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matīšu baznīca – vēl viens ruperta 
bindenšū veikums latvijā?

rakstā iztirzāta latvijas 17. gadsimta kultūras un arhitektūras pieminekļa – Matīšu baznīcas – 
būvniecības gaita un plānojums, kā arī, izmantojot analoģijas, noskaidrots, ka celtnes projekta 
iespējamais autors ir pazīstamais rīgas būvmeistars ruperts Bindenšū. Darbā, pamatojoties 
uz ziņām no arhīva dokumentiem, noskaidrotas galvenās celtnē veiktās pārbūves, meistari 
un amatnieki. Pētījumā rodama arī informācija par draudzes locekļiem un mācītājiem, par 
viņu attieksmi un devumu savas baznīcas saudzēšanā un saglabāšanā. 
Atslēgvārdi: Matīšu baznīca, Vidzemes baznīcu vēsture, ruperts Bindenšū, Matīšu draudze, 
kultūras un arhitektūras piemineklis.

 
Matīšu baznīca ir viens no 17. gadsimta pēdējā ceturksnī Vidzemē 

celtajiem dievnamiem. tā arhitektūru, iekārtojumu un darbību lielā mērā 
ietekmējuši attiecīgā laika kulta ēku veidošanas principi un tradīcijas.       

Vidzemes baznīcu vēsture un arhitektūra saistījusi vairāku pētnieku 
uzmanību. Celtniecības pamatprincipus 18. gadsimtā, gan ļoti vispārīgi, 
iztirzājis jau Vilhelms Hupels (Hupel, 1737–1819).1 Viens no pirmajiem ziņas 
par mācītājiem un baznīcām apkopojis Karls eduards napjerskis (Napiersky, 
1793–1864).2 Vēlākajās līdzīga satura publikācijās, galvenokārt e. H. Buša 
pētījumos,3 rodama statistika par draudzes locekļu skaitu, draudzes platību, 
ienākumiem, nereti minēti arī baznīcu celšanas gadi. 

Vidzemes baznīcu arhitektūras izpētei savulaik nopietni pievērsies arhitekts 
un arhitektūras vēsturnieks Pauls Kampe (Campe, 1885–1960). Vispirms jau 
minams viņa pētījums “Baznīcu celtniecība Vidzemē zviedru valdīšanas pēdējos 
piecdesmit gados”, kurā iztirzātas arī vairākas Matīšu baznīcas būvvēstures 

vēsture
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problēmas.4 autors savas atziņas guvis un pamatojis, izmantojot arhīvu 
materiālus, celtņu uzmērījumus un saglabājušos projektus un skices. salīdzinot 
divas gandrīz vienlaikus celtās baznīcas Matīšos un limbažos, arhitekts secinājis, 
ka abas celtnes arhitektoniski ir ļoti līdzīgas. Zinot, ka limbažu baznīcu cēlis 
būvmeistars ruperts Bindenšū (Bindenschu, 1645–1698), Kampe pieļauj, ka arī 
Matīšu dievnams pieskaitāms slavenā meistara darinājumiem, kura darbībai 
viņš veltījis īpašu pētījumu.5 Bagātu informāciju par baznīcu celtniecību, 
arhitektiem, meistariem u.tml. var meklēt Paula Kampes “leksikonā”, kas 
uzskatāms par ilgstoša pētnieciskā darba apkopojumu.6 

lasītāji var iepazīt arī vairāku autoru tieši Matīšu draudzei un baznīcai 
veltītus darbus. Pirmām kārtām tas ir laumas slokas avotu izdevums 
“Vidzemes draudžu hronikas”.7 Draudzes senāko vēsturi un darbību 
zviedru laikos pētījusi Marta āboliņa.8 ar interesantām publikācijām 
savulaik sagaidītas arī draudzes lielākās jubilejas: sagaidot draudzes 
divsimto gadadienu, tika laista klajā brošūra “Par piemiņu Matīšu baznīcas 
un draudzes pagājušajiem 200 gadu pastāvēšanas svētkiem”,9 bet piecdesmit 
gadu vēlāk lasītāji saņēma Kārļa Vintera pētījumu.10 

Kaut literatūrā par Matīšu baznīcas un draudzes vēsturi rodama samērā 
daudzveidīga informācija, tomēr lielākās iespējas pētniekiem sniedz latvijas 
Valsts vēstures arhīva fondi. 

Celtniecības vēstures izpētei īpaši vērtīgs ir mērnieka Johana abrama 
Ulriha (Ulrich) 1692. gadā zīmētais Matīšu baznīcas uzmērījums.11 Vidzemes 
revīziju kolekcijā glabājas 1624. un 1688. gadā veikto Matīšu draudzes arklu 
revīziju protokoli12, šeit atrodams arī 1688. gadā ģenerālmajora Gustava 
fon Mengdena (Mengden) virsvadībā sastādītais reducēto muižu inventāra 
apraksts, kurā lasāms sīks baznīcas ēkas apraksts.13   

Daudzpusīgu informāciju par baznīcas stāvokli un draudzes dzīvi 18. un 
19. gadsimtā sniedz draudzes 1726., 1739., 1768., 1776., 1858. gada vizitāciju 
protokoli14 un draudzes priekšstāvju sastādītie gada rēķini 1738.–1781., 
1780.–1795., 1803.–1826., 1827.–1849. gadam.15

rīgas–Valmieras apriņķu Baznīcu virsvaldes arhīvā glabājusies lieta par 
ērģeļu iegādi,16 kā arī dokumenti par dievnama jaunā torņa būves gaitu 
laikā no 1903. līdz 1908. gadam. Kaut diemžēl lietā nav projekta, te atrodami 
baznīcas konventa sēžu protokoli, sarakste, atskaites par izdotajiem naudas 
līdzekļiem.17
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Pieminekļa novietne un ziņas par draudzi

Matīšu baznīca atrodas Valmieras rajonā Matīšu ciematā, 29 kilometrus 
uz ziemeļiem no Valmieras pie Valmieras–Matīšu šosejas. Ciemats (agrāk 
saukts par miestiņu) pastāvējis kopš 1890. gada. toreiz te dzīvojuši ap 
500 iedzīvotāju.18

Patstāvīga draudze Matīšos sāka darboties 1678. gadā. Pirms tam tās 
lielākā teritorija – apgabals uz rietumiem un dienvidrietumiem no Burtnieku 
ezera līdz Īģes upei – bija lielās Burtnieku draudzes sastāvdaļa, bet neliela 
daļa ziemeļos piederēja Mazsalacas, resp., rūjienas draudzei.

1601. gadā Burtnieku pilsnovada vēlākās Matīšu draudzes teritorijā 
ietilpa: 1) Ceipēnu vaka ar 48 zemniekiem, 2) daļa Dravas vakas ar 15 zem-
niekiem, 3) daļa lībiešu vakas ar 42 zemniekiem un viens Barancēnu vakas 
zemnieks.  

Draudzes teritorijā pastāvēja vairākas muižas. Visagrāk kā atsevišķa 
saimnieciski administratīva vienība izveidojās Breslavas muiža (Breslau). Pirmo 
reizi dokumentos kā fon Vālenu (Wahlen) īpašums tā minēta 1622. gadā.19 Kopš 
18. gadsimta beigām līdz pat 1920. gada agrārajai reformai muiža piederēja 
fon Ceimernu (Ceumern) dzimtai. 

otra lielākā draudzes muiža bija Bauņi (Bauenhof). Kā patstāvīga muiža 
tā izveidojās pēc 1678. gada, 18. gadsimta pirmajā pusē Krievijas ķeizariene 
elizabete to piešķīra grāfam rumjancevam (Румянцев), bet gadsimta otrajā 
pusē šeit jau saimniekoja grāfu Zīversu dzimta (Sievers). 

18. gadsimta pirmajā pusē no Bauņiem atdalījās Mīlītes muiža (Neuhall), 
arī to ķeizariene elizabete 1744. gadā uzdāvināja grāfam rumjancevam, 
bet vēlāk, kad par īpašniekiem kļuva grāfi Zīversi, to atkal apvienoja ar 
Bauņiem. Ģimenei no 1756. līdz 1881. gadam piederēja arī Matīšu draudzes 
Vilzēnu muiža (Wilsenhof), kas par pastāvīgu īpašumu kļuva 17. gadsimta 
beigās, bet 1724. gadā ķeizariene anna Joanovna to uzdāvināja galma 
virsmaršalam Gustavam reinholdam fon lēvenvoldem (Löwenwolde). 
Pēdējā īpašniece pirms 1920. gada agrārās reformas bija grāfiene Benita fon 
Štakelberga (Stackelberg). 

Matīšu draudzes Pučurgas muižas (Galandfeld) sākumi nav noskaidroti, 
jādomā, tie attiecināmi uz 17. gadsimta beigām, kad muiža redukcijas ceļā 
kļuva par Zviedrijas valsts īpašumu. 1736. gadā ķeizariene anna Joanovna 
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to uzdāvināja Gustavam reinholdam fon lēvenvoldem, bet 1744. gadā par 
īpašnieku kļuva grāfs rumjancevs. 1816. gadā Pučurgu nopirka fon Šrēderu 
(Schröder) ģimene un saimniekoja tajā līdz 1920. gada agrārajai reformai. 

