmu vainīgs tēva Alekseja nāvē. Un atkal nekādu paskaidrojumu.

atjaunoja kalpošanā.

Ja esmu apsūdzēts, tad kur ir mana konkrētā vaina “noziegumā”.

Kad ierados talārā bez krusta uz bīskapa Aleksandra vadīto

Daži cilvēki nevaldāmi melo un apmelo alkohola iespaidā. Daži

dievkalpojumu Svētās Trijādības katedrālē Rīgā, pateicu tā, starp

apmelošanu padara par sava veida profesiju, pilnveido savu “talantu”,

četrām acīm, virspriesterim Nikolajam Tihomirovam, ka kāds brīv-

kura mērķis ir iebaidīt upuri un likt tam darīt tā, kā vēlas apmelotāji.

mūrnieku–masonu ložas pārstāvis piedāvā man finansiālo atbalstu un

Apmelotājs, izvirzīdams apmelojumus, spriež: “Septiņas nelaimes –

aicina mani iestāties ložā. Ložas pārstāvim atbildēju, ka tam noteikti

viena atbilde.” Biju pilnīgi pārliecināts, ka šis svarīgais dokuments tiks

vajadzīga bīskapa svētība. Brīvmūrnieks ieteica šo svētību pajautāt.

kādreiz izmantots kā neapgāžams pierādījums, kā sevišķas modrības

Tēvam Nikolajam šī lieta šķita ārkārtīgi svarīga, un viņš pieveda mani

paraugs kādā no paraugprocesiem, jo tādēļ tas taču tika sastādīts.

pie bīskapa. Eminence teica, ka es paliekot viņu zem sitiena. Drīz

Es nekļūdījos prognozēs. Vēlāk vairākas reizes diezgan neatlaidīgi

vien pēc šīs sarunas tiku aicināts uz sapulci Rīgas klostera telpās,

mēģināju ar šo apsūdzības rakstu iepazīties tuvāk, lūdzu Sinodes

kur arhibīskapa Aleksandra vadībā sapulcējās Sinodes locekļi. Es

loceklim, arhibīskapa sekretāram kopiju, lūdzu iespēju iepazīties

nekad neaizmirsīšu to labdarību, kādu man parādīja Eminence,

ar savu personīgo lietu, taču, man par lielu pārsteigumu, izrādījās,

atjaunodams mani svētkalpotāju kārtā, taču, no otras puses, es līdz

ka man nav tādu tiesību. Mūsu valstī pat cietumniekam ir tiesības

pat šim laikam nevaru aizmirst dokumentu, kuru manai zināšanai

iepazīties ar savu lietu. Diemžēl līdz pat šim brīdim nezinu, kas un kādi

bīskapa klātbūtnē lika parakstīt Sinodes locekļi. Dokumenta saturs

dokumenti atrodas manā personīgajā lietā. Beigu beigās apsūdzības

bija arhibīskapa 1998. gada 20. novembra pavēles Nr. 57 detalizēts

rakstu dabūju redzēt – ne jau oficiāli, bet slepeni, pateicoties kāda X

skaidrojums. To nemaz savādāk nevarēja izskaidrot, jo kopš pavēles

personas draudzīgai pretimnākšanai.

saņemšanas pildīju arhibīskapa paklausību. Dokuments sastāvēja

Tiku norīkots par štata priesteri Rīgas Svētā Sergija sieviešu

no astoņiem apsūdzības punktiem, no kuriem septiņi pirmie bija

klosterī. 1999. gada sākumā iznāca mana grāmata “Mans ceļš pie

klaji meli un safabricējums. (skat. 40., 41. lpp.) Tiku pataisīts ne

Dieva”. Saņēmu konfidenciālu ziņu, ka esot pievīlis garīgās vadības

tikai par Baznīcas grāvēju, bet arī par dievnama apgānītāju (jo esot

cerības, jo virsgans bija cerējis, ka būšu klusāks par ūdeni un zemāks

netieši apgānījis Kosas baznīcu). Kā varēju apgānīt Kosas dievnamu,

par zāli. Neilgi pēc manas grāmatas latviskā varianta nākšanas klajā

ja prāvesta Nikolaja Tihomirova “incidentā” ar Kasparu Dimiteru un

notika interesants un savāds gadījums. Kāda sieviete vēlējās iesvētīt

Kosas baznīcas uzkopšanas akcijā tur pat klāt nebiju? Sinode pat

dzīvokli. Tādu gribētāju nav mazums, tāpēc arī viņas vēlme – parasta,

nepapūlējās paskaidrot, kādā veidā es kā priesteris varēju apgānīt

ikdienišķa. Viss notika kā parasti – iesvētīju telpas paredzētajā

dievnamu. Kādas konkrētas darbības veicu? Taču apsūdzība ir

kārtībā ar svēto ūdeni, eļļu un kvēpināmām zālēm. Izrādās, ka pirms

definēta. Visu to varētu nosaukt par smagi slima suņa murgiem,

tam viņa bija paspējusi saklāt mazu galdiņu. Pēc pāris glāzītēm laba

ja tas nebūtu pasniegts kā “kompromāts”. Man tika pārmests, ka

vīna un teicamām uzkodām sieviete vēlējās mani nofotografēt savas

38

39

40

41

ģimenes lokā par piemiņu. Skaidrs, ka atteikt nebūtu taktiski, un

Иоанн”, bet 2001. gada garīdznieku sapulcē, kas notika pēc Kristus

man pat tāda doma neienāca prātā. Ja vajag, tad lūdzu. Taču viņai

Augšāmcelšanās svētkiem, tika paziņota sengaidīta vēsts, ka šogad

nez kāpēc neveicās. Pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem

arhibīskapu Jāni kanonizēs. 17. jūlijā Maskavas patriarhāta mājaslapā

mani iemūžināt viņa palika saspringta, nervoza, ņēma nākamo

parādījās ziņa, ka kanonizācijai nav nekādu šķēršļu.

fotoaparātu, kurš arī atteicās strādāt. Vedot mani atpakaļ uz klosteri,

Sanāca tā, ka savu grāmatu “Svētais Rīgas Jānis” pabeidzu un

viņa it kā neviļus pateica dažus vārdus, kuri skanēja drīzāk kā

izdevu tieši uz arhibīskapa Jāņa godināšanas brīdi. Vairākas grāmatas

jautājums: “Jums laikam gan daudz ienaidnieku?” Sievieti kaut kas

nodaļas tika nopublicētas jau agrāk avīzēs “Svētdienas Rīts” un

nospieda – varbūt ierunājās sirdsapziņas balss, varbūt tā bija ziņkāre.

“Neatkarīgā Cīņa”. Mana versija diezgan stipri atšķīrās no oficiālās,

Atbildēju, ka īstu ienaidnieku man nemaz nav. Pēc mazas pauzes

kur svētmoceklis Jānis tika attēlots kā krievu tautas varonis.

es uzzināju, ka ienaidnieki man tomēr esot, jo kaut kādi “labvēļi”

Savā laikā Svētmoceklis Jānis izteica lūgumu ar testamenta

esot viņu nolīguši, saprotams, ne jau par velti – nosponsorējuši šo

nozīmi, lai viņu apglabātu katedrāles pagrabā, kur, kā viņš pats teica,

pasākumu ar galdiņu un foto. Tie esot tādi vīri, kas nepieciešamības

bija vienīgā vieta, kur galvu nolikt. K. Ulmaņa valdība nesaprotamu

dēļ nekādu šķēršļu priekšā neapstājoties, ja vajagot, varot arī iztaisīt

iemeslu dēļ neļāva LPB izpildīt sava virsgana testamentu. Arhibīskapa

nelaimes gadījumu, kāds ķieģelis var uzkrist uz galvas, mašīnai ritenis

Jāņa (Pommera) mirstīgās atliekas tika apbedītas blakus Pokrova

atskrūvēties, tā viņiem esot parasta lieta utt. Viņai esot uzdots dabūt

baznīcai. Divu gadu laikā par cilvēku ziedojumiem virs kapa vietas tika

par mani kaut ko kompromitējošu – kādu bildīti ar mazu meitenīti
klēpī, bet ideāls variants būtu nodibināt ar mani intīmus sakarus.
Kam tad es, interesanti, esmu pārskrējis ceļu? Kam esmu kļuvis par
sprunguli ritenī? Loģiski spriežot, vainīga ir mana uzrakstītā grāmata,
tās saturs. Kas gan cits? Atvadoties sieviete brīdināja, ka, pēc visa
spriežot, pēc tās intereses, kuru izraisījusi mana personība, viņa
nekādā gadījumā nebūs pēdējā, kas mēģinās izmest tīklus, varētu
startēt arī daudz interesantākas un profesionālākas – vārdu sakot,
jābūt uzmanīgam. Paldies arī par to. Ja nu tā bija patiesība, tad Dievs
mani visu šo laiku ir brīnumaini sargājis. Arī mana neapķērība šajās
lietās nāk man par labu.
***
Visā pasaulē par svēto atzītā latvieša kanonizēšana Latvijā līdz
šim bija sastapusi ne mazums šķēršļu. Pie tam šos šķēršļus lika arī
pati LPB vadība. Rīgas un visas Latvijas arhibīskapu Jāni (Pommeru)
jau sen kā svēto godināja dažādu tautu pareizticīgie – ārzemju
Krievu Pareizticīgā Baznīca viņu kanonizēja pirmā, Serbu Pareizticīgā
Baznīca – otrā, bet Latvijas Pareizticīgā Baznīca joprojām nesteidzās.
2000. gadā LP Baznīcā sāka pastiprināti spriest par arhibīskapa
Jāņa kanonizēšanu, 2000. gada beigās ar arhibīskapa svētību
iznāca igumena Teofana (Požidajeva) grāmata – “Архиепископ

Sarkofāgs ar svētmocekļa Jāņa mirstīgajām atliekām katedrālē

42

43

uzcelta kapliča, kuru 1936. gada 11. oktobrī, svētdienā, piedaloties

Problēma bija aktuāla un necieta pasīvu brīnuma gaidīšanu.

visiem Rīgas garīdzniekiem, iesvētīja metropolīts Augustīns. Svētā

Nolēmām

konsultēties

Jāņa testamentu izdevās izpildīt atjaunotās neatkarīgās Latvijas

jurisdikcijā.

laikā. 2003. gada 7. oktobrī, piedaloties daudziem tūkstošiem ticīgo,

Nekavējoties saņēmām ne tikai svētību izdevumam, pats Tiatīras un

Svētā Jāņa mirstīgās atliekas īpašā šķirstā tika pārnestas uz Kristus

Lielbritānijas arhibīskaps Gregorijs uzrakstīja ievadvārdus.

Tur

viss

pie

brāļiem

izrādījās

Konstantinopoles

daudz

vienkāršāk

patriarha
atrisināms.

Piedzimšanas katedrāli.
***
2002. gada novembrī Maskavas un visas Krievijas Patriarha
institūcija – Krievu Pareizticīgās Baznīcas izdevniecība laida klajā
manu grāmatu “Mans ceļš pie Dieva” krievu valodā. Grāmata iznāca
ar nelieliem papildinājumiem. Neviļus atcerējos tos rūgtos brīžus,
ko nācās piedzīvot kādā Latvijas garīdznieku sapulcē Rīgas sieviešu
klosterī, kur daži cienījami svētie tēvi, to skaitā, igumens Aleksejs
Riskins iznīcinoši kritizēja manu grāmatu, pat nemaz nelasot.
Kad bija pagājis gads kopš “Mans ceļš pie Dieva” iznākšanas
krievu valodā, grāmata iemantoja zināmu popularitāti, tā tika
izplatīta lielākajos Krievijas klosteros. Mani uzaicināja lasīt lekcijas uz
Pēterburgu. Taču Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vadībai bija savs, no
Patriarhijas atšķirīgs viedoklis, ko vislabāk izsaka divi vārdi: neļaut
un nelaist.
***
Domāju, ka ne vien es, bet arī lielākā daļa ticīgo latviešu vienmēr
ir sapņojuši par pamatīgu lūgšanu grāmatu dzimtajā valodā. To izdot
vienmēr bija mans sapnis. Salīdzinot ar krieviem, latvieši šajā ziņā
ir bijuši kā bāreņi. Dievs saprot visas valodas, Viņš zina jau pirms
mūsu lūgšanām mūsu vajadzības – pirms mēs tās ietveram domu un
nopūtu tēlos. Visas līdz šim izdotās lūgšanu grāmatas latviešu valodā
jau sen nespēja apmierināt pieprasījumu. Jau sen būtu bijis jāizdod
daudz pilnīgāks krājums.
Garīdznieku lokā daudzi it kā piekrita, ka ir nepieciešams izdot
lūgšanu grāmatu, bet tas esot jādara tik augstā līmenī, kāds vēl nav
sasniegts, citādi būtu grēks. Saprotams, ka jāizaug vēl teologu un
filologu paaudžu paaudzēm, līdz latviešiem izdosies sasniegt tādu
līmeni. Ko lai dara?

Maskavas patriarhāta izdevniecības recenzija par grāmatu “Mans ceļš pie Dieva”
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2003. gada vidū klajā nāca vēsturiski pirmā kanoniem atbilsto-

gudrība māca: ja tevi kāds „pieviļ”, tad tas ir nelietis, bet, ja tas notiek

šā latviskā “Lūgšanu grāmata”. Saprotams, ka LPB vadībai tas bija

otrreiz, tad tu esi muļķis. Negribēju būt muļķis, tāpēc turpināju izdot

liels pārsteigums. Metropolīts sasauca sapulci, lai apspriestu nākotnes

grāmatas bez metropolīta Aleksandra svētības, turot svētā piemiņā

plānus par garīgās literatūras izdošanu latviešu valodā, tādējādi

aizgājušā metropolīta Leonīda dotos norādījumus un rīkojumus.

pēkšņi mainīdams savu negatīvo nostāju pret to. Vai tiešām turpmāk

Solījumu izdot lūgšanu grāmatu latviešiem LPB virsgans īstenoja

varēšu realizēt savus projektus ne tikai ar metropolīta Leonīda, bet

tikai pēc tam, kad klajā nāca mana grāmata “Latvijas Pareizticīgā

arī ar metropolīta Aleksandra svētību? Mīļā miera un kārtības labad

Baznīca. Vēstures komentārs”. Jaunās lūgšanu grāmatas iznākšanu

virspriesterim Nikolajam (Tihomirovam) tika uzdots uzmest aci

pavadīja milzīga reklāma – grāmatas atvēršanā piedalījās garīdznieku

manam kārtējam izdevumam. Tā bija shiigumena Savas grāmata

elite, Kristīgās akadēmijas rektore u.c.

“Ceļš uz pilnīgu prieku”.
***

Bet latviešu lolotā lūgšanu grāmata, pēc garīgās vadības
domām, nedrīkstēja nonākt pie ticīgajiem bez kompetentu garīdznieku

2003. gadā Amerikas Pareizticīgās Baznīcas Sinode pieņēma

vērtējuma. Taču izrādījās, tieši pirmais izdevums latviešu vidū ir

lēmumu atdot atpakaļ Krievijas atjaunotajam Tihvinas klosterim

bijis visiecienītākais ne tikai pareizticīgajiem, bet arī citu konfesiju

slaveno Dievmātes ikonu, kas Baznīcas Svētajā Mantojumā zināma

kristiešiem. “Lūgšanu grāmata” tika neticami ātri izpirkta.

kā paša apustuļa Lūkas gleznota. Tam bija jānotiek 2004. gada
tulkotāju

vasarā. Otrā pasaules kara laikā, lai glābtu ikonu no kristietības

komisija, kuras uzdevums bija izdot pilnvērtīgu latvisku lūgšanu

svētumu zaimotājiem, to uzticēja toreizējam Latvijas bīskapam

grāmatu. Komisijas darbā tiku iesaistīts arī es. Tā kā arhibīskapa

Jānim Garklāvam paņemt līdzi emigrācijā. Pēc viņa nāves ilgus

Gregorija svētītā “Lūgšanu grāmata” bija kļuvusi par deficītu, ieteicu

gadus šo ikonu rūpīgi sargāja bīskapa Jāņa audžudēls Sergijs ar dēlu

komisijai izdot kaut daļu no manis iecerētā jaunā varianta. Taču

Aleksandru, kuri abi arī kļuva par garīdzniekiem. Tad, kad bija kritusi

galvenais komisijas lēmējs – virspriesteris Nikolajs negribēja steigties

padomju vara un pagaisis komunisma rēgs, ikonas glabātāji vēlējās

– tas vēl esot jāslīpē. Pagāja zināms laiks, tad vēl, un kārtējo reizi

svētumu atdot dzimtajam klosterim.

Turpinot

jaunuzsākto

vadlīniju,

tika

organizēta

sapratu, ka nespēju samierināties ar šādu realitāti. Bija aizvadīti

2003. gada rudenī kādu dienu Rīgas sieviešu klosterī mani

divi gadi bez rezultātiem. Ja tā strādātu darbinieki kādā no laicīgām

uzmeklēja virspriesteris Sergijs Garklāvs. Viņš vēlējās, lai uzrakstu

iestādēm, tad jau sen tie būtu padzīti. Divos vakaros kopā ar brāli

grāmatu par Tihvinas Dievmātes ikonu un par tās nosargātāju, viņa

Eliseju (Kasparu Dimiteru) paveicām to, ar ko komisija netika galā

audžutēvu bīskapu Jāni (Garklāvu). Biju ļoti aizkustināts par man

gadiem. Kad 2005. gadā klajā nāca kabatas formāta “Vakara un rīta

parādīto uzticību un šādu iespēju. Saruna notika klostera viesnīciņā.

lūgšanas”, tiku nosaukts par literāru zagli. Tulkotāju komisija savā

Tēvs Sergijs man nodeva kompaktdiskus ar unikālām vēsturiskām

darbā balstījās uz manis izdoto “Lūgšanu grāmatu”, bet zaglis biju es!

fotogrāfijām.

Turklāt

es

varēju

uzdot

viņam

visus

grāmatai

Arī solītās rūpes par citu pareizticīga satura grāmatu izdošanu

nepieciešamos jautājumus un ar tēva Sergija piekrišanu piešķīru

bija tikai tukši vārdi. “Ceļu uz pilnīgu prieku” sākotnēji virspriesteris

mūsu sarunai elektronisku formātu. Nepagāja ne diena, kad saņēmu

Nikolajs solīja izskatīt divās nedēļās, tad pēc mēneša, tad vēl pēc

no klostera priekšnieces aizrādījumu, ka viesnīcas apartamentus

dažām nedēļām, tad nāca svētki un dažādas ķibeles, tad vēl dažas

atpūtai starp dievkalpojumiem vairs nedrīkstu izmantot un atrasties

nedēļas – līdz pagāja gads, un es sapratu, ka paies vēl daudzi gadi. Lai

klosterī ārpus dievkalpojumu laika man neesot vēlams. Pārmetumu

aiztaupītu laiku un spēkus ne tikai sev, sapratu, ka ticēt metropolīta

cēlonis bija mana saruna ar tēvu Sergiju. Sapratu, ka metropolīts ļoti

solījumiem nevar. Jau otro reizi nonācu pie līdzīga secinājuma. Tautas

sāpīgi pārdzīvoja, ka Amerikas Pareizticīgās Baznīcas virspriesteris
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Dievmātes ikonu, daudzi cilvēki stāvēja rindā dienu un nakti, desmit
un vairāk stundu ilgi. Atmosfēra bija neaprakstāmi pacilāta. Ieradās
pat Latvijas Valsts prezidente un daudzi valdības locekļi, kā arī visu
konfesionālo baznīcu vadītāji. Biju ļoti priecīgs arī par savu artavu šajā
notikumā – ar Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra svētību
tika izdota grāmatiņa “Tihvinas Dievmātes ikonas patvērumā”.
***
Kalpojot klosterī, mani bieži māca nožēlas pilnas domas par
netaisnību: “Kāpēc man, latvietim, nav iespējams kalpot dzimtajā
valodā?” Bija pagājuši tik daudzi gadi, kopš kalpoju tikai slāviski.
Neatkarīgajā Latvijā, kur katastrofāli trūkst latviešu garīdznieku un
sabrūk dievnami, iznīkst pēdējās latviešu draudzes! Kā tas saskan
ar Evaņģēliju? Kur te realizējas Kristus pavēle: “...eita un dariet par
mācekļiem visas tautas” (Mt 28, 19-20)?
Virspriesteris Sergijs Garklāvs pie Tihvinas Dievmātes ikonas ASV

Kad Sinodes sekretārs vēl bija arhimandrīts Lavrentijs (Migovičs),
vērsos ar rakstisku lūgumu – atjaunot mani par Aderkašu Marijas
Madaļas pārzini, jo uz aizdomu pamata par pāriešanu Konstantinopoles

pirmām kārtām nebija griezies pie viņa, bet pie manis. Nebiju pie

jurisdikcijā tiku atstādināts no visām lauku draudzēm, un piezīmēju,

tā vainīgs, jo ne jau es uzmeklēju tēvu Sergiju, bet viņš mani! Pie

ka labprāt attiecīgā laikā izmantotu dievkalpojumiem savas mājas

tam nekādi Baznīcas kanoni netika pārkāpti. Nabaga tēvs Sergijs

Murjāņos. Nezinu, kur palika mani lūgumi, par manām ierosmēm

nespēja iedomāties, ka viņa labi domātā vizīte izraisīs tādu reakciju!

Baznīcas administrācijā neviens neinteresējās.

Diemžēl man nebija kur palikt starp rīta un vakara dievkalpojumiem.

Paldies Dievam, ka vismaz klosterī varēju uzklausīt latviešu

Mana dzīvesvieta ir 50 km attālumā no Rīgas. Vasaras laikā varēju

valodā grēksūdzes, kristīt un pievienot Baznīcai, lūdzoties latviski.

starp dievkalpojumiem iekārtoties kāda koka pavēnī uz soliņa, bet,

Mūsu latviešu draudzes pamatsastāvs pamazām pieauga. 2004. gadā

sākoties aukstākam laikam, lietum, salam un sniegam, situācija kļuva

pareizticīgo pulkam pievienojās Kristīgās akadēmijas rektore Skaidrīte

problemātiska. Ar klostera māsām reizi pa reizei atļāvos pajokot:

Gūtmane, viņas vīrs, nu jau bijušais luterāņu mācītājs Guntis Dišlers

“Putniem ir ligzdas, lapsām alas, bet tēvam Jānim nav kur galviņu

un pārējie šīs ģimenes locekļi. Pareizticībā iesvaidīju arī daudzus citus

nolikt.” Nolēmu rīkoties kardināli. Laikā starp dievkalpojumiem

akadēmijas mācībspēkus. Tas bija kā pavasarī, kad var priecāties,

iekārtojos altāra telpas malā uz guļammaisa. Domāju – no altāra

ka viss zied, un ir cerības uz bagātīgu ražu. Skaidrīte iesaistīja mani

mani gan neizdzīs. Skaidrs, ka šāda veida protests nebija pareizs,

Kristīgās akadēmijas darbā par pasniedzēju, piešķirot docenta grādu,

tas bija kā izmisuma solis, taču citu risinājumu neatradu. Negribēju

kopīgi izdevām grāmatas.

nevienam būt par apgrūtinājumu.

Tā kā klostera baznīcā latvieši regulāri nāca kuplā skaitā un

2004. gada jūnijā Kristus Piedzimšanas katedrāle dažas dienas

no trīs kalpojošiem garīdzniekiem divi bija latvieši, mūsu latviešu

bija stāvgrūdām pilna ar dievlūdzējiem. Visus pulcēja Dievmāte ar savu

draudzes pārstāvji, rūpējoties par savu bērnu nākotni, nolēma

brīnumaino, seno ikonu. Lai saņemtu Dieva svētību un paskatītos uz

rakstiski lūgt klostera priekšniecei atļaut dievkalpojumos nolasīt kaut
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ko arī latviski, vismaz Evaņģēliju. Ir zināms, ka, piemēram, Anglijā
Eseksas klosterī dievkalpojumi izsenis notiek vairākās valodās, pats
par sevi saprotams, ka arī angliski. Kādā serbu klosterī Zviedrijā
garīdznieki vienmēr pieskaņojās dievlūdzējiem, te varēja dzirdēt
gan serbu, gan grieķu, gan zviedru, gan krievu valodu. Šāda valodu
daudzveidība Eiropas klosteru dievkalpojumos ir kļuvusi par normālu
un ieteicamu garīgās dzīves praksi. Par lielu nožēlu Rīgas sieviešu
klosteris mūsu lūgumu atteica. Nelīdzēja arī tas, ka ieminējos, ka
pirmās Latvijas brīvvalsts laikā klosterī dievkalpojumi notika arī
latviski. Pat cara laikos klostera dibinātājas māsas Mansurovas speciāli
apguva latviešu valodu, lai konkrētās nedēļas dienās dievkalpojumi
skanētu arī latviski. Nenoliedzami, arī cariskās impērijas interesēs bija
pakļauto teritoriju rusifikācija, taču klosteri tolaik bija garīgās dzīves
centri, kas centās sargāt kristietības ideālus un sekot evaņģēliskajām
patiesībām. Iespējams, ka pašreizējai situācijai ir dažādi vēsturiskie
un aktuāli politiskie iemesli, kas diemžēl brīvi ļauj izpausties
personībām, kuras nekalpo Baznīcai, bet tikai šauri egoistiskiem
vilinājumiem un platām šovinistiskām ambīcijām. Lieta nonāca pat
tik tālu, ka 2008. gada vasarā, kad klostera priesteris latvietis tēvs
Andrejs Ērglis gribēja kristīt latvieti dzimtajā valodā, viņam tas tika
aizliegts, sak, nav ko bojāt gaisu – jākalpo tīrā baznīcslāvu valodā. Ja
arī klostera priekšniece vēlētos kaut ko darīt latviešu labā, tas nebūtu
iespējams, jo arī viņa ir paklausībā. Krievi privatizējuši Pareizticību
un aizsargā to no latviešiem. Vai sterilizējot sevi krievu Pareizticība
nepadara sevi neauglīgu?
Turklāt 2004. gada 23. decembra “Latvijas Avīzes” intervijā
metropolīts vēlreiz pasvītroja: “Mēs (t.i., pareizticīgie) nekad Latvijā
neesam bijuši dominējošā konfesija. Un arī nevajag. Te ir Latvijas
zeme, un te dzīvo latvieši.” No šīm patētiskajām frāzēm loģiski izriet,
ka nebūt pareizticīgam un būt latvietim ir sinonīmi jēdzieni. Kā var
aizmirst par ganāmpulku, ko Kristus ir devis? Kā lai pareizticīgais
latvietis izdzīvo tik kroplīgā un agresīvā garīgā vidē?
Jāsaka, ka metropolīta Leonīda laikā ne man, ne kādam
citam latvietim pat prātā nevarēja ienākt doma meklēt izeju citā
jurisdikcijā, patverties Konstantinopoles, Serbijas, Gruzijas vai kādā
citā patriarhātā. Valdīja cieņas pilna attieksme pret jebkuru tautību.
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Līdz ar citas garīgās vadības nākšanu pie varas evaņģēliskais princips

cilvēki saka, ka pārvarēt sevī nacionālismu nav iespējams, bet tad

“nav ne grieķa, ne jūda”, citiem vārdiem sakot, nav ne krieva, ne

domāju, nav iespējama arī pestīšana.”13 Krievu virspriestera Georgija

latvieša, tika rupji pārkāpts. Šāda politika radīja vēl vienu nelaimi

Florovska viedoklis šajā jautājumā ir tikpat skarbs: “Pareizticības

latviešos – šķelšanos. Bija tādi, kas vienīgo risinājumu redzēja, tikai

“nacionalizācija” bija nekas cits kā Baznīcas likvidācija.”14 1963. gadā

un vienīgi atjaunojot Latvijā Konstantinopoles jurisdikciju, kā tas bija

tēvs Georgijs ar sāpēm rakstīja tēvam Sofronijam: “Arhibīskaps

pirmajā Latvijas brīvvalstī līdz 1940. gadam, citi meklēja palīdzību pie

Nikodēms mani ļoti apbēdināja, izbrīnīja viņa uzdotais jautājums:

gruzīniem, igauņiem, somiem, rumāņiem, citi uzskatīja, ka, par spīti

“Vai jūs savas dvēseles dzīlēs neesat sarūgtināts, ka neesat

visam, jāpaliek uzticīgiem Krievijas Pareizticīgajai Baznīcai. Vārdu

Baznīcā, kur bijāt kristīts?” Uz to es pārsteigts tikai atbildēju: “Es

sakot, šajos jautājumos starp latviešiem nebija vienotības. Taču

nekad nedomāju, ka esmu kristīts “krievu Baznīcā” un ka tāda eksistē.

viens visā šajā juceklī bija skaidrs, ka latvieši grib ne tikai eksistēt kā

Ir tikai Pareizticīgo Baznīca.”15

tajā

ķeksītis kaut kāda liela politiķa plānos, bet grib dzīvot nopietnu garīgu
***

dzīvi un domā ne tikai par savu, bet arī par savu bērnu un bērnubērnu
nākotni. Tas, ka šāda pilnīgi normāla vēlme sastop šķēršļus Latvijā,

Bija 2005. gada Lieldienas. Nepaspēju ieiet altārī un pārģērbties,

kā izrādās, nav nekāds jaunums. Viens no ievērojamākajiem krievu

kad priekštelpā ienāca klostera priekšniece un bīskapa sūtīta inoce.

garīdzniekiem emigrācijā – virspriesteris Georgijs Florovskis sarakstē

Viņas paziņoja, ka man ir aizliegts pieņemt grēksūdzes. Pa īstam

ar arhimandrītu Sofroniju (Saharovu) žēlojās, ka Amerikā ir plašs

kaut ko paskaidrot māmuļas nespēja. Savāds aizlieguma veids,

lauks pareizticīgai “misijai”, taču par nožēlu īpaši krievu pareizticība

bez mazākā paskaidrojuma! Vienīgais, ko mazliet vēlāk sapratu, ka

interesējas nevis par to, lai misionētu, bet par klačām, intrigām,

latvieši esot atvēruši interneta mājaslapu “Eleison” ar Pareizticībai

Patiesībā latvieši ar lielāko prieku

veltītu tematiku, un tāpēc esmu pie tā vainīgs. Mūsdienās katrs var

kalpotu kopā ar krieviem vienā Baznīcā, taču dažreiz tas kļūst

atvērt savas mājaslapas, cik sirds vēlas; atveras tādas, kas atklāti

sevišķi grūti. Svētmoceklis Jānis Rīgas un visas Latvijas arhibīskaps

naidīgas ne tikai Pareizticībai, bet pašai cilvēka būtībai – ne velti

savas dzīves beigās teica: “Ar Jums, krievu kungi, kalpot kopā nav

internetu dēvē par izgāztuvi un kloāku, kur satek visāda netīrība.

Kāpēc nav iespējams? Tāpēc, ka krievi ir pārāk augstās

Savas informācijas lapas atver sātanisti un visu iespējamo seksuālo

godkāri un “tautas lepnību”.

10

iespējams…”

11

domās par sevi.

Pareizticīgais garīdznieks no ASV hiarhimandrīts

perversiju adepti. LPB garīgo vadību satrauca fakts, ka mājaslapa (kur

Joakims (Parrs), viesojoties Krievijā, nebijās aizrādīt krieviem: “Es

uzskaitīta latviešu valodā publicētā garīgā literatūra) atvērusies bez

bieži šeit sastopu augstprātību Dieva priekšā. Mēs rīkojamies tā, it kā

bīskapa svētības. Mājaslapas veidotāja tika izskaitļota un izsaukta,

Pēc būtības nav nekad bijis konflikta

kā saka, uz oficiālo daļu – saņemt svētību, turpmākos norādījumus

starp garīgiem krieviem un garīgiem latviešiem. Kristus nav dalīts.

un ieteikumus. Svētību saņēma, taču tā nesa negaidītus augļus –

Krievs arhimandrīts Sofronijs, sirdsskaidrā Atona Siluāna (pēc

mājaslapa novīta, bet tās veidotāja kādu laiku pārstāja apmeklēt

tautības krieva) garīgais audzēknis, teica: “Ja jūs Kristu uztverat tikai

Baznīcu. Oficiālā manas vainas versija visos šajos notikumos bija

savas nacionalitātes ietvaros, tad ziniet, ka esat tumsā. …man daži

tā, ka mājaslapu atvēra mani draudzes locekļi, kuri ierastā kārtībā

Evaņģēlijs piederētu mums.”

12

Архимандрит Софроний (Сахаров). Переписка с прoтоиереем Георгием
Флоровским. Свято-Иоанно-Предтеченский монастырь, Свято-Троицкая Сергиева
лавра, 2008, 32. lpp.
11
Virspriesteris Jānis Kalniņš. Latvju krusta ceļš. Rīga: San Estera, 2012, 251. lpp.
12
Схиархимандрит Иоаким (Парр). Беседы на русской земле. Москва: Изд-во
Сретенского монастыря, 2013, 235. lpp.
10
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Архимандрит Софроний (Сахаров). Переписка с протоиереем Георгием
Флоровским, 12.–13. lpp.
Turpat, 11. lpp.
15
Turpat, 11.–12. lpp.
13
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pirms kāda darba uzsākšanas palūdza svētību, ko viņiem arī neliedzu.

jo kaites man bija dažnedažādas. Ārsts izrakstīja slimības lapu, un

Klostera priekšniece pieprasīja uzrakstīt par notikušo pārkāpumu

tā atkopos kādu mēnesi. Pienāca Dievmātes aizmigšanas svētki.

paskaidrojumu, ko arī izdarīju.

Ierados klosterī, lai kalpotu liturģiju, taču klostera priekšniece man

Aizliegumā uzklausīt grēksūdzes pabiju kādus divus mēnešus.

paziņoja par jaunu rīkojumu – bez bīskapa atļaujas kalpot nedrīkstot.

Tā kā jautājums ar mājaslapu bija izbeigts, cerēju, ka arī man tūliņ

Pienāca svētā Radoņežas Sergija piemiņas diena – klostera altāra

atļaus kalpot. Gaidu, gaidu... nekā. Ar manis atjaunošanu neviens

svētki. Ieradās arī pats metropolīts, cerēju, ka nu viss atrisināsies.

nesteidzās. Pa šo laiku nolēmu beidzot savest kārtībā savu veselību,

Bet izrādījās, ka priesteris, kam vēl nav iztecējis slimības lapā
noteiktais

termiņš,

kalpot

nedrīkst.

Palūdzu

dakterei

slimības

lapu slēgt un priecīgs ierados klosterī, lai atsāktu kalpošanu. Man
paziņoja, ka vispirms tomēr esot jādodas audiencē pie bīskapa.
Sākās bīskapa meklēšana un gaidīšana, kad viņš pagodinās ar
pieņemšanu. Visnepatīkamākā ir bezjēdzīga gaidīšana, sevišķi, ja
lietas var nokārtot pavisam vienkārši un ātri. Tā gaidot, pagāja vēl
kāds mēnesis vai divi. Nu jau kopumā bezdarbība ievilkās pusgada
garumā. Labi, ka esmu viens – bez sievas, bez bērniem. Pusgadu bez
darba, bez iztikas līdzekļiem – ko šādā situācijā darītu, ja man būtu
jāuztur ģimene un bērni? Taču sieva man jau sen kā mirusi un man
bija nelieli iekrājumi, palīdzēja tuvinieki.
Beidzot kaut kas sakustējās. Uzrakstīju bīskapam vairākus
paskaidrojumus.
Pa to laiku, kamēr veseļojos, republikas preses izdevumos un
internetā parādījās dažādas publikācijas (latviskā tulkojumā): “Kā tiek
iztirgots LPB īpašums”, „Kas ieguva pareizticīgo nekustamo īpašumu?”,
“Kas nopirka māju Brīvības ielā 46?”, “Kas diskreditē Pareizticību
Latvijā?”, “Ar krustu un bez krusta”, „Metropolīta Aleksandra vārdi
un darbs”. Arī Maskavas laikraksts “Maskavas komjaunietis” nežēloja
tipogrāfijas krāsu sensacionāliem rakstiem par Latvijas garīdzniekiem:
“Sodoma un Gomora”, “Bīskapa Nikona sodomas grēks”, “Pasaulē tādu
vadītāju jau sen arestētu”, “Pareizticība Rīgas stilā”. Šo to atspoguļoja
arī TV. Visa šī informācija nepārprotami norādīja uz nelāgām lietām
LPB, par to, ka tās nav darītas Baznīcas interesēs, turklāt virsgana
vārds figurēja arī ar pederastiju un pedofiliju saistītajās lietās. 2010.
gada 21. septembrī Krievijas 5. telekanālā raidījuma “Atdosim visu
Baznīcai” divdesmitajā minūtē žurnālists un režisors Aleksandrs
Ņevzorovs tiešajā ēterā pavēstīja, ka Rīgas un visas Latvijas
Paskaidrojums klostera priekšniecei Magdalēnai

metropolīta Aleksandra pornokolekcijā atrodas 3000 kailu puisīšu un
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meitenīšu bildītes.16 Šāda informācija prasa tūlītēju atspēkošanu, jo

Uz patriarha vizīti Latvijas pareizticīgie skatījās ar lielu cerību.

no tā cieš visa Baznīca. Nekur nav dzirdēts, ka žurnālists Ņevzorovs

Tie, kas zināja par pieļautajām nelikumībām, bija pārliecināti, ka

tiktu saukts pie atbildības par apmelošanu un neslavas celšanu. Tieši

Aleksijs II ieradies ieviest kārtību. Taču daži garīdznieki, kas labāk

otrādi, šī informācija turpina cirkulēt arī citos Krievijas TV kanālos, un

orientējās situācijā un neloloja nekādas ilūzijas, jau laikus izteica

Maskavas patriarhija nav papūlējusies savu bīskapu aizstāvēt.

viedokli, ka patriarhs atbraucis uz Latviju nevis sodīt pārkāpējus,

Tajā laikā nedienas izpelnījās arī igumens Teofans Požidajevs.

bet apbalvot. Tā arī notika. Maskavas patriarhs Aleksijs II piešķīra

Atklājās, ka virsgana Aleksandra atstādināšanas gadījumā viņš būtu

metropolītam Aleksandram ordeni par lieliem nopelniem Pareizticības

pirmais pretendents uz LPB virsgana vietu. Virspriesteris Nikolajs

celšanā, bet Latvijas prezidentei Vairai Vīķei-Freibergai – apustuļiem

Tihomirovs un Aleksandrs Nagla atrada igumena Teofana lauku

pielīdzināmās Olgas ordeni.

saimniecībā pierādījumus viņa pārkāpumiem. Iznākums bija viens –
tēvam Teofanam atņēma krustu un tiesības svētkalpot.
Interneta portāli, no kuriem sevišķi izcēlās Kompromat.lv,
turpināja savu atmaskojošo darbību.
***
2006. gada Augšāmcelšanās svētki. Kā parasti, svētku otrajā
dienā klosterī kalpoja metropolīts. Liels bija mans izbrīns, kad
dievkalpojuma laikā klostera priekšnieces, visu mūķeņu un ticīgās
tautas klātbūtnē tiku paaugstināts par virspriesteri. Pēc visiem
maniem “noziegumiem” tas šķita pilnīgi neticami. Oficiāli tas
nozīmēja, ka esmu pilnīgi un galīgi reabilitēts, ka Baznīcas vadība tādā
veidā parāda man savu uzticību. Eminence pasniedza dokumentu ar
zīmogu un parakstu, nolasīja par mani lūgšanu, kur tiku pieminēts
kā paraugs ticībā. Godīgi runājot, jutos tik neveikli, ka pat nezināju,
kā noslēpt savu apmulsumu. Mani domubiedri definēja notiekošo par
neticamu brīnumu, ka, ja tāda lieta ir notikusi ar mani, tad tas tiešām
ir Dieva pirksts.
Domāju, ka tas viss bija saistīts ar gaidāmo patriarha Aleksija II
vizīti Latvijā 2006. gada 27.–29. maijā, lai tiktu izslēgti visi iespējamie
incidenti – vilks dzīvs un aitas paēdušas. Neilgi pirms patriarha vizītes
tika nogludināts arī konflikts ar igumenu Teofanu un viņam atjaunoja
tiesības kalpot.

http://www.youtube.com/watch?v=1lmS7B_2RSo; http://www.kasjauns.lv/lv/news/latvijas-pareizticigas-baznicas-metropolitu-aleksandru-apvaino-pedofilija&news_id=30996;
http://www.delfi.lv/izklaide/archive/article.php?id=34623457

Pavēle, ar kuru priesteris Jānis Kalniņš tiek paaugstināts par virspriesteri
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16

Neviens garīdznieks, kurš nebija līdz galam izpelnījies LPB

***

vadības uzticību, to skaitā arī es, netika pielaists pie patriarha, tam

Mans protests pret konkrētām personālijām Baznīcā pārauga

tika izdomāti visdažādākie iemesli. Drošības labad uz dažām dienām

nepatikā pret visu, kas notika Krievijas Pareizticīgajā Baznīcā.

tiku pārcelts kalpot Svētās Trijādības baznīcā Pārdaugavā.

2007. gada sākumā nāca klajā mana grāmata “Latvijas Pareizticīgā

Ar patriarha vizīti zuda daudzas ilūzijas. Dzīve ritēja tālāk, bet

Baznīca. Vēstures komentārs”. Lai grāmatai būtu lielāks svars,

es nekādi nespēju nomierināties. Vai tiešām nevienam tur vairs nesāp

vērsos pie aizrobežu Latvijas Pareizticīgās Baznīcas administratora

sirds par Baznīcas nākotni? Šīs pārdomas kļuva vēl sāpīgākas, kad

protoprezbitera Aleksandra ar lūgumu pēc arhibīskapa Gregorija

saņēmu ziņu par metropolīta nodomu kā vikāru Maskavā apstiprināt

svētības. Nosūtīju manuskripta kopiju un visīsākajā laikā saņēmu

savu piekalpotāju Aleksandru Matrjoņinu. Jauneklīgā piekalpotāja

atbildi. Vēlāk pēc grāmatas iznākšanas tika palaistas baumas, ka

izvirzīšana bīskapa amatam šķita vairāk nekā nekaunība. Zināju,

arhibīskaps Gregorijs nekādu svētību grāmatai nav devis, ka tēvs

ka tas ir bezjēdzīgi un pat bīstami, taču nosūtīju uz Patriarhiju savu

Jānis vazā aiz deguna arī grieķus. Lai kliedētu šīs tenkas, citēju dažas

protesta vēstuli.

rindas no protoprezbitera Aleksandra vēstules: “...Bija patīkami

Protams, nekas nemainījās, drīz vien Aleksandram Matrjoņinam

lasot, ka Jūsu grāmata virzās uz priekšu. Es runāju ar arhibīskapu

Maskavā dziedāja “aksios”, kas grieķu valodā nozīmē cienīgs, un

Gregoriju par ievadvārdiem no viņa. Viņš būtu priecīgs to darīt... Te

Latvijas Pareizticīgā Baznīca saņēma vēl vienu Aleksandru, tautā

nu Jūsu lieta, gaidīt uz viņu vai ne. Var izdot grāmatu vienkārši ar

sauktu par “Aleksandru II”.

“Arhibīskapa svētību”. Jūsu darbs zinātniski un pareizi uzrakstīts un

LPB statūtu 38.§ saka: “Valdošo Virsganu ievēlē LPB Koncils

apgaismots... Es ceru, ka Jūs, Jāņa tēv, atradīsiet, kad un kā grāmatu

Kanoniskā kārtā un apstiprina Patriarhs.” 41.§ to pašu runā arī par

izdot. Ja gribat, varat arī gaidīt uz arhibīskapa Gregorija rakstu...”

vikārajiem bīskapiem. Tos viennozīmīgi ievēlē koncils. Jautājums:

Lai grāmata būtu interesantāka, rakstīju to saistībā ar mūsdienām,

“Kurā Latvijas koncilā tika ievēlēts tagadējais Daugavpils bīskaps

pieminot metropolīta Aleksandra (Kudrjašova) sakarus ar VDK,

Aleksandrs Matrjoņins?” Nevienā. Viņu par bīskapu iecēla, mānot

antikanonisko LPB mantas izsaimniekošanu un citas negācijas LPB,

Baznīcu, ticīgo tautu un apejot valsts akceptētos LPB statūtus. Kāpēc

par ko jau pirms manas grāmatas iznākšanas visplašākajā lokā

tā? Tāpēc, ka nevienā Latvijas koncilā šis jauneklis netiktu ievēlēts.

informācija bija pieejama masu saziņas līdzekļos. Vienai grāmatas

Taču arī Maskavas patriarhija (MP) akceptēja šo likumpārkāpumu,

nodaļai devu nosaukumu “Baznīcas vadība degradācijas procesā”,

lai gan nekur LPB statūtos nevar atrast nevienu mājienu, kas dotu

kurā pieskāros geju lobiju tēmai. Grāmata iznāca 2007. gada maijā.

iespēju tā rīkoties. LPB nav viena no MP bīskapijām, bet patstāvīga

Daļa no tās tika nodrukāta LU žurnālā “Latvijas Vēsture”. Saņēmu

Baznīca. Vai MP to nezina? Kāpēc Maskavas patriarhāts ignorēja LPB

no protoprezbitera Aleksandra atzinības vārdus: “Viss, kas aprakstīts

statūtus? Varbūt LPB savus kanoniskos pārraugus Maskavā nemaz

grāmatā, ir tīra patiesība, tur nav ne mazāko melu.” Vēstures zinātņu

nebija iepazīstinājusi ar statūtiem?

profesors Heinrihs Strods grāmatu novērtēja šādiem vārdiem: “…

Par pārkāpumiem Maskavas patriarhijai rakstīja arī citi, taču

grāmatai ir starptautiska nozīme. (..) Vēsturiskā patiesība un attiecīgā

kāds no tā visa rezultāts un labums? Pilnīgs fiasko. Tas liecināja, ka

laika ikdienas dzīves patiesība mēdz atšķirties, bet tā nekad, nekad

nekas nav mainījies uz labu, par spīti daudzu garīdznieku un kristiešu

nebija tāda, kā to rakstīja PSRS akadēmiskie vēstures amatnieki

centieniem daudzu gadu garumā. Man nolaidās rokas. No dienas uz

PSRS aģitpropa uzdevumā, vai tāda, kādu to veidoja jauno Krievijas

dienu man kļuva arvien smagāk un nepanesamāk. Kaut kas manī

propagandisko vēsturnieku atbalsis Latvijā. Virspriestera Jāņa Kalniņa

salūza. Uzsāku protestu – dievkalpojumos nepieminēju jauno bīskapu

mēģinājums taisnīgi atspoguļot Latvijas Pareizticības XX gs. vēsturi

Aleksandru II, lai gan bija pavēle to darīt.

saduras ar Krievijas mūsdienu jauno propagandisko vēsturnieku
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Protoprezbitera Aleksandra Černeja vēstule 2007. gada 12. februārī

Protoprezbitera Aleksandra Černeja vēstule 2007. gada 12. februārī (turpinājums)
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mēģinājumu atspoguļot Krievijas Pareizticības vēsturi kā nepārtrauktu
skaistu virzību uz augšu arī no 1917. gada līdz 1990. gadam.”17

1. Apustuļu 39. “Prezbiteri un diakoni neko lai nedara bez
bīskapa ziņas.” Pēc Zonaras un Aristīna skaidrojuma “prezbiteram”

Lai gan saņēmu par savu darbu daudzus atzinīgus un cildinošus

nav tiesību uzlikt epitīmiju un nošķirt bez bīskapa ziņas. Savukārt

vārdus, taču līdz pat šim brīdim šaubos, vai šo grāmatu tādā veidā

Valsamons skaidro, ka “prezbiters nedrīkst rīkoties ar baznīcas

bija vērts izdot – pārāk liela cena par to bija jāmaksā.
***
2007. gada 1. jūlijā, dažus mēnešus pēc manas grāmatas
“Latvijas Pareizticīgā Baznīca. Vēstures komentārs” iznākšanas, pie
manis Murjāņos negaidīti un pēkšņi ieradās četri Sinodes locekļi un
bez liekām ceremonijām pasniedza kādu apdrukātu lapu. Nevarēja
nepamanīt, ka papīra saturs tapis lielā steigā, jo tajā uzrādītais
personas kods neatbilda īstenībai. Papīrs, par kura saņemšanu man
lika parakstīties, saucās “Izraksts no garīgās tiesas lēmuma”, un tas
saturēja trīs apsūdzības punktus:
1. Apustuļu noteikumu 39. un 79. kanoniskie likumi; I Vispasaules
Koncila 2. noteikums; Svētā Grigorija, Nisas bīskapa 5. noteikums un
citi noteikumi;
2. Virspriesteris Jānis Kalniņš sistemātiski izpauž grēksūdzes
sakramenta noslēpumu trešajām personām;
3. Pastāvīga priestera zvēresta pārkāpšana un nepildīšana.
Tas bija izraksts no Garīgās tiesas lēmuma par manu
atstādināšanu no priesterības.
Izrādās, ka minētā tiesa ir notikusi 27. jūnijā, dienā, kad es
mierīgi kalpoju liturģiju Rīgas sieviešu klosterī. 28. jūnijā, vēl neko
nezinādams, es pildīju klostera priekšnieces paklausību – noturēju
dievkalpojumu Juglas neredzīgo pansionātā, pieņēmu grēksūdzes,
dalīju Svēto Vakarēdienu. Ne klostera priekšniece, ne mani kolēģi
priesteri, ne draudze par šo tiesu neko nezināja. Ja jau bija tiesa, tad
kāpēc mani uz to neuzaicināja? Neviena uzaicinājuma – ne mutiska,
ne rakstiska, neviena telefona zvana.
Izraksta visi apsūdzības punkti bija melīgs absurds, bet pirmo
no tiem bez detalizētāka skaidrojuma nemaz nav iespējams saprast:
tiek uzskaitīti 4 kanonisko noteikumu pārkāpumi, kas skan šādi:
17

Kultūras Forums Nr. 48, 21.–28. decembris, 2007.
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īpašumu bez bīskapa ziņas”. Es nekad neesmu rīkojies ar baznīcas

tad turi viņu par pagānu un muitnieku (Mt 18, 15–17). Līdz šim nekad

īpašumiem un nevienu neesmu nošķīris no Baznīcas kopības.

ne no Baznīcas vadības, ne no kāda priestera neesmu saņēmis nevienu

2. Apustuļu 79. “Ja kurš ir apsēsts (viņam ir dēmons), lai netiek

aizrādījumu pat ne “zem četrām acīm”, ka būtu izpaudis grēksūdzes

pieņemts klēra sastāvā un lai nelūdzas kopā ar ticībā uzticamajiem.

noslēpumus, taču Garīgās tiesas lēmuma izrakstā melns uz balta stāv

Kad atbrīvosies, lai tiek pieņemts ar uzticamajiem, ja ir cienīgs, tad

rakstīts, ka esmu to darījis pastāvīgi. Viens no apsūdzības punktiem

arī klērā.”

saka, ka esmu pastāvīgi pārkāpis un nepildījis priestera zvērestu.

Apvainojot mani apsēstībā un tajā, ka mani vada dēmons

Patiesībā ne tikai visi Pareizticīgās Baznīcas priesteri, bet arī visi

(ļaunais gars), Garīgā tiesa pat neatrod par vajadzīgu to pamatot.

virsgani – bīskapi pirms iesvētīšanas Krusta un Evaņģēlija priekšā

Vai kādreiz man ir bijušas apsēstajiem raksturīgās lēkmes? Arī jūdi

apzvēr pildīt svētos kanonus. Paldies Dievam, mani par garīdznieku

savā laikā apvainoja Kristu: “Tevī ir velns” (Jņ 8, 48–49; 52). Arī par

iesvētīja metropolīts Leonīds, tāpēc viņa priekšā esmu tīrs.

Jāni Kristītāju runāja, ka “viņam ļauns gars” (Mt 11, 18).

Vairākas reizes mēģināju panākt skaidrību. Sinodes sekretārs

3. I Vispasaules Koncila 2. noteikums. Aizliedz hierotonizēt

virspriesteris Aleksandrs Nagla manu rakstisko un mutisko lūgumu asi

neofītu, “lai, iekrītot lepnībā, nenonāk velna tīklos. Ja ar laiku viņā

noraidīja. To pašu nedaudz delikātākos vārdos izteica arī Garīgās tiesas

tiks atrasts kāds dvēselisks grēks un par to liecinās divi vai trīs

sekretārs virspriesteris Nikolajs Tihomirovs. Līdz pat šim brīdim nezinu,

liecinieki, tāds lai tiek izslēgts no klēra.” Šis noteikums vēršas pret to,

kas mani tiesājis. Kuri bija liecinieki? Kur pastrādāts noziegums? No

lai par garīdzniekiem netiek iesvētīti, kā saka apustulis Pāvils, “nule

tiesas nav neviena dokumenta! Ne liecinieku, ne apsūdzamā teiktā

kristītie, lai viņi neuzpūstos un nekristu velna tiesā” (1. Tim. 3, 6).

protokoli. Apustulis saka: “Katra lieta pamatojas uz liecību no divu

Ja uz mani attiecas šis noteikums, kur tad savā laikā skatījās pats

vai triju liecinieku mutes” (2. Kor. 13, 1). “Pret prezbiteru nepieņem

bīskaps Aleksandrs, kad stādīja mani priekšā metropolītam Leonīdam,

sūdzību bez diviem vai trim lieciniekiem” (1. Tim. 5, 19). Vecās Derības

kur skatījās Viskrievijas lielākā tā laika garīgā autoritāte – starecs

Svētie Raksti nosaka: “Tev būs iecelt sev tiesnešus (..), viņi lai tiesā

Jānis Krestjankins? Kāpēc viņš nepamanīja manī ne uzpūtīgo lepnību,

tautu ar taisnu tiesu. Tev nebūs tiesu pārgrozīt, tev nebūs uzlūkot

ne “apsēstību”, bet deva savu svētību manai priesterībai? Kāpēc to

neviena vaigu, tev nebūs uzpirkšanas dāvanas ņemt, jo tās apstulbo

nepamanīja arī viedais metropolīts Leonīds? Tad jau uz viņiem visiem,

gudro acis un pārgroza taisno lietas” (5. Moz 16, 18–19). “Viens

tai skaitā uz pašu metropolītu Aleksandru gulstas atbildība par

vienīgs liecinieks nevar celties pret kādu cilvēku par kādu noziegumu

pieļauto Vispasaules noteikuma pārkāpumu. Šajā gadījumā virsgans

un grēku, ko viņš grēkojis, bet pēc divu vai triju liecinieku vārdiem

Aleksandrs liecina pats pret sevi.

lieta lai tiek pacelta. Bet, ja kāds ļaunprātīgs liecinieks ceļas pret kādu,

4. Svētā Grigorija, Nisas bīskapa 5. noteikums. Paskaidro

lai liecinātu par viņa pārkāpumu, tad lai nostājas abi vīri, kuru starpā

atšķirību starp apzinātu un neapzinātu slepkavību, par ko pienākas

ir nesaskaņas, Tā Kunga priekšā, priesteru un tiesnešu priekšā, kas

dažādas epitīmijas. Tā kā Garīgā tiesa man neinkriminē slepkavību

tanī laikā būs. Un tiesneši lai lietu pamatīgi izmeklē, un, ja tad izrādās,

un neko nepaskaidro, šis kanons nemaz neattiecas uz konkrēto lietu.

ka liecinieks ir viltus liecinieks un ka viņš ir devis nepatiesu liecību pret

Svētie Raksti saka: Bet, ja tavs brālis grēko, tad noej un pamāci

savu brāli, tad jums būs viņam tā darīt, kā viņš bija nodomājis darīt

viņu zem četrām acīm; kad viņš tev klausa, tad tu savu brāli esi

savam brālim” (5. Moz. 19, 15–19).

mantojis. Un, ja viņš neklausa, tad pieaicini vēl vienu vai divus, lai no
divu vai triju liecinieku mutes katrs vārds tiek apstiprināts. Bet, ja viņš
tiem neklausa, tad saki to draudzei; bet, ja viņš neklausa arī draudzei,
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***

Ievērojot pastāvošo Baznīcas kārtību un Nolikumu, 14. jūlijā

Izraksts no Garīgās tiesas lēmuma bija un ir klasisks falsicifējums.

nosūtīju Maskavas patriarhijai – patriarham un katram Svētās Sinodes

Ja pieļauj domu, ka tiesa ir notikusi, tad tā ir pārkāpusi 15 Apustuļu

loceklim kasācijas sūdzību sakarā ar Latvijas Pareizticīgās Baznīcas

un Vispasaules kanonus (Apustuļu nolikums 74-75, II vispasaules

Garīgo tiesu. Pagāja vairāk kā mēnesis. Nekādas reakcijas, nekādas

koncils 6; IV visp. koncils 21; Kartāgas koncils 8, 28, 70, 143-145,

atbildes, ne pušplēsta vārda. 16. septembrī nosūtīju patriarham un

147, Aleksandrijas arhibīskapa Kirilla 1) un

30 punktus Maskavas

dažiem Svētās Sinodes locekļiem lūgumu, kurā vēlreiz atspoguļoju

patriarhāta pieņemtajā Baznīcas Pagaidu tiesvedībā. Tiesājot mani,

savu stāvokli un lūdzu iejaukties procesā. Kapa klusums. Visus

LPB vadība pārkāpa 45 kanoniskos noteikumus, nerunājot nemaz

sūtītos dokumentus patriarhijai man palīdzēja sagatavot tēvs Pāvels

par statūtiem. Tik liels pārkāpumu skaits liecina par to, ka tiesa vai

Adelgeims. Saskaņā ar Krievu Pareizticīgās Baznīcas statūtiem

nu nemaz nav iepazinusies ar kanoniem, vai tos pilnībā ignorējusi.

