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vācu okupācijas vara un pareizticīgā 
baznīca latvijā 
1941.–1944. gads

rakstā aplūkotas attiecības starp pareizticīgo baznīcu un vācu okupācijas varas pārstāvjiem 
Latvijas teritorijā otrā pasaules kara laikā. galvenā uzmanība veltīta nacistu administrācijas 
veidotajai reliģijas politikai iekarotajās teritorijās eiropas austrumu daļā. apskatīts arī 
jautājums par nacistu kop�jo attieksmi pret reliģiju�� baznīcu kā institūciju un atsevi��i parnacistu kop�jo attieksmi pret reliģiju�� baznīcu kā institūciju un atsevi��i parkop�jo attieksmi pret reliģiju�� baznīcu kā institūciju un atsevi��i par 
viņu nostāju pret pareizticību kā vienu no kristietības atzariem. secināts�� ka vācu okupācijas 
varai reliģija bija kā līdzeklis�� lai iegūtu viet�jo iedzīvotāju atbalstu. neizb�gama kļuva arī 
pareizticīgās baznīcas vadības formāla sadarbība ar okupācijas varas iestād�m.
Atslēgvārdi: pareizticīgā baznīca�� Latvijas eparhija�� ekzarhs sergijs (Voskresenskis)�� otrais 
pasaules kar��� nacistiskā Vācija�� latvie�u pareizticīgās draudzes�� ār�jā (pleskavas) Misija�� 
iek��jā Misija.

1941. gada 22. jūnijā agri no rīta sākās vācu karasp�ka p�k�ņais uzbrukums 
padomju savienībai. padomju sp�ki strauji un haotiski atkāpās�� neizrādot ne 
mazāko pretestību. īsā laikā – līdz 1941. gada 8. jūlijam – visa Latvijas teritorija 
nonāca nacistu administrācijas rokās. par panākumiem kaujās Vācijai daļ�ji 
bija jāpateicas pa�ai padomju savienībai�� galvenokārt tās represīvajai politikai�� 
kuru tā realiz�ja �ajā teritorijā kop� 1940. gada 17. jūnija. Šīs politikas atstātās 
sekas un dzīves realitāte pa�ā Vācijā noteica vācu pārvaldes raksturu Latvijas 
teritorijā laikā no 1941. līdz 1944. gadam.

pareizticīgā baznīca vācu karasp�ka 
ienāk�anas laikā Latvijas teritorijā 

ar padomju armijas ienāk�anu 1940. gada 17. jūnijā Latvijā sākās pirmā 
padomju okupācija. Latvijas valsts bija beigusi pastāv�t�� līdz ar to gals 

vēsture
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pienāca arī Latvijas pareizticīgajai baznīcai (turpmāk – Lpb). periodu�� kas 
iesākās 1940. gada vasarā un turpinājās līdz vācu okupācijas sākumam�� 
spilgti atspoguļoja �o notikumu aculiecinieks pareizticīgo mācītājs t. georgijs 
benigsens. p�c viņa vārdiem�� 1940. gada vasarā “tika izsp�l�ta tautas gribas 
kom�dija par baltijas zemju pievieno�anu padomju savienībai (..) paiet 
ned�ļa�� divas�� m�nesis... pat jautrās sejas kļūst arvien izstieptākas. Mūsu 
rindas pakāpeniski kļūst tuk�ākas. Daudzi aiziet�� lai pazustu. naktīs viņus 
aizved iek�lietu tautas komisariāta (turpmāk – itk) aģenti�� aiz sevis dzīvoklī 
atstājot dv�seli nospiedo�as ilglaicīgas pārmekl��anas p�das. Viņu dzīves 
beidzas. sākas eksistence�� gr�ksūdze�� mocības�� par kurām mums v�l nevajag 
zināt. Jo v�lāk m�s redz�jām pār�jo ieslodzīto pamestos lī�us�� kas klus�jot 
mums stāstīja par tām cie�anām�� kuras kristus vārdā nācās izciest mūsu 
dārgajiem draugiem. tā pagāja ned�ļas�� m�ne�i�� nesot sev līdz draugus�� 
sabiezinot tumsu un skumjas�� ar savu bezizeju sasl�dzot prātu un sirdi. katru 
nakti gaidi�� kad nāks tev pakaļ. katrā paziņā sāc redz�t ziņotāju. katra sarunu 
biedra acīs sāc saskatīt neticības un aizdomīguma uguntiņu. baiLes – tā ir 
pati ļaunākā verdzība no visa pastāvo�ā�� lūk�� stūrakmens�� uz kura ir būv�ta 
�ī necilv�cīgā sist�ma”1.

padomju režīmu raksturo represijas pret viet�jiem iedzīvotājiem un 
komunistiskās ideoloģijas propaganda�� tiecoties pakļaut sev visu sabiedrisko 
dzīvi. represijās pareizticīgā baznīca (turpmāk – pb) zaud�ja gandrīz astoto 
daļu no sava kl�ra..2 taču tas bija tikai sākums. 1941. gada jūlija sākumā itk 
orgāni plānoja deport�t visu Latvijas garīdzniecību..3 un tom�r kaut kādā ziņā 
baltijas valstīm paveicās. pirmkārt�� tās izvairījās no padomju antireliģisko 
likumu ievie�anas�� kurus 1940. gada rudenī ieviesa pievienotajās poļu zem�s. 
otrkārt�� vācu ienāk�ana baltijā sākās v�l pirms tam�� kad padomju vara pasp�ja 
izveidot par kulta lietām atbildīgās komisijas. represijas pret garīdzniecību 
tā nepaguva izv�rst pilnā apjomā..4 Vienīgais�� ko �ajās teritorijās padomju 
vara pasp�ja�� bija baznīcas īpa�umu nacionalizācija. 

padomju ideoloģija balstījās uz marksisma-ļeņinisma teoriju�� kas savukārt 
balstījās uz t.s. karojo�o ateismu. gada laikā baznīca tika ierobežota gandrīz 
visās jomās�� aizliedzot ticības mācību skolās�� ierobežojot draudžu darbību un 
likvid�jot to tiesības uz īpa�umiem u.tml.5 tika pārtraukta arī jauno priesteru 
sagatavo�ana. 1940. gada jūlijā tika sl�gta Latvijas universitātes teoloģijas 
fakultātes pareizticīgās teoloģijas nodaļa un teoloģijas institūts..6 notika 
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m�ģinājums pāraudzināt sabiedrību�� mazinot baznīcas ietekmi: sestdienās 
un sv�tdienās�� kad parasti notika dievkalpojumi�� tika organiz�ti dažādi 
sabiedriski pasākumi�� bet pres� arvien biežāk parādījās pret garīdzniecību 
un reliģiju v�rsti uzbrukumi..7 tika darīts viss�� lai radītu jaunu – ateistisku�� 
bezreliģijas – sabiedrību un uz mūžīgiem laikiem izskaustu nev�lamo “opiju 
tautai”.

Lai iznīcinātu liecības par iepriek��jo laiku un panāktu savu intere�u 
iev�ro�anu�� jau pa�os padomju pirmās okupācijas sākumos sākās baznīcas 
pārvaldes pārform��ana un sabiedroto verv��anas politika. 1940. gada 1. no-
vembrī tika likvid�ts baznīcu un konfesiju lietu departaments..8 Vienlaikus 
savu autoritāti pilnībā zaud�ja Lpb galva metropolīts augustīns (p�tersons)�� 
kur� jau 1940. gada 11. jūlijā izteica gatavību sadarboties ar propadomisko 
a.kirhen�teina valdību. izsakot savu protestu pret Lpb galvas nostāju�� no 
sinodes izstājās 5 cilv�ki..9

1. att. ekzarhs sergijs (Voskresenskis) dievkalpojuma laikā rīgas kristus 
piedzim�anas pareizticīgo katedrāl� . no grām.:  Kalniņš, Jānis. Vēstures komentārs. 

Latvijas Pareizticīgā Baznīca.  Rīga: SAN ESTERA, 2007. 79. lpp.).
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pareizticīgo žurnāla “ticība un Dzīve” vienā no p�d�jiem – jūlija – numu-
riem bija public�ts Jelgavas prāvesta iecirkņa protohiereja t. p�tera gredzena 
raksts. tajā autors atzīm�ja�� ka Lpb ir jāapzinās tas gr�ks�� kas radies�� Lpb 
atdaloties no Maskavas patriarhāta (turpmāk – Mp)�� un jāatgriežas Mātes-
baznīcas kl�pī..10 ar savu rakstu t. p�teris gredzens izteica Latvijas pareizticīgās 
garīdzniecības vairākuma viedokli�� kuru metropolītam augustīnam bija 
jāņem v�rā..11 M�ģinot labot savu kļūdu�� 1940. gada 13. augustā Lpb galva 
vienlaicīgi griezās gan pie konstantinopoles patriarha benjamiņa ar lūgumu 
dot atļauju Lpb atgriezties Mp jurisdikcijā�� gan pie Mp galvas�� patriarha vietas 
izpildītāja vietnieka metropolīta sergija (starogorodska) ar priek�likumu 
atgriezt Lpb Mp jurisdikcijā. konstantinopoles patriarhāts (turpmāk – kp) 
uz metropolīta lūgumu neatbild�ja. savukārt atbildi no Mp – 1936. gada 
5. jūnija Mp “L�muma” kopiju – metropolīts augustīns saņ�ma 1940. gada 
3. oktobrī. Mp “L�mums” atzina Latvijas baznīcas pārvaldi par vainīgu 
baznīcas ��el�anā�� bet augustīna (p�tersona) vadīto arhiereju12 hirotoniju13 

par nelikumīgu un sp�kā neeso�u..14

1940. gada 20. decembrī rīgā ieradās Mp lietu pārvaldnieks�� Dmitrovskas 
arhibīskaps sergijs (Voskresenskis)�� lai noskaidrotu p�c 1936. gada izveido-
ju�os situāciju Lpb un veiktu sarunas ar metropolītu..15 27. februārī viņ� 
iesniedza savus apkopotos secinājumus Mp. arhibīskaps pauda savus 
nov�rojumus par Latvijas pareizticīgās garīdzniecības un laju sam�rā pozitīvo 
attieksmi “par iesp�ju atgriezties pie Mātes-baznīcas�� atzīst at��el�anās 
nelikumību�� baznīcas ��el�anās gr�cīgumu�� atzīst savu vainu un gaida no 
patriarha piedo�anu un atļauju”16.

uz �ā ziņojuma pamata Mp�� pirmkārt�� noņ�ma Latvijas sinodei vainu 
par baznīcas ��el�anu; otrkārt�� metropolītam augustīnam atstāja rīgas 
metropolīta titulu ar tiesībām vadīt dievkalpojumus�� bet Latvijas pareizticīgo 
draudžu vadī�anu ar eparhālā arhiereja tiesībām  pie��īra Lietuvas un Viļņas 
metropolītam�� Latvijas un igaunijas ekzarham sergijam (Voskresenskim). 
1941. gada 24. februārī tika izveidots ekzarhāts – īpa�s baznīcas teritoriālais 
apgabals Latvijas un igaunijas baznīcu sastāvā..17 tā pa�a gada 9. aprīlī 
metropolīts sergijs (Voskresenskis) uzsāka ekzarha amata pienākumu 
pildī�anu..18
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nacistu baznīcu politika un attieksme 
pret pareizticīgo baznīcu

Lielākajai daļai valstu�� kurās bija nodibinājies autoritārais vai totalitārais 
režīms un kuru raksturīgākā pazīme bija vienpartijas sist�mas esamība�� 
vadonis�� vienas ideoloģijas uzspie�ana u.tml.�� piemita t.s. pseidoreliģiozas 
formas ar politisko ideju nokrāsu. Mūsdienu krievijas historiogrāfijas 
pārstāvis Mihails Škarovskis uzskata�� ka tas bija raksturīgi padomju 
savienībai un virknei citu valstu�� bet nacistiskā Vācija �ajā aspektā izc�lās 
ar tikai sev piemīto�o īpatnību..19 p�tnieks secina�� ka tre�ā reiha vadītājiem 
simpatiz�ja padomju savienībā notieko�ās baznīcu un to darbinieku 
vajā�anas. taču nacisti to izprata tikai kā pirmo etapu�� jo viņu nākotnes plāni 
saistījās ar pilnīgu kristīgās baznīcas likvidāciju un jaunas “vācu” reliģiskās 
mācības izveido�anu. tai�� p�c nacistu plāniem�� vajadz�tu aizstāt visas pasaul� 
pastāvo�ās reliģijas.20

nacisma ideoloģijas attieksmi pret kristīgo baznīcu ietekm�ja viņu 
antisemītiskie uzskati. kristietība kopumā ar tās jūdisko izcelsmi kļuva 
par neatņemamu rasisma un antisemītisma propagandas sastāvdaļu..21 