1678. gadā vienlaicīgi ar draudzi izveidojās arī Matīšu mācītājmuiža 
jeb pastorāts. Bez tam draudzei piederēja arī daļa Burtnieku pilsmuižas 
(Schloß Burtneck), Vecates (Alt-Ottenhof), Jaunburtnieku (Sternhof) un Briedes 
(Wredenhof) muiža.20

1688. gadā Matīšu draudzes platība bija 63 ½ arkla, tur dzīvoja 
733 saimnieku kārtas vīrieši.21 Pēc Ziemeļu kara draudzes saimnieciskais 
stāvoklis uzlabojās ļoti pakāpeniski: 1734. gadā te reģistrēti 29 5/8, bet 
1757. gadā – jau 64 3/8 arkli.22 1816. gada dvēseļu revīzijas protokoli vēsta, ka 
draudzē reģistrēts 3081 iedzīvotājs, no tiem 1489 vīrieši un 1592 sievietes23, 
1862. gada statistika ziņo, ka šeit dzīvojis 41 vācietis un 4501 latvietis.24 
20. gadsimta sākumā iedzīvotāju skaits ievērojami palielinājies un sasniedzis 
apmēram 6000,25 taču pēc Pirmā un arī pēc otrā pasaules kara ļaužu kļuvis 
ievērojami mazāk. 1965. gadā draudzi likvidēja,

Pastāvēšanas laikā draudzei bijuši mācītāji:
ludolfs Pogomke (Pogomke)    1678–1704
Mihaels Heinrihs Folks (Volck)    1710
Johans Frīdrihs Fosbeks (Vossbeck)   1713–1749
Georgs Gotšeds (Gottsched)    1735–1749
Johans Heinrihs leitners (Leutner)   1749–1752
Jakobs reinholds Bušs (Busch)    1752–1760
Georgs leonhards nordhofs (Nordhof)   1760–1764
Jakobs reinholds Bušs (Busch)    1764–1770
Pauls Pomians–Pezaroviuss (Pomian–Pesarovius) 1771–1805
Karls Gotlobs Šreibers (Schreiber)   1805–1832
Johans Frīdrihs Vilhelms Girgensons (Girgensohn) 1832–1845
emīls Georgs Hermans sokolovskis (Sokolowsky) 1846–1849
Karls Johans Moltrehts (Moltrecht)   1849–1895
ernsts eduards Frīdrihs Moltrehts (Moltrecht)  1895–1906
andrievs niedra     1906–1908
ludvigs Čiško (Tschischko)    1910–1918
Vieta vakanta     1918–1921
Valters Blūmentāls     1921–1926 
Kārlis edgars Vinters     1926–1946
Jānis Džindže     1946
Mārtiņš Grāvītis     1947–1965
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Matīšu baznīcas būvēšanas laiks, projekts un celtnieki

Uzkalnā Burtnieku ezera rietumu krastā, kur tagad paceļas Matīšu 
baznīcas mūra celtne, jau 16. gadsimtā pastāvējis koka lūgšanu nams – 
svētā Matīsa kapela.27 tā uzskatāma par pirmo vietējo baznīcu un vēlākās 
patstāvīgās Matīšu draudzes centru. Kapelas celšanas gads nav zināms, tās 
eksistenci apstiprina 1624. gada arklu revīzijas protokolā lasāms ieraksts, 
ka “tas ir jau pavisam vecs un draud sagāzties”.28 Ik pēc divām svētdienām 
trešajā šeit sprediķi noturējis Burtnieku draudzes mācītājs, bet pārējās 
svētdienās – viņa vietnieks.29 

Filiāldraudzes kapela Matīšos darbojās līdz 17. gadsimta pēdējam 
ceturksnim. Pastāv dokumentāri neapstiprināta versija, ka 1669. gadā 
zemnieki saviem spēkiem šeit uzcēluši jaunu koka ēku,30 jau drošākas ziņas 
vēsta, ka viņi 1669. gadā tai dāvinājuši zvanu.31 

1678. gadā cauri Burtnieku draudzei, garām Matīšu lūgšanu namam 
braucis Zviedrijas karalis Kārlis XI un ievērojis, ka ēka ir pavisam sagāzusies. 
Iepazinies ar vietējiem apstākļiem, karalis pavēlējis celt Matīšos jaunu mūra 
baznīcu un, atdalot daļu zemnieku no Burtniekiem un Mazsalacas, dibināt 
šeit patstāvīgu draudzi.32 

Zviedru valdīšanas gados baznīcu būve Vidzemē notika samērā aktīvi, 
procesā izšķirami trīs periodi. Pirmais – no 1638. līdz 1643. gadam, otrais – 
no 1667. līdz 1671. gadam un trešais – no 1691. līdz 1695. gadam.33 Visaktīvāk 
darbi ritēja trešajā periodā, kad baznīcu būvi uzraudzīja ekonomiskās 
pārvaldes pārvaldnieks Mihaels fon Štrokirhs (Strokirch). laikā no 1630. līdz 
1710. gadam uzcēla no jauna vai kapitāli atjaunoja 125 dievnamus.34 

Matīšu baznīcas būvi uzsāka drīz pēc karaļa Kārļa XI pavēles. Ievērojot 
tradīciju, celtnes altāra galu pavērsa pret austrumiem. arī iepriekšējās 
novietnes saglabāšana tolaik bija ierasta, jo vairāk tādēļ, ka laukumu ap 
baznīcu parasti izlietoja kapsētas ierīkošanai. Bez tam pastāvēja bažas, ka 
atstātajās baznīcu vietās zemnieki varētu nodarboties ar elkdievību.

Baznīcas celtniecība bija draudzes muižnieku pienākums. Viņi deva 
materiālus un nepieciešamo naudu amatnieku un meistaru algošanai. 
Zemniekiem vajadzēja pievest materiālus, dot strādniekus un uzturu. Matīšu 
dievnama būvē piedalījās arī kaimiņu draudžu zemnieki, piemēram, no 
trikātas draudzes šim uzdevumam sūtīti desmit zirdzinieku un 25 kājnieki.35 
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Vēl nepabeigtu Matīšu baznīcu 1687. gada 21. septembrī iesvētīja, un šeit 
sāka notikt dievkalpojumi.36 Celtniecība turpinājās arī 1688. gada 31. jūlijā, 
kad Matīšos ieradās Galvenās revīzijas komisijas sekretārs Gustavs fon 
Mengdens (Mengden). Viņa atskaitē lasāms: “tā saucamajai Matīšu baznīcai, 
kas tiek celta jau vairākus gadus, nav nekā vairāk kā četras sienas, arī tās 

1. att. Galvenās revīzijas komisijas sekretāra Gustava fon 
Mengdena sastādītais protokols par Matīšu baznīcas stāvokli. 

1688. gada 31. jūlijs. LVVA, 7348. f., 1. apr., 10. l., 154. lpp.
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nav pilnīgi pabeigtas. ēka stāv zem sarkanu kārniņu jumta, tās garums ir 
16 2/3 asis37, platums – 7 1/3 asis. logi, kancele, altāris u.c. vēl nav pabeigti. 
Celtnei ir divas divviru durvis, tās veidotas no dēļu rūtīm, katrām četri pāri 
metāla viru un viena laba caurslēdzama atslēga. Durvīm uz sakristeju (arī 
tā nav pilnīgi pabeigta) viens pāris viru. Kā jau iepriekš minēts, baznīcā 
nekas vēl nav līdz galam pabeigts.”38

Konkrētas ziņas par meistariem un amatniekiem, kas piedalījušies 
Matīšu baznīcas celtniecībā, avoti nesniedz. Zināms, ka 17. gadsimta beigās 
šajā apkārtnē strādājis rīgas būvmeistars Klemenss Vīgants (Wiegant).39 Var 
pieņemt, ka viņš 1686., 1687. gadā veicis galdnieka darbus, lai gan rakstītie 
avoti to neapstiprina. 

Diskutējams un līdz galam nenoskaidrots ir jautājums par celtnes projekta 
autoru. Baznīcas sākotnējais projekts nav saglabājies. Pauls Kampe uzskata, 
ka būvmeta autors varētu būt rīgas būvmeistars ruperts Bindenšū. Citi – 
noliedzoši vai apstiprinoši – avoti nav atrodami. Pieņēmumu P. Kampe 
pamato ar to, ka Matīšu baznīcas arhitektūra ir ļoti līdzīga piecus gadus 
agrāk ruperta Bindenšū celtajai limbažu baznīcai: “salīdzinot arhitektonisko 
veidojumu limbažu baznīcai ar piecus gadus vēlāk (1686., 1687.) celto 
Matīšu baznīcu, redzama ļoti lielā abu celtņu līdzība un, balstoties uz to, var 
pieņemt, ka arī sv. Matīsa baznīcas būvmetu zīmējis meistars Bindenšū.”40 
Kā pazīstamā meistara darbiem raksturīgu iezīmi autors min Matīšu baznīcas 
vienkāršās, viduslaiku tradīciju garā darinātās logu ailas, kas bija dekorētas 
ar bagātīgu sgrafito tehnikā veidotu rotājumu.41 arī ēkas zelminis darināts 
Bindešū tradīcijās – saglabājot viduslaikiem raksturīgo pakāpienu zelmini, 
bet, pateicoties ļoti dekoratīvām volūtām, atsevišķie pakāpieni kopumā rada 
efektīgu un dzīvespriecīgu iespaidu.42 Bindenšū rokrakstam tipisks ir arī 
Matīšu baznīcas iekštelpas velvējums ar ļoti izstieptām, saspriegtām velvēm, 
kā arī fasādē virs ieejas portāla novietotais ģerbonis ar akmenī cirstiem diviem 
palmu zariem kā apustuļa Mateja emblēmu, zviedru karaļa kroni un Kārļa XI 
iniciāļiem (C XI), un gadskaitli “1687”, kas nākamajām paaudzēm atgādina 
būvdarbu pabeigšanu.

Celtnes sākotnējais arhitektoniskais veidojums

Vidzemē zviedru laikā būvētās baznīcas pārsvarā bijušas vienkāršas, 
arhitektoniski maz greznotas celtnes. to galvenais uzdevums bija radīt 
piemērotas telpas dievkalpojumiem. Ideja par baznīcu kā līdzekli draudzes 
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2. att. Matīšu baznīcas plāns. Zīmējis Johans abrams Ulrihs 1692. gadā. 
LVVA, 7404. f., 1. apr., 2259. lieta.

reprezentācijai sāka ieviesties tikai 17. gadsimta pašās beigās. starp pārējām 
ar greznāku arhitektūru patīkami izcēlās ruperta Bindenšū projektētā 
limbažu (1670–1680) un nedaudz vēlāk būvētā Matīšu baznīcas ēka.  

Matīšu baznīca dažus gadus pēc uzcelšanas attēlota mērnieka Johana 
abrama Ulriha 1692. gada uzmērījuma zīmējumā. tajā, bez pamatplāna 
un kapsētas shēmas baznīcas ārpusē, redzama arī celtnes rietumu un 
dienvidrietumu fasāde. 43 

atšķirībā no vairuma šajā laikā celto baznīcu, kas sastāvēja no divām 
norobežotām vienībām – draudzes telpas un šaurākas, zemākas altāra 
telpas draudzes joma austrumu galā –, Matīšu baznīcā šīs abas daļas ir 
apvienotas. arī rietumu fasādē novietotā torņa būve neatrodas vairs ēkas 
priekšā kā agrāk celtajām mūra baznīcām, bet ietilpināta kopējā plānā, līdz 
ar to torņa rietumu siena un baznīcas rietumu fasāde veido vienotu plakni. 
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3. att. Matīšu baznīcas dienvidu fasāde. 
LVVA, 7404. f., 1. apr., 2259. lieta.