Garīgās tiesas lēmums, ja tas skar priestera kārtas atņemšanu, ir

Veidojot lietas pret kādu klēra locekli vai laju ar nepamatotām

obligāti jāapstiprina patriarham. Taču LPB Garīgās tiesas sekretārs

apsūdzībām un izdomātiem noziegumiem, ir Garīgās tiesas būtības

virspriesteris Nikolajs Tihomirovs paziņoja, ka Maskavas patriarha

kropļošana un apkaunojums, ne tikai Baznīcā esošiem kristiešiem,

rezolūcija nav vajadzīga, jo metropolīts Aleksandrs ir tāds pats patriarhs

bet piedauzība tiem, kas domā pievienoties Kristus Baznīcai. Baznīca

(audioieraksts). Acīmredzama bezizeja un strupceļš – Maskavas

nevar būt bandītisks formējums ar krusttēvu priekšgalā! Šajā sakarā

patriarhija klusē, bet LPB metropolīts, izrādās, arī ir patriarhs...

ļoti lakoniski izteicās viens no lielākajiem Baznīcas kanonu zinātājiem

2007. gada 17. augustā web-saitā Портал-Credo. RU tika

virspriesteris Pāvels Adelgeims (nogalināts 2013. gada 5. augustā):

nopublicēta šādu informāciju: “Garīgā tiesa pār virspriesteri Jāni

“Kudrjašovs ar savu nekanonisko rīcību ir radījis situāciju, kuru nevar

Kalniņu ir linčošana, uzskata pazīstamais Krievijas Pareizticīgās

kanoniski atrisināt. Viņš rīkojas nevis pēc kanoniem, bet, kā pie mums

Baznīcas (KPB) Maskavas Patriarhijas (MP) Pleskavas eparhijas klēriķis

izsakās bandīti, “pēc jēdzieniem”. Kad vara pārkāpj kanonus, ar to

Pāvels Adelgeims.

nodibināt pareizas kanoniskas attiecības nav iespējams. Antikanoniskā

Par rupjiem LPB MP Eparhālās tiesas baznīcas tiesību normu

vidē kanoni zaudē jēgu. Baznīcas tiesai Kudrjašovs ir jāsoda. Viņš

pārkāpumiem virspriestera Jāņa Kalniņa lietā, atņemot svētkalpotāja

patiešām veic baznīcas un kriminālos noziegumus. Taču viņš izmanto

kārtu, paziņoja speciālists baznīcas tiesību jautājumos, pazīstamais

Baznīcas un laicīgās varas nolaidību. Krievu PB bīskapus nesoda, bet

KPB MP garīdznieks Pavels Adelgeims (Pleskava).

Latvijas PB viņu tiesāt nav kam. Viņš nav herētiķis, bet bandīts, veic

Uzstājoties starptautiskajā konferencē “Kristiešu vienotība un

nevis šķeltniecisku rīcību, bet parastu Baznīcas laupīšanu. Tikumisko

sabiedriskā solidaritāte”, 16. augustā Maskavā, viņš runāja par t. Jāņa

autoritāti Latvijas PB sargāt nav kam. Ar varmācību pret tiem, kas

lietu kā par piemēru kliedzošai “baznīcas netaisnībai”, acīmredzamu

viņam nepiekrīt, Kudrjašovs aizsargā savu personīgo prestižu un savu

baznīcas tradīciju izkropļošanu. Pēc t. Pavela apgalvojuma dotajā

biznesu.” Pēc Maskavas patriarhijas un LPB iekšējiem likumiem par

tiesvedībā bija pārkāpti 15 apustuļu noteikumi; 4 KPB Statūtu panti

priestera kārtas atņemšanu drīkst lemt tikai un vienīgi LPB Koncils,

un 30 panti “Pagaidu nolikumā par baznīcas tiesvedību”.

kura lēmums stājas spēkā pēc Patriarha apstiprinājuma. Manā
gadījumā nebija nedz Koncila, nedz patriarha rezulūcijas.
Šai LPB garīgajai tiesai dabā nav precedenta, ja nu vienīgi
literatūrā Franca Kafkas “Procesā”!18

Kā agrāk t. Pāvels paziņoja “Blagovest-info” korespondentam,
viņš personīgi nav pazīstams ar t. Jāni, bet dzirdējis par viņu kā par
garīdznieku ar 20 gadu stāžu, aptuveni 50 svēto tēvu sacerējumu
tulkotāju un izdevēju latviešu valodā.
Savā uzstāšanās laikā t. Pāvels izklāstīja t. Jāņa tiesāšanas

18

http://royallib.ru/book/kafka_frants/protsess.html
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vēsturi šādi: “2007. gada 1. jūlijā viņam atnesa izrakstu no Garīgās
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tiesas lēmuma, it kā notikušās šā gada 26. jūnijā. Tiesneši pat
nepaziņoja garīdzniekam par procesu. Viņš uzzināja, ka ir tiesāts pēc
nedēļas, pēc publikācijām eparhijas mājas lapā.”
Uz šī pamata t. Pāvels izteica šaubas par to, vai tiesa vispār bija.
“Visdrīzāk, izņemot nelaimīgo izrakstu no tās lēmuma, nebija nekas,
nebija arī paša lēmuma” – viņš atzīmēja.
Starp acīmredzamiem pārkāpumiem t. Pāvels atzīmēja arī
sekojošo: svētkalpotāja kārtas noņemšanu (saskaņā ar p.37-2
“Pagaidu nolikumā”) apstiprina Patriarhs. Rīgas un visas Latvijas
metropolīts Aleksandrs (Kudrjašovs) “apgāja šo normu”. Iesniegtā
apelācija uz Patriarha vārdu, saskaņā ar kanoniem, paliek bez atbildes.
Garīgā tiesa atteicās arī izsniegt t. Jānim uz rokas savu lēmumu, un
apelācijas atteikums, nosūtītais uz MP Lietu vadītāja vārdu, pagaidām
arī paliek bez atbildes.
Baznīcas tiesvedības prakses problēmu skaitā t. Pāvels izcēla
arī neiespējamību oficiāli pārsūdzēt tiesas lēmumu: “Apelācija,
balstoties uz baznīcas tiesas lēmumu, ir neiespējama, par cik otras

Virspriesteris Pāvels Adelgeims

tiesas instances dabā nepastāv. Vispārējā baznīcas tiesa ierakstīta
KPB Statūtos, bet de facto tās nav, kā arī pašas tiesas procedūras nav.

laicīgā tiesā. No sākuma šādam ieteikumam pretojos, man nebija uz

Vai var runāt nopietni par Baznīcas taisnīgu tiesu, ja nav kasācijas

sirds, gribēju pēc apustuļa paciest netaisnību un panest pārestību

instances, apzinoties, ka lēmumu nav kur pārsūdzēt?

(skat. 2. Kor. 13, 7). Tēvs Pāvels rakstīja: “Dārgais tēvs Jāni! Jūsu

Pēc runātāja domām, KPB MP Statūti tiesvedības daļā sastādīti

sāpe atbalsojas manā sirdī, jo tā ir mans dziļi personīgs pārdzīvojums.

tā, lai, apejot Konstitūciju, klēriķiem un lajiem liegtu tiesisku aizstāvību

Kad es uzrakstīju grāmatu, bet pēc tam man bija jāaizsargājas no

un atstātu tos beztiesiskus arhiereju patvaļas priekšā.

daudzskaitlīgajiem virsgana uzbrukumiem, es gaidīju tādu pašu galu

“Tāda tiesa saucās linčošana”, – izdara secinājumus garīdznieks.

un pārdzīvoju to kā savas dzīves katastrofu un nāvi. Tā neiestājās,

Viņš pielīdzināja tādu tiesvedību “struktūrai, analoģiskai NKVD troikai”.

un es līdz pat šim brīdim nezinu kāpēc. (..) Nekrītiet grūtsirdībā un

Kā jau iepriekš tika ziņots, Jānis Kalniņš nolēma pārsūdzēt

nezaudējiet cerību. Dievs nevar tapt piesmiets. Nezinu kā, bet ticu,

garīgās tiesas lēmumu laicīgā tiesā. Tiek atzīmēts, ka tādas prāvas

ka Kungs uzlūkos Jūsu ciešanas un palīdzēs. Varbūt lieta nonāks līdz

precedentu Latvijas vēsturē nav.”

Eiropas tiesai un tur radīs risinājumu. Varbūt Dievs Jūs izredzējis,

19

Baznīcas kanoni paredz iespēju aizstāvēties, dokumentāli

lai radītu precedentu, kas mainīs Krievu Pareizticīgās Baznīcas

apliecināt un arī citādā veidā rūpēties par savu labo slavu un nevainību

garīdzniecības dzimtbūšanas stāvokli. Cerēsim, ka mūsu katra liktenis

(skat. Vietējais Antiohijas koncils, 90, Kirilla, 1), taču man šāda

nav cietsirdīgā bīskapa, bet Dieva mīlošās rokās. Tās ir Rokas, kurās

iespēja Baznīcā tika un tiek liegta, it kā manis nebūtu. Paredzēdams

katrs kristietis nodod savu likteni. Un cerībā nepamet kaunā: “Saviem

šādu iznākumu, tēvs Pāvels ieteica izmantot pēdējo iespēju – vērsties

eņģeļiem pavēlēs pasargāt tevi visos tavos ceļos, ka tu savu kāju pie
akmens nepiedauzīsi.” Kristus mīlestībā, priest. Pāvels Adelgeims.”

19

http://www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=56411
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Virspriesteris Pāvels liecināja, ka bīskapu patvaļa kā negatīva
69

parādība ir kļuvusi par visas Krievijas Pareizticīgās Baznīcas nelaimi.

Baznīcā. “Ja jums citam pret citu ir kāda sūdzība, vai tad jāgriežas

Padomju gars to ir pārvērtis par sistēmu. Visi, kas iet pret šo sistēmu,

pie netaisno tiesas un ne pie svēto tiesas? Jeb vai jūs nezināt, ka

tiek iznīcināti. Pēc tēva Adelgeima nāves viens no pazīstamākajiem

svētie tiesās pasauli? (..) To es saku jums par apkaunošanu. Vai tad

Krievu Baznīcas publicistiem diakons Andrejs Kurajevs sacīja, ka tēvs

jūsu vidū nebūtu neviena prātīga vīra, kas brāļu starpā varētu tiesu

Pāvels ir “pēdējais brīvais priesteris Maskavas patriarhijā”: “Sātans

spriest?” (1. Kor. 6, 1–2, 5) Maskavas patriarhija nevar paģērēt, lai

viņu žņaudza ar Pleskavas metropolīta rokām… Bet pagājušajā naktī

klēriķis samierinātos ar netaisnu tiesu. Tas ir pretrunā ar Evaņģēliju

uzsāka daudz noteiktāku uzbrukumu. (..) Kurš no garīdzniekiem

un Baznīcas kanoniskajiem nolikumiem. Ja Baznīcas vara nespēj

un vēl ģimenes cilvēkiem un tiem, kas skaitās štatā, tagad varēs

garantēt taisnu tiesu, kuru nosaka Svētie Raksti un Baznīcas Kanoni

neanonīmi un publiski pateikt “bīskap, jums nav taisnība!”? Viņš

– “nav neviena prātīga vīra”, ko šādā gadījumā darīt klēriķim, ja

nebija disidents. Tas ir, viņš nemeklēja speciālus iemeslus kritikai un

lielāko daļu sava apzinātā mūža pavadījis kalpojot pie altāra un pēc

konfliktam. (..) Viņam bija viena tēma – tēma, kas skāra draudzes

ilgiem Baznīcā pavadītajiem gadiem tiek izmests uz ielas bez iztikas

dzīves nožņaugšanu. Un tajā viņš bija pilnīgi kanonisks.”20 Tēvu

līdzekļiem? Tādā brīdī tīri cilvēciski sirdī rodas bažas: “Kā dzīvot tālāk,

Adelgeimu ar nazi nodūra garīgi slims cilvēks, kurš kliedza, ka to

esmu taču priesteris!?” Apustulis Pāvils, cīnoties ar augstpriesteru un

darījis sātana uzdevumā.

jūdu sinedrija patvaļu, prasīja, lai viņu atstāj ķeizara spriedumam:

Jau 1959. gadā arhimandrīts Sofronijs (Saharovs) rakstīja:

“Ja es esmu darījis netaisnību vai kaut ko, par ko būtu nāvi pelnījis,

“Bīskapi pārāk bieži pārstāj būt ne tikai brāļi, bet pat tēvi. Viņi paši

tad es neliedzos mirt, bet, ja tam nav nekāda pamata, par ko tie mani

sevi pirmām kārtām izjūt kā valdniekus (despotis) un arī ļoti bieži

apsūdz, tad neviens nevar mani viņiem nodot, es piesaucu ķeizaru”

nosliecas uz “despotismu”. (..) tieksmē atzīt visā pilnībā bīskapu

(Apd 25, 11). “…es biju spiests piesaukt ķeizaru, bet ne ar nodomu

nekļūdību un vienreizējas to tiesības uz mācīšanu, un līdzīgas lietas

apsūdzēt savu tautu” (Apd 28, 19).

es redzu baismīgu reakciju, kas var pazudinoši atsaukties uz Baznīcas

Vispasaules kanoni aizliedz tiesāties laicīgā tiesā ne jau tāpēc,

likteņiem nākotnē. (..) Galēji izkropļota “baznīcas hierarhijas” izpratne,

lai pakļautu klēriķus metropolītu ļaunprātībām un patvaļai. Apustulis

pēc savas būtības ezotēriska, protams, ir Vatikāns. Paldies Dievam,

vēlēja Dieva taisnības un svētuma cienīgu tiesu un nespēja iedomāties,

mums tā nav. Taču tendences nodibināt “ārējo” autoritāti pie mums ir

ka Baznīcas vadība varētu vērpt melus un rīkoties ar viltu.

sastopamas lielākā mērā nekā vajadzētu.”21 Mūsdienās arhimandrīta

Vispasaules kanoni nenoliedz meklēt aizstāvību laicīgā tiesā,

Sofronija novērojumi iegūst vēl lielāku aktualitāti nekā pirms 55

taču tie paredz zināmu kārtību: “lai nevēršas laicīgās tiesās. Bet no

gadiem, kad tie tika izteikti. “Pāvestība” kā slimība Pareizticīgo Baznīcā

sākuma lai savu lietu ceļ bīskapam priekšā vai arī, ja šis pats bīskaps

par nožēlu nav gājusi mazumā, taisni otrādi – pieņēmusies spēkā.

tā uzskata par pareizu, katras puses izredzētie lai sastāda tiesu”
(Ceturtais Visp. koncils. 9).

***
Apustuļa Pāvila liegums tiesāties pie laicīgajiem, kas ir

Ja es būtu kaut vai bomzis, laicīgā tiesā manu lietu izskatītu
un tiesātu, taču esmu garīdznieks. Visas tiesu instances līdz pat

Vispasaules kanonu un LPB statūtu pamatā, uzliek nosacījumus

Augstākajai

abām pusēm: gan tiesātājai, gan tiesājamajam. Tiesātais nedrīkst

tiesa pamatojās uz to, ka Baznīca ir atdalīta no valsts. No Eiropas

vērsties laicīgā tiesā, jo tiesa garantē viņam taisnu tiesu pašā

cilvēktiesību tiesas es atteicos.

tiesai

noraidīja

manas

lietas

izskatīšanu.

Laicīgā

Metropolīts, vēlēdamies reizi par visām reizēm padzīt mani no
http://newsru.com/religy/06aug2013/kuraev.html
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Baznīcas, Rīgas Centra rajona tiesai savā paskaidrojumā rakstīja:
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“Ceļot prasību laicīgajā tiesā pret Svēto Pareizticīgo Baznīcu, Prasītājs

ir rupji pārkāpis LPB Statūtu 7. paragrāfu un pats ir atkritis no Svētās

***

Pareizticības, un viņa turpmākā darbība Latvijas Pareizticīgajā Baznīcā

2007. gada 30. decembrī Rīgas sieviešu klosterī notika

ir neiespējama”. LPB statūtu 7. § definēts šādiem vārdiem: “Persona,

dievkalpojums ar metropolīta Aleksandra piedalīšanos. Pēc liturģijas

kas pieļāvusi savos darbos, vārdos vai rakstos atklātu uzstāšanos pret

eminence uzstājās ar runu. Runa bija gara un varētu teikt pat ļoti

Sv. Pareizticīgo Baznīcu vai tās tikumības mācību, vai tās Kanoniem

plaša. Viņš neskopojās ar vārdiem, dēvējot Krievu Baznīcu par

un nolikumiem, vai arī apzināti izvairās no piedalīšanās Sv. Draudzes

pašu lielāko un svētāko visā pasaulē. To vēl varētu saprast. Bet,

Noslēpumos (Sakramentos), uzskatāma par atkritušu no Sv. Pareizās

kad eminence turpinājumā norādīja, ka par vienīgo visas mūsu

Ticības, kaut arī formāli viņa pie tās turpina skaitīties.” Jāsaka gan,

Baznīcas bērnu valodu jābūt slāvu valodai, ka tikai tādā gadījumā

ka es nekad un nekur neesmu uzstājies nedz pret Svēto Pareizticīgo

nebūs šķelšanās, ka latviešiem ir pienākums mācīties šo valodu un ka

Baznīcu, nedz tās tikumības mācību, nedz Kanoniem un nolikumiem.

latviešiem jau ir sava baznīca, kur viss notiek viņu dzimtajā valodā,

Esmu ļoti pateicīgs virspriesterim Pāvelam Adelgeimam, kurš

daudziem latviešiem sāka mesties šķērmi ap dūšu. Attīstīdams

bija viens no tiem retajiem garīdzniekiem, kas grūtā brīdī pasniedza

savu domu tālāk, viņš teica, ka, ja Kristus Piedzimšanas katedrālē

palīdzības roku. Šī cilvēka piemiņu turu cieņā, godāju viņu un

garīdznieki kalpotu latviski, tad tā sen jau būtu jātaisa ciet, jo to

apbrīnoju. Viņš nebija tas remdenais, vienaldzīgais, kuram sirds

uztur krievi, ukraiņi un baltkrievi, kuri pērk vairāk sveces un pasūta

nesāp par Baznīcas nedienām un nelaimēm. Tēvs Pāvels notiekošo

daudz vairāk aizlūgumus.

Baznīcā uztvēra kā savu sāpi. Viņš meklēja izeju no strupceļa, darīja

Pirmās neatkarīgās Latvijas laikā, kad LPB ar metropolītu

visu iespējamo un neiespējamo, riskēja ar savu veselību, personīgo

Augustīnu Pētersonu priekšgalā pārvaldīja trīs bīskapi – latvieši,

labklājību, dzīvību – viņš neredzēja, kā savādāk izmainīt Krievijas

Rīgas Kristus Piedzimšanas katedrālē dievkalpojumi notika pat

Pareizticīgās Baznīcas stāvokli. Iespējams, ka viņš rīkojās pareizi un

četrās – latviešu, slāvu, vācu un grieķu valodās, Rīgas Pētera–

tas bija vienīgais ejamais ceļš, taču tas principā neko neatrisināja,

Pāvila katedrālē bija arī igauņu draudze un neviens neuztraucās, ka

bet parādīja cilvēcisko bezspēcību netaisnības un patvaļas priekšā.

tas var radīt Baznīcas šķelšanos. Apustuļiem pielīdzināmie svētais

Cīnoties ar netaisnību Baznīcā, biju spiests meklēt atbalstu

Kirils (Konstantīns Filozofs) un svētais Metodijs (kas bija dzimuši un

pie pasaulīgās varas, bet vai tad pasaule ir bijusi kādreiz labvēlīga

uzauguši jauktā – grieķu un slāvu apdzīvotā Maķedonijas apvidū),

Baznīcai? Pasaule var tikai kārtējo reizi pasmieties kopā ar neticīgajiem

izveidoja slāvu valodai piemērotu alfabētu un iztulkoja Svēto Rakstus

par Baznīcas nelaimēm. Pasaulei ir pavisam citi kritēriji. Viena vai

un liturģiskos tekstu slāvu valodā, jo slāvi negribēja kalpot svešā

otra virsgana nekanoniskās izdarības un patvaļa ir Baznīcas iekšējā

latīņu mēlē. Atšķirībā no slāviem latvieši ir pavisam cita tautu grupa.

lieta, nelaime un traģēdija, un neviena laicīgā institūcija šo traģēdiju

Tāpēc piespiest viņus lūgt Dievu slāviski ir varmācība un vardarbība.

neatrisinās. To var izdarīt tikai un vienīgi Kungs Dievs, kurš šādu

Šī vienkāršā patiesība ir saprotama jebkuram normālam kristietim,

stāvokli Savā neizdibināmajā un gudrajā providencē ir pieļāvis.

taču ne šoviniski noskaņotiem krievu garīdzniekiem un politiķiem.

2007. gada septembrī Zaubes Svētā Nikolaja baznīcā notika

2008. gada 11. aprīlī Jeruzalemes patriarhs Teofils tikšanās reizē ar

talka, uz kuru tika aicināti visi, kuri vēlējās pielikt roku baznīcas

krievu žurnālistiem teica: Mūsu Baznīca nekad nav nodarbojusies ar

sakopšanā. Kad Sinodes sekretārs virspriesteris Aleksandrs Nagla

politiku un biznesu. Kungs mūs sargā kā visu Baznīcu šūpuli. Viņš Pats

uzzināja, ka talkā piedalījies arī virspriesteris Jānis Kalniņš, viņš

savā Providencē mūs sargā. Taču tāda ir grieķiskā metafizika, kuru

talkas organizētājai Līgai Dimiterei piekodināja, lai Kalniņš pat

bijušajā Krievijas impērijā, šķiet, grūti saprast... Mēs dzīvojām labi

baznīcas tuvumā nerādoties, jo viņš ir izmests no Baznīcas un nav

un mierīgi, līdz šeit neparādījās Porfīrijs Uspenskis (Krievu garīgās

vairs pareizticīgais.

misijas dibinātājs Jeruzalemē)... Viņš varbūt ir svēts cilvēks, bet
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viņš saindēja mūsu dzīvi ar nacionālisma indi. No tā laika nekas nav

Kalniņš jau no paša sākuma nodarbojies ar dažādu grupējumu izveidi,

mainījies... Krievija turpina attīstīt savas kultūras un politikas agresīvo

kuri tagad gatavojas atšķelties… Kur ir šie grupējumi, kāds viņu

Citā šīs sarunas atspoguļojumā patriarhs Teofils precizē:

kopskaits, nekas nav zināms. Nav dzirdēts arī tas, ka kāds no šiem

Par nožēlu (..) Porfīrijs Uspenskis, ierodoties šeit, Rumu draudzēs,

grupējumiem būtu atšķēlies. Lai padarītu virsgana vārdus ticamākus,

Palestīnā, arī Sīrijā un citās Tuvo Austrumu teritorijās ienesa rasisma

no altāra iznāca Sinodes sekretārs – latvietis virspriesteris Aleksandrs

sērgu un indi (this microbe, this poison). Un tas radīja apjukumu starp

Nagla (miris 2010. gada 7. maijā 43 gadu vecumā), kurš dievlūdzēju

uzmācību.
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Rusicisms, kā liecina Jeruzalemes patriarhs Teofils,

priekšā apgalvoja, ka jau 17 gadus zinot, ka tēvs Jānis izpaužot

ir nopietna garīga slimība. Ja jau pat Tuvajos Austrumos krievu

grēksūdzes noslēpumus.26 Ar tēvu Naglu nekad neesmu pat kafiju

šovinisms radīja apjukumu, ko tad runāt par Latviju! Te atrodas pat

kopā dzēris, viņš nekad nav bijis pie manis uz grēksūdzi, iesvētīts par

tādi garīdznieki, kas māca, ka latviski lūgt Dievu esot grēks. Izcils

priesteri arī daudz vēlāk nekā es – 1993. gadā. Ja šādi pierādījumi

krievu diplomāts un garīdznieks, krievu garīgās misijas Jeruzalemē no

Sinodei būtu, tad sen man būtu jāatbild par tiem. Tas norāda, ka šādu

1817. līdz 1894. gadam vadītājs – arhimandrīts Antoņins Kapustins

apsūdzību nav.

mūsu ļaudīm.
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savā laikā liecināja: “Pie mums (..) nostiprinājās un stipri iesakņojās

2008. gada 6. janvārī Kristus Piedzimšanas svētku priekšvakarā

aizspriedums, ka mūsu dziedāšana, mūsu dievkalpojumi, mūsu

notika kārtējā virsgana uzstāšanās. Ticīgās tautas priekšā eminence

baznīcas dzīves kārtība, mūsu bīskapi un priesteri ir labāki (..), un mēs

zvērēja pie Biķera – pie Kristus Miesas un Asinīm, ka nekad nav

pavisam neinteresējāmies, vai tas tā ir patiesībā (..), šādas šaubas mēs

ņēmis dalību Baznīcas īpašumu izpārdošanā. Šādu pašu zvērestu ar

pat nepieļāvām (..). Mēs pat būtu gatavi mācīt grieķus, kā dzīvot, kā

svētā Biķera skūpstīšanu viņš paģērēja arī no klostera priekšnieces

lūgties, kā vadīt Baznīcu, mēs kas paši esam aizmirsuši, kas ir kanoni

igumenes Magdalēnas. Labi, ka eminences “uzstāšanos” cilvēki

(..). Mūs noteikti negaida ne Svētajā Kalnā, ne Palestīnā, bet kāpēc?

pamanījās ierakstīt. Daudzi ticīgie, kas zināja par darījumiem ar

Tāpēc, ka mēs savā pašpārliecinātībā, savā vēlmē darīt visu, kā tīk, un

Baznīcas īpašumiem, kuri informāciju par savu draudžu un LPB

Līdzīgas

nekustamajiem īpašumiem smēlās nevis no metropolīta sprediķiem,

bailes iesētas arī latviešos. Krievijas impērijas teritorijā 1914. gadā

bet no Zemesgrāmatām, bija izbrīnīti par šādu uzdrīkstēšanos. Velni

bija pāri par 214 etnosiem, bet 1979. gadā vairs tikai 96 etnosi (tātad

(ļaunie gari) vismaz “tic un dreb” (Jēk. 2, 19) Dieva priekšā, bet ko

iznīcinātas un pārkrievotas 118 skaitliski mazākas vai lielākas nācijas);

teikt par šādu rīcību? Šeit atļaušos ievietot savas grāmatas “Latvijas

ar savu neatlaidīgo uzmācību (..) iesējām viņos bailes (..).”
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Lūk,

Pareizticīgā Baznīca. Vēstures komentārs” fragmentu: “Pirms laba

brālīgās līdzāspastāvēšanas rezultāts! Latviešiem savā dzimtenē vēl

laika paklīda baumas par stipri vērienīgu Pareizticīgās Baznīcas

tagad jāpacieš demagoģiski apvainojumi par simtreiz lielākas tautas

īpašumu izpārdošanu. Tiekot pārdots viss, kas smaržo pēc “piķa”.

piederīgo apspiešanu. Joprojām tiek apšaubītas latviešu tiesības būt

Baznīcas īpašumus izpārdod ne tikai Vidzemē, bet visā Latvijā, pat

noteicējiem savā zemē: kādā valodā sazināties, kādu kultūru attīstīt

galvaspilsētā Rīgā. Pie tam par tādām cenām, kas ir stipri zemākas

utt. Visspilgtāk tas redzams Latvijas Pareizticīgajā Baznīcā, kur visa

par tirgus cenām. Piemēram, viena no mājām Rīgā, Brīvības ielā

vara pašreiz pieder krieviem. Viņi šo garīgo telpu ir okupējuši pilnībā.

46, pēc mākleru atzinuma tika oficiāli pārdota par 10 reizes zemāku

Savā runā metropolīts Aleksandrs Kudrjašovs neaizmirsa

summu, nekā varētu iegūt, vadoties pēc tirgus cenām. Zaudējumu

pieminēt arī mani. Viņš liecināja visas ticīgās tautas priekšā, ka Jānis

summa sastāda nevis dažus desmitus vai simtus latu, bet vairākus
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no 92 somugru tautām ir palikušas vairs sešas (86 izzudušas).
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miljonus. Atklājās vēl interesantākas lietas. Izrādās, ka 1996. gadā

par notikušu un pārdotais lai tiek atgriezts bīskapijai vai klosterim,

tika izveidots Latvijas pareizticīgo baznīcas fonds, par kura faktisko

bet bīskaps vai igumens, kas tā rīkojies, lai tiek padzīts: bīskaps

saimnieku ar LPB metropolīta Aleksandra svētību un gādību kļuva

no bīskapijas, igumens no klostera, jo ļauni izšķērdējuši to, ko nav

bijušais Reliģijas lietu pilnvarotais VDK apakšpulkvedis Aleksandrs

krājuši.” Kā bīskaps var atļaut kādam pārdot to, kas pieder Dievam, ko

Iščenko. VDK speciālistam ir uzticēti ne tikai LPB īpašumi, viņš ir

Baznīca ir krājusi gadsimtiem ilgi? Ticīgie cilvēki savus īpašumus taču

pilnvarots kārtot visas metropolīta lietas un darījumus pat tiesā,

ziedoja Dievam, tas ir Dieva, nevis kāda bīskapa privātīpašums.”27 Savā

kārtot nodokļu jautājumus, visur, kur nepieciešams, parakstīties

grāmatā “Latvijas Pareizticīgā Baznīca. Vēstures komentārs” es tikai

LPB galvas vietā. Pilnvara ir izdota uz 47 gadiem, tā darbosies pat

pieskāros šai bīstamai tēmai. Līdz pat šim brīdim pareizticīgā sabiedrība

pēc metropolīta nāves… (..) Tādā pašā stilā kā Kosā bez spaidiem,

dzīvo neziņā, kas īsti Latvijas Pareizticīgo Baznīcai pieder un kas no

maldiem un viltus 2004. gada 21. maijā Jānis Ozers, izpildot LPB

piederošā palicis pāri. Latvijas Republikas likums “Par namīpašumu

paklausību, kādam Gatim Upeniekam pārdevis visus Zaubes Svētā

atdošanu

Nikolaja draudzes īpašumus – pāri par 10 ha zemes un 2 dzīvojamās

īpašniekiem vai viņu mantiniekiem neatkarīgi no viņu pašreizējās

mājas ar palīgēku. Draudzei palicis tikai maziņš zemes pleķītis zem

pilsonības tiek atjaunotas īpašuma tiesības uz namīpašumiem, kuri

baznīcas. Arī šī darījuma summa izskatījās stipri niecīga. Ar pirkuma

40.–80. gados bez atlīdzības tika pārņemti valsts vai juridisko personu

līgumu Nr. 10355, kuru sastādīja zvērināta notāre Ināra Ceiča,

valdījumā, realizējot īpašnieka tiesību ignorēšanas un administratīvās

varat iepazīties Zaubes ciema padomē. Ticīgie cilvēki ir neizpratnē.

patvaļas politiku. Šis likums attiecās arī uz reliģiskajām organizācijām.

Zaubes draudzes gadījumā pārdevējs pat pagasta priekšniekam svēti

Līdz 1994. gada 1. jūnijam jebkuram bijušajam īpašniekam likuma

nosolījies iegūto naudu ieguldīt dievnama atjaunošanā. Taču, kā saka,

paredzētajā kārtībā bija jāpiesakās uz saviem īpašumiem. Tā bija

solīts makā nekrīt. Arī Kosas draudzes naudiņa, tāpat kā daudzas citas

vienreizēja iespēja pēc PSRS sabrukuma par velti atgūt to, kas

iespaidīgas summas, ir aizplūdusi nezināmā virzienā. Neiedziļinoties

piederēja brīvās Latvijas laikā. Atjaunotās Latvijas valsts likumi pilnībā

niansēs, Latvijas Pareizticīgā Baznīca kopumā ir zaudējusi desmitiem,

garantēja iespēju arī Latvijas Pareizticīgai Baznīcai atsperties. Tikai

varbūt pat simtiem miljonu latu. Pats sāpīgākais, ka Baznīcu apzog

pēc gadiem, kad cilvēki tā paīstam pamodās no padomju skurbuma,

nevis ienaidnieki, bet savējie.” Palūkosimies, ko saka Pareizticīgās

atklājās, ka LPB vadība ir “aizmirsusi” ne tikai ievērojamas zemes

Baznīcas kanoni. VII Vispasaules koncila 12. noteikums saka tik

platības, draudžu ēkas un bijušās skolas, bet pat dievnamus. Pie tam

skaidri, ka pārprast grūti: “Ja kāds, bīskaps vai igumens, pārdos kaut

ne tikai aizmirsusi, bet pat apzināti no tiem atteikusies. Ar ko tas

ko no bīskapijas vai klostera īpašumiem laicīgai varai vai atdos kādai

izskaidrojams? Ar stulbumu? Neuzmanību? Nolaidību? Var kļūdīties

citai personai, šis darījums pēc svēto apustuļu noteikumiem lai netiek

vienā vietā, otrā, bet kā var aizmirst un atteikties no ievērojamas

uzskatīts par notikušu: bīskapam jārūpējas par visām Baznīcas lietām

daļas savu īpašumu Latvijā. Kāpēc gan katoļi, gan luterāņi, gan

un tās jālieto, it kā pats Dievs uzraudzītu: viņš nedrīkst no tā kaut ko

baptisti un citas reliģiskas organizācijas atcerējās visu, bet LPB vadībai

piesavināties vai dāvināt saviem radiem to, kas pieder Dievam: ja ir

pēkšņi pazuda atmiņa? Detalizētāk šo tēmu atļaušos izskatīt grāmatas

nabagi, tad lai dod tiem kā nabagiem, bet tādēļ lai nepārdod to, kas

pielikumā, bet tagad neliels ieskats.

likumīgajiem

īpašniekiem”

paredzēja,

ka

bijušajiem

pieder Baznīcai. Ja par iemeslu min to, ka zeme nes tikai zaudējumus

Kā jau minēju, LPB ir zaudējusi ne tikai zemi un ēkas, bet arī

un no tās nav nekāda labuma, tad arī šajā gadījumā laukus nedrīkst

dievnamus. Tās nav kārtējās baumas vai briesmu stāsti. Tā ir drūma

atdot vietējiem valdītājiem, bet klēriķiem un zemes apstrādātājiem.
Taču, ja pielietos viltību un valdītājs pārpirks zemi no klēriķa vai
zemes apstrādātāja, tad arī šajā gadījumā pirkums lai netiek uzskatīts
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realitāte, kas balstās uz faktiem un neapstrīdamiem dokumentiem.
Vai kaut kur Pareizticīgā pasaulē ir dzirdēts, ka kāds bīskaps pārdotu
vai atdotu savus dievnamus sektantiem? Tādu ziņu nav. Izņēmums
ir Latvija. Te pareizticīgo dievnamu var arī nopirkt, kā tas notika
Valdemārpilī, kur pareizticīgo dievnams tika pārdots Vasarsvētku
draudzei.
Ja jums kāds uzdos jautājumu, kāpēc pareizticīgo baznīca
Galgauskā atrodas uz kāda daktera personīgās zemes, nebrīnieties tā nav provokācija. LPB vadītāji to ir aizmirsuši.
Ja jums kāds uzdos jautājumu, kāpēc pareizticīgo baznīcā
Aizputē kalpo septītās dienas adventiskti, nebrīnieties – tā nav
provokācija. Pēc adventistu mācītāja liecības, 90. gadu sākumā
adventistu draudzes priekšstāvji vērsās pie metropolīta Aleksandra
ar lūgumu iegūt dievnamu savā īpašumā. Metropolīts izrādījās ļoti
atsaucīgs un pretīmnākošs. Blakus baznīcai atrodas padomju karavīru
kapu piemineklis un kapu rindas. Metropolīts lūdzis tās aprūpēt.
Tālākais notika kā pēc scenārija. Līdz 1994. gadam LPB Sinode
nepieteicās uz saviem īpašumiem, tie pārgāja Finanšu ministrijas
rokās, bet tad 2002. gada 20. septembrī kļuva par likumīgu septītās
dienas adventistu dievnamu. Līdzīgu stāstu ir pilna Latvija. Un
visos šajos gadījumos savu rīcību LPB vadība attaisno ar trafaretu
paziņojumu: tur nebija draudzes. Protams, pēc PSRS sabrukuma
daudzās vietās nebija draudžu, bet vai tas nozīmē, ka tur nekad tās
nebūs. Kā izrādās, atgūt to, no kā atteicās LPB vadība, ir ļoti grūti
un daudzos gadījumos pat neiespējami, jo sāk darboties pavisam citi
valsts likumi. No sava bijušā dievnama LPB vadība atteicās arī Mālpilī.
Tāpēc nav nekāds brīnums, ka Mālpils pareizticīgie brauc uz sev tuvāko
Nītaures dievnamu, kur dievkapojumi notiek vienreiz mēnesī. Savādā
LPB vadības attieksme pret saviem īpašumiem izpaudās arī citādā
veidā, par ko pats varu liecināt no savas pieredzes. 90. gadu sākumā
es kā jauniesvētīts latviešu priesteris apbraukāju daļiņu no Vidzemes
ar mērķi noorganizēt latviešu draudzes. Šo faktu jau tiku minējis
savas grāmatas “Mans ceļš pie Dieva” 2005. gada atkārtotā izdevuma
pielikumā, rakstā “Priesteris Pēteris un Nītaures dievnama liktenis”.
Iespējams, ka šī ir Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova)
pilnvaras kopija VDK apakšpulkvedim Aleksandram Iščenko, kas klīst tautā
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Kaut kas no ieplānotā man izdevās un būtu izdevies vēl vairāk, ja es
nesastaptos ar LPB vadības attieksmi prāvesta virspriestera Nikolaja
79

Tihomirova personā. Viņš pateica, ka manas aktivitātes Baznīcai nav
vajadzīgas, un draudēja ar aizliegumu svētkalpot, ja nelikšos mierā.
Jebkura iniciatīva Latvijas Pareizticīgo Baznīcā tika rupji apcirsta un
bremzēta. Tas skāra pilnīgi visas jomas.
Svētmoceklis Jānis Rīgas un visas Latvijas arhibīskaps Pommers
līdz asinīm, līdz pat savai mocekļa nāvei cīnījās par katru Baznīcai
piederošu zemes pleķīti, par katru draudzes ēku. Baznīcas labā viņš
iesaistījās arī politikā, kļuva par vairāku Saeimu deputātu. Viņš izcīnīja
Pareizticīgajai Baznīcai stabilu stāvokli Latvijas valstī, nodrošinot tai
izaugsmi arī nākotnē. Latvijas valsts savukārt pat asignēja līdzekļus
jaunu baznīcu celšanai.
Vai tagadējiem Baznīcas vadītājiem rūp Baznīcas nākotne
Latvijā? Kādu nākotni viņi gatavo saviem ticīgajiem? Ar latviešiem ir
skaidrs, viņiem šī sistēma nekādu nākotni nenodrošina – tikai iznīcību
un pilnīgu pārkrievošanos. Taču latvieši ne vienreiz vien ir glābuši
Pareizticību Latvijā. Latvijas Pareizticīgo Baznīca, kuras sastāvā bija
daudzi izcili latviešu garīdznieki, ir spēlējusi izšķirošu lomu Krievu
Pareizticīgās Baznīcas atdzimšanā. Daudzi šovinistiski noskaņoti krievi
diemžēl ir aizmirsuši šos vēsturiskos faktus. Ļoti precīzi pašreizējo
situāciju raksturoja protoprezbiters Aleksandrs Černejs: “Tā nav
Latvijas Pareizticīgā Baznīca, bet Krievu Pareizticīgā Baznīca Latvijā”.
***
Smagās pārdomās pagāja gads un nepilni seši mēneši. Mana
spītība un nesamierināšanās ar kliedzošo netaisnību pieauga. Sava
vājuma dēļ nespēju to visu atstāt Dieva ziņā. Kristus pavēlēja mīlēt
pat ienaidniekus, bet es to nevarēju. Apzinājos, ka tas nav pareizi,
bet nevarēju izpildīt Kristus bausli. Kā lai mīlu to cilvēku, kurš
Baznīcai darījis tik daudz ļauna? Kad iedomājos, cik daudz laba varēja
izdarīt Baznīcas dzīvē šajos divdesmit četros metropolīta Aleksandra
valdīšanas gados un cik daudz nav izdarīts, cik daudz ir nokavēts un
cik daudz skaistu ieceru ir apbedīts, ka diemžēl nokavēto laiku vairs
nepagriezīsi atpakaļ, man kļuva bezgala skumji. Zaudēts bija ne tikai
laiks, zaudēti un nelietderīgi tika izšķiesti arī spēki. Pie tam ne tikai
Iespējams, ka šī ir Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjašova)
pilnvaras kopija VDK apakšpulkvedim Aleksandram Iščenko, kas klīst tautā
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mani, bet arī daudzu citu garīdznieku un parastu ticīgu cilvēku spēki,
kas no sirds vēlējās kaut ko darīt Dieva godam un Baznīcas labā.
81

Iestājās apātija. Tik daudz latviešu draudzes varēja glābt. Vēl padomju

virsgana metropolīta Anastasija, neviļus rodas jautājums: kāpēc

laikos 1963. gada beigās Pareizticīgajā Baznīcā Latvijā darbojās 14

tik milzīgas atšķirības garīgo augļu ziņā? Metropolīts Aleksandrs,

Tagad 2014. gadā atjaunotajā Latvijā metropolīta

pēc tautības būdams krievs un Latvijas pilsonis, pēc oficiālajām

Aleksandra aprūpē palikušas labi ja 6 nominālas latviešu draudzes.

ziņām, atjaunotās neatkarības 24 gados par priesteriem ir iesvētījis

Kāpēc nominālas? Tāpēc, ka arī latviešu draudzēs sāk kalpot slāvu

tikai 10 latviešus,31 bet grieķis metropolīts Anastasijs 20 gados 144

valodā. Palūkojieties apkārt – bijušajās latviešu draudzēs Limbažos,

albāņus. Viens no retajiem latviešu priesteriem Andrejs Ērglis jau

Lēdurgā, Pociemā, Skaņkalnē, Mārcienā dievkalpojumi notiek jau

vairāk nekā desmit gadus kalpo klosterī tikai un vienīgi slāvu valodā.

slāviski. Tādā senā latviešu draudzē kā Limbažos pat uzziņu dēlis pie

Palikušajās dzīvajās ārpusrīgas latviešu draudzēs, izņemot Lazdonu,

dievnama ieejas atspoguļo informāciju tikai krievu valodā, it kā draudzē

dievkalpojumi tiek noturēti labi ja vienu reizi mēnesī. Visā Latvijas

visi būtu tikai un vienīgi krievi. Visus šos gadus esmu runājis un burtiski

teritorijā! Un tā tas turpinās nu jau 25 gadus. Vai tā ir garīga aprūpe?

kliedzis par acīmredzamo netaisnību. Bet šos manus kliedzienus LPB

Vai tā ir īsta garīga dzīve? Ja priesteris nedzīvo savā draudzē uz

vadība iztulkoja pa savam, kā “neprātīgus centienus izveidot nacionāli

vietas, tad pēc pieredzes, nenotiek nekāda draudzes izaugsme ne

latviešu draudzes.

28

Par metropolīta Aleksandra un Sinodes

skaitliskā, ne garīgā ziņā. Un kur lai dzīvo nākošie garīdznieki, ja LPB

“rūpēm” vislabāk liecina skaitļi. Zaudēto un nokavēto vislabāk var

vadība lielāko daļu no savām ēkām un zemēm Latvijas lauku apvidos

redzēt, ja to salīdzina ar situāciju citās Baznīcās, kur stāvoklis pēc

ir zaudējusi vai pārdevusi? Viņiem būs jāsāk no nulles. Savu “garīgo

ateistiskā režīma bija neizsakāmi smagāks kā Latvijā. Spilgtākais

aprūpi” LPB vadība mēdz attaisnot ar to, ka trūkst garīdznieku. Nav

piemērs – Albānija. 1967. gadā šī zeme oficiāli tika pasludināta par

ko iesvētīt garīgajos amatos. Trūkst priesteru kandidātu. Arī tie ir

pirmo un vienīgo ateistisko valsti pasaulē. Pareizticīgā Baznīca te tika

meli. Kandidātu ir atliku likām, bet tie neatbilst LPB tagadējās vadības

likvidēta. Varasvīri to panāca, pielietojot visnežēlīgākās represijas.

kritērijiem. Domāju, ka šie kritēriji liekus komentārus neprasa. Tie

1991. gadā līdz ar visu Austrumeiropu arī Albānijā krita komunistu

tāpat ir acīmredzami.

orientētu Pareizticību”.

29

režīms. Konstantinopoles patriarhija tūlīt nosūtīja uz Tirānu eksarhu

Maskavas patriarhija ļoti mīl kritizēt Konstantinopoli. 2011.

– metropolītu Anastasiju (Janulatosu), ko 1992. gadā ievēlēja par

gada februārī Maskavas patriarhs Kirils cildināja Latvijas Pareizticīgo

Albānijas Pareizticīgās Baznīcas bīskapu. Viņš nodibināja Teoloģijas

Baznīcu un slavēja tās vadību. Turklāt patriarhs uzsvēra, ka

akadēmiju ar mācībām albāņu valodā un 20 gados par garīdzniekiem

salīdzinājumā ar Latviju vissliktākā situācija Baltijas valstīs ir Igaunijā,

iesvētīja 144 albāņus. Jau pirmajos 13 gados šajā zemē 150 dievnami

kur pareizticīgie sašķēlušies divās “naidīgās” nometnēs – vieni atzīst

tika izremontēti, 85 – uzcelti no jauna, 75 – atjaunoti kā arhitektūras

Maskavas patriarha varu, bet otri – ne.

pieminekļi. Pašreiz Albāņu Baznīcu vada četri bīskapi. Turklāt tas

Taču aizbrauciet uz Igauniju un salīdziniet garīgo dzīvi Latvijā

panākts valstī, kurā 75 procenti iedzīvotāju ir musulmaņi, iekšzemes

ar situāciju Igaunijā. Igaunijā neviens dievnams netiek iztirgots

kopprodukts gan kopumā, gan uz vienu iedzīvotāju ir daudz mazāks

sektantiem. Igaunijas Pareizticīgo Baznīcu Konstantinopoles paspārnē

nekā Latvijā, un arī teritorijas ziņā Albānija ir divas reizes mazāka par

pārstāv trīs bīskapi un apmēram 50 garīdznieku, kuri pārsvarā ir

Latviju.

igauņi un runā igauniski. Bet Latvijā lielākā daļa latviešu draudžu

30

Salīdzinot divu Pareizticīgo Baznīcu ganu veikumu divdes-

mājvietu kļuvušas par postažu. Pat tur, kur padomju laikos notika

mit gados – Latvijas virsgana metropolīta Aleksandra un Albānijas

dievkalpojumi, piemēram, Zaubē, šodien draudzei piederošā zeme

Latvijas Pareizticīgā Baznīca. 1988.–2008. gads. Rīga: Latvijas Pareizticīgās Baznīcas
Sinodes izdevums, 2009, 31. lpp.
29
Turpat, 46. lpp.
28
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30
31

Virspriesteris Jānis Kalniņš. Latvju krusta ceļš, 258. lpp.
Latvijas Pareizticīgā Baznīca. 1988.–2008. gads, 226. lpp.
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un ēkas ir izpārdotas, palikušas pāri tikai dievnama drupas. Vēl

Kad 18. gadsimta beigās krievu misionāri ieradās Amerikā sludināt

lielāka posta aina paveras Bānūžos, Bērzaunē, Suntažos, Galgauskā,

Dieva vārdu, par savu pirmo uzdevumu viņi uzskatīja Svēto Rakstu

Kārzdabā, Viļķenē, Inešos, Rāksalā, Ķūļciemā, Tolkā, Ērgļos un

un dievkalpojumam nepieciešamās literatūras tulkošanu vietējo

daudzās citās Latvijas vietās. Pirmskara Latvijā latviešu un krievu

tautu valodās. Svētnieks Innokentijs (Veniaminovs) radīja aleutu

draudžu skaits bija proporcionāls pareizticīgo nacionālajam sastāvam:

valodas alfabētu un gramatiku. Krievu garīdznieki kalpoja vietējās

75 latviešu draudzes un 77 krievu draudzes. Fakts ir acīmredzams –

indiāņu valodās. Šeit sētā ticības sēkla pēc laika deva bagātīgu ražu,

šķiet, ka nekur pasaulē postsovetiskajā telpā tik nožēlojami neizturas

bet sirdsskaidrais Aļaskas Hermanis un svētnieks Innokentijs tika

pret pamatnāciju kā Latvijā.

kanonizēti svēto kārtā. Daudzi, neskatoties uz valsts impēriskajām

Atskatoties samērā nesenā – 19. gadsimta Latvijas atjaunotās

tendencēm, ir spējuši iet pa Kristus un Viņa sekotāju pēdām. Tādi

Pareizticības vēsturē, pārsteidz pašu pirmo tās bīskapu un garīdznieku

bija visi krievu bīskapi Latvijā pirms neatkarības proklamēšanas. Pat

patiesi evaņģēliskā nostāja. Viņi bija krievi, taču izturējās pret latviešiem

komunistu varas gados bija sastopami garīdznieki, kuru garīgā dzīve

un latviešu valodu kā apustuļi. Piemēram, arhibīskaps Filarets atsijāja

iedvesmoja kristiešus visā pasaulē. Viens no tiem bija jau minētais

tos priesterības kandidātus, kuri nespēja iemācīties tekoši runāt

arhimandrīts Tavrions. Saviem garīgajiem bērniem viņš piekodināja

latviski. Bet tagad atjaunotajā Latvijā pareizticīgo garīdzniekiem

mācīties latviešu valodu.

obligāta ir krievu valoda. Mūsdienu Rīgas Garīgajā seminārā mācības
notiek tikai krieviski. (Salīdziniet ar Albāniju, Igauniju, Gruziju un

***

citām valstīm.) Tāpat pārsteidzošas ir atmiņas par kādu krievu svēto,

Lai es galīgi nenonīktu, Dievs man sūtīja savādu un zīmīgu sapni.

apustuļiem pielīdzināmo Japānas arhibīskapu Nikolaju, Pareizticīgās

Tas īsumā bija šāds. Esmu iegājis tādā kā klosterī, deg eļļas lampiņas

Baznīcas aizsācēju Japānā. Viņš tur ieradās 1861. gadā, laikā,

pie svētbildēm. Dievnama aizmugurē ir soli. Apsēžos. Pēc kāda laika

kad japāņu attieksme pret ārzemniekiem nebūt nebija viesmīlīga.

pie manis pienāk slaida, skaista sieviete gaiši zilā apmetnī un saka:

Svešiniekus pielīdzināja zvēriem un kristietību – ļaundaru sektai.

“Tev vēl jāpaciešas pieci gadi, pieci mēneši un piecas dienas.” Sievietes

Svētītājs Nikolajs saprata, ka misijas labad jāzina ne tikai japāņu

teiktais pārrāva manī tādu kā aizsprostu, izplūdu neapturamās elsās

valoda, bet arī kultūra, reliģiskie kulti, vēsture, paražas. Par viņa

un asarās. Sūdzējos viņai par stāvokli Baznīcā un ļoti raudāju. Viņa

panākumiem un iemantoto japāņu mīlestību liecina, ka arhibīskaps

pateica: “Es visu to zinu, bet tur neko nevar darīt, Dievs to ir pieļāvis.”

Japānā iesvētīja 184 dievnamus, 276 draudzes, izaudzināja vienu

Kad savas emocijas un asaras vēl nevarēju apturēt, sieviete maigi

bīskapu, 34 priesterus, astoņus diakonus, 115 sludinātājus, no kuriem

sacīja, ka esmu viņu stipri aizkavējis un ka uz viņu gaidot vēl ļoti

visi bija japāņi. Pareizticīgo japāņu skaits pārsniedza 34 tūkstošus.

daudzi. Es nomierinājos, viņa pavadīja mani līdz durvīm, izlaida, un es

Arhibīskaps veica un organizēja arī Svēto Rakstu un dievkalpojumam

ieraudzīju ievērojamu pūli ar dažādiem ļaudīm – gan pazīstamajiem,

nepieciešamās literatūras tulkošanu un izdošanu japāņu valodā. Vērā

gan nezināmiem.

ņemami (arī latviešiem) bija svētītāja vārdi, ka tulkošanas darbā

Sapnis manī viesa cerību, ka viss nokārtosies, tikai jāpaciešas.

slēpjas visa misijas būtība. Svētītāja Nikolaja apustuliskās kalpošanas
32

piemērs nav vienīgais krievu tautā. Arī Amerikā Pareizticīgās Baznīcas
rašanās ir saistīta ar Krievijas Pareizticīgās Baznīcas aktīvu darbību.