Šim aspektam bija lemts kļūt par nacistu uzbrukumu galveno m�r�i pret 
kristietību..22 Vienlaikus pats nacionālsociālisms pakāpeniski transform�jās 
reliģiskās formās – politiskais virziens pretend�ja uz pasaules uzskata statusu. 
piem�ram�� Hitlers un g�belss runāja par “ticības brīnumu” (ar to domājot 
nacistisko ticību); tika apel�ts pie Hitlera “providences”; pat Hitlera darbu 
“Mein Kampf” d�v�ja par “nacionālsociālisma sv�to grāmatu”�� bet pa�u tā 
autoru uzrunāja par “glāb�ju”�� savukārt tuvākie fīrera līdzgaitnieki ieguva 
“apustuļu” titul�jumu..23

tāpat jauno mācību no kristietības ��īra plaisa�� kas sakņojās kristietības 
morāles principos. nacistu pasludinātā jaunā reliģija balstījās uz rasu un 
asins teoriju�� kas pārtapa par nacionālsociālisma pasaules redz�jumu�� 
izsl�dzot visus pār�jos. Dieva ideja tajā tika skaidrota kā rases funkcija. 
rases j�dziens domin�ja pār garīgumu����24 kuram tradicionālā kristīgā baznīca 
veidoja konkurenci..25

nacistu ideoloģijas m�r�i – radīt jaunu reliģiju�� kurai nebūtu nekā kop�ja 
ar kristietību un tās principiem par ž�lastību�� piedo�anu un vienlīdzību zemes 
virsū�� – jau 1930. gadā atspoguļoja viens no galvenajiem nacistu ideologiem 
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alfr�ds rozenbergs un viņa darbs “20. gadsimta mīts”. a. rozenbergs bija 
pārliecināts kristietības ienaidnieks����26 un savas idejas viņ� tāpat balstīja uz 
nacisma ideoloģijā izkopto mācību par asinīm un rasi..27 Viņ� uzskatīja�� ka 
“J�zus reliģija” ir jālabo. tā ir jāatbrīvo no mācības par samierinā�anos un 
mīlestību pret tuvāko: “nacionālās cieņas ideja mums ir sākums un beigas 
visai mūsu domā�anai un darbībai. tā necie� sev blakus līdzv�rtīgus centrus�� 
lai arī kādi tie būtu”..28 rases un asins termini domin�ja pār citām v�rtībām: 
“tagad dzimst jauna ticība: asins mīts�� ticība tam�� ka kopā ar asinīm var 
aizsargāt arī cilv�ka dievi��o būtību.”.””29 a. rozenberga m�r�is bija radīt 
reliģiju�� kam raksturīga ziemeļu rases tiek�anās veidot t.s. “ģermāņu nākotnes 
reliģiju” – gūt uzvaru vācie�iem sp�j palīdz�t tikai ziemeļu dievi un tikai 
ziemeļu reliģija sp�j ar panākumiem cīnīties pret ebreju iefiltr��anos..30

1941.–1942. gada mijā pareizticīgais priesteris sergijs bulgakovs parīz� 
uzrakstīja apjomīgu darbu “rasisms un kristietība”�� kurā runāja par 
nacistu radītās reliģijas pagānisko raksturu. s. bulgakovs salīdzināja divu 
ideoloģiju – boļ�evisma un nacisma – īstenoto baznīcu politiku un secināja�� 
ka daudz posto�āka ir tie�i nacistiska. Viņ� nonāca pie atziņas�� ka 1920.–1930. 
gadā Vācijā tika radīta ļoti asa�� ļauna un bīstama forma: “Šeit ir jāsaka�� ka 
hitlerisms kā reliģiskā parādība ir v�l negatīvāka nekā boļ�evisma karojo�ais 
ateisms. tas daudz dziļāk saind� tautas garu nekā boļ�evisms. Ja p�d�jais ir 
nospiedo�a vardarbība�� tad pirmais ir savdabīga garīgās dzīves parādība ar 
kaut kādu garīguma sākumu�� taču kur� ir mekl�jams nevis kristietībā�� bet 
gan pagānismā.”.””31 nacisma ideoloģijā izkopto rasu teoriju�� kuras izpausme 
bija v�stur� v�l nepieredz�ts fanātisks antisemītisms�� s. bulgakovs uzskatīja 
par “cīņu pret Dievu to kungu”..32

par nacistu reliģiskās politikas eksperimentu izm�ģinājumu lauku kļuva 
Vartegau – viens no polijas apgabaliem. “Vatergau eksperiments”�� kas tika 
realiz�ts 30. gadu beigās�� uzskatāmi parādīja�� kas nākotn� sagaidītu kristīgo 
baznīcu�� gadījumā ja karā uzvaru gūtu nacistiskā Vācija. Šajā apgabalā tika 
ierobežotas visas konfesionālās organizācijas (jaunie�u grupas)�� aizliegta 
ticības mācības pasnieg�ana skolās; tika sl�gti baznīcu fondi un klosteri�� tā kā 
tie neatbilda “vācie�u morālei un tautas politikai”; reliģiskām organizācijām 
nevar�ja pieder�t īpa�umi (�kas�� zemesgabali�� kaps�tas u.c.) ārpus to kulta 
�kām; tās nedrīkst�ja arī piedalīties labdarības akcijās..33 tika aizliegta 
jebkāda veida baznīcas darbība�� izņemot dievkalpojumus. tā tika pilnībā 
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izol�ta no sabiedriskās dzīves un sadalīta p�c nacionāliem principiem�� lai 
v�lāk atvieglotu tās pārvaldī�anu un likvid��anu. Valstī bija iestājusies totāla 
kontrole pār reliģisko dzīvi. kā jau min�ts�� bija tikai iesākums. nākotn� bija 
paredz�ta pilnīga reliģisko organizāciju likvidācija..34

iepriek�sacīto apstiprina nacistu līderu – nacistiskās partijas kancelejas 
vadītāja Martina bormana un pa�a ādolfa Hitlera – sastādītie dokumenti�� 
kā arī abu privātās sarunas un publiskās runas. tā 1941. gada 9. jūnijā 
M. bormans rakstā “nacionālsociālisma un kristietības attiecības” skaidroja: 
“nacionālsociālisma un kristietības pasaules uzskats nav savienojams (..) 
nacionālsociālisms atzīst dabas sp�kus kā “visvarenus” jeb “Dievu” un 
noraida personific�to Dievu. nacionālsociālistiskās valsts interes�m atbilst 
baznīcas partikulārisma atbalstī�ana�� lai nodro�inātu tautas vadī�anu tikai 
no partijas puses”�� tāp�c�� tikai pilnīgi likvid�jot baznīcas ietekmi�� “tauta un 
reihs var būt dro�i par stabilu nākotni”..35 tāpat viņ� uzskatīja�� ka nedrīkst 
izdalīt at��irības starp konfesijām�� bet vienādi attiekties vienādi pret tām 
visām. evaņģ�liski Luteriskā baznīca tika noraidīta kā valsts baznīca�� jo tā 
bija „tikpat naidīgi noskaņota pret mums kā katoliskā”36. baznīcas ietekmi 
uz sabiedrību vajadz�ja likvid�t visās dzīves jomās. 

arī nacistiskās Vācijas galva ādolfs Hitlers bija noskaņots pret kristīgo 
baznīcu – sākotn�ji gan ļoti uzmanīgi�� jo v�l�jās iegūt tās atbalstu (kas arī 
izdevās). Viņ� uzskatīja�� ka kristīgās baznīcas sludinātais pasaules redz�jums 
ar laiku zaud�s savu nozīmi�� atbrīvojot sabiedrību no tās ietekmes..37 Hitlera 
izteikumi par reliģiju un baznīcu liecināja�� ka viņ� pilnībā atbalsta M. bormana 
idejas. 1941. gada vidū savu tuvāko atbalstītāju aprindās fīrers runāja par to�� 
ka�� beidzot karu�� tiks atrisināta arī “baznīcas probl�ma” un ka “p�c kara viņ� 
izies no baznīcas�� un tauta gavil�jot viņam sekos”38. Hitlera 1943. gada 26. 
janvāra izteikumi liecināja par viņa ārkārtīgo naidu pret kristietību: ”romas 
imp�riju iznīcināja kristietība. tā sauktā pāvila reliģija revolucioniz�ja vergus 
un romie�u necilv�kus... romie�u kultūras darbinieki�� romie�u valdība 
radīja brīni��īgus mākslas darbus�� bet tā saucamie mākslas darbi�� kurus 
radīja tā laika kristie�i un kas ir saglabāju�ies katakombās�� nesa boļ�evisma–
futūristiskās iezīmes... p�c savas izcelsmes �ai reliģijai ir ebreju saknes�� kas 
loka cilv�ku muguras�� izdzirdot baznīcas zvanu skaņas�� un spiež viņus līst 
pie sve�ā Dieva krusta.”.””39
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par negatīvo attieksmi liecināja arī tas�� ka otrā pasaules kara laikā nekādi 
formāli aizliegumi pret baznīcu veiktajām darbībām netika izdoti. tā Duhavas 
koncentrācijas nometn� vien tika ieslodzīti 2720 garīdznieki�� no kuriem 22 
bija pareizticīgie..40 M. Škarovskis secina�� ka tre�ajā reihā līdz pat tā sagrāvei 
praks� turpinājās t.s. mazais kar� pret kristīgām konfesijām�� kuru personiski 
vadīja pats M. bormans. balstoties uz Hiltlera rīkojumiem�� viņ� pakāpeniski 
gatavoja nacistisko partiju iz��iro�ajai baznīcas sagrāvei. 1942. gada februārī 
Hitlers pat noteica “principiāli līdz kara beigām” nerisināt jautājumu par 
jaunās baznīcas organizāciju�� savienību�� kopienu un draudžu pārveido�anu 
un radī�anu..41

Vācijas–psrs kara priek�vakarā nacistiskajai Vācijai nebija skaidri 
noformul�ta pozīcija attiecībā pret pb..42 taču gūtie panākumi karā un 
pakāpeniska virzība uz austrumiem piespieda nacistu pārvaldi defin�t savu 
nostāju pret �ajās teritorijās izplatīto pareizticību. V�l dažas ned�ļas pirms 
uzbrukuma psrs Vācijā tika izdoti pirmie apkārtraksti�� kas attiecās uz 
reliģijas politiku austrumos. Vienai no �ādām direktīvām “Vācu armijas daļu 
darbības raksturs padomju savienībā” tika pievienots pielikums�� kurā bija 
teikts�� ka “krievu cilv�kos�� kuri nav noskaņoti boļ�evistiski�� nacionālā apziņa 
ir saistīta ar dziļu reliģisko pārliecību. prieks un pateicība par atbrīvo�anu 
no boļ�evikiem bieži izpaudīsies baznīcas formā”..43 savukārt p�c Vācijas–
psrs kara sākuma 1941. gada 22.–23. septembrī notiku�ajā valsts policijas 
darbinieku berlīnes sanāksm� tika nolasīts referāts ar nosaukumu “austrumu 
baznīcas problemātika un dienestu inform�jo�ie secinājumi”. tajā tika 
teikts�� ka: “Vācu armijas uzbrukuma uz balkāniem un austrumiem rezultātā 
mums izvirzījās ļoti svarīga pb probl�ma.. Lielākā daļa pb locekļu atrodas 
padomju savienības teritorijā. ar laiku �ī baznīca tika infic�ta ar boļ�evismu�� 
tāp�c par Vācijas darbību�� atjaunojot baznīcas iekarotajā teritorijā�� nevar 
būt ne runas.”44 a. rozenbergs pareizticību uzskatīja par kaut kādu spilgtu 
etnogrāfisku rituālu�� kas sludina pazemību un samierinā�anos�� īpa�i izdevīgu 
okupācijas varai. p�c viņa uzskatiem�� nedrīkst�tu pieļaut tās centralizāciju 
un pārveido�anos par vienotu nacionālu baznīcu�� bet vajadz�tu atjaunot 
atsevi��as draudzes un eparhijas okup�tajās teritorijās..45

Vācu civilās administrācijas plāni bija sa��elt pb p�c nacionālā principa�� ar 
laiku to likvid�jot..46 pb tika uztverta galvenokārt kā krievu nācijas elements. 
etniskos latvie�us�� igauņus un lietuvie�us�� kas pieder�ja pb�� vācie�i uzskatīja 
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par krieviem�� kurus p�c Vācijas uzvaras karā bija jāizved uz “Maskavas 
reihskomisariātu”47�� lai mazinātu to ietekmi okup�tajās teritorijās. rezultātā 
nacisti svin�tu divas uzvaras: likvid�tu krievu ietekmi iekarotajos austrumu 
reģionos un veiksmīgi atbrīvotos no pb�� vienlaicīgi pietuvojoties savam 
m�r�im “jaunās reliģijas” radī�anā.

nacistu baznīcas politiku iekarotajos austrumu apgabalos ietekm�ja 
virkne dažādu faktoru: propagandiskie�� ideoloģiskie�� Vācijas iek��jie un 
militārie (situācija austrumu front�)�� starptautiskie�� kā arī apstākļi krievijas 
iek�ien� (situācija okup�tajās teritorijās) un padomju savienības attieksme 
pret pb..48 oficiālajai propagandai�� kas bija viens no galvenajiem “palīgiem” 

2. att.  pareizticīgo bīskapu rezolūcija�� public�ta laikrakstā “t�vija”. 1942. gada 
30. jūlijs. no grām.:  Kalniņš, Jānis. Vēstures komentārs. Latvijas Pareizticīgā Baznīca. 

Rīga: SAN ESTERA, 2007. 104. lpp.).