4. att. Matīšu baznīcas rietumu fasāde. 
LVVA, 7404. f., 1. apr., 2259. lieta.

5. att. Matīšu baznīcas plāns. 
LVVA, 7404. f., 1. apr., 2259. lieta.
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Baznīcas pirmatnējā torņa noslēgumā apvienotas divas šajā laikā 
sastopamās formas – vēl 17. gadsimta beigās lietotā viduslaikiem raksturīgā 
augstā, slaidā piramīda, kas uzsēdināta uz barokālas astoņšķautņu ķiveres, 
kādas arvien biežāk sāka izmantot kulta celtnēs.44 torņa noslēgumu grezno 
augstā dzelzs kātā uzstādīts gailis, virs tā – krusts.

Celtnei ir divas ieejas, no kurām galvenā atrodas rietumu fasādē. Durvis 
grezno līdz tam laikam vēl maz lietots vienkāršas formas klasicisma stilā 
veidots portāls.45 līdzīgs portāls ietver arī ēkas dienvidu pusē izveidoto ieeju.

Baznīcas logu ailu forma vēlāko pārbūvju gaitā mainījusies, bet to 
atrašanās vieta saglabāta. Kaut 17. gadsimta pēdējā ceturksnī Vidzemes 
baznīcu altārtelpas logus pārsvarā veidoja dienvidu un ziemeļu sienās, 
Matīšos ailas izvietotas pēc viduslaiku tradīcijas – galvenās ass galā 
altārtelpas austrumu gala sienā.46 sākotnējās ailas noslēdza segmenta loks 
un sgrafito tehnikā darināts pelēkas krāsas vītņu ierāmējums. 

Celtnes fasādes bija balti krāsotas, jumts – sarkanu kārniņu.   
Izteikts askētisms piemīt arī baznīcas iekštelpai un atsevišķiem interjera 

elementiem. Iekštelpas lielākā daļa ir draudzes telpa – 20,73 x 14 m. Plašuma 
iespaidu papildina vienkārša, daļēji jumta krēsla konstrukcijā ietilpināta 
dēļu velve un baltas krāsas balsinājums.

Draudzes telpas dienvidu pusē atradās sieviešu soli. tie grupēti 
divās daļās: tuvāk altārim novietotas piecas solu rindas ar atzveltnēm un 
ieejas durvīm, bet tālāk uz rietumiem – desmit rindas vienkāršu solu bez 
atzveltnēm un ieejas durvīm. līdzīgs princips vērojams arī vīriešu solu 
kārtojumam telpas ziemeļu pusē: tuvāk altārim piecās rindās stāv solu 
grupa ar atzveltnēm un ieejas durvīm, aiz tiem torņa virzienā – septiņas 
rindas solu ar atzveltnēm, bet bez ieejas durvīm.

Dienvidu pusē, pie robežas ar altāra telpu, atradās kancele.
lai palielinātu sēdvietu skaitu, draudzes telpas rietumu galā virs 

galvenajām ieejas durvīm uzcelts balkons. Kāpņu uzeja uz balkonu izveidota 
pa labi no galvenās ieejas – draudzes telpas dienvidrietumu stūrī. Balkonā 
novietotas četras solu rindas. norobežojošās margas darinātas no virpotiem 
koka pīlāriem. tās, kopā ar balkona balstu stabiem, ir iekštelpas rietumu 
puses vienīgais greznums. 
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otra svarīgākā baznīcas iekštelpas vienība ir blakus draudzes telpai 
novietotā, izmēros būtiski mazākā – 10,66x14 m – altārtelpa. to pārsedz 
mūra velve, bet no draudzes telpas kādreiz atdalījusi augsta treliņu siena.  

altārtelpas plānojums vairāk saspiests, kvadrātiskāks. Šķiet, daļēji tas 
darīts ar nolūku, lai atvieglotu dievgaldniekiem pieeju altāra galdam. Bez 
galvenās sastāvdaļas – altāra –, kas novietots pie austrumu sienas, telpas 
ziemeļrietumu stūrī stāvējis dziedātāju sols, bet pie dienvidu sienas bijis 
novietots izmēros paliels biktssols. 

Baznīcas ziemeļaustrumu galā atradās sakristeja, pazema 3,5 m plata un 
4 m gara telpa ar skursteni un kamīnu.

Baznīcu ārpusē no trim pusēm ieskāva mazturīgāko draudzes locekļu 
kapsēta. Katras muižas zemniekiem bija iedalīta sava teritorija. Pie rietumu 
gala, kreisajā pusē apbedīja Breslavas muižas, labajā – Matīšu mācītājmuižas 
zemniekus. lielajā laukumā celtnes dienvidu pusē netālu no sienas atradās 
Briedes muižas, nedaudz attālāk – Vilzēnu, Burtnieku un Jaunburtnieku 
muižas zemnieku kapi, bet austrumu galā – Bauņu un Vecātes muižas 
apbedījumi. 

laukums Matīšu baznīcas ziemeļu pusē stāvēja brīvs. Parasti ziemeļu 
pusē, ko uzskatīja par mazāk piemērotu kapsētai, bija iekārtoti brīvkapi 
draudzes nabagiem, jo par pārējām kapa vietām vajadzēja maksāt baznīcai 
noteiktu nodevu. Matīšos apbedīšana kapsētā pie baznīcas bija bezmaksas,47 
tādēļ laukums celtnes ziemeļu pusē apbedījumiem netika izmantots. 

Kapsētai apkārt bija uzcelts mūra žogs ar ieejas vārtiem rietumu un 
dienvidu pusē. Blakus pēdējiem, ārpusē stāvēja kauna stabs. tas bija 
paredzēts kūtru baznīcas apmeklētāju un nepaklausīgo draudzes locekļu 
sodīšanai. Pie šāda staba vainīgo pieslēdza ar kakla dzelzi un diviem roku 
dzelžiem, un nereti pēra ar rīkstēm vainīgajiem par kaunu un pārējiem par 
biedinājumu.

Kapsētas teritorija bija neliela un samērā ātri aizpildījās. Vēlāk mirušos 
nācās apbedīt iepriekšējiem cieši blakus vai pat virsējā kārtā. rokot jaunu 
kapu, nereti atsedza senāko nelaiķu kaulu atliekas. 1739. gada vizitācijas 
laikā konstatēts, ka Matīšos no zemes izraktie kauli salikti kaudzē un “stāv 
zem klajas debess” netālu no baznīcas dienvidu ieejas durvīm. Priekšstāvis 
paskaidroja, ka pirms pāris gadiem jau savesti baļķi kaulu kambara celšanai, 
taču tie aizvesti uz Bauņu muižu. Piedraudot ar sodu, baznīcas priekšniekam 
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pavēlēja panākt, lai zemnieki atvestu kokmateriālus un baznīcas dienvidu 
pusē uzceltu nepieciešamo ēku.48 Jādomā, pavēli arī izpildīja, jo 1768. gada 
vizitācijas protokols jau apliecina kaulu kambara eksistenci.49 

turīgos draudzes locekļus no baznīcas pastāvēšanas sākumiem līdz 
1773. gadam50 apbedīja baznīcas iekšpusē. Kā vēsta Zviedrijas karaļa 
Kārļa XI 1686. un 1687. gadā izdotie baznīcu likumi, kapa vietām baznīcās 
jābūt trīs olektis51 dziļām un tās, lai netraucētu staigāšanu, nedrīkstēja 
pacelties virs grīdas līmeņa. apbedījuma vietas aizbēra vai nosedza ar 
kapa plāksni.52

Maksājumi par kapa vietām deva baznīcai galvenos ienākumus. 
Visdārgākās vietas atradās altāra telpā. apbedījumi ietekmēja arī baznīcas 
grīdas izveidi: klājumam vajadzēja būt tādam, lai vajadzības gadījumā viegli 
atvērtu jau esošo kapavietu vai izraktu jaunu. 

Mirušo piemiņai grīdā virs kapavietas un pie baznīcas sienām izvietoja 
piemiņas plāksnes.  

Ziņas par konkrētiem apbedījumiem sniedz Matīšu baznīcas 18. gadsimta 
dokumenti. 1739. gada 5. marta vizitācijas protokolā lasāms: “Šeit nav citu 
kapliču kā tikai kapteiņa fon Šreiterfelda (Schreiterfeld). Kapteiņa kungam 
Šreiterfeldam no Vecātes muižas ir viena izmūrēta kapa vieta altāra daļā, 
kuru licis izveidot viņa tēvs. Šeit bez maksas var vēl guldīt tikai viņu un 
sievu, bet pārējiem mantiniekiem vajadzēs par katru apbedījumu maksāt 
baznīcai četrus valstsdālderus.”53 Baznīcas altāra priekšā bija izveidota 
kapavieta mācītājiem.54  

  Zināms, ka 18. gadsimta otrajā pusē Matīšu baznīcā izbūvēja vēl divas 
kapenes: 1768. gada vizitācijas protokolā bez fon Šreiterfeldu kapenes minēta 
arī fon Felkerzāmu (Völckersahm) ģimenes kapene pa labi no altāra un valsts 
padomnieka grāfa fon Zīversa ģimenes kapene zem sakristejas.55 Jādomā, 
minētie nebūt nav visi apbedījumi baznīcā, jo literatūrā vairākkārt sastopama 
frāze, ka pie altāra un draudzes telpas sienām atrodas daudz epitāfiju. starp 
tiem kā ļoti grezna tiek izcelta fon Felkerzāmu ģimenes epitāfija.56         

Baznīcas galvenās pārbūves un remonti

Vairāk nekā trīssimt gadu ilgajā pastāvēšanas laikā Matīšu baznīcas 
ēka vairākkārt cietusi, pēc tam atkal salabota un sakārtota. avoti sniedz 
rakstiskas ziņas par vairākām celtnē veiktajām liela apjoma pārbūvēm. 
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Diemžēl nekādi projekti vai skices nav saglabājušās, iespējams, tādas pat 
netika izstrādātas, jo katru nākamo lielāko pārbūvi centās veikt, saglabājot 
atsevišķo elementu iepriekšējo izskatu. 