***
2008. gada 8. decembrī, pusotru gadu pēc izrēķināšanās ar
mani, metropolīts Aleksandrs sniedza interviju avīzes “Neatkarīgā”
žurnālistam Viktoram Avotiņam. Avotiņa kungs pacentās uzdot arī

32

Virspriesteris Jānis Kalniņš. Latvju krusta ceļš, 258.–259. lpp.
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provokatīvus jautājumus. Viens no jautājumiem saistījās ar LPB
85

nekustamajiem īpašumiem. Uz ko metropolīts atbildēja: “Baznīcai

rīkota kāda sapulce, kurā es piedalījos un kur es uz visiem kliedzu

juristu nebija. Baznīcai bija uzticēšanās. Mēs uzticējāmies, un mūs

un novedu visus līdz baltkvēlei. Bet tas izrādās ir pat dokumentēts.

piemānīja. Tie ļaudis izrādījās bezgoži. Kā bijuši ateisti, tā palikuši.

Saprotams, ka līdzīgā veidā, kā notika garīgā tiesa, var savākt

Lai arī solījās palīdzēt baznīcai. Visas konfesijas skāra šī problēma.

arī nepieciešamos parakstus. Ko nozīmē mani iebildumi pret 26

Pirmo reizi

garīdznieku parakstītu dokumentu? Tādā veidā var pierādīt ne tikai

vēsturē LPB virsgans atzinās, ka ar nekustamajiem īpašumiem Baznīcā

to, ka esmu kliedzis uz cienījamiem garīgiem tēviem, bet, protams,

tomēr nav kaut kas kārtībā, ka ir lielas problēmas. Neviens vēl nav

arī to, ka esmu apsmējis klostera priekšnieci, lai gan to nekad neesmu

aprēķinājis, cik LPB ir zaudējusi, atsakoties no sava mantojuma. Pat

darījis. Aderkašos, kur kalpoju, nekad manā laikā nebija izsistu logu

pavirši uzmetot skatienu, šis cipars ir iespaidīgs. Taču arī tie īpašumi,

un tādu naudas summu – 500 latus es nekad no šīs nabaga padomju

kas atgūti, lielā mērā ir izsaimniekoti – vismaz puse jau pārdoti. Ja

laikā izpostītās draudzes neesmu saņēmis. To var apliecināt jebkurš

Baznīca ir tik šausmīgi apkrāpta un apzagta, tad kāpēc metropolīts

šīs draudzes loceklis, bet vai tad LPB virsganam interesē patiesība.

līdz pat šim brīdim nav ierosinājis nevienu krimināllietu, jo zaudēti ir

Ja viņam tas interesētu, viņš pajautātu draudzes locekļiem, taču viņš

nevis tūkstoši vai miljoni, bet miljardi?

to nav darījis. Viņa mērķis – mani publiski apvainot un pasludināt par

Pagaidām arī mēs to neesam līdz galam atrisinājuši.”

33

Intervija skāra arī mani, manu atstādināšanu. Uz to metropolīts
reaģēja kā parasti – ar rupjiem meliem. Kā svarīgāko manis

zagli. Ja esmu zaglis, kāpēc tad nesaucāt mani pie atbildības, kad
Jums bija tāda izdevība, kad vēl kalpoju Baznīcā? Kāpēc nesodījāt?

atstādināšanas iemeslu viņš minēja 1998. gadā (pirms vairāk nekā
10 gadiem) notikušo nelaimes gadījumu, kurš man sen ticis piedots.

***

Metropolīts turpināja: “Jāni Kalniņu iesvētot dotie zvēresti tika rupji

Lai gan esmu savā dzīvē pieredzējis ne mazums “pārsteigumu”,

pārkāpti. Piemēram, grēksūdzes noslēpums. Par to ir cilvēku vēstules.

bet tas viss ir nieks salīdzinājumā ar LPB Sinodes metropolīta

Turklāt – pilnīga nepaklausība LPB Sinodei. Baznīcas rezolūciju

Aleksandra 70 gadu jubilejai veltītu grāmatu ar nosaukumu “Latvijas

nepildīšana. Klostera priekšnieces apsmiešana... Pirms tiesas mēs

Pareizticīgā Baznīca. 1988.–2008. gads”, kas tika izdota gan latviski,

rīkojām sapulci. Piedalījās 26 garīdznieki. Viņš uz visiem kliedza: tu

gan krieviski. Grāmatas IV daļa “Baznīca no 1990. līdz 1992.

tāds, tu šitāds... Visus noveda līdz baltkvēlei. Pēc sapulces daudziem

gadam” lielākoties veltīta manai personībai. Te atspoguļots ne tikai

vajadzēja zāles. Un tā nebija pirmā reize, kad viņš izturējās tā –

tas, ko esmu darījis, bet arī tas, ko es nekad netiku ne runājis, ne

“man uz jums nospļauties”. Tas mums ir dokumentēts, to apliecina

domājis darīt. Ja es gribētu atspēkot pilnīgi visu šeit nopublicēto

mācītāji... Iesākumā viņš kalpoja Aderkašos. Latviešu draudzē.

dezinformāciju, tas kļūtu garlaicīgi un apnicīgi, un tas aizņemtu pārāk

Baznīcai bija izsisti logi, bet visi viņa tēriņi – benzīnam. Baznīcas

daudz vietas grāmatā. Tāpēc mēģināšu atspēkot pašu kliedzošāko.

ienākumi, teiksim, 500 latu, 490 – benzīnam. Un tad šīs apzinātās
aplamības, ka neļaujam kalpot latviski, ka rusificējam baznīcu.”

Nezinu, kādās netīru zemūdeņu akās Latvijas Pareizticīgās
Baznīcas Sinode pasmēla šādu informāciju: “J. Kalniņš uzskatīja, ka pēc

Pirmo reizi metropolīts atklāti pavēsta, ka apsūdzība pret

Latvijas neatkarības atgūšanas Pareizticīgajai Baznīcai šeit nekavējoties

mani kā pret grēksūdzes noslēpuma pārkāpēju balstās uz vēstulēm.

jāpāriet Konstantinopoles Patriarha patvērumā, jāsarauj visas saites

Kādām vēstulēm, kas sūtījis? Vai visas ir ar konkrētu adresātu vai

ar Krieviju un “jālatviskojas”. Jāņem vērā, ka “Konstantinopoles

anonīmas? Nekādas skaidrības. Gribētos pajautāt, kurā datumā, cik

jurisdikcija” Kalniņam un viņa piekritējiem bija nevis mērķis, bet

gadus vai kaut vai mēnešus pirms tā saucamās “Garīgās tiesas” būtu

īslaicīgs līdzeklis. Savu ideālu viņš redzēja “pirmskonstantinopoles
periodā”, kad jebkura mazā kopiena bija pilnīgi neatkarīga baznīca.
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Tādi pieņēmumi, kas nākuši nevis no senās Kristus Baznīcas, bet

Neatkarīgā, 2008. gada 8.decembris.
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pastāvējuši vien dažu XVII gadsimta Rietumeiropas sektantu praksē,

Tālāk kļūst vēl aizraujošāk un interesantāk: “Ar igumenes

varēja izjaukt baznīcas dzīvi un sagraut Baznīcu. Apzināti atmetot

svētību viņam tika radīti ideāli apstākļi – klosteris viņam piešķīra

Baznīcas Tēvu mācību, viņš nevēlējās atzīt, ka nav Kristietības bez

ērtu celli… (..) Klostera atpūtai un naktsmieram piešķirto celli viņš

Baznīcas un nekad nav bijis nekādas ārpusbaznīcas kristietības. Šeit

pārvērta par pieņemamo telpu visdīvainākajām personām, kuras

viņa pozīcija sasaucas ar atjaunoto “obnovļencu” pozīciju, kuri arī

pie viņa ieradās jebkurā diennakts laikā (krieviskā variantā rakstīts

vēršas pret Baznīcas vienotību un baznīcas hierarhiem. 1991. gada

– jebkurā dienas un nakts laikā). Uz aizrādījumiem un lūgumiem

17. septembrī laikrakstā “Rīgas Balss” viņi publicēja rakstu ar savu

neievest klosterī nepiederošas personas viņš atbildēja, ka darīs

programmu par pāriešanu Konstantinopoles Patriarhijas jurisdikcijā

to, ko gribēs un nevienu neklausīs.”36 No šī citāta lasītājam rodas

Šis citāts

priekšstats, ka virspriesteris Jānis Kalniņš visus 8 savas kalpošanas

norāda, ka jau augstāk minētā publikācija “Rīgas Balsī” sakarā ar

gadus uzturējās un pat nakšņoja klosterī savā ērtajā cellē, vārdu

Vietējās Baznīcas atdzimšanu astoņpadsmit gadu laikā ir “pieņēmusies

sakot, dzīvoja tur uz vietas. Tātad visus šos 8 gadus Baznīcas vadība

svarā”, apaugusi ar jauniem izdomājumiem. Esmu pataisīts par

un klosteris pacietīgi vēroja tēva Jāņa “bezmiegu” un dīvainās

ķecerīgā “obnovļencu” grupējuma vadoni, tikai nav nosaukti vārdā ne

izdarības pa naktīm. Rodas jautājums: vai Sinode ar metropolītu

mani līdzbiedri, ne to skaits. Neviens to nezināja, to nespēja iedomāties

priekšgalā paši ir lasījuši savu liecību? Visu savu kalpošanas laiku

pat raksta autori, ka minētais raksts, kā izrādās, bija “programma

klosterī esmu palicis tur pa nakti labi ja divas reizes un tas saistījās

pāriešanai Konstantinopoles Patriarhijas jurisdikcijā ar mērķi graut

tikai un vienīgi ar nakts kalpošanas reizēm Kristus Piedzimšanas vai

Baznīcu, to sadalot atsevišķās sīkās kopienās”. Ja es nezinātu, ka tie

Augšāmcelšanās svētkos. To var apliecināt ne vien mūķenes, bet arī

ir apzināti meli, noteikti nodomātu, ka šo rindiņu autors ir psihiski

mani tuvinieki. Bet Sinode apgalvo, ka es pat naktīs klosterī esmu

smagi slims cilvēks.

pieņēmis visdīvainākās personas. Nav konkretizēts, vai šīs personas

un tālāku Baznīcas sadalīšanu atsevišķās sīkās kopienās.”

34

Turpinājumā: “Vēl daudzus gadus Jānis Kalniņš dažādā veidā

bija sieviešu vai vīriešu kārtas un cik šo personu ir bijis. Pirmām

kaitēja Baznīcai, pastāvīgi atļaujoties visiespējamākās pret baznīcu

kārtām, man nekad netika ierādīta atsevišķa celle. Brīžos, kad man

vērstās darbības. Par dzīves pamatsaturu viņam kļuva Baznīcas

tika atļauts atpūsties starp dievkalpojumiem, man ierādīja kādu no

kritizēšana, melīgi paziņojumi par baznīcas dzīvi, vārdiski uzbrukumi

brīvajām klostera mazās viesnīciņas istabām. Otrām kārtām, ja pat

baznīcas

Savu

es būtu uzturējies sieviešu klosterī arī naktīs, vienīgās personas, kas

paziņojumu paušanai viņš izmantoja visas iespējas – sabiedriskos

varēja mani apmeklēt nakts laikā, būtu tikai mūķenes, jo klosteri

pasākumus, publikācijas laikrakstu slejās, grāmatas, kuras sacerēja

uz nakti slēdz ciet. Te nu atkal var aizdomāties līdz tam, kā man

hierarhijai,

tostarp

arī

valdošajam

Virsganam.

Paužot tik

tik neuzticamam cilvēkam klostera priekšniece ir uzticējusi klostera

smagus apvainojumus, Sinode pat neuzskatīja par vajadzīgu nocitēt

vārtu atslēgas, vai arī to, ka klosterim nepiederošās personas – gan

kaut vienu konkrētu piemēru, kur, kādā veidā un kādos laikrakstos

sievietes, gan vīrieši kuplā skaitā, kuriem naktīs nebija miera, atrada

un grāmatās esmu uzstājies pret Baznīcu, pret valdošo Virsganu? Ja

sētā kādu robu, caur kuru slepus ielīda klostera teritorijā un klauvējās

šādi fakti būtu, Sinode tos noteikti būtu citējusi kā neapgāžamu faktu

pie manas celles durvīm tā, ka klostera māsām nebija miera. Sinodes

savā liecībā, bet, tā kā šādu faktu nav, atliek tikai un vienīgi izplatīt

aprakstītais “fakts” būtu ierindojams pie pašiem uzjautrinošākajiem,

baumas.

komiskākajiem sižetiem klosteru dzīvē vispār, ja tas neliecinātu par

un izdeva un kuru izdošanai viņš nebija saņēmis svētību.”

34
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Baznīcas vadības mēra sajūtas zaudēšanu – ja melo, tad vismaz

Turpinājumā vēl dažas lietas: “Rīgas apriņķa garīdznieku

ticami un ar mēru. Šie nedaudzie piemēri liecina par to, kādā veidā

sanāksmēs visi garīdznieki vairākkārt sacīja, lai J. Kalniņš pārtrauc savu

un ar kādiem argumentiem LPB vadošais virsgans ar sev pakļauto

Baznīcai naidīgo darbību, kas nav sasaistāma ar viņa svētkalpotāja

Sinodi taisa “lietas” un izrēķinās ar sev nevēlamiem garīdzniekiem.

kārtu. Viņš neuzklausīja pamācības un tā vietā, lai labotos, pazuda

Tālāk: “Turpinot izdot dažādas grāmatas, J. Kalniņš apzināti

uz trīs mēnešiem.”38 Kāpēc nav uzrādīts, kad šī sanāksme ar manu

nevērsās pēc svētības pie valdošā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas

piedalīšanos notika? Kurā mēnesī, datumā? Kaut gadu būtu norādījuši.

Virsgana, bet vērsās pie Konstantinopoles Patriarhāta Lielbritānijas

Kuri no garīdzniekiem mani brīdināja par naidīgo darbību Baznīcā?

hierarha, Tiatīras arhibīskapa Georgija, kura pārziņā atradās neliela

Rakstīts – visi. Kāpēc tad daudzi par to neko nezina? Kā es varēju

pareizticīgo latviešu kopiena emigrācijā. Pēc vienīgā šīs kopienas

pazust no klostera bez attaisnojoša iemesla uz trīs mēnešiem?

garīdznieka,

Černeja

Kur skatījās klostera priekšniece? Kāpēc mani uz vietas nesodīja

(†2008) personiski stāstītā, Jānis Kalniņš vērsās pie viņa ar lūgumu

un neatbrīvoja no kalpošanas, jo tādi pārkāpumi nav pieļaujami?

sadarboties un palīdzēt pāriet Konstantinopoles jurisdikcijā, bet

Grāmatā dokumentēts: “Uz Tiesas sēdēm viņš neieradās, kārtējoreiz

protoprezbiters Aleksandrs atraidīja viņa meklējumus, nevēloties

demonstrējot izaicinošu necieņu pret baznīcas dzīves normām. Izskatot

neko kopīgu ar šādu cilvēku. Daudzskaitlīgo J. Kalniņa iespiesto

tās rīcībā esošos neskaitāmos materiālus un nopratinot lieciniekus,

visu

cienītā

protoprezbitera

Aleksandra

Šī jau ir

LPB Garīgā Tiesa nolēma: balstoties uz 39. un 55. apustulisko likumu,

A. Černeja nomelnošana. Un ne tikai protoprezbitera Černeja. Kā man

I Vispasaules Koncila 9. likumu, II Vispasaules Koncila 6. likumu un

gāja ar svētības lūgšanu metropolītam un kāpēc vērsos ar lūgumu

citiem Pareizticīgās Baznīcas kanoniskajiem likumiem, atņemt Jānim

pēc svētības pie Tiatīras arhibīskapa Georgija, esmu jau aprakstījis

Kalniņam svēto kārtu.”39 Cik tad galu galā šīs tiesas sēdes ir bijušas?

iepriekš. Ar protoprezbiteru Aleksandru Černeju uzturēju saraksti līdz

Divas, trīs vai četras? Kas slēpjas zem šiem vārdiem: “…izskatot…

pat viņa nāvei. Man ir saglabājušās visas tēva Černeja vēstules un,

neskaitāmos materiālus”? Vārds “neskaitāms” šajā kontekstā ir

ja tā būtu taisnība, tad tēvs Černejs ar mani neuzturētu nekādus

tikpat nekonkrēts kā visa apsūdzība. Ko nozīmē “neskaitāms”? Tas

kontaktus, nemaz nerunājot par uzpūsto Konstantinopoles burbuli.

nozīmē, ka liecību ir bijis tik daudz, ka ne izskaitīt. Simts apsūdzību

Ja manis izdoto svēto tēvu un cienījamo Baznīcas tēvu darbus –

būtu tā kā izskaitāmas, arī divi vai trīs simti, arī tūkstotis… Rodas

sirdsskaidro Atona Siluānu, sirdsskaidro Doroteju, svētmocekli Rīgas

iespaids, ka Garīgā tiesa ar mokām tikusi galā, ka kompromitējošo

un visas Latvijas arhibīskapu Jāni, svēto Kronštates Jāni un daudzus

materiālu ir bijuši vairāki sējumi. Arī liecinieku – tātad vesels lērums.

citus Sinode it kā ar tēva Černeja muti spēj nosaukt par makulatūru,

Lai tiktu galā ar visiem lieciniekiem, izvērtētu liecības, vajadzīgs

tad ko tur vairs runāt. Tā ir klaja zaimošana. Tas vien norāda, kāda

laiks. Rodas iespaids, ka Garīgā tiesa ir strādājusi neiedomājami ātrā

attieksme valda Latvijas Pareizticīgajā Baznīcā pret visu latvisko. Ar

triecientempā. Te metropolīts ar Sinodi varētu dalīties pieredzē ar

darbīgiem un aktīviem pareizticīgiem izdevām jau 55 garīga satura

prokuratūras darbiniekiem un visu Latvijas tiesu sistēmu. Gribētos gan

grāmatas latviešu valodā un par to no Baznīcas vadības esmu saņēmis

kādreiz paskatīties uz šiem “neskaitāmajiem” materiāliem, parunāties

tikai un vienīgi ķengāšanos un ņirgāšanos – neviena laba vārda. Ir

ar šiem lieciniekiem avju drēbēs. Ja ņem vērā to, ka gadu pirms tā

tomēr daudzi, kas šo darbu novērtē.

saucamās “garīgās tiesas” es tiku paaugstināts pat virspriesteri, tad

literatūru Aleksandrs Černejs nodēvēja par “makulatūru”.”
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rodas jautājums: “Kā es gada laikā varēju tik daudz “neskaitāma”

gan pazemības. Nav viegli mūsdienās glābt savu dvēseli. Ne velti

pastrādāt?” Tikpat neskaidrs kā viss LPB Sinodes darbā ir Garīgās

Kristus teica: “Netaisnība ies vairumā, mīlestība daudzos izdzisīs. Bet,

tiesas lēmuma nobeiguma vārdi: “LPB Garīgā Tiesa nolēma: balstoties

kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts” (Mt 24, 12-13). Ir ļoti naivi

uz (..) un citiem Pareizticīgās Baznīcas kanoniskajiem likumiem,

iedomāties, ka pasaulē eksistē kaut kāda Pareizticīgo Baznīca, kurai

Kādus tad vēl citus kanoniskos

nav savu problēmu. Problēmas ir ne tikai krieviem un latviešiem,

atņemt Jānim Kalniņam svēto kārtu.”

40

noteikumus bez minētajiem es būtu pārkāpis?

bet arī grieķiem, gruzīniem, serbiem… Kamēr esam šajā pasaulē, kas
“grimusi ļaunumā” (1. Jņ. 5, 19), tikmēr neizbēgami mūs pavadīs

***

pārbaudījumi, bēdas, ciešanas, Svētie Raksti pauž patiesību – “caur

Jāsaka, ka garīdznieka dzīvē vissāpīgākais brīdis iestājas tad,

daudz bēdām mums jāieiet Dieva valstībā” (Apd 14, 22). Bībele,

kad viņam liegts kalpot. Var paciest dažas nedēļas, mēnešus, bet

Baznīcas mantojums un vēsture par šīm ciešanām un pārbaudījumiem

gadus – tas ir neiedomājami sāpīgi. Te vietā Psalmu vārdi: “Ak, kaut

vēstī pietiekami daudz, lai ticīgie nebrīnītos par notiekošo, par bēdu

es tur nokļūtu pie Dieva altāra, pie Dieva, kas man piešķir prieka pilnu

karstumu un to, kas mūs vēl gaida priekšā. Arī Pats Pestītājs nesolīja

sajūsmu! Tad es gavilētu un ar cītarām Tev pateiktos, Tev, Dievs, ak,

mums uz zemes jauku un labu dzīvi, bet brīdināja: “Pasaulē jums būs

mans Dievs! Kāpēc tu esi tik izmisusi, mana dvēsele, un tik nemiera

bēdas” (Jņ 16, 33).

pilna manī? Ceri uz Dievu, jo es Viņam vēl pateikšos, savam glābējam
un savam Dievam!” (Ps. 43, 4–5)

Lai kompensētu savu sāpi, ar visu sparu metos grāmatu
izdošanā. 2009. gadā sastādīju un uzrakstīju grāmatu “Tēvs Tavrions”,

Aizliegums kalpot bija un ir sāpīgs ne tikai man kā garīdzniekam,

2011. gadā uzrakstīju “Lai neviens Jūs nepieviļ…”. 2013. gada

tas sāpīgs arī visai draudzei. Rodas domas, vai nebija pareizāk noklusēt

pavasarī iznāca mana grāmata “Latvju krusta ceļš”, tagad gatavoju

metropolīta Aleksandra un viņa atbalstītāju afēras ar Baznīcas

publicēšanai “Procesu”.

nekustamajiem īpašumiem un citas nesmukas lietas? Daudzi vērsās
pie manis ar pārmetumu: “Ja jūs nebūtu izdevis grāmatu “Latvijas

***

Pareizticīgā Baznīca. Vēstures komentārs”, vēl tagad mierīgi kalpotu

Nāves tuvumu esmu jutis kādas septiņas reizes dzīvē. Tajā

Baznīcā.” Par to gan es šaubos. Agri vai vēlu notiktu kaut kas līdzīgs.

nozīmē, ka varēju nomirt, bet Dievs apžēloja. 2013. gads bija

Klusējot arī var nodot Dievu un kļūt līdzvainīgam svešos grēkos. Taču

pats smagākais manā dzīvē. Marta sākumā dabūju vīrusu. Slimība

jāatzīst, ka dažas lietas grāmatā man tiešām nevajadzēja pieminēt.

pieņēmās spēkā. Diemžēl vairāk paļāvos uz cilvēkiem, uz kādas

Tēvs Tavrions savā laikā teica: “Nožēlojams stāvoklis var iestāties

pavecākas kundzes “nemaldīgajām ārstēšanas metodēm”, nevis

ne tikai sabiedrībā, bet arī Dieva Baznīcā. Tad kā no šāda stāvokļa

uz Dievu. Rezultātā ar komplikācijām – smagu bronhītu un plaušu

izkļūt? Pazīstamais askēts un garīgo darbu sacerētājs svētnieks

karsoni tiku nogādāts slimnīcā. Tur, kā parasti, šādos gadījumos –

Ignatijs Brjančaņinovs ir sacījis: “Jā, tādi laiki pienāks. Un skaties,

antibiotikas, sistēmas, medikamenti. Man bija tik slikti, ka katru dienu

ka tu ar savu vājo roku nemēģinātu apturēt to, ko pieļāvis Dievs.

gaidīju nāvi. Meklēju iemeslus, kāpēc Dievs pieļāvis man tā saslimt.

Es

Protams, saskatīju sevī ļoti daudz grēku un nepilnību. Aizmirsu Svēto

nerīkojos kā tēvs Tavrions vai daudzi citi svētie, kas visu redzēja, visu

Rakstu brīdinājumu: “…lai ir maz tavu vārdu! (Sal. Sak. 5, 1) Neesi

saprata un visu pacieta. Es neizturēju. Man pietrūka gan pieredzes,

pārliecīgi taisns un neturi pats sevi par pārliecīgi gudru, jo kāpēc

Pietiks, ja tu sapratīsi sava laikmeta garu un novērsīsies no tā.”

41

tu gribi sev kaitēt?” (Sal. m. 7, 16) Kas gan dzīvē nav saskāries ar
40
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rūgtumu, kas radies nelaikā izsacītu vārdu dēļ. Neuzmanīgi vārdi,
no kuriem rodas aizvainojums, klačas, nosodījums, ienaids... Lūdzu
93

Dievam iespēju tikt vaļā no visa liekā, ko esmu nevajadzīgi iegādājies

šīs dienas netiktu saīsinātas, neviens neizglābtos.” Kaut ko tādu var

un sakrājis, apsolījos neko lieku vairs neiegādāties. Nolēmu, ja

izturēt tikai kopā ar Dievu!

Dievs dos un palikšu dzīvs, pēc atveseļošanās palūgšu piedošanu

Kad Atona kalna starecs Paīsijs uzzināja, ka vinam ir vēzis

metropolītam Aleksandram, jo, neskatoties uz visu pret mani vērsto

neārstējamā formā, viņam sagribējās uzraut danci. Viņš teica: “Es

netaisnību no viņa puses, arī es neesmu bez grēka. Tas būtu apzināts

neesmu dejojis ne reizi savā dzīvē, bet tagad no prieka lēkātu, jo

solis ceļā uz Dieva bausli: “Mīliet savus ienaidniekus” (Mt 6, 35).

tuvojas nāve. (..) Ja cilvēkā dzīvo Kristus, tad nāve viņam ir prieks.”42

Tas, protams, nenozīmē, ka atbalstu un atbalstīšu noziegumus pret

Neviļus atcerējos savu sievu Mariju, kas nāvi gaidīja kā savu māsu,

Baznīcu un Pareizticību, taču man ir vajadzīga Dieva, nevis mana

kā savu labvēli, draugu, atbrīvotāju. Mēs ar viņu ļoti daudz runājām

taisnība. Galvenais – izlīdzināties ar Dievu: “Kungs, nesodi mani

par Debesu Valstību, par nākošo mūžīgo dzīvi. Tikai tagad saprotu, cik

Savās dusmās un nepārmāci mani Savā bardzībā, jo Tavas bultas

vājš mierinātājs ciešanās es biju. Taču mani nepamet pārliecība, ka

ķērušas mani un smagi guļ uz mani Tava roka. Nav vietas manās

ticība piesaista Dieva svētību, kas “ārstē vājo un piepilda nepilnīgo”43.

miesās, ko nebūtu skārusi Tava dusmība, un visi mani locekļi satriekti

Tas nozīmē, ka, neskatoties uz manu nepilnību un vājumu, Dievs Pats

manu grēku dēļ.(..) Jo es esmu tuvu sabrukumam, un manas sāpes

deva savu mierinājumu.
Es taču kalpoju Dievam. Mani taču Pats Dievs aicināja. Viņš no

pastāvīgi liek sevi manīt. Man ir bail, kad atzīstu savu vainu, un es

sākuma zināja, kas es esmu un kāds es esmu. Vai tiešām Viņš tagad

skumstu par saviem grēkiem” (Ps. 38, 2–4, 18–19).
Lai gan rentgens un analīzes, izrakstoties no slimnīcas, bija

atstās mani, nevarīgu un vāju, un atdos ienaidniekam? Nekad! Jo Viņš

normālas, tomēr nebiju līdz galam vēl atlabis. Biju tā novārdzis, ka

pats ir sacījis: “Es tevi neatstāšu un tevi nepametīšu” (Ebr. 13, 5) un

nebija spēka noiet pat 100 metrus, biju zaudējis 20 kg.

“Es esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam” (Mt 28, 20).
ziema

Kārtējo reizi pārvērtēju visu savu dzīvi, veicu iekšējo revīziju.

ievilkās un siltums kavējās. Tas atnāca tikai aprīļa vidū. Šķita, ka ar

Tikai tagad pa īstam sāku izprast sirdsskaidrā Atona Siluāna atziņu:

pavasara iestāšanos, dabas atdzīvošanos mani vājie spēki saruka vēl

“Dievs atstāj cilvēku?... Vai tas ir iespējams?... Un tomēr dvēselē Dieva

vairāk. Mani pārņēma neizsakāms drūmums, nomācošas domas un

tuvības sajūtas vietā ienāk cita – Viņš ir bezgalīgi, neaizsniedzami

grūtsirdība. Mūsdienās to dēvē par depresiju. Nebija spēka dzīvot.

tālu, tālāk par zvaigznēm, un saucieni pēc Viņa bezpalīdzīgi izgaist

Zināju, ka tas pats par sevi ir grēks, taču kā lai es tieku no tās

izplatījumā. Dvēsele iekšēji pastiprina savu kliedzienu uz Viņu,

vaļā? Šķita, ka šis stāvoklis izsūc manus pēdējos spēkus. Patiesi sevi

bet palīdzību neredz, pat uzmanību ne. Viss tiek sasniegts ar

ieraudzīju kā visgrēcīgāko no visiem cilvēkiem. Kristus, runājot par

nesamērīgām, pārcilvēciskām pūlēm. Dzīve pārvēršas par ciešanām,

pēdējiem laikiem, teica: “Ja šīs dienas netiktu saīsinātas, neviens

un cilvēkam sāk likties, ka pār viņu guļ lāsts un Dieva dusmas. Bet,

neizglābtos” (Mt 24, 22). Smagākais visā tajā bija tas, ka zaudēju

kad šie pārbaudījumi beidzas, cilvēks redz, ka brīnumainā Dieva

miegu: “Es esmu bez miega un sēžu kā vientulis putns uz jumta”

providence ir uzmanīgi sekojusi visos viņa ceļos.”44

Ar

nepacietību

gaidīju

pavasara

iestāšanos,

taču

(Ps. 102, 8). Steidzos atbrīvoties no liekajām mantām, uzrakstīju
***

testamentu, gaidīju nāvi un lūdzu Dievam, lai glābj manu dvēseli.
Kaut kur, lasot svēto tēvu darbus, dzirdēju šo pašu domu,

2013. gada jūlijā ierados LPB sinodes telpās Vecrīgā ar

izteiktu citādā veidā: “Ja Dievs ļautu grūtsirdības dēmonam vaļu un

mērķi satikt metropolītu Aleksandru un palūgt piedošanu. Taču

Блаженной памяти старец Паисий Святогорец. Слова. Том , Семейная жизнь.
Москва: издательский дом Святая гора, 2009, 280.–281. lpp.
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No bīskapa uzsaukuma, svētījot garīgajā kārtā.
Arhimandrīts Sofronijs. Sirdsskaidrais Siluāns. Rīga: Labvēsts, 1998, 149. lpp.
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mani mēģinājumi personīgi satikt metropolītu vaigu vaigā izrādījās
Evaņģēlijā

bezcerīgi. Sinodes sekretārs igumens tagad jau arhimandrīts Jānis

aprakstītās

Kristus

ciešanas

dažiem

rada

Sičevskis paziņoja, ka metropolīts man ir piedevis un tikšanās esot

sentimentālas jūtas, dažiem skopas asaras. Bet Dieva meklētājam

pilnīgi lieka. Turpinot dialogu ar Sinodes sekretāru, sapratu, ka man

tā ir dzīvinoša patiesība par to, kāds upuris tika pienests mūsu dēļ.

jāatmet jebkādas cerības tikt atjaunotam par priesteri, ka šī doma

Upuris, kas pārklāj mūsu grēkus. Kāpēc tieši Kristus ciešanās, nevis

man ir jāizsvītro no apziņas. Tam par iemeslu esot mana tiesāšanās

savādāk cilvēkiem tika dota piedošana, dziedināšana un pestīšana?

laicīgā tiesā. Arhimandrīts Sičevskis piemetināja, ka viņiem esot arī

Šis piemērs mums var palīdzēt saprast to rūgto patiesību, ka bieži

paša patriarha Aleksija II parakstīta rezolūcija par manu izslēgšanu

vien tikai tas, kas mums nav patīkams, kas mūs spēj patiesi ievainot,

no priestera kārtas. Tikai kāpēc tā parādījās pēc patriarha Aleksija II

ir vienīgais, kas spēj ārstēt un glābt mūsu dvēseli. Tā ir dāvana, kuru

nāves?

sūta mums Dievs, lai mēs varētu atbrīvoties no mīlestības pret sevi.

Ne velti tēvs Pāvels Adelgeims vienā no savām pēdējām

Vienīgais ceļš uz pestīšanu ir – ciešanas un krusts.

vēstulēm rakstīja: “Mūsu Baznīcā (Krievu Pareizticīgajā Baznīcā) nav

Svētie tēvi liecina, ka nav ciešanu, kas nebūtu no Dieva. Tās

taisnās tiesas. Taisno tiesu (..) aizstāj bīskapu patvaļa. (..) Svētais

tiek pieļautas kā pārbaudījums, lai mēs kļūtu pilnīgāki. Svētie Raksti

Gars nevar būt līdzdalīgs netaisnībā, pat ja to veic bīskaps. (..)

saka: “Jūs vēl neesat līdz asinīm pretī turējušies, cīnīdamies pret

Kad bīskaps iznīcina kristieti bez vainas, viņš zaimo Svēto Garu”.

grēku, un esat aizmirsuši pamācību, kas jūs kā bērnus uzrunā: mans

Tēva Pāvela Adelgeima dzejoļa „Слава в вышних Богу” (Лк 2, 14)

bērns, nenicini Kunga pārmācību un nepagursti, kad viņš tevi norāj!

fragments, kas spilgti raksturo to garīgi verdzisko atmosfēru, kas

Jo, ko Kungs mīl, to viņš arī pārmāca un šausta katru bērnu, ko viņš

valda krievu baznīcās:

pieņem. Pacietiet pārmācību! Dievs izturas pret jums kā pret bērniem.

“(..)

Jo kur ir bērns, ko tēvs nepārmāca?” (Ebr. 12,4–7). Tēvs Tavrions

в Кафедральный собор соберёмся устало

dažādas ciešanas un slimības dēvēja par Dieva glāstiem, jo Kungs

и епископа будем торжественно чтить,

savā mīlestībā vēlas mūs pietuvināt, “lai mēs kļūtu viņa svētuma

и дары, и цветы, и хвалы приносить.

dalībnieki” (Ebr. 12, 10). Svētie tēvi māca: “Kad atnāk kārdinājums,

Словно в нём Рождество обретает начало,

nemeklē, kāpēc un no kā tas nācis, bet to, kā tev to paciest pateicībā

словно он воплотился, чтоб нам послужить,

bez ļaunatminības.”45 Tēvi atgādina, ka ir jāizvairās no jautājuma

словно он умирал, чтобы мы могли жить,

“kāpēc”. Nav ko gausties. Ir jāpriecājas. Nekas mūsu dzīvē nenotiek

словно он на кресте принял смертные муки,

tāpat vien. Mēs neesam Dievam vienaldzīgi. Bez Dieva gribas, pavēles

мы целуем его беззаботные руки

un lēmumiem pat mats no mūsu galvas nenokrīt (Mt 10, 30).
Kad Evaņģēlijs, Apustuļu sūtījumi kļūst par mūsu dzīves saturu,

и, внимая его лицемерные речи,
молим Бога спасти нас от следущей встречи.”

ikdienas realitāti, tad mēs sākam skaidri redzēt, cik naivi bija mūsu
iepriekšējie priekšstati par Dievu. Dieva noslēpumainā gudrība un

Savā laikā svētais Sarovas Serafims pravietoja: “(..) krievu

providence pārsniedz cilvēka iztēles robežas: “Ko acs nav redzējusi

hierarhi kritīs tādā kaunā, ka savā nešķīstībā pārspēs pat Teodosija

un auss nav dzirdējusi un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs

Jaunā laika grieķu virsganus – noliegs vissvarīgāko Kristus Ticības

ir sagatavojis tiem, kas Viņu mīl” (1 Kor. 2, 9).

dogmu – Kristus Augšāmcelšanos un vispārēju mirušo augšāmcelšanos
(..).” Hierarhi, kuri augstāk par visu tur pasaulīgu izdevīgumu un
prestižu, rāda, ka vismazāk viņiem rūp pēcnāves augšāmcelšanās.
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Pēcvārds

karadarbību, dažādām kataklizmām. Pat nāves ēnā Baznīca kā vienots
organisms vienmēr ir centusies pieturēties pie saviem priekšrakstiem.
Šī kārtība ir nepieciešamais garants, lai vismaz kaut kā pasargātu

Uz to augsto kristīgo ideālu fona, kādam jābūt priesterim un

Baznīcu no “plēsīgiem vilkiem” (Apd 20, 29), jo “velns staigā apkārt

it īpaši bīskapam, jo sevišķi pamanāma un izceļas jebkura novirze

kā rūkdams lauva, un meklē, ko tas varētu aprīt” (1. Pēt. 5, 8). Ļoti

no Patiesības garīdznieka uzvedībā, rīcībā, vārdos un darbos. Ņemot

skaidri šī svarīgā lieta parādīta un pamatota svētlaimīgā Soluņas

vērā mūsu pašu necienību Dieva priekšā, mēs nevaram uzdrošināties

Simeona darbā “Pareizticīgo dievkalpojumu, rituālu un noslēpumu

ķidāt cita cilvēka personīgos grēkus. Bīskaps arī ir tikai grēcinieks.

skaidrojums”. Te rakstīts: “Bīskapa kārtu (..) nevar iegūt bez

Taču vai mums ir jāklusē, redzot nodevību pret Kristu, dzirdot

ievēlēšanas un koncila lēmuma. Ja kāds dzītos pēc tās cilvēcisku

bezkaunīgus melus, redzot atklātus noziegumus pret Vispasaules

apsvērumu dēļ, apejot svēto kārtību, tik un tā nevarētu tikt iesvētīts

Baznīcas svētajiem kanoniem, Baznīcas nolikumu un statūtiem, pie

šajā amatā bez svētā Koncila lēmuma. Tāpēc jāseko, kā saka Jānis

kuriem Baznīca pieturas un dzīvo, redzot, kā neslēpta, brutāla bīskapa

Zeltamute, vai kāds necenšas un nevēlas saņemt bīskapa kārtu

patvaļa kropļo izpratni par Baznīcu un kalpo par piedauzību ticīgajai

patvaļīgi.”47

tautai? Kamēr bīskaps izvirza prasības, kas ir saskaņā ar Svētajiem

LPB statūtu 38.§ paredz, ka: “Valdošo Virsganu ievēlē LPB

Rakstiem, Baznīcas kanoniem un statūtiem, nekādu nesaskaņu nav

Koncils Kanoniskā kārtā...” Tas pats attiecas arī 41.§ uz vikārajiem

un nevar būt. Tās rodas tad, kad savas privātās intereses bīskaps

bīskapiem. Jebkurš bīskaps var tikt ievēlēts tikai un vienīgi LPB

stāda augstāk par Dieva gribu. Tā rīkojās jūdu augstie priesteri, kad

Koncilā. Citi ceļi nav likumīgi. Kristus teica: “Patiesi, patiesi es jums

sita krustā Pestītāju. Neaizsargātība vājos spiež liekuļot, zagt, melot,

saku: kas neieiet pa durvīm avju kūtī, bet citur kāpj iekšā, ir zaglis

nodot un darīt citus grēkus, kurus ir necienīgi pat minēt.

un laupītājs” (Jņ 10, 1). Svētlaimīgais Soluņas Simeons saka, ka

Pat tādi Dieva vīri kā svētītājs Grigorijs atzīst, ka viņam nav

“iesvētīšanai bīskapa kārtā jānotiek pēc Baznīcas likumiem.” Ja tie

bailes ne no cilvēkiem, ne no mežonīgiem zvēriem. Vienīgais, no kā

tiek apieti, tad tāda iesvētīšana “būs nevis dvēseļu un Baznīcas

viņš bīstas un no kā vēlētos norobežoties – no ļauniem bīskapiem:

celšanai, bet postam”48. Posts, kādu mēs pašreiz redzam Latvijas

“Tu vari uzticēties lauvam, var pieradināt leopardu un pat čūska,

Pareizticīgajā baznīcā, ir kanoniskās patvaļas rezultāts. Jāsaka,

iespējams, bēgs no tevis (..), tikai no viena sargies – no nelietīgiem

ka šāda patvaļa Krievijas Pareizticīgajā Baznīcā ir bijusi jau agrāk,

bīskapiem.” Līdzīgi domā arī Konstantinopoles arhibīskaps svētais

bet visvairāk atklājas tieši mūsdienās. Jau XV gadsimtā svētais

Jānis Zeltamute: “...Ne no viena es tā nebaidos kā no bīskapiem...”

sirdsskaidrais

46

Maksims

Grieķis

vainoja

krievus

nekanoniskā

Nelietīgs bīskaps nodara neizsakāmu ļaunumu un postu gan Baznīcai,

metropolītu iesvētīšanā: “viņi patvaļīgi, piedauzīgi un pretēji

gan cilvēku dvēselēm. “...jūs aizslēdzat Debesu Valstību cilvēkiem;

iedibinātai kārtībai paši sevi saliek amatos”. Šīs patvaļas dēļ krievi

jūs paši neejat iekšā un neļaujat tiem, kas vēlas tur ieiet” (Mt 23, 13).

ir pieredzējuši ne mazums posta, taču secinājumus nav izdarījuši.
Arhimandrīts

Gan garīdzniekiem, gan ticīgai tautai bīskapa izvēle vienmēr

Antoņins

Kapustins

skaidro:

“Mēs

(krievi)

bija un ir ļoti būtiska. Bīskapa izvēlē, ievēlēšanā kopš kristietības

sajutāmies politiski spēcīgi, un tas visvairāk sekmēja mūsu

pastāvēšanas piedalījās visa Baznīcas pilnība, visa kristīgā tauta ar

atsvešināšanos no Vispasaules Baznīcas. Ja sākumā tādi svarīgi

saviem priekšstāvjiem. Protams, vēsturē ir bijuši izņēmumi, kad šī

Baznīcas dzīves jautājumi kā svēto kanonizācija un jaunu svētku

kārtība tikusi apieta. Taču tie vienmēr ir saistīti ar kristiešu vajāšanām,
46

http://www.pravmir.ru/zabyt-kuraeva/#ixzz2rDQ0aZjW
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ieviešana bija Baznīcā kopējs darbs ar vispasaulīgu nozīmi,

krievu pašslavināšanos un sevis uzskatīšanu par dievnesēju tautu

tad pie mums izveidojās paradums – par katru cenu parādīt

nosauca par krievu cionismu.51

Konstantinopolei savu atšķirību. Mēs ļoti ātri aizmirsām, ka esam

Kad Talsu virspriesteris Pēteris Gredzens 1921. gadā rakstīja LPB

tikai kristīgo sabiedrības daļa un iedomājāmies sevi par Vispasaules

Sinodei par tām baznīcas lietām, “kas spiež sirdi, kas neļauj mierīgi

Baznīcu. Mēs aizmirsām, ka apustuļu iedibinātie altāri, kas glabā

skatīties uz Dieva pasauli dienā, un aizdzen miegu naktī…”, no Sinodes

sentēvu Svēto Mantojumu, atrodas Austrumos un tikai ortodoksālā

pienāca atbilde Nr. 1105, kur teikts – “нужно всемъ мiромъ кричать”.

vienotībā iespējama Vispasaules Baznīca. Bez visa tā mēs pieļāvām

(skat. 153. – 157. lpp.) Vai drīkst klusēt par lietām, kas pašreiz notiek

un pieļaujam neskaitāmi daudz jaunievedumu. Taču, ieviešot

LPB? Klusējot un visam piekrītot, mēs iznīcināsim arī to, kas vēl ir

kādu jaunievedumu, mēs paši sākām ticēt, ka tieši tas ir īstais

atlicis.

pareizticīgo dievkalpojumu vai baznīcas ritu atribūts, ka viss, kas ar

Nobeigt šo nelielo apcerējumu gribas ar nogalinātā virspriestera

to nesaskan, kaut arī ir daudz senāks un tuvāks Kristus patiesībai,

Pāvela Adelgeima vārdiem: “Nekrītiet grūtsirdībā un nezaudējiet

– ir “nepareizticīgs” vien tāpēc, ka tas nav mūsu. Lūk, krievu

cerību. Dievs nevar tapt piesmiets. Nezinu kā, bet ticu, ka Kungs

savdabīgais šovinisms!”

uzlūkos Jūsu ciešanas un palīdzēs. Cerēsim, ka mūsu katra liktenis

49

Kāpēc tagadējā Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vadība ignorē

nav cietsirdīgā bīskapa, bet Dieva mīlošās rokās. Tās ir Rokas, kurās

priekšrakstus un bīskapu ievēlēšanas kārtību? Tam pamatā ir grēks,

katrs kristietis nodod savu likteni.” Gan jau pats Dievs parūpēsies par

visa ļaunuma sakne – mantkārība. Viņi nevar un nedrīkst pieļaut, ka

pareizticīgajiem latviešiem. “No viņa pilnības mēs visi esam dabūjuši

par bīskapu kļūst garīdznieks, kas atklās un nesīs gaismā metropolīta

žēlastību un atkal žēlastību” (Jņ 1, 16).

Aleksandra Kudrjašova laikā pastrādātos noziegumus. Kādam taču
par to būs jāatbild.

Kristus teica: “Bet kad tie jūs vajā šinī pilsētā, tad bēdziet uz citu”
(Mt 10, 23). Ja Krievu Pareizticīgā Baznīca Latvijā latviešiem aizver

Visā šajā situācijā izbrīnu rada tas, ka klusē visa LPB

pestīšanas durvis un ar savu attieksmi burtiski dzen ārā no baznīcas,

garīdzniecība. Klusē arī visa krievu pareizticīgā tauta Latvijā. Vai

tad nekas cits neatliek, kā meklēt patvērumu citā patriarhātā. Šāds

tiešām viņiem ir vienalga? Savā laikā tēvu Tavrionu ļoti uztrauca

solis ir pat nepieciešams, domājot par Pareizticības pastāvēšanu pie

pareizticīgo ļaužu pasivitāte: “Pienāks laiks, kad jūs rūgti nožēlosiet

latviešiem, savas valsts un tautas nākotni, par saviem bērniem un

savu bezdarbību. Pašreiz jūs nepievēršat uzmanību un nedomājat ne

bērnu bērniem.

par ko – tas ir tāpēc, ka jūs paši par sevi un savu garīgo tumsonību

Tapēc neizniekosim šo Dieva doto dāvanu–Pareizticību veltīgi,

nedomājiet! Šausmas! Jums tikai viens prātā – aizstāvēt savu

bet katrs izvērtēsim savu uzticību Kristum un Baznīcai, lai nekļūtu par

nekaunīgo, stulbo tumsonību – vairāk nekas! Jūs vēl atcerēsieties

līdzdalībniekiem pasaules grēkos, “kas grimusi ļaunumā” (1 Jņ. 5, 19).

manus vārdus... Tāpēc jau Baznīca tagad ir tik vāja, ka mēs esam

“Kas grib būt pasaules draugs, tas nostājas par Dieva ienaidnieku”

tik slinki un bezrūpīgi.”

(Jēk. 4, 4).
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Krievu izcelsmes mūķene – shiigumene Marija (Dohtorova,
1896–1978),

kas

savu

garīgo

aicinājumu

sāka

Kristus jau ir uzvarējis!

Rumānijas,

Dienvidslāvijas, Albānijas klosteros, bet piepildīja to Bulgārijā,
Архимандрит Киприан (Керн). О. Антонин Капустин. Архимандрит и начальник
русской духовной миссии в Иерусалиме (1817–1894 гг.). М.: Крутицкое Патриаршие
подворье Общество любителей церковной истории, 1997, 80.-84. lpp.
50
Virspriesteris Jānis Kalniņš. Tēvs Tavrions, 180.-181. lpp.
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Митрополит Гавриил (Динев). Схиигумения Мария. М.: Издание Сретенского
монастыря, 2006, 134. lpp.
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Pielikums

Aizpute
Iebraucot Aizputē, nevar nepamanīt krāsainu, smalku šīs pilsē-

Pielikumā atspuguļotā informācija pamatā balstās uz audio un vi-

tas karti ar visām ielām, ievērojamākiem apskates objektiem un pa-

deo liecībām. Tā nepretendē uz pilnību, jo aprakstīta tikai daļa no

skaidrojošo daļu latviešu, angļu un vācu valodā. Kartē atzīmētas arī

bijušajām un esošajām pareizticīgo latviešu draudzēm. Tās esmu ap-

piecu dievnamu atrašanās vietas. Konfesionālā sastāva ziņā pilsētiņa

zīmējis ar atrašanās vietas nosaukumu, jo lielākā daļa no tām vairs

ir ļoti raiba. 2014. gada 13. jūlijā ikviens interesents tika aicināts uz

nepastāv. Vietas esmu apskatījis alfabēta kārtībā.

Aizputes novada atvērto baznīcu dienu. Pasākums tika organizēts jau

Pirmās brīvās Latvijas laikā bija 154 pareizticīgo draudzes, kas

otro gadu pēc kārtas. Šo pasākumu pārstāvēja luterāņu, katoļu, bap-

tika sadalītas 13 prāvestībās. No tām puse bija latviešu draudzes.

tistu, vasarsvētku un adventistu draudzes. Cilvēkam, kas daudzmaz

Katrai draudzei bija savs dievnams, draudzei piederošās ēkas un,

ir saskāries ar vēsturi un šo to lasījis, izbrīnu rada tas, kas šajā pa-

protams, lielāks vai mazāks zemes gabals.

sākumā nepiedalās Pareizticīgo Baznīca. Kā izrādās, Aizputes Svētā

Man bija iekrājies materiāls gandrīz par visām pirmās brīvās Latvijas laikā esošajām latviešu draudzēm, taču šeit ir apskatītas tikai
32, tātad mazāk par pusi. Uzskatāmāk, protams, būtu, ja parādītu
situāciju katrā novadā – atsevišķi apskatītu Kurzemi, Vidzemi utt.

Nikolaja pareizticīgā baznīca jau labu laiku ir likumīgs Septītās dienas
adventistu īpašums.
Neliels iekats vēsturē. Aizputes Svētā Nikolaja draudze dibināta
1878. gadā. Zināms, ka Aizputē no 1898. gada par psalmotāju bi-

Par daudzām bijušajām draudzēm pieejamā informācija ir mini-

jis Aleksandrs Sakss, kurš 1907. gadā tika iesvētīts par priesteri pie

māla, taču labi, ka vismaz ir kaut kas. Paietu vēl daži gadi un notiktu

Kalsnavas draudzes. Pēc Baznīcas oficiāliem datiem 1918. gadā drau-

tas pats, kas Tumšupē–Endzeliņos, kur faktiski nav neviena liecinie-

dzē skaitījās 499 cilvēki. 1944. gadā Aizputes draudzi apkopa Pēte-

ka, kas parādītu, kur atradās bijusī Svētā Nikolaja baznīca un bijušās

ris Kudrinskis. Svētā Nikolaja draudzei nekad nav bijis viegli, taču,

draudzes ēkas.
Arī šie nepilnīgie dati ir pietiekami, lai rastos priekšstats par to,
kas noticis un kas notiek pašreiz Latvijas Pareizticīgajā Baznīcā.

Bijusī Aizputes Svētā Nikolaja baznīca.
Tagad – Septītās dienas adventistu likumīgs īpašums

102

103

par spīti visam, tā izdzīvoja. Tikai 1962. gadā “Hruščova vajāšanu”
laikā pareizticīgo draudze tika slēgta. Ļoti interesantas vēsturiskas
ziņas atstājis šīs draudzes ilggadējais priesteris Pāvils Jankovičs, kurš
draudzi aprūpējis kopš 1890. gada, 1897. gadā viņš tika pārcelts uz
Liepāju par Svētās Trijādības draudzes pārzini, taču turpināja kalpot
arī Aizputē. Aizputes dievnama un draudzes vēsturiskais apskats nopublicēts 2006. gadā žurnālā “Православие в Латвии”. 1935. gadā
pēc arhibīskapa Jāņa Pommera mocekļa nāves garīdznieks Pāvils Jankovičs tika izvirzīts kā kandidāts uz Latvijas Pareizticīgās Baznīcas
bīskapa posteni, bet 1936. gadā uz vikārā bīskapa vietu, taču abos
gadījumos savu kandidatūru noņēmis. Ir zināms, ka 1921. gadā Aizputē kalpojis virspriesteris Nikolajs Pjatņickis, bet 1939. gadā Svētā
Nikolaja draudzi apkalpoja priesteris Hermanis Žegalovs.
Kādā veidā Aizputes pareizticīgo dievnams nonāca adventistu rokās, daudziem šķita mīkla, taču patiesībā viss izrādījās banāli vienkārši. Padomju varas noslēguma fāzē 1988. gadā Svētā Nikolaja
baznīcā sāka kalpot adventisti. Adventistu mācītājs apliecina, ka 90.
gadu sākumā adventistu draudzes priekšstāvji vērsās pie metropolīta
Aleksandra (Kudrjašova) ar lūgumu iegūt dievnamu savā īpašumā.
Metropolīts izrādījās ļoti atsaucīgs un pretīmnākošs. Blakus baznīcai
atrodas padomju karavīru kapu piemineklis un kapu rindas. Metropolīts lūdzis tās aprūpēt. Tālākais notika kā pēc scenārija. Aizputes
pašvaldībā paskaidroja, ka līdz 1994. gadam LPB Sinode nepieteicās
uz saviem īpašumiem Aizputē, citiem vārdiem sakot – atteicās no tā,
kas likumīgi piederēja LPB līdz II pasaules karam. Īpašums pārgāja
Finanšu ministrijas rokās, bet tad 2002. gada 20. septembrī kļuva par
likumīgu septītās dienas adventistu dievnamu. Nožēlojamā stāvoklī
pašreiz atrodas pareizticīgie Aizputē. Tuvākā baznīca atrodas 40 km
attālumā Kuldīgā, taču tur dievkalpojumi notiek vienu reizi mēnesī,
pie tam baznīcslāvu valodā. Tai pašā laikā Katoļu Baznīcas bīskaps
Vilhelms Lapelis 2002. gada 15. novembrī (Sv. Alberta Lielā piemiņas
diena) iesvētīja jaunuzceļamā dievnama pamatakmeni. Tagad Aizputē paceļas moderns un skaists Kristus Karaļa dievnams.
Metropolīts Aleksandrs izlēma, ka Aizputē Pareizticībai nav nekādas nākotnes. To, ko nespēja paveikt padomju vīri, tas tika paveikts
Ziņojumu dēlis pie bijušās Svētā Nikolaja baznīcas
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ar metropolīta Aleksandra svētību.
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Bānūži

Jāņa Oša ziņojuma, kāds nolēmis pielikt šai lietai punktu. Dievnamā
brutāli ielauzušies, nevis rupjas ziņkāres vai mantkārības dzīti, bet ar

Dzērbenes Dievmātes aizmigšanas draudze dibināta 1846. gadā. Ir

nolūku to nodedzināt. Uguns tika pielikta nevis kur citur, bet tieši tajā

saglabājušās šīs draudzes viena no pirmajiem garīdzniekiem – pries-

dievnama vietā, kur atradās viss nepieciešamais dievkalpojumam –

tera Grigorija Judenkova pamācības, kuras izdotas 1896. gadā Rīgā –

priestera tērpi, grāmatas utt. Ugunsgrēkā bojā gāja visa Baznīcas

“Поучения настоятеля Зербенской Успенской Церкви священника

iekārta. Dievlūdzēji bija spiesti samierināties ar iespēju apmeklēt citu

Григория Юденкова на Двунадесятые праздники”. Draudze nekad

dievnamu. Nedaudz vēlāk dievnamu pārvērta par dzīvokļu namu. Ēka

nav bijusi liela. 1918. gadā draudzē skaitījās 290 locekļi. Ir zināms,

tika pārveidota gan no ārpuses, gan iekšpuses. Ar dažādu starpsie-

ka 1939. gadā draudzi apkalpoja virspriesteris Konstantīns Vītols no

nu palīdzību dievnams tika sadalīts attiecīgās daļās. Šķiet, ka tomēr

Kosas.

nama iemītnieki nav jutušies šajā vietā tik omulīgi. Normāls cilvēks

Kurš gan, skatoties uz šo ēku, spētu iedomāties, ka tā kādreiz bi-

tomēr jūt to robežu, aiz kuras paliek bīstami. Dievnams taču ir lūg-

jusi baznīca – dievnams. Ēkas ārējais izskats par to nebūt neliecina.