174 baiba pazāne

vācu pārvaldes orgāniem izrādīt savu labo gribu�� bija izteiktas trīs pamatt�zes: 
pirmkārt�� Vācijas armija ir atnākusi�� lai atbrīvotu psrs tautas no komunistiskā 
jūga; otrkārt�� Vācija atnesīs psrs tautām ticības brīvību�� tajā skaitā izrādot 
lojalitāti arī pret pb; tre�kārt�� Vācijas uzvara pār psrs pietuvinās austrumu 
teritoriju iedzīvotājus eiropeiskajai�� pirmām kārtām ārie�u�� kultūrai un 
atbrīvos tos no barbarisma..49

Šos saukļus okup�tajos austrumu apgabalos izplatīja ar preses palīdzību 
(dažādi uzsaukumi�� proklamācijas�� bro�ūras�� plakāti�� uzsaukuma lapiņas 
u.tml.)�� m�ģinot sp�l�t uz viet�jo iedzīvotāju reliģiskajām jūtām..50 pres� 
vienm�r tika uzsv�rts�� ka jaunais režīms realiz� reliģijas brīvību. tajā pa�ā 
laikā garīdzniecība tika piespiesta piedalīties dažādu gadadienu un atceres 
dienu atzīm��anā. aktīvi tika populariz�ta attiecīga literatūra�� piem�ram�� 
tika radīta pat īpa�a lūg�ana: „ādolfs Hitlers�� tu mūsu vadonis. Vārds tavs 
izsauc trīsas ienaidniekam. Lai atnāk tre�ā imp�rija tava. un lai īstenojas tava 
griba uz zemes...”51

ar reliģisko lietu kārto�anu vācie�u kontrol�tajā teritorijā nodarbojās 
vairākas valstiskās organizācijas�� kā arī propagandas nodaļas. M�rena savā 
attieksm� pret krievijas pareizticīgo baznīcu (turpmāk – kpb) bija baznīcu 
lietu reihsministrija (bLr). nedaudz stingrāku pozīciju ieņ�ma armijas 
Virspav�lniecība un militārā administrācija krievijā�� tai sekoja – ieņemto 
austrumu apgabalu reihsministrija (Reihsministerium für die besetzten 
Ostgebiete, rMo)�� imp�rijas Dro�ības pārvalde (Reichssicherheitshauptamt�� 
rsHa)�� bet ar atklātu naidu pret baznīcas lietām v�rsās pats nacistiskās 
partijas vadītājs Hitlers un partijas kancelejas vadītājs M. bormans. savukārt 
uz vietām par �iem jautājumiem atbildīgie bija tur ieceltie komandanti..52

par baznīcu lietām piefrontes teritorijās (praks� gandrīz visās krievijas 
aizņemtajās teritorijās un daļ�ji ukrainas teritorijās) nodarbojās militārā 
administrācija (armijas “ziemeļi”�� “centrs” un “Dienvidi” komand�jo�ais“centrs” un “Dienvidi” komand�jo�aiscentrs” un “Dienvidi” komand�jo�ais“Dienvidi” komand�jo�aisDienvidi” komand�jo�ais 
sastāvs)..53 salīdzinājumā ar civilo varu militārās administrācijas pieeja bija 
iecietīgāka. savā pārvaldītajā zonā tā necentās izraisīt liekus konfliktus ar 
viet�jiem iedzīvotājiem�� kas var�tu sekm�t pretvācisko noskaņojumu un kaut 
kādu pretestību. tie�i tāp�c netika likti atklāti ���r�ļi pareizticīgo misionāru 
darbībai un vienīgā atļautā pareizticīgo Misija okup�tajās krievijas 
teritorijās – ār�jā (pleskavas) Misija – darbojās armijas grupas “ziemeļi” 
aizmugures apgabalā..54
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rMo pārvaldītā teritorija tika sadalīta reihskomisariātos. reihskomi-
sariātus iedalīja sīkākās vienībās – ģenerālapgabalos�� kurus ar zināmu 
patstāvību pārvaldīja ģenerālkomisāri. ar 1941. gada 17. aprīļa pav�li no 
baltijas republikām un baltkrievijas izveidoja “ostlandes” reihskomisariātu 
(rko)�� par kura vadītāju un reihskomisāru kļuva Hinrihs Loze (Lohse). 
ostlande sastāv�ja no četriem ģenerālapgabaliem. tik sīks iedalījums 
veicināja to�� ka reliģiskā politika atsevi��os reihskomisariātos un pat 
ģenerālapgabalos dažreiz iev�rojami at��īrās..55 Ņemot v�rā kop�jo nacistu 
tendenci�� varas pārstāvjiem tas bija īpa�i labs atspaids baznīcas ietekmes 
mazinā�anas plānos. “Mūsu interes�m��” 1942. gada 11. aprīļa runā teica��” 1942. gada 11. aprīļa runā teica” 1942. gada 11. aprīļa runā teica 
Hitlers�� “atbilstu tāds stāvoklis�� kad katram ciemam būtu sava sekta�� kur 
attīstītos savi priek�stati par Dievu. pat tajā gadījumā�� ja atsevi��os ciematos 
attīstītos �amaniskie kulti�� līdzīgi n�ģeru vai amerikas indiāņu kultiem�� m�s 
var�tu to tikai apsveikt�� jo tas tikai palielinātu to faktoru skaitu�� kas sadalītu 
krievu telpu niecīgās atsevi��ās telpās.”.””56

nacistu baznīcu politiku ietekm�ja ilūzijas par to�� ka kar� saasinās 
pretrunas starp pb un padomju valsti. tas izrādījās nepamatoti. V�stures 
notikumi pierādīja�� ka krievu pareizticīgās nacionālās un patriotiskās 
tradīcijas bija daudz stiprākas par pāridarījumiem un aizspriedumiem. 
neskatoties uz garīgo nebrīvi un vajā�anām no padomju varas puses�� pa�i 
ticīgie aktīvi piedalījās Dzimtenes – krievijas – aizstāv��anā no sve�zemju 
iebruc�jiem..57 tāp�c saprotams vācu varas pārstāvju nepatīkamais 
pārsteigums jauniegūtajās teritorijās�� kad viņi konstat�ja augstu reliģiozitātes 
pakāpi. ieņemto austrumu apgabalu ministrijas politiskās nodaļas galvenās 
pārvaldes informācijas dienesta nodaļas vadītājs karls rozenfelders 
(Rosenfelder) 1941. gada vasarā rakstīja: “pb kā v�l nekad izjūt vajadzību 
rūp�ties par tautu. p�c �odienas nov�rojumiem un brauciena uz ostlandi 
laikā gūtajiem iespaidiem man radās izjūta�� ka p�c boļ�evisma izzu�anas 
baznīca un kristietība austrumos piedzīvo jaunu pac�lumu.”.””58 bet 1941. 
gada 31. oktobrī rsHa vadītājs reinhards Heidrihs savā slepenajā ziņojumā 
secināja: “biju�ās padomju savienības iedzīvotāju daļā�� kas tika atbrīvoti no 
boļ�evisma jūga�� ir v�rojama sp�cīga tieksme atgriezties baznīcas vai baznīcu 
ietekm��� kas īpa�i attiecināms uz iedzīvotāju vecāko daļu... es saskatu lieluiedzīvotāju vecāko daļu... es saskatu lieluvecāko daļu... es saskatu lielu 
politisko�� kā arī pasaules redz�juma bīstamību tajā�� ka �obrīd austrumu 
apgabali neapdomīgi pieļauj garīdzniecību visās konfesijās.”59 tas rosināja 
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�ajās teritorijās izv�rst cīņu pret iesp�jamo krievu iedzīvotāju ietekmi�� kuru 
lielā m�rā personific�ja pb.

1942. gada rudens neveiksmes staļingradas un kaukāza front� 
mudināja padomju pusi mainīt savu attieksmi pret baznīcu. Lai iegūtu 
sabiedrības uzticību�� tika uzsākta pla�a propagandas kampaņa�� iesaistot tajā 
Maskavas patriarha vietas izpildītāju metropolītu sergiju (starogorodski). 
padomju propaganda kā vienīgo iesp�ju glābt baznīcu sludināja boļ�eviku 
atbalstī�anu cīņā pret nacistisko Vāciju. galvenās padomju propagandas 
t�zes bija: pirmkārt�� iekarotajā teritorijā nacistiskā Vācija apkaro pareizticību; 
otrkārt�� tiek iznīcināti baznīcas sv�tumi un dievnami; tre�kārt�� tiek repres�ti 
pareizticīgie..60

par staļina reliģijas politikas maiņu liecināja 1943. gada septembrī jaunā 
Maskavas patriarha sergija (starogorodska) iev�l��ana amatā. V�stis par 
notiku�ajām izmaiņām vācu varas pārstāvjos radīja bailes. 1943. gada 5. ok-
tobrī k. rozenfelders rakstīja reihsleitera a. rozenberga operatīvā �tāba 
vadībai: “pastāv bīstamība�� ka līdz �im nepiekāpīgi pret jebkādu padomju 
m�ģinājumu ietekm�t balkāni piekāpjas jaunās staļina reliģiskās un baznīcas 
politikas priek�ā.. ir ārkārtīgi svarīga ātra un pla�a vācie�u pretdarbība. 
pa�laik ir realiz�ti sekojo�i pasākumi: ieņemto austrumu teritoriju ministrija 
rūp�jas par to�� lai austrumu okup�to teritoriju arhiereji savos paziņojumos�� 
uzsaukumos�� v�stījumos u.tml. v�rstos pret staļina baznīcas politiku..”61

tika nolemts veikt pretpasākumus. 1943. gada novembra sākumā 
rsHa kopā ar rMo nol�ma organiz�t ekzarhāta pareizticīgo garīdznieku 
konferenci�� kuru vadītu metropolīts sergijs (Voskresenskis). kpb arhiereju 
bīskapu sanāksme notika Vīn� 1943. gada 8.–13. oktobrī. konference apsprieda 
patriarha iev�l��anu no kanoniskā viedokļa un pieņ�ma rezolūciju�� ka 
jauniev�l�to Maskavas patriarhu sergiju (starogorodski) nevar atzīt�� jo viņa 
iev�l��ana ir nekanonisks akts un viņ� ir politiska marionete komunistiskās 
partijas un tās vadītāja staļina rokās..62 tādā veidā metropolīts ekzarhs sergijs 
(Voskresenskis) nonāca sarežģītā situācijā. Lai gan Latvijas un igaunijas 
ekzarha pozīcija bija izteikti antikomunistiska�� viņa attieksme pret Mp palika 
nemainīga: “par savu melu ieroci boļ�eviki tagad padarīju�i Maskavas 
metropolītu. Viņi to piespiež sniegt paskaidrojumus. par viņu domājot�� mums 
lūst sirds�� jo redzam�� ka boļ�eviki viņu publiski piespiež noliegt savu iek��jo 
pārliecību.”.””63 pat oficiālos paziņojumos ekzarhs necentās izdabāt nacistu 
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okupācijas varai un izt�lot to kā atbrīvotājus�� bet savu pretlieliniecisko nostāju 
un formālo sadarbību ar okupācijas varas iestād�m argument�ja�� pamatojoties 
uz konkr�tiem faktiem..64 Viņ� uzskatīja�� ka pareizticīgo bīskapiem ir jāatbalsta 
Maskavas patriarhs�� izmantojot cīņā pret staļinu. p�c sD vadības domām�� 
�ādam ekzarha antikomunismam bija izteikti pro-baznīcas raksturs�� tāp�c 
viņ� “nav vairs vadāms un pats ir norobežojies”..65 pretrunu palielinā�anās 
starp baznīcas galvu un okupācijas varu izl�ma ekzarha metropolīta sergija 
(Voskresenska) likteni66.

1944. gada 28. aprīlī ekzarhs�� viņa ceļabiedri un �oferis ceļā no Viļņas 
un kauņu tika nogalināti ar �āvieniem�� kas tika raidīti no garāmbrauco�as 
ma�īnas. uzbruc�ji bija vācie�u formast�rpos. okupācijas varas pārstāvji 
apgalvoja�� ka to izdarīja padomju partizāni..67 taču līdz pat �im laikam 
nav skaidrs�� kas organiz�ja slepkavību. padomju p�ckara literatūrā tajā 
tika vainoti nacisti..68 tādās pa�ās domās bija arī biju�ais Lpb metropolīts 

3. att.  ekzarha sergija (Voskresenska) izvadī�anas ceremonija – ne�ana apkārt 
rīgas kristus piedzim�anas pareizticīgo katedrālei. 1944. gada 4. maijs. no 

grām.:  Kalniņš, Jānis. Vēstures komentārs. Latvijas Pareizticīgā Baznīca. 
Rīga: SAN ESTERA, 2007. 79. lpp.).
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augustīns (p�tersons)�� kur� uzskatīja�� ka ekzarhs ”padomju savienības 
baznīcu un tās vadību” “centās respekt�t un attaisnot vācu okupācijas 
varas priek�ā�� kā arī rīkojumus�� kas tie�i bija v�rsti arī pret vācie�iem”69. arī 
mūsdienās vairākums v�sturnieku un p�tnieku sliecas domāt�� ka vainīgi bija 
nacistu varas sūtītie uzbruc�ji�� lai gan v�l joprojām neatsakās arī no domas 
par padomju specdienestu roku darbu..70

kop� 1944. gada maija līdz apm�ram septembrim notika m�ģinājumi rast 
aizvietotāju nogalinātajam ekzarham. īpa�i tas bija svarīgi�� jo okupācijas vara 
saskatīja pozitīvus rezultātus savai gandrīz trīs gadus ilgajai baznīcas politikai 
ostland�. 1944. gada 10. maijā ostlandes reihskomisariāta politikas nodaļas 
landesdirektors Frīdrihs trampedahs telegrammā par to ziņoja austrumu 
ministrijai un izteica savus priek�likumus: “es tāpat lūdzu p�c metropolīta 
sergija nāves atļaut turpmāk pastāv�t pareizticīgajam ekzarhātam baltijā.. 
tā kā pa�laik tajā ir tikai 50 000 pareizticīgo latvie�u un ostland� evaku�tie 
apm�ram 800 000 krievi�� ir skaidrs�� ka pārsvaru gūst krievu elements un 
ieplānotā latvie�u ietekm��ana ar m�r�i sekm�t to atteik�anos no piederības 
pareizticīgajai baznīcai ir guvu�i gaidītos rezultātus.”71 Šīs ziņas apstiprināja 
arī 1944. gada sākumā izdotais metropolīta ekzarha sergija (Voskresenska) 
apkārtraksts�� kurā ekzarhs min�ja�� ka 1944. gadā Latvijas eparhijā 
(turpmāk – Le) bija apm�ram 200 000 ticīgo�� no kuriem apm�ram 150 000 
bija krievi un tikai 50 000 – latvie�i.72

saskaņā ar nogalinātā ekzarha metropolīta sergija rakstisku nov�l�jumu 
(testamentu) par ekzarha vietnieku līdz pat evakuācijai 1944. gada septembrī 
kļuva Viļņas bīskaps Dani�ls.73