nelieli remonti ēkā veikti jau 17. gadsimta beigās un 18. gadsimta 
sākumā: 1692. gadā mūrnieks izlabojis baznīcas jumtu, par ko saņēmis 
divus šiliņus.57 Jumtu vajadzēja labot arī 1703. gadā, šim nolūkam no liepas 
muižas atveda vienu lastu58 kaļķu.59 

līdzīgi kā daudzas celtnes Vidzemē, Matīšu baznīca cieta Ziemeļu 
kara gados. 1726. gada vizitācijas protokolā lasāms, ka baznīcai bojāts 
tornis un iepriekšējās vasaras vētrā stipri sapostīts jumts. Draudzes telpā 
trūkst grīdas, daudz bojājumu sakristejā.60 smagie saimnieciskie apstākļi 
pēckara gados neļāva bojājumus savlaicīgi salabot, un 1739. gada vizitācijas 
protokolā lasāms, ka celtne ir nožēlojamā stāvoklī. Koka velves gandrīz visas 
satrūdējušas un draud iegāzties, sakristejas jumts ļoti bojāts, caur to lietus 
un sniegs nokļūst telpā, ieejas durvis salauztas. Baznīcas grīda tikai daļēji 
izklāta dēļiem, caur lielajām ieejas durvīm tek iekšā ūdens. Ļoti bojāts arī 
tornis, īpaši smaile. Dakstiņiem klātais jumts ir caurs un neaiztur ne lietu, 
ne sniegu, kas krīt uz velvēm. Draudzes telpas velves stāvoklis draudīgs, tā 
jebkurā brīdī var iegāzties un nogalināt baznīcēnus. 

Pēc baznīcas priekšnieka sastādītā maksas aprēķina, celtnes sakārtošanai 
vajadzēja 700 valstsdālderu. rīgas–Valmieras apriņķu Baznīcu virsvalde 
norādījusi, ka draudzes priekšniekam jārūpējas, lai nepieciešamos remontus 
veiktu trīs gadu laikā, citādi būs jāmaksā 100 valstsdālderu liela soda 
nauda.61 

Matīšu baznīcas atskaites un rēķini liecina, ka vajadzīgos līdzekļus 
izdevās atrast un nākamo divu gadu laikā celtni sakārtoja. ēkai ne tikai 
uzlika jaunu jumtu, bet arī atjaunoja jumta krēslu un torņa smaili. Iekštelpas 
sienām izlaboja apmetumu un tās nokrāsoja, ielika jaunas durvis, salaboja un 
iestikloja logu rāmjus. 1740. gada 2. februārī namdarim Mesingam (Messing) 
par Matīšu baznīcā veiktajiem namdara un galdnieka darbiem samaksāja 
192 valstsdālderus, tā paša gada 11. februārī šeit atveda 6000 kārniņu, 
kas maksāja 48 valstsdālderi. Vasarā remontam nopirka 22 pudus kaļķa, 
krāsvielas, līmi un mucu sodrēju. 18. novembrī stiklinieks Kāvers (Kawer) 
saņēma astoņus valstsdālderus par baznīcas logu iestiklošanu, nedaudz 
vēlāk Burtnieku muižas kalējam Mārtiņam rubem (Rubbe) samaksāja 
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astoņus valstsdālderus par metāla kalumu – bultu, skavu, dažāda izmēra 
naglu, viru, āķu u.c. – izgatavošanu, bet Budenbrokas muižas kalējs par 
divu vecu atslēgu salabošanu un trīs jaunām atslēgām saņēma 53 grašus. 
Par nepieciešamo mūrnieka darbu veikšanu baznīcas priekšstāvis – 
apriņķa komisārs fon Felkerzāms – noslēdza līgumu ar mūrnieku Illaueru 
(Illauer), kurš celtnē strādāja 31 nedēļu. Darbi vēl nebija pabeigti, kad 
atklājās, ka tie nav veikti kvalitatīvi – no sienām nokritis kaļķis, nokrituši 
arī vairāki jumta kārniņi. līgumā noteikto summu – 161 valstsdālderis – 
meistars saņēma tikai pēc defektu novēršanas. ne vairs tik intensīvi, 
tomēr labošanas darbi Matīšos turpinājās arī 1741. gadā, kad no Breslavas 
muižas atveda 3000 ķieģeļu, šeit strādāja mūrnieks Jercens (Jertzen), kurš 
1741. gada 1. augustā par darbu saņēma vienu valstsdālderi.62  

Veiktie remonti ļāva turpmāk vairākus gadu desmitus izmantot baznīcas 
ēku bez lieliem izdevumiem. Vēl 1768. vizitācijas protokolā lasāms: “Baznīcas 
ēka ir labā stāvoklī. Mācītājs gan teicis, ka bojāts ir tornis, jo skolmeistars smaili 
uzstādījis uz satrūdējušiem stabiem. `nelieli labošanas darbi nepieciešami 
arī sakristejā.”63 Ziņas par padarīto sniedz 1773. gada avoti: baznīcas rēķinos 
lasāms, ka šajā gadā latviešu izcelsmes mūrniekam no Valmieras muižas par 
baznīcas jumta un mūra salabošanu samaksāts 11 valstsdālderu 27 markas. 
Vienlaicīgi baznīca par 32 valstsdālderiem nopirkusi arī 4000 ķieģeļu un 
četrus lastus kaļķa par pieciem valstsdālderiem.64 

apjomīgi remontdarbi Matīšu baznīcā veikti laikā no 1777. līdz 
1779. gadam. to nepieciešamība pamatota jau gadu iepriekš – 1776. gada 
vizitācijas protokolā uzsvērts, ka jāsalabo baznīcas jumts, tāpat arī grīdas 
un sienas, kur vietām nokritis kaļķa apmetums. rīgas–Valmieras apriņķu 
Baznīcu virsvalde noteica, ka jumta remonts jāveic jau nākamajā vasarā, bet 
pārējie darbi – divu gadu laikā.65 

lielu darba daļu trīs gadu laikā šeit veica namdaris Heinrihs Šīrs 
(Schier). Jau 1777. gada 1. maijā viņam par materiāliem un darbu samaksāti 
65 valstsdālderi, nedaudz vēlāk par torņa zelmiņa lūku nostiprināšanu 
un vienas jaunas lūkas izveidi, kā arī par sakristejas durvju izgatavošanu 
meistars saņēma desmit valstsdālderu. Bez tam viņam pienācās arī pārtikas 
nauda – par 23 nedēļām 23 valstsdālderi, katru dienu četri stopi alus (kopā 
astoņi dālderi divas markas) un katru nedēļu viens stops degvīna (kopā 
pieci valstsdālderi trīsdesmit marku).66 
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1779. gadā namdaris Šīrs saņēma 258 valstsdālderus un divas markas 
par torņa smailes salabošanu. Viņa uzdevums bija izgatavot sastatnes no 
torņa lūkām līdz augšējam gailim, noņemt no koka smailes dēļus un bojātās 
konstrukcijas daļas un aizstāt ar jaunām, noņemt ķiveres metāla stieni un 
uzlikt jaunu. smaili vajadzēja nokrāsot zaļā krāsā. 

Meistaram palīdzēja rīgas skārdnieks Huiakts (Huyact), kuram par jauno 
skārdu un darbu samaksāja 24 valstsdālderus, bez tam vēl 20 valstsdālderu 
par vecā skārda labošanu. skārdnieks saņēma arī 9 valstsdālderus 24 markas 
par pārtiku un dzērieniem.67

1777. gada decembra beigās par 16 nedēļu darbu ievērojamu summu – 
344 valstsdālderi 14 markas – baznīcas priekšstāvis izmaksāja mūrniekam 
Kareram (Karer). Viņa uzdevums bija “izlabot visu, kas baznīcā bojāts, 
uzklāt jaunu jumtu, apmest ēkas fasādes, salabot ieejas portālus un zelmini, 
salabot sakristejas fasādes un iekštelpu, ko arī izbalsināt”.68 

Baznīcas rēķini liecina, ka šajā laikā Matīšu baznīcā strādājis arī 
krāsotājs Berlīns (Berlin), kurš 1779. gadā saņēma 50 valstsdālderu, 
1779. gadā torni labot palīdzējis arī zemnieku izcelsmes kalējs Čuguns, 
viņam samaksāti 3 valstsdālderi. 

nepieciešamos materiālus galvenokārt pirka pie rīgas tirgotāja Fišera 
(Fischer). 1777. gada 11. maijā viņam samaksāja 406 valstsdālderus 19 marku, 
no šīs summas par 10 000 dubultām latnaglām vien, kas “nepieciešamas 
baznīcas jumtam, grīdām, velvēm, sakristejai, galdnieka darbiem un tieši 
jaunajam jumta krēslam”, izdeva 40 valstsdālderu.69 tā paša gada 12. de-
cembrī Fišers saņēma vēl 22 valstsdālderus piecas markas. arī šoreiz viņš 
Matīšu baznīcai pārdeva dažāda izmēra naglas, bez tam – melnā un cinkotā 
skārda plāksnes un 14 mārciņu holandiešu līmes. Pēdējo rīgas tirgotāja 
rēķinu baznīcas priekšstāvis majors fon Zīverss samaksājis 1779. gada 
22. maijā. Preču uzskaitījumā bez 3000 dažāda izmēra naglām minēta arī 
angļu alva (desmit mārciņu), svins (desmit mārciņu), kolofons70 (divas 
mārciņas), 140 stopu eļļas, viens puds krīta un krāsvielas: pieci pudi svina 
baltā, 16¼ mārciņas zaļā krāsa, viens puds sudraba spīduma.71

Celtnes remontam nepieciešamos dažādos metāla kalumus izgatavoja 
vietējie draudzes muižu kalēji. 1777. gadā Bauņu muižas kalējs Kaibeneks 
(Kaibeneck) un latviešu izcelsmes atslēdznieks izgatavoja 152 dažādus 
izstrādājumus, par ko saņēma 20 valstsdālderu 30 marku. rēķinā uzskaitīti 
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6. att. Matīšu baznīca. skats no pastorāta. J. K. Broces zīmējums. 1792. 
oriģināls: J. Chr. Brotze. Sammlung verschiedner Liefländischer Monumente.. Bd. 5. s. 29. 

Manuskripts latvijas akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļā. 

7. att. Matīšu baznīca ar līdzās esošo baznīcas krogu. J. K. Broces zīmējums. 1804. 
oriģināls: J. Chr. Brotze. Sammlung verschiedher Liftländischer Monumente .. Bd. 9. s. 167. 