šanu vieta. Tas, ka dedzinātāji un pasākuma organizētāji ir saņēmuši

Kurā vietā te slējies pareizticīgo krusts, var tikai minēt. Arī ēkas iekš-

savu daļu, varam būt pārliecināti, taču arī citi negrib būt pat netieši

puse ir pārveidota līdz nepazīšanai. Tikai ļoti uzmanīgi pētot iekšējās

līdzdalībnieki šajā noziegumā. Pat padomju laikos ēka stāvēja pus-

sienas, aiz vecām tapetēm un krāsu kārtas pēkšņi pārsteigts pamani

tukša. Vienu laiku tajā mitinājās tikai viena ģimene, kurai vienkārši

raksturīgos dievnama ornamentus. Vieta te ir samērā nošķirta, te nav

citur nebija kur iet. Tagad bijušais dievnams stāv tukšs un izdemolēts.

neviena raksturīga māju pudurīša, visas saimniecības atrodas cita no
citas drošā attālumā, un tomēr dievkalpojumi te regulāri notikuši vēl
1969. gadā – padomju laikos. Bet tad… Kā to var izlasīt no priestera

Bijusī Dzērbenes-Bānūžu Dievmātes aizmigšanas baznīca. 2010. gads

Dzērbenes baznīca no iekšpuses. 2014. gads
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Bērzaune

locekļu skaits bijis ļoti ievērojams. Draudzei bija viss nepieciešamais
pilnvērtīgai dzīvei – gan skola, gan svētkalpotāju ēkas, gan palīgēkas

Savā laikā Bērzaunes draudze bija pati lielākā un viena no vecā-

un daudz zemes.

kajām pareizticīgo latviešu draudzēm visā Latvijā. Tā dibināta 1847.

Diemžēl šī lielā draudze nav pēc sevis atstājusi nevienu vēsturisku

gadā. Draudze attīstījās ļoti sekmīgi. No sākumā draudzē skaitījās ap

apskatu, ir pieejami tikai daži raksti “Ticībā un Dzīvē”, tas arī viss.

1000 locekļu, bet 1910. gadā draudze sastāvēja no 1758 vīriešiem

Pats dievnams cietis II pasaules kara laikā.

un 1852 sievietēm, kopā 3610. 1918. gadā draudzes locekļu skaita

Piebraucot pie Bērzaunes Svētās Trijādības baznīcas drupām, pir-

ziņā ar Bērzauni varēja spēkoties tikai Rīgas draudzes. Draudzē skai-

mais acīs iekrīt brīdinājums – bīstami dzīvībai. Uzreiz var redzēt, ka

tījās 3625 abēja dzimuma cilvēki. Dievnams Bērzaunē tika celts pēc

Bērzaunē kaut kas ar Pareizticību nav kārtībā.

latviešu arhitekta Jāņa Frīdriha Baumaņa projekta (viņš ir autors arī

Sazinoties ar Bērzaunes pagasta pašvaldību, noskaidroju, ka 90.

17 pareizticīgo baznīcām tagadējā Latvijas un Igaunijas teritorijā, to-

gadu sākumā pašvadība pati sazinājusies ar LPB Sinodi, pati piedāvā-

starp Alojā, Bauskā, Bučauskā, Kosā, Māļos, Nītaurē, Mārcienā, kā arī

jusi Sinodei atjaunot īpašumtiesības uz savu likumīgo īpašumu, taču

Visu Svēto baznīcai Rīgā). Draudzes ilggadējais gans bija virsprieste-

no Sinodes sekojis atteikums. Atteikuma arguments – pareizticīgo

ris Pēteris Stūrītis, kurš kalpojis Bērzaunē līdz pat padomju okupācijai.

draudzes esot tik mazskaitlīgas un Bērzaune atrodas 4 km no Mār-

1936. gadā garīgā žurnālā “Ticība un Dzīve” Nr. 8 ir ievietots raksts

cienas, kur baznīca tiek restaurēta, pie tam Bērzaunes un Mārcienas

“Kapu svētki Bērzaunē”. Daži izvilkumi no raksta: “19. jūlijā Bērzau-

baznīcas ir viena un tā paša arhitekta darinājums, ļoti līdzīgas.

nes draudzes robežās esošajos ceļos vērojama liela kustība. Pa tiem,

Pati ideja varbūt nav slikta – draudzēm apvienoties, lai izdzīvotu,

gan no tālienes un tuvienes, dodas gan pajūgos, gan automobiļos,

tikai kāpēc LPB Sinodei bija jāatsakās Bērzaunē no savām ievēroja-

gan tāpat kājām – svētceļnieki. Tie dodas uz Bērzaunes kapsētu, jo
tur šodien kapusvētki. (..) Nevienā draudzē kapu svētkos nav vērojams tik liels cilvēku pieplūdums kā Bērzaunē. Šodien to pāri par 3000
cilvēku…” No publicētā redzams, ka arī brīvās Latvijas laikā draudzes

Raksts žurnālā “Ticība un Dzīve”

Bērzaunes Svētās Trijādības baznīca – pašreiz bezsaimnieka īpašums
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mām zemes platībām un baznīcai piederošām ēkām, kas atrodas labā

Bučauska

stāvoklī. Bijušajās draudzes ēkās bez problēmām un liekiem izdevumiem mierīgi varēja atsākt dievkalpojumus. Sūtiet tikai priesteri, un

Bučauskas Svētā pravieša Elijas pareizticīgo draudze dibināta

viss atsāksies. Var redzēt, ka LPB Sinode pat neizzināja situāciju, un

1850. gadā. Dievnamu projektējis Jānis Frīdrihs Baumanis. To uzcēla

ko viņi 90. gadu sākumā uzreiz pēc PSRS sabrukuma varēja zināt.

1874. gadā. 1910. gadā draudzē bija 339 vīrieši un 329 sievietes.

Vai viņi veica aptauju, cik pareizticīgo Bērzaunes pagastā ir palicis?

Pravieša Elijas dievnams atrodas netālu no Dzelzavas, lielceļa

Neviens par tādu aptauju nav dzirdējis. Domājams, ka šādai LPB Si-

malā. No baznīcas atslēgu glabātāja pēc ticības katoļa uzzinām, ka

nodes rīcībai bija un ir cits motīvs.

pareizticīgo dievkalpojumi te notiek tikai 2 reizes gadā baznīcslāvu

Vārdu sakot, bērzauniešiem pat nepajautāja, vai viņi grib vai ne-

valodā. Pārējā laikā te kalpo luterāņi un katoļi.

grib, bet pievienoja Mārcienas draudzei. Tikai viena nelaime – Mārcie-

Ap pašu baznīcu palikusi tikai 0,52 ha zemes strēle. Pagastā uzzi-

nas atjaunotajā dievnamā dievkalpojumi notiek nevis dzimtajā latvie-

nājām, ka LPB ir atteikusies no savām bijušajām ēkām pie baznīcas.

šu valodā, bet baznīcslāvu valodā ar nelieliem fragmentiem latviski.

Vienu no ēkām esot varējis atgūt bez problēmām. Tagad abu bijušo

Tādā latviskā vidē un novadā kalpot krievu valodā ir vairāk kā dīvaini,

draudzes ēku īpašnieki ir dāņi. Kā izrādās, bijušajai Bučauskas drau-

tas ir izaicinājums – daru, ko un kā gribu. Tas nozīmē, ka LPB vadī-

dzei pieder vēl viens zemes gabals apmēram 22 ha platībā. No tā LPB

ba aprūpē un savāc kopā tikai izkaisītos krievus, atstājot latviešus

vadība neatteicās, to tagad iznomā tie paši dāņi.

bez iespējas sadzirdēt Dieva vārdu sev saprotamā dzimtā valodā. Tai
pašā laikā luterāņu draudze Bērzaunē savu īpašumu ir atguvusi, Luterāņu Baznīca savu īpašumu ir pieprasījusi, neskatoties, ka Bērzaunes luterāņu baznīca arī līdzinājās graustam. Tagad luterāņu baznīca
ir atjaunota. Ko darīt pareizticīgajiem latviešiem šādā situācijā?

Bučauskas Svētā Pravieša Elijas baznīca. 2014. gads
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Daksti

kalpot priesteris Jānis Liepiņš, kurš 1936. gada jūnijā pārcelts par
Jaunpils–Zaubes draudzes pārzini. Viņa vietā tika nozīmēts priesteris

Burtnieku Debesbraukšanas draudze dibināta 1847. gadā. Ziņu par

Aleksandrs Mecs.

draudzi nav daudz. 1927. gadā uz Burtnieku draudzi nozīmē priesteri

Padomju laikos ar Burtnieku draudzi apgājās vēl nežēlīgāk kā lie-

Jāni Plaudi. Draudze ir dzīva, bet lielinieku atstātais posts vēl acīm-

linieku laikos. Padomju varasvīri nolēma caur Dakstiem, kur atradās

redzams – baznīca nodedzināta, saimniecības ēkas izpostītas, skolas

Burtnieku dievnams, būvēt modernu, asfaltētu lielceļu. Grūti teikt,

nams pārbūvēts par dzertuvi un lopu kautuvi. “Nebija priesterim, kur

vai speciāli vai tā bija sagadīšanās, taču speciālistu iezīmētais lielceļš

savu galvu nolikt, – viss izpostīts, netīrs un neglīts,” tā situāciju Burt-

gāja tieši pāri pareizticīgo dievnama vietai. Ja citos līdzīgos gadīju-

niekos apraksta 1936. gadā “Ticība un Dzīve” Nr. 12. Uz priestera

mos parasti iztaisa mazu līkumiņu un saglabā objektu neskartu, tad

Plauža aicinājumu atsaucās arī citu konfesiju kristieši. Tika sarīkotas

šajā gadījumā ar to nerēķinājās. Sanāk, ka, braucot pa asfaltēto ceļu

talkas. Drīz vien pacēlās viena ēka pēc otras. Arī baznīca uzcēlās no

caur Dakstiem, mēs vienmēr pārbraucam pāri bijušajam dievnamam.

pelniem, apkārtni no jauna sāka rotāt staltais baznīcas tornis, no

Vēl pirms dažiem gadiem Dakstos varēja atrast pakāpienus uz De-

kura atkal sāka skanēt dievnama zvana aicinošās skaņas. Atjaunojās

besbraukšanas baznīcu, kuri beidzās tieši pie asfaltētā ceļa malas.

regulārie dievkalpojumi, un draudze varēja turpināt pilnvērtīgu dzīvi.

Tagad arī tos grūti uzmeklēt.

Cik noprotams, pēc priestera Jāņa Plauža atjaunotajā dievnamā sāka

Arī šo vietu tagadējā LPB ir pilnībā aizmirsusi. Pagastā nav nekādu ziņu, ka LPB būtu kaut vai interesējusies par saviem bijušajiem
īpašumiem.

Bijušās Burtnieku Debesbraukšanas baznīcas vieta. Detaļa no fundamenta. 2014. gads

Bijušās Burtnieku Debesbraukšanas baznīcas vieta –
tur, kur krīt uz ceļa lielākās ēnas. 2014. gads
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Dundaga

liturģijas sprediķoja J. Baumaņa tēvs – arī par mīlestību un sirsnību
draudzes locekļu un draudzes gana starpā. Pēc liturģijas un svinī-

1937. gadā izdotajā enciklopēdisko rakstu krājumā “Talsu novads”

ga pateicības aizlūguma viesus uzņēma baznīcas vecākā J. Bielava

pareizticīgo virspriestera Pētera Gredzena rakstā “Austrumu pareizti-

kunga ģimene, kur pie bagātīgi klātiem galdiem jaunajam ganam bij

cīgā baznīca Talsu apriņķī” ir rakstīts: “Dundagas pagasta zemnieks

izdevība tuvāki iepazīties ar savu draudzi. Sirsnīgās galda runās, ka

Fricis Lapovics bija pirmais no Kurzemes latviešiem, kas pārgāja pa-

arī savstarpējās pārrunās un dziesmās laiks aizgāja ātri, un nema-

reizticībā. Viņš jau vairākas nedēļas iepriekš bija ieradies Tukumā pie

not pienāca laiks doties katram savās mājās, lai otrā rītā ķertos pie

priestera Medņa un lūdzis uzņemt to pareizticībā. Mednis noskaid-

saviem ikdienišķajiem darbiem.

rojis, ka Lapovics vairāku gadu laikā, no pareizticīgo “Mācības grā-

Labas sekmes jaunajam Kristus Draudzes darbiniekam viņa svētī-

matas” un arhibīskapa Platona vēstulēm, paspējis ļoti labi iepazīties

gajā darbā – tādi bija draudzes locekļu novēlējumi jaunajam ganam,

ar pareizticību, kādēļ viņa lūgumu ievēroja.” Tas notika 1883. gada

bet līdzšinējam draudzes pārzinim virspr. P. Gredzenam un kora va-

29. oktobrī. Pašā Dundagā pareizticīgo Svētā Konstantīna un Helēnas

dītājam J. Ziemeļa kungam draudze uz atvadīšanos pasniedza balvas

draudze dibināta 1900. gadā. Baznīca tika uzcelta 1911. gadā, to cēla

kā mazu pateicību par līdzšinējo draudzes vadību.”

Ārlavas pagasta lauksaimnieks E. Valters. Šajā baznīcā savas svētkalpotāja gaitas uzsāka bīskaps Jānis Garklāvs. 1936. gada 27. septem-

Priesteris Jānis Garklāvs apkalpoja arī Kolkas Kristus Piedzimšanas draudzi un Ķūļciema Svētā Arsēnija draudzi.

brī Jelgavas bīskaps Jēkabs Karps viņu iesvētīja par priesteri. 1936.

II pasaules kara laikā 1943. gada 28. februārī Rīgas katedrālē Jāni

gadā žurnālā “Ticība un Dzīve” Nr. 11 šajā sakarā ir neliels apraksts:

Garklāvu iesvētīja par Latvijas Pareizticīgo Baznīcas Rīgas bīskapu,

“Dundagas draudze 25. oktobrī sagaidīja savu jauno garīgo ganu

kam tajā laikā bija padotas visas pareizticīgo draudzes Latvijā. Ne-

– priesteri J. Garklāva tēvu. Bij skaidri redzams, ka draudze šo die-

skatoties uz kara grūtībām, bīskapam Jānim izdevās organizēt garī-

nu izjuta kā svētku dienu, un tas arī saprotami, jo kopš 1921. gada
nebij sava priestera. Tādēļ saprotams, ka draudzes prieks bij liels,
un tā centās savu ganu saņemt cik vien labi varēja. Baznīca pušķota
zaļumiem un puķēm. Pie baznīcas uzcelti skaisti goda vārti ar attiecīgiem uzrakstiem. Ļaužu pieplūdums neparasti liels, jo visi grib redzēt
jauno ganu un ar viņu iepazīties. (..) Garīdzniekiem ienākot baznīcā, tos saņēma dziedātāju koris ar skaisto dziesmu “Tas Kungs ir
mans Gans …” Bez ieiešanas lūgšanām un īsa aizlūguma par draudzi
un viņas jauno ganu, prāvests Pēteris Gredzens teica apsveikšanas
runu, uzsvērdams, ka tagadējos laikos priestera amatu var uzņemties tikai tas, kam sirds deg mīlestībā uz Dievu, uz sv. Pareizticību
un uz tuvākiem. Ja nu J. Garklāva tēvs ir apņēmies savu mūžu un
savus spēkus ziedot šim darbam, kas nesola materiālu labumu, bet
gan trūkumu, – tad ir skaidrs, ka viņa sirds deg šinī mīlestībā, un
tādēļ viņš ir pelnījis, ka arī draudze viņam atmaksā ar sirsnību un
mīlestību. Ļoti nosvērtu un sirsnīgu atbildes runu teica J. Garklāva
tēvs, pēc tam sākās Liturģija, kurā piedalījās visi trīs garīdznieki. Pie

Sens Dundagas Svēto Konstantīna un Helēnas baznīcas foto
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ga žurnāla “Dzīvības Vārds” izdošanu latviešu valodā, kura redaktors
bija Rīgas sieviešu klostera priesteris Nikolajs Vieglais.
1944. gada rudenī vācu pavēlniecība pavēlēja bīskapam Jānim atstāt Latviju, viņš devās bēgļu gaitās uz Vāciju. Sev līdzi viņš paņēma
Tihvinas Dievmātes ikonu. Viņa pārraudzībā nodibināja pareizticīgās
draudzes Bavārijā. 1949. gada 22. jūlijā bīskaps Garklāvs ieceļoja
ASV, kur darbojās Ņujorkas pareizticīgajās draudzēs, pēc tam tika
iecelts par Detroitas un Klīvlendas bīskapu. 1955. gadā viņu iesvētīja
par arhibīskapu, un viņš pārcēlās uz Čikāgu, kur vadīja Čikāgas un
Mineapoles eparhiju. Šajā amatā viņš palika līdz 1978. gadam, kad
80 gadu vecumā aizgāja atpūtā.
Arhibīskaps Jānis Garklāvs mira 1982. gada 11. aprīlī Čikāgā. Viņa
izvadīšanā no Krievu Pareizticīgās baznīcas Svētās Trīsvienības katedrāles piedalījās ASV Pareizticīgo baznīcas metropolīts Teodosijs no
Ņujorkas.
Savā testamentā viņš uzrakstīja, ka viņa izvesto Brīnumdarošo
Tihvinas ikonu ir jāatgriež Tihvinas klosterī, “kad tas tiks pilnībā

Dundagas pareizticīgo baznīca no iekšpuses. 2014. gads

atjaunots”. Arhibīskaps Jānis ar savu audžudēlu Sergeju Garklāvu, kas arī ir garīdznieks ASV, bija šīs ikonas ilggadējie sargātā-

Dundagas pareizticīgo baznīcas interjers 90. gadu sākumā. Lijas Ivaskas foto

Dundagas draudzes priestera māja. Ēkas kreisajā pusē pašreiz atsākušies dievkalpojumi
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pareizticīgo skaits apriņķī nedaudz samazinājās. Savas skolas draudzēm vairs nebija. Pareizticībā bija 3 procenti iedzīvotāju, bet līdz
trīsdesmito gadu beigām skaits palielinājās līdz 7 procentiem. Pašreiz rajonā darbojas tikai Dundagas draudze.
Ir arī Lijas Ivaskas pierakstītā liecība 1992. gadā: “Tikuši līdz Dundagai, atrodam arī meklēto māju – “Matisonus” ar Sāmīša vecotēvu,
kuram gan ir 91 gads. Mūs ielaiž sieviete, tā ap 65 gadu veca. Pats
vecaistēvs esot nolicies atpūsties. Tomēr vecaistēvs laikam ir mūs
sadzirdējis un ceļas augšā. Ir priecīgs par ciemiņiem, tomēr vecums ir
uzlicis savu zīmogu gan atmiņai, gan “apgriezieniem”. Vecaistēvs grib
mūs cienāt un ir priecīgs nākt mums līdzi un rādīt baznīcu. Bet, tā kā
ir dziļš sniegs, tad nākas viņu atrunāt no šī pasākuma un mūs pavada
labdare, kura dzīvo viņa mājā. Viņa stāsta, ka viņi – trīs cilvēki, trīs
ticīgie, nolēmuši dzīvot vienā mājā. Viņa gan esot luterāne, bet Dievs
taču esot viens un vai tad tik svarīgas konfesijas?
Dundagas baznīca. Kāds mūs laikam ir gaidījis. Celiņš uz baznīcu notīrīts. Krusts atlūzis un karājas uz leju. Iekšā: jumts caurs un
ūdens tecējis uz grīdas, svētbildes no ikonostasa arī kaut kur pazuČikāgas un Mineapoles arhibīskaps Jānis Garklāvs – bijušais Dundagas priesteris.
Virspriestera Sergeja Garklāva foto

dušas, taču daļa bojājas pie ļoti mitrajām sienām. Skapī grāmatas,
bet ap analoju, baznīcas vidū vēl savītuši ziedi, laikam flokši. No apkārtējiem iedzīvotājiem uzzinām, ka dievkalpojums laikam noturēts

ji. 2004. gadā ikona caur Rīgu atgriezās Tihvinas klosterī. Par šo

vēl pērn, rudenī.”

brīnumu ir sarakstītas grāmatas. Arhibīskapa Jāņa Garklāva dzīves

Ar metropolīta Aleksandra nākšanu pie varas situācija mainījās.

ceļš aprakstīts grāmatās “Latvijas Pareizticīgā Baznīca. Vēstures ko-

Šķiet, ka dievkalpojumi te netika noturēti vismaz gadus 20. Kāda ta-

mentārs”, “Tihvinas Dievmātes ikonas patvērumā”, “Под покровом

gad izskatās baznīca no iekšpuses, ir redzams fotouzņēmumā. Tipiska

Тихвинской иконы. Архипастырский путь Иоанна (Гарклавса)”.

nolaidība. Tajā pašā laikā Dundagā baptisti uzcēla jaunu dievnamu.

Diemžēl paša arhibīskpa Jāņa Garklāva personība Latvijā tiek at-

Pēdējā laikā LPB vadību kāds uzmodināja no miega; tā kā pati

stāta pilnīgā novārtā un necieņā. Vēl 90. gados Dundagas baznīcā

baznīca līdzinās graustam un tur kalpot nav iespējams, uzsākti diev-

notika dievkalpojumi. To apliecina vēl paši pareizticīgie latvieši. “Tal-

kalpojumi dievnamam blakus esošās ēkas vienā no istabiņām – bi-

su Vēstis” 1991. gada 10. janvārī nopublicēja rakstu “Pareizticība

jušajā priesteru mājā. Ar pašu baznīcas ēku arī ir sanācis juridisks

Talsu apriņķī”, kur rakstīts, ka 1904. gadā Talsu apriņķī darbojās

kāzuss, ko saprast un atrisināt var tikai profesionāls jurists. Ēka sa-

četras pareizticīgo baznīcas: Sv. Trīsvienības baznīca Talsos, Jāņa

dalīta divās daļās. Viena pieder Baznīcai, otra privātpersonai; zeme

Kristītāja baznīca Sasmakā, Sv. Arsēnija baznīca Ķūļciemā, Kristus

zem ēkas pieder LPB, tāpēc privātpersona ir spiesta maksāt Sinodei

Piedzimšanas baznīca Kolkā. Šai laikā visvairāk latviešu bija Sasma-

īres naudu.

kas un Ķūļciema draudzēs. Visvēlāk – 1900. gadā draudze izveidojās Dundagā, kas tai laikā bija pie Ventspils apriņķa. Latvijas laikā
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Endzeliņi–Tumšupe

Gueterurkunden (aus den Jahren 1501 bis 1545). Herausgegeben
von Dr. H. von Bruiningk – Riga, 1923, Nr. 350. Volters no Pleten-

Kas to būtu domājis, ka tagadējā Tumšupes ciemata agrākais no-

bergas, Vācu ordeņa mestrs Livonijā, apliecina, ka viņš ar savu līdz-

saukums bija Endzeliņi. Skaists vārds, skan kā zvaniņš. Endzeliņi par

padomnieku padomu un piekrišanu ir Johanam Zegerotam (Johann

Tumšupi pēc Lobes saimnieces Ernas Priedītes (94 gadus veca 2012.

Segeroth) un visiem viņa likumīgiem, īsteniem mantiniekiem par viņa

gadā) stāstītā iesākti saukt jau pirmajā Latvijas laikā, saglabājoties

uzticīgo dienestu izlēņojis 1 arklu zemes ar 1 saimniecību (Gesinde),

arī Endzeliņu nosaukumam. 1914. gadā izdotajā nedēļas laikrakstā

sauktu Pecken Nicles, un 3 iebūviešus (Einfusslinge), kas atrodas Ro-

“Pareizticīgo Latviešu Vēstnesis” minēts nosaukums Endzeļi. Vārds

denpoisze apgabalā (Gebiet) un draudzē (Kirchspiele) šādās robežās:

Endzeļi–Endzeliņi, pēc visa spriežot, ir latviskots vācu – zviedru laiku

sākt no liela akmens, saukta Schmorgel, kas atrodas pie Rīgas ceļa,

nosaukuma Henselshof atvasinājums. Endzeliņu–Henselmuižas–Tum-

– upīte, saukta Howgell, – saimniecība, kas kopš senlaikiem abos

šupes teritorijas vēsture dokumentos fiksēta jau 1404. gada 23. jūnijā

upītes krastos tikusi lietota un, pēc zemnieku teiktā, vēl tiek lietota

Vācu ordeņa Livonijā landmaršala Bernda Hefelmaņa un Rīgas nama

– pa upīti Abschoppe (Tumšupe) augšup līdz Russche (Krievupītei)

komtura Ceigera no Vīšelas zemes robežu strīdu izšķiršanā starp Ro-

upītei – Siguldas robeža, saukta Algenas, – līdz Rīgas ceļam, kur sā-

pažu un Siguldas zemes ļaudīm, kur ir minēta Krievupīte – Russchen

kas robeža. Šajās robežās Ropažu zemnieki pēc vecām tiesībām var

beche un citi vēl nenoskaidroti veci vietu nosaukumi. Krievupīte no

lietot savas pļavas, zemi, bišu kokus, dravas, bet Johans var lietot

viduslaikiem līdz 20. gs. sākumam iezīmēja Ropažu pilsnovada ZR

pļavas, zemi, birzis un dravas, ko minētā saimniecība no senlaikiem

robežu ar Jaunodzirnavu un Siguldas pilsnovadiem.

lietojusi Antzenn pagastā, pēc lēņa tiesībām uz mūžīgiem laikiem.

Henseles muižas teritorija pirmo reizi dokumentos minēta 1521.

Bez tam Johanam un viņa mantiniekiem tiek izlēņots 1 kulmitu liels

gadā, kad Vācu ordeņa mestrs Livonijā Volters fon Pletenbergs muižu

zemes gabals, kas atrodas pie upītes blakus baznīckunga kupicai (vai

izlēņoja Johanam Zegerotam. Zīmīgs ir 1521. gada dokuments, kurā

kapelai?) (koppelen), uz kura viņš var būvēt ērbeģi un stalli, kur viņš

parādās, ka Vācu ordeņa mestrs Livonijā Volters fon Pletenbergs izlē-

var izkroģēt vienu vai divas mucas alus. Dots Cēsīs, 1521. gadā,

ņo zemes gabalu ar 1 arklu zemes52 un 1 saimniecību, sauktu Pecken

piektdienā pēc abata Egīdija dienas [6. septembrī].

Nicles, ar trīs iebūviešiem. Interesanti, ka dokumentā nosaukums

1634. gada noraksts Rīgas rātes arhīvā, Dītriha Bēzes īpašumtie-

Henselshof neparādās, bet minēts tikai 17. gs. norakstos kā Andre-

sību un Andrelein muische (Henselshof), Ropažu draudzē, atjauno-

lein muische (Henselshof). Pats dokuments skan šādi: “Livlaendische

šanas lietā.”
Pēc Johana Zegerota nāves 1561. gadā Gothards Ketlers to pie-

Arkls (vācu Haken) 15. gs. 11 ha
1. Lauksaimniecībā izmantojamās zemes platības un vērtības mērs; arī zemes rentes
un zemes nodokļu aplikšanas vienība. 13. gs. par arklu sauca zemnieku saimniecību, ko
apstrādāja ar vienu zirgu, vienu spīļarklu un vienām ecēšām. 16. gs. pastāvēja 5 dažādi
arkla lielumi. Zviedru valdība centās ieviest vienotu arklu sistēmu. Kārlis XI Vidzemē par
viena arkla saimniecību pavēlēja saukt saimniecību, kas gadā spēja dot nodevas un klaušas 60 dālderu apjomā. Tomēr praksē par maksāšanas vienību uzskatīja 35–45 dālderus
ienesošu saimniecību (arī arklu revīzijas).
2. Zemes apstrādāšanas galvenais rīks, ar kuru apvērš un uzirdina zemi. Līdz 20. gs.
Latvijā visbiežāk lietoja spīļarklu. Pakāpeniski spīļarklus nomainīja vienlemeša arkls, vēlāk – daudzlemešu arkls. “Tildes Datorenciklopēdija Latvijas Vēsture” © Tilde, 1998-2012
Arkls (latīņu aratrum) var nozīmēt gan zemes apstrādāšanas rīku, kas tolaik bija spīļarkls
ar dzelzs lemešiem, gan nodevu aplikšanas vienību (kā to saprata viduslaikos). Pamatojoties uz 15. gs. liecībām, arkla lielums arī pāris gadsimtu agrāk varēja būt ap 30 pūrvietu
(11 ha); šāda platība tad arī kļuva par nodevu aplikšanas vienību (Zemzaris 1981, 75).
(Historia.lv)

šķīra Tomasam Bosem, un Gustavs Ādolfs šo īpašumu 1632. gadā
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apstiprināja leitnantam Tomasam Bosem (tajā laikā saukta arī par
Bēzena muižu).
Henseļmuiža pie Tumšupes pastāvējusi, iespējams, līdz pat 18. gs.
sākumam. Pēc Lielā Ziemeļu kara 1710. gadā Henseļmuiža pāriet no
Zviedrijas uz Krievijas kroņa īpašumu un nezināmu iemeslu dēļ tiek
pārcelta pie Krievupītes netālu no apdzīvotas vietas Meži – Meschia
(tagadējās Mežjurkas).
Kad Ropažu pagastā meklēju informāciju, kur varētu būt Svētā
Nikolaja baznīcas vieta, mani savienoja ar Andreju Planderu. Andrejs

man pārsūtīja viņa rīcībā esošos materiālus. Šīs vēstures liecības

kundzības, cara laikā 19. gs. vidū 109 latvieši pieņēma Pareizticību.

izmantoju šajā aprakstā. Kā orientieri baznīcas meklējumos man no-

Viņi cerēja arī uz zemi. Dubrovskis pareizticīgajiem katram piešķīra 3

rādīja bijušo Endzeliņkrogu. Tam pretī esot atradies dievnams. En-

desetīnas zemes izcirtumā. Tomēr 1905. gadā pēc ticības brīvības pa-

dzeliņkrogs celts 17. gs. pie svarīga zviedru kara ceļa – no Rīgas caur

sludināšanas 70 latvieši atgriezās evaņģēliski luteriskajā draudzē. Tas

Ropažu novadu, Allažiem, Mālpili, Nītauri, Skujeni, Piebalgu, Alūksni,

izskaidrojams ar lielkrievu šovinisma uzplūdiem tajā laikā un krievu

Vastselīnu uz Krieviju. (Skuķīši, Podkājas, Endzeliņmuiža...). Zviedru

valdības politiku – latviešu pārkrievošanas pasākumiem. Rusicisms

kartē atzīmēts kā Hensling krug (šajā ceļa posmā bijuši arī Katsskrog,

kā garīga slimība nodarījis daudz ļauna ne tikai Latvijā, bet arī visā

Podkay krog, Kasckrogh). Bet jau 18. gs. beigu kartē rakstīts latvie-

pasaulē, jo izraisa tikai un vienīgi nepatiku, atgrūšanos un naidu.

šu mēlē kā Enselnkrohgs. 19. gs. vidū revīzijā pierakstīts Krug und

Muižas mežus Dubrovskis novēlēja valstij, tāpēc vietējos kapos

Schmiede. Krogs un smēde, tātad jau 19. gs. Kroga ēkā ir atradusies

viņam uzcelts piemineklis. Kapsētā Pirmā pasaules karā vaļņa malā

arī smēde. Mūsdienās ēku sauc par „Vībotnēm”, tā ir sliktā stāvoklī

aiz akācijām apglabāti arī latviešu strēlnieki. Kapos guldīta vietējā

un neapdzīvota, apsaimniekotājs ir Ropažu novada pašvaldība.

pareizticīgo Žvīguru dzimta, kuri apkopj savus kapus un mirušos ap-

Kad 19. gs. vidū daļa Ropažu draudzes zemnieku pārgāja Pareiz-

glabā vēl joprojām.

ticībā, Endzeliņos uzcēla pareizticīgo baznīcu, ko projektēja slavenais

Interesantu informāciju Andrejam Planderam atsūtīja Eižens Up-

arhitekts Augusts Roberts Pflūgs. Pēc R. Pflūga projektiem uzcelts

manis: “Nosūtu divas bildes, kas saistītas ar Endzeliņiem. Tās uzņem-

vairāk nekā 10 pareizticīgo baznīcu Latvijā – Vecsalacā, Kalsnavā,

tas 30. gados.

Jumpravā, Skrudalienā, Koknesē, Kārzdabā, Liezērē, Vestienā, Bīri-

Pirmā bilde uzņemta pie mūsu senča Jura Zaķa kapa Endzeliņu kap-

ņos un Janovskā. Viens no pazīstamākajiem R. Pflūga darbiem ir Pa-

sētā. Šobrīd šī kapsēta ir galīgi aizaugusi un pamesta, bet pēc šīs bil-

reizticīgo Katedrāle Brīvības bulvārī 23 (1876–1884). Viņa projektu

des man izdevās kapu malā atrast mana senča kapu. Krusts gan ir no-

izvēlējās pēc sacensības ar divu citu Rīgas prominenču – J. F. Bauma-

gāzts, taču saglabājies un vārdu var izlasīt. Viņš bija Puikules muižas

ņa un H. Šēla darbiem. Katedrāles arhitektūra iemantoja laikabiedru

zemnieku māju rentnieks, kas ar visu savu ģimeni 19. gs. 50. gados

nedalītu atzinību, par to slavinošas atsauksmes parādījās arī Krievijas

pārgāja Pareizticībā.

presē. Tika īpaši uzsvērts, ka vietējais arhitekts ir radījis dievnamu,
kura gars uztverts daudz izteiksmīgāk, nekā to būtu spējuši amata
brāļi no Krievijas.
Līdz ar pareizticīgo baznīcu Endzeliņos uzcēla arī krievu muižu un
ierīkoja skolu. Skolā mācības bija bezmaksas – sākumā mācījās no
viena līdz diviem gadiem un no 1887. gada – trīs gadus. 10–13 gadu
veci bērni mācījās lasīšanu, rakstīšanu, rēķināšanu, un interesanti
liekas, ka meitenes varēja atteikties no pēdējiem diviem priekšmetiem. Par galveno mācību priekšmetu uzskatīja reliģijas zinības – lūgšanu, katehisma un baznīcas dziesmu mācīšanu.
1858. gadā minēta Russische Pfarre (Krievu baznīcas māja), kurā
mitinās Pawul Lentschowsky. 19. gs. Krievu muižas īpašnieks esot bijis kņazs Dubrovskis. Gan viņš, gan viņa brālis – pareizticīgo mācītājs
Endzeliņos dzīvoja neprecējušies. Lai tiktu vaļā no vācu baronu virs122
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Viens no viņa dēliem – Andrejs vēlāk kļuva par pirmo latviešu izcelsmes pareizticīgo bīskapu Vitebskā ar Aleksandra vārdu.

žurnālā “Dzīvības Vārds”. Par Endzeliņu draudzes eksistenci pagājībā
liecina tikai pamesta kapsēta, kuru atrast nav nemaz tik vienkārši, jo

Man nav zināms, kurā gadā Juris Zaķis pārcēlās uz Endzeliņiem,

kapsēta ir ārkārtīgi aizaugusi. Lai gan man bija rokās karte ar norādi,

taču, cik atceros no vectēva stāstītā, viņš ir dzīvojis baznīcas mājā.

kur atrodas šie kapi, es tos meklēju vismaz stundu. Pēc senās, 1866.

Endzeliņos bija pareizticīgo baznīca, kas nav saglabājusies. Nezinu

gadā zīmētās kartes no Svētā Nikolaja dievnama uz kapiem gāja ceļš.

arī, kur tā bijusi.

Tagad šī vecā ceļa nav, to aizšķērsojusi bijusī zvērsaimniecība “Jugla”,

Fotogrāfijā redzamie cilvēki ir: viņa dēls Pēteris Zaķis, kas bija

tagad “Stirnas”. Lai atrastu kapsētu, beigu beigās biju spiests iet gar

tirgotājs un namīpašnieks Rīgā, Jura Zaķa mazmeita Marija Niki-

zvērsaimniecības žogu un mūri, līdz tas beidzās. Lai gan kapsēta ir

forovska (pareizticīgo mācītāja Vitebskas guberņā Adriāna Ņikifo-

pārvērtusies līdz nepazīšanai, te šur tur var atrast pareizticīgo apbe-

rovska atraitne, dz. Krivošapkina) un Jura Zaķa mazdēla Mihaila
Krivošapkina sieva Ņina (dz. Šervinska). Pats Mihails Krivošapkins
fotografē. Viņš bija tiltu inženieris un vienu laiku arī Rīgas pilsētas
domnieks. 1941. g. 14. jūnijā viņu ar visu ģimeni izsūtīja uz Sibīriju.
No 5 cilvēkiem atgriezās tikai divi bērni.
Otrā bildē viņi stāv pie kādas ēkas Endzeliņos – domājams, kur Juris Zaķis dzīvoja. Vairāk nekādu citu datu par Endzeliņiem man nav.”

Tagad Tumšupē, bijušajos Endzeliņos nekas nav palicis pāri ne
no Svētā Nikolaja baznīcas, ne no draudzes ēkām. Vēl II pasaules
kara laikā šeit notikuši dievkalpojumi. To apliecina Rīgas bīskapa Jāņa
Garklāva rīkojumi 1943. un 1944. gadā kara laikā iznākušajā garīgajā

Garīdznieku Dubrovsku kaps Endzeliņu kapos. 2014. gada oktobris
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dījumu vietas, krustus, piemiņas plāksnes. Sev par lielu brīnumu, kā

Latvijas brīvvalsts laikā šo vietu sauca Eži. Māļi–Eži atrodas Amatas

pirmajam burtiski uzdūros nogāztam, zālēs ieaugušam palielam gra-

novada Skujenes pagastā braucot no Skujenes uz Vecpiebalgu. Tātad

nīta krustam. Krusta augšējais gals bija spēcīgi iegrimis zemē, bet,

abi brāļi priesteri kalpoja apmēram 120 km attālumā viens no otra.

attīrot tā pamatni no sakritušajām lapām un zāļu stiebriem, atklājās

No tā izriet, ka kņazam Dubrovskim bija divi brāļi – jau augstāk minē-

piemiņas plāksne, uz kuras skaidri varēju izlasīt, ka te apglabāti divi

tais brālis Henselhofas – Endzeliņu priesteris un otrais brālis, kas arī

pareizticīgie garīdznieki – Henselshofas (Гензельсгофский) priesteris

bija priesteris, tikai precēts un kalpoja Ežu Debesbraukšanas baznīcā.

Mihaēls Ivanovičs Dubrovskis, kas miris 1867. gada 25. decembrī 37

Neviens līdz šim nav noskaidrojis bijušās Svētā Nikolaja baznīcas

gadu vecumā, un Ešenhofas (Эшенгофский) priesteris Pāvels Iva-

patieso atrašanās vietu. Tas arī nav tik vienkārši. Pati baznīca, iespē-

novičs Dubrovskis, kas miris 1860. gadā 33 gadu vecumā. Plāksnes

jams, gājusi bojā jau I pasaules kara laikā. Ir liecības, ka dievnams

apakšā minēts arī zīdainis Pāvels. Ešenhofa ir mūsdienu Māļi. Pirmās

atradies tieši pretī tagadējai pieturai “Tumšupe” šosejas otrā pusē un
pretī bijušajam krogam, taču tas nesaskan ar atzīmēto baznīcas vietu
kartē. Pēc vecās 1866. gada kartes baznīca atradās apmēram tajā
vietā, kur atrodas pietura “Tumšupe”. Iespējams, ka divi liela izmēra
akmeņi pie pieturas ir atliekas no dievnama fundamenta. Spriežot pēc
Svētā Nikolaja baznīcas un pareizticīgo kapsētas atrašanās vietas un
liecībām par citām draudzes ēkām, draudzei piederēja vismaz 10 ha
zemes. Arī te LPB nepieteicās uz saviem bijušajiem īpašumiem.
Par Endzeliņu pareizticīgo draudzi ziņas ir devis arī J. K. Broce
(Broce J. K. Zīmējumi un apraksti. 3. sēj.: Latvijas mazās pilsētas un
lauki. Rīga: Zinātne, 2002, gads, 105. lpp.).

Endzeliņu Svētā Nikolaja dievnama iespējamā atrašanās vieta
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Ērgļi

las, kapsētas. Ir pat parādīta Ērgļu pareizticīgās baznīcas un draudzes
naudas summu kustība pa gadiem – no 1933. līdz 1938. – un drau-

Paldies Dievam, ka bija un ir tādi garīdznieki, kas, rūpējoties par

dzes saimnieciskais stāvoklis. Protams, visu brošūru šeit pārstāstīt

sava ganāmpulka nākotni, ir izpētījuši un atstājuši draudžu rašanās

nav iespējams, tāpēc mūsdienu notikumu kontekstā atspoguļošu no

un darbības vēsturi. Svētie tēvi pauduši kopēju atziņu, ka kristietības

šīs grāmatiņas galveno.

attīrīšana no pagātnes noved to līdz iznīcībai, kā tas noticis protestan-

Ērgļu Dieva parādīšanās draudze ir viena no vecākajām Vidzemes

tismā. Kas mēs būtu bez pagātnes? Savā ziņā unikāls ir “Ērgļu pareiz-

vidienē. Tās pirmsākums meklējams 1830. gadā, kad šeit sāka dar-

ticīgās baznīcas un draudzes apraksts”, kuru 1939. gadā sastādījis Ēr-

boties priesteris Jānis Troickis. Ap 1845. gadu nodibinājās Ērgļi kā

gļu priesteris Jānis Plaudis. Aprakstu nelielas brošūras formā izdevusi

patstāvīga draudze, kuras robežās ietilpa Ērgļu, Katrīnas, Ogres un

M. Didkovska izdevniecība Rīgā. Brošūrā ir 24 lappuses. Tajā smalki

Jumurdas pagasti. Kopējais draudzes locekļa skaits bijis 1229 vīrieši

aprakstīta draudzes rašanās vēsture, draudzes īpašumi – ēkas, sko-

un 1162 sievietes, kopā 2381 persona.
Pirmā dzīves vieta draudzes vadītājiem un telpas dievkalpojumu
noturēšanai bija Ērgļu muižas vecajā brankūzī, jo labākas vietas muižas kungs nav devis. Baznīcas priekšniecība par tām neērtām telpām
muižas īpašniekam maksājusi gadā 200 sudraba rubļu. Tā kā minētās telpas nebija piemērotas un lielskungs citu nedeva, tad no 1850.
gada baznīcas vadītāji pārcēlās uz Ozolmuižu, kur par to pašu maksu
atrada piemērotas garīgam darbam telpas, telpu trūkuma un satiksmes neērtības dēļ arī draudzes dzīve nevarēja sekmēties, kamēr
atrada savu zemes stūrīti, kur varētu novietot vajadzīgās celtnes.
Zemes lietā tika pieliktas lielas pūles, lai sasniegtu vēlamo. Beidzot
Ērgļu muižas īpašnieks Tranzehe bez maksas dāvāja pareizticīgās
baznīcas, klēra mājas, skolas un saimniecības ēku vajadzībām vienu
desetīnu zemes, kas atradās Rīgas–PIeskavas lielceļa un Cēsu ceļa
malā. Lai gan zeme ir smilšu kalns, tomēr savs īpašums. Ar zemes
iegūšanu draudze sāka nopietni gatavoties vajadzīgo ēku celšanai.
Zemes galīga

nodošana – apstiprināšana ievilkās garumā, un drau-

dze to saņēma sava rīcībā tikai 1860. gadā. 1863. gada 26. septembrī
tika iesvētīti jaunceltņu pamati – baznīcai un klēra mājai. Kā pirmā
no celtnēm kļuva gatava lietošanai klēra māja, kurā kopš 1867. gada
novembra izvietojās draudzes vadītāji. Pagaidām turpat noturēja arī
dievkalpojumus, jo Ozolmuiža nebija šim nolūkam piemērota.
Baznīcas iesvētīšana notika 1869. gada 2. novembrī. Iesvētīšanu
ar Viņa Eminences Rīgas un Jelgavas bīskapa Benjamiņa svētību izdarīja Kārzdabas prāvests M. Koroļevs ar līdzkalpojošiem trim priesteĒrgļu priestera Jāņa Plauža brošūras vāks, kurā var redzēt pareizticīgo baznīcu

riem. Ar 1869. gadu arī visas saimniecības ēkās bija kārtībā, kā: kūts
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ar klēti un vāgūzi zem viena jumta, malkas šķūnis un pirtiņa. Visas

veco ir 3,99 ha. Šinī dusas vietā dus arī daži pazīstami tautas darbi-

minētās ēkas tika nodotas draudzes rīcībā.

nieki. Minēsim 1919. gada 23. maijā no lieliniekiem nošauto Latvijas

Draudzē kalpojošie garīdznieki bijuši gan latvieši, gan krievi, arī

atbrīvotāju, bijušo baznīcas psalmotāju un skolotāju Jāni Andriksonu.

viens vācietis – priesteris Nikolajs Reinhauzens. Priesteri: 1) Jānis

Viņa nošaušanas vietā, netālu no Ērgļu muižas, tagadējā dzelzceļa

Troickis līdz 1847. g.; 2) Pēteris Pjatnickis – 1851 g.; 3) Simons

malā aug 4 ozoliņi kā piemiņas zimholi, jo tur četrus arī nošāva.

Treskins no 1852. g.; 4) Vasilijs Šalfejevs no 1861. g.; 5) Andrejs

Otrs tautas darbinieks bijušais miertiesnesis Kārlis Apsītis. Viņš

Gobiņš no 1862. g.; 6) Pēteris Āboliņš no 1868 g; 7) Ignatijs Aus-

sniedzis palīdzību arī Ērgļu pareizticīgai baznicai, ievelkot baznīcā

tricis no 1872. g.; 8) Nikolajs Reinhauzens –1875. g; 9) Emiljans

elektrību. Šim nolūkam dāvājis 200 latu. Viņš nomiris 1931. gada

Meņšikovs – 1878. g.; 10) Jēkabs Pisčers – 1880. g.; 11) Jēkabs

25. jūnijā. Pie kapa akmeņa piemineklis. Trešais ir bijušais baznīcas

Feders – 1887. g.; 12) Jānis Grunduls – 1890. g.; 13) Nikolajs Koro-

draudzes priesteris Jānis Apinis, kurš arī no lieliniekiem tika vajāts,

ļevs – 1893. g.; 14) Nikolajs Tretjakovs – 1896. g.; 15) Jānis Apinis

piedraudot pat ar nošaušanu, bet Dieva žēlastība to glāba. Viņš no-

– 1914. g. un 16) Jānis Plaudis no 1934. gada.

mira no plaušu karsoņa 1934. gadā 14. novembrī. Pie kapa akmeņa

Žurnāla “Ticība un Dzīve” 1937. gada Nr. 3 ievietotas ziņas, ka
draudzes locekļu skaits Ērgļos kopš 1900. gada ir palicis nemanīgs.
Ļoti aizkustinošs ir priestera Jāņa Plauža draudzei piederošo kapsētu un tajās apbēdīto draudzes locekļu apskats.

piemineklis. Sevišķi izcilu darbību parādījis cilvēces labā bijušais Ērgļu baznīcas draudzes priesteris, Nikolajs Tretjakova tēvs. Viņa laikā
draudzes skolai uz baznīcas pusi uzcēla jaunu piebūvi un pārējā ēkas
daļā veica lielākus remonta darbus. N. Tretjakova tēvs bija par Rīgas

Ērgļu pareizticīgās baznīcas draudze sāka darboties 1846. gadā,

apriņķa prāvestu no 1906. gada līdz aiziešanai no Ērgļiem 1914. gada

bet tai nebija zemes, uz kuras varētu savu dzīvi nostiprināt. Kā nai-

15. maijā. Viņa darbība sevišķi kronējās ar to, ka 1905.–1906. gadā

dīgie spēki darbojās pret Pareizticību garigā laukā, tāpat tie nerimās

viņš sniedza savu garīdznieka palīdzību tiem nelaimīgiem, kurus soda

arī saimnieciskā ziņa un apgrūtināja pareizticīgos, kad vien tiem bija

ekspedīcija bija nolēmusi nāvei. Caur viņa gādīgo palīdzību tika no

izdevība. Tādēļ arī pagāja vairāki gadi, kamēr draudze tika pie savas

nāves izglābti daudzi Ērgļu un apkārtējo pagastu nelaimīgie, nāvei

zemes un kapsētas. Kaut gan jau 1847. gadā bija dots rīkojums,

nolemtie cilvēki. Aizstāvēdams citus, viņš netaupīja sevi, kādēļ arī

ar kuru tika paziņots, ka pie jaunatklātām draudzēm jānorāda zeme

pats nokļuva zem nāves draudiem. No šā stāvokļa viņu izglāba aug-

kapsētām, tomēr Cēsu bruģu tiesa tikai ar 1849. gada 16. decembra

stākā garīgā valde.

un 7. februāra 1850. gada rakstu N° 195, ierādīja jaunai kapsētai

Ērgļi un apkārtne nav aizmirsuši Tretjakova tēva kultūras darbī-

vietu. Zeme kapsētas vajadzībām tika ierādīta vienas desetīnas lielu-

bu. Caur viņa labvēlību varēja nodibināties Ērgļos Izglītības biedrība,

mā, netālu no baznīcas zemes, kuru pieņēma eparhijas garīgā valde.

kuras pirmie dibinātāji bija pareizticīgie. Arī biedrības mājas cēlāji un

Šo zemi dāvināja Ērgļu muižas īpašnieks J. G. Tranzehe. Pēc zemes

zemes devējs bija pareizticīgie. Pareizticība ir vienmēr stāvējusi par

saņemšanas draudze tūlīt ķērās pie darba un 1852. gadā uztaisīja

tautu un ar tautu...

norādītai zemei sētu un uzcēla jaunu bēru kambari. Kad darbi bija

Cik zināms, pēc 1905., 1906. nemiera gadiem ta laika Ērgļu Lab-

veikti, tad arī kapsētu iesvētīja 1852. gadā, ar kuru dienu arī sāka

darības biedrība savā pilnsapulcē, ņemdama vērā piedzīvotās soda

apglabāt kapsētā mirušos draudzes locekļus. Kapsēta atrodas no baz-

ekspedīcijas dienas un Tretjakova tēva aizstāvēšanas – glābšanas

nīcas uz ziemeļu pusi, ap puskilometru no baznīcas, jaukā, patīkama

darbību, nolēmusi: dāvāt Tretjakova tēvam grāmatu ar uzrakstu “par

smilšu kalniņā. Tagad tajā dus liels daudzums draudzes bērnu. Pirmā

tautas glābšanu soda ekspedīcijas laikā”, bet grāmata dažu nelabvē-

kapsētas daļa ir jau pierakta un tagad tai, ar zemes reformas likumu,

līgu cilvēku iedomības (skaudības) dēļ nav tomēr pasniegta. Pēdējos

piegrieza vēl zemi klāt, tā ka tagadējais kapsētas lielums kopā ar

gadus N. Tretjakova tēvs pavadīja klusībā, nogurdināts no dzīves dar-

130

131

biem un slimības, un slēdza savas acis uz mūžību savā bijušā draudzē,

Ērgļu draudzei ir vēl arī citas kapsētas. Par kapsētu, kura atrodas

klēra mājā, 1935. gada 18. maijā, nodzīvojis 75 gadus 4 mēnešus

Ogres pagastā, no rakstiem redzams, ka tai zeme piešķirta no Ogres

un 13 dienas. Apglabāšanā piedalījās priesteri no Rīgas: Nikolajs Ma-

muižas īpašnieka par brīvu (Rīgas konsistorijas 1853. gada 13. mar-

kedonskis, Kirils Blodons, Sausnējas Nikolajs Brežģis un Ērgļu Jānis

ta raksts). Šī kapsēta tagad tiek lietota kopīgi ar luterāņu draudzi.

Plaudis. Nelaiķi viņa pēdējā gaitā pavadīja daudzi viņa darbības laika

Katra draudze tajā apglabā savus piederīgos. Pazīstamākie no tur

darbinieki un draudzes locek|i, kuri ar siltām runām un piemiņas ziedu

dusošiem pareizticīgiem ir: 1) baznīcas stārasts Justiņs Steinbergs,

nolikšanu šķīrās no mīļās kapa kapiņas. Kapa kopiņu grezno piemiņas

miris 1901. gada 18. jūlijā; 2) Mārtiņš Jansons, miris 1918. gada

krusts ar kapa apmali, ko apgādājusi un uzlikusi viņa dzīvesbiedre.

18. februārī, sabijis par baznicas stārastu no 1908. līdz 1918. ga-

Salda dusa Tev, teicamais Kristus druvas darbiniek!

dam; 3) skolotājs Andrejs Steinbergs, miris 1935. gada 16. martā, un

Pie pašas baznīcas, altāra sienas dienvidu pusē atdusas bijušie

4) krietnais tēvijas sargs, pulkvedis, aizsargs Kirils–Kārlis Reinbahs,

draudzes gani, priesteri: Jēkabs Piščeris, miris 1887. gada 17. aprī-

miris 1936. gada 6. aprīlī. Pie kapa piemiņas plāksne ar uzrakstu “no

lī, un Nikolajs Koroļevs, miris 1895. gada 16. decembrī. Abiem kapi

aizsargiem”. Ir vēl “Katriņas” kapsēta, kurā arī guldīti vairāki pareizti-

iežogoti ar dzelzs sētu un pušķoti čuguna krustiem. Mīļas rokas tos

cīgie, bet par tiem noteiktu ziņu trūkst.

uzkopj un uzspodrina krustus un sētas, kā arī kapu kopiņas grezno

II pasaules kara laikā Ērgļu draudze darbojās pilnā sparā. To aplie-

ziediem. Katra ticīgā pienākums ir neaizmirst savus draudzes vadītā-

cina Rīgas bīskapa Jāņa Garklāva rīkojums 1944. gadā, ar kuru Ērgļu

jus, kuri strādājuši Kristus druvā, parādot tiem savu atzinību, apkojot

iecirkņa prāvests Augustīns Hofmanis ir apbalvots ar zelta krustu, un

viņu kapu kopiņas.

Aleksandrs Bangerskis iecelts par Ērgļu Dieva Parādīšanās baznīcas
psalmotāju. Vēlāk A. Bangerskis tika iesvētīts par priesteri. Vācu ar-

Ērgļu draudzes bijusī skola

Ērgļu Dieva parādīšanās baznīcas vieta
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mijai atkāpjoties, caur Ērgļiem gāja frontes līnija. Pēc aculiecinieku

Eži-Māļi

stāstītā Ērgļos palika veselas tikai 3 ēkas. Diemžēl pareizticīgā baznīca tika nopostīta.