Valsts vara un Latvijas eparhija

ar nacistiskās Vācijas uzbrukumu psrs Lpb stāvoklis piedzīvoja straujas 
pārmaiņas. Vācie�u ienāk�ana Latvijas teritorijā vismaz uz laiku aptur�ja 
padomju periodā aizsāktos baznīcas iznīcinā�anas un ateistiskās sabiedrības 
veido�anas plānus. tom�r pa�as nacistiskās Vācijas baznīcu politika nebija 
skaidra. p�c ār�jā (pleskavas) Misijā iesaistīto pareizticīgo garīdznieku 
liecībām�� �ajā laikā ”no diviem ļaunumiem bija jāizv�las mazākais”�� vienlaikus 
ne�auboties�� ka arī “vācie�i ir ļaunums”..74
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1943. gadā biju�ais Latvijas v�stnieks zviedrijā Voldemārs salnais 
sagatavoja pārskatu “par Latvijas baznīcu cie�anām boļ�eviku valdī�anas 
laikā 1940./1941. g. un viņas stāvokli p�c vācu okupācijas”. autors tajā 
raksturoja nacistisko reliģijas politiku: „kas zīm�jas uz nacionālsociālismu�� 
tad tas�� lai gan arī noskaņots negatīvi pret kristīgo baznīcu�� tom�r negrib 
tai pilnīgi likt pazust�� bet cen�as radīt kaut ko�� kas to atvietotu�� atgriežoties 
pie vecģermāņu dievībām – visvareno dabassp�ku iemiesojumu. Šī reliģijas 
filozofija p�c viņu uzskatiem labi noder nacionālsociālistiskās jaunās 
pasaules kārtības pamato�anai un attaisno�anai. pagaidām viņi tom�r atrod 
par gudrāku samierināties ar pastāvo�ās kristīgās reliģijas eksistenci�� ja tā 
nestrādā nacionālsociālismam pretim un ir gatava atbalstīt viņu m�r�us. ar 
�īs “praktiskās” baznīcas politikas palīdzību nacionālsociālistiem bija viegli 
uzmesties par boļ�eviku pretiniekiem. Latvijas tauta bija laimīgi tikusi vaļā 
no nej�dzīgās pretreliģiskās propagandas un ar prieku ��rās pie agrākās 
kārtības atjauno�anas baznīcās un reliģiskā dzīv�. Vācu okupācijas iestādes 
sākumā arī mierīgi atļāva�� ka latvie�i pa�i spontāni atkal atjaunoja likvid�to 
baznīcas pārvaldes aparātu un aizdzītos garīdzniekus iec�la atkal savos 
amatos�� protams�� ciktāl tie nebija no boļ�evikiem nogalināti vai deport�ti. 
sajūsma bija pie tam tik liela�� ka sākumā draudžu locekļi pat nepiegrieza 
pārāk lielu v�rību tam apstāklim�� ka vācu okupācijas vara pārņ�ma savas 
tautības piederīgo dievkalpojumu vajadzībām labā kārtībā eso�os dievnamus�� 
atstājot latvie�u draudz�m sapostītos�� kā tas�� piem�ram�� starp citu bija noticis 
Liepājā.”75 tas attiecās uz visām kristīgajām konfesijām. nacistu baltijas 
okupācijas varas pb politikā bija nov�rojamas ār�ji pretrunīgas�� bet iek��ji 
p�c būtības vienotas darbības – pareizticības ierobežo�ana un pareizticības 
atbalstī�ana iepretim boļ�evismam..76

tāpat kā citās nacistu okup�tajās zem�s arī Latvijas teritorijā vācu ienāc�ji 
tika sagaidīti ar zināmu cerību. Viet�jie iedzīvotāji gaidīja�� ka ienāc�ji 
patie�ām atpestīs no padomju terorisma un nesīs brīvību. apstiprinot min�to�� 
1941. gada 11. jūlijā laikraksts “t�vija” ziņoja par rīgas Debesbrauk�anas 
dievnamā notiku�o mācītāju t. a. Lismaņa un t. p. b�rziņa vadīto pateicības 
dievkalpojumu. sv�trunā uzrunājot ticīgos�� garīdznieki tostarp arī piemin�ja 
“varonīgos cīnītājus�� kas atbrīvoju�i mūsu dzimteni”77.

baltija un zr krievijas teritorijas bija vienīgais reģions�� kur saglabājās Mp 
ekzarhāts metropolīta ekzarha sergija (Voskresenska) vadībā. 1940. gadā 
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baltijā dzīvoja 510 000 pareizticīgo iedzīvotāju�� kuri apvienojās 400 draudz�s 
(Latvijā – 164�� igaunijā – 164 un Lietuvā – 72 draudzes)78. 1942. gadā Latvijas 
eparhijas teritorija dalījās 12 prāvestu iecirkņos (ar 153 draudz�m)�� no kurām 
Vidzem� bija trīs: Madonas (17 draudzes) ar centru Lazdonā – prāvests t. 
Jānis eniņ�; Valmieras (12 draudzes) ar centru Limbažos – prāvests t. Dimitrijs 
okolovičs; Ērgļu prāvestība (13 draudzes) ar centru rīgā – mācītājs nikolajs 
Laucis..79

1941. gada 3. septembrī ostlandes reihskomisārs a. rozenbergs 
parakstīja organizācijas priek�rakstus un darba plānu ostlandes Valsts 
komisariātam: Direktīvās par rīcību reliģijas jautājumos (sagatavoja iV daļu) 
a. rozenbergs noteica�� ka “baznīcas var darboties�� taču baznīcas kongresi 
un citi organizatoriskie pasākumi ir aizliegti. tāpat aizliegta garīdznieku 
politiskā apstiprinā�ana�� sevi��i saistībā ar reliģiskajām apvienībām. par 
tādiem centieniem tūdaļ jāziņo. Vācijas armijas piederīgajiem un karasp�ka 
garīdzniekiem aizliegts piedalīties iedzīvotāju baznīcas dzīv�. aizliegta 
arī baznīcas organizāciju pārstāvju iera�anās no citām zem�m okup�tajos 
apgabalos. arī par tādiem m�ģinājumiem jāziņo.”80

nacistu okupācijas laikā kop� 1941. gada rudens vairākas okupācijas 
iestādes rūpīgi nov�roja Lpb un centās to izmantot Vācijai v�lamā virzienā. 
tas saistījās galvenokārt ar Vācijas Dro�ības dienesta (sD) darbu�� kas centās 
izzināt metropolīta ekzarha sergija (Voskresenska) darbību un viņa sakarus 
ar Mp.81 tāp�c turpmākā Le attīstība vistie�āk saistījās ar ekzarha metropolīta 
sergija (Voskresenska) darbību un viņa attiecībām ar vācu pārvaldi.

Historiogrāfijā ekzarha personība tiek v�rt�ta neviennozīmīgi. ieņemt 
striktu antikomunistisku pozīciju un vienlaikus saglabāt uzticību Mp nacistu 
okup�tajās teritorijās bija pa sp�kam tikai ārkārtīgi sp�cīgai personībai. 
neap�aubāmi�� ka ekzarhs tāds bija. tam viennozīmīgi piekrīt lielākā daļa 
autoru..82 tom�r viedokļi par ekzarha motīviem dalās. piem�ram�� t. Jānis 
kalniņ� viņam velta apzīm�jumu “viltīgs kā lapsa”�� uzskatot�� ka ekzarhs 
var�ja būt gan par nkVD aģentu�� gan darboties nacistu aģentu tīklā.83 kā 
vienīgo attaisnojumu autors saskata ekzarha cen�anos ar visiem iesp�jamiem 
līdzekļiem glābt kpb no pilnīgas iznīcības..84 tom�r jāatzīst�� ka ekzarhs 
metropolīts sergijs (Voskresenskis) darbojās ne tik daudz kpb labā�� cik visas 
pb intere�u vārdā.
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nacistu okupācijas sākumā aktuāls bija jautājums par tālāku ekzarhāta 
pastāv��anu. tikai pateicoties ekzarha nostājai�� Mp baltijas ekzarhāts var�ja 
turpināt pastāv�t līdz gal�jai situācijas noskaidro�anai..85 savu lomu nosp�l�ja 
propagandas un ideoloģiskie faktori: pb bija jāparāda kā krievu kultūras 
elements�� kas ir pretrunā ar ostland� dzīvojo�o tautu identitāti. 1942. gada 19. 
jūnijā ostlandes reihskomisāra v�stul� bija rakstīts: “baltijas ģenerālapgabala 
pareizticīgās baznīcas ekzarhātam ir jāpaliek. pb baltijas ģenerālapgabalā 
ir jāskata kā sve�tautie�u organizācija. (..) tikai tāp�c�� lai skaidri parādītu 
baltijas iedzīvotājiem�� ka piederība pb ir pretrunā ar iekļau�anos eiropas 
kultūrā un atkāp�anās no �īs krievu vadības baznīcas ir v�lama.”.””86 to 
apstiprināja arī 1946. gadā pleskavas Misijas dalībnieks priesteris georgijs 
benigsens savās atmiņās: “Vācie�i ir naidīgi pret baznīcu... Viņiem ļoti 
negribas atdot mums simtiem tūksto�u karagūstekņu dv�seles un caurlaist 
mūsu ietekmi pie miljoniem krievu dv�seļu okup�tajās krievijas teritorijās. 
Viņi tic�� ka boļ�eviku politika izlīdzināja visas kristietības p�das no krievu 
cilv�ka dv�seles un visādi sargā �o dv�seli no baznīcas jaunas ietekmes.”87

nozīmīgs bija arī starptautiskais faktors – Lpb atgrie�anās kp jurisdikcijā 
nozīm�tu tās cie�āku konsolidāciju ar anglijas valdību (tobrīd kp ekzarha 
kr�sls atradās Londonā)����88 kas neatbilda nacistiskās Vācijas valdības plāniem. 
tā�� p�c autoru a. goļikova un s. Fomina domām�� bija iz��iro�ā ekzarha 
sergija (Voskresenska) panākumu atsl�ga�� kas pārliecināja vācu iestādes par 
nepiecie�amību atstāt Latvijas un igaunijas pb Mp jurisdikcijā..89

Drīz – 6. novembrī – p�c 1941. gada 1. novembrī laikrakstā “t�vija” 
public�tā baznīcu un konfesiju departamenta rīkojuma par reliģisko 
apvienību reģistrāciju pie departamenta ar lūgumu reģistr�t reliģisko 
apvienību “Latvijas pareizticīgā baznīca” griezās metropolīts augustīns 
(p�tersons). Min�tā iestāde darbojās uz Lpb 1936. gada koncilos pieņemto 
baznīcas statūtu�� kā arī uz 1926. gada Latvijas valdības izdoto noteikumu 
par pb stāvokli Latvijā pamata.pamata.90 tom�r metropolīta augustīna lūgums 
tika noraidīts. Lpb sinode izbeidza savu darbību ar 1941. gada 11. aprīļa 
s�des l�mumu un savus īpa�umus bija nodevusi jaundibinātajai eparhijas 
pārvaldei. oficiāli sinode savu darbību tā arī nebija atjaunojusi..91 tāp�c tika 
secināts�� ka iestāde�� kas bija likvid�ta�� nevar�ja atjaunot savu darbību bez 
valsts varas atļaujas likumdo�anas ceļā.
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1942. gada 14. augustā reģistrācijas pieteikumu vācu iestād�m iesniedza 
arī ekzarhāts. Jau 20. augustā ostlandes reihskomisārs paziņoja�� ka ekzarhāta 
reģistrācijas pieteikums ir pieņemts. tādā veidā ekzarhāts saņ�ma oficiālu 
pastāvo�ās varas atzī�anu.92

Likumu par reliģisko iecietību okup�tajos austrumu apgabalos trauc�ja 
pieņemt politiskās un strat�ģiskās pretrunas�� kas pastāv�ja starp ostlandes 
reihsministru a. rozenbergu un augstāko nacistiskās partijas vadību. 
Likumprojekts bija izstrādāts v�l 1942. gadā. tā autors bija a. rozenbergs. 
taču min�to nesaskaņu d�ļ tas nekad tā arī netika pieņemts..93 pretrunas 
nacistiskajā vadībā bija tik lielas�� ka netika ņemts v�rā pat tas�� ka no 
propagandas viedokļa vācu pārvaldei �ā likuma pieņem�ana būtu bijusi 
ļoti izdevīga. projekta gal�jais variants paredz�ja: “1. ieņemtajos austrumu 
apgabalos visiem iedzīvotājiem ir garant�ta reliģiskās dzīves brīvība; 2. 
vienas un tās pa�as reliģiskās ticības pārstāvji iegūst tiesības apvienoties 
ticīgo reliģiskās kopienās; 3. priek�rakstu par [rīkojuma] izpildī�anu izdos 
ieņemto austrumu teritoriju reihsministrs.”.””94 būtībā tas paredz�ja gandrīz 
totālu kontroli pār visu reliģisko organizāciju darbību.