Manuskripts latvijas akadēmiskās bibliotēkas rokrakstu un reto grāmatu nodaļā. 
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priekšmeti, kā 16 enkuri lielajai dzegai, 28 skavas, katra 12 collu gara, 12 vēja 
āķu torņa lūku jaunajiem aizvērtņiem, septiņi jauni rokturi, astoņas jaunas 
durvju viras, viens durvju riņķis, viens durvju klauvējamais ar rokturi 
sakristejas durvīm u.c.72 

nedaudz naglu Matīšu baznīcai 1779. gadā pārdevis Valmieras tirgotājs 
Marēns (Maren), Valmieras tirgotājs Šulcs (Schultz) un kāds Pellela (Pellel) 
kungs.73 

nākamās pārbūves Matīšu baznīcā notika 18. gadsimta pašās beigās. 
1800. gada janvāra sākumā baznīcas priekšstāvis adams fon Ceimerns ziņoja 
rīgas–Valmieras apriņķu Baznīcu virsvaldei, ka “baznīcā divu iepriekšējo gadu 
laikā veikti apjomīgi remonti un tagad tā ir pilnīgā kārtībā”.74 Par iepriekšējā gada 
darbu galdniekam samaksāti 66 valstsdālderi, krāsotājam – 20 valstsdālderu, 
mūrniekmeistaram – 25 valstsdālderi. Bijuši nepieciešami arī 1500 ķieģeļu, par 
kuriem samaksāti 7 valstsdālderi 35 markas. Jādomā, pārbūves laikā mainīja 
arī baznīcas logu ailu formu – sākotnējo lokveida arkas pārsedzi aizstājot ar 
līmenisku, līdz ar ko ailas ieguva taisnstūra formu. Droši var apgalvot, ka šajā 
pārbūvē celtne ieguva jaunus logu rāmjus, ko apliecina atzīme rēķinos, ka 
“latviešu izcelsmes kalējam par jauno logu apkalumiem samaksāti 13 valsts-
dālderu, bet stikliniekam – 64 valstsdālderi”.75 literatūrā rodamas ziņas, ka 
divos gados atjaunoja arī baznīcas jumtu, nomainot ne tikai segumu, bet arī 
konstrukciju, un atjaunoja draudzes telpas velves.76 Celtne ieguva izskatu, kāds 
attēlots Johana Kristofa Broces (Brotze) 1804. gada zīmējumā: gaiši krāsota, ar 
sarkanu kārniņu jumtu klāta ēka. Celtnei ir taisnstūra formas logailas, kurās 
ievietoti sīkrūšu dalījuma logi. torņa smaile, kaut arī nomainīta, tomēr galvenos 
vilcienos vēl saglabājusi sākotnējo formu.77

turpmāko gadsimta ceturksni baznīcā nopietni labošanas darbi 
nenotika. Iespējams, celtnes tehniskais stāvoklis to neprasīja, bet zināmu 
lomu spēlēja arī apstāklis, ka 19. gadsimta sākumā Baznīcu virsvalde izdeva 
rīkojumu, ar kuru bez īpašas atļaujas aizliedza baznīcas un pastorāta ēku 
remontiem izmantot baznīcas kases ienākumus. naudu atvēlēja tikai pašam 
nepieciešamākajam – sasisto loga rūšu aizstāšanai ar jaunām, dažu jumta 
kārniņu nomaiņai un seguma pārklāšanai ar kaļķi, jaunu zvana siksnu 
pirkšanai vai veco labošanai.78 

1832. gada 8. decembra konventā baznīcas priekšstāvis Zemes tiesas 
tiesnesis K. fon stādens (Staden) ierosināja pārbūvēt baznīcas griestus, jo 
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draudzes telpā jūtams ļoti neveselīgs caurvējš. Viņš ierosināja klātesošiem 
uzaicināt būvmeistaru un noskaidrot, kādā veidā šo trūkumu varētu 
novērst. Iegūto informāciju nolēma apspriest nākamajā konventā.79 tad 
draudzes locekļi vienojās, ka caurvēju varētu novērst, papildinot esošo dēļu 
apšuvumu ar vēl vienu klājumu. Bez tam nolēma darbu laikā izgatavot 
arī sešas kolonnas kora balstīšanai un salabot baznīcas dēļu grīdu. Darba 
līgumu noslēdza ar krievu namdari Vasilu, kuram par dēļu griestu ielikšanu, 
sešu kolonnu izgatavošanu kora balstīšanai un bojāto vietu salabošanu 
grīdā apsolīja maksāt 30 rubļu sudrabā. 1833. gada 8. septembrī baznīcas 
priekšstāvis K. fon stādens lūdza rīgas–Valmieras apriņķu Baznīcu 
virsvaldei atļauju nepieciešamo naudas summu paņemt no baznīcas kases.80 
nākamā gada rudenī darbus pabeidza.81 

19. gadsimta 30. gadu beigās uzcēla jaunu baznīcas torņa smaili. Jau 
1837. gada vasarā pēc rūpīgas apskates nolēma, ka veco vairs nav vērts 
labot, tā draud nogāzties un nevar stāvēt ilgāk kā līdz nākamajam pavasarim. 
1838. gada konventā secināja, ka limbažu būvmeistaram Hesem (Hesse) 
par darbu, neskaitot kokmateriālus, kaļķi, ķieģeļus un mūrnieka darbu, būs 
jāmaksā 420 rubļi sudrabā, bet visa būve varētu izmaksāt ap 600 rubļiem 
sudrabā. Baznīcas rīcībā bija tikai 300 rubļu, kas ieguldīti Vidzemes ķīlu 
zīmēs, un 24 rubļi ½ kapeikas skaidrā naudā. Cerēt uz ziedojumiem 
likās veltīgi. Bez tam 1838. gada ziemā nebija sniega, kas ļoti apgrūtināja 
kokmateriālu sagādāšanu, tādēļ konventa locekļi vienojās, ka nākamajā 
pavasarī vajadzētu torņa smaili noņemt, baznīcas zvanu uzkārt uz speciāli 
šim nolūkam pie baznīcas uzslietiem koka stabiem, bet torņa atvērumu, 
kas radīsies pēc smailes noņemšanas, noklāt ar dēļiem. Būtu vēlams sarīkot 
būvdarbu mazāksolīšanas konkursu, pēc tam darbus uzticēt meistaram. 
kurš apņemsies tos veikt par vismazāko cenu. Bez tam jānosūta lūgums 
rīgas–Valmieras apriņķu Baznīcu virsvaldei atļaut būves finansēšanai 
izmantot baznīcai piederošos 300 rubļus sudrabā, kas ieguldīti Vidzemes 
ķīlu zīmēs.82 

Konkurss par mazāksolīšanu vai nu nenotika, vai arī tajā uzvarēja 
limbažu būvmeistars Hese, tomēr vēl 1838. gada beigās līgums ar meistaru 
nebija noslēgts, jo viņa izstrādātā smailes skice, pēc konventa locekļu 
domām, baznīcai nebija piemērota. Meistaram uzdeva izgatavot vēl divus 
projekta variantus, tiklīdz kāds no tiem būs apstiprināts, tiks noslēgts arī 
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līgums par būvdarbu veikšanu. līdz ar ziemas sākšanos plānoja sagādāt un 
atvest uz celtni arī nepieciešamos kokmateriālus.83 

nākamo divu gadu laikā jaunā 150 pēdu84 augstā torņa smaile bija gatava. 
rotājumam izgatavoja arī jaunu vara gaili un vara lodi, kas kopā izmaksāja 
22 rubļus sudrabā 75 kapeikas.85 

Zināms, ka baznīcu uzposa 1881. gadā, kad draudze gatavojās celtnes 
200 gadu jubilejai: laboja ēkas jumtu, apmeta un balsināja fasādes un 
iekštelpu, pārkrāsoja torņa smaili. ap altāri un kanceli uzgleznoja tumši 
sarkanas krāsas drapērijas.86 

Iekštelpu remontēja arī 1902. gadā, kad būvmeistars ramats par 
428 rubļiem sudrabā 34 kapeikām atjaunoja baznīcas grīdu, sešu metru 
augstumā ar eļļas krāsu nokrāsoja draudzes telpas un sakristejas sienas, bet 
Bauņu muižas Zelles māju saimnieks Jānis Zvirbulis prasmīgi pārkrāsoja 
1881. gadā veidotās drapērijas, tagad tās ieguva zilu krāsu.87 

Divdesmitā gadsimta sākumā vairāk nekā pusgadsimta veco torņa smaili 
vajadzēja mainīt. slikto stāvokli konstatēja 1903. gada vasarā: smailes nesošā 
konstrukcija bija satrunējusi un draudēja nogāzties, tādēļ bija nepieciešams 
to steidzīgi nojaukt. to Bauņu muižas kalējs augusts Zalcmanis 14 dienu 
laikā izdarīja tā paša gada oktobrī, par ko viņam samaksāja 100 rubļu 
sudrabā. Izveidojušos atveri noklāja ar kārniņu jumtu.88