Ežu – Māļu Debesbraukšanas draudze dibināta 1848. gadā. Ziņu

Tagadējā LPB vadība, nesaprotamu un līdz galam nenoskaidrotu

par šo draudzi nav daudz. 1860. gadā mira draudzes priesteris Pāvels

motīvu vadīta, 90. gadu sākumā atteicās no visiem saviem īpašu-

Dubrovskis. Ežu draudzes skola tika nopostīta I pasaules kara laikā,

miem Ērgļos – gan no zemes, gan no bijušās klēra mājas, kas varētu

palicis tikai fundaments. 1939. gadā Ežu draudzi apkopa virsprieste-

kalpot par pagaidu kalpošanas vietu kā agrāk. Ērgļos līdz pat šim lai-

ris Konstantīns Vītols no Kosas. Ežu dievnams ir viena no skaistāka-

kam ir pietiekoši daudz pareizticīgo. No bijušās pareizticīgo baznīcas

jām Latvijas pērlēm. 1872. gadā to projektējis pirmais izglītotais lat-

palikusi pāri tikai piemiņas plāksne ar uzrakstu, kuru uzstādījis kāds

viešu arhitekts Jānis Frīdrihs Baumanis (1834–1891), kas ir vairāku

pareizticīgs ērglēnietis, bet altāra sienas dienvidu pusē vēl saglabāju-

pazīstamu celtņu – J. Vītola Mūzikas akadēmijas, Rīgas cirka, Valsts

šās divas krūmos ieaugušas apbedījumu vietas, uz vienas no tām vēl

bankas u.c. ēku projekta autors. Pēc Baumaņa projekta uzceltas 8

stāv čuguna krusts, kas liecina, ka te ir priesteru Jēkaba Pišķera un

pareizticīgās baznīcas Latvijā un 10 Igaunijā.

Nikolaja Koroļova atdusas vietas.

Padomju laikā Māļu baznīcā atradās tukšās taras pieņemšanas

Savā laikā bija mēģinājumi atjaunot Ērgļos pareizticīgo latviešu

punkts.

draudzi, taču bez sekmēm. Cilvēkus šokē tagadējās LPB vadības at-

2007. gadā Kaspars un Līga Dimiteri noorganizēja Ežos dievnama

tieksme gan pret potenciālo draudzi Ērgļos, gan vienaldzīgi cinisko

sakopšanas talku. Salasījās gan vietējie, gan atbraucēji. Baznīcas ap-

attieksmi pret savu pagātni, pret bijušajiem garīdzniekiem, kuru apbedījumu vietas nodotas aizmirstībai. Tagad Ērgļos katoļi ceļ savu
dievnamu, bet Pareizticībai ar metropolīta Aleksandra svētību te ir
pārvilkts trekns krusts – eminence nolēma, ka Pareizticībai te nav
nekādas nākotnes.

Ežu Debesbraukšanas baznīca. 2014. gads
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kārtne tika uzposta, iztīrīta. Ap baznīcu tika izzāģēti saaugušie koki,

Galgauska

jo tie kaitēja celtnei. Pēc talkas tika sarūpēts cienasts, kas strādā,
tam arī būs labi paēst. Dimiteru pāris salaboja baznīcas torņa un

Gulbenes novada mājaslapā ir rakstīts, ka Galgauskas pagasta no-

jumta kritiskās daļas. Tuvojoties Kristus Piedzimšanas svētkiem, viņi

saukums cēlies no t.s. “poļu laikiem” 16.–17. gs., kad muiža ieguvusi

ielika tukšajā dievnamā palielinātu Betlēmes ikonu, kuru apvija ar

nosaukumu pēc tās īpašnieka – pana Golgovska vārda. Pirmās brīvās

skujiņām un degošām lampiņām, fonā skanēja pareizticīgie dziedā-

Latvijas laika sākumā Galgausku dēvēja par Golgovsku, vēlāk, latvis-

jumi. Tāda klusa patīkama atmosfēra ilga divas nedēļas. Baznīca bija

kojot šo vārdu, ieviesās nosaukums Galgauska. Baznīcas oficiālajās

atvērta visiem garāmgājējiem un visiem garām braucošajiem, kuri

ziņās 1918. gadā Golgovska rakstīta – Голгофск. Zināms, ka poļi ir

neslēpa savu interesi. Vietējie iedzīvotāji priecājās. Uz Kristus Pie-

rietumslāvi. Skaidri redzams, ka vārda Голгофск sakne ir Голгоф.

dzimšanas svētku aizlūgumu metropolīts Aleksandrs komandēja igumenu Joannu Sičevski, kurš sprediķī Dimiteru ģimenei norādīja uz to,
ka tādas darbības, kādas atļaujas viņi, ved uz šķelšanos, kas ir liels
grēks, kuru nespēs nomazgāt pat ar mocekļa asinīm. Šī garīdznieka
uzstāšanās ir fiksēta audioierakstā. Vietējie ļaudis nespēja saprast,
par ko ir runa un kāpēc pirmais garīgās atdzimšanas notikums pēc
ilgajiem padomju terora laikiem tiek nodēvēts par šķelšanos.
Savus novērojumus ceļojuma laikā pa Vidzemi piefiksējis Andrejs
Sesks: “Piestājam pie Māļu Pareizticīgo baznīciņas. Neatceros, kas
tur bija ierīkots tajos labajos krievu laikos, bet grausts bija nepārprotams. Tagad atzīstams pārsteigums. Durvis vaļā, ko nevar teikt
par daudzām smalkākām baznīcām visā Latvijā. Protams, lai kaut cik
atjaunotu, naudiņas nav un diez vai arī kādreiz būs, jo ne jau dažu
ticīgo dēļ biezā Pareizticīgo baznīcas vadība Latvijā atvērs savas naudas lādes. Tikām vietējie darījuši, ko varējuši. Mēsli iztīrīti, pie sienām
necilas svētbildītes, pret ieeju galdiņš ar Bībeli. Logu vietā polietelēna
plēve. Virs logiem bezdelīgu ligzdas un izeju meklē tikko izlidojušie
putnēni.”53
Nesen piebraucām pie Ežu baznīcas, lai izdarītu kādu svaigu fotouzņēmumu. Dievkalpojumi te notiek vienu reizi mēnesī, bet dievnama stāvoklis nav mainījies kopš Dimiteru aktivitātēm. LPB vadība
te nav ielikusi nevienu santīmu, lai gan draudzei pieder ievērojamas
zemes platības, kuras tiekot kādam iznomātas.

53

http://celojumi.draugiem.lv/celojums/12512255/pari-vidzemei
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Sakne norāda vārda leksisko nozīmi. Голгофa tulkojumā no slāvu

Baznīcas interjera detaļas nav saglabājušās, izņemot daļēji izpos-

valodas nozīmē Golgāta. Pēc vārda jēgas pareizāk būtu Galgausku

tītas 2 podiņu krāsnis, dekoratīvu koka margojumu un griestu glez-

dēvēt par Golgātu.

nojumus. Plānojuma struktūra, kā arī ļoti bagātīgais ārējais, dekoratī-

Svētā Jāņa Kristītāja Galgauskas draudze dibināta 1846. gadā.

vais noformējums vēl ir saglabājies. Aiz baznīcas ir baronu Mengdenu

19. gadsimta vidū bija izveidojušās pareizticīgo draudzes Stāmerie-

dzimtas kapi. Uz kapakmeņiem lasāms, ka divi baroni nodzīvojuši 61

nā un Galgauskā, jo muižu īpašnieki bija pareizticīgie. Viņu iespaidā

un 47 gadus, bet divas baroneses – katra tikai 18 gadus.

arī daudzi latvieši pārgājuši pareizticībā. Galgauskas muižas Svētā

Tilts pāri Tirzas upei, kas bija īsākais ceļš uz šo dievnamu, 20. gs.

Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca uzcelta laika posmā no 1850. līdz

astoņdesmitajos gados sagruvis. Tagad līdz baznīcai var nokļūt sausā

1860. gadam. 1918. gadā draudzes locekļu skaits bija 627 cilvēki.

laikā, mēģinot pārbrist Tirzas upi, vai arī braucot pa Smiltenes šoseju

“Līdztekus lielceļam, kas ved no Tirzas staciju uz Galgausku, vijas

un tad iegriežoties meža ceļā, kas atvedīs braucēju līdz baznīcai, ja

Tirzas upīte. Gleznaini ir Tirzas upītes krasti, un tur, kur upīte paliek

pa ceļam negadīsies nomaldīties.

platāka un dziļāka, uz augstā krasta paceļas Galgauskas Svētā Jāņa

Valsts kultūras pieminekļu inspekcijas galvenā inspektore Gulbe-

Kristītāja dievnams,” – ar tādiem vārdiem žurnālā “Ticība un Dzīve”

nes rajonā Sarmīte Dundure skaidro, ka Galgauskas pagastā Svētā

(1938, septembris, Nr. 17) iesākas metropolīta Augustīna draudzes

Jāņa Kristītāja pareizticīgo baznīca ir bezsaimnieka īpašums. Baznīcā

apmeklējums.

sienas un griesti ir cietuši no mitruma, tomēr griestos virs altāra var

Galgauskas baznīca ir pamesta kopš 80. gadiem. Dievnams ir ie-

saskatīt baltu balodi ar izplestiem spārniem. Zīmētais putns lido zilā

audzis kokos un gandrīz nav pamanāms pat tad, kad tas atnācējam ir
tuvu blakus. Ēka atrodas mežā grūti pieejamā vietā.

Baronu Mengdenu kapi aiz baznīcas

Galgauskas baznīcas altāris. 2014. gads
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debesu jumā, un līdzīgi saulei no tā uz visām pusēm stiepjas gaismas

Ineši

stari. Griestu un sienu zilajā pamatkrāsā var arī saskatīt mākonīšus
un virs tiem bērniem līdzīgu eņģeļu sejas un mazus spārniņus. Pa-

Pareizticīgo latviešu kalendārā 1939. gadam ir minēta Vecpiebal-

visam var saredzēt deviņus eņģeļus un desmito virs ieejas durvīm

gas Pētera–Pāvila draudze, kas dibināta 1846. gadā un kuru apkalpo

baznīcas galvenajā zālē. Tur joprojām zīmējumā skaidri redzams eņ-

priesteris Jānis Plaudis no Ērgļiem. Zināms, ka no 1904. līdz 1908.

ģeļa krūšutēls, kas, pacēlis roku lūgšanā, skatās debesīs, un blakus

gadam draudzē kalpoja priesteris Nikolajs Pjatņickis.

ir balts krusts.

Atrast Pētera-Pāvila dievnamu Vecpiebalgā neizdevās. Labi, ka at-

Gulbenes bibliotēkā par Galgauskas baznīcu un baronu Mengdenu
kapiem ir sakrājušās daudzas rakstiskas liecības. Pamestajā baznīcā

radās kādi, kas ieteica sameklēt Mārtiņu Frīdvaldu Inešos. Viņš zinot
visu vai gandrīz visu par novadu. Tā arī izdarījām.

konstatētas dīvainas izdarības. Pašreiz altāra vietā dievnamā ir iz-

Izrādās, ka Vecpiebalgas baznīca atradās tieši Inešos. No diev-

rakta dziļa bedre. Savā laikā uz altāra un ap to izlikti seši amatieru

nama diemžēl ir pāri palikusi tikai drupu kaudze un maza daļiņa no

krusti. Savukārt otrajā stāvā ceļā uz zvana torni novietots biedēklis

vienas sienas. To uzspridzināja 1944. gada 19. septembrī vācieši.

– guloša lelle cilvēka augumā. Iespējams, ka notikušas izdarības,

Pētera–Pāvila baznīca atradās uzkalniņā turpat blakus Vecpiebalgas

kas saistītas ar sātanismu un melno maģiju. Baznīca un baronu kapi

muižas kompleksam pie Orisāres (Arisas) upītes, kas ir īsākā upe

tika apgānīti daudzas reizes. Iespējams, izraktas un nozagtas ir ba-

Latvijā. Vecpiebalgas muižas ēka celta 1688. gadā un tajā laikā bija

roneses Natālijas (dzimusi 1835. gada 12. jūnijā – mirusi 1882. gada

zviedru valdības īpašums. Pēc Lielā Ziemeļu kara, kad 1710. gadā

13. septembrī) un barona Ivana (dzimis 1822. gada 15. jūlijā – miris
1883. gada 13. decembrī) mirstīgās atliekas. Kam šīs atliekas tiek
izmantotas, var tikai iedomāties.
Galgauskas iedzīvotājs Kārlis Pērkons, kas dzīvo pāris kilometru
no baznīcas un baronu atdusas vietas, pauž, ka kapi un baznīca atrodas nomaļā vietā meža biezoknī un ir neaizsargāti, neviens nevarot
zināt un garantēt, ka te atkal neierodas kādi vandaļi. Viņš atceras, ka
baronu kapi jau atrakti pirms vairākiem gadiem. “Es un daudzi Galgauskā tikai priecātos, ka baznīcai un kapiem atrastos saimnieks, ja
atjaunotos pareizticīgo draudze,” saka K. Pērkons.
LPB vadība diemžēl nav pieteikusies nedz uz draudzes zemi, nedz
uz pašu baznīcu, tāpēc tagad dievnams ir bezsaimnieka īpašums un
atrodas jau uz privātās zemes. Pašreiz patiešām šai vietai piestāvētu
vārds Golgāta.

Vecpiebalgas Pētera-Pāvila pareizticīgās draudzes dievnams.
Foto no Mārtiņa Frīdvalda personiskā arhīva
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feldmaršals Šeremetjevs iekaroja Rīgu un Vidzeme tika pievienota

gada uz krievu valodu bija jāpāriet gandrīz visām mācību iestādēm.

krievu valstij, tad viņš pēc briesmīgiem postīšanas darbiem, kad ķei-

Tika slēgta arī pazīstamā Tērbatas Universitāte, tās vietā nāca Jur-

zaram varēja ziņot, ka Vidzemē nav vairs ko postīt, iesniedza Pēterim

jevas Viskrievijas Universitāte. Krievu valodā bija jākārto arī visas

Lielajam par Piebalgu, kura, kā protams, tad bija kroņa īpašums,

tiesvedības un likumdošanas lietas. Nežēlīga pārkrievošanas politika

šādu līgumu, kas arī tika ievērots. “Patvaldīgākais Ķeizar, Visužēlīgais

tika uzspiesta visai cariskās Krievijas Eiropas daļai – no lepnās Poli-

Kungs! Es iedrošinos lūgt no Jūsu Ķeizariskās Majestātes vispazemī-

jas, Baltijas līdz pat pašapzinīgajai un miermīlīgajai Somijai. Latviešu

gāk kādu žēlastību pēc tam, kad es Jūsu Ķeizariskās Majestates lai-

literatūrā šīs laiks spilgti aprakstīts rakstnieka Pāvila Rozīša darbā

mīgos ieročus puslīdz vadījis un tikpat darbos, kā arī citur visur turējis

“Valmieras puikas”. Gubernators rīkojās ar pagastvaldēm un rakstve-

ar Dieva palīgu Jūsu Ķeizariskās Majestātes labumus vērā, – tad lū-

žiem, kurators ar skolām un skolotājiem – viss vienā laikā. Rakstveži

dzu pilnīgā padevībā Jūsu Ķeizarisko Majestāti, lai man žēlīgi novēlētu nevis par maniem nopelniem, bet no žēlastības, Rīgā Licenta namu
un Vidzemē Vecpiebalgu līdz ar visām tai piederošām muižām, kā jau
to citi panākuši, lai man būtu vecuma dienās kāds iepriecinājums.
Augusta mēneša 1. dienā 1711. gadā. Jūsu Ķeizariskai Majestātei
vispadevīgākais kalps Boriss Šeremetjevs.”
Šo lūgumu ķeizars Pēteris ir paklausījis, un no tā laika Vecpiebalga
līdz ar Jaunpiebalgu ir piederējusi Borisa Šeremetjeva pēcnākamiem.
Šeremetjeva saimniekošanas laikā ap 1784.–1786. gadu tika uzcelta muižas dzīvojamā ēka tagadējā izskatā. Šobrīd muižas telpās
atrodas pagasta padome, bibliotēka un kultūras nams.
Muiža kalpojusi par prototipu Slātavas muižai brāļu Kaudzīšu romānā “Mērnieku laiki”. Pie muižas atrodas parks 4,2 ha platībā. Parkā
ir 43 koku un krūmu sugas. 22 no tām eksotu, kuras visas ir saglabājušās. Parku apjož laukakmeņu žogs. Muižas vīna pagrabiņā iekārtots
Piebalgas novadpētniecības muzejs, kurš iepazīstina apmeklētājus ar
Piebalgu senā un ne tik senā pagātnē. Muzeja dvēsele un izveidotājs
ir Mārtiņš Frīdvalds. No viņa arī uzzinājām visu iespējamo informāciju
par Pareizticību Vecpiebalgā.
Pētera–Pāvila baznīca tika celta ap 1845. gadu karaspēka vajadzībām, kas stāvēja Vecpiebalgas muižā kazarmās. Pa gadiem četrdesmit pirmatnējā steidzībā taisītā koka ēka bija jau novecojusies un
kļuvusi nestipra, tāpēc grāfs Šeremetjevs ap 1883. gadu uzcēla jaunu
no mūra. Klīst baumas, ka baznīcu un muižu savienojusi pazemes eja.
1886. gadā iesākās priekš skolotājiem un pagasta rakstvežiem
grūtie krievināšanas laiki, kur pavēlēja kā vieniem tā otriem visu
mācīt, visu rakstīt tikai krieviski, bet maz bija, kas to spēja. No 1887.

Vienīgā ikona, kas saglabājusies no bijušās Pētera-Pāvila baznīcas.
Piebalgas novadpētniecības muzeja eksponāts
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iespēja drīzāk izlīdzēties, dabūdami kaut kur kādus rakstu paraugus

pārkrievotāji bija aprēķinājuši, ka 50 gados latvieši un igauņi būšot

un palīdzēdamies ar vārdnīcām; bet daudz grūtāk klājās skolotā-

jau pārkrievoti. Bet viņi bija nepareizi novērtējuši latviešu un igauņu

jiem, uzņemot krievu valodu par mācības valodu, kur vajadzīgs ie-

tautskolotājus. Tie gan pietiekoši mācīja skolēniem krievu valodu, bet

spēt vaļēji runāt. Kamēr vēl bij pirmais inspektors Grāvītis, kurš kā

līdztekus arī uzturēja dzīvu nacionālo garu. Pārkrievošanas politika

jau sirsnīgs latvietis turējās pret skolotājiem iecietīgāk, cik viņam

izraisīja milzīgu aizvainojumu, dusmas un protestus. Dzimtā valoda

tas bij iespējams; bet viņa pēcnācējs Pravdins prasīja neiespējamus

bija pamats, ap kuru saliedējās katra tauta, būvēja savu pašapziņu

panākumus īpaši krievu valodas iemācīšanā, tāpēc vajadzēja atstā-

un brīvības sapņus. Uzspiestā krievu valoda bija simbols represijām

ties no vietām, kam tas īsti nebij iespējams. Tā Vecpiebalgas drau-

un augstprātīgai kundzībai. 1905. gada revolūcijā pret pārkrievoša-

dzē divi skolotāji, Korbs un Blundts, šķīrās no viņu darba vietām un

nas politiku atklāti nostājās kā latviešu skolotāji, tā sabiedrība. Skolu

Jaunpiebalgā A. Dārziņš, Emīļa Dārziņa tēvs – visi trīs pirmie skolas

statistika rādīja, ka vispārējā izglītība Baltijā slīdējusi uz leju. 1913.

druvas celmlauži.

gadā sākās jauns pārkrievošanas vilnis. Krievijas Valsts domē Balti-

Likums dzimto valodu ļāva lietot tikai kā palīglīdzekli mācību sāku-

jas deputāti iesniedza pieprasījumu, un deputāts J.Zālītis domē, starp

ma posmā. Situāciju vēl vairāk saasināja 1893. gadā izdotā pavēle,

citu, teica: “Visbeidzot man jāsaka, ka jaunais pārkrievošanas vilnis

kas noteica, ka krievu valodai skolās jābūt ne vien mācību, bet arī sa-

būs tikpat nesekmīgs, kā iepriekšējais, kas pastāvēja līdz 1906. ga-

runu valodai. Tas nozīmēja, ka skolēniem savā starpā un ar skolotāju

dam. Ar spaidu līdzekļiem nevar likt piesavināties krievu kultūru. Šādi

bija jārunā vienīgi krieviski. Pēc cilvēku aptaujas, kas šajā skolā mācī-

paņēmieni tikai modina nacionālu pašapziņu un pastiprina cittautiešos

jušies, ir zināmas divas lietas: tajā mācījušies abu dzimumu audzēkņi.

kulturālās pašaizsargāšanās spējas”. (Materiāls no Latviešu konversā-

Pārkrievošanas laikā tiem, kas savā starpā sarunājušies latviski, ir bi-

cijas vārdnīcas. Mārtiņa Frīdvalda datorsalikums. 2004. gads)

jis jānēsā kaklā koka dēlis ar uzrakstu “Es runāju latviski”, līdz laikam,

Pēc tam, kad 1944. gada septembrī pareizticīgo baznīcu uzspri-

kamēr pats noķēra nākošo, kas kaut ko pateica latviski. Dedzīgākie

dzināja, dievkalpojumi notika priestera mājā. 1958. gadā pareizticīgo

Vecpiebalgas pareizticīgās draudzes priestera māja, tagad bezsaimnieka īpašums

Vecpiebalgas pareizticīgās baznīcas drupas. 2014. gads
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draudze savu darbību beidza, jo kolhozs “Komunisma ceļš” priestera

Inte

māju attiesā sev par labu un cilvēkiem vairs nav vietas, kur noturēt
Intes Svētā Jāņa Kristītāja draudze dibināta 1857. gadā. Viena

dievkalpojumus.
Tāpat kā daudzās citās Latvijas vietās, arī te viss nodots aizmirstī-

no pēdējām ziņām par šo draudzi ir minēta II pasaules kara laikā ar

bai. Draudzes zeme ir jau pašvaldības īpašums, bet pareizticīgo skola

Rīgas bīskapa Jāņa svētību iznākošajā žurnālā “Dzīvības Vārds”. Žur-

ir kļuvusi par kāda cilvēka privātīpašumu. Par šīs ēkas patieso pielie-

nāla 7. numurā ir ievietoti paziņojumi, vienā no kuriem minēts Intes

tojumu un pagātni liecina vēl labi saglabājies uzraksts krievu valodā

dievnams: “1944. g. 11. martā Rīgas Katedrāles priesteris Georgijs

uz ēkas sienas – “Школа”.

Benigsons iecelts par Cēsu Kristus Apskaidrošanās baznīcas pārzini.
Viņam uzdots apkopt arī Intes Sv. Jāņa Kristītāja baznīcu.
1944. g. 11. martā priesteris Aleksandrs Mecs atbrīvots no uzdevuma apkopt Cēsu Kristus Apskaidrošanās un Intes Sv. Jāņa Kristītāja draudzes.” Tātad II pasaules kara laikā šī draudze turpināja
darboties.
Meklējot Svētā Jāņa Kristītāja baznīcu Intē, sazinājos ar Amatas
novada domi. Tur zināja tikai par Intes skolu, kurā, pilnīgi iespējams,
ir notikuši arī dievkalpojumi. Pašreiz Intes skola esot kļuvusi par
graustu. Atbildīgais par zemēm Gints Bauers pavēstīja, ka LPB likuma
paredzētā kārtībā ir pieteikusies uz šo īpašumu, taču tas arī ir viss,
vairāk neko nav darījusi. Īpašums nav nokārtots zemesgrāmatā un
atrodas ļoti bēdīgā stāvoklī, izlauzti logi, izdemolēta ēkas iekšpuse.

Bijusī Vecpiebalgas pareizticīgās draudzes skola ar labi saglabājušos veco uzrakstu

Intes skola, Svētā Jāņa Kristītāja baznīca. 2014. gads
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Kārzdaba

valdībai. Turpat blakus šim bijušajam labi izdomātajam kompleksam
atrodas arī Kārzdabas kapi, kas uz baznīcas apkārtnes fona ir ļoti labi

Kārzdabas Dievmātes Piedzimšanas draudze dibināta 1846. gadā.

saglabājušies un sakopti. Daudzos gadījumos, lai saprastu, kas noticis

Kārzdabas pareizticīgo baznīca uzcelta 11 gadus vēlāk – 1875. gadā.

un notiek ar LPB bijušajiem un tagadējiem īpašumiem, ir jāpaliek par

To projektējis arhitekts R. Pflūgs, kurš projektējis arī Rīgas pareizti-

detektīvu. Taču uzzināt par katru cenu visu informāciju nav pašmērķis.

cīgo katedrāli.
1869. gadā par Kārzdabas iecirkņa prāvestu bijis virspriesteris M.
Koroļevs. No 1904. līdz 1908. gadam šo amatu pildīja priesteris Nikolajs Pjatņickis, bet no 1910. līdz 1913. gadam – priesteris Jēkabs
Karps. 1936. gadā par Kārzdabas iecirkņa prāvestu bija priesteris Jānis Eniņš. No 1938. gada draudzē darbojas priesteris Jānis Baumanis.
Padomju varas laikā baznīca pārstājusi darboties. Dievkalpojumi
šeit nav atjaunojušies arī tagad. Dievnama iekšpuse ir izdemolēta, izrakāta altāra vieta. Vietvietām jumtā var redzēt palielus caurumus,
caur kuriem ēkā tiek visāda veida nokrišņi. Tas, protams, skaistā dievnama mūžu nepaildzina. Vienīgie dievnama iemītnieki ir divi baložu
pāri, kas baznīcas telpā ielaižas pa caurumiem jumtā. Bijušajai pareizticīgo draudzei piederēja iespaidīgas zemes platības, kuras tagad
tiekot iznomātas. Nenoskaidrotu iemeslu dēļ Kārzdabas skola vairs nav
pareizticīgo īpašums, tā tagad skaitās daudzdzīvokļu māja. Izbrīna arī
tas, ka arī Kārzdabas mazā skola vairs nepieder Baznīcai, bet paš-

Kārzdabas Dievmātes Piedzimšanas baznīca. 2014. gads

Kārzdabas baznīca no iekšpuses
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Kolka

jums kartēs un citos oficiālos dokumentos līdz 19. gadsimta beigām
ir Domesnes, bet vietējie iedzīvotāji ciemu saukuši par Kolkasragu.

Kolka ir sens Kurzemes lībiešu ciems. Ineresantas ziņas par Kolku

Tikai 20. gadsimtā nostiprinājies apdzīvotās vietas nosaukums Kolka.

ir publicējusi Baiba Šuvcāne. Kolkasraga senākais nosaukums Do-

Nosaukums Kolka, lībiski Kūolka, saistāms ar Baltijas jūras

mesnes pirmoreiz lasāms Zviedrijā atrastajā Mervalas rūnakmenī. To

somu valodās izplatītu vārdu: tas pielīdzināms igauņu kolgas, kolk,

datē ar 1040. gadu. Rūnakmenī Kolkasrags apzīmēts ar vārdu Tumis-

somu kolkka — kakts, stūris, nostūris, igauņu valodā sastopama arī

nis, fonētiskā rakstībā tas būtu Domisnaes. Valodniece Benita Lau-

nozīme “jūras līcis”. Tomēr lībiešu valodā šis vārds zināms tikai kā

mane grāmatā “Zeme, jūra, zvejvietas: Zvejniecības leksika Latvijas

vietvārds, tādēļ pieļaujams, ka “Kolka” ir igauņu izcelsmes nosau-

piekrastē” devusi šī vietvārda izcelsmes un nozīmes skaidrojumu. No-

kums. Bet lībiešu lietotais Kolkasraga apzīmējums Kūolka nana bur-

saukuma otrā daļa “nes” varētu būt skandināvu cilmes sugas vārda

tiski tulkojams kā “Kolkas deguns”.

zemesrags apzīmēšanai. Vietvārda pirmā daļa “Domes” varētu būt

Tādi ir vietvārdu Kolka un Domesnes izcelsmes un nozīmes skaid-

cēlusies no latīņu domus ecclesiae, kas vāciskā nosaukumā skanē-

rojumi, kas balstīti uz senākiem rakstītiem avotiem. Taču bieži rak-

tu “Gemeindehaus mit Wohnung der Geistlichkeit” (Draudzes nams

stos, īpaši jau tūrisma literatūrā, sastopams cits nosaukuma skaid-

ar mājvietu garīdzniecībai).

rojums, kas šķiet itin nopietns un balstīts kādā senā leģendā. Teika

Viduslaiku valodu speciāliste profesore Bjanka Patoki (Bianca Pa-

«Kā cēlies Kolkas nosaukums» publicēta arī Pirmajā lībiešu lasāmgrā-

tocchi) no Šveices personiskā sarakstē devusi nedaudz atšķirīgu do-

matā (Ežmi līvõd lugdõbrōntõz, Tartu, 1921) košradznieka Augusta

mus ecclesiae skaidrojumu. Minētais jēdziens saistoties ar reliģisku

Skadiņa stāstījumā:

rituālu vietu, nozīmējot — sapulču nams, kulta nams, bet ne baznīcu

“Senatnē lībieši karoja ar vāciešiem. Viens lībietis dzina septiņus vā-

kā ēku, kur notiek liturģiskās ceremonijas. Domus ecclesiae apzīmē-

ciešus no lielā purva līdz Kolkas ragam, kur bija pēdējā cīņa. Lībietis ar

jot privātu namu, vietu, kuru kulta vajadzībām lietojuši kristieši mūsu

koka vāli krāva vācietim pa galvu, saukdams: “Kūol ka, rakkarz, sa tän

ēras pirmajos gadsimtos. Pieņemamāks šķiet otrais skaidrojums, jo

jära! Nomirsti arī, rakari, šeit!” Tā tas “kūol-ka” vārds stāv vēl šodien.”

Kolkasraga senais nosaukums Domesnes ir veidojies laikā, kad kris-

“Dzimtenes Vēstneša” 1914. gada 11. (24.) oktobrī publicētajā

tietība vēl nebija ienākusi mūsu zemē. Tomēr abi skaidrojumi nav

rakstā “Kaut kas par tagadējiem lībiešiem” atrodama teika par vārda

pretrunā, ļaujot pieņemt, ka nosaukuma Domesnes pamatā varētu

Domesnes izcelšanos, ko raksta autoram (diemžēl publikācija ir bez

būt atsauce uz kādu reliģiska rakstura ēku.

paraksta) stāstījis “kāds vecs lībietis”:

Ciema kā apdzīvotas vietas nosaukums pirmo reizi atrodams Lī-

Tanī vietā, kur tagad ir Rīga, agrāk bijis lībiešu ciems ar vārdu

bekas domkunga Varendorfa tiesas spriedumā, kas datēts ar 1387.

“Dom” (vēlāk tur uzbūvēta Doma baznīca). Kad vācieši ieradās Dau-

gada 17. oktobri. Dokumentā nosaukti apmēram 20 ciemi, kas pie-

gavas grīvā, viņi aizdzina Doma iedzīvotājus, kuri meklēja patvērumu

derējuši Rīgas domkapitula valdījumā esošai Dundagas pilij, viens no

tagadējā Kolkasragā. Vēlāk vācieši viņus te atrada un nāca iekarot šo

tiem saucies Domesnes.

“Domes nest” (Doma ligzda).

Dokumentos nosaukums Kolka sastopams kopš 18. gs. Tā 1741.

Protams, šī ir tikai tautas etimoloģija un tāpat nebūtu pieskaitāma

gada 9. marta ieraksts Irbes–Ģipkas draudzes grāmatā liecina, ka kris-

vērā ņemamiem vietvārda skaidrojumiem. Bet interesanta no tāda

tīts “Behrtuls, Krohga Didrika dels no Kolkes zeema”. Arī turpmākajos

viedokļa, kā vietējie iedzīvotāji centušies skaidrot savas dzīvesvietas

ierakstos mācītāji lietojuši Kolkas ciema vai vienkārši Kolkas vārdu.

nosaukuma izcelsmi.54

No kura laika abi pašlaik lietotie vietvārdi Kolka un Kolkasrags faktiski
ienākuši sadzīvē, var izteikt tikai pieņēmumus. Kolkasraga apzīmē150

54

http://www.kolka.lv/?page_id=71
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Pēc dažu vēsturnieku domām, ap 1050. gadu kāds Romas patri-

daudz posta. Draudžu vadītāji uz krievu armijas pavēli tika evakuēti,

arhāta misionārs pēc dāņu iebrukuma Kursā zemesragā esot uzcēlis

atstājot draudzes locekļus likteņa varā. Uz Maskavas apgabalu tika

baznīcu. Tajā laikā Kristīgā Baznīca vēl nebija dalīta.

evakuēts arī priesteris Pēteris Gredzens. 1916. gadā tēvs Gredzens

Kolkasraga Kristus Piedzimšanas pareizticīgo draudze dibināta

apkalpoja Pēterburgas pareizticīgo latviešu draudzi. Pēc oficiāliem

1885. gadā. 1911. gadā par Kolkas draudzes priesteri tika iesvētīts

Pareizticīgās Baznīcas datiem, 1918. gadā Kolkas draudzē bija 456

Pēteris Gredzens, kurš kalpoja te līdz 1915. gadam. Pasaules karš ar

cilvēki. Tā laika pareizticīgajos dokumentos parādās tikai Kolkas se-

vācu okupāciju un tālākām jukām atnesa Pareizticīgai Baznīcai ļoti

nais nosaukums Domesnes. 1921. gadā tēvs Gredzens kā Latvijas
pilsonis saņēma atļauju atgriezties dzimtenē, kur tika nozīmēts uz
Talsu draudzi. Ir saglabājies viņa raksts Latvijas Pareizticīgās Baznīcas sinodei, kas labi atspoguļo pēckara situāciju Latvijā:
“Dundagas mācītāja V. Kļaviņa raksts, kuru līdz ar šo nosūtu Sinodei atpakaļ, dod man iemeslu izteikt tās domas, kas dienām un
naktīm uzmācas un brēcin brēc pēc attaisnojuma. Lieta grozās ap
to draudžu likteni, kurām nav sava mācītāja, un līdz ar to ap visas
pareizticīgās baznīcas likteni Latvijā. Varbūt es lietu pārspīlēju, bet
domāju, ka, izteikdams to, ko domāju, nebūšu neko ļaunu izdarījis. Un Sinode, saprotams, var negriezt vērību uz izteikto, bet man
tomēr gribas izteikties. Vispirms man jāsaka, ka Kļaviņa tēva raksts
ir dibināts uz pārpratuma. Es acumirklī neesmu Kolkas draudzes pārzinis, ko Sinode, ne prāvests, ne kāds cits man nav tādus pienākumus uzticējusi, un arī pats patvarīgi neesmu tādus piesavinājies. Kad
pārbraucu no Krievijas un pieņēmu mācītāja vietu Talsos, tad mana
agrākā Kolkas draudze, dabūjusi zināt par manu atgriešanos Latvijā,
sūtīja pie manis draudzes Padomes priekšstāvi ar lūgumu apmeklēt
Kolku un noturēt tur Liturģiju, jo viņi jau vairāk kā gadu iztiekot bez
dievvārdiem. Es nevarēju atteikties, un, lai gan tas man nācās grūti
(jo uz ceļa iziet trīs dienas, bet es stāvu dienestā, kur man savs uzdevums jāpilda katru dienu), tomēr es apsolījos pie pirmās iespējas
viņu lūgumu izpildīt un izpildīju to 3. jūlijā. Minētā dienā es ierados
Kolkā un ļoti svinīgos apstākļos, valdot lielu sajūsmu, noturēju Liturģiju. Iespaids no šā brauciena palika cik iepriecinošs, tikpat drūms.
Baznīcai jumts izrūsējis, tek, caur ko bojājas baznīcas griesti un sienas. Citādi baznīcas stāvoklis apmierinošs.
Baznīcas kalpu dzīvojamā māja nav apdzīvojama: logu nav, grīda izlauzta, krāsnis nojauktas, sienas cauras… Skolas ēkai arī nav ne

Kolkas Kristus Piedzimšanas baznīca. 1935. gads

grīdas, ne krāsns, ne logu… Saimniecības ēkas nojauktas pavisam…
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Zemes ir apmēram tikai 3 desetīnes, kura ir derīga tikai pļavai, jeb

tāju, jo draudze tam nespēj dot ne dzīvokli, ne algu, un inteliģents cil-

kartupeļiem. Līdzekļu draudzei nav nekādu, izņemot rentes naudu par

vēks tur nopelnīt arī neko nevar. Tādos apstākļos paredzamais liktenis

minēto zemi. Ka redzams, stāvoklis ļoti bēdīgs un uz labāku nākotni

nākotnē ir – iznīcība. Turpretim draudzes garīgais stāvoklis, vismaz

izredzes nav. Nav cerības draudzei tādos apstākļos dabūt savu mācī-

pagaidām, rada drusku gaišāku ainu. Vairāk kā gadu pie viņiem priesteris neesot bijis. Ar tuvāko kaimiņu – Dundagas Kļaviņa tēvu draudzei
iznākuši daži pārpratumi, un, kā es pārliecinājos, ne viņš draudzei, ne
draudze viņam nav vēlami; tie viens otru nevēlas un viens bez otra
iztiek. Otrs kaimiņš ir Sasmakas Barbana tēvs. Bet tam jābrauc pakaļ
45 verstes, kāds ceļš jāmēro divas reizes – atvest un aizvest. Tas ir par
grūtu priekš vājiem kolcinieku zirgiem, un iznākums – vairāk kā gadu
nodzīvot bez dievvārdiem. Nebūtu jābrīnās un nevarētu pat pārmest,
jo draudze pa to laiku būtu galīgi izklīdusi, pārgājusi luterticībā vai
baptistos, kuri pēdējā laikā apkārtnē rīkojas ļoti enerģiski. Bet tā tas
nav. Kolkas draudze vēl ir dzīva. Agrākais Kolkas psalmotājs K. Sockij
tagad nodarbojas Kolkā ka pamatskolas skolotājs, un draudzes padome ar viņu noslēgusi līgumu, pēc kura viņš divas reizes mēnesī palīdz
draudzei noturēt baznīcas dievlūgšanu un vajadzības gadījumos palīdz
apdziedāt miroņus, kristīt bērnus. Ja Sockij kungam neiznāk vaļas, tad
draudzes locekļi paši vien svētdienās saiet baznīcā un, kā jau mācēdami, lasa pēc stundu dievkalpošanas grāmatas un dzied…
Tā viņi man ar asarām acīs stāstīja un tēloja savu likteni. Daži
gan esot mēģinājusi iet luterāņu baznīcā, bet tur nepatīkot, un labāk
savā, kaut arī bez garīdznieka. Bērni, ja nav kristīti no Sockij kunga,
tad stāv pavisam nekristīti, bet luterticībā vēl neviens nav kristīts,
arī pieaugušie vēl nav sākuši pāriet luterticībā, par baptistiem pat
runas nevar būt. 3. jūlijā, kad es tur turēju Liturģiju, svētku sajūta
lidot lidoja pa gaisu. Es kristīju 2 bērnus un svaidīju ar mirrēm trīs
no Sockij kunga kristītos. Dievgaldnieku bij daudz. Baznīcā raudāja
pat vīrieši. Upura naudas savāca līdz 1500 rub. Pēc dievkalpošanas
draudze griezās pie manis ar lūgumu vēl kādreiz viņus apmeklēt un
rakstīt Sinodei par viņu stāvokli un likteni. Solījās gaidīt un cerēt,
un luterticībā neiet, bet var jau katra pacietība trūkt, un tad, no kā
rokām tad viņu asinis taps piemeklētas? Viņi neprasa daudz: par mēnesi, pat par 2 mēnešiem reizi dot viņiem iespēju būt pie Liturģijas un

Talsu virspriestera Pētera Gredzena vēstules fragments LPB Sinodei.
Virspriestera Jāņa Kalniņa personīgais arhīvs
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grāmatiņu, kādu lūgšanas vai dziesmu grāmatiņu, un kaut vai kādu
laikrakstu kā “Pareizticīgo Latviešu Vēstnesis”, kur varētu izlasīt kādu
155

pamācību, kādu garīgu rakstiņu… Taču tas atspirdzinātu, uzmundrinātu, uzturētu, saistītu.

Grūti, saprotams, ļoti grūti visu to veikt tagadējos apstākļos, kad
mēs visi esam spiesti ierakties vai nu kancelejās, vai citur, lai nopel-

Vai tiešām Latvijas Pareizticīgo Baznīcai nav nekādas iespējas palīdzēt tādām draudzēm kā Kolkas draudze?! Vai nevarētu uzturēt 2–3

nītu sev uzturu, bet jāpārvar grūtums, un jādara kaut kas, lai uzturētu, ne lai uzlabotu, bet lai uzturētu pareizticīgo draudzi Latvijā.

priesterus, kas pārzinātu tādas draudzes, kuras nespēj uzturēt savu

Es atvainojos Sinodes priekšā par šo savu rakstu, bet es domāju,

mācītāju? Es neticu, ka Latvijas Pareizticīgā Baznīca nespētu uztu-

ka man ir tiesība un pienākums ziņot savai priekšniecībai, savai va-

rēt mazu nedēļas garīgu laikrakstu, kas varētu būt par mūsu domu

došai iestādei, tās domas un jūtas, kas spiež sirdi, kas neļauj mierīgi

izteicēju, mūsu draudžu apvienotāju un aicinātāju uz garīgu darbu,

skatīties uz Dieva pasauli dienā un aizdzen miegu naktī…

organizāciju. Tāds savs laikraksts mums ir nepieciešams un lai tas

Talsu draudzes Mācītājs – P. Gredzens

maksātu ko maksādams, lai iesākumam kaut vai kādā ceļā sadabūtu

Nr. 60, 25. aug. 1921.

līdzekļus. Es saku – iesākumam, jo, ja laikraksts būs sava uzdevuma

Post scriptum. Pašlaik gribēju šo rakstu nosūtīt, kad no prāvesta

cienīgs, tad vēlāk viņš pats sevi uzturēs. Bet iesākumam, ja cita ceļa

saņēmu Sinodes priekšlikumu zem No. 1105, kur teikts, ka “нужно

nav, varētu kaut vai draudžu padomes locekļiem uzlikt par morālisku

всемъ мiромъ кричать”. Jā, kliegt vajag, un dvēsele kliedz, bet, lai

pienākumu to pabalstīt, jo tie ir pirmie, kam par draudzes garīgo dzīvi

pasaule dzirdētu, tad vajag kliegt caur laikrakstiem, un nu ir viens

jāinteresējas un, ja vajadzīgs, pat upuri jānes. Mums ir 50 draudzes,

lieks pierādījums, cik neizmaksājami daudz mēs zaudējam caur to,

un, ja katra draudze parakstītu tikai 10 eksemplārus, tad

ka mums nav sava kliegšanas orgāna – sava laikraksta! Tas jānovērš,

pie 500

abonentiem tā lieta jau var iet. Drukāšana nav obligatoriski jāsaista ar

kamēr nav par vēlu!”

Rīgu, bet, ja kādā provinces pilsētiņā var lētāki, tad drukāt tur. Drau-

Jāsaka, ka drīz vien pēc virspriestera Pētera Gredzena raksta Si-

džu gani nedrīkst atteikties no līdzstrādniecības, un tai lietai vajag iet!

nodei Latvijas Pareizticīgā Baznīca, kas toreiz atradās svētmocekļa
Jāņa Rīgas un visas Latvijas arhibīskapa vadībā, sāka izdot garīgu
laikrakstu “Ticība un Dzīve”, kas apmēram pēc gadiem desmit virspriestera Pētera Gredzena vadībā pārauga par garīgu žurnālu.
Jebkura kristīga draudze vienmēr ir sapņojusi par pastāvīgu priesteri, kas dzīvotu draudzē uz vietas. 1936. gada septembrī žurnālā “Ticība un Dzīve” Nr. 9 parādījās nekrologs par Kolkas draudzes priesteri
Jāni Toni. Jānis Tonis savā laikā beidza Rīgas Garīgo skolu. Savā dzīvē
viņš daudz mētāts no dzīves viļņiem. Bijis gan Parīzē, gan Krievijas
dienvidos, bet visur, kur vien tas

iespējams, ņēmis aktīvu dalību

baznīcas dzīvē, ja ne citādi, tad kā dziedātājs. Jau sirmā vecumā
piepildījās viņa dzīves ideāls – 1935. gada septembrī Jānis Tonis tika
iesvētīts par priesteri pie Kolkas draudzes. Diemžēl kalpot garīdznieka kārtā viņam nesanāca ilgi – nepilnu gadu.
Zināms, ka 1939. gadā Kolkasraga pareizticīgo draudzi apkalpoja
priesteris Jānis Garklāvs.
Savas atmiņas par Kolku pierakstījusi arī Lija Ivaska: “Izsekojot
Priesteris S. Pokrovskis. Pirmais no labās puses pirmajā rindā psalmotājs Grīntāls

tālāk vēsturi un cilvēkus pēc Kārļa Baļķīša stāstītā, 1992. g. 1., 2.
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febr. devos uz Kuldīgu pie priestera S. Pokrovska sievas, lai ko vairāk

darīšanām, apstājušies pie šīs iestādes. Pa logu ieraugot S. Pokrovs-

uzzinātu par Kolkas draudzi un padomijas periodu. Braucu kopā ar

ki, “savākuši” viņu uz 4 stundu ilgām pārrunām.

t. Andreju vispirms uz dievkalpojumu Kuldīgas pareizticīgo baznīcā,

Viņu ģimenes draugi bijusi Tonīšu ģimene, kuru tēvs arī bijis ga-

bet pēc tam ciemos pie Līnes Pokrovskas. Viņas stāstījums: “Kolkā

rīdznieks un arī Kolkā. Kad jautāju par garīdzniekiem, kuri kalpojuši

kalpojis Garklāvs. Par saviem kolciniekiem viņš mīlējis teikt: “Kol-

Kolkā un apkārtējās baznīcās, Līne apliecināja, ka Toms Krāģis kalpo-

kieši dzied kā eņģeļi!” Centās ieviest, lai dzied visa draudze. Vismaz:

jis kā Kolkā, tā Ķūļos. S. Pokrovskis pēc Dundagas un Kolkas kalpojis

“Kungs, apžēlojies!” Kolka agrāk esot bijusi priesteriem kā izsūtījuma

arī Alūksnē, Liepnā, pēdējā vieta Kuldīga.

vieta, jo uz turieni nav gājis transports. Līne stāstīja, ka, lai noturētu

Runājam arī par to, ka latviešiem vajag savu Pareizticību. Krieviem

dievkalpojumu Kolkā, bija nepieciešamas vismaz trīs dienas. Jābrauc

nav mīlestības pret svešu dzimteni, tādēļ pasivitāte, arī neizturība un

bijis līdz Mazirbei vai nu ar mazo bānīti (kursējis līdz 60. gadam), vai

slinkums darbā. Žēl... Pareizticība nedrīkst ieslēgties nacionālos žo-

kā citādi, kur kāds no kolciniekiem bijis pretī ar zirgu. Parasti izbrau-

gos... Nedrīkst būt “ne grieķa, ne jūda, bet visi viens – Kristū”. Taču

kuši piektdien, tad sestdien vakara dievkalpojums un svētdien liturģi-

es īsti nezinu kā pareizi risināt šo jautājumu, jo vienmēr būs cilvēki,

ja, bet pirmdien līdzīgā kārtā bijis jānokļūst atpakaļ. Stāstīju viņai, ka

kas nesasniegs šo augsto lidojumu, viņiem vienmēr traucēs nacionā-

tad, kad priesteris uz Kolku vairs nav braucis, pie Ernas Abajas mātes

lie režģi, dažādā lietu uztvere, pat par to, kas labs un kas ļauns, būs

Ksenijas Adamkovičas “tantes” pašas pulcējušās kopā, dziedājušas

dažāda izpratne.”

un lūgušās. Līne lepni nosaka: Nu, tas jau Jāņa Garklāva nopelns!

Daudzus gadus Kolkā vienu reizi mēnesī kalpoja Rīgas Debes-

Viņš centās panākt, lai visi dzied (sacītais aizkustināja sirdi, jo tas

braukšanas latviešu draudzes virspriesteris Nils Druvaskalns. Pašreiz

sasaucās ar manu atziņu: “Visiem taču jāpiedalās dievkalpojumā!”).

uz šejieni brauc priesteris no Ventspils.

Kad dziedam galda lūgšanu “Mūsu Tēvs” Līne raud. Laikam tādēļ, ka
varam latviski kopā dziedāt un kur gan aizgājuši tie laiki, kad viņa ar
kādu kopā varējusi dziedāt mātes valodā.
Līne ar siltumu sirdī atceras Garklāva tēvu (arī foto bija). Garklāvs
būtībā esot dzīvojis tikai celibātā un, pēc Līnes domām, neesot bijis
mūks. Viņi sarakstījušies arī tad, kad viņš jau dzīvojis Amerikā (Čikāgā). “Atceros viņu kā ļoti patiesu un nelokāmu cilvēku, kas necieta
kompromisus,” saka Līne.
Viņiem, jauniešiem, bijusi ticības mācība. Latvijas valdība noteikusi tādu kārtību, ja skolā (klasē) bijuši 10 vienas ticības skolnieki, tad
viņiem bijis savas konfesijas priesteris, bet, ja nav bijis tik daudz, tad
pie savas baznīcas mācījušies ticības mācību. Garklāvs bijis stingrs
skolotājs. Atprasījis visu uzdoto: “zin vai nezin”. Viņa atcerējās, kā
pašai gājis ar “Ticības simbola” skaitīšanu: “Nevarēju noskaitīt, taču
nodziedāt varēju. Sāku dziedāt, tad visu kaut kā atcerējos...”
Padomju gadi un attiecības ar valsti. Līne atceras, ka vīru bieži
sauca uz VDK (KGB) un spieda sadarboties, izstāstot, ko viņam cilvēki stāstījuši grēksūdzēs. Reiz braukuši ar kādu šoferi uz Talsiem pa

Kolkas Kristus Piedzimšanas baznīca. 2014. gads
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Kosa

Viss sākās ar brāli Eliseju. Meklēdams dvēseles mieru, viņš bēgtin
bēga no sabiedrības un sabiedriskām aktivitātēm. Galīgi nomocījies

Ja nebūtu zilas ceļazīmes ar baltu uzrakstu Kosa, šķiet, neviens

pēc Krimuldas, viņš jau citā kvalitātē nolaidās Kosā. Izrādās, ka viņš

pat neiedomātos, ka te ir ciemats. Taču viena lieta padara šo izkaisīto

jau sen zināja, ka te ir baznīca, jo netālu atradās viņa bijušās dzimtas

māju pudurīti ievērojamu. Tā ir Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca.

mājas. Latvieši sapņoja, ka Kosa varētu kļūt par pareizticīgo latviešu

Šis dievnams bija viens no tiem retajiem, kurš netika pārtaisīts par

centru utt. Taču pirmām kārtām jāatjauno dievkalpojumi, kuri te ilgi

minerālmēslu noliktavu kā Nītaurē vai par preču noliktavu kā Māļos –

nebija notikuši. Brālis Elisejs ar savu ģimeni un domubiedriem nodar-

Ežos. Šķiet, arī padomju varasvīri saprata, ka tērēt “lodi” nav vērts.

bojās ar baznīcas apkārtnes uzpošanu. Liels prieks ir strādāt Dieva un

Tā šis dievnams stāvēja neskarts, un tajā šad tad tikpat nemanāmi

Baznīcas dēļ. Kurējās lielu žagaru un “kultūras slāņu” kaudzes, šķita,

un klusi, it kā baznīcai elpojot, notika dievkalpojumi. Lai gan baznī-

ka apkārtne atviegloti uzelpo. Buldozers aiz “spoku” mājas izstūma

ca atrodas kalna galā, no ceļa tā faktiski nav ieraugāma, jo to sar-

milzīgu bedri, kurā tika iegrūsta tikpat ievērojama apjoma sadzīves

gā koku lapotne, un vai gan kādam ienāktu prātā, ka tādā pamestā

atkritumu, lūžņu un mēslu kaudze. Darbi lēnām virzījās uz priekšu.

nostūrī kaut kas tāds varētu atrasties. Pirms 12 gadiem baznīcu vēl

Pienāca 1995. gada rudens. Klusums pirms vētras. Pēkšņā ziņa par

apkopa un sargāja veca, ielīkusi sieviņa, vārdā Marija. Šķita, ka viņa

Eliseju kā dievnama apgānītāju bija kā zibens spēriens gaišā dienas

ir nogurusi lielās atbildības sajūtas dēļ. Viņas izteikti bālajā sejā bija

laikā. Īsts murgs. Nedaudz vēlāk sanāca iepazīties ar Valmieras iecir-

lasāms tikai viens jautājums: “Kas notiks ar dievnamu, kad nomir-

kņa prāvesta Nikolaja Tihomirova 1995. gada 19. septembra doku-

šu?” Šis jautājums bija stipri pamatots, jo varēja nomanīt, ka vecajai

mentu, adresētu Tieslietu ministrijas reliģijas lietu nodaļai par Kosas

sieviņai daudz nav palicis. Varēja manīt, ka sirmgalvei tik tikko pie-

dievnama apgānīšanu. Ziņojums Latvijas valsts iestādēm, lai neteiktu

tiek spēka apkopt pašai sevi.

ko vairāk, bija spēcīgi piekrāsots un pārspīlēts. Brālis Elisejs bija pa-

Dažas reizes gadā Kosā kalpoja priesteris Jānis Ošs. Tikai grūti

taisīts ne tikai par vienkāršu apgānītāju, bet par nepārtrauktu apgā-

bija saprast, kāpēc priesterim Ošam jākuļas tāds gaisa gabals no

nītāju, kaut kas līdzīgs apgānītājam maksimālā pakāpē, kaut gan līdz

Madonas rajona, lai noturētu dievkalpojumu Kosā, ja samērā netālu

pat šim brīdim nevar saprast, kas ar to domāts. Tāds pats dokuments

no viņa dzīvesvietas atradās tik daudzas draudzes. Izrādās, ka pirmā

tika nosūtīts Skujenes pagasta valdei. Krimināls. Dokumenta beigās

Latvijas Pareizticīgās Baznīcas metropolīta Augustīna dzimšanas vieta

stāvēja rakstīts: “Dievnama apgānīšana privātpersonas Kaspara Di-

arī atrodas turpat netālu no Kosas baznīcas un 1942. gada 28. jūnijā

mitera patvaļīgās rīcības rezultātā ir bezprecedenta gadījums Neatka-

viņš pēdējo reizi savā dzimtenē Latvijā noturēja dievkalpojumu tieši

rīgās Latvijas vēsturē.” Radās iespaids, ka pat komunistu laikos Lat-

Kosas draudzē. Vēl samērā nesen – pirms 10 gadiem Kosas baznīcas

vijā nekas tāds nav noticis. Kā nepieciešamā piedeva, piešprice

pagalms radīja iespaidu, it kā kāds nerātns milža bērns te būtu spē-

incidentam brālis Elisejs tika pataisīts ne tikai par apgānītāju, bet arī

lējies ar mantiņām un vecāki milži nav paspējuši tās sakārtot. Visur

par zagli, laupītāju. Tika mēģināts pat ierosināt krimināllietu. Cik viss

mētājās kaut kādi metāla gabali, atliekas no traktora vai traktoriem,

tas ir nožēlojami! Un pilnīgi neatbilstoši Baznīcas kanoniem. Šis ska-

baļķi, akmeņi, ķieģeļu gabali, apmetuma paliekas un citas neiedo-

ļais incidents liecināja un liecina par daudz ko. Bet turpinājumā gribas

mājamākās lietas. Baznīcai tieši pretī rēgojās nožēlojams grausts,

nocitēt “nepārtrauktā apgānītāja” – brāļa Kristū Eliseja paskaidroju-

to iesauca par spoku māju, bez logiem, ar dažām durvīm, norautām

ma fragmentus tam pašam virspriesterim Tihomirovam, kuri runā

šīfera plāksnēm. Biedēja šīs mājas izmēri – divi stāvi, lielāka par

paši par sevi un ir viena no daudzajām liecībām, kas atspoguļo Pa-

baznīcu, kā nekā bijusī draudzes skola. Šeit esot dzīvojuši gucuļi,

reizticīgās Baznīcas vadības raksturīgo attieksmi pret latviešiem:

mežstrādnieki.