tom�r tik un tā pastāvīga vācu administrācijas kontrole pār visām 
reliģiskajām organizācijām ostland� tika ieviesta. 1942. gada 19. jūnijā tika 
izdots reihskomisāra H. Lozes rīkojums. tajā nebija piemin�ta kaut kāda 
ticības vai baznīcas darbības brīvība. galvenā uzmanība bija veltīta ticīgo 
reģistrācijas kārtībai – viņiem bija atļauts nodarboties tikai ar tīri reliģiskajiem 
uzdevumiem. rīkojums paredz�ja: “1.1. reliģiskās apvienības�� kas uz �o 
brīdi okup�tajos austrumu apgabalos jau pastāv�� trīs m�ne�u laikā ziņo par 
sevi ģenerālkomisāram rajonā�� kurā atrodas. 2. (..) ziņām ir jāsatur sekojo�a 
informācija: a) nosaukums�� darbības sf�ra�� reliģiskās apvienības atra�anās 
vieta; b) ticības virziens; c) pārvalde�� pār�jie�� kam ir tiesības pārstāv�t 
personas�� to darbības pienākumu un uzdevumu loks; d) pakļautībā eso�ās 
viet�jās reliģiskās apvienības (..); 2.1. Jaunas reliģiskās apvienības dibinā�anai 
ir nepiecie�ama reihskomisāra atļauja (..); 3.2. reliģiskās apvienības pārvaldes 
loceklis zaud� savu pārvaldes locekļa statusu�� ja ģenerālkomisārs ir izteicis 
pret viņu vispārpolitiska rakstura iebildumus; 4. reliģiskās apvienības�� 
to centrālie un viet�jie orgāni�� kā arī funkcionāri ierobežo savu darbību ar 
reliģisko uzdevumu veik�anu; (..) 5.2. reihskomisārs var atlaist reliģiskās 
apvienības�� ja to darbības lauks netiek ierobežots ar reliģisko uzdevumu 
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veik�anu vai ja tās draud izjaukt sabiedrisko kārtību un dro�ību.”.””95 Šis 
dokuments ir svarīgs ne tikai tāp�c�� ka tas noteica reliģisko organizāciju 
reģistr��anas kārtību�� bet�� kā atzīst p�tnieki M. Škarovskis un k. oboznijs�� 
tā saturs un stils bija pielīdzināms reliģisko organizāciju reģistrācijas kārtībai 
padomju savienībā. tie bija pārsteidzo�i līdzīgi: īslaicīga reliģiskā faktora 
izmanto�ana savās interes�s�� bet v�lāk – pilnīga tā iznīcinā�ana vai dziļa 
pareizticības pa�u pamatu izmainī�ana un baznīcas struktūras pārv�r�ana 
par valsts politikas instrumentu..96 V�lāk – 1943. gadā – arī pats ekzarhs sergijs 
(Voskresenskis) bija spiests atzīt�� ka līdz ar �o rīkojumu pb Le nonāca pilnīgā 
ostlandes valsts komisāra un rīgas ģenerālkomisāra pakļautībā..97

apskatāmā perioda vidū Le piedzīvoja vadības maiņu. 1942. gada 30. 
jūlijā p�c smagas slimības uzliesmojuma nomira bīskaps aleksandrs (Vītols). 
1943. gada 28. februārī�� pamatojoties uz ekzarha metropolīta sergija 1943. 
gada 20. februāra rīkojumu�� ar ģenerālkomisāra rīgā piekri�anu un saskaņā 
ar Le reģistrācijas pieteikuma nolikumu viņu nomainīja jaunais rīgas bīskaps 
Jānis (garklāvs)..98

Historiogrāfijā par rīgas bīskapa Jāņa (garklāva) lielākajiem nopelniempar rīgas bīskapa Jāņa (garklāva) lielākajiem nopelniem 
tiek atzīm�ta iek��jās Misijas organiz��ana un iedziļinā�anās pareizticīgo 
draudžu attīstības jautājumos visā Latvijas teritorijā..99 uzreiz p�c savas 
iesv�tī�anas amatā�� kā arī savas darbības laikā rīgas bīskaps vizit�ja 
rūjienas�� salacgrīvas�� zaubes�� nītaures�� Ļaudonas�� J�kabpils�� krustpils�� 
suntažu�� Valdemārpils�� Ērgļu u.c. draudz�s..100 bīskapa Jāņa neviltoto interesi 
par Latvijas draudžu un to locekļu dzīvi apliecina gadījums 1943. gadā viņa 
vieso�anās laikā rūjienas draudz�: “p�c dievkalpojuma Viņa eminencei 
labpatika�� uzklausot ielūgumu�� ierasties kādā front� eso�a karavīra mājā�� lai 
tur piedalītos kristību svinībās. kristības nosl�pumu izdara pats augstais 
viesis”..101 Šis gadījums�� kad Virsgans apmekl�ja parasta draudzes locekļa 
namu�� neap�aubāmi atstāja uz draudzes locekļiem sp�cīgu iespaidu un 
liecināja par pa�a vienkār�o un iejūtīgo raksturu.

Līdz ar bīskapa Jāņa (garklāva) iecel�anu amatā liela uzmanība tika 
veltīta baznīcas izdevumu public��anai un populariz��anai. bīskaps bija 
uzsv�ris: “Ja katrs pārtulkotu kaut vienu dievkalpojumu�� tad jau būtu 
pla�s materiāls�� kuru pie pirmās izdevības var�tu izdot. pie �ī darba jāstājas 
visiem baznīcas darbiniekiem.”.””102 1943. gada oktobrī iznāca pirmais numurs 
garīga satura žurnālam latvie�u valodā “Dzīvības Vārds”. par žurnāla 
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redaktoru kļuva rīgas trijādības klostera priesteris nikolajs Vieglais. tajā 
galvenā uzmanība tika veltīta latvie�u draudžu iek��jai dzīvei�� public�ti 
Le pārvaldes un rīgas bīskapa rīkojumi�� kā arī izmaiņas draudžu kl�rā. 
tika izdots arī “pareizticīgo latvie�u kalendārs 1944. gadam” (arī latvie�u 
valodā)�� kura redaktors bija t. Leonīds zuments. Šāds kalendārs�� kurā tika 
ievietota informācija par baznīcas svinamajām dienām�� miru�o piemiņas 
dienām�� gav�ņiem u.tml.�� nebija izdots kop� 1940. gada..103 tika izdotas arī 
grāmatas ar notīm dziedā�anai�� “sv. trijādības sv�tki” (dievkalpojumi katrai 
sv�to kārtai�� aizlūgumi par miru�ajiem)�� dziesmu lapiņas – baznīcas dziesmu 
kompozīcijas�� garīga satura lapiņas “pestī�anas ceļ�”�� “Dievkalpojums sv. 
ap. andrejam pirmaicinātajam”�� kā arī dziesmu lapiņas senslāvu valodā un 
garīga satura lapiņas krievu valodā..104

Līdz ar neveiksm�m front� sākās vācie�u atkāp�anās�� kuru bieži pavadīja 
dievnamu masveida izlaupī�ana un dedzinā�ana�� zvanu noņem�ana�� 
garīdznieku slepkavības un to izve�anas akcijas. Šīs darbības tikai liecināja 
par vācu administrācijas negatīvo noskaņojumu pret pb..105 1944. gada vasarā 
Le pārvalde izdeva apkārtrakstu “par dievnamu inventāra evakuāciju”�� kas 
bija paredz�ts visu to draudžu mācītājiem un citiem kl�ra locekļiem�� kurus 
evakuācijas process skartu vistie�āk. no vienas puses�� rīkojums noteica kl�ra 
locekļiem nepamest “savu draudzi ātrāk par vispār�jo apkārtnes evakuāciju” 
un “..uztur�t mieru un kārtību draudz�”. no otras puses�� vispār�jās 
evakuācijas gadījumā�� kad mācītājs pamestu sava dienesta vietu kopā ar 
draudzi�� viņam obligāti bija jāņem līdzi gan dievnama inventāra priek�meti�� 
gan draudzes dokumenti un kases atskaites..106

Šī izziņotā evakuācijas kārtība izraisīja neizpratni viet�jos mācītājos. Ērgļu 
draudzes priesteris Jānis plaudis 1944. gada augustā eparhijas pārvaldei 
rakstīja: “saskaņā ar apkārtrakstu par evakuāciju�� ir nenoteikta un pat grūta 
darbība. pirmkārt�� ko vest? kas vedīs un kur?... Ja tas kara vilnis velsies pāri�� 
tad ž�lastības pie cilv�kiem nebūs. saprotams�� tiek darīts un dara visu�� kas 
vien iesp�jams. pa�i draudzes locekļi ir kritiskā stāvoklī�� tā�� ka no tiem nevar 
nekādu palīdzību sagaidīt�� un ko tad lai viens priesteris var glābt! arī viņ� ir 
cilv�ks�� un arī cilv�ciskas vajadzības�� kas nepiecie�amas dzīvei�� ir jāglābj.”107

evakuācijas gaitā uz Vāciju devās daļa no Latvijas pareizticīgajiem 
garīdzniekiem. p�c vācu administrācijas 1944. gada septembra rīkojuma 
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Latvijas teritoriju atstāja metropolīts augustīns (p�tersons)�� rīgas bīskaps 
Jānis (garklāvs) un kopā ar viņiem 25 pareizticīgie mācītāji. evakuāciju 
piedzīvoja arī Lietuvas arhibīskaps Dani�ls. Līdz ar to Latvijas un igaunijas 
ekzarhāts faktiski beidza pastāv�t..108

Misiju darbs

Le misionāru darbība aizsākās līdz ar vācu–padomju kara sākumu�� 
kad viena p�c otras Latvijas teritorijā tika izveidotas nometnes krievu 
karagūstekņiem. Šajā sakarā pb vadība aktualiz�ja jautājumu par viņu�� kā 
arī par slimnīcās guļo�o ievainoto krievu karavīru garīgo aprūpi. nacistu 
valdībai bija nev�lams iesp�jamais krievu karagūstekņu kontakts ar viet�jiem 
iedzīvotājiem. tāp�c jau 1941. gada nogal�109 tapa valdības rīkojums�� kas 
karagūstekņiem stingri aizliedza piedalīties dievkalpojumos�� kur tiem būtu 
“iesp�ja stāties sakaros ar privātajiem dievlūdz�jiem”110. izņ�muma gadījums 
bija pieļaujams tikai tad�� ja dievkalpojuma apmekl��anai konkr�tajai personai 
būtu speciāli �im m�r�im izdota atļauja. 

Lai izvairītos no kontakta ar viet�jiem iedzīvotājiem�� karagūstekņiem 
noturamiem dievkalpojumiem bija jānotiek tam paredz�tās “attiecīgās 
vietās”. paziņojums tika izkārts dievnamā visiem redzamā vietā�� un visi 
draudzes locekļi tika stingri brīdināti nestāties kaut kādos sakaros ar 
karagūstekņiem un aicināti raudzīties�� lai noteiktā kārtība tiktu iev�rota..111 
1943. gada nogal� aizliegums tika izsludināts no jauna ar piebildi�� ka 
gadījumos�� kad dievnamā ierodas kāds no gūstekņiem�� priesterim personīgi 
ir jālūdz �im cilv�kam atstāt dievnamu. nepildī�anas gadījumā mācītājam 
bija jāziņo policijai..112 V�stures materiālos nav datu par �ādu ziņo�anu 
gadījumiem. tas�� iesp�jams�� liecināja�� ka garīgie darbinieki akli nesekoja 
min�tajam rīkojumam.

par kārtību�� kādā parasti notika dievkalpojumi karagūstekņiem�� 1952. 
gada februārī atcer�jās t. aleksejs Jonovs: “Man izdevās iegūt atļauju veikt 
Lieldienu dievkalpojumu karagūstekņiem. tiesa�� p�c nometnes priek�nieka 
pav�les tas tika veikts dievnamā�� kuru jau iepriek� visiem pār�jiem ticīgajiem 
bija jāatstāj; dievnama durvis apsargāja apbruņoti karavīri�� bet tom�r – 300 
karagūstekņu�� kas bija izteiku�i personīgu lūgumu�� piepildīja dievnamu�� un 
tie�i viņiem tika izpildīts speciāls Lieldienu dievkalpojums.”.””113
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bet par savu pieredzi karagūstekņu apkalpo�anā 1941. gada 28. de-
cembrī ekzarham sergijam ziņoja t. J�kabs načis: “25. decembrī p�c 
direktora uzaicinājuma es izbraucu uz salaspils kūdras fabriku�� lai notur�tu 
dievkalpojumu. Fabrikā strādā apm�ram 100 padomju karagūstekņu�� 
galvenokārt ukraiņi. Fabrikas administrācija viņiem organiz�ja eglīti. p�c 
lūg�anas un spredi�a uz sv�to gr�ksūdzi pieņ�mu 94 cilv�kus�� bet p�c tam 
izdalīju visiem krustiņus un garīgo literatūru. karavīri ir ļoti apmierināti ar 
savu stāvokli�� jo dzīves apstākļi fabrikā ir apmierino�i: viņi tiek salīdzino�i labi 
baroti�� dzīvo siltās barakās un regulāri iet pirtī. pateicībā par dievkalpojuma 
notur��anu tika nodziedātas ukraiņu tautas dziesmas�� un kopumā bija 
v�rojams možs�� sv�tku noskaņojums.