Jauno smaili nolēma celt pēc vecās parauga, pēc iepriekšējiem aprēķiniem 
tā izmaksātu apmēram 1800 rubļu sudrabā. rīgas–Valmieras apriņķu 
Baznīcu virsvalde atļāva izmantot 600 rubļu no baznīcas kases, tikpat lielu 
summu ziedoja draudzes muižu īpašnieki, bet pārējos līdzekļus cerēja 
savākt no draudzes zemniekiem, katram saimniekam dodot vienu rubli, 
puisim – 25 kapeikas, bet meitai – 20 kapeikas. attiecīgo atļauju Vidzemes 
konsistorija izsniedza 1904. gada 19. martā.89 

līdzekļu trūkums plānotos darbus aizkavēja, un 1907. gada 2. augusta 
konventā nolēma, ka mērķtiecīgāk būtu torņa smaili veidot no metāla 
konstrukcijas. Kaut arī tas izmaksās dārgāk – apmēram 3000 rubļu sudrabā, 
tomēr celtne kalpos ievērojami ilgāk. Iepriekšējo trīs gadu laikā torņa smailes 
būvei 1200 rubļu sudrabā jau bija savākti, visai droši varēja prognozēt, ka 
gan latviešu, gan vācu draudze katra iemaksās vēl 900 rubļu sudrabā, 
500 rubļu varētu iegūt, rīkojot dažādus pasākumus. Muižu īpašnieki 
apsolījās sagādāt nepieciešamos kokmateriālus, ķieģeļus, kaļķi u. tml., bet 
zemnieki – atvest uz baznīcu metāla konstrukcijas.90 
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8. att. Matīšu baznīca torņa smailes atjaunošanas laikā 1907., 1908. gadā. Foto. 
oriģināls Baltijas Centrālajā bibliotēkā.
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Jau mēneša beigās – 27. augustā – konventa locekļi vienojās, ka, tiklīdz 
būs savākti nepieciešamie 3000 rubļu sudrabā, jāsāk smailes celtniecība. 
tādēļ tuvākajā laikā uz baznīcu jāatved būvmateriāli: 3900 ķieģeļu, astoņi 
baļķi (četras asis91 gari un desmit collas92 plati), 36 pūri dzēsta kaļķa, 20 ve-
zumu grants, divi vezumi cementa, 28 egļu koka baļķi (piecas asis divas 
pēdas gari, sešas collas diametrā), 14 baļķu (četras asis trīs pēdas gari, 
astoņas collas diametrā), 20 mietu (piecas asis trīs pēdas gari), 30 latu, 
120 dēļu (1½ collu biezi), 70 dēļu (vienu collu biezi), 18 plankas (3½ collu 
biezas), 14 dēļu un 20 latu dzegai.93 

1907. gada 3. decembrī baznīcas priekšstāvja ziņojumā rīgas–Valmieras 
apriņķu Baznīcu virsvaldei lasāms, ka draudzes locekļi dara visu iespējamo, 
lai, izmantojot labvēlīgo laiku un sniegu, varētu atvest uz baznīcu 
nepieciešamos materiālus. Diemžēl torņa metāla konstrukciju sagāde 
būtiski kavējas, jo materiālus iepirka dažādās fabrikās. Būvei nepieciešamie 
līdzekļi iepriekšējā gadā bija papildinājušies par 500 rubļu sudrabā.94 Vēl 
1907. gada 27. decembrī līgumu par torņa smailes uzstādīšanu noslēdza 
ar kalēju augustu Zalcmani. Viņš apsolījās smailes metāla konstrukciju 
samontēt par 800 rubļiem sudrabā, ierēķinot summā arī stalažu uzstādīšanu 
(darbs un materiāli, izņemot naglas). Meistars pārklāja arī smaili ar cinkoto 
skārdu, par šo darbu saņemot vēl 400 rubļu sudrabā.95 nākamajā vasarā 
jaunās 15 metru augstās smailes celtniecību pabeidza.

Pēc Pirmā pasaules kara baznīcu pirmo reizi remontēja tikai 1927. gada 
vasarā, kad rīgas uzņēmējs strēģelis salaboja jumtu, apmeta un balsināja 
fasādes, nokrāsoja torņa galeriju un smaili. Desmit gadu vēlāk uzņēmējs 
edvīns Plekāns par 2000 latu salaboja baznīcas jumtu un izkrāsoja 
iekštelpu. tajā pašā gadā pārkrāsoja arī torni un smaili, balsināja sakristeju, 
laboja interjera priekšmetus, kā arī baznīcas solus un altāri. Šo darbu tāme 
sasniedza 770 latu.96 

turpmāko draudzes darbību pārtrauca otrais pasaules karš.

Matīšu baznīcas inventārs un interjers

Pastāvēšanas laikā pakāpeniski bagātinājās baznīcas inventārs, kura 
priekšmetus galvenokārt izmantoja reliģisko rituālu laikā, vienlaikus tie 
greznoja arī telpas interjeru. 
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senākās ziņas par baznīcai piederošo inventāru atrodamas vizitāciju 
protokolos. 1739. gadā baznīcas rīcībā bijuši: skaista līķu sega, ko baznīcai 
dāvinājis zemes tiesas tiesnesis fon Štreiterfelds, alvas kauss ar alvas oblātu 
šķīvi un trīs komplektam piederošām kausa sedziņām, sarkana rupja sega, 
ar ko apklāts altāris, veca, balta ar sarkanu apmali rotāta sega, trīs lieli 
alvas svečturi, misiņa kroņlukturis ar 12 zariem, kuru 1699. gadā baznīcai 
dāvinājis Jaunburtnieku muižas brīvzemnieks Ziemelis, vidēji liels metāla 
zvans, ziedojumu trauks, baznīcas lāde, skārda krājkase, baznīcas grāmata, 
divi rupjas vadmalas auduma gabali, ar kuriem pārklāj kanceli un altāri, 
no tiem paredzēts izgatavot lielāku un mazāku līķu segu, latviešu Bībele, 
latviešu sprediķu grāmata, baznīcas noteikumi. Diemžēl laikā no 1726. gada 
līdz 1739. gadam no baznīcas pazudis sudraba kauss, baznīcas grāmata un 
baznīcas lāde.97

18. gadsimta beigās baznīcas inventārs jau bagātāks un greznāks. 
1776. gada sarakstā kā pirmais minēts liels sudraba kauss kopā ar oblātu 
trauku un šķīvi, ko dāvinājis valsts padomnieks grāfs fon Zīverss.98 
Minētais kauss draudzei kalpoja visu turpmāko darbības laiku, bet pēc 
tās likvidācijas 1965. gadā nonāca Valmieras novadpētniecības muzejā. 
Kausam ir apaļa profilēta pamatne ar pāreju kātā, masīvs bumbierveida 
noduss, sekla, cilindriska kūpa ar nedaudz atliektu malu. trauka iekšpuse, 
augšējā mala, kā arī joslas uz kāta un pamatnes zeltītas, kātu rotā aplikatīva 
lapiņu josla. Par dāvinātāju un dāvinājuma laiku vēsta apakšpusē iegravēts 
uzraksts: “J. J. V. s. ao 1750.”, kas atšifrējot nozīmē – Joahims Johans fon 
Zīverss (Joahim Johann von Sievers),99 izgatavots 1750. gadā. tērbatas pilsētas 
zīme un meistara zīme – iniciāļi CFH – norāda priekšmeta izgatavošanas 
vietu un autoru.100 

Baznīcas inventāra sarakstā vēl uzskaitīti: neliels sudraba kausiņš ar 
oblātu trauku un šķīvi, arī tos dāvinājis J. J. fon Zīverss, divi ziedojumu maki 
no sarkana samta, vienam zelta, otram – sudraba diegu izšuvums, abiem ir 
sudraba maliņas un zvaniņi, divi veci alvas kausi ar oblātu šķīvi, bet tos 
vairs nelieto, divi kroņlukturi, misiņa kristāmbļoda, trīs lieli alvas altāra 
svečturi, viens kanceles misiņa svečturis, balta altāra sega, izšūta ar zelta un 
sudraba diegiem, tai apkārt zelta bārkstis, kā arī līdzīga kausa sedziņa, veca 
kokvilnas kausa sedziņa ar sarkanu ziedu izšuvumu, sarkana atlasa altāra 
sega ar zelta bārkstīm, veca, pilnīgi izbalējusi altāra sega, veca kokvilnas 
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9. att. 1750. gadā izgatavotais sudraba kauss, ko Matīšu baznīcai dāvinājis Joahims 
Johans fon Zīverss. Foto. negatīvs rundāles pils muzejā nr. 16696.
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sega altāra pēdas apsegšanai, jauna līķu sega, veca līķu sega, jauns kanceles 
un altāra pārsegs, seši melni aizkari, divi pozitīvi101, no kuriem viens, kas 
novietots altāra priekšā, nelietojams, torņa metāla zvans, baznīcas lāde ar 
trim atslēgām, metāla krājkase, divas baznīcas grāmatas, neliels metāla 
katliņš, liela lāde, kurā glabā baznīcas inventāra priekšmetus.102

Draudzes turīgākie locekļi inventāra priekšmetus Matīšu baznīcai 
dāvināja arī 19. gadsimtā. 1863. gada Vilzēnu muižas īpašnieks grāfs Karls 
aleksandrs Zīverss ziedoja sudraba krucifiksu, 1868. gadā barons adams 
Burhards fon Ceimerns lindenšterns (Ceumern-Lindenstern) – divus altāra 
svečturus, vēl divus līdzīgus svečturus 1871. gadā baznīcai novēlējusi Urgas 
muižas īpašniece fon stādena. 1882. gadā Bauņu muižas īpašniece fon Gincela 
(Güntzel) inventāru papildināja ar greznu altāra segu, 1887. gadā pirmajam 
kroņlukturim, ko baznīca saņēma dāvinājumā 1699. gadā, pievienojās vēl 
divi kroņlukturi.103 Var piebilst, ka 1861. gadā baznīcas inventāra vērtība 
bija 684 rubļi 13 kapeikas sudrabā.104

 Iespēju robežās nepieciešamo inventāru arī pirka. Piemēram, 1803. gadā 
naktī no 20. uz 21. septembrī Matīšu baznīcā caur sakristejas logu ielauzās 
zagļi un no lielās baznīcas lādes izņēma gandrīz visas altāra segas un līķu 
pārklājus.105 tā kā šie priekšmeti bija ļoti nepieciešami, 1803. gada rudenī 
par 14 valstsdālderiem nopirka melnu audumu, no kura kāda latviešu 
zemniece sašuva segu, par ko no baznīcas kases saņēma 15 markas.106 
Baznīcas rēķini vēsta, ka 1807. gadā par 30 markām iegādāts jauns oblātu 
šķīvis, bet 1815. gadā – jauna baznīcas lāde, kas maksājusi 9 rubļus 
sudrabā. Visvairāk lietotais priekšmets, šķiet, bijis ziedojumu trauks, tādēļ 
tas vairākkārt labots – 1814. un 1822. gadā.107            

Divdesmitā gadsimta sākumā Matīšu baznīcai piederēja altāra segas 
piecās liturģiskās krāsās – balta, sarkana, zaļa, violeta un melna. Diemžēl 
Pirmā pasaules kara gados četras no tām gāja bojā, saglabājās tikai sarkanā, 
kura bija stipri nolietota un 1927. gadā to vajadzēja labot. 1933. gadā 
draudzes sieviešu komiteja sarūpēja vēl arī melnās krāsas altāra segu.108 