“Pirms desmit gadiem, tikko kopā ar savu ģimeni kļuvu pareizticīgs,
160

161

Skujenes pagastā iegādājos māju, kurā, lai nostiprinātos ticībā, mē-

divas reizes, iekams mums nebija nekādas atļaujas, kopām tikai ap-

ģināju paslēpties no pasaules. Sākoties atmodas laikam, manī pamo-

kārtni ap Kosas baznīcu. Arī pats arhibīskaps pēc Tolgas Dievmātes

dās vēlēšanās palīdzēt Krimuldas senajam dievnamam no minerāl-

ikonas svētkiem mums atļāva pirms savas ierašanās vēl papildus sa-

mēslu noliktavas atkal kļūt par baznīcu. Māju Skujenē pārdevu.

kopt baznīciņu. Altārtelpā iegāju es un mans dēls. Es zināju, ka tajā

Klejodams pa Skujenes pagastu, biju pamanījis Kosas dievnamu. Tā

drīkst ieiet tikai vīriešu kārtas pareizticīgie, kas pirms tam bijuši pie

vīzija atausa manā atmiņā, kad, nolicis pie grēksūdzes savu sešus

grēksūdzes. Ka altārtelpā nedrīkst ieiet vispār, to nezināju. Atzīstu to

gadus ilgo “ceļojumu” protestantismā, tiku atjaunots Pareizticībā. Es

par savu neapzinātu vainu. Ieiet mani pamudināja nekārtība un netī-

ilgojos palīdzēt šim apklusušajam dievnamam. Kad turp aizbraucām,

rība uz altāra galda un altārtelpā vispār. Man tas likās necienīgi. Palū-

likās, ka redzam sapni – caur logiem redzējām, cik baznīca vēl labā

dzies “Debesu Ķēniņ…”, ķēros pie altārtelpas tīrīšanas. Arī altāra pār-

stāvokli, taču redzējām arī, cik tā netīra un kāda tajā valda nekārtība.

klāji bija tik netīri un sapelējuši, ka tos izlēmu noņemt, izmazgāt un

Par savu nodomu tikai sakārtot šo baznīciņu informēju vistuvāk tai

salabot. Zem tiem nekādu īpašu zīmju vai lietu nebija. Aptaujājot vi-

dzīvojošos ļaudis. Tie likās iepriecināti. Tad ar šo nodomu griezos pie

sus, kas man bija līdzās, viennozīmīgi varam liecināt, ka svētgalds

tēva Jevgēņija, kurš ieteica man sastapt arhibīskapu un saņemt at-

bija pārklāts tikai ar virsējo, brokāta pārklāju, kura stūri iztrūkušo

ļauju. Vairākkārt to pūlējos izdarīt, taču nesekmīgi. Viņu sastapt mē-

pogu dēļ vietām bija pavērušies. Apakšējā pārvalka ar kādu īpašu

ģināja arī mana sieva, kas kādā reizē satika otro sekretāru… Pavēstī-

lentu noteikti nebija. Krusta vai kāda cita priekšmeta ar vaska pildītu

jusi viņam par mūsu nodomu iztīrīt un sakārtot Kosas baznīcu, viņa

relikviju iedobīti arī noteikti nebija. Altāra galds netika nedz izkusti-

saņēma šādu atbildi: “Dariet to, arhibīskaps būs tikai priecīgs.” Tad

nāts, nedz arī apgāzts. Zem tā netiku pat paskatījies un Jūsu minētās

arī pirmo reizi turp aizbraucām un, pārzāģējuši parastu priekškaramo

gropes relikviju krusta iestiprināšanai neredzēju. Īpašu akmeņu arī

atslēdziņu, atvērām baznīcu. Kā tur iekšā izskatījās, redzams arhibīs-

zem tā nebija. Viss, kas bija uz svētgalda, labi redzams videomate-

kapam Aleksandram manis nodotajā videomateriālā. Un vēl. Pirmās

riālā. Uz blakus galdiem bija kaudzēs sakrauti, kaļķiem apbiruši pūstoši un pelējoši priesteru tērpi, kurus vēlāk žāvējām saulē. Dievgalda
priekšmetus atradu kreisajā klirosā, nevis altārtelpā. Tie bija ievīstīti
netīrās, sapelējušās drānās un pamesti (vai paslēpti) zem Kristus
kapa galda. Man likās, ka šādi arī turpmāk pamest šos svētītos priekšmetus būtu grēks. Nolēmu tos paņemt līdzi uz Krimuldu, notīrīt un
novietot cienīgāk, līdz brīdim, kad tiem atkal būs jāatgriežas baznīcā.
Atvedis netīro saini uz Krimuldu, atvēru to un ieraudzīju, ka zem traukiem (ziedojumu šķīvja, kausiņa, šķīvīša, diskosa, zvaigznītes, šķēpa
un karotītes) ieburzīts antiminss ar tajā iešūtām relikvijām. Šī svētlieta arī bija netīra un jau iepelējusi. Atļāvos to uzmanīgi, protams,
nemazgājot, izgludināt un ielikt starp lapām altāra evaņģēlijam.
Evaņģēliji ir divi – viens slāvu, otrs latviešu valodā. Uz Krimuldu žāvēt
atvedu arī no skata vērtīgākās grāmatas, priestera tērpus, no kuriem
gan tikai kādi divi vēl izskatās glābjami, un lielo svečturu virspuses
– tām bija izlūzuši svecīšu turētāji, kas jau ir salaboti. Visas šīs un vēl

Kosas Svētā Nikolaja baznīca. 2014. gads

citas lietas Jums jau oficiāli, ar parakstītu sarakstu nodotas. Man ne-
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bija nekādu savtīgu, “disidentisku” vai ļaunu nodomu – es vēlējos

vēl knapi elpojoša Zaubes baznīca un jau “garu” izlaidusi Nītaure,

padarīt cienīgāku Kosas baznīciņas necienīgo izskatu. Kad turp devos,

nemaz nerunājot par sabrukušiem torņiem stāvošo Ežu baznīciņu.

biju dzirdējis, ka vecais priesteris Ošs jau miris un ka baznīca nolais-

Knapā un neregulārā draudžu apčubināšana augļus nedos, un brīžiem

ta tāpēc. Tāpat dīvaini ir tas, ka Jūs nemaz nezinājāt, ka dievnams

liekas, ka Baznīcas vadībai ir izdevīgāk, lai pēc iespējas mazāk baznī-

pirms dažiem gadiem ticis aplaupīts, laimīgā kārtā zagļus ātri notve-

ciņu elpotu, jo tad ir mazāk problēmu. Ja Jūs pareizi un dzīvi sapras-

rot un nozagto atgriežot (?) baznīcā. Kosa, cienījamais Virspriesteri,

tu manu “ielaušanos” Kosā, Jūs būtu reaģējis citādāk. Saprotu, ka

vismaz divdesmit gadus nevienu īsti nav interesējusi, līdzīgi kā šobrīd

Jums ir izdevīgāki tādi “kalpi”, kurus bez grūtībām var regulēt – pakalpiņi bez savas degsmes un ideāliem. Šajā sadursmē ar Jums sapratu, ar ko man jārēķinās, – burts tiek stādīts augstāk par dzīvu
vēlēšanos glābt bojāejošu dievnamu, turklāt šis burts tiek izmantots,
lai nocirstu labo gribu pie pašas saknes. Zinu, ka vispār nav pareizticīgu latviešu, kas spētu izglābt kaut vienu no augstākminētajiem
dievnamiem. Krievi turp neies. Ko gan citu varu secināt no šīs Jūsu
man un maniem biedriem dotās liecības, ja ne to, ka dzīvas latviešu
draudzes, kurās ir šo dzīvību katalizējoši līderi, Jums ir neērtas. Arī
vienīgo “nepaklausīgo” misionāru Jūs pacietīgi gatavojat neitralizēšanai, neskatoties uz milzīgo svētību, ko pat protestantiem nesušas
viņa latviski izdotās pareizticīgo grāmatas. Priesteris Jānis ir tāds,
kāds viņš ir. Viņš ir mans draugs, lai gan katrs mērojam savdabīgu
misijas ceļu. Domāju, ka pret viņu vērstās represijas Jums var nest
tikai kaunu un neslavu visai Baznīcai. Tas, ka “apciemojāt” katoļu un
luterāņu vadības, bija netaisnīgi un darīja negodu ne tikai man, bet
arī Jums. Apvainot mani laupīšanā bija apmelojums. Arī mēģinājums
ierosināt pret mani “lietu” bija ne tikai neglīti, bet arī nekanoniski, jo
pareizticīgs priesteris nedrīkst iesūdzēt laicīgā tiesā pareizticīgu laju
– tās ir iekšēji kārtojamas lietas, ko, paldies Dievam, galā esam nokārtojuši atbilstoši šim kanonam. Jūs maigi un gudri draudējāt man
atņemt garīgo tēvu un liegt pilnu dalību Pareizticīgās Baznīcas sakramentālajā dzīvē. Domāju, ka Jūs savas ambīcijas pārspīlējat. Šermuļi iet pār kauliem, iedomājoties, ko par šo manis “nociršanas” incidentu būtu teicis pats Kungs. Kristus, Tihomirova kungs, nebija diplomāts,
Viņš bija un ir Patiesība, kuru nevar anulēt pat viskanoniskāko likumu
un vispaģērošāko burtu priekšā. Ja es nebūtu aizbraucis uz Kosu,
antiminss tajā būtu sapelējis pavisam. Vai tas nebūtu grēks? Un vai
tas jau nebija grēks, ka par šo baznīcu Jūs tik ilgus gadus nelikāties

Kosas dievnams no iekšpuses. 2010. gads

ne zinis, ļaujot tajā pūt grāmatām, priestera tērpiem, altāra segām,
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antiminsam un pašai baznīcai? Piedodiet, Tihomirova kungs, ka ne-

Pēc dažiem gadiem Kosā paklīda baumas – neticami jaunumi, kas

spēju būt tik paklausīgs un kā muļķis noklusēt to, kas man bija uz

nāca no Skujenes ciema padomes, ka pareizticīgie šajā apvidū ir kļu-

sirds. Man pret Jums sirdī nav nekas. Es tikai esmu pārsteigts par to

vuši bagāti, tikuši pie lielā naudas žūkšņa. Draudzes locekļi groza gal-

pretestību, ar kādu man nācās sadurties, jo tik tuvās attiecībās ar

vas un nesaprot, kas par lietu. Kāda nauda? Varbūt uzradies kāds

Baznīcas vadību nonācu pirmoreiz. Cerēju, ka ar Kosas akciju Baznīcu

bagāts sponsors? Taču lieta izrādījās banāli vienkārša. Īstajai, reāla-

iepriecināšu, taču izrādījās, ka nobaidīju.”

jai Kosas pareizticīgo draudzei pašai nezinot, ir pārdots viņu īpašums

Visā šajā lietā visvairāk mulsina tas lielais skaļums, kas tika pie-

“Malas Ķuģēgas”. Cipari iespaidīgi – pirkuma līgumā minēti 57, 9 ha,

dots šai lietai, kura, vadoties no Baznīcas kanoniem, varētu sākties

summa 27 000 Ls. Baznīcas īpašuma ieguvēji ir ne jau latviešu bāleli-

un beigties ar vienkāršu Baznīcas sodu pašas Baznīcas iekšienē, jo

ņi, bet dāņi. Draudzes vārdā rīkojās kāds Jānis Ozers, kurš “bez viltus

nepārprotami Elisejs pārkāpa kanonos paredzēto kārtību. Jebkurš, pat

un maldības”, kā rakstīts pirkuma līgumā, izpilda Latvijas Pareizticīgās

no malas stāvošs cilvēks uzreiz nopratīs, ka tas noticis netīši. Zibens-

Baznīcas vadības paklausību. Starp citu, interesenti ar šo pirkuma lī-

lietā pret brāli Eliseju Baznīcas vadība pati pārkāpa savus kanonus,

gumu var iepazīties Skujenes pagastā. Tā kā līgums ir sastādīts 2003.

tās attieksme bija stipri pārspīlēta un dīvaina, lai neteiktu ko vairāk,

gada 13. maijā, bet īstā draudze to uzzināja tikai 2004. gada janvāra

jo pārkāpumi, kas ir neskaitāmi smagāki par paveikto, parasti tiek

beigās, tad loģiski it kā pats par sevi uzprasās jautājums: “Vai tik Jā-

noklusēti un dienas gaismu nekad neierauga. Paldies Dievam, Elisejs

nis Ozers vai kāds cits “Ozers” vai “Ezers” “bez viltus un maldības” nav

savā entuziasmā iemūžināja videolentē Kosas dievnama pārtapšanu,

pārdevis vēl kādas draudzes īpašumu?” Tāda sajūta, ka vēsturiskā

tomēr, neskatoties uz to, ka arhibīskapam Aleksandram tika nosūtīts

cīņa ar Baznīcu turpinās ar jaunu sparu, jaunā kvalitātē, daudz rafinē-

nofilmēts videomateriāls, kurā bija redzams, kāda baznīca izskatījās

tāk. Jau apustulis Pāvils savā laikā brīdināja: “Es zinu, ka pēc manas

pirms un pēc talkas, kā arī visa tās gaita, lieta par baznīcas apgānītāju

aiziešanas pie jums iebruks plēsīgi vilki, kas nesaudzēs ganāmo pul-

turpinājās. Izrādījās, ka bīskapa sekretārs nemaz neesot devis Elise-

ku” (Apd 20, 29). Taču vēl jo tuvāk dvēselei, vēl mierinošāk un siltāk

jam atļauju sakopt dievnamu, ka Elisejs bez atļaujas uzlauzis baznīcu.

skan Dieva vārds: “Nebīsties, tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu Tēvs

Protams, tie bija meli, pie tam ļoti neveiksmīgi, jo šai atļaujai bija ne-

ir nolēmis jums piešķirt Valstību!”(Lk 12, 32). Pareizticība var pastāvēt

tieši liecinieki. Svētā Nikolaja baznīca gaidīja spriedumu. No sākuma

arī bez īpašumiem – bez zemēm, bez greznām baznīcām un krāšņiem

dievkalpojumi tajā nenotika, jo, lūk, baznīca esot apgānīta tik spēcīgi,

tērpiem. Galvenais saglabāt tīru dvēseli – neko no materiālām bagā-

ka tikai pats arhibīskaps ir spējīgs par jaunu iesvētīt. Taču baznīca tā

tībām mēs taču līdzi nepaņemsim. Kāds gudrs priesteris nesen izteica

arī palika neiesvētīta. Draudzi vazāja aiz deguna. Beigās izrādījās, ka

domu: “Lai jau viņiem tiek tas kauls, pēc kura viņi tā kauc un rūc. Kad

iesvētīt par jaunu drīkst arī priesteris. Baznīcas speciālisti tālredzī-

viņi apzags Baznīcu pilnībā, tad tikai sāksies īstā Pareizticība.” 2004.

gi pārreģistrēja draudzi, apejot brāli Kristū Eliseju un viņa “bandu”,

gada 28. janvāris

lai tiem nebūtu nekādas teikšanas. Kādu brīdi tur šad tad kalpoja
virspriesteris Aleksandrs Nagla, tad notika dažu gadu pārtraukums,

Saīsinātā veidā pārpublicēts no raksta “Kosas fenomens” grāmatā
“Latvijas Pareizticīgā Baznīca. Vēstures komentārs”.

bet nupat atkal pēc pazemīga Eliseja ģimenes lūguma notika pirmais

Patiesi kristīgu izbrīnu rada tas, ka LPB vadību nesatrauc ne aug-

dievkalpojums. Ko lai saka, dzīvot neļauj, taču mirt arī neļauj. Kas

stāk minētā apgānītā Galgauskas baznīca, kurā notika sātaniskie ri-

gan vēl būtu vajadzīgs Latvijas Pareizticīgās Baznīcas stūrmaņiem? Kā

tuāli, ne tas, ka tik daudzi dievnami iet bojā un sagrūst. Metropolītu

mierinājums un liecība par Dieva svētību uz krucifiksa, kurš atradās

Aleksandru uztrauc tikai pareizticīgo latviešu aktivitātes. Tas, viņa-

pie Eliseja mājām, nosēdās bišu spiets. Bites kā lūdzoties piekļāvās

prāt, ir Pareizticības lielākais bieds un ļaunums.

Krustā Sistā kājām. Brīnumaina liecība. 2001. gada 28. novembris
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Ķūļciems

Otru reizi P. Mednis noturēja dievkalpojumu Mērsragā tā paša Viļumsona mājā 1885. gada 7. un 8. septembrī un pievienoja pareizti-

Apdzīvotā vieta (Kuhlzeem, Kalezeem, Kuhle–Zeem) veidojusies
kā zvejniekciems uz Nurmuižas muižai piederošās zemes.

cībai 14 cilvēkus.
Trešu reizi dievkalpošana Mērsragā notika 1885. gada 11. novem-

“Ķūļciems vecos laikos saukts par Gala ciemu. Te bijis gals visiem

brī (darba dienā) un pievienoja 7 cilvēkus. Pēc dievkalpojuma tika

ceļiem. Te patvērušies visi tie, kas citur nevarējuši vairs tverties. Tie

iesvētīta skola (īrētās telpās) un noturēts aizlūgums pirms mācību

bijuši vareni vīri, pa lielākai daļai tādi, kas kungiem kaut kā sariebuši.

sākšanas. Par pirmo skolotāju šinī skolā iecēla Ādamu Eglīti. 1885.

Te viņiem bijusi pašiem sava pasaule. Braukšus te nevarēts nemaz

gada 1. decembrī P. Mednis pirmo reizi noturēja dievkalpošanu Ķūļ-

ietikt. Visapkārt bijuši purvi un muklāji.” - rakstīja V. Veldre grāmatā

ciemā un pievienoja pareizticībai 60 cilvēkus. Tā paša gada 27. de-

“Dzīve pie jūras” 1938. gadā.

cembrī, pie otrreizējas dievkalpošanas Ķūļciemā, pievienoja 24 cil-

Ķūlciems ir viens no mazākajiem pagastiem Talsu rajonā un at-

vēkus. 1892. gadā tika nodibināta patstāvīga, trešā Talsu apriņķī,

rodas mežainajā piejūras zemienē, Kurzemes pussalas ziemeļu daļā,

pareizticīgo draudze – Ķūļciemā. Arī šai draudzei pāris gadus vēlāk

rajona austrumdaļā, it kā nomaļus no pārējiem, pieplacis pie Engures

uzbūvēja savu baznīcu un klēra māju, kā arī deva patstāvīgu klēru.

ezera rietumu krasta. No pagasta kopējās platības aptuveni piektā
daļa atrodas Engures ezera dabas parka teritorijā.

Pirmais pasaules karš ar vācu okupāciju un tālākām jukām atnesa
pareizticīgai

baznīcai

ļoti daudz posta. Draudžu vadītāji ar krievu

2003. gada 21. janvārī “Mērsraga avīzē” Nr. 1 tika publicēts Iman-

armijas pavēli tika evakuēti, atstājot draudzes locekļus likteņa varā.

ta Tomsona raksts “Pareizticība Mērsragā”: “Par pareizticību Talsu

Vācu okupācijas vara pret pareizticīgiem izturējās naidīgi. Talsu pa-

apriņķī aprakstīts 1937. gadā izdotajā enciklopēdisko rakstu krāju-

reizticīgo baznīca tika pārvērsta par labības un kartupeļu noliktavu;

mā “Talsu novads”. Pareizticīgo virspriestera Pētera Gredzena rak-

Ķūļciemā baznīcai tika sašauti torņi un pati baznīca pārvērsta par

stā “Austrumu pareizticīgā baznīca Talsu apriņķī” minēts, ka viens no

zivju sālītavu; baznīcas iekārta sagānīta un galīgi izputināta.

centriem, kur latvieši sāka iepazīties ar pareizticību un viņas mācību,

Ķūļciemā draudzes priesteri bija: Jānis Vinters, Dāvids Pličs, Pāvils

izveidojās Mērsraga jūrmalā. Pareizticības kustība 1880-tos gados

Emsiņš. Pēdējais 1915. gadā evakuējās un vairs uz Ķūļciemu neat-

aizņēma arī Mēsraga pagastu un daļu no Nurmuižas pagasta. Talsu

griezās. Pēc I pasaules kara draudzi dažus gadus pārzināja Sasmakas

skolotājs A. Kalniņš vairākas reizes apceļoja šos pagastus, izskaid-

priesteris Andrejs Barbāns. Tad līdz 1929. gadam tur bija pastāvīgs

rodams Sv. Rakstus un pareizticības dogmatus. Tā interese par ti-

priesteris Toms Krāģis. Pēdējam aizejot, draudzes pārzināšana tika

cības jautājumiem bija diezgan liela, tad Kalniņa sludināšanai bija

uzdota vispirms Talsu virspriesterim P. Gredzenam, 1930. gadā Sa-

panākumi, un daudzi izteica vēlēšanos pievienoties Pareizticībai, par

smakas priesterim R. Bērziņam un no 1933. gada draudzi atkal pārzin

ko Kalniņš ziņoja Tukuma priesterim Pēterim Mednim, pēc tautības

Talsu virspriesteris P. Gredzens.”

latvietim. Rezultāti bija šādi:

Pēc oficiālajiem datiem, kas apkopoti “Pareizticīgo latviešu kalen-

Mērsragā P. Mednis pirmo reizi noturēja dievkalpošanu 1885. gada

dārā 1939. gadam”, Ķūļu ciema Svētā Arsēnija draudze ir dibinā-

27. un 28. jūlijā pagasta vecākā Viļumsona mājā un pievienoja pa-

ta 1885. gadā. 1939. gadā to apkopj priesteris Jānis Garklāvs (dz.

reizticībai 48 personas. Pats Viļumsons gan nepievienojās, bet tomēr

1898. gada 26. augustā) no Dundagas. Psalmotājs Jānis Rutkis (dz.

dabūja stingru rājienu no muižas policijas un tiesas par pareizticīgo

1874. gada 15. oktobrī).

priestera uzņemšanu un pareizticīgo dievkalpošanas atļaušanu savā
mājā.

1936. gada “Ticības un Dzīves” jūnija numurā Nr. 6 ir ievietots
nekrologs par Ķūļciema priesteri Tomu Krāģi: “7. maijā 1936. g. Tal-
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su apriņķa slimnīcā noslēdzās Kristus draudzes pirmā darbinieka, ār-

nākotnē bija ļoti drūmas, jo Rīgas garīgais seminārs nedarbojās,

štata priestera Toma Krāģa mūžs. Nelaiķis mira no vecuma nespēka

tā kā kandidāti priestera amatam bija grūti paredzami arī nakotnē,

74 gadu vecumā. Līdz savas dzīves 52. gadam viņš nodarbojās kā

T. Krāģis paklausīja arhibīskapa Jāņa (Pommera) aicinājumam, un

baptistu sludinātājs, bet, labi pazīdams šīs sektes garu un viņas va-

pieņēma priestera vietu. Nebaudījis speciālu garīgo izglītību, viņš

doņu paņēmienus, viņš nevarēja ar visu to samierināties un meklēja

tomēr pēc labākās saprašanas strādāja pareizticīgās draudzes ap-

Rakstos (Jņ 5,39), kur cerēja atrast sev dvēseles mieru un mūžīgu

kopšanas darbu, papriekšu Kolkasragā, vēlāk Ķuļuciemā. Un Dievs

dzīvību. Kas meklē, tas atrod (Mt 7, 8). Un, lūk, 1914. gada 26. ok-

viņa darbu svētīja. Ķuļuciemā galīgi izpostīto baznīcu viņš atjauno-

tobrī Rīgas Debesbraukšanas baznīcā baptistu sludinātājs T. Krāģis

ja, apgādāja ar nepieciešamajiem baznīcas piederumiem un zvanu,

kopā ar vairākiem citiem baptistiem un luterāņiem atteicās no sava

sakopa un sapulcinaja kara laikos izklīdušo draudzi. Bet vecums lika

līdzšinējā darba lauka un atklāti apliecināja Svēto Pareizticību, kurai

sevi stipri sajust, un Krāģa tēvam draudzes apkopšanas darbs pali-

arī pievienojās. Ar to viņš, saprotams, zaudēja savu vietu un dieniš-

ka par grūtu. Tad viņš atlūdzās no vietas, un pēdējos dzīves gadus

ķo maizi, bet, paļaudamies uz Dievu, kas gādā par puķēm laukā un

pavadīja mierā pie Spāres stacijas. Šī gada pavasarī viņš pārcieta

par putniem gaisā, viņš tomēr bojā neaizgāja. Veselus 10 gadus viņš

plaušu karsoni, kurš galīgi sadragāja viņa jau tā vājos spēkus. Pirms

nodzīvoja, bez kādas noteiktas nodarbošanās, neaizmirsdams tomēr

Lieldienām viņš tika ievietots Talsu slimnīcā, kur arī 7. maijā aizvēra

pie izdevības piedalīties pareizticīgo draudžu sarīkotos garīgo priekš-

acis uz mūžību, vientuļš, atstāts no visiem tuviniekiem.

nesumu vakaros gan Rīgā, gan bēgļu gados Pēterpilī.

Aizmigušā Dieva kalpa apbedīšanu uzņēmās Talsu draudze. Nelai-

Pēc atgriešanās Latvijā, kad Latvijas pareizticīgā Baznīca pārdzī-

ķis tika, kā priesterim pienākas, ietērpts pilnā dievkalpošanas tērpā

voja visgrūtākos laikus, kad liela daļa no draudzēm nīkuļoja bez ga-

un novietots Talsu baznīcā. Apbedīšana notika 17. maijā pēc litur-

rīgas vadības priestera amata kandidātu trūkuma dēļ un arī izredzes

ģijas. Svinīgā gājienā zārks, krusta, evaņģēlija un baznīcas karogu
pavadīts, tika apnests apkārt baznīcai, pēc tam uz draudzes locekļu
rokām, krusta gājiena pavadīts, līdz kapsētai. Zārku pavadīja gan ne
miesīgie tuvinieki, bet liels pulks garīgo bērnu, kas bij sanākuši atdot
pēdējo godu Visaugstākā Dieva priesterim. Kapa kopiņa tika greznota
dzīvām puķēm, ziediem un vainagiem. Koris skaisti nodziedāja pēdējo “Ak, Kristus Visžēlīgais...” pēc tam krusta gājienā, garīgas dziesmas dziedot, devās atpakaļ uz baznīcu.
Mierīgu dusu Kristus draudzes darbiniekam līdz lielai augšāmcelšanās dienai!”
No nekrologa izriet, ka priesteris Toms Krāģis par garīdznieku iesvētīts 62 gadu vecumā. Ķūļciema draudzē kalpojis apmēram 5 gadus.
Jāsaka, ka Toms Krāģis nebija vienīgais baptistu mācītājs un sludinātājs, kas ar visu savu ģimeni pievienojās tajā laikā Pareizticībai.
1914. gada 19. novembrī nedēļas laikrakstā “Pareizticīgo Latviešu
Vēstnesis” Nr. 47 tika ievietots raksts “Latvieši pāriet Pareizticībā”:
“Svētdien, 9. novembrī, atkal tika pievienots Svētai Pareizticīgo drau-

Ķūļciema Svētā Arsēnija baznīca. Padomju gadi

dzei baptistu sludinātājs – Andrejs Širmelis. Širmelis pieder pie ve-

170

171

cākajiem baptistu mācītājiem un darbojies dažādās draudzēs kā slu-

priekšmeti, tērpi, trauki un gleznas. Kolhoza uzplaukuma laikā baznī-

dinātājs 34 gadus. Baptistus Širmelis pazīst vairāk kā 40 gadus. (..)

ca tika stipri izdemolēta un izlaupīta – gan ar oficiālām atļaujām, gan

Arī Amerikas baptisti viņam labi pazīstami, jo viņš vairākus gadus

neoficiāli. Pirms pāris gadiem baznīcai tika veikta konservācija, t. i.,

nodzīvojis Ziemeļamerikā, vadījis pa laikam turienes latviešu baptis-

uzlikts skārda jumts, lai saglabātu ēkas pamatus.”

tu pulciņus un sprediķojis arī Amerikāņu lūgšanu namos. (..) Tā nu

Jāsaka, ka interese par Pareizticību Latvijā un Latvijas vēsturi ir

pāris nedēļu laikā viens pēc otra divi baptistu mācītāji - 26. oktobrī

bijusi vienmēr. Cilvēki cenšas nepazaudēt savu identitāti, nepazaudēt

T. Krāģis un 9. novembrī A. Širmelis iegājuši Pareizticībā… Pēdējā

saikni ar savu tautu, valodu, kultūru. Tāpēc arī ik pa brīdim parādās

laikā manāma stipra kustība latviešos uz Pareizticības pusi; gandrīz

kādi raksti, kas cenšas likvidēt pārrāvumu starp pagātni un tagatni.

katru svētdienu pāriet jauni un arī padzīvojuši cilvēki Pareizticībā,

Interesantas ir Lijas Ivaskas pierakstītās atmiņas: “Tik daudz cil-

kuru skaits pēdējā laikā jau sniedzas simtos.” Baptistu pievienošanās

vēku ir veikuši savu garīgo varoņdarbu klusībā. Kas bija tie, kas ne-

Pareizticībai sākās jau labu laiku atpakaļ. Tā “Рижск. Вестн.” 1913.

baidījās padomijas laikā apmeklēt baznīcu? Baznīcās drīkstēja notu-

gada Nr. 298 ziņo: “Trešā Ziemasvētku dienā Rīgas pareizticīgie ie-

rēt tikai dievkalpojumus, nekādas citas aktivitātes nedrīkstēja notikt,

dzīvotāji piedzīvoja ievērojamu notikumu: tika pievienots Pareizticī-

ne svētdienas skola, ne bībeles stunda. Cilvēki pareizticīgo baznīcā

bai Āgenskalna baptistu draudzes sludinātājs Fridrihs Bucens ar visu

nedrīkstēja pulcēties kopā ārpus dievkalpojuma laika. Kā cilvēki prata

savu ģimeni.” Viņam sekoja daļa no baptistu draudzes locekļiem.

saglabāt ticību šajā laikā? Mani interesēja tieši vienkāršie, ierindas

1991. gada 21. decembrī “Talsu Vēstīs” parādījās raksts “Baznī-

cilvēki, tie, par kuriem parasti grāmatas liecības neatstāj. Gribējās

cas, par kurām neesam stāstījuši”. Rakstā tika pievērsta uzmanība arī

ieraudzīt dzīvo baznīcu un, ja iespējams, uzturēt sakarus ar šiem

Ķūļciema baznīcai un draudzei, īsi aprakstīta tās vēsture un minēts,

cilvēkiem, varbūt pat aicināt kopā. Vienā no šādiem braucieniem de-

ka “pēc otrā pasaules kara draudze bija stipri samazinājusies. Līdz

vos kopā ar Jāni Plinči 1990. gadā. Kā pirmā pa ceļam mums iznāk

1950. gadu beigām tā izjuka pavisam. Baznīcā vēl ilgi glabājās visi

Ķūļciema pareizticīgo baznīca.
No Mērsraga līdz Ķūļciemam pēc kartes jābūt 12 km. Sāk snigt
un varbūt tāpēc liekas, ka apkārtne ir purvaina un mežiem klāta.
Braucam, baidīdamies iestrēgt un pārtērēt benzīnu, kuru sakarā ar
pašreizējo ekonomisko situāciju diez vai izdosies kur dabūt. Ceļā
taujātie garāmgājēji min dažādu attālumu, viens 12 km, otrs 15 km,
trešais 30. Tā kā nezinām, ko īsti gaidīt. Pēc maniem aplēsieniem jābūt 10 km. Kad esam nobraukuši 12 km, tad uzraksts tomēr liecina,
ka sasniegts Ķūļciems. Bet kur ir baznīca? Braucam cauri visam ciemam un beidzot ceļa kreisajā pusē aiz kapiem ieraugām meklēto. Kā
jau arhīva materiālos biju lasījusi, tā ir celta no lauku akmeņiem ar
sarkano ķieģeļu stūriem. Tikai... logi aizsisti ar papi, kurā ir lielu lielie
caurumi, arī durvis līdz galam vaļā, tā ka asu pārdzīvojumu meklētājiem vairs nav interesanti. Jumts vienā vietā tek, grīda izpuvusi,
ikonostass – diez kur tas tagad var atrasties? Šur tur uz griestiem un
sienām saglabājies krāsojums. Tomēr, neskatoties uz to visu, no šīs

Ķūļciema Svētā Arsēnija baznīca. 20. gs. 90 gadi. Lijas Ivaskas foto
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vietas pretī dveš kāda svētbijība.
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Izstaigājam kapus, kas atrodas abpus ceļam. Pa vidu kapiem uz-

Kārļa vecaistēvs ir runīgs, ar skaidru saprātu un liekās nav nemaz

stādīts pareizticīgo koka krusts, pavisam jauns. Tas ir liecinieks tam,

zaudējis interesi par savu baznīcu. Min, ka viņi ir mēģinājuši zvanīt,

ka viss tomēr vēl nav beidzies, viss nav miris un aizgājis nebūtībā.

lai atjauno jumtu. Būtu priecīgs arī, ja atbrauktu priesteris noturēt

Tātad kāds no dzīvajiem vēl ciena pareizticību. Ieraugām vēl vecus

dievkalpojumu.

kroņus dzelzs ietvaros. Gan neliekas estētiski un skaisti, bet intere-

Iztaujājam par baznīcas likteni. Viņš domā, ka Ķūļciema pareizti-

santi... Pārsvarā redzami kādas dzimtas – Štrodaku kapi. Vēlāk uzzi-

cīgo baznīcā dievkalpojumi pārtraukti noturēt kaut kur ap 74. gadu.

nām, ka viņi ir bijuši aktīvi draudzes locekļi.

Iemesls, kāpēc pārtraukti, esot laikam bijis pārāk lielie nodokļi. Pats

Jānis (Plinča) iegājis kādā trīsstāvu mājā, pie kuras plīvo karogs

Kārlis gan draudzes aktīvā nav darbojies, taču viņa tēvs – Jānis gan

pārbaudīt, vai tā nav Izpildu komiteja. Nenāk ilgi. Laikam veicas. Un

esot bijis draudzes padomes loceklis. Arī māsa Līne, laikam gribēda-

patiešām! Iegūta pat adrese no kāda pareizticīgā vīra – Kārļa Baļķī-

ma būt tuvāk baznīcai, apprecējusi garīdznieku un dabūjusi uzvārdu

ša, kurš dzīvo mājās ar nosaukumu “Čūbas”. Meklēt māju nenākas

Pokrovska. Priesteris Pokrovskis kalpojis gan Alūksnē, gan Dundagā,

ilgi. “Čūbas” – lauku māja, pretī skrien maziņš lapsai līdzīgs šunelis,

gan Ķūļos, gan Kolkā. Draudzei piederējusi arī zeme, kuru nomājuši

riedams ziņo, ka mājai tuvojas kāds svešinieks. Iekšā, kā jau lauku

draudzes locekļi un kura devusi arī ienākumus. Dabūjām arī māsas

mājā, parastā nekārtība un netīrība, mazs balts spēļu sunītim līdzīgs

Līnes adresi, kura patreiz dzīvo Kuldīgā. Vīrs gan esot miris jau krietni

kucentiņš.

vien sen. Ceru, ka viņa mums daudz ko varēs pastāstīt. Saņēmām vēl

Kārļa vecaistēvs guļ savā mazā cellītē, blakus krāsns mūrītim. Izraujam vecotēvu tieši no pusdienas atpūtas, bet, liekas, viņš ir priecīgs par apmeklējumu un labprāt atbild uz mūsu jautājumiem.

viena draudzes locekļa – Edvarda adresi, kurš dzīvo “Krūkļos”.
Līne turpina: “Ķūļi. Pareizticība ienāk latviešos ap 1890. gadiem.
Šeit pie kādas mājas nodibinājusies pareizticīgo draudzes skola. To
apmeklējusi vēl Līnes vecmāmiņa. Te mācījušies dziedāt un lūgt. Kā

Kārlis Baļķītis 1990. gadā. Lijas Ivaskas foto.
Pa labi – Kārlis Baļķītis iesvētību dienā

Ķūļciema baznīca no iekšpuses. Altāra daļā stāv Jānis Plinče.
1990. gads. Lijas Ivaskas foto
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varēja saprast, krieviski, jo tie bija cara laiki. Skolā tad latviski runāt

sagaidīt ar zirgu. Ziemā gan priesteris nakšņojis pašā ciemā. Latviešu

bijis aizliegts. Klasē bijis dežurants, kam uzdots pierakstīt tos, kas

pareizticība agrāk esot bijusi, galvenokārt, augstāko aprindu konfe-

saka kādu vārdu latviski. Pieķertajam bijis jānēsā kauna “spalvu vir-

sija, tādēļ arī priesteri uzņēma ne jau katrā mājā, bet tie iztikušākie.

tne” ap kaklu tikmēr, kamēr atkal kāds nākošais būs “sagrēkojis” un

Latvijas brīvvalsts laikā izrādās bijušas iesvētības pirms kurām

varēs estafeti nodot tālāk. Tādēļ nebija nekāds brīnums, ka krievu

bijis jāmācās un jāzin, kas ir pareizticība, ar ko tā atšķirās no citām

valodu latvieši zināja tikpat labi kā mātes valodu. Un tomēr sirdī...

konfesijām. Iesvētībās devuši solījumu Dieva priekšā būt paklausī-

palika latvieši. Arī sapnis par latviešu pareizticību paliek... mūs ne-

giem savai konfesijai. Ceremonijā meitenes tikušas tērptas baltās

saprot, ja gribam kalpot savā valodā. Arī šobrīd mani darba biedri, ie-

kleitās, zēni - uzvalkos un baltos kreklos. Pa priekšu gājis priesteris

raugot grāmatu ar pareizticīgo krustu uz vāka, saka: “Ā, mūsējā!...”,

ar krustu un vedis iesvētāmos baznīcā. Aiz viņiem sekojis koris dzie-

bet, atverot un ieraugot, ka tā ir latviski, attieksme kā pret herēzi.

dādams: “Tas Kungs ir mans gans..”, tālāk sekojis uzticības solījums

Krieviskais rupjums latvietim ir nesaprotams...”

pareizticībai, vēlāk liturģija.

Līne domā, ka latvieši pārgājuši pareizticībā ne jau tādēļ, ka deva

Ķūļu ciemā bijuši kādi 16 jaunieši, kuri dziedājuši korī, brauku-

zemi. Piemēram, kā viņiem Ķūļciemā, kur bijusi draudzes skola. Lat-

ši kopā uz kapu svētkiem Mērsragā (Mērsragā esot bijuši pareizticī-

vieti pievilka pareizticīgo liturģija, tās krāšņums, baznīcas krāšņums.

go kapi), piedalījušies dziesmu svētkos. Kora diriģents bijis Rutkis.

Līnes māte dzimusi Ķūļciemā. Bijusi skaista sieviete. Mācījusi šuvē-

Priesteris Jānis Garklāvs uz kopīgiem pasākumiem bijis viegli pieru-

jas. Viņa jau bijusi pareizticīgā, dzīvojusi apm. 5 km no Ķūļiem “Zā-

nājams, vajadzējis tikai kādam ieminēties. Krievu pareizticībā neesot

lītēs”. Viņu mājās vasarā uzņemts priesteris. Bijušas kādas 5 mājas,

bijis tādas aktivitātes. „Mūs abas, t.i., mani un Olgu, satrauca krievu

kuras katra pa kārtai uzņēmusi priesteri. Priesteri sagaidīt braukušas

pasivitāte,” stāstīja Līne.
Pašreiz Līni satrauc attiecības ar bīskapu Aleksandru Kudrjašovu.
Kad viņa gājusi lūgt mācītāju, nav pieņēmis un tikai garāmejot teicis:
“Vajadzēja pašiem izaudzināt!” Viņa teikusi, ka visi iznīcināti. Viņš:
“Bet kā tad es esmu palicis dzīvs!”
2003. gada 27. septembrī “Talsu Vēstīs” parādījās Ilzes Kārkluvalkas raksts “Tā ir bagātnieka nevērība vai nesaimnieciskums?”:
“Pareizticīgo draudze Ķūļciemā savu dievnamu ieguva 1896. gadā.
Skaista ēka šodien ir uzskatāma liecība tam, kas noliek ar īpašumiem, kuriem nav nopietna, tālredzīga saimnieka.
Nams izdemolētām iekštelpām, bezstiklu logiem, nozagtām durvīm ir viena no lielajām Ķūļciema pagasta pašvaldības galvassāpēm.
Padomes priekšsēdētājs Jānis Grigalis “Talsu Vēstīm” pastāstīja, ka
baznīca ir pareizticīgo sinodes īpašums. Kolhoza laikā namam vismaz
uzlikts jumts, saglābjot ēku no tālākas bojāšanas, bet kopš Atmodas īpašnieks namā nav ieguldījis nevienu latu. Pagasta pašvaldībai
ir bijušas neskaitāmas sarunas par iespējām sakopt šo vērtību, bet
viss tā arī palicis. J. Grigalis pat kādu laiku ticējis, ka izdosies izre-

Ķūļciema baznīca no iekšpuses. 2014. gads

montētajā namā iekārtot vai nu izstāžu zāli, vai koncertzāli, jo tur
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ir laba akustika un gaismas, varbūt vietējās pareizticīgo draudzes

Līdere

vēstures liecību stūrīti. Vienīgā atbilde, kuru pagaidām saņēmis no
sinodes, esot ieteikums pagasta spēkiem sakopt baznīcas apkārtni.
Vienā no mazākajiem rajona pagastiem ar ļoti pieticīgo budžetu ta-

Līderes Kristus Pretīmņemšanas draudze dibināta 1852. gadā.
1918. gadā draudzes locekļu skaits – 1065.

gad no kādreiz plašās pareizticīgo draudzes palikuši vairs tikai daži

Baznīca pašreiz ir kritiskā stāvoklī. 90. gados kāds cilvēks pēc

gados veci cilvēki, bet ēka vēl ir pieliekami stipra, lai to piemērotu

savas iniciatīvas sāka labot baznīcas jumtu, bet to nepaveica līdz ga-

mūsdienu vajadzībām vietējā sabiedrībā.” Ļoti nožēlojama liecība par

lam. Daļa no skārda jumta virs altāra ir norauta. Tā kā baznīca bija

LPB Sinodes bezdarbību sava īpašuma sakopšanā un baznīcas atjau-

aizslēgta, par patieso dievnama stāvokli no iekšpuses grūti spriest,

nošanā. Tajā pašā laikā, kā liecina Ķūļciema pagastā, LPB Sinode ir

logi ir izsisti, bet negribējās kā zaglim tur līst iekšā. Pēc visa spriežot,

izstrādājusi lielas sev piederošās meža platības uz bijušās Ķūļciema

altāra daļa ar ikonostasu ir jau gājusi bojā.

draudzes rēķina un diemžēl no iegūtās summas, kas bija pietiekoši
iespaidīga, ne santīmu nav iztērējusi ne baznīcas remontam, ne apkārtnes uzkopšanai. Tagadējā pagasta priekšniece teica, ka LPB, cik
noprotams, Ķūļciemā netaisās neko darīt. Tas nozīmē, ka dievnams
ir lemts iznīcībai. Metropolītu Aleksandru šajā sakarā nevar pat dēvēt
par saimnieku, jo neviens normāls saimnieks ar savu īpašumu tā neapietas. Tā dara tikai laupītāji.

Daļēji saglabājies ornaments un krāsojums Ķūļciema baznīcā. 2014. gads

Līderes Kristus Pretīmņemšanas baznīca. 2014. gads.
Fotogrāfijā ir redzams, ka altāra daļa ir gandrīz bez jumta seguma
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Mālpils

rubļu gadā (pēc 1873. gada – 300 rubļu). Pirmais Mālpils pareizticīgās draudzes priesteris bija tēvs Aleksejs Lavrovs, kurš te darbojās

Par Mālpils draudzi aprakstīts “Mālpils Vēstīs” 2011. gada Nr.

no 1847. gada līdz 1858. gadam. Viņam šeit bieži nācās aizstāvēt

1(117), 2(118). Materiālu sagatavojusi Ieva Pauloviča. Pārpublicējam

savā draudzē pārgājušos zemniekus, īpaši, cīnoties ar Mālpils lute-

nedaudz saīsinātā veidā:

rāņu draudzes mācītāju Oto Robertu fon Klotu, kurš savukārt darīja

“Mālpils Dievmātes Patvēruma pareizticīgo draudze 19. gadsimtā

visu, lai atrunātu zemniekus pāriet Pareizticībā, un nosodīja tos, kuri

Raksts tapis, balstoties uz vairākiem arhīvu dokumentiem, taču

to izdarīja. Tāpat priesterim nācās bieži sūtīt ziņojumus Rīgas garīga-

visa pamatā ir unikāls vēsturisks dokuments, kas nonāca autores ro-

jai konsistorijai par vietējo iestāžu attieksmi un naidu pret pareizticī-

kās 2006. gadā. Tas sarakstīts 1896. gadā, veckrievu valodā, uz A3

gajiem draudzes locekļiem. Piemēram, 1848. gadā zemnieks Jēkabs

formāta 24 lapām, un tā oriģināls glabājas Sanktpēterburgā. Doku-

Tauriņš nāca žēloties pie priestera, ka Mālpils pagasttiesa nedeva vi-

menta autors ir Mālpils pareizticīgo draudzes priesteris Ioanns Ļe-

ņam un viņa ģimenei atļauju vēl ilgāk dzīvot pie saimnieka Mālpils

bedevs. Tas atspoguļo vairākus, līdz šim nezināmus faktus ne tikai

muižas Vāverēs, vainojot zemnieku par to, ka viņš pārāk bieži stai-

par Mālpils pareizticīgo draudzes pirmsākumiem, bet arī par sociālo,

gājot pa tiesām dēļ patstāvīgas dzīvesvietas trūkuma. Priesteris ie-

reliģisko un kultūrvēsturisko dzīvi Mālpils novadā 19. gadsimta 40. –

teica J. Tauriņam vērsties pēc palīdzības Mālpils muižas pārvaldē, kas

90. gados.

savukārt atrauca zemniekam, ka tai neesot nekādas darīšanas gar

Mālpils Dievmātes Patvēruma (Pokrova) pareizticīgo draudze izvei-

viņa un pagasttiesas konfliktu. No 1859. gada līdz 1860. gadam par

dojās 1847. gadā. Pirmās kristības un laulības notika 1847. gada 29.

Mālpils draudzes priesteri darbojās tēvs Vasilijs Ļebedevs, par kuru

jūnijā. Šajā laikā Mālpils draudzē bija 110 pareizticīgie, starp kuriem

ir maz saglabājušos ziņu. Taču ir svarīgi pieminēt viņa ieguldījumu

bija 68 zemnieki, kuri pārnāca no luterāņu ticības. Pēc gada, tas ir,

draudzes locekļu bērnu skološanā. Tieši viņa laikā savu darbību uzsā-

1848. gadā draudze bija jau lielāka – 569 dvēseles, no kuriem – 23

ka pareizticīgo draudzes skola, kas gan vēl nebija oficiāli nodibināta,

bijušie luterāņi. Vislielākais draudzes locekļu skaits bija 1865. gadā –

bet priesteris katru gadu 2–3 bērniem mācīja Dieva likumus, aritmē-

ap 800 dvēseles. Sākotnēji draudzes sastāvā ietilpa ne tikai Mālpils

tiku, baznīcas dziesmas un glītrakstīšanu. 1861. gadā draudzi sāka

novada teritorijā esošo muižu (Mālpils, Vites, Akenstakas, Kniediņu,

vadīt tēvs Ioanns Ļebedevs, kurš no visiem draudzes priesteriem vis-

Buku, Vibrokas), bet arī Siguldas, Lorupes, Paltmales (Augšlīgatnes),

ilgāk darbojās Mālpilī – vairāk kā 60 gadus. Viņš savā darbības laikā

Launkalnes, Mores, Raunas, Ramas un Nurmižu muižu pareizticīgie

darīja daudz, lai saglabātu pareizticību šajā novadā un cīnītos ar ne-

ļaudis. Pēc gada, tas ir, 1848. gadā, Mālpils draudzē palika Mālpils

labvēļiem vai ar tiem, kuri aizvilināja ļaudis no viņa draudzes. 1928.

novada muižas, Sigulda un Nurmiži, tai pievienoja arī Jūdažus un

gadā Emīlija Lase no Sidgundas Vildēniem zināja stāstīt: Mālpilī ir

Šķiliņus. Bet 1849. gadā no draudzes atdalīja Siguldu un Nurmižus.

ļoti vecs krievu mācītājs Ļebedevs, kas ir vedis īstus ticības karus

1853. gadā uz īsu brīdi Mālpils draudzei pievienoja Vatrāni, bet drīz to

šai apgabalā, visādīgus šķēršļus licis ceļā. Ja kāds gribējis precēties

iedalīja atpakaļ Suntažu draudzei. 1854. gadā no Suntažu draudzes

jauktā ticībā, gan ar labu, gan ļaunu darījis, ko varējis, lai tik pie-

atdalīja Rikteri (Sidgundu), ko pievienoja Mālpilij. Turpmāk draudzes

grieztu pie savas ticības. 20. gadsimta pirmajā pusē Mālpils pareizti-

lielums vairs nemainījās.

cīgo draudzi apkalpoja sekojoši priesteri – Andrejs Lasis (1924–1934)

Atbilstoši draudzes lielumam Mālpils pareizticīgo baznīcā vienmēr

no Zaubes Sv. Nikolaja pareizticīgo draudzes, Jānis Ezerlīcis (1934)

darbojās viens priesteris un divi ķesteri vai psalmotāji. Mācītāja gada

no Nītaures Kristus Piedzimšanas pareizticīgo draudzes, Gļebs Tru-

alga bija 400 sudraba rubļu (pēc 1873. gada – 1300 rubļu), papil-

bicins (1937–1939) un Jānis Ābels (1947–1963) no Suntažu Kristus

dus 250 rubļu izbraukumu vajadzībām. Ķesteris saņēma 120 sudraba

Apskaidrošanās pareizticīgo draudzes, kā arī Aleksandrs Bangerskis
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Savos pirmajos darbības gados pareizticīgā draudze sanāca kopā
Mālpils Sliseru pusmuižas dzīvojamā ēkā, kas bija celta kara vajadzībām un kur telpas nebija piemērotas dievkalpojuma vajadzībām.
Tēvs Ioanns Ļebedevs savā rakstā par draudzes vēsturi rakstīja: Tas
bija neliels, vecs, no laukakmeņiem celts vienstāva nams, iekšā bez
bruģējuma ar ķieģeļiem, kā tas piederētos un būtu jābūt cienījamā
vietā, tālab mitrs un auksts. Tiesa, šo ēku par pagasta līdzekļiem
mazliet palaboja, par valsts līdzekļiem tika veiktas arī remontēšanas
un pat kapitālās pārbūves ne reizi vien [..], bet tas viss deva maz labuma. Priesteris dzīvoja divās mazās, ļoti aukstās un mitrās istabās.
Ķesteris, kurš darbojās arī kā skolotājs, un draudzes skolas audzēkņi (vairāk kā 10) mitinājās vienā, ārkārtīgi aukstā un nelielā istabā,
kur arī mācījās. Ķesterim – skolotājam šajā istabā viens stūris bija
norobežots ar dēļu starpsienu, kur pietika vietas tikai gultai, mazam
galdiņam un pāris krēsliem. Otrs ķesteris telpu trūkuma dēļ īrēja istabu pie tuvējiem zemniekiem, maksājot viņiem 25 sudraba rubļu
gadā. Gan priesteri, gan draudzes locekļi vairākkārt lūdza vietējos
muižniekus piešķirt zemi, kur uzcelt nelielu baznīcu un skolas ēku.
Jau 1849. gadā, kad draudzi vadīja priesteris A. Lavrovs, Mālpils mui-

Priesteris Jānis Ābels. Kalpojis Mālpilī no 1947. līdz 1963. gadam

(1963–1965). Mālpils pareizticīgajā draudzē darbojās vairāki ķesteri,
kuri nākuši no citām draudzēm. Pirmais ķesteris bija Aleksandrs Jansons. Vienīgais ķesteris, kurš bija no pašu mālpiliešu vidus, bija Kristofors Indriksons Miķeļa dēls (dzimis 1834. gadā) no Vites muižas.
Viņš draudzē kalpoja no 1848. gada līdz 1868. gadam. Savukārt viņa
tēvs Miķelis Indriksons Jura dēls (dzimis 1810. gadā) ilgus gadus bija
draudzes vecākais vismaz līdz 1870. gadam. Vēlāk par draudzes vecākajiem bija iecelti arī citi vietējie zemnieki – Miķelis Fogels Daniela
dēls (dzimis 1850. gadā) no Vibrokas muižas, Igors Indriksons Miķeļa
dēls (dzimis 1837. gadā) no Mālpils muižas.
Mālpils Dievmātes Patvēruma baznīca pirms I pasaules kara
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žas īpašnieks landrāts Morics Fridrihs fon Grote uzdāvināja draudzei

ņēma vienstāva ikonostatu ar četrām svētbildēm, kas padarīja telpas

zemesgabalu jaunas baznīcas un skolas nama būvei. Tomēr no paša

krāšņākas. Arī zvanu sākotnēji nebija. 1852. gadā draudze par sa-

sākuma priesteris cīnījās par labāku, paša noskatītu vietu baznīcas

viem līdzekļiem iegādājās divus nelielus zvanus, pēc gada – vēl divus.

un skolas būvei. Vēlāk arī tēvs I. Ļebedevs iebilda, ka izraudzītā vieta

Krievkalnā baznīcas interjers bija jau krāšņāks un nedaudz ba-

jaunbūvei esot slikta, jo te esot slapja un purvaina zeme. Savukārt

gātāks. Drīz pēc lūgšanu nama atklāšanas draudze saņēma pirmos

Mālpils muižas īpašnieks Aleksandrs fon Grote uzskatīja, ka šī vieta

dāvinājumus no Maskavas – glītus dievkalpošanas tērpus, jaunu

esot vislabākā un vislielākā platību ziņā, ko viņš varot atvēlēt, un

Pestītāja altārgleznu, vara krustu, galdautus, vairākus apsudrabotus

tā esot lielceļa malā, kas būšot ērti visiem. Runa ir par zemesgaba-

svečturus. Arī vēlākos gados draudze saņēma vairākus dāvinājumus,

lu, kur šobrīd atrodas Krievkalnu mājas. 1868. gadā draudze atstāja

piemēram, 1881. gadā Krievijas cars Aleksandrs II dāvināja draudzei

Sliserus un pārcēlās uz jaunām telpām Mālpils pagasta Krievkalnā.