tajā pa�ā dienā viet�jais komandants uzaicināja mani veikt dievkalpojumu 
karagūstekņu nometn�. nākamajā dienā noteiktajā laikā es ierados pie 
komandanta�� taču dievkalpojums netika notur�ts�� jo nebija tam atbilsto�u 
siltu un pietiekami lielu telpu. pieņ�mis pie dievgalda slimos�� norunājām�� 
ka dievkalpojums tiks notur�ts Jaunajā gadā. 1. janvārī �im m�r�im tiks 
sagatavotas atbilsto�as telpas�� kā arī tiks nodro�ināts pasta automobilis 
braucienam no rīgas uz salaspili un atpakaļ.”114

“baisākās liturģijas manā dzīv�”�� – tā notur�tos dievkalpojumus vienā no 
rīgas karagūstekņu nometn�m raksturoja t. georgijs benigsens. “L�ģera vidū 
zem atklātas debess tika veikts eiharistijas nosl�pums. apkārt tūksto�iem 
vīrie�u�� nelaimīgu�� izmocītu�� bezgalīgi noguru�u�� bada pārņemtu. sejas 
neat��irsi: viss pūlis skatās uz tevi ar vienām un tām pa�ām lielām acīm�� kas 
ir pilnas ar nepārsp�jamu ž�lumu�� tādām acīm�� kādas att�lo kristus t�lā ar 
rožukroņa vainagu. (..) Liturģija beidzas. nāk bučot krustu�� bučo mācītāja 
roku�� bučo viņa apģ�rbu�� neskatoties uz stingro aizliegumu�� m�ģina pačukst�t 
dažus vārdus�� nodot zīmīti ar adresi�� ar lūgumu samekl�t tuviniekus.”.””115

Lai gan piederīgi sarkanajai armijai�� kurā aktīvi tika populariz�tas 
padomju ideoloģijai raksturīgās ateisma idejas�� atrodoties vācie�u gūstā�� 
krievu karavīriem dievkalpojumi bija viens no lielākajiem morālajiem 
atbalstiem. par vieso�anos krievu karavīru lazaret� 1941. gada 8. de-
cembrī ekzarham metropolītam sergijam ziņoja t. J�kabs načis: ”Veicot 
dievkalpojumu ievai-noto krievu karavīru lazaret��� pie manis atkārtoti griezās 
ar lūgumu atsūtīt viņiem kaklā karināmos krustiņus un reliģiska satura 
grāmatas. iepriek� atsūtītās bro�ūras visas jau ir izlasītas.”116 Šī iemesla d�ļ 
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t. J�kabs griezās ar lūgumu pie ekzarha dot rīkojumu izdot viņam krustiņus 
(300 gabalus) izdalī�anai�� reliģiozi pamāco�a rakstura grāmatas kolektīvai 
lasī�anai un vienu pudeli baznīcas vīna.

ziņas par karagūstekņu nometn�s notur�tajiem dievkalpojumiem 
parādījās arī pres�. 1941. gada 8. oktobra avīzes “t�vija” numurā tika 
public�ts raksts par ikdienu vienā no �ādām karagūstekņu nometn�m rīgas 
pils�tā. publikācijas autori rakstīja�� ka dievkalpojumi bija parasta parādība 
katru sv�tdienu: “Daži tūksto�i sv�tdienu ir gaidīju�i ar nepacietību�� jo tad 
notiek dievkalpojums. cie�ās rindās�� pa 15 un 20 viens aiz otra gūstekņi 
apstāju�i nelielu uzkalniņu. pareizticīgo mācītājs vada dievkalpojumu. 
garīdznieka vārdus gūstekņi uzklausa dziļā nopietnībā. rokas ceļas krusta 
zīmei�� liecas galvas un dažs�� nometies ceļos�� lūdz Dievu�� noliecies līdz zemei. 
Šo tūksto�u vidū�� liekas�� ir apgarotākas un cilv�cīgākas sejas nekā tās redz 
pār�jā nometn�. Vienam otram pār vaigu rit asaras.”117 trūkst ziņu par to�� 
vai rakstā dotās ziņas par dievkalpojuma notur��anas praksi ir patiesas. 
iesp�jams�� apgalvojums par ik sv�tdienu notur�tajiem dievkalpojumiem 
ir pārspīl�ts. un tom�r�� lai gan �ādas un līdzīgas publikācijas vācu varas 
pārstāvjiem kalpoja kā propagandas līdzeklis�� karagūstekņi no �īm�� iesp�jams�� 
retajām izdevībām var�ja gūt arī kādu labumu. tas gan nebija ilgi�� jo saskaņā 
ar kop�jo nacistiskajā ideoloģijā vado�o līniju jau 1942. gadā dievkalpojumi 
karagūstekņiem tika aizliegti..118

par vienu no svarīgākajiem metropolīta ekzarha sergija (Voskresenska) 
panākumiem kļuva pareizticīgās Misijas organiz��ana vācu okup�tajos 
krievijas apgabalos – pleskavas un daļ�ji Ļeņingradas apgabalos..119 savā 
spredi�ī 1941. gada 17. augustā ekzarhs norādīja�� ka “jaunie apstākļi deva 
iesp�ju nosūtīt garīdznieku grupu uz atbrīvotajiem krievijas apgabaliem”120. 
ekzarhs to d�v�ja par ār�jo Misiju�� kura�� pateicoties nacistu atļaujai�� tika 
organiz�ta vācu karasp�ka ieņemtajos krievijas apgabalos. nāko�ajā dienā�� 
18. augustā „agrā rītā Vecrīgas mazajā ieliņā�� kur atradās ekzarha pārvalde�� ir 
liela tautas drūzm��anās. tuvinieki un radi ir atnāku�i pavadīt garīdzniekus 
uz goda lietu dzimtās baznīcas atjauno�anā. p�d�jie galvas ekzarha ceļa vārdi�� 
un tum�i pel�kais autobuss aizved pirmo misionāru grupu uz austrumiem – uz 
krieviju.”121 Misijas organiz��ana tika uztic�ta virspriesterim kirilam zaicam�� 
kur� kop� 1942. gada 19. oktobra kļuva par Misijas priek�nieku..122
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organiz�jot ār�jās (pleskavas) Misijas darbu�� galvenais metropolīta 
ekzarha sergija (Voskresenska) m�r�is bija atjaunot baznīcas darbību no 
boļ�evikiem atbrīvotajā krievijas teritorijā..123 savukārt vācu virspav�lniecība�� 
atļaudama misijas darbību�� pirmkārt�� tic�ja padomju propagandai par reliģijas 
izskau�anu psrs teritorijā un necer�ja�� ka pb Misijai būs kādi iev�rojami 
panākumi. otrkārt�� pastāv�ja uzskats�� ka Misija skars tikai vecāka gada-
gājuma cilv�kus..124 tre�kārt�� militārā virspav�lniecība Misiju redz�ja kā rīku 
ideoloģiskajā cīņā pret padomju varu�� izsludinot t.s. krusta karu un reliģijas 
aizstāv��anu no bezdievju varas..125

pirmo misionāru grupu veidoja 15 garīdznieki no Latvijas. priesteris 
nikolajs Vieglais�� kur� arī bija to rindās�� savās atmiņās rakstīja: “..15 priesteri 
bija kā piliens jūrā�� kā krievi saka – nekas tādai lielai teritorijai. ekzarhs v�l�ja 
man kopā ar �iem misionāriem samekl�t starp krievu cilv�kiem tādus�� kuri 
grib�tu kļūt par garīdzniekiem. bet viņiem nevajadz�ja jautāt ne par ģimenes 
stāvokli�� ne par izglītību. Ja kāds grib�ja būt par priesteri�� viņu vajadz�ja 
tikai nosūtīt uz rīgu. (..) ekzarhs to atļāva uz savu atbildību. (..) tā ordin�ti 
tika apm�ram 60 cilv�ki. ikviens tika iesv�tīts�� neviens netika atstumts.”.””126 

to apliecināja arī 1943. gada 1. augusta dievkalpojums zaubes draudz��� 
kur svinīgā dievkalpojuma laikā tika iesv�tīti divi jauni priesterības kandi-
dāti – viens priesteris un viens diakons. abi bija ieradu�ies no okup�tajiem 
krievijas apgabaliem�� “lai �eit tiktu iesv�tīti par garīdzniekiem�� lai p�c tam 
dotos atpakaļ savā zem� sludināt Dieva vārdu un izdalīt sv. gara dāvanas 
saviem tautas brāļiem�� kuriem ilgāku laiku bija ņemta iesp�ja pildīt kristīgu 
cilv�ku pienākumus un noklausīties Dieva vārdu sludinā�anu”127.

Ņemot v�rā garīdznieku trūkumu�� par Misijas uzdevumu kļuva ne tikai 
viet�jo iedzīvotāju garīgo vajadzību aprūpe un ticības mācības atjauno�ana 
krievijas skolās����128 bet arī izraudzīt piem�rotus kandidātus priesteru darbam 
un nosūtīt viņus uz studijām rīgā un Viļņas garīgajos kursos. īsā laikā 
priesteru skaits trīskār�ojās..129 Laika periodā no 1941. līdz 1944. gadam 
krievijas apgabalos kalpoja apm�ram 230 garīdznieki (27 – no Latvijas�� 
13 – no igaunijas�� vairāk par 190 – no zr apgabaliem)�� no kuriem apm�ram 
207 bija priesteri�� bet 23 – diakoni�� kā arī 28 psalmotāji (to skaitā 8 no Latvijas) 
un 9 laicīgie misionāri..130 tom�r ar to bija par maz. Lai sp�tu atrisināt visus 
nepiecie�amos jautājumus�� priesteru skaitam būtu jābūt vismaz trīs reizes 
lielākam�� t.i.�� vairāk nekā 500..131
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par viet�jo iedzīvotāju attieksmi�� kā arī par Misijas panākumiem 1944. 
gada 25. janvārī liecināja pleskavas apriņ�a gdovas rajona nikolokoneckas 
draudzes psalmotājs s. D. pleskačs�� kur� savā ziņojumā Ļeņingradas 
metropolītam aleksejam (simanskim) rakstīja: “krievu cilv�ks pilnībā 
izmainījās�� tikko parādījās vācie�i. sagrautie dievnami tika atjaunoti�� baznīcas 
priek�metus darināja�� priestera iet�rps tika atvests no turienes�� kur tas bija 
v�l saglabājies�� un daudz c�la un remont�ja jau eso�os dievnamus. Visur 
notika krāso�anas darbi. zemnieces uz sv�tbild�m karināja tīrus�� pa�u rokām 
iz�ūtus dvieļus. parādījās viens prieks un mierinājums. kad viss bija gatavs�� 
tad sauca mācītāju un dievnams tika iesv�tīts. Šajā laikā bija tādi priecīgi 
notikumi�� kurus es pat neuzdro�inos aprakstīt. piedeva senos pāridarījumus. 
kristīja b�rnus. sauca viesoties. bija īsti sv�tki�� un svin�ja krievu zemnieki un 
zemnieces�� un es jutu�� ka �eit cilv�ki mekl�ja mierinājumu.”.””132

pirmos m�ne�us p�c vācu karasp�ka ienāk�anas viet�jie iedzīvotāji 
vācie�us uzskatīja par atbrīvotājiem no iek��jā ienaidnieka. tas bija v�rojams 
visās teritorijās�� kur padomju varu nomainīja vācu okupācijas pārvalde. 
“stihisks krievu iedzīvotāju antiboļ�evisms pirmos okupācijas gadus bija ļoti 
sp�cīgs; simtiem tūksto�i bija gatavi labprātīgi kalpot pat vācu militārajos 
palīgform�jumos�� nerunājot pat par nedaudzajām daļām�� kuras veidoja tikai 
krievu cilv�ki. 1943. gada aprīlī pleskavā�� gatčinā un citās ziemeļkrievijas 
pils�tās Vlasovu133 sagaidīja ar sajūsmu..��” savās atmiņās rakstīja t. p.V. �a-��” savās atmiņās rakstīja t. p.V. �a-” savās atmiņās rakstīja t. p.V. �a-
dāns..134 Viet�jie iedzīvotāji jutās pateicīgi ienāko�ajai vācu pārvaldei par 
iesp�ju atkal brīvi lūgties dievnamos.

