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vidzemes latviešu pareizticīgo draudžu 
dzīve 1941.–1944. gadā

rakstā aplūkota vidzemes latviešu pareizticīgo draudžu dzīve otrā pasaules kara laikā. 
galvenā uzmanība veltīta klēra nodrošinājumam, darbībai un attiecībām ar draudzi kara 
apstākļos. apskatīti arī draudzēm nodarītie kara zaudējumi. iztirzāta pareizticīgo draudžu 
dzīve, nozīmīgākie pasākumi, ienākumi un izdevumi, nekustamo īpašumu stāvoklis, kā arī 
ticības mācības pasniegšana stundās. 
secināts, ka baznīcas un priesteru loma kara laikā bija pieaugusi, jo daudzi cilvēki šajā grūtajā 
situācijā atrada mierinājumu un glābiņu garīgajā pasaulē. latviešu pareizticīgās draudzes 
turpināja savu attīstību un darbību, kas balstījās uz cerību, ka nākotne būs labāka.
Atslēgvārdi: vidzemes latviešu pareizticīgās draudzes, otrais pasaules karš, klērs, baznīca, 
ticība.

1972. gadā tēvs georgijs Benigsens emigrācijā rakstīja, “katra draudze 
kļūst par to glābiņa mikrokosmosu, kurā, kā saule atspoguļojas ūdens lāsē, 
Kristus aizgādība atspīd pār pasauli un cilvēku”.1 ar otrā pasaules kara 
sākumu materiālās vērtības daudziem zaudēja savu nozīmi. priekšplānā 
izvirzījās cilvēku garīgās bagātības. Jautājumi, kas skāra sabiedrības garīgo 
dzīvi, Baznīcu un klēru, kļuva vieni no aktuālākajiem. Kara laika apstākļos 
cilvēkiem morālais atbalsts bija nepieciešams kā vēl nekad. tāpat kā miera 
periodā klērs turpināja organizēt un vadīt draudžu garīgo dzīvi, bet priesteris 
ar savu personību vienoja draudzi un veicināja garīgās dzīves saglabāšanos 
un attīstību. tieši tāpēc dievnamā un pie sava klēra ļaudis meklēja atbalstu 
un sirdsmieru.

vēsture
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Klēra nodrošināšanas jautājums

pēc 1944. gada 16. jūnija ziņām, uz visām latvijas eparhijas (le) teritorijā 
esošajām 153 pareizticīgajām draudzēm un 30 iekšējās