Matīšu baznīcai laikā līdz otrajam pasaules karam bijuši trīs zvani. 
Pirmais, ko baznīcai celšanas laikā dāvināja Zviedrijas karalis, kalpoja 
līdz 19. gadsimta 30. gadiem. 1839. gadā, jaunās torņa smailes būves laikā 
veco zvanu noņēma un tā vietā par 150 rubļiem sudrabā rēvelē pasūtīja 
jaunu, 24 pudu smagu zvanu, kura mēle vien svēra 24 mārciņas.109 Šo 
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zvanu izmantoja līdz 1901. gadam, kad tas arvien straujāk sāka zaudēt 
dzidro un spēcīgo skaņu. Zvanu tuvāk neapskatot, Valdajas lietuvē pasūtīja 
jaunu, apmēram 40 pudu smagu zvanu, ar kuru nākamajā gadā nomainīja 
iepriekšējo. tomēr jau 1926. gada rudenī šā zvana skaņa kļuva neskaidra, 
pēc apskatē izrādījās, ka tas ir ieplīsis. Pēc neilga laika šo zvanu nomainīja 
ar iepriekšējo, 1839. gadā lieto, jo, rūpīgāk pārbaudot, konstatēja, ka tam 
bijusi bojāta tikai izolācija.110  

Baznīcas iekštelpā galvenais priekšmets ir altāris. Matīšos, pārbūvējot 
iepriekšējo, jaunu altāri izveidoja 1859. gadā. Mainījās arī novietne – to no 
altārkora vidusdaļas aizbīdīja pie austrumu sienas. Jaunajai altārgleznai 
izmantoja Karla Brilova (Brülow) darba kopiju.111 1884. gada 26. septembrī, 
mēģinot baznīcu aplaupīt, zagļi altāra gleznu sagraizīja, taču pēc pāris 
gadiem to izdevās veiksmīgi atjaunot.112 

1930. gadā baznīcas dienvidu pusē, iepretim kancelei uzstādīja otru – 
mazo altāri, kuru par 184 latu samaksu darinājis galdniekmeistars ansis 
Zīle. rīgas Doma baznīcas mācītājs edgars Bergs 1930. gada 19. jūlijā altāri 
iesvētīja.113 

Baznīcas kancele gadsimtu gaitā, šķiet, pārbūvēta, tomēr arhīva 
dokumentos ziņas par to nav izdevies atrast. savu novietni tā nav 
mainījusi. Uz kanceles sienām, kāpņu un durvju pildiņiem bija Pestītāja, 
evaņģēlistu un kristīgo sadzīves ainu gleznojumi.114 Dekoratīvs, ar krāšņiem 
kokgriezumiem rotāts ir kanceles jumtiņš, virs kura uzstādīta kokā griezta 
pelikāna skulptūra.

Kopš darbības sākumiem Matīšu baznīcā dievkalpojumu laikā skanējusi 
mūzika. sākotnēji tās bija tikai dziesmas,115 līdz 18. gadsimta otrajā pusē 
dziedājumu pavadīšanai nopirka pozitīvu, kuru novietoja altārtelpā. 
Instrumenta spēlēšanai visbiežāk nolīga draudzes skolotāju.  

1832. gada beigās draudzes un tās locekļu saimnieciskais stāvoklis 
ļāva domāt par ērģeļu iegādi. Jautājumu apsprieda 8. decembra baznīcas 
konventā. Instrumentu izgatavot bija apņēmies Viļķenes sv. Katrīnas 
baznīcas ērģelnieks Veiss (Weiss), kurš par savu darbu prasīja 400 rubļu 
sudrabā. Bez tam vēl 30 rubļu sudrabā vajadzēja ērģeļu uzstādīšanai, 
nokrāsošanai ar eļļas krāsu un zeltīšanai. Šos darbus ērģelnieka Veisa 
uzraudzībā veiktu draudzes izvēlēti lietpratēji. Klātesošie vienojās, ka 
ērģeles krāsos pērļu krāsā un nepieciešamajās vietās izveidos dekorus.116 
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Jaunā iecere šķita īstenojama, jo vairāki draudzes muižu īpašnieki 
ērģeļu iegādei jau bija apsolījuši konkrētas naudas summas: no Bauņu 
muižas – Viņa ekselence ģenerālleitnanta fon Gincela kundze, dzim. 
grāfiene Katarīna Zīversa (Günzel, geb. Gräfin Sievers) – 100 rubļu sudrabā, 
no Mīlītes muižas – slepenpadomnieka barona Ikskila kundze, dzim. 
grāfiene Benedikte elizabete Zīversa (Uexküll, geb. Gräfin Sievers) – 100 rubļu 
sudrabā, no Breslavas muižas – majora fon Ceimerna-lindenšterna, dzim. 
fon Baumgartena (Ceumern-Lindenstern, geb. von Baumgarten) – 25 rubļus 
sudrabā. Muižu īpašniekiem, kuri nebija ieradušies uz konventa sēdi, izsūtīja 
rakstiskus uzaicinājumus finansiāli atbalstīt ērģeļu iegādi. atsaucoties uz 
tiem, Vecates muižas īpašniece grāfiene Zīversa, dzim. baronese Mengdena 
(Sievers, geb. Mengden) apsolīja 37 rubļus 50 kapeikas sudrabā, fon Šrēders 
no Burtnieku un Briedes muižas – 30 rubļu sudrabā, bet grāfs Karls eduards 
Zīverss no Vilzēnu muižas – 50 rubļu sudrabā. Vēl trūkstošos 87 ½ rubļus 
sudrabā baznīcas priekšstāvis, iepriekš saņemot rīgas–Valmieras apriņķu 
Baznīcu virsvaldes atļauju, ieteica paņemt no baznīcas kases.117 

Jauno instrumentu, lai to izmēģinātu un novērtētu, ērģelnieks Veiss Matīšos 
uzstādīja jau 1832. gada sākumā. Jādomā, draudzes locekļus tas apmierināja, 
arī finansiālie jautājumi risinājās veiksmīgi, un šajā pat gadā draudze ieguva 
ērģeles savā īpašumā. apliecinājums rodams baznīcas rēķinos – 1832. gadā 
ērģelniekam apinim par ērģeļu pārbaudīšanu samaksāti 4 rubļi sudrabā, bet 
ērģeļmeistaram Veisam par Matīšu baznīcas ērģelēm – 430 rubļu sudrabā.118

1835. gadā pārveidoja ērģeļu balkonu: ap instrumentu izveidoja galeriju 
un balkona balstīšanai – jaunas kolonnas. Par galerijai nepieciešamajām 
divām plankām (četras asis garām, 14 collas platām un 3 collas biezām) no 
baznīcas līdzekļiem samaksāja 1 sudraba rubli 25 kapeikas, par galdnieka 
darbu galerijas izgatavošanā un jauno balkona kolonnu nokrāsošanu ar eļļas 
krāsu – septiņi rubļi sudrabā.119 1842. gadā ērģeļu balkonu paplašināja, šim 
nolūkam iegādājās septiņus egles koka dēļus.120 

Darbības laikā instrumentu vajadzēja periodiski skaņot, kā arī veikt 
lielākus vai mazākus labošanas darbus. Piemēram, 1840. gadā par ērģeļu 
skaņošanu maksāti pieci rubļi sudrabā, bet 1843. gadā par labošanu – desmit 
rubļu sudrabā.121   

Pēc divdesmit gadu kalpošanas atzina, ka ērģeles ir lietošanai nederīgas, 
un 1863. gada 25. jūnija konventa sēdē klātesošie apsprieda jauna 
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instrumenta iegādes iespējas. Ideju atbalstīja divas trešdaļas locekļu. Pretim 
balsoja pārstāvji no grāfam Karlam eduardam Zīversam piederošās Vilzēnu 
muižas un grāfam nikolajam Karlam Zīversam piederošās Vecates muižas. 
Kad mājās atgriezās paši īpašnieki, arī viņi izteica gatavību ieceri finansiāli 
atbalstīt. Pēc sākotnējiem aprēķiniem, instrumenta iegāde varētu izmaksāt 
ap tūkstoš rubļiem sudrabā.122

līdz ieceres īstenošanai pagāja pieci gadi – jaunas ērģeles baznīca ieguva 
tikai 1867. gada 27. augustā. tās par 1800 rubļiem sudrabā uzbūvēja un 
uzstādīja ērģeļmeistars ladegasts Veisenfelss (Weißenfels).123 

Matīšu baznīcas rēķinos rodamas arī norādes par baznīcas solu labošanu. 
Piemēram, 1777. gadā namdarim Johanam Heinriham Šīram vajadzēja 
izgatavot jaunus solus gan turīgajiem draudzes locekļiem, gan zemniekiem. 
Ievērojot taupību, vecās durvis no solu grupas, kur sēdēja mantīgie, paredzēja 
izņemt un ielikt zemnieku solu grupas nožogojumā. tomēr durvis izrādījās 
pārāk bojātas, tādēļ arī zemnieku solu grupai izgatavoja 12 jaunas durvis un 
12 solu atzveltnes. Darbi ilga 20 nedēļas, meistars saņēma 65 valstsdālderus, 
kā arī 20 valstsdālderu pārtikas naudu, piedevām vēl katru dienu četrus 
stopus alu un pa visu laiku – vienu stopu degvīna.124 Zināms, ka trīs jaunus 
solus baznīcai izgatavoja arī 1836. gadā.125

Pārmaiņu laiki

Pēc otrā pasaules kara draudze skaitliski būtiski samazinājās, tomēr 
1949. gada 27. maijā Bauņu pagasta Izpildu komiteja noslēdza līgumu ar 
Matīšu draudzes locekļiem par baznīcas, kulta priekšmetu un mācītājmājas 
pārņemšanu draudzes aprūpē.126. līdzekļu trūkums kļuva par hronisku 
parādību, apsīka arī sabiedriskās aktivitātes. to izmantoja padomju valdība, 
kura mērķtiecīgi dažādiem līdzekļiem centās panākt draudzes likvidāciju. 
Pārmaiņas notika 20. gadsimta 60. gadu vidū: 1964. gada 19. janvārī vairāki 
draudzes locekļi nosūtīja vēstuli reliģisko kulta lietu pilnvarotajam latvijas 
Psr MP un paziņoja, ka draudzes locekļi atteikušies sastāvēt draudzes 
padomē, līdz ar to draudze turpmāk vairs nevar darboties, jo nav kas 
kārto materiālās saistības ar valsti un mācītāju.127 Galīgo lēmumu pieņēma 
Valmieras rajona Izpildu komiteja, kas 1964. gada 22. decembrī paziņoja 
par baznīcas slēgšanu un ēkas nodošanu vietējām varas struktūrām, kā 
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10. att. Matīšu baznīcas altārtelpa 1968. gadā. Foto.
negatīvs rundāles pils muzejā nr. 2510.