Drīz vispār�jo sajūsmu nomainīja apziņa�� ka “atbrīvo�anas” un “reliģiskās 
brīvības” vietā viņi ir ieguvu�i jaunu apspiestību..135 Misija tika organiz�ta 
ārkārt�jos kara apstākļos�� kas arī noteica tās raksturu. pirmkārt�� reliģiskā dzīve 
krievijas okup�tajās teritorijās tūlīt ieguva asu ideoloģiska un propagandas 
kara raksturu�� kurā�� no vienas puses�� piedalījās nacistiskā Vācija�� bet�� no 
otras�� padomju valdība un Mp..136 V�rojot viet�jo iedzīvotāju v�lmi rast garīgo 
mierinājumu dievnamos�� vācu varas pārstāvji saskatīja reālu iesp�ju�� kā 
var�tu ietekm�t viet�jo sabiedrību..137 Vācu specdienesti ziņoja�� ka gandrīz visi 
viet�jie iedzīvotāji apmekl� dievkalpojumus�� un secināja�� ka ar aktīvu baznīcas 
atbalstī�anu vācu vara var�tu pārvilināt viet�jo sabiedrību savā pus�..138 

Šifr�tajos ziņojumos�� kas pienāca zr frontes politiskajā pārvald��� okup�to 
teritoriju reliģiskajai atjauno�anai tika veltīta ārkārtīgi liela uzmanība: “Vācu 
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komand�jo�ais sastāvs savos m�r�os pla�i izmanto baznīcu. Vesela virkne 
dievnamu�� īpa�i Dno rajonā�� ir atjaunoti�� un tajos notiek dievkalpojumi. par 
dievkalpojumu norisi tiek rakstīts avīz�s. īpa�i iev�rojams dievkalpojums 
notika Dno pils�tā jūlija m�nesī ar krusta gājienu – Dno pils�tas okupācijas 
gadadienas ietvaros. Šajā dievkalpojumā piedalījās arī vācu komand�jo�ā 
sastāva pārstāvji. Dievkalpojumā pils�tas galva uzstājās ar runu�� kurā 
aicināja iedzīvotājus pateikties vācu komandantūrai par pils�tas atbrīvo�anu 
no sarkanajiem.”.””139

par nacistu v�lmi pakļaut Misiju savai kontrolei liecināja tas�� ka misionārā 
darba uzsāk�anai garīdzniekiem nepietika vien ar metropolīta ekzarha 
sergija (Voskresenska) rīkojumu. bija nepiecie�ama arī vācu varas pārstāvju 
leģitimācija..140 Vienlaikus nezuda sD dienestu neuzticība pareizticīgajiem 
mācītājiem neatkarīgi no to piederības kādai no jurisdikcijām. tikai atsevi��os 
gadījumos dro�ības policijas virsnieki neizjuta aizdomas�� ka mācītāji kaut 
kādā veidā var�tu sadarboties ar nkVD vai komunistiem un�� iesp�jams�� arī 
Misijas ietvaros v�l darbojas to uzdevumā..141

spriedzi garīdznieku ikdienas gaitās ienesa ne tikai tas vien. garīdznieku 
darbu sarežģīja arī padomju partizānu vienības. Vācu varas pārstāvju 
redzeslokam nevar�ja paiet garām nepamanīti kontakti�� kādi neizb�gami 
radās starp tām un garīdzniecību. tāp�c tika noteikta obligāta prasība 
katram mācītājam dot rakstisku ziņojumu par katru tik�anos ar �iem 
partizāniem. t�vs kirils zaics atzīm�ja garīdznieku iesniegto ziņojumu 
pretrunīgo raksturu: “p�c vienām ziņām�� partizāni mācītājus uzskata 
par tautas ienaidniekiem�� ar kuriem tiecas izr��ināties. p�c citām ziņām�� 
partizāni cen�as pasvītrot iecietīgu un pat labv�līgu attieksmi pret baznīcu 
un daļ�ji arī pret mācītājiem.”142 tom�r pamatā domin�ja ziņas par partizānu 
negatīvo attieksmi pret garīdzniecību. tā t. Jānis Legkijs savās atmiņās atklāja 
visu briesmu spektru�� ar kādu nācās r��ināties Misijas darbā: “apbraukājot 
tum�ās un mežainās vietas�� lietū un sniegā viegli var�ja iet bojā�� kā arī no kara 
laika ikdienas grūtībām�� laju aizsardzības un no t.s. “mūsu” partizāniem�� 
no kuriem daudzi ar prieku raidītu lodi cilv�kā ar krustu. nemierīga bija 
priestera sirds arī par atstāto ģimeni rīgā..”143

pleskavas Misiju uzskata par v�rienīgāko un vislabāk organiz�to misijas 
darbu..144 Historiogrāfijā to d�v� pat par “otro krievzemes kristī�anu”..145 

padomju v�stures literatūrā Misija tika v�rt�ta kā “nekrietns darbs”�� kura 
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m�r�is bija “apsveikt okupantus”�� apliecināt baznīcas atbalstu hitlerie�u 
“atbrīvo�anas misijai”..146 z. balevics ār�jo Misiju v�rt�ja kā noziedzīgu�� 
kas bija pretrunā ar kpb kanoniskajām tiesībām..147 Šo viedokli gan apstrīd 
liecības�� kuras atstāju�i pa�i Misijas dalībnieki. tā p�c priestera alekseja 
Jonova atmiņām: „nekādas speciālas vai specifiska rakstura instrukcijas 
no vācu varas puses Misija nesaņ�ma. Ja �ādas instrukcijas tiktu izdotas vai 
uzspiestas – diezin vai mūsu Misija notiktu.”148

ār�jā Misija savu darbību pārtrauca 1944. gada februārī�� kad pilnīgas 
piespiedu evakuācijas rezultātā Latvijas teritorijā ieradās 69 kl�ra locekļi�� kas 
darbojās tās ietvaros..149 kā turpinājums ār�jai Misijai jau 1943. gada nogal� 
baltijas ekzarhātā tika nodibināta iek��jā pareizticīgā Misija. tās rindās 
ietilpa ne tikai baltijas ekzarhāta un ār�jās Misijas kl�rs�� bet arī pareizticīgie 
mācītāji no krievijas apgabaliem�� kuri dažkārt nebija saistīti ar Misiju (no 
baltkrievijas�� kaļiņinas un smoļenskas apgabaliem) un kuri ieradās baltijā 
kopā ar b�gļiem 1943. gada beigās – 1944. gada sākumā..150

b�gļu skaits�� kas Latvijas teritorijā ieradās no krievijas apgabaliem – tātad 
galvenokārt no pareizticīgajiem apgabaliem –�� katru dienu arvien pieauga. 
p�c 1944. gada 2. marta iesniegtajām ziņām�� Valmieras prāvestības robežās 
atradās 11 903 krievu b�gļi����151 bet Ērgļu prāvestības trijās draudz�s vien – 
Ērgļos�� aderka�os un Vecpiebalgā – kopā bija apm�ram 1240 b�gļi..152 tā kā 
pareizticīgo cilv�ku pieplūdums bija liels�� p�c divu gadu pārtraukuma atkal 
parādījās nepiecie�amība organiz�t iek��jās Misijas darbu. 1941. gadā visi tās 
sp�ki koncentr�jās uz karagūstekņu garīgo vajadzību apmierinā�anu. tāp�c�� 
kad okupācijas varas iestādes aizliedza tās darbību�� Misija savas aktivitātes 
pārtrauca. 1943. gada beigās priek�plānā izvirzījās citi uzdevumi. tie saistījās 
ar garīgā darba organiz��anu krievu b�gļu vidū.

iek��jās Misijas svarīgumu un nepiecie�amību saskatīja arī pa�i viet�jie 
Latvijas pareizticīgo draudžu mācītāji. 1943. gada 12. novembrī pie rīgas 
bīskapa Jāņa (garklāva) ar ziņojumu griezās Ļaudonas draudzes priesteris-
pārzinis t. konstantīns Mihailovs. savā ziņojumā priesteris akcent�ja�� cik 
patie�ām milzīgas b�gļu masas �ajā laikā ieplūda Latvijas teritorijā: “gandrīz 
ikkatrā pagastā nozīm�ti daudzi simti b�gļu. p�c būtības pārceļas veselas 
draudzes kopā ar saviem ganiem�� tād�ļ arī gani no ganāmiem nebūtu 
��irami�� kād�ļ pie katras latvie�u pareizticīgo draudzes arī būtu nodibināma 
kara b�gļu garīga apkop�ana. (..) b�gļu ģimenes locekļi jākristī�� jāapbedī un 
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viņiem jānotur arī citi sv�tkalpojumi�� un to var izdarīt tikai tie priesteri�� kas 
dzīvos kopā ar viņiem. Daudziem b�gļiem jau pirms un arī pa�ā ceļojumā 
gāju�i zudumā daudzi piederīgie�� arī slimnieki v�las pieiet pie sv. Vakar�diena 
savās apme�anās mājās – viņi visi mekl� mierinājumu un garīgo atbalstu caur 
sv�to baznīcu.”.””153 priesteris piedāvāja eparhijas pārvaldei savu risinājumu 
�ai probl�mai�� t.i.�� izmantot evaku�tos kl�ra locekļus�� ļaujot viņiem apkopt 
b�gļu garīgās vajadzības. tāpat viņ� aicināja griezties pie visām Latvijas 
pareizticīgajām draudz�m ar aicinājumu palīdz�t “cietu�ajiem ticības 
brāļiem”�� parādot “kristīgo iecietību un palīdzību�� kas nonāktu b�gļiem par 
lielu atvieglojumu un arī mūsu zemei un tautai par sv�tību”..154

rūpes par b�gļiem aktiviz�ja pb baltijas ekzarhāta vadība un konkr�ti – 
ekzarhs sergijs (Voskresenskis). Viņ� �ajās rūp�s saskatīja cīņu par cilv�ka 
dv�seli..155 Šim m�r�im 1943. gada nogal� rīgas bīskaps Jānis (garklāvs) 
visā Latvijas teritorijā izveidoja t.s. iek��jo Misiju. tās darbības jomā 
ietilpa b�gļu garīgā pārraudzī�ana: pirmkārt�� tā ir garīgā aprūpe – sarunas�� 
lasījumi�� b�rnu mācī�ana�� garīgās literatūras�� evaņģ�liju�� krustiņu un 
ikonu izplatī�ana; otrkārt�� tā ir b�gļu materiālā aprūpe – naudas pabalstu 
pie��ir�ana. ienākumu avoti bija misijas kalpo�ana (sveces�� prosforas)�� īpa�s 
ziedojuma ��īvis iek��jai Misijai�� dāmu komitejas vāktie ziedojumi kristus 
piedzim�anas katedrāl��� atsevi��i draudžu locekļu dotie ziedojumi�� kā arī 
draudžu padomju ziedojumi..156

b�gļu garīgo vajadzību apkalpo�anai Misijas ietvaros daudzviet tika 
atv�rtas jaunas dievkalpojumu norises vietas. Lielākoties �īs draudžu 
“filiāles” tika ierīkotas vietās�� kur agrāk bija tikai daži pareizticīgie iedzīvotāji 
vai arī tādu nemaz nebija. īpa�i tas bija raksturīgi Latvijas teritorijas rietumu 
daļā – kurzem� un zemgal�. Vidzem� eso�ajās pb prāvestībās�� kur p�c 20.–
30. gadu statistikas datiem bija lielākā pareizticīgo koncentrācija Latvijā����157 
tādas tika atv�rtas tikai dažas�� piem�ram�� Ērgļu prāvesta iecirknī atv�ra 
aderka�u draudzes ir�u filiāli..158

p�c rīgas bīskapa Jāņa (garklāva) rīkojuma b�gļu garīgās vajadzības 
apmierināja viet�jie pareizticīgie priesteri savu draudžu robežās�� to vietnieki 
vai mācītāji�� kas apkalpoja tās draudzes�� kuru rajonā atradās b�gļi�� vai 
garīdznieki misionāri�� kas bija iek��jās Misijas rīcībā. praktiski visi Latvijas 
pareizticīgā kl�ra locekļi bija atbildīgi par b�gļu garīgo apkalpo�anu�� un 
tādā veidā viņi visi kļuva par iek��jās Misijas dalībniekiem..159 tā kā Le 
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bija v�rojams garīdznieku trūkums�� turklāt�� lai apmierinātu b�gļu garīgās 
vajadzības�� viet�jiem mācītājiem vajadz�ja zināt krievu valodu�� nereti iek��jai 
Misijai pieaicināja no krievijas apgabaliem evaku�tos garīdzniekus�� kuri uz 
Latvijas teritoriju parasti evaku�jās kopā ar savām draudz�m. tie�i tāp�c 
eparhijas pārvalde 1944. gada 15. februārī noteica�� ka gadījumā�� ja starp 
evaku�tajiem b�gļiem bija kāds garīdznieks�� tad p�c kanoniskās pilntiesības 
noskaidro�anas arī viņ� tika pieskaitīts pie tuvākajā apkaim� eso�as baznīcas 
kā otrais priesteris un var�ja piedalīties b�gļu garīgo prasību apkop�anā..160 
tā 1944. gada 10. martā par ainažu pareizticīgās draudzes otro priesteri 
tika iecelts priesteris nikolajs Jegorovs..161 tā pa�a gada 1. jūlijā par Viļ�enes 
baznīcas diakonu b�gļu garīgo vajadzību apkop�anai iec�la t. Jāni boļ�akovu�� 
bet par otro priesteri – t. nikolaju Desjatinski162. 

Viena no nopietnākajām probl�mām�� kas apgrūtināja b�gļu garīgo 
apkalpo�anu�� bija pareizticīgo dievnamu trūkums. tāp�c vietās�� kur 
pareizticīgo dievnamu nebija (piem�ram�� Jaunpiebalgas pagastā 1944. 
gada pavasarī bija 1071 b�glis�� bet pareizticīgā dievnama tuvumā nebija163)�� 
dievkalpojumi nereti tika notur�ti luterāņu dievnamos164 vai privātās mājās�� 
kas speciāli tika sagatavotas dievkalpojumu�� rituālu un garīgo sarunu 
notur��anai..165 tā 1943. gada decembrī allažu pagastā apmetās apm�ram 
300 krievu b�gļu. allažos tajā laikā nebija ne viet�jās pareizticīgās draudzes�� 
ne dievnama. Līdz ar to b�gļu garīgā apkalpo�ana bija apgrūtināta. Lai 
atrisinātu �o probl�mu�� 1943. gada 16. decembrī allažu pagastā ieradās pats 
rīgas bīskaps Jānis (garklāvs). pagasta pa�pārvalde apliecināja bīskapam�� ka 
“no pagasta puses baznīca var r��ināties ar pastāvīgu atbalstu �ajā lietā” un 
dievkalpojumu notur��anai vismaz uz pirmo laiku piedāvāja Vienības nama166 
telpas..167 Vienlaicīgi rīgas bīskaps Jānis 1943. gada 20. decembrī panāca 
vieno�anos ar Latvijas evaņģ�liski Luteriskās baznīcas arhibīskapu teodoru 
grīnbergu..168 Vieno�anās paredz�ja�� ka tiem pareizticīgajiem garīdzniekiem�� 
kuri telpu trūkuma d�ļ v�l�jās dievkalpojumus notur�t luterāņu dievnamos�� 
pirms tam bija jāsazinās ar viet�jo luterāņu garīdznieku un jāvienojas par 
laiku un dievnama lieto�anas noteikumiem..169 

Līdzīgi kā ār�jā Misijā�� arī iek��jās Misijas darbs tika stingri kontrol�ts. 
Mācītājiem par savu darbu bija jāiesniedz rakstiskas atskaites Misijas 
vadītājam rīgas bīskapam Jānim (garklāvam)170 – “no tālākām vietām reizi 
m�nesī�� bet no tuvākajām – katru reizi p�c dievkalpojuma”171. Šīs atskaites 
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dod pilnu priek�statu par Misijas darbības apstākļiem�� kā arī iemantotajiem 
panākumiem. tā p�c iek��jās Misijas pilnvarotā virspriestera Vladimira 
tolstouhova 1944. gada 24. februārī sniegtās atskaites var secināt�� ka Misija 
bija guvusi lielu atsaucību no b�gļu puses. Dievnamos “pulc�jas lielas lūdz�ju 
grupas�� neskatoties uz attālumiem�� kas dažviet ir pat 30–40 km no tuvākā 
dievnama vai lūg�anu nama. b�rnu un pieaugu�o gav�tāju skaits pastāvīgi 
ir augsts�� bet spredi�i un garīgās sarunas izraisa dzīvu interesi..”172 Daudzi 
b�gļi kristīja savus mazos b�rnus un pusaudžu vecuma jaunie�us�� daudzi 
laulājās p�c vairāku gadu ilgas kopdzīves civillaulībā vai notur�ja aizlūgumu 
par miru�ajiem tuviniekiem u.tml.173 b�gļu interesi saistīja garīga rakstura 
sarunas�� kuras mācītāji parasti vadīja p�c dievkalpojumiem un kuru laikā 
tika izdalīta garīgā literatūra – sv�tie raksti un lūg�anu grāmatas..174

par b�gļu lielo atsaucību liecināja arī alojas un Mazsalacas draudžu pār-
zinis t. D.  osminskis savā 1944. gada 18. janvāra ziņojumā eparhijas pārvaldei. 
garīdznieks ziņoja�� ka dievkalpojumā un pie dievgalda�� kas notika kristus 
piedzim�anas sv�tkos – 1944. gada 7. janvārī�� piedalījās apm�ram 60 b�gļi 
un tikai 5 latvie�i. abās draudz�s apmekl�tības līmenis bija līdzīgs. tā bija 
tikai neliela daļiņa no tiem�� kas teor�tiski var�ja piedalīties dievkalpojumos: 
p�c viet�jo iedzīvotāju ziņām�� min�tajā apkaim� atradās apm�ram 6 ciemati 
ar apdzīvotību 300 – 400 cilv�ki. Šādu vāju apmekl�tību priesteris skaidroja 
gan ar “nezinā�anu par paredz�to dievkalpojumu lielākajai daļai b�gļu”�� gan 
ar ļoti sliktajiem laika apstākļiem (bijis sp�cīgs sniegputenis).175 Vienlaikus 
priesteris ziņoja�� ka b�gļu vidū par garīgo dzīvi�� īpa�i dievkalpojumiem 
krievu valodā�� esot nov�rojama liela ieinteres�tība. atsevi��i pārstāvji no 
b�gļu vidus esot griezu�ies pie mācītāja ar lūgumu notur�t sv�tos vārduspie mācītāja ar lūgumu notur�t sv�tos vārdusar lūgumu notur�t sv�tos vārdus 
biežāk�� kā arī izdalīt kaklā karamos krustiņus..176

savu iesp�ju robežās Misija par savu pienākumu izvirzīja rūpes arī par 
b�rniem�� kas nāca no b�gļu ģimen�m�� un tiem b�rniem�� kas atradās nometn�s. 
Viens no Misijas panākumiem bija tas�� ka vācu administrācija atļāva izņemt 
b�rnus no salaspils nometnes. par �iem b�rniem rūpes uzņ�mās atsevi��as 
ģimenes�� to skaitā arī garīdznieku ģimenes. kāda tā laika aculieciniece Vera 
citoviča stāstīja�� ka 1943. gadā rīgā viņa esot pieņemta darbā kādā vācu 
ģimen�. pildot savus pienākumus�� viņu nepatīkami pārsteidzis kāds redz�tais 
skats: “istabā s�d�ja un�� atbalstīju�ies pret klavier�m�� stāv�ja dažādu dienesta 
pakāpju intelektuāla izskata “goldfazāni” – gestapovie�i. Visu klāteso�o 
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uzmanību piesaistīja cilv�ks baltā klobukā. ekzarhs sergijs pav�rās pret 
mani un sajuta manu nepatiku. aizverot istabas durvis�� es pamanīju ekzarha 
apmulsumu�� kur� jau nākamajā mirklī bija pazudis. pie sevis nodomāju: 
“kāds aktieris!” Jau marta sākumā rīgas krievu ģimnāzijas vadība uztic�ja 
dažiem skolniekiem mekl�t ģimenes�� kas būtu ar mieru uzņemties atbildību 
par salaspils nāves nometnes b�rniem. par to savus draudzes locekļus 
inform�ja arī daudzu pareizticīgo draudžu prāvesti. no salaspils atbrīvoja 
apm�ram 700 b�rnus. Daudzi no tiem nomira�� jo bija pilnīgi izvārgu�i. 
puisītis�� kas nonāca mūsu ģimen��� izdzīvoja. p�das uz viņa rokām�� kājām 
un v�dera liecināja�� ka viņ� tika izmantots kā asins donors. Viņ� apprec�jās 
ar kādu ieslodzīto no �īs pa�as nometnes. Viņu ģimen� nevar�ja būt b�rni�� 
jo meitenīte salaspilī arī tika pakļauta kaut kādiem eksperimentiem. tad 
es izjutu lielus sirdsapziņas pārmetumus par to�� ka nosodīju ekzarhu par 
brāļo�anos ar “goldfazāniem”.”177

par iek��jās Misijas materiālo pusi atbildību uzņ�mās rīgas pareizticīgās 
katedrāles centrālā dāmu komiteja. Līdzekļi�� kas ienāca komitejas rīcībā�� 
galvenokārt bija ziedojumu veidā.178 Lai kaut nedaudz uzlabotu krievu 
b�gļu materiālo stāvokli�� 1944. gada aprīlī rīgas bīskaps Jānis (garklāvs) 
noorganiz�ja labdarības pasākumu: “Ņemot v�rā b�gļu grūtos apstākļus�� 
eparhijas padome kop�ji ar dziedoņu biedrību “bajan” un rīgas katedrāles 
draudzes padomi un Dāmu komiteju organiz� visu rīgas baznīcu koru garīgu 
koncertu �.g. 2. aprīlī rīgas katedrāl�.”179 koncerta ienākumus bija paredz�ts 
izlietot krievu b�gļu un viņu b�rnu vajadzībām. iek��jās Misijas kas� ienāca 
ziedojumi arī no atsevi��ām Le draudz�m. tā 1943. gada nogal� Vecsalacas 
draudzes padome nodeva rīgas bīskapam Jānim rM 200 “izlieto�anai p�c 
viņa ieskatiem”..180 bīskaps ziedoto summu nodeva iek��jai Misijai. Misijas 
līdzekļus tāpat veidoja ienākumi no pārdotajām baznīcas svec�m�� peļņa no 
ikonu darbnīcām un baznīcas piederumu veikaliem. citus ienākumus veidoja 
desmitprocentīgie atvilkumi no draudz�m..181

iek��jās Misijas raksturs�� kas balstījās uz misijas un labdarības darbu�� 
daudzviet atkārtoja un pat turpināja ār�jās Misijas paveikto. tāp�c var spriest 
par abu Misiju kontinuitāti.

attieksm� pret reliģiju gan komunisms�� gan nacisms bija līdzīgi – abās 
ideoloģijās mājoja sp�cīgs antireliģisks naids. padomju valdība savu naidu 
atklāti parādīja aktīvā darbībā�� ko tā īstenoja pret ikvienu baznīcu. savukārt 
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nacisms �o jautājumu atstāja pagaidām neatrisinātu līdz savai galīgajai uzvarai 
karā. tom�r kļūdījās abas puses. abas nebija ņemu�as v�rā cilv�ka dabisko 
tiek�anos uz garīgo pasauli un kristietības pārāk dziļās saknes sabiedrības 
tradīcijās un tautas apziņā. tāp�c reliģijas un baznīcas iznīcinā�ana p�c savas 
būtības bija pārāk ambiciozs un nerealiz�jams m�r�is. 

nacistiskās Vācijas politika attiecībā pret pb bija atturīga. tādai tai 
vajadz�ja saglabāties līdz militārās kampaņas austrumos beigām. uzskatot�� 
ka lielinieku režīma laikā baltijas ekzarhāta iedzīvotāju garīgā tiek�anās ir 
apvaldīta uz visiem laikiem�� vācu administrāciju �eit sagaidīja pārsteigums. 
reliģiskā dzīve nacistu okup�tajās teritorijās atjaunojās ar nebiju�u sp�ku. tam 
bija vairāki priek�noteikumi: pirmkārt�� 1940.–1941. gadā lielinieku veiktās 
represijas un baznīcas vajā�anas; otrkārt�� propaganda�� ar kuras palīdzību vācu 
okupācijas pārvalde v�l�jās iegūt viet�jo iedzīvotāju atbalstu; tre�kārt�� svarīga 
loma bija arī sp�cīgajai un prasmīgajai pb vadībai – ekzarham metropolītam 
sergijam (Voskresenskim). realiz�jot veiksmīgu un gudru politiku�� ekzarhs 
par savu galveno m�r�i izvirzīja darbu pb intere�u vārdā. Šā m�r�a labad 
tika organiz�ts ārkārtīgi svarīgs p�c sava uzstādītā m�r�a un uzdevumiem 
darbs ār�jā un iek��jā Misijā. savu nodomu īsteno�anai neizb�gama bija 
Le vadības formāla sadarbība ar okupācijas varas iestād�m�� ko v�lāk tik ļoti 
nosodīja padomju autori. t�va georgija benigsena vārdi pilnībā raksturoja 
un arī izskaidroja �o sarežģīto laiku pb dzīv�: “Mācītājam vienm�r ir jādzīvo 
un jāstrādā “nopietni”. Mācītājam vienm�r ir jāstāv ar seju gan pret Dievu�� 
gan pret cilv�ku.”182
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Baiba Pazāne

die orthodoxe kirche in lettland während der 
deutschen okkupation (1941–1944)

 
Die wichtigsten Faktoren�� die während des zweiten Weltkrieges das 

schicksal der orthodoxen kirche in dem von den nazis okkupierten 
Lettland beeinflusst haben��  waren folgende: 1) die von den bolschewiken 
1940/41 durchgeführten repressionen und die Verfolgung der kirche; 2) die 
von der deutschen okkupationsverwaltung entfaltete propaganda in den 
eroberten gebieten�� wodurch sie versuchte�� die unterstützung der örtlichen 
bevölkerung zu gewinnen; 3) die bedeutung einer starken persönlichkeit im 
Leben der kirche – die tätigkeit des oberhauptes der orthodoxen kirche�� 
des exarchen und Metropoliten sergij (Woskresensky).

Durch die Verfolgung der kirche und der gläubiger büßte die sowjetmacht 
in den augen der orthodoxen gemeindeglieder das Vertrauen ein. Der angriff 
des nazistischen Deutschlands auf die sowjetunion verhinderte zumindest 
für einige zeit die während der sowjetzeit angefangene Vernichtung der 
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kirche und die pläne zur bildung einer atheistischen gesellschaft. so war es 
auch einer der gründe�� warum teile der einwohner Lettlands den einmarsch 
der deutschen armee begrüßten. sie erhofften sich vom nazistischen 
Deutschland die befreiung vom sowjetterror und die Wiederherstellung 
eines unabhängigen staates. später erwiesen sich diese Hoffnungen als 
vergeblich.

Wegen der besonderheit der eroberten territorien�� und zwar dem starken 
Drang der bevölkerung zu geistlichen Werten�� betrachtete die deutsche 
administration die orthodoxe kirche als ein Mittel�� um die örtliche 
bevölkerung für sich zu gewinnen. Dies zeigte sowohl die ideologie�� auf 
die sich die idee des nationalsozialismus stützte�� als auch das äußerlich 
reservierte und formelle Verhalten der nazimacht der kirche gegenüber. 
unter den kriegsumständen wurde damals die zusammenarbeit der Leitung 
der orthodoxen kirche mit den okkupationsbehörden unumgänglich. Dank 
der erfolgreichen und klugen politik des exarchen sergij (Woskresensky) 
konnte die orthodoxe kirche in Lettland auch während der schweren und 
drückenden kriegs- und okkupationsjahre als institution bestehen�� die die 
Weiterentwicklung des geistigen Lebens förderte und kleinere und auch 
größere lettische orthodoxe gemeinden um sich vereinte.

Schlüsselwörter: orthodoxe kirche in Lettland�� orthodoxe gemeinden�� 
zweiter Weltkrieg�� deutsche okkupation�� klerus�� glaube. 
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