10 pudus smagu zvanu. Tas bija vislielākais no pārējiem draudzei

Šeit pēc Rīgas Eparhijas arhitekta Apoloniusa Aleksandra Edelsona

piederošajiem zvaniem, kuri atradās atsevišķi būvētajā zvanu tornī

projekta Rīgas Pirmās ģildes tirgotāja Grigorija Lomonosova vadībā

pie lūgšanu nama ceļa pusē. Diemžēl Pirmajā pasaules karā šo torni

1867. gadā sāka celt draudzes lūgšanu namu, ko pabeidza un iesvē-

nopostīja, bet zvanus evakuēja uz Krieviju. Pēc kara draudze mēģi-

tīja 1868. gada 24. oktobrī. Drīz pēc tam šeit uzcēla arī saimniecības

nāja atgūt tos atpakaļ, diemžēl bez rezultātiem.

ēkas – šķūni, zirgu stalli un kūti, klēti ar pagrabu, pirti, malkas šķūni.

Lūgšanu namā priesteris apdzīvoja trīs istabas apakšstāvā, virtu-

Kamēr pareizticīgo draudze sanāca uz dievkalpojumu Sliseru pus-

vi un vienu istabu augšstāvā. Vecākajam ķesterim jeb psalmotājam

muižas ēkā, baznīcas interjers, izņemot Liturģijas vadīšanai nepieciešamos piederumus, bija vecs un lēts. Tikai 1854. gadā draudze sa-

piešķīra divas istabas, jaunākajam – vienu.
1862. gadā oficiāli atvērtā draudzes skola vispirms atradās Sliseru
pusmuižā. Mācības notika tajā pašā vienā istabā, kur dzīvoja ķesteris
un arī paši skolēni. Krievkalnos skolai bija atvēlētas divas atsevišķas
telpas augšstāvā: viena bija kā mācību klase, bet otra – zēnu guļamistaba un ēdamistaba vienlaikus. Tomēr tās bija neērtas. Mācību klasē bija tikai viens neliels logs, līdz ar to nebija nodrošināts pienācīgs
apgaismojums. Zēnu guļamistaba bija caurstaigājama un pieejama
telpa visiem, kuri nāca savās darīšanās pie priestera. Savukārt meitenēm vispār nebija savas atsevišķas telpas, kur atpūsties vai paēst.
Viņas parasti uzturējās priestera virtuvē. Tāda situācija Krievkalnos
bija līdz 1891. gadam, kad beidzot ar bīskapa gādību paplašināja
lūgšanu nama ēku ar jaunu piebūvi, kurā bija divas klases un divas
guļamistabas.
Par skolotājiem draudzes skolā darbojās tie paši ķesteri, kuri palīdzēja priesterim dievkalpojumu laikā. Pirmie ķesteri paši bija mazizglītoti, jo bija mācījušies tikai savas dzīvesvietas draudzes skolā.
Bet pēc 1876. gada par skolotājiem darbojās tie ķesteri – psalmotāji,
kuri bija beiguši seminārus Rīgā vai Krievijā. Skolā parasti mācīja

Bijusī Mālpils Dievmātes Patvēruma baznīca. 2014. gads
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reizticīgo baznīcas dievkalpojumu, krievu valodu, aritmētiku, Tēvze-

skaitot. Otra palīgskola atradās Vites muižas Kārklos (no 1870. gada

mes ģeogrāfiju, vingrošanu, latviešu valodu, glītrakstīšanu krievu un

līdz 1880. gadam). Šeit tuvākās apkaimes bērnus apmācīja zemnieks

latviešu valodā, diktēšanu un arī lasīšanu abās valodās, dziedāšanu.

Juris Sirmbārdis, pēc tam – viņa dēls Mārtiņš Sirmbārdis. Trešo pa-

Paralēli draudzes skolai darbojās arī četras palīgskolas, ko atvē-

līgskolu atvēra Sidgundas muižas Klabos, kur tā darbojās no 1868.

ra, sākot ar 1865. gadu, pie zemniekiem viņu mājās. Tās bija ne-

gada līdz 1872. gadam, kad to pārcēla uz netālu esošo Pupaiņu māju.

pieciešamas tiem bērniem, kuri nevarēja apmeklēt draudzes skolu

Sidgundas muižas bērnus apmācīja vietējais zemnieks Ivans Zvaig-

lielā attāluma dēļ. Pirmā palīgskola izveidojās Mālpils muižas Ape-

zne. Palīgskolu Sidgundā slēdza 1880. gadā. Turpmāk draudze vairs

nieku mājās, kur tā darbojās no 1865. gada līdz 1871. gadam ie-

nevarēja atļauties uzturēt palīgskolas finansējuma trūkuma un arī
mazā skolēnu skaita dēļ.
Pirmā Mālpils pareizticīgo draudzes kapsēta no 1847. gada līdz
1857. gadam atradās jaunajā luterāņu kapsētā, kas ietilpa Mālpils
pagasta Punduru māju robežās. Vecā kapsēta, ko šodien zinām kā
tagadējo Mālpils kapsētu, tobrīd bija uz laiku slēgta.
Otra kapsēta atradās tajā pašā jaunajā luterāņu kapsētā, bet otrajā pusē, tuvāk nelielai upītei, kas ietecēja pāri ceļam esošajā Mergupē. Lai nodalītu luterāņu kapsētas un pareizticīgo kapsētas robežas,
tām apkārt raka grāvjus, kas vēl esot saglabājušies līdz mūsdienām.
Arī šo nelielo zemesgabalu, tāpat kā iepriekšējo, atvēlēja Mālpils muiža. Priesteris I. Ļebedevs ar to nevarēja samierināties, uzskatot, ka
luterāņi pareizticīgiem atvēlējuši samērā sliktu vietu, jo šeit pavasara
palu laikā mirušo zārki vienmēr atrodoties ūdenī. To, ka šis zemesgabals nebija piemērots mirušo glabāšanai, 1858. gadā atzina arī muižas pārvalde, jo tas bija izmantojams tikai kā ganības. Tomēr nebija
citas labākas vietas.
Draudzei pārceļoties uz jaunajām telpām Krievkalnos, beidzot atrisināja jautājumu par pastāvīgu kapsētu, ko Ļebedevs raksturoja kā
visādā ziņā labu kapsētu. Tā atrodas netālu no Krievkalniem – Torņkalnā, kur tā pastāv vēl šodien. Atvēlētā zeme, ko Mālpils muiža piešķīra pareizticīgo draudzei 1864. gadā, bija 0,58 hektārus liela. 1938.
gadā piešķīra vēl papildus 0,68 hektārus turpat, jo vecā kapsēta bija
jau pārpildīta.
1965. gada 5. martā Mālpils pareizticīgo draudze bija spiesta
pārtraukt savu darbību “pēc esošiem likumiem un arī pēc Rīgas un
Latvijas bīskapa Nikona rīkojuma”. Iespējams, ka draudze bija pā-

Bijusī Mālpils Dievmātes Patvēruma baznīca no iekšpuses.
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Nītaures Kristus Piedzimšanas pareizticīgo draudzes dievkalpojumos.

Palsmane

Vecais lūgšanu nams jeb Krievkalnu māja, kas ir vairāk kā 140 gadus veca, līdz mūsdienām ir vēl saglabājusies – tajā šobrīd ir iekārtoti

Palsmanes Dievmātes Pasludināšanas draudze dibināta 1873.

septiņi dzīvokļi. Pati ēka, kas šobrīd atrodas sliktā tehniskā stāvoklī,

gadā. Palsmanes dievmams celts ap 1896.–1899. gadu. 1910. gadā

joprojām pieder Latvijas Pareizticīgo Baznīcai.

draudze sastāvēja no 94 vīriešiem un 74 sievietēm. Draudze tika

Ar paša manuskripta pirmpublicējumu oriģinālajā veckrievu valodā

slēgta 1958. gadā, bet baznīca padomju laikos tika izmantota dažā-

interesenti varēs iepazīties zinātnisko rakstu krājumā “Православие

dām vajadzībām – te darbojās pionieru pulciņi, tad baznīca pārtapa

в Латвии: исторические очерки: сборник статей”.”

par noliktavu.

Šajā interesantajā pētījumā Ieva Pauloviča pieļāva vienu būtisku

Palsmanes pašvaldība izremontēja jumtu, grīdas, kāpnes uz otro

kļūdu. Mālpils Dievmātes Patvēruma baznīca vairs nepieder Latvijas

stāvu, regulāri izpļauj zāli ap dievnamu, bet LPB vadība šo vietu ir

Pareizticīgajai Baznīcai, jo tā likuma paredzētajā kārtībā nav pieprasī-

aizmirsusi. Aizmirsta ir arī priesteru apbedījumu vieta aiz baznīcas.

jusi Mālpilī savus īpašumus. No tā izriet, ka LPB ir atteikusies gan no

Zemē iegrimušas, zālē ieaugušas, bet vēl pamanāmas vairākas kapu

zemes, gan ēkām, tai skaitā Baznīcas. Mālpils pašvaldība apstiprināja,

apmalītes. Palsmane ir ļoti sakopta pilsētiņa, var redzēt, ka pašval-

ka Dievmātes Patvēruma baznīca pašreiz ir bezsaimnieka īpašums.

dībai rūp savu iedzīvotāju labklājība. Arī Palsmanes luterāņu baznīca

Mālpils pašvaldībā ir pacēlies jautājums, ko darīt ar bijušajiem LPB
īpašumiem.

izskatās kā konfekte. Vientuļais, pamestais un aizaugušais pareizticīgo dievnams uz kopējā fona izskatās tik nožēlojami, ka pārņem
kauns, ka esi pareizticīgais. Ko tu cilvēkiem vari pastāstīt? Vai viņi
tevi sapratīs? LPB vadība ar savu attieksmi un darbību rada cilvēkos
atgrūšanos, vilšanos. Kādi te kristīgie ideāli?!

Bijusī Mālpils Dievmātes Patvēruma baznīca. Sānskats. 2014. gads
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Rāksala

bet vidēja. Baznīcā bija tāds kā izmūrēts pagrabstāvs, kurā atradās
kāda garīdznieka un kādas svētas jaunavas mirstīgās atliekas. Jā-

Rāksalas Svētā Krusta pacelšanas draudze ir dibināta 1848. gadā.

saka, ka šāda apglabāšanas prakse Pareizticīgo Baznīcā ir parasta

1939. gadā draudzi pārzināja priesteris Konstantīns Mihailovs. Ir zi-

parādība. Rīgas Svētās Trijādības katedrālē pagraba stāvā atrodas

ņas, ka II pasaules kara laikā līdz 1943. gada 27. decembrim draudzi

altāris, kuram labajā pusē ir apbedījumi–sarkofāgi. Arī Viļņas Svētā

apkopa tas pats garīdznieks – Konstantīns Mihailovs. Tad viņu nomai-

Gara klosterī pagraba stāvā atrodas svētmocekļu Jāņa, Antonija un

nīja priesteris Nikolajs Karzubovs.

Eustatija mirstīgās atliekas.

Meklējot Rāksalu, jākonstatē fakts, ka to nemaz nav tik vienkārši

Vēl padomju laikos Rāksalā notikuši dievkalpojumi latviešu va-

atrast. Uz šo apdzīvoto vietu nav nekādu norāžu. Ja nebūtu “visuzino-

lodā, kurus vadījis priesteris Jānis Ošs. Konkrētu gadu un datumu

šās” Googles, meklējumu process ievilktos neparedzēti ilgi.

Kaufeldes kundze neatceras, taču dievnams ticis nopostīts zvēriskā

Iebraucot Rāksalā, piestājām pie tuvējās mājas, kas šķita apdzī-

veidā. Tie varēja būt 70. gadi, kad sākās “Hruščova vajāšanas”. Vie-

vota. Aiz mājas stūra parādījās sievietes siluets, kura turēja gatavībā

tējā kolhoza “Līdums” priekšsēdētājs Anatolijs Dmitrijevs uzsācis vē-

aiz muguras paslēptu malkas pagali. Drosmīgā sieviete izrādījās čigā-

rienīgu reliģijas apkarošanas akciju. No sākuma viņš atlauza ieeju

niete. Uzzinājusi, ka mēs meklējam Rāksalas baznīcu vai to, kas no

uz izmūrēto pagrabstāvu un ielēja tajā benzīnu. Cilvēks, kas pielika

tās palicis, sieviete mums laipni pastāstīja, kur atrast vienīgo perso-

uguni, sprādziena rezultātā apdega, apdedzināja acis un ilgu laiku

nu, kas vēl atceras šo dievnamu. Par laimi, nekur tālu nebija jāmeklē.

ārstējās slimnīcā. Dmitrijevs tajā laikā atjaunoja ceļu, veda uz tā

Laukos 1 vai 2 kilometri neko neizsaka.

granti, viņš lika apdegušos kaulus un pāri palikušos pelnus izkaisīt

Ieradāmies pie Zentas Kaufeldes. Pēc visa spriežot, Zentas kun-

uz ceļa. Kāds no kolhoza priekšsēdētāja darbu lieciniekiem bija pa-

dzei jau pāri par 80. Lai gan sirmā kundze bija slima, tomēr neat-

ziņojis par šo notikumu uz Rīgu. Pienāca pavēle – salasīt izsvaidītos

teicās padalīties ar savām atmiņām. Šo to atcerējās arī viņas dēls.

kaulus un aprakt kapsētā. Protams, visas mirstīgās atliekas vairs sa-

Svētā Krusta Pacelšanas baznīca bija celta no koka. Tā nebija liela,

lasīt nebija iespējams. Kā salasīsi pelnus? Apraka to, ko varēja vēl
atrast. Tad centīgais kolhoza priekšsēdētājs ķērās klāt pašai baznīcai.
Tā kā dievnams tika celts no kokmateriāla, kas bija labi saglabājies,
Dmitrijevs dievnamu nojauca, bet kokmateriālu aizveda uz Atašieni,
kur uzcēla māju. Baznīcas vieta kļuva par grantskarjeru, no kurienes
kolhozs veda smiltis un granti ceļa labošanai – centīgais komunists
nolēma baznīcu izravēt ar saknēm. Blakus baznīcai atradās pareizticīgo kapi. Dmitrijevam nepietika ar baznīcu, viņa plānos bija nopostīt
arī kapus, jo arī kapi atradās uz paugura. Arī te viņš redzēja tikai un
vienīgi grants ieguves vietu. Taču šos plānus viņam neļāva realizēt
paša kolhoza cilvēki.
Par bijušo Rāksalas draudzi un Svētā Krusta Pacelšanas dievnamu liecina tikai palikušais grantskarjers un biezi auzaugusī, pilnīgi
aizmirstā pareizticīgo kapsēta, kur vēl redzami daži krūmos ieauguši
pareizticīgo krusti un piemiņas plāksnes. Rāksalu aizmirsusi arī LPB.

Rāksalas Svētā Krusta Pacelšanas baznīcas vieta. 2014. gads
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Rūjiena

Saikava

Rūjienas Svētās Trijādības draudze dibināta 1846. gadā. Baz-

Vadoties pēc oficiālām Latvijas Pareizticīgās Baznīcas ziņām, Sai-

nīca uzcelta 1870. gadā. To projektējis arhitekts Roberts Augusts

kavas Dievmātes Patvēruma draudze dibināta 1896. gadā, atjaunota

Pflūgs. Pēc 1871. gada datiem draudzei piederēja diezgan daudz

1926. gadā. Taču Sausnējas novadpētniecības muzejā ir cita versi-

zemes – apmēram 103 desetīnas. Desetīna (no lat. decima; kr.

ja – meklējot glābiņu no muižnieku un luterāņu mācītāju spaidiem,

десятина) –1,0925 hektāri – zemes laukuma mērvienība Krievijas

priesterim Dāvidam Balodim izdevās parliecināt tautu un pievienot

impērijā līdz 1918. gada 14. septembrim. Tātad Rūjienas draudzei

pareizticībai vairākus tūkstošus latviešu; divu gadu laikā no 1846.

piederēja vairāk par 100 ha zemes.

līdz 1847. gadam izveidojās septiņas pareizticīgo draudzes: Ļaudonā,

45 gadus no vietas šeit kalpojis priesteris Mārtiņš Kārkliņš. Pēc

Saikavā, Odzienā, Kalsnavā, Mārcienā, Sausnējā, Lazdonā.

tam te kalpoja priesteris Nikolajs Laucis. 1940. gadā nozīmēts Dimit-

No 1905. gada Saikavas draudzē kalpo priesteris Andrejs Lasis. Ir

rijs Okolovičs. 1944. gadā baznīca tika daļēji sagrauta. To atjaunoja

zināms, ka 1908. gadā draudzi apkopa priesteris Jēkabs Karps, kas

50. gadu sākumā, bet jau 50. gadu beigās padomju vara dievnamu

brīvās Latvijas laikā 1936. gada 27. septembrī iesvētīts par Jelgavas

slēdza. Bijusī baznīca kalpoja par autoremontdarbnīcu. Baznīcas ēkai

bīskapu. 1939. gadā Dievmātes Patvēruma draudzi Saikavā apkopa

steidzīgi vajadzīga nopietna renovācija un pirmām kārtām jumta re-

Lazdonas priesteris Jānis Eniņš.

monts. Dievnama altāra telpā atrodas dažas svētbildes, analojs, kas

Diemžēl arī bijusī Saikavas Dievmātes Patvēruma baznīca pašreiz

liecina, ka te kaut kas paretam notiek. Pārējā ēkas daļa dievkalpoju-

ir kļuvusi par bezsaimnieka īpašumu. Bijušajā dievnamā dzīvoja ga-

miem pašreiz nav piemērota.

dos veca kundze, kas 2015. gada janvārī nomira.
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Sausnēja

100 gadu jubileja. Sausnējas pareizticīgo draudzē svinības parasti notika arī Nikolaja dienā, jo baznīca bija nosaukta svētā Nikolaja vārdā.

Sausnējā nekad nav bijis citas baznīcas kā tikai pareizticīgā. Taču,

Sausnējas Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca tika uzcelta prieste-

izbraucot to krustu šķērsu, jūs dievnamu nekur neatradīsiet. Tikai zi-

ra Grīnvalda laikā. To cēla trīs gadus (1871.–1873. g.) pēc arhitekta

nātājs spēj pateikt, ka tieši pretī tagadējai Sausnējas bibliotekai, pāri

Jāņa Frīdriha Baumaņa projekta. Vecie ļaudis stāstīja, ka baznīca celta

lielceļam starp divām jaunām liepām padomju laikos tika apbedīta–

sausajā vasarā. Priestera Grīnvalda laikā tika uzcelta arī mācītājmāja

aprakta pareizticīgo baznīca. Bibliotēka ir vienīgā bijušajai draudzei

un iesvētīti Sausnējas kapi. Tie skaitījās pareizticīgo draudzes kapi.

piederošā celtne, kas palikusi dzīva.
Sausnējas novadpētniecības muzejs ir vieta, kur atrodas bagā-

Sausnējas svētā Nikolaja pareizticīgo baznīcai piederēja 23 ha zemes, tai skaitā aramzeme, pļavas, ganības, augļu un sakņu dārzs.

tīgas liecības par Pareizticības ziedu laikiem šajā vietā. Te atrodas

Baznīcai piederēja arī sekojošas ēkas: mācītāja māja ar pagrabu

daudzas retas fotogrāfijas, dokumenti. Novadpētniecības muzeja aiz-

zem ēkas, nomnieka dzīvojamā maja “Gundegas”, kūts, labības šķū-

sācēja bija Sausnējas skolas skolotāja Marija Šmite, kas 2011. gadā

nis, siena šķūnis, pagrabs, pirtiņa, malkas šķūnītis. Pēdējais baznīcas

aizgāja Dieva mierā. Atspoguļosim daļu no viņas savāktā materiāla.

zemes un ēku nomnieks bija Pēteris Bērzkalns – no 1942. gada marta

Nekādu ziņu par pareizticīgo draudzes nodibināšanu Sausnējas pagastā nav, jo karadarbības laikā 1944. gada septembrī gājis bojā baznīcas arhīvs. Domājams, ka draudze varētu būt dibināta 1843.gadā, jo
1943. gada 6. decembrī Sausnējas baznīcā bija lieli svētki – draudzes

Sausnējas Svētā Nikolaja baznīcas atrašanās vieta – pāri ceļam starp diviem kokiem.
2014. gads

Sausnējas Svētā Nikolaja baznīca. 20. gs. 60. gadu sākums.
Foto no Sausnējas novadpētniecības muzeja krājuma
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līdz 1944. gada augustam. Ir zināms, ka priesteris Andrejs Kangera

Lausku mājā atvēra skolu pareizticīgo bērniem. Kā skolotāji tiek

tēvs divus gadus ir turējis skolu Sausnējā savā nelielajā dzīvoklī pa-

minēti Brencis Šmits, Jānis Kļaviņš un Jānis Lasis. Viņi bija bez spe-

reizticīgo bērniem 1852./59., 1852./60. gadā. Tas varētu būt “Gunde-

ciālas izglītības un darbojušies skolā bez atlīdzības, lai nebūtu jāiet

gās”, jo šī ēka ir celta 1827. gadā draudzes vajadzībām. Plāksnīte ar

karaklausībā.

ēkas apdrošināšanas gadu piestiprināta bēniņos pie skursteņa krievu

1887. gada 8. janvārī Sausnējas pareizticīgo mācītājs Grīnvalds

valodā. Kangera tēvs no 1909. gada vadīja Rīgas Debesbraukšanas

iesvētīja jaunuzcelto Vietalvas divklasīgo ministrijas skolu. Dievkal-

draudzi.

pojuma laikā dziedāja Sausnējas baznīcas koris. Pēc tam bija laicīgs

“Gundegās” vispirms dzīvoja pareizticīgo mācītāji līdz laikam, kamēr uzcēla mācītāja māju. Pēc tam tur dzīvoja divi pareizticīgās drau-

koncerts, tajā dziedāja Vietalvas labdarības biedrības koris. Pēc koncerta bija mielasts, tajā piedalījās arī priesteris Grīnvalds.

dzes skolotāji, katram bija sava istaba un virtuve. Pēc 1920. gada šai

Priestera Grīnvalda laikā 1887. gadā jaunatvērto “Podņēnu” skolu

mājā dzīvoja draudzes zemes nomnieki. Pēc Otrā pasaules kara māju

savienoja ar Sausnējas pareizticīgo draudzes skolu. Tā bija divklasīga

saremontēja, un no 1945. gada līdz 2000. gadam tur dzīvoja Jūlija

“Nikolai” skola ar apriņķa skolas programmu. Skolotāji – Juris Kalniņš

Vaska ģimene.

un P. Upītis.

Blakus pareizticībai, kā jaunakā māsa sekoja pareizticīgo skola.

Domājams, ka pēc priestera Grīnvalda nāca mācītājs Makedon-

1845. gada 25. aprīlī ķeizars Nikolajs I apstiprina instrukcijas pareiz-

skis. Arī viņš bija darbīgs un inteliģents, labi sapratās ar draudzi un

ticīgiem mācītājiem Baltijā. Devītais instrukcijas punkts uzliek pareiz-

pagasta varu.

ticīgiem macītājiem par pienākumu dibināt savās draudzēs skolas.

1872. gadā ar priestera Grīnvalda palīdzību un krievu valdības at-

“Skolās jāpasniedz mācības par brīvu, tajās jāuzņem visu konfesiju

balstu pareizticīgo skolas vajadzībām tika uzcelta – vienstāva koka

bērni”...
1862. gadā ar priestera P. Grīnvalda gādību un enerģiju Sausnējā
vienlaicīgi tika atvērtas divas skolas.

Sausnējas Svētā Nikolaja baznīca. Foto no Sausnējas novadpētniecības muzeja krājuma

Sausnējas pareizticīgās draudzes skola, kurā mācījušies daudzi ievērojami Latvijas
darbinieki, to skaitā Latvijas pirmais apsardzības ministrs Jānis Zālītis.
Foto no Sausnējas novadpētniecības muzeja krājuma
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ēka Sausnējas centrā. Lielu atbalstu skolas celtniecībā sniedza pagasta vietnieku pulks un vietējie iedzīvotāji.

1869. gada 6. novembrī ir pirmās ziņas par Liepkalnes–Ozolu pagasta pareizticīgo I pakāpes pamatskolu. Pēc Sausnējas pareizticī-

Skolā iekārtoja divas klašu telpas. Vienā telpā vienlaicīgi mācījās

go priestera P. Grīnvalda lūguma Liepkalnes-Ozolu pagasta vietnieku

trīs nodaļas, otrā divas. Iekārtoja arī divas guļamtelpas. Bērni gulēja

pulkam pagasta namā skolai tika ierādītas telpas. Priesteris Grīnvalds

uz lāviņām.

par skolotāju nozīmēja Jāni Reinholdu no Liepkalnes–Ozolu pagasta
„Daktām”.
1882. gadā ar priestera Grīnvalda palīdzību pagasts saņēma 1500
rubļus no valdības jaunas skolas celšanai pareizticīgo bērniem. Viņš
arī skaitījās šai skolai par priekšnieku. Skola tika uzcelta 1883. gadā.
Priesteris Grīnvalds vēl saņēma no Skolu valdes 300 rubļus bēniņu
izbūvei Liepkalnes skolai.
Kad 1873. gadā tika uzcelta baznīca Sausnējā, tad tika iesvētīta
arī pareizticīgo kapsēta. Kā pareizticīgo draudzes kapsēta tā skaitījās
līdz 1944. gadam – padomju laikam. Pēc tam tā bija Sausnējas pagasta kapsēta līdz pat mūsu dienām.
Cara laikā Sausnējas pareizticīgo draudzē kalpojuši sekojoši priesteri: Namatēvs, Titovs – viņa laikā nodega mācītājmāja ap 1905.
gadu, Nikolajs Brežģis – ap 1912. gadu, Agronomovs – ap 1916.
gadu. Latvijas laikā no 1919. gada līdz 1938. gadam Sausnējas pareizticīgo baznīcā kalpoja Nikolajs Brežģis, kurš dzīvoja “Dārziņos”.
No 1938. gada līdz 1940. gadam – priesteris Jēkabs Načiss.
Vācu laikā darbojās priesteris Jānis Plaudis no Ērgļiem.

Sausnējas priestera Nikolaja Brežģa vēstule Latvijas Pareizticīgās Baznīcas sinodei.
Virspriestera Jāņa Kalniņa personiskais arhīvs

Draudzes priekšnieki Latvijas laikā: Leimanis no “Lauskiem”, Siliņš
no Liepkalnes, Tretjakovs no “Bitēm”. Latvijas laikā pērmindera un
zvanītāja pienākumus veica: Pēteris Bite no “Bitītēm”, Jānis Ābolkalns, Valdis Pētersons no “Dambjiem” no 1942. gada pavasara līdz
1944. gada augustam.
Draudžu garīgās dzīves svarīga sastāvdaļa bija kori. Baznīcas kori
Latvijas laikā un vācu okupācijas laikā mācīja un vadīja skolotāji:
Mārtiņš Kalniņš – no 1920. līdz 1935. gadam, Agafangels Arklons
no 1935. līdz 1944. gada augustam. 1944. gada sākumā Valmieras
prāvesta iecirknī lielāki un mazāki kori darbojās visās draudzēs. Salīdzinājumam: Ērgļu iecirknī lielākai daļai draudžu nebija ne pastāvīga
kora, ne arī diriģenta (Krape, Ērgļi, Vecpiebalga, Bānūži–Dzērbene

Sausnējas priestera Jāņa Plauža paraksts uz dokumenta.
Foto no Sausnējas novadpētniecības muzeja krājuma
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u.c.). Vienīgi Zaubē darbojās 27 dziedātāju liels koris psalmotāja
Konstantīna Vieglā vadībā.
199

Kori, kuri kara laika apstākļos turpināja darbību, izcēlās ar savu

un kora vadīšanā. Pateicoties viņa nenogurstošajai centībai un manai

profesionalitāti. Sausnējas draudzes koris psalmotāja un skolotāja

gādībai, nodibinājās baznīcas draudzes koris ar sirsnīgiem, uzticīgiem

Agafangela Arklona vadībā 1942. gada nogalē sniedza vairākus garī-

dziedātājiem, kuri, aizmirsdami grūtās dienas lauksaimniecības dar-

gā koncerta priekšnesumus tuvākajā apkārtnē esošajās draudzēs (4.

bos, neatrāvās no sadziedāšanās mēģinājumiem, bet ar vislielāko sir-

oktobrī pašā Sausnējā, 18. oktobrī – Kalsnavā, 8. novembrī – Ērgļos

snību piedalījās, lai sevi attaisnotu garīgo dziesmu dziedāšanā. (..) Tā

un 21. novembrī – Lazdonā). 1942. gada 26. novembrī Sausnējas

kā garīgo komplicēto dziesmu iemācīšana un sagatavošana prasa no-

draudzes pārzinis t. Jānis Plaudis savā vēstulē Eparhijas pārvaldei

pietnu enerģiju un paša vadoņa un dziedātāja sirsnību, nopietnību, lai

rakstīja: „Jūs ziniet un saprotiet lauku dzīvi, kad cilvēks nostrādājies

dziesmas nestu cēlumā un sajūtās, – ir cilvēka vislielākais ieguvums”.

visu dienu grūtajā lauku darbā spēj vakarā ierasties uz kora dziesmu

Priestera ieteikuma raksts guva atsaucību, jo uz Kristus Piedzimšanas

mēģinājumu, lai sevi nostiprinātu tādā vienībā, sirsnībā un saskaņo-

svētkiem 1943. gada 7. janvārī Sausnējas draudzes psalmotājs tika

tībā, lai tās dziesmas skaņas iegulstas arī klausītāju sirdīs.” Bet 1944.

apbalvots ar Eparhijas pārvaldes atzinības rakstu.

gadā par Nītaures kora (piedalījās 30 dziedātāji) un tā vadītāja psal-

Nevar nepamanīt, ka Pareizticība Sausnējas pagastā bija nostādīta

motāja diriģenta Jāzepa Zilgalvja prasmi 1944. gadā rakstīja t. Niko-

ļoti augstā līmenī. Tā skāra visas sabiedriskās dzīves spektrus. Ne

lajs Vieglais: “Neticami, bet koris patiesi uzrāda izcilu gatavību un pat

velti Sausnējas pagasts ir daudzu Latvijā ievērojamu cilvēku dzimtā

grūtākās, sarežģītākās dziesmas skan ar izcilu tīrību un daiļskanību”.

vieta. Vispirms jāmin pirmais Latvijas Apsardzības ministrs Jānis Zā-

1942. gada 26. novembrī Ērgļu draudzes priesteris t. Jānis Plau-

lītis, kurš kā uzticams savas tautas patriots stāvēja pie Latvijas dzim-

dis apbalvošanai ieteica Sausnējas draudzes psalmotāju Agafange-

šanas šūpuļa. Viņa vārdā nosaukta Sausnējas pamatskola. Sausnē-

lu Arklonu: “Man uzticētās Sausnējas draudzes psalmotājs skolotājs

jas pagastā dzimuši un uzauguši Lāčplēša ordeņa kavalieri – Pēteris

Arklons Agafangels ir sirsnīgs baznīcas darbinieks, kā baznīcā, skolā

Pētersons, Nikolajs Kalniņš, Roberts Pūce. Te dzimis rakstnieks Voldemārs Zālītis – “Staburaga bērnu” autors, dzejnieks Pēteris Blaus,
operdziedātājs un koru diriģents Kārlis Gailītis un daudzi citi Latvijā
ievērojami un populāri cilvēki.
II pasaules kara laikā 1944. gadā Sausnējas Svētā Nikolaja baznīca smagi cieta, taču draudze turpināja darboties. 1945. un 1946.
gadā no Ērgļiem uz Sausnēju brauca priesteris Aleksandrs Bangerskis. Bangerskis bija ērglēnietis. Tā kā baznīcā kalpot nebija iespējams, vasarā viņš noturēja dievkalpojumus Sausnējas kapos zem atklātas debess, bet lietus laikā dievkalpojumi notika kapličā.
Žēl, ka Sausnējas pagastā viss, kas saistīts ar Pareizticību, pašreiz vērojams tikai pagātnes formās. Vai te ir iespējama kāda bijušās Sausnējas godības atdzimšana? 90. gadu sākumā LPB vadība ir
atteikusies Sausnējā no visiem saviem bijušajiem īpašumiem. Tātad
pārvikusi krustu visai Sausnējas pareizticīgajai pagātnei un nākotnei.
Pēc metropolīta Aleksandra domām, te pareizticīgo vairs nav un ne-

Latvijas Republikas proklamēšanas akts 1918. gada 18. novembrī.
Foto no Sausnējas novadpētniecības muzeja krājuma
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kad nebūs.
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Skaņkalne

Straupe

19. gadsimtā tagadējā Skaņkalnes pagasta teritorijā bija Skul-

Straupes Debesbraukšanas draudze dibināta 1851. gadā. Diemžēl

berģu un Jaunates pagasti. 20. gadsimta sākumā Jaunates pagastu

par šo draudzi un tās dzīvi ziņas ir ļoti skopas. 1925. gadā tur sāk

pievienoja Skulberģu pagastam. 1925. gadā Skulberģu pagastu pār-

kalpot jauniesvētītais priesteris Jānis Plaudis. 1939. gadā draudzi ap-

dēvēja par Skaņkalnes pagastu. LPB reģistros pareizticīgā draudze

kopj priesteris Jānis Briedis no Cēsīm. Var redzēt, ka šajā laikā drau-

Skaņkalnē turpināja saukties par Skulberģu Kristus Pretīmņemšanas

dzei nav sava patstāvīga gana. 1944. gada 30. martā draudzi uzdots

draudzi. Tā dibināta 1866. gadā. Dievnams celts pēc Jāņa Frīdriha

apkopt Cēsu Kristus Apskaidrošanās draudzes priesterim Georgijam

Baumaņa projekta. To uzcēla 1897. un 1898. gada laikā. 1939. gadā

Benigsenam. Straupes pareizticīgo baznīca atrodas Valmieras šose-

šeit kalpoja priesteris Nikolajs Kudrjavcevs no Alojas draudzes.

jas malā blakus degvielas uzpildes stacijai Lukoil. Dievkalpojumi te

1989.–1990. gadā kolhozs “Skaņais kalns” Ziedoņa Ziediņa vadībā

nenotiek.

uzsāka dievnama remontu, taču to nepabeidza. Dievkalpojumi Skaņkalnē atsākušies nesen baznīcslāvu valodā. Turpinās remonti.
Informācija no zemesgrāmatas – 2001. gada 6. aprīlī LPB pārdeva
Skaņkalnē sev piederošo zemes gabalu 21,9 ha platībā privātpersonai Inesei Kļaviņai par 500 Ls. Kur vēl Latvijā var tik lēti nopirkt zemi?

Skaņkalnes–Skulberģu Kristus Pretīmņemšanas baznīca. 2014. gads

Bijusī Straupes Debesbraukšanas baznīca. 2014. gads
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Suntaži

regulāri dievkalpojumi, bet bijusī pareizticīgo baznīca ir pārvērtusies
par atkritumu izgāztuvi. Suntažu pagasta pārvaldes vadītājs Andris

1937. gada “Ticības un Dzīves” Nr. 3 ir ievietotas ziņas par Suntažu

Ronis paskaidroja, ka 90. gados LPB pieteicās uz saviem īpašumiem,

draudzi: “Suntažu draudze ir viena no lielākām Vidzemes draudzēm,

bet tajā pašā gadā atsūtīja atteikumu, ka nekas no bijušajiem īpašu-

kas savā laikā skaitījusi ap sevi pāri par 3000 draudzes locekļus…”

miem, to skaitā baznīca un zeme, tai nav vajadzīgs.

Suntažu Kristus Apskaidrošanās draudze dibināta 1847. gadā. No

Pirms 5 gadiem katoļu baznīca Suntažos uzcēla dievnamu, kur

sākuma dievkalpojumi tika noturēti baznīcā – lūgšanu namā, kur at-

dievkalpojumi pašreiz notiek katru dienu. Par dievlūdzēju skaitu te

radās ar klēra dzīvokļi.

Vēlāk, draudzei paplašinoties, tika uzcelta

neviens nesūdzas. Vecais pareizticīgo dievnams kalpo par daudzdzī-

krāšņa akmens baznīca, kuru 1909. gadā iesvētīja arhibīskaps Aga-

vokļu māju, zeme sadalīta mazdārziņos, bet jaunais cietušais akmens

fangels. Zināms, ka no 1908. līdz 1914. gadam te kalpoja Andrejs

dievnams lēnām pārvēršas par gruvešu kaudzi, tieši pirms ieejas

Lasis. 1936. gadā šeit kalpo priesteris Jānis Plaudis, 1939. gadā –

dievnamā atrodas mēslu izgāztuve.

priesteris Gļebs Trubicins.

LPB vadības motivācija, atsakoties no tik perspektīvas vietas, ir

Vēl padomju laikos tur notika dievkalpojumi. Grūti pateikt, kuros

ļoti neskaidra, Suntaži atrodas tuvu Rīgai – tātad pat cena uz zemi,

– domājams, 70. gados baznīcā ļaundari sarīkoja ugunsgrēku, diev-

ja to pārdotu, ir pietiekoši augsta. Arī paskaidrojums – nav draudzes,

nams smagi cieta. Vēl 90. gadu beigās bija redzams baznīcas zvanu

nevienu īsti nepārliecina. Atsūtiet priesteri, arī draudze uzradīsies. Ja

tornis, taču tas sabruka.

1990. gadā šeit draudze nebija, vai tas nozīmē, ka draudzes te ne-

Šī gada augustā devāmies uz Suntažu pagastu noskaidrot, kāpēc
Luterāņu un Katoļu baznīcas Suntažos ir sapostas un tajās notiek

kad arī nebūs? Daļa no Suntažu pamatiedzīvotājiem ir bijušie un vēl
esošie pareizticīgie.

Suntažu sākotnējā baznīca-lūgšanu nams līdz 1909. gadam. 2014. gads

Suntažu Kristus Apskaidrošanās baznīca. 2010. gads
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Talsi

cai vietējiem pareizticīgiem nekāda labuma nedeva. Tādēļ Tukuma
pareizticīgo Brālība neatlaidīgi domāja vismaz par lūgšanu nama un

Kad 1850. gadā Rīgā tika nodibināta patstāvīga arhibīskapa ka-

skolas atvēršanu Talsos.

tedra, arhibīskaps Platons, iepazinies ar krievu ieceļotāju bēdīgo stā-

Šo domu izdevās realizēt tikai 1867. gadā, kad Talsos īrētās tel-

vokli Vidzemes un Kurzemes mazpilsētās un uz laukiem, sāka vairāk

pās tika atvērts lūgšanu nams un skola. Par lūgšanu nama pārzini un

rūpēties par viņu garīgo apkopšanu, un jau 1850. gadā iesniedza

skolotāju iecēla Rīgas garīgo semināru beigušo S. Boganu. Tukuma

Krievijas Pareizticīgās Baznīcas Sinodei lūgumu par pareizticīgo baz-

priesteris reti izbrauca uz Talsiem noturēt dievkalpojumus. Pārējās

nīcas būvi Talsos. Sinode principā Platonam piekrita un uzdeva vi-

svētdienās un svētku dienās lūgšanu namā dievvārdus turēja sko-

ņam ierīkot Talsos pagaidu baznīcu ar klēra locekļu dzīvokļiem. Par šo

lotājs Bogans. Kā priesteris, tā arī Bogans dievkalpojumus noturēja

jautājumu iesākās sarakstīšanās ar Baltijas ģenerālgubernatoru un

vienīgi slāvu valodā, kādēļ arī tos apmeklēja tikai vietējie krievi un

Kurzemes gubernatoru. Sarakstīšanās turpinājās vairāk nekā gadu,

arī diezgan vāji.

bet bez sekmēm, jo izrādījās, ka Talsos neesot nevienas piemērotas

Skolā un privātā dzīvē Boganam tomēr nācās saieties arī ar lat-

mājas, kur varētu iekārtot pareizticīgo baznīcu, un neesot arī zemes,

viešiem, pie kam bieži vien nācās sarunāties un debatēt arī par ticī-

kas būtu pērkama un piemērota šādas baznīcas būvei. Tādēļ doma

bas lietām. Redzot latviešos pamodušos interesi par pareizticību un

par baznīcas būvi Talsos esot atmetama, un baznīca būvējama Tu-

tās mācību, Bogans sāka izplatīt starp interesentiem arhibīskapa Pla-

kumā. Doma par baznīcas būvi Talsos bija jāatmet, Talsos un apriņķī

tona vēstules, kas bija domātas un izdotas pareizticīgiem latviešiem

dzīvojošie pareizticīgie krievi tika pieskaitīti Tukuma draudzei. Pats

Vidzemē.

par sevi saprotams, ka šāda pieskaitīšana tik tālu stāvošai baznī-

Interesanti atzīmēt, ka Bogana skolā starp citiem pirmskolas
priekšmetiem tika mācīta arī vācu valoda, kas gan skolas programmā
nebija paredzēta. Skolēnu skaits bija mazs – ap 12 cilvēku, un starp
tiem pašiem vairākums vietējo latviešu – luterāņu bērni. Krievi bija
ļoti grūti piedabūjami pie bērnu sūtīšanas skolā. Tādēļ šī skola 1872.
gadā tika pārcelta uz Tukumu. Lūgšanu nams palika tukšs, un tikai
dažas reizes gadā atdzīvojās, kad uz to izbrauca Tukuma priesteris
noturēt kārtējo dievkalpojumu. Ap šo laiku Tukumā notika priesteru
maiņa, un krieva Aļakritska vietā nāca latvietis Pēteris Mednis. Kad
noskaidrojās, ka Mednis ir latvietis, viņa dievkalpojumus Talsos sāka
apmeklēt arī latvieši. Tēvs Mednis savus dievkalpojumus noturēja
jauktā – pa daļai slāvu, pa daļai latviešu valodā. Par otru tādu centru, kur latvieši sāka iepazīties ar Pareizticību, izveidojās Mērsraga
jūrmala. Gar visu Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrasti, zināmā
attālumā cits no cita, bija ierīkoti robežsargu kordoni. Robežsargi bez
izņēmuma bija krievi. Viņu garīgo vajadzību apmierināšana bija noorganizēta tādā veidā, ka vairākas reizes gadā visus kordonus apbraukāja Ventspils un Tukuma priesteri. Ventspils priesteris apkalpoja Bal-

Talsu Svētās Trijādības baznīca. Foto no Talsu novada muzeja krājuma
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19. gs. 80. gados Kurzemē, sevišķi gar jūrmalu, ļoti aktīvi darbojās
baptisti, izplatīdami savu mācību starp luterāņiem. Bieži vien izcēlās
karstas, brīžiem pat asas debates par ticības lietām, katra puse centās pierādīt savu patiesību. Latvieši sāka apmeklēt arī pareizticīgo
dievkalpojumus jūrmalas kordonos. Šī interese vēl pieauga, kad jūrmalnieki dabūja zināt, ka kordonus apkalpojošais Tukuma priesteris
P. Mednis ir latvietis. Daudzi sāka izteikt vēlēšanos pievienoties Pareizticībai, un tā iesākās pāriešana Pareizticībā.
Pirmais pievienošanas gadījums notika Talsos 1883. gada 29. oktobrī. Dundagas pagasta zemnieks Fricis Lapovics bija pirmais no
Kurzemes latviešiem, kas pārgāja Pareizticībā.
Nākošā – 1884. gada 9. aprīlī priesteris Mednis atkal noturēja
dievkalpojumu Talsu lūgšanu namā un pievienoja pareizticībai 5 cilvēkus. Tā kā vēl daudzi bija izteikuši vēlēšanos pievienoties, garīgā
valde sāka domāt par lūgšanu nama telpu paplašināšanu, un 1884.
Talsu Svētās Trijādības baznīcas altāris.
Foto no Talsu novada muzeja krājuma

gada maijā lūgšanu namu pārcēla uz labākām un plašākām telpām
Jordana mājā (tagadējā Brīvības ielā). Līdz ar to par lūgšanu nama
pārzini iecēla skolotāju Aleksandru Kalniņu, kuram uzdeva svētdienās un svētku dienās noturēt dievvārdus, runāt pamācības, stiprināt
ticībā pievienotos un apmācīt ticībā tos, kas izteikuši vēlēšanos pievienoties. Šos uzdevumus A. Kalniņš veica apzinīgi un ļoti sekmīgi,
sludinādams pareizticību ne tikai Talsos, bet arī plašā apkārtnē, katrā
izdevīgā gadījumā, kā privātās mājās, tā arī skolās un pagastu namos. Iznākums bija tāds, ka nākošos izbraukumos uz Talsiem priesteris Mednis pievienoja pareizticībai: 1884. gada 1. oktobrī 54 cilv.,
12. novembrī 24 cilv., 12. decembrī 15 cilv.; 1885. gadā 181 cilvēku.
Tā kā pievienoto pareizticīgo latviešu bērniem bija vajadzīga sava
skola, tad tāda tika atjaunota 1884. gada 13. novembrī lūgšanu nama
telpās, un kā pirmie skolotāji tajā darbojās minētais pareizticības sludinātājs A. Kalniņš un jaunieceltais Georgs Riekstiņš.
1885. gada beigās pareizticībai pievienoto latviešu skaits Talsu apriņķī jau pārsniedza 1000 cilvēku, kas kopā ar pareizticīgiem krieviem
sastādīja diezgan lielu ganāmo pulku, kuru Tukuma priesteris vairs
nekādi nevarēja apkopt. Bet atstāt tos savam liktenim arī nevarēja.

Talsu Svētās Trijādības baznīca un pareizticīgās draudzes ēka.
Foto no Talsu novada muzeja krājuma
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209

draudzes – Talsos un Sasmakā (tagadējā Valdemārpilī), ieceļot šīm
draudzēm pastāvīgus priesterus un psalmotājus–skolotājus.
Rūpējoties par jaunatklāto draudžu labklājību, garīgā valde nekavējās izgādāt līdzekļus baznīcu, klēra māju un skolas namu celšanai
un draudžu vajadzībām. Kā Talsos, tā arī Sasmakā baznīcas, klēra
māju un draudžu skolu ēkas tika uzceltas jau 1887.–1889. gadā.
Draudzei tika ierādītas arī savas kapsētas.
Liela daļa Talsu draudzes locekļu dzīvoja Mērsragā, Ķūļciemā un
Irbēnos. Tie ar šādu stāvokli nebija apmierināti, jo līdz Talsiem bija
mērojams krietns gabals. Ievērojot viņu lūgumus, 1892. gadā tika
nodibināta patstāvīga trešā Talsu apriņķī pareizticīgo draudze – Ķūļciemā. Arī šai draudzei pāris gadu vēlāk uzbūvēja savu baznīcu un
klēra māju, kā arī deva patstāvīgu klēru. Sakarā ar to Talsu draudzes
locekļu skaits, kurš 1891. gadā atzīmēts – 936, 1892. gada beigās
samazinājās līdz 606. Pēc tam Talsu draudzes locekļu skaits pieauga
Talsu Svētās Trijādības baznīca uzreiz pēc uzspridzināšanas.
1971. gads. Andra Ozolnieka foto

ļoti niecīgos apmēros un 1904. gadā sasniedza 678, bet 1905. gada
beigās, sakarā ar atļauju izstāties no Pareizticības, nokrita līdz 622.
Pēc tam atkal manāms neliels pieaugums, un 1914. gadā draudzes
locekļu skaits Talsos bija ap 700.
Tāds pats apmēram ir arī Sasmakas draudzes locek|u skaits, bet
Ķūļciemā ap 500.
Piezīmējams, ka pirms Pirmā pasaules kara krietna daļa no Talsu
un arī Sasmakas draudzes locekļiem bija krievi, jo pie šīm draudzēm
piederēja visi vietējie ierēdņi, pa lielākai daļai krievi. Galvenā kārtā
krievu draudzes locekļu apkalpošanai arī Sabilē bija iekārtots lūgšanu
nams īrētās telpās, uz kurieni Talsu klērs laiku pa laikam izbrauca
noturēt dievkalpojumus. Pēc kara šis kara laikā izpostītais lūgšanu
nams vairs nav atjaunots; pareizticīgo draudzēs krievu palika ļoti
maz, tikai dažas personas.
Pirmais pasaules karš ar vācu okupāciju un tālākām jukām atnesa Pareizticīgai Baznīcai ļoti daudz posta. Draudžu vadītāji uz krievu
armijas pavēli tika evakuēti, atstājot draudzes locekļus likteņa varā.
Vācu okupācijas vara pret pareizticīgiem izturējās naidīgi. Talsu baznīca tika pārvērsta par labības un kartupeļu noliktavu; Ķūļciema baz-

Talsu Svētās Trijādības baznīca uzreiz pēc uzspridzināšanas.
1971. gads. Andra Ozolnieka foto
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nīcai tika sašauti torņi un pati baznīca pārvērsta par zivju sālītavu;
baznīcas iekārta galīgi sagānīta un izputināta.
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Latvijas laikos draudzes locekļu skaits Talsos turējās ap 550.

gada draudzē darbojās virspriesteris Pēteris Gredzens, kurš no 1934.

Talsos darbojušies šādi pareizticīgie priesteri:

gada izdeva vienīgo garīgo mēnešrakstu pareizticīgiem latviešiem –

Vladimirs Šahovs

1886.–1887. g.

”Ticība un Dzīve”, izplatot to pa visu Latviju. 1941. gada 14. jūnijā

Sīmanis Žuravskis

1887.–1889. g.

virspriesteris Gredzens tika arestēts. 1942. gada februārī viņam tika

Nikolajs Korolevs

1889.–1894. g.

inkriminēts padomju kriminālkodeksa 58.–4. pants. Kā “kontrrevolu-

Jānis Grundulis

1894.–1905. g.

cionārās zemnieku savienības” vadītājam viņam piesprieda 10 gadus

Vasilijs Ceriņš

1905.–1911. g.

lēģera. Jau pēc dažiem mēnešiem tēvs Gredzens Vetlagā 55 gadu

Justins Grots

1911.–1915. g.

vecumā mira. Nāves cēlonis nav norādīts. (Bijušais LPSR VDK arhīvs.

No šiem priesteriem populārākie ir divi pēdējie – V. Ceriņš kā

Lieta Nr. 14418)

1905. gada soda ekspedīciju upuru aizstāvis un glābējs, kuram dau-

Baznīca pārdzīvoja visus gan I, gan II pasaules kara laikus, taču

dzi talsinieki ir pateicīgi par savu dzīvību, un J. Grots kā ļoti sirsnīgs

1971. gadā padomju vara nolēma dievnamu uzspridzināt, ko arī izda-

un atsaucīgs cilvēks. Viņš nomira 1915. gada jūlija iesākumā ar diloni

rīja. Baznīcas vietā lepni pacēlās partijas iecerētās ēkas.

un apglabāts baznīcas sētā. Viņam par piemiņu ceļš, kas ved no pilsētas uz baznīcu, nosaukts par Grota ielu.

Savādi, ka pašreiz Talsu pareizticīgajiem dievkalpojumi tiek noturēti Talsu Katoļu baznīcā. It kā citas vietas viņiem nebūtu un nekad

1915.–1918. gadā Talsu draudze palika bez apkopēja, bet 1918.–

nebūtu bijis. Izrādās, ka 90. gadu sākumā LPB vadība Talsu draudzei

1921. gadā to apkopa Sasmakas priesteris A. Barbāns. No 1921.

piederošās ēkas un zemi ap bijušo baznīcu ir pārdevusi Talsu kristīgajai skolai. Mācības šajā skolā tiek pasniegtas stingri ekumēniskā
garā. Tās direktore ir baptiste. Pārdodot tik perspektīvu īpašumu,

Talsu virspriestera Pētera Gredzena 25 gadu kalpošanas jubilejas svinības 1936. gadā.
Pirmajā rindā no kreisās puses Dundagas priesteris Jānis Garklāvs, Pasīša kundze, Jelgavas virspriesteris Romāns Pasīts,
Talsu virspriesteris Pēteris Gredzens, Gredzena kundze, diakons Georgijs Varfolomejevs,
Talsu baznīcas vecākais A. Fridrihsons, aiz viņa Talsu baznīcas psalmotājs J. Ziemelis.
Foto no Talsu novada muzeja krājuma

Talsu pareizticīgās baznīcas vieta. 2014. gads
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LPB vadība neparūpējās nodrošināt pareizticīgajiem līdzvērtīgu diev-

Tolka

kalpošanai cienīgu vietu. No sākuma tika plānots pārbūvēt par dievnamu draudzes ēku Draudzības ielā, tika sastādīts pat projekts. Taču

Vestienas–Tolkas Svētā Krusta pacelšanas draudze dibināta 1848.

LPB vadība nesteidzās; pagāja vēl 10 gadi un izrādījās, ka tur uzcelt

gadā. Ir zināms, ka līdz 1938. gadam te kalpoja priesteris P. Stūrītis.

dievnamu nevar, jo apkārt ir seni kapi (no draudzes locekles Karme-

II pasaules kara laikā dievnams cieta – baznīcas tornī trāpīja ar-

nas Brazovskas liecības, Talsu muzeja darbiniece). Draudze Talsos

tilērijas lādiņš. Padomju laikos baznīcu, saprotamu iemeslu dēļ, res-

ir nogurusi no tukšiem solījumiem un tās bezatbildības, kas notiek

taurēt bija neiespējami.

metropolīta Aleksandra vadībā. Daudzi pareizticīgie šajos 25 klejoša-

Tolkas Svētā Krusta Pacelšanas dievnams atrodas tieši blakus Tol-

nas gados ir pārgājuši pie katoļiem, luterāņiem, daži pievienojušies

kas kapiem. Pati baznīca atrodas fantastiskā vietā – tieši pretī pāri

vecticībniekiem, sakot, te vismaz ir baznīca. Šāda bezatbildība pret

lielceļam atrodas lielais Kāla ezers ar savām salām, bet otrā pusē

savu garīgo ganāmpulku no LPB vadības puses ir vērojama tieši pie

lejā no dievnama redzams mazāks ezeriņš, kas saucas Sudārdiņš.

perspektīvām latviešu draudzēm.

Klīst valodas, ka vēl pirms krustnešiem uz viena no pakalniem ap

Vēsturiskās ziņas ņemtas no 1935.–1937. gadā izdotā enciklopē-

Kāla ezeru atradusies koka baznīca. Tā varēja būt vienīgi pareizti-

disko rakstu krājuma “Talsu novads” pareizticīgo virspriestera Pētera

cīgā, jo II tūkstošgades sākumā šis apvidus atradās Jersikas karaļ-

Gredzena raksta “Austrumu pareizticīgā baznīca Talsu apriņķī”.

valsts teritorijā. Zināms, ka Jersikas valdnieks Visvaldis ar saviem
pavalstniekiem bija pareizticīgie.
1903. gadā “Rīgas Garīgajā Vēstnesī” tika ievietota interesanta
informācija par Vestienu: “No daudzajiem ezeriem, kas atrodas Vestienas draudzē, sevišķi ievērojams ir Ilziņ ezers, tāpēc ka tur atrodas
savāda sala, kas laikiem paceļas virs ūdens, laikiem atkal nogrimst
dibenā. Pēc divu gadu starpas šogad, kā ziņo “Mājas Viesis”, šī dīvainā sala atkal pacēlusies virs ūdeņa. Pastāvējusi tā kādu nedēļu un
atkal nogrimusi dibenā. Šī sala griež uz sevi netik vien vietējo iedzīvotāju vērību, kuri pēc viņas parādīšanās noteic rudzu sējas laiku, bet
arī dabas pētītāju vērību, kuri jau vairāk reizes ir izbraukuši apskatīt
un izpētīt šo interesanto dabas parādību.”
1990. gadā nomira priesteris Aleksandrs Bangerskis. Metropolīts
Leonīds norīkoja mani kā vienu no retajiem latviešu priesteriem šo
garīdznieku izvadīt. Noteiktajā dienā ar dienesta Volgu un piekalpotāju-hipodiakonu izbraucām uz Ērgļiem. Atceros savu uztraukumu –
tikai nesen biju iesvētīts par priesteri, tāpēc lielāko uzmanību pievērsu tam, lai dievkalpošanā nepielaistu kļūdas. No sākuma ieradāmies
Bangerska tēva mājās, noturējām litiju, tad kopā ar tuviniekiem un
radiem pavadošo mašīnu kolonnā izbraucām uz Ērgļu kapiem. Garīdznieka izvadīšana atšķiras no parastu cilvēku bērēm, tā ir daudz

Priekšplānā bijušās Talsu pareizticīgo draudzes ēkas. 2014. gads
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sarežģītāka, taču ar Dievpalīgu ar visu tiku galā veiksmīgi.
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Tā kā Vestiena atrodas netālu no Ērgļiem, metropolīts Leonīds
svētīja šī brauciena ietvaros apskatīt arī Vestienas–Tolkas pareizticīgo baznīcu un uzzināt, kādā stāvoklī atrodas dievnams un draudzei
piederošās ēkas.
Pie baznīcas atradās priestera māja un bijusī pareizticīgo skola.
Par cik pati baznīca kara laikā bija cietusi, dievkalpojumi tika noturēti
priestera mājas lielākajā istabā, te atradās svētbildes, altāris – vārdu
sakot, viss, kas nepieciešams, lai noturētu liturģiju un pārējos dievkalpojumus. Acīmredzot padomju laikos garīgā dzīve šeit turpināja
savu gaitu.
Vēlāk bieži vien pārcilāju dvēselē iespaidus no Tolkas baznīcas un
fascinējošās apkārtnes. Te dvesa pēc senatnes. Pēc dažiem gadiem,
šķiet, 1995. gadā vēlreiz atbraucu uz šejieni. Bijusī priestera koka
māja bija gandrīz sabrukusi.
LPB Sinode par šīs ēkas stāvokli nerūpējās, tai sāka tecēt jumts,
tāpēc tā 25 gadu laikā sagruva pilnīgi – palika pāri tikai fundaments.
Vestienas pagastā uzzinājām, ka LPB vairs nepieder arī bijusī draudzes skola. Informāciju par LPB darījumiem ar Vestienas–Tolkas
draudzes nekustamajiem īpašumiem pagasta domes vadība atteicās
sniegt, motivējot to ar konfidencialitāti.
LPB vadība ir iznīcinājusi iespēju kādreiz nākotnē šeit restaurēt
Pareizticību.

Vestienas–Tolkas Svētā Krusta Pacelšanas baznīca. 2014. gads
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Vaiņode

dojumiem naudā un darba spēkā. Vajadzību vēl ir ļoti daudz, jo arī
minētā ēka no iekšpuses vēl nav pienācīgi izbūvēta un iekārtota.

Vaiņodes Svētā Nikolaja draudze pieminēta divas reizes “Ticībā

Pagājušā gadā draudzes enerģiskais darbinieks B. Reide krita no

un Dzīvē”. 1936. gada novembrī Nr. 11 ir nopublicēta šāda informā-

ļaundaru rokas, pēc tam viņa saimniecību un līdz ar to viņa darba tur-

cija: “Vaiņodes pareizticīgo draudze ir jauna – dibināta 1930. gadā.

pināšanu draudzes labā uzņēmās viņa brālis Jānis Reide, kurš arī ta-

Draudze sastāv no apmēram 250 dvēselēm, no kuriem vairākums ir

gad ņem aktīvu dalību draudzes dzīvē. Pieņemot draudzes padomes

ieceļotāji – krievi, bet ir krietns pulciņš arī latviešu.

sekretāra amatu, viņš faktiski vada visu padomes darbību. Draudzes

Draudzes organizēšanā lieli nopelni piekrīt bij. Krievijas štata kap-

Padome pēdējā laikā griezusies pie augstākām Baznīcas iestādēm ar

teinim B. Reide kungam, kurš šeit bija iepircis saimniecību. Viņš pul-

lūgumu pēc materiāla pabalsta, bet arī pate netur rokas klēpī – paš-

cināja vietējos un apkārtējos pareizticīgos krievus un latviešus, un,

laik gatavojas uz bazaru draudzes lūgšanas nama galīgai izbūvei.

ņemot vērā, ka plašā apkārtnē nav nevienas pareizticīgo baznīcas,
panāca atsevišķas draudzes reģistrēšanu. Šis panākums iedvesmo-

Sava pastāvīga priestera draudzei pagaidām nav, un to pārzin
Kurzemes prāvests virspr. B. Jankoviča tēvs no Liepājas.”

ja vietējos pareizticīgos, un tie ar neatslābstošu enerģiju ķērās pie

1938. jūlijā “Ticībā un Dzīvē” Nr. 13 rakstīts: “Pareizticīgo draudze

jaunās draudzes ierīkošanas darba. No valsts draudzei tika piešķirta

Vaiņodē dibināta 1930. gadā. (..) dievkalpojumi notiek kā latviešu, tā

zeme Vaiņodes centrā pie sporta laukuma. Zeme tagad jau korobore-

arī slāvu valodās. Draudzi pārzin priesteris V. Lietavietis no Liepājas.

ta uz draudzes vārda.

Nedaudzos pastāvēšanas gados draudze jau ieguvusi savu zemes ga-

Tā kā draudzes locekļi ir stipri trūcīgi vienkārši ļaudis, tad draudzei
nekādu līdzekļu nav, bet viņai ir viena neatsverama manta – ticība un
mīlestība uz savu kopējo lietu. Un lūk, tagad jau uz piešķirtās zemes
ir uzcelta vienkārša koka ēka – pagaidu lūgšanas nams ar dzīvokli.

balu, uz kura jau uzcēlusi lūgšanu namu, saņemot šim nolūkam no
Sinodes pabalstu Ls 500 apmērā.”
LPB vadība aizmirsusi arī Vaiņodi. Likuma paredzētajā kārtībā nav
pieprasīta ne bijusī baznīca, ne bijušajai draudzei piederošā zeme.

Šis darbs veikts vienīgi ar pašu draudzes locekļu labprātīgiem zie-

Bijusī Vaiņodes Svētā Nikolaja baznīca no priekšpuses. 2014. gads. Aldas Prūses foto

Bijusī Vaiņodes Svētā Nikolaja baznīca no aizmugures Sporta un Brīvības ielu krustojumā.
2014. gads. Aldas Prūses foto
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Valdemārpils

šie kurši un lībieši ir pieņēmuši Pareizticību, ziņu nav. No kurienes pie
viņiem ienākusi Pareizticība, arī nekādu ziņu nav. Taču noprotams,

Valdemārpils atrodas pie Dupurkalna pilskalna (47 m) senā līvu
Ārlavas pilsnovada teritorijā, ko 11.–13. gadsimtā bija pakļāvuši kur-

ka pareizticīgo esot bijis pietiekoši daudz, ja jau barons Bahs min ne
tikai savus, bet arī apkārtējo muižu pareizticīgos.

ši. Valdemārpils agrākais nosaukums līdz 1926. gadam bija Sasmaka.

No trūcīgiem konsistorijas materiāliem redzams, ka četrdesmit

Valdemārpils nosaukta jaunlatviešu kustības ideologa Krišjāņa Val-

piecus gadus vēlāk – 1847. gadā, kad konsistorijas sūtītais virspries-

demāra (1825–1891) vārdā, kurš dzimis Ārlavas pagastā un jaunībā

teris J. Pospelovs apmeklējis šo apkārtni, viņš baznīcu Sasmakas ap-

strādājis par privātskolotāju Sasmakas miestā.

kārtnē vairs neatrada, tomēr bija saglabājušies divi bijušās baznīcas

Pirmās konkrētās ziņas par Pareizticību Talsu apriņķī ir saistītas

zvani. Neskatoties uz dievnama trūkumu, 1847. gadā Talsu apriņ-

tieši ar Sasmaku, tagadējo Valdemārpili. Šīs ziņas atrodamas Ples-

ķī vēl bijuši 300 pareizticīgie. Domājams, ka galvenie pareizticīgās

kavas garīgās konsistorijas arhīvos. Tur glabājas kāda barona Baha

draudzes panīkšanas iemesli varēja būt: vietējo vācu muižnieku un

lūgums, kurā viņš raksta, ka viņa muižas un arī citu apkārtējo muižu

no viņiem atkarīgo iestāžu nelabvēlība pret Pareizticību, draudzes lo-

zemnieki esot pareizticīgi, un, lai tie nepaliktu bez garīgas apkop-

cekļu izklaidu dzīve starp citticībniekiem; vāja garīgā apkopšana (nav

šanas, tiem esot vajadzīga baznīca. Ievērojot šo lūguma, Pleskavas

pat noskaidrots, vai draudzei bijis savs pastāvīgs priesteris).

arhibīskaps Irinejs 1802. gadā ieradās Talsu apriņķī un ierīkoja Sa-

Pēc tautas skaitīšanas datiem 1863. gadā Sasmakā dzīvoja 1182

smakas apkārtnē pareizticīgo draudzi. Tanī pašā gadā šai draudzei

Mozus ticīgie, veidojot 83,1% no miestiņa iedzīvotāju skaita. Šajā

tika iekārtota arī baznīca. Grūti iedomāties, ka barona Baha un citu

laikā Sasmaku mēdza dēvēt par “ebreju galvaspilsētu”.

apkārtējo muižu zemnieki Kurzemē būtu bijuši krievi. Protams, tie

Koku var nocirst, bet, ja saknes vēl dzīvas, tas dod jaunus dzi-

bija Kurzemes pamatiedzīvotāji – kuršu un lībiešu pēcteči. Kurā laikā

numus. Tā notika arī Sasmakā. Pareizticībai labvēlīgākos apstākļos
Pareizticība šeit varbūt ne ar tādu spēku kā agrāk, taču uzzēla no jauna. Mērsraga un Ārlavas pagastos 1884. gada marta sākumā Tukumā priesteris P. Mednis uzsāka savu kārtējo Rīgas jūras līča kordonu
apbraukājamu. Upesgrīvas kordonā 8. martā pie viņa ieradās 1883.
gada 29. oktobrī Pareizticībai pievienotais Nikolajs (Fricis) Lapovics
un lūdza braukt viņam līdzi – uz 30 verstis attālām Ārlavas Labdzeru
mājām, lai pievienotu Pareizticībai viņa sievu un pieņemtu pie Svētā
Vakarēdiena viņu pašu un bērnus. Izpildot šo lūgumu, Mednis otrā
dienā, pēc dievkalpošanas Upesgrīvas kordonā, devās tālā un nezināmā ceļā.
Šis priestera Medņa izbraukums uz Ārlavas Labdzeriem lika pamatu Sasmakas pareizticīgo draudzei.
Pareizticīgo draudze Valdemārpilī dibināta 1890. gadā. Baznīca,
klēra māja un draudzes skola tika uzcelta jau 1987.–1889. gadā.
Draudzes locekļu skaits 1914. gadā sasniedza 700. Pirmais pasaules
karš nodarīja Pareizticībai lielu postu. 1937. gadā Sasmakas – Val-

Valdemārpils Svētā Jāņa Kristītāja baznīca. 1990. gads. Lijas Ivaskas foto

demārpils Svētā Jāņa Kristītāja draudzē oficiāli skaitījās 400 locekļu.
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Sasmakā pirms kara darbojās priesteri: Mihails Ļubimovs, Jānis Vinters un Andrejs Barbāns. Pēdējais 1915. gadā evakuējās uz Krieviju,
no kurienes atgriezās 1918. gadā, pēc tam atkal apkopa Sasmakas
draudzi līdz 1929. gadam, kad viņš nomira. Pēc A. Barbāna nāves Sasmakas draudzi dažus mēnešus pārzināja Talsu virspriesteris P. Gredzens, kamēr 1930. gadā par priesteri uz Sasmaku atnāca Romāns
Bērziņš. Pēdējais drīz pārgāja uz Latgali, un viņa vietā iecēla priesteri
Georgiju Varfolomejevu. Ir ziņas, ka 1939. gadā draudzi turpināja
pārzināt Talsu virspriesteris Pēteris Gredzens.
Padomju laikos ateistiskā vara pārveidoja Valdemārpils pareizticīgo baznīcu par kinoteātri.
Mūsdienās Latvijas Pareizticīgā Baznīca likumīgā kārtā atguva
Svētā Jāņa Kristītāja dievnamu un tam piederošo zemi. Taču 2004.
gada 17. augustā gan zeme, gan pati baznīca ar metropolīta Aleksandra svētību tika pārdotas par 12000 LVL. Tagad bijusī pareizticīgo
baznīca ir likumīgs Vasarsvētku draudzes īpašums. Kaut ko tādu veselais saprāts atsakās saprast. Šis Pareizticīgās Baznīces vēsturē ir
bezprecedenta gadījums, jo nekur nevienā valstī un pasaules malā
nav dzirdēts, ka pareizticīgo dievnami būtu tirgoti un pie tam vēl
sektantiem, kas ir tik naidīgi noskaņoti pret Pareizticību un Baznīcu.
Šāda antikanoniska rīcība ir nepieņemama, to nevar attaisnot ne ar
kādiem priekšrakstiem. Tas ir noziegums pret Pareizticību.
Vēsturiskās ziņas ņemtas no 1937. gadā izdotā enciklopēdisko
rakstu krājuma “Talsu novads” pareizticīgo virspriestera Pētera Gredzena raksta “Austrumu pareizticīgā baznīca Talsu apriņķī”.

Bijusī Valdemārpils Svētā Jāņa Kristītāja baznīca,
tagadējais Vasarsvētku draudzes dievnams.
Paziņojumu lapa pie ieejas dievnamā. 2014. gads
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Viļķene

Zaube

Viļķenes (Pērnigeles) Dievmātes Ceļa Vadones (Odigitrijas) drau-

1990. gada 25. maijā metropolīts Leonīds norīkoja mani apkalpot

dze dibināta 1847. gadā. Pats dievnams uzcelts 1868.–1870. gadā.

Zaubes Svētā Nikolaja pareizticīgo latviešu draudzi. Zaubes apkārtne

Tā arhitekts – Roberts Augusts Pflūgs. 1885. gadā Pērnigelē ir jau

mani pārsteidza ar savu daudzveidību un daiļumu. Te atradās senas

salīdzinoši liela baznīcas bibliotēka ar 163 grāmatām. 1909. gadā

pilsdrupas. Vēsture liecina, ka šo vietu iekāroja Livonijas ordenis un

šajā draudzē bija 585 vīrieši, no tiem 10 krievi un 567 sievietes, no

1257. gadā uzcēla šeit vienu no savām pilīm. Varbūt tāpēc Zaubes

kurām 10 krievietes.

senais nosaukums bija Jaunpils. Svešzemnieki prata novērtēt Vidze-

1936.–1939. gadā Viļķenes draudzi apkopa virspriesteris Pēteris

mes skaistumu. Pils izpostīšanas gads nav zināms, bet domājams, ka

Barbans, kurš tika izvirzīts uz Latvijas Pareizticīgās Baznīcas vikārā

tas noticis 17. gs. zviedru – poļu savstarpējo cīņu laikā. Zaubes centrā

bīskapa posteni.

atradās neliels uzplūdināts ezers. Aiz ezera nelielā uzkalniņā varēja

Draudze tika slēgta 50 gados. 1989.–1990. gadā Viļķenes kolhozs

manīt ļoti vienkāršas baznīciņas zvanu torni. Baznīcas baltais apme-

pasūtīja Restaurācijas institūtam baznīcas rekonstrukcijas projektu.

tums bija stipri padzisis, arī jumts vietvietām atlobījies, izrūsējušās

Tajā laikā dievnamam bija vēl jumts, bija saglabājušās pat grīdas.

jumta skārda plāksnes bija savu laiku nodzīvojušas. Tā bija Sv. Niko-

Pašreiz no baznīcas palikušas pāri tikai apdrupušas sienas, jo LPB va-

laja baznīca. No ezera mazā straumītē iztecēja upīte, kura nedaudz

dība visu šo gadu laikā nav likusies par savu īpašumu ne zinis. 2007.

zemāk pārvērtās vēl vienā mazā ezeriņā, kas savukārt plūda caur ve-

gadā LPB šeit pieder tikai 1, 7609 ha zemes. Vienā no baznīcas mājas
istabām ir atsākušies dievkalpojumi baznīcslāvu valodā.

Viļķenes (Pērnigeles) Dievmātes Ceļa Vadones (Odigitrijas) baznīca. 2014. gads

Zaubes Svētā Nikolaja baznīca. 2014. gads
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cām dzirnavām un līkločiem ievijās meža biezoknī. Parks starp abiem

1964. gadā Latvijā palika tikai 13 latviešu draudzes. Turpmākajos ga-

ezeriņiem, lai gan ļoti neliels, pievilka ar savu senatni. Te atradās arī

dos šis skaitlis saruka vēl vairāk. Tajā laikā sevišķi pārdzīvoju, ka lat-

viens no resnākajiem ozoliem Latvijā. Klīda nostāsti, ka zviedri šeit

viešu draudzēm trūkst priesteru. Apbraukāju visu Vidzemi un redzēju

apslēpuši un atstājuši mantu. Viens otrs bija mēģinājis parakties, taču

vienu vienīgu postu. Tomēr Pareizticība, par spīti visam, te vēl bija

neveiksmīgi. Turpat centrā nedaudz augstāk uz Nītaures pusi atradās

dzīva un to sargāja tādi cilvēki kā Marija Kalniņa Zaubē. Tā kā man

luterāņu baznīca. Tā bija daudz varenāka un krāšņāka par pareizticī-

bija jāapkalpo vēl Aderkašu Marijas Madaļas latviešu draudze un ne-

go. Par lielu nožēlu, tik skaista baznīca kalpoja par kaut kādu preču

daudz vēlāk arī Limbažu un dažreiz arī Kolkas draudzes, dievkalpoju-

noliktavu. Viena detaļa šajā baznīcā mani piesaistīja sevišķi. Tas bija

mu Zaubē noturēju vienu reizi mēnesī, vienā no svētdienām. Parasti

masīvs, no ķieģeļveidīgi šķeltiem granītakmeņiem būvēts baznīcas

kalpoju liturģiju. Pirms dievkalpojuma vienmēr iegriezos pie Marijas

zvanu tornis, kura galā miniatūrā bija uzbūvēta neliela sarkana ķieģe-

tantes, pie kuras atradās visas liturģijai nepieciešamās lietas: anti-

ļu mājiņa tieši kā mūkam celle. Šī mājiņa turpinājās ar nelielu tornīti,

minss, biķeris, diskoss, altāra evaņģēlijs utt., kas glabājās lielā čemo-

kura asā smaile it kā iedūrās debesīs. Neko tādu Latvijā netiku redzē-

dānā. Pie viņas atradās arī baznīcas atslēgas. Pēc izskata Marijas tan-

jis. Cik nopratu, luterāņu baznīca par noliktavu tika pārvērsta jau sen,

tei varēja būt ne vairāk par 75, taču vēlāk uzzināju, ka viņai ir pāri par

taču Zaubes pareizticīgo draudze darbojās, par spīti visiem šausmīga-

90 gadiem – 93 vai 94. Dziļa interese par Marijas Kalniņas personu

jiem padomju gadiem. Bez šaubām, tas lielā mērā bija atkarīgs no

spieda mani uzdot viņai dažādus, varbūt pat nekorektus jautājumus.

pašiem ticīgajiem, kuri, neskatoties uz dažādām netaisnībām, turpi-

Uz daudziem viņa izvairījās atbildēt, klusi pasmējās. Cik nopratu, visu

nāja karot par savām tiesībām. Lai neaizvērtu baznīcu, cilvēki ziedoja

dzīvi viņa nodzīvoja kā mūķene pasaulē. Ne reizi netiku dzirdējis viņu

savus iekrājumus, maksāja valstij nodokļus. Valsts politikas rezultātā

stāstām par radiem, vai viņai bija brāļi, māsas; taču arī tie, ja bija,
laikam jau sen bija viņsaulē. Marijas tante bija īsts Zaubes baznīcas
sargeņģelis. Šo stafeti viņa pārņēma no saviem priekšgājējiem. Drau-

Marija Kalniņa – pēdējais Zaubes pareizticīgās baznīcas sargeņģelis

Māja, kurā dzīvoja Marijas tante. Kreisā puse. 2014. gads
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dzes dokumenti liecināja, ka pirms viņas par draudzes vecāko bijusi

cionālo meldiņu variantu. Zaubēnieši arī gribēja dziedāt Dievam par

M. Hincenberga. Taču Marijas krusts bija daudz smagāks, jo viņai bija

godu. Marija stāstīja, ka agrāk, brīvās Latvijas laikos, draudzes ticīgo

jāatbild par visu vienai pašai, nebija palīgu. Nodzīvojusi tik garu mūžu

skaits sasniedzis trīs tūkstošus. Svētkos baznīca bijusi sevišķi pārpil-

un tik daudz pieredzējusi, viņa saprata lietas daudz dziļāk. Bez ilūzi-

dīta, nevarēja uzņemt visus dievlūdzējus un viņi bija spiesti stāvēt

jām viņa sagaidīja tautas atmodas laikus, lai gan daudzi it kā pievēr-

ārpus baznīcas. Baznīcā dziedājuši pat divi kori – viens pa kreisi, viens

sās Baznīcai. Viņa mēdza teikt, ka cilvēkiem Baznīca vairs neesot va-

pa labi. Visa Zaubes inteliģence esot bijusi pareizticīgā. Marija ļoti

jadzīga, ka šie laiki būšot vēl šausmīgāki, cilvēki esot atraduši no

pārdzīvoja, ka tauta ir zaudējusi Dievu, agrākos laikus viņa atcerējās

Baznīcas un dzīves jēgu meklē tikai izklaidēs un sadzīves rūpēs; drīz

ar sāpēm sirdī. Pēc liturģijas, kā parasti, mani un manus palīgus no

varēšot baznīcas vispār taisīt ciet, jo Dievu neviens vairs nemeklēs. Es

Rīgas gaidīja lieliskas pusdienas Marijas tantes dzīvoklītī, kas atradās

gan mēģināju iebilst, bet tad viņa apklusa. Neskatoties uz visu, Mari-

kādus 200 metrus no baznīcas. Uzņemt priesteri mājās pēc dievkalpo-

jas tante saglabāja gara možumu un nezūdījās. Dažreiz likās, ka viņa

juma bija sena draudzes tradīcija. Pie galda mēs parasti pārrunājām

dzīvo tikai pienākuma apziņas dēļ Dieva priekšā, jo ar prātu un sirdi

dažādas garīgas tēmas un problēmas. Marijas tante skubināja paēst

jau sen bija Dieva valstībā. Šādā vecumā ticīgs cilvēks vairs nesapņo

kārtīgi. Nezinu, kāpēc, bet pie viņas pats vienkāršākais ēdiens bija

par pasaules labumiem. Uz liturģiju parasti salasījās 10–15 dažāda

sevišķi gards. Tas viss likās piepildīts ar īpašu saturu. Varbūt viņai bija

vecuma sieviņas, no kurām vecākā bija Marija. Šīs sieviņas atmodas

savas sevišķas gatavošanas receptes? Taču, šķiet, iemesls tam bija

laikos apmeklēja arī no jauna atsākušos luterāņu dievkalpojumus, kas

cits, viss bija gatavots ar lūgšanām un mīlestību. Gavēnī Marijas tante

notika arī reizi mēnesī. Marijai nepatika iet citur kā tikai savā Pareizti-

varēja lieku reizi ieēst to, ko it kā nedrīkstēja. Viņa teica: “Vai tad cil-

cīgo Baznīcā. Agrāk, kad bija jaunāka, viņa mēdza apmeklēt Rīgas

vēku var apgānīt tas, kas viņā ieiet? Cilvēku taču apgāna tas, kas no

Debesbraukšanas latviešu draudzi, taču tagad parasti viņa iztika ar

viņa iziet.” Taču salīdzināt Mariju ar “īstajiem” pareizticīgajiem, kuri

dievkalpojumiem, kurus dzirdēja pa radio. Arī par M. Luteru viņai bija

pildīja visus noteikumus, bet tai pašā laikā atļāvās sodīt, nevarēja.

savs viedoklis. Kādu reizi viņa izteicās: “No Vācijas nāca daudzi slikti

Viņa bija neizsakāmi dziļāka un patiesāka gan savā ticībā, gan attiek-

cilvēki: Markss, Hitlers un Luters.” Viens otrs “nezinītis” pārmeta viņai

smē pret cilvēkiem. Jo sevišķi viņa necieta liekulību visās tās niansēs.

arī krievu ticību, uzsverot, ka latviešu nacionālā ticība esot luterticība.

Tā bija īpaša Pareizticības garša, ko sajutu pie viņas un pie daudziem

Uz to Marijas tante atbidēja: “Es nezinu nekādu “krievu” ticību; man

pareizticīgiem latviešiem. Ticība, mīlestība savienota ar sevišķu attu-

ir nevis “krievu”, bet apustuļu ticība, bet jums gan ir “vācu”.” Šķiet,

rību jūtās. Kas mani vēl pārsteidza pie “senajiem” pareizticīgajiem

bērnībā un agrā jaunībā viņa bija paspējusi izbaudīt uz savas ādas

latviešiem? Tas bija viņu garīgais un fiziskais sīkstums. Šajā gadījumā

vācu muižnieku bardzību. Nezinu, kāpēc, bet, kalpojot Zaubē, vien-

varētu teikt: garīgais sīkstums radīja fizisko. Nekad netiku redzējis

mēr izjutu sevišķu pacēlumu – bija tik labi ap sirdi, izzuda visādi kār-

viņu valkājam brilles. Netiku arī dzirdējis, ka viņa ar kaut ko slimotu.

dinājumi, nevajadzīgas domas, iedomas un aizdomas. Gribējās palikt

Viņas enerģiju varēja tikai apbrīnot. Izrādās, viņai netrūka neviena

te uz visiem laikiem, baudīt Dieva klātbūtnes svētlaimi. Pats to iz-

zoba un tie bija pat labā stāvoklī. Tas priekš manis bija tiešām liels

skaidroju ar Marijas tantes klātbūtni, viņas patiesajām lūgšanām un

brīnums, jo biju pilnīgi pārliecināts, ka tik lielā vecumā būtu laiks stai-

dziļo Dieva atziņu. Stundu dievkalpojumu parasti lasīju pats vai kāds

gāt ar protēzēm. Marijas tante nekad netika dzērusi kafiju, bet lietoja

palīgs, kurš pieteicās braukt līdzi. Liturģijā māsa Marija bija galvenā

parastu zāļu tējiņu. Uzturā viņa nekad nelietoja tomātus. Varbūt tā

dziedātāja, balss, par spīti vecumam, bija saglabājusi savu skanīgu-

bija viņas organisma īpatnība? Savā laikā Marija bija laba audēja. Vi-

mu, pārējie parasti pieskaņojās viņai. Dažreiz pieteicās braukt līdzi arī

ņas darinātās segas varēja redzēt istabā uz gultas, dažas atradās sa-

dziedātāji no Rīgas, taču visiem nācās samierināties ar Zaubes tradi-

locītas lielā koka skapī, taču viena sega atradās sevišķā goda vietā
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baznīcā. Šī sega maigi apsedza Marijas tantes jau laicīgi sarūpēto zār-

Nītaures baznīcas tika pārvērstas par noliktavām, Kosas un Aderkašu

ku. Tas atradās dievnama kreisās puses aizmugurējā stūrī. Kaut ko

dievnami palika dzīvi, šķiet, tikai tāpēc, ka nebija vērts “tērēt lodi”.

tādu redzēju pirmo reizi. Arī tā bija laikam sena tradīcija. Blakus viņas

Bet Zaubes pareizticīgā baznīca bija kā asaka kaklā. Tā laika fotogrā-

zārkam atradās vēl kādi divi. Domas par nāvi daudzus dzen izmisumā.

fijas apliecina, ka padomju laikos Zaubē notika dievkalpojumi pat ar

Taču svētie tēvi māca, ka nāvi vajag atcerēties vienmēr, tādā veidā

bīskapu piedalīšanos. Centos izpētīt Zaubes draudzes vēsturi vēl dzi-

cilvēks baidās sagrēkot arī domās un sargā savu dvēseli no ļauna. Bez

ļāk, vēl pamatīgāk – kopš tās rašanās, taču pat man pieejamajos

rūpēm par draudzi Marijas tantei bija arī citi pienākumi; viņa uzkopa

pirmās neatkarīgās Latvijas laika pareizticīgajos “Ticība un Dzīve” žur-

vietējos pareizticīgo kapiņus, aizlūdza par tuvajiem. 1995. gada 17.

nālos nekādu informāciju neatradu. Salīdzinot ar citām Latvijas drau-

martā arhibīskaps Aleksandrs izdeva rīkojumu atbrīvot mani no pries-

dzēm, zaubēnieši bija it kā nomaskējusies, šur tur tikai nelielas atsau-

tera pienākumu pildīšanas Zaubes Svētā Nikolaja draudzē. Grūti bija

ces. Esošo materiālu pa kripatiņām salasīju no dažādiem avotiem.

atvadīties no Marijas tantes. Kopā taču nokalpoti pieci gadi. Bijām

Viens no pirmajiem pastāvīgajiem draudzes priesteriem bija Jānis Bo-

pieraduši viens pie otra. Nodevu Marijas klātbūtnē baznīcas lietas nā-

gonoscevs, kurš beidza Rīgas Garīgo semināru un 1875. gadā tika

kamajam draudzes ganam priesterim Aleksandram Naglam. Viņa ļoti

nozīmēts uz Zaubi. No 1914. līdz 1935. gadam te kalpoja priesteris

izjuta manu noskaņojumu un vēlāk, nevienam neredzot, klusi pajau-

Andrejs Lasis; no 1936. gada – priesteris Jānis Liepiņš.

tāja: “Tā skumīgi ir ap sirdi?” – “Jā.” Redzēju, ka arī viņai ir skumji,

Draudzes skola tika atvērta 1847. gadā, un šeit mācījās 48 pareiz-

bet ko varēja darīt? Kā īsta mūķene, viņa savām jūtām nedeva vaļu,

ticīgie un 12 luterāņi. Mācības tika pasniegtas latviešu un krievu valo-

toties es viņas klātbūtnē jutos kā mazs puišelis, kuru nepieciešams

dā. Par pastāvīgiem psalmotājiem un skolotājiem šeit kalpoja Andrejs

mierināt.Vēlāk man gadījās Marijas tanti apciemot vēl dažas reizes.

Tomsons un Pēteris Vītols. 1936. gadā draudzes priesteris bija K. Ka-

Viņa izskatījās tikai nedaudz vairāk salīkusi un, kā vienmēr, pārsteidza

ņepa tēvs. 1937. gada “Ticībā un Dzīvē” Nr. 1 bija aprakstīta metropo-

ar savu skaidro prātu un enerģiju. “Šķiet, arī man būs drīz jāiet prom,”

līta Augustīna viesošanās Nītaurē, Kosā, Zaubē, Ežos un Bānūžos.

viņa atkārtoja. Nedaudz vēlāk uzzināju, ka Marijas tante tiešām aizgā-

Zaubes Svētā Nikolaja baznīcā Virsganu ar uzrunu sagaidīja draudzes

jusi, izdegusi kā svecīte līdz galam, neviens to nebija nelaikā nopūtis.
Līdz ar Marijas Kalniņas nāvi Zaubes pareizticīgo latviešu draudze faktiski pārstāja eksistēt. Jau labu laiku atpakaļ uzzināju, ka diekalpojumi
Sv. Nikolaja baznīcā vairs nenotiek. Skumji, ka draudzei, kas pārcietusi visus padomijas moku gadus, pietrūka spēka jaunai nopietnai
dzīvei. Nesenā vēsture liecina, ka 60 gados šeit bija izveidojies pat
tāds kā Pareizticības centrs, jo tuvējās draudzes pārstāja eksistēt vai
tik tikko vairs elpoja. Šķita, ka Baznīca jau tā ir pietiekami daudz izmocīta, kur nu vēl vairāk. Taču ciešanu biķeris vēl nebija izdzerts līdz
galam. Sākās Hruščova laiki. Biedrs Ņikita paziņoja, ka komunisms
tiks uzcelts jau esošajā paaudzē, un ķērās pie darba ar prieku, ar neatslābstošu entuziasmu. Arī viņš, tāpat kā visi iepriekšējie komunistu
“svētie” un “cilvēces progresa veicinātāji”, uzskatīja, ka lielākais
šķērslis ceļā uz “saulaino nākotni” ir Baznīca, sevišķi Pareizticīgā. Bānūžos un Suntažos nezināmi ļaundari dievnamus nodedzināja, Ežu un

Zaubes Svētā Nikolaja baznīca no iekšpuses. Skats uz altāri. 2014. gads

230

231

pārzinis priesteris Jānis Liepiņš. Pēc īsa aizlūguma un parastās ilgu

telpas, kuras pagaidām izīrē skolas internāta vajadzībām, sagatavoja

gadu uzsaukšanas metropolīts vērsās ar pamācību pie baznīcu pārpil-

viesu uzņemšanai, un te ne vienu stundu risinājās draudzīgas pārru-

dījušiem draudzes locekļiem. Viņa viesošanās Zaubes draudzē neilga

nas viesu un draudzes locekļu starpā par baznīcas un draudzes dzīves

vairāk par 2 stundām, jo pēc plānotā grafika bija jābrauc tālāk. Taču

izkopšanas iespējām. Visas nakts dievkalpojums noritēja svētsvinīgi

īstu dārgumu uzgāju vācu okupācijas laikā 1943. gadā ar Rīgas bīska-

saskaņā ar vispārpieņemto kārtību. Lielākā dievlūdzēju daļa šādā

pa Jāņa Garklāva svētību izdotajā žurnālā “Dzīvības Vārds” Nr. 3. Šī

dievkalpojumā piedalījās pirmo reizi. Iespaids bija neaprakstāms.

žurnāla sadaļā “No draudžu dzīves” bija aprakstīts bīskapa Jāņa Gar-

Trīsarpus stundu garais dievkalpojums ne mazākā mērā neapgrūtināja

klāva Zaubes draudzes apmeklējums. Savā ziņā tas ir unikāls, jo, pēc

dievlūdzējus. Tie vēl ar lielu garīgu prieku noklausījās Augstisvētītā

visa spriežot, tas ir vienīgais šāda veida apraksts: “Zaubes draudzes

Virsgana pamācību par Dieva mīlestību un gādību, un varēja manīt, ka

virspriesteris K. Vītola tēvs savā un draudzes vārdā ielūdza Augstisvē-

ļoti pie sirds tiem gāja Apustuļu vārdi: “Paliec pie mums, jo vakars

tīto Virsganu dievkalpojumu noturēšanai Zaubes Sv. Nikolaja baznīcā

metas un diena jau pagalam!” (Lk 24, 29), kurus Virsgans pieminēja

šā gada 31. jūlija vakarā un 1. augusta rītā. Zaubes draudze ir viena

savā pamācībā. Tiešām, negribējās šķirties no dievnama, jo tik patī-

no vecākajām draudzēm Latvijā. Tā ir dibināta 1846. gadā bīskapa

kami bija izmanīt Dieva žēlastības plūsmu, kas nāca pār ticīgo sirdīm.

Filareta I laikā, kad latvieši nelabvēlīgo sadzīves un saimniecisko ap-

Nākošā rītā dievlūdzēji pulcējās uz dievišķo liturģiju. Liturģija bija se-

stākļu dēļ meklēja mieru un iepriecinājumu Baznīcā. Svētā Pareizticī-

višķi svinīga, jo tās gaitā iesvētīja divus priesterības kandidātus – vie-

gā Baznīca, rūpēdamās par Savu bērnu pestīšanu, vienmēr ņēma

nu par priesteri, otru par diakonu. Šie priesterības kandidāti ieradās

savā aizgādībā visus grūtdieņus, apbēdinātos un noskumušos, kas

no atbrīvotajiem Krievijas apgabaliem, lai šeit iesvētītos par garīdz-

pēc Dieva žēlastības un palīdzības ilgojas. Viņa atklāj Dieva gādības

niekiem un lai pēc tam dotos atpakaļ savā zemē sludināt Dieva Vārdu

noslēpumus, viņa atgādina, ka cilvēks aicināts mūžīgai svētlaimīgai

un izdalīt Svētā Gara dāvanas saviem tautas brāļiem, kuriem ilgāku

dzīvei Debesu Valstībā, ka šīs pasaules ciešanas tikai palīdz mums

laiku bija liegta iespēja pildīt kristīgu cilvēku pienākumus un noklausī-

Debesu Valstību iemantot, bet cilvēka vājo spēku stiprināšanai viņa

ties Dieva vārdu sludināšanu. Svinīgs dvēseles aizlūgums draudzes

izdala Dieva žēlastības dāvanas. To zināja un redzēja mūsu tēvi un

kapsētā noslēdza svētku svinības, un tādā kārtā arī mirušie draudzes

mātes, un tādēļ grūtajos laikos ilgojās pēc Pareizticības, meklēja Pa-

locekļi ņēma dalību šajos svētkos. Lai Dievs palīdz zaubēniešiem iet to

reizticības sludinātājus priesterus, mācījās ticības būtību un izteica

ceļu, kuru mums ir rādījis mūsu Kungs un Pestītājs. Pareizticība Zaubē

sirsnīgo vēlēšanos kļūt par pareizticīgiem. Masveidīga pāriešana pa-

atspīdēja grūtos laikos. Grūtus kara laikus mēs tagad pārdzīvojam.

reizticībā bija par cēloni vairāku latviešu draudžu dibināšanai un tai

Atjaunosimies garā, stiprināsimies ticībā, paļausimies uz Dieva gādību

skaitā arī Zaubē.Kaut arī Zaubes draudze pastāv jau gandrīz 100 ga-

un pierādīsim ar saviem mīlestības darbiem, ka mēs esam īsti Svētās

dus, svinīgie bīskapa Visnakts dievkalpojumi un liturģija tur netika

Pareizticības bērni. Augstisvētītā Virsgana apmeklējuma diena lai ir

noturēti kopš tās dibināšanas. Tādēļ ir pilnīgi saprotama tā centība,

par šīs garīgās atjaunošanās sākumu.” Kā redzams, visos okupācijas

kuru parādīja zaubēnieši, sagaidot savu Virsganu. Čaklās rokas izdai-

laikos – gan vācu, gan padomju – Zaubes draudze turējās, pat vairāk

ļoja dievnamu ar jauniegādātām svētbildēm, izpušķoja ar ziediem un

nekā turējās, cīnījās ne tikai par eksistenci, bet arī par kristīgo ideālu

meijām un dievnama apkārtni saveda priekšzīmīgā kārtībā. Draudzes

īstenošanu dzīvē. Tagad ir citi laiki – ja kaut kas vispār ir iespējams,

psalmotājs un kora diriģents Konstantīns Vieglais savu plaši pazīsta-

viss jāsāk no nulles. Marijas tante bija tas labais gariņš, ap kuru ap-

mo baznīcas kori pienācīgi sagatavoja bīskapa liturģijai, bet dziedāša-

vienojās vēl pāri palikušie latvieši. Kurš tagad pārņems Marijas tantes

nai Visas nakts dievkalpojumā aicināja Torņakalna baznīcas kori no

stafeti? Velti mēs ceram un sapņojam, ka mūsu vietā atnāks kāds ti-

Rīgas. Baznīcā iekārtota elektriskā apgaismošana. Priestera dzīvokļa

cīgāks, gudrāks un spēcīgāks un paveiks to, kas tiek prasīts no pa-
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šiem. Tie, kam Pareizticība ir svēta, sapratīs un novērtēs Marijas un

seno latviešu priesteru atmiņas, piemēram, virspriesteri Jāni Jansonu:

daudzu citu varoņdarbu. Cik daudz tomēr ir atkarīgs tikai no viena

“Mitrā, netīrā purvā, kurā nokļūt pavasarī un rudenī ne tikai jātnie-

Dievam uzticīga cilvēka, cik daudz gan var paveikt viens līdz nāvei

kam, bet arī kājniekam ļoti grūti, atrodas zems, novecojis un sašķie-

uzticams Dieva kalps! Ar svētiem dod dusu savas kalpones Marijas

bies šķūnis. Šinī šķūnī kādreiz izgatavoja iesalu. Tā salmu jumts bija

dvēselei, Kristus, kur nav slimības, ne noskumšanas, ne nopūšanās,

pārbaudījis daudz negaisu un vētru, viss palicis melns un vietām ap-

bet nebeidzama dzīve! Pēc Marijas tantes nāves nu jau pagājuši gadi

audzis ar zaļganu švammveidīgu sūnu. Pussabrukušie stūri vāji turē-

pieci. Dievkalpojumi jau sen te netiek noturēti. Nesen uzzināju, ka

jās. Sienas vietvietām bija cauri satrunējušas. Šķirbas un divi

pamesto Zaubes Svētā Nikolaja baznīcu atkal apmeklējuši “ciemiņi”

nelieli lodziņi caurlaida tik gaismas, cik bija vajadzīgs, lai varētu sare-

– zagļi. Aiznesuši pēdējo, kas vēl bija palicis baznīcā, – altāra ikonas.

dzēt visu tā nepievilcīgo iekārtojumu. Griestu nebija. Augšā nekārtīgi

Palikusi pēdējā virs ķēniņa vārtiem - ceļos nometies Pestītājs lūdzas

karājās vecu salmu šķipsnas un apputējušie zirnekļu tīkli. Pelējumi

pirms lielajām ciešanām, pirms krusta nāves. Tiku lasījis daudzu ticī-

vispār apklāja sienas. Bet, tuvāk ieskatoties, jāapbrīno bija nevis šis

bas censoņu – priesteru dzīves aprakstus padomijas laikā, kuri savu

nožēlojamais šķūnīša stāvoklis, bet gan tā augstais aicinājums. Šai

pienākumu pildījuši, neskatoties uz acīmredzamo postu, kalpojuši

šķūnī pagaidām bija ierīkots pareizticīgo dievnams. Divi galdiņi – viens

tukšās, neapkurinātās, nepiemērotās telpās, baznīcu graustos, cenšoties saglābt no cilvēciskā viedokļa nesaglābjamo, un Dievs bija ar viņiem. Par spīti visam, draudzes atdzima, dievnami atjaunojās un piepildījās ar dievlūdzējiem. Tāda pati aina taču bija vērojama arī nedaudz
vairāk par gadsimtu atpakaļ Latvijā. Pareizticīgie priesteri savus dievkalpojumus sākotnēji vadīja pat šķūņos, smēdēs, klajā laukā. Palasiet

Zaubes Svētā Nikolaja baznīcas pēdējā ikona –
Pestītājs nometies ceļos lūgšanā pirms ciešanām un krusta nāves. 2003. gads

Zaubes Svētā Nikolaja baznīca no iekšpuses.
Ieeja dievnamā. Priekšplānā sveču galdiņš. 2014. gads
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trīs

vidū, otrs kaktā noderēja par dievgaldu un upura altāri. Divas trīs vie-

2003. gada 5. novembrī ar dažiem Rīgas draudžu pareizticīga-

nādas, vecas svētbildes, izkārtas pie sienas, bija par ikonostasu, de-

jiem latviešiem braucām meklēt svētā Rīgas Jāņa dzimšanas vietu –

rēja kā par izgreznošanu, tā par pamācību… Vecs skapis ar diviem

Praulienas pagasta “Ilzessalas”. Kā nekā te dzimis pirmais par svēto

apburzītiem priestera apģērbiem un taburete ar baznīcas grāmatām

atzītais latvietis. Atpakaļceļā uz Rīgu nolēmām iebraukt Zaubē, pa-

papildināja vienkāršā dievnama iekārtojumu. Tika noturēts dievkalpo-

skatīties uz Svētā Nikolaja pareizticīgo dievnamu, apciemot Marijas

jums. Caur tumšiem lodziņiem nemitīgi raudzījās asarainā rudens die-

tantes kapa kopiņu. Nevar taču tāpat vien pabraukt garām. Ieraugot

na. Baznīcā šķūnī valdīja pustumsa, kurā vāji mirdzēja divas vaska

baznīcu, mani no sākuma pārņēma tik smagu ciešanu un sāpju sajū-

svecītes, uz dievgalda un uz upura altāra. Ass vējiņš neganti trakoja

ta, ka bija grūti valdīties. Šķita, ka redzu tik tikko krustā sistu pašu

ap vientuļo ēku. Viņa svilpieni pa satrūdējušām šķirbām apslāpēja

Pestītāju Jēzu Kristu. Vēros nu jau nedaudz ielīkušajā zvanu tornī.

pareizticīgo latviešu baznīcas kalpa drebošo balsi, kas vēl ne visai pie-

Drīz būs tāpat kā ar Suntažu pareizticīgo dievnamu. Vai tiešām vējš

radusi pie pareizticīgas draudzes dziedāšanas. Ap divdesmit dievlū-

varēja noraut tik daudz skārda plākšņu? Kāda garām ejoša večiņa

dzēju – vietējo zemnieku ar pieliektām galvām stāvēja aiz mācītāja.

bažījās, ka tik kādu dienu nenogāžas kādam uz galvas. Dievnama

Šķita, ka viņi vēl tikai novēroja, kas ap viņiem notiek, mācījās vēl tikai

ārējās durvis arī vairs neturas ciet, un, atklāti atzīstoties, tam vairs

pašu jauno, līdz šim neredzēto dievnama iekārtu. Reti kāds no viņiem

nav jēgas. Turpinot ceļu uz Rīgu, grūti bija valdīt dusmas. Ja kāds

atminējās apzīmēt sevi ar krusta zīmi un izrādīt vēl nepierasto palocī-

ir izsmēlis savus spēkus un bezspēkā paklupis, vai tad nevajadzētu

šanos… Toties priesteris karsti lūdza Dievu. Viņa dvēsele ar lūgšanas

pasniegt palīdzīgu roku? Vai varbūt mēs jau vadāmies pēc principa:

vārdiem neredzami pacēlās pie augstā godības krēsla… Piepeši nikns

“Nav cilvēka, nav problēmas”, t. i., nav draudzes, nav problēmas?

vēja grūdiens sagāza satrunējušo šķūņa stūri taisni tai vietā, kur stā-

Bezatbildība un vienaldzība paveica to, ko nespēja izdarīt pat komu-

vēja upura galds. Caur plato caurumu nemanot ielauzās vējš un mit-

nistu aktīvisti. Apzināties to, ka padomju laikos dievnami gāja bojā, ir

rums. Nodrebēja mācītājs un pārtrauca lūgšanu. Viņa skats pavērās

it kā pašsaprotams, ko var darīt – tādi laiki, taču, ja tas notiek brīvajā

uz atvērušos caurumu, paslīdēja pa satrunējušām sienām un apstājās

Latvijā, paliek savādi ap dūšu. Kas pie tā vainīgs? Var jau pie visa

pie viņa priekšā stāvošām svētām Dāvanām. Sāpīgi sažņaudzās dieva

vainot draudzi. Par nabadzību, ticības, organizētības un citiem trūku-

kalpa sirds. Viņam tapa žēl un bail par Pareizticības svētumu, iesvies-

miem. Par to, ka neviens nevēlas un neuzņemas savākt ziedojumus

tu tādā nožēlojamā, izpostītā alā… Bet ar tādām alām, kas noderēja

remontiem. Par to, ka lielākajai daļai pašreiz ir viss vienalga. Rezul-

par Pareizticības svētnīcām, bija apsēta visa Baltija. Pareizticīgo Kris-

tāts ir acīmredzams – faktiski dievnama vairs nav!!! Varbūt patiešām

tus upurim pirmā laikmetā Baltijā nebija citu vietu kā tikai šķūņi, tum-

arī draudzes pašreiz vairs nav? Vai tas nozīmē, ka ne mana cūka,

šas istabas… i krogi. Tā laikam patika Tam, kura pirmais patvērums

ne mana druva? Lai viss brūk un jūk. Vai tas nozīmē, ka nākotnē te

virs zemes bija lopu silīte, bet pēdējā… kauna krusts; kuram labpati-

nekas vairs nav paredzēts? Te atmiņā nāk pravieša Hagaja grāmatas

kās izsmelt visu lēnprātības un pazemošanās dziļumu, kurš pazemo-

Svēto Rakstu rindas. Dievs caur šo pravieti sludināja laikā, kad Vecās

šanos padarīja par pirmo galveno savas uzturēšanās zīmi virs grēcīgās

Derības izredzētā tauta atgriezās no Bābeles gūsta un sāka no jauna

zemes, starp grēcīgiem, lepniem un uzpūtīgiem cilvēkiem.” Kas noticis

apdzīvot apsolīto zemi. Tajā laikā Dieva nams – Zālamana templis

tagad? Zaubes Svētā Nikolaja pareizticīgo baznīca pašreiz izskatās kā

bija nopostīts, palicis par tādu pašu graustu, pat vēl nožēlojamāku

mirējs uz gultas – altārī tek jumts, salijuši un pelē pat priestera tērpi,

nekā Zaubē un daudzās citās vietās Latvijā. Dievs Kungs šādā situ-

birst apmetums, draud iegāzties griesti. Vēl tikai nedaudz, tikai ne-

ācijā vērsās pie savas tautas: “Tā saka Tas Kungs Cebaots: šī tauta

daudz, vēl pēdējais elpas vilciens un…

runā: vēl nav pienācis laiks no jauna celt Tā Kunga namu!” Un tad
atklājās Tā Kunga vārds caur pravieti Hagaju:“Vai tad jums ir pienācis
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laiks, lai jūs dzīvotu ar ciedru koku plāksnēm grezni izrotātos namos,

stabilajām torņa konstrukcijām. Zvans pēdējo reiz ieskanēsies tikai

bet šim namam ir jāstāv drupās pamestam? Un nu, saka Tas Kungs

krītot. Pati atrašanās šeit ir dzīvībai bīstama, jo jebkurā brīdī var ie-

Cebaots, palūkojieties, kā jums ir līdz šim klājies jūsu ceļos! Jūs sējāt

brukt pārējās jumta konstrukcijas. Situācija Zaubē ir kā LPB vadības

bagātīgi, bet ievācāt trūcīgi; jūs ēdāt gan, tomēr trūkst, lai jūs justos

darbības vizītkarte. Šeit ir iznīcināts viss, ko vien varēja iznīcināt. Ja

paēduši; jūs dzerat un tomēr nedzesējat slāpes; jums ir gan apģērbs,

tas būtu noticis tikai vienā vietā, tikai pie vienas draudzes, to varētu

bet tas nedod pietiekami siltuma, un, kas pelna algu, tas ber to caurā

nosaukt par nolaidību vai kļūdu, bet šajā gadījumā – redzot visu pa-

makā. Jūs gan sagaidījāt daudz, un redzi, iznāca maz, un, kad jūs

norāmu Latvijā, atliek secināt, ka tā ir sistēma – apzināta kaitniecība.

to pārvedāt mājās, tad Es to tomēr izputināju. Kāpēc tā?” jautā Tas

Neviens īsts pareizticīgs bīskaps, neviens kristietis neko tādu savā

Kungs Cebaots. “Tāpēc, ka Mans nams stāv drupās un ikviens dzenas

baznīcā nepieļautu.

tikai pēc sava nama.” (Hag. 1, 2 – 6, 9) Vai tad šie vārdi attiecas tikai

Lai Dievs mums ir žēlīgs!

uz dažu tūkstošu gadu veciem notikumiem? Skaidrs, ka ne tikai. Pie-

Raksts ar saīsinājumiem publicēts avīzē “Pērle” Nr. 1, 1999. gada

vērsīsimies mūsu laikiem Latvijā. Aina ļoti līdzīga aprakstītajai Bībelē.

28. oktobrī un ar vēl lielākiem saīsinājumiem avīzē “Vinogradnaja

Pirms pieciem gadiem dievnama uzturēšanā būtu jāieliek daži simti

loza”, 2002, Nr. 7 (50). 2005. gadā publicēts grāmatas “Mans ceļš pie

latu, taču tagad pietrūktu pat ar 10 tūkstošiem. Ja dvēsele iziet no

Dieva” otrajā latviskajā izdevumā ar nosaukumu “Zaubes draudzes

cilvēka, tā miesa satrūd, tāpat ar dievnamu – ja tajā vairs netiek no-

sargeņģelis”.

turēta liturģija, netiek veikti dievkalpojumi, kam tas vajadzīgs – tas
sabrūk. Svētajiem Baznīcas tēviem, šķiet, taisnība, ka kristieši sāka
katakombās un beigs katakombās. Citiem vārdiem sakot, pareizticīgie latvieši sāka šķūņos, mežos un purvos un arī beigs turpat. Un varbūt tas nemaz nav tas pats sliktākais. Vēl tagad dzirdu Zaubes Svētā
Nikolaja baznīcas lielā zvana sērīgās skaņas – kā kapos pie izvadīšanas. Dievnams atvadās. Arī es no kaut kā savā dvēselē atvados.
2004. gada 21. maijā Jānis Ozers, izpildot LPB paklausību, ar metropolīta Aleksandra svētību pārdevis privātpersonai – Gatim Upeniekam visus Zaubes Svētā Nikolaja draudzes īpašumus – pāri par 10 ha
zemes un 2 dzīvojamās mājas ar palīgēku. Draudzei palicis tikai maziņš zemes pleķītis zem baznīcas. Pirkuma līgums Nr. 10355. Pārdevējs pat pagasta priekšniekam svēti nosolījies iegūto naudu ieguldīt
dievnama atjaunošanā. Kopš pirkšanas–pārdošanas akta ir pagājuši
vairāk nekā 12 gadi. Zaubes Svētā Nikolaja baznīcas atjaunošanā
nav ieguldīts neviens santīms, neviens cents. 2014. gada septembrī
kārtējo reizi iebraucām Zaubē. Svētā Nikolaja dievnamā tikām caur
šauru spraugu, jo griestu sijas virs ieejas baznīcā ir iebrukušas. Pa
kāpnēm līdz baznīcas zvanam uzkāpt vairs nevar, jo tās ir sapuvušas.
Baznīcas torņa sijas, uz kurām karājās zvans, ir atdalījušās no savām
stiprinājuma vietām, noslīdējušas un pakārušās kopā ar zvanu uz vēl
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