arī uzdeva pašvaldībai divu nedēļu laikā iesniegt priekšlikumus celtnes 
turpmākajai izmantošanai.128 

sākotnējā vēlme bija baznīcā iekārtot sporta zāli, tomēr jau 1965. gada 
28. maija Matīšu ciema padomes lēmumā lasāms, ka telpās nolemts iekārtot 
novadpētniecības muzeju.129 Šāda funkcija neprasīja būtiskas pārbūves 
un seno celtni nesapostīja. 1965. gada 3. jūlijā baznīcas ēku un inventāru, 
pievienojot speciālu aktu, nodeva Matīšu ciema Darbaļaužu deputātu 
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11. att. Matīšu baznīcas iekštelpa 1968. gadā. Foto.
negatīvs rundāles pils muzejā nr. 2511.

padomes Izpildu komitejas rīcībā. Baznīcā vēl atradās: soli, galdi, paklāji, 
vāzes, sešas sienas lustras, divas griestu lustras, četri elektriskie svečturi, 
divi metāla svečturi, pieci koka svečturi, mazais altāris, lielais altāris, 
kancele, divi krucifiksi, viena trīsžuburu lustra, koka skapis, koka šķīvis, 
marmora plāksne, divas vīna krūzes, vīna kauss, oblātu trauks un zvans.130 

līdz ar atmodas sākumu un draudžu atdzimšanu latvijā arī Matīšu 
ciema iedzīvotāji vēlējās atjaunot draudzi un dievnamu. 1989. gadā sākās 
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nopietni remontdarbi, kas turpinājās līdz 1996. gadam. Kā vienu no pirmajām 
restaurēja altārgleznu un aizkrāsotās altāra un kanceles drapērijas. Celtnei 
uzklāja jaunu vara skārda jumtu, 1990. gada 16. februārī torņa smailē uzcēla 
gaili un lodi. 

 Matīšu baznīca, kaut vairākkārt pārbūvēta, tomēr pamatveidolā 
saglabājusi sākotnējo izskatu. tā ir viena no skaistākajām 17. gadsimta 
pēdējā ceturksnī Vidzemē būvētajām kulta celtnēm, kuras autors, iespējams, 

12. att. Matīšu baznīca 1997. gadā. Foto.
negatīvs rundāles pils muzejā nr. 33894.
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ir rīgas būvmeistars ruperts Bindenšū. Šobrīd dievnamā saimnieko Matīšu 
draudze un ir pamatotas cerības, ka būvi varēs skatīt un par viņu priecāties 
arī nākamās paaudzes. 
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dziedātājiem, kuru uzdevums bija dievkalpojumu papildināt ar reliģiskiem dziedājumiem. 
116 lVVa, 238. f., 1. apr., 664. l., 26., 27. lp.
117 turpat, 25. lp.
118 turpat, 40. lp.
119 turpat, 48. lp.
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120 lVVa, 238. f., 1. apr., 664. l., 79. lp.
121 turpat, 70.–85. lp.
122 turpat, 1255. l., 9. lp.
123 Par piemiņu Matīšu baznīcas un draudzes pagājušajiem 200 gadu pastāvēšanas svētkiem. 8. lpp.
124 lVVa, 238. f., 1. apr., 36. l., 56. lp.
125 turpat, 664. l., 52. lp.
126 latvijas Valsts arhīvs, 1448. f., 2. apr., 126. l., 7. lp.
127 turpat, 33. lp.
128 turpat, 35. lp.
129 turpat, 47. lp.
130 turpat, 48. lp.

Pārsla Pētersone

die kirche zu matīši/ st. matthiä – noch ein bau 
von bindenschu in lettland?

Die Kirche zu Matīši ist eines der im letzten Viertel des 17. Jahrhunderts 
in livland erbauten Gotteshäuser. Ihre architektur und Innenausstattung 
wurden maßgeblich von Grundsätzen und traditionen, die für sakrale 
Bauten jener Zeit charakteristisch waren, beeinflusst.

Die Kirche, deren Geschichte im vorliegenden Beitrag dargestellt wird, 
befindet sich im rayon Valmiera/ Wolmar, im Dorf Matīši/ Matthiä, 29 km 
nördlich von Valmiera an der straße Valmiera–Matīši.

Das Kirchspiel Matīši/ st. Matthiä wurde 1678 gegründet; darin waren 
folgende Güter eingefparrt: Breslava/ Breslau, Bauņu m./ Bauenhof, Mīlītes 
m./ neuhall/, Vilzēnu m./ Wilsenhof und Pučurga/ Galandfeld sowie teile 
von Burtnieku pilsmuiža/ schloss Burtneck, Vecate/ alt-ottenhof und 
Briedes m./ Bredenhof.

Der Bau der Kirche begann bald nach 1678. Das Gebäude war noch nicht 
ganz fertiggestellt, als die Kirche bereits am 21. september 1687 eingeweiht 
wurde und nunmehr hier Gottesdienste gefeiert wurden. auch am 31. Juli 
1688 waren die Bauarbeiten immer noch im Gange, als der sekretär der 
schwedischen Hauptrevisionskommission Gustav von Mengden Matīši 
besuchte. In seinem Bericht schreibt er, dass das Kirchengebäude, an dessen 
Bau schon vier Jahre lang gearbeitet werde, nur vier Wände und ein rotes 
Ziegeldach habe.

Die Frage, wer den entwurf für den Bau der Kirche geliefert hat, ist 
bis heute nicht ganz geklärt und bleibt offen. Der ursprüngliche Plan ist 
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leider nicht überliefert. Der architekt Paul Kampe ist der Meinung, dass der 
entwurf möglicherweise von dem rigaer Baumeister rupert Bindenschu 
stammt. Die Vermutung Kampes stützt sich auf die tatsache, dass die 
architektur der Kirche zu Matīši stark an die Bauformen der von rupert 
Bindenschu fünf Jahre früher errichteten Kirche zu limbaži/ lemsal erinnert. 
als kennzeichnende Merkmale der Bauten des berühmten Baumeisters 
nennt P. Kampe die einfachen, in mittelalterlichen traditionen gestalteten 
Fensteröffnungen, die mit reichen, in sgraffito-technik gearbeiteten 
Dekorationen versehen waren, weiter den mittelalterlichen stufengiebel 
und das Gewölbe, das sich durch gestreckte Gewölbekappen auszeichnet, 
sowie das Wappen über dem eingangsportal.

Die Kirche zu Matīši – ein paar Jahre nach ihrer erbauung – ist auf 
einer Zeichnung des landmessers Johann abraham Ulrich vom Jahre 
1692 dargestellt. auf dieser sieht man die Grundrisse der Kirche und des 
an der Kirche angelegten Friedhofs, sowie die West- und südfassade des 
Gotteshauses.

Im laufe ihres mehr als dreihundert Jahre langen Bestehens ist die Kirche 
mehrmals beschädigt, danach aber immer wieder renoviert und erneuert 
worden.

Wie zahlreiche andere Bauten in livland wurde die Kirche zu 
Matīši während des Großen nordischen Krieges fast ganz zerstört. Im 
Visitationsprotokoll von 1739 lesen wir, dass das Gebäude in einem äußerst 
schlechten baulichen Zustande sei. In den folgenden zwei Jahren gelang es der 
Gemeinde, die nötigen Mittel aufzubringen, um gründliche renovierungen 
in angriff zu nehmen und das Gebäude wiederherzustellen. so wurde es 
mit einem neuen Dach gedeckt, auch der Dachstuhl und die turmspitze 
wurden erneuert. Im Inneren der Kirche wurden die Wände verputzt und 
neu angestrichen. eine neue tür wurde eingesetzt, die Fensterrahmen 
wurden repariert und die Fenster neu verglast; auch die Fassade wurde 
neu gestrichen.

Umfangreiche bauliche Veränderungen erfolgten von 1777 bis 1779: 
das Dach, die Fußböden und Wände wurden renoviert. ein tiefgreifender 
Umbau wurde auch im ausgehenden 18. Jahrhundert vorgenommen. Zu 
dieser Zeit wurde vermutlich die Form der Fensteröffnungen geändert, 
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indem die bogenförmigen Fensterstürze durch waagerechte ersetzt wurden; 
diese wurden jetzt rechteckig.

1839 wurde die alte turmspitze wegen einsturzgefahr abgerissen; statt 
dieser baute der Baumeister Hesse aus lemsal eine neue. Diese turmspitze 
wurde 1908 durch eine neue – diesmal eine Metallkonstruktion – ersetzt.

Der altar der Kirche zu Matīši wurde 1859 angefertigt. Das neue 
altargemälde war eine Kopie eines Bildes von Karl Brülow.

1832 wurde in der Kirche die erste, vom organisten Weiß in der Kirche 
zu Katriņa/ st. Katharinen gebaute orgel aufgestellt. Diese wurde 1867 
durch das vom orgelbaumeister ladegast Weißenfels gebaute Instrument 
ersetzt.

nach dem Zweiten Weltkrieg verminderte sich die Zahl der 
Gemeindemitglieder erheblich, und der Finanzmangel war ein ständiges 
Problem; auch die aktivitäten der Gemeinde ließen nach. auf Beschluss des 
exekutivkomitees des rayons Valmiera vom 22. Dezember 1964 wurde die 
Kirche geschlossen, das Gebäude wurde der örtlichen Gemeindeverwaltung 
übergeben, die hier ein Museum für Heimatkunde einrichtete. 

Mit der Wiederherstellung des unabhängigen staates lettland und dem 
Wiederentstehen der kirchlichen Gemeinden in lettland bemühten sich die 
einwohner des Dorfes Matīši um die Wiederherstellung der Gemeinde und 
der Kirche. Die renovierung des Kirchengebäudes währte bis 1996.

Schlüsselwörter: Die Kirche zu Matīši/ st. Matthiä, Geschichte der 
livländischen Kirchen, ruppert Bindenschu, Kirchengemeinde zu Matīši, 
Kultur- und architekturdenkmal.

Iesniegts 2007 . gada 20. janvārī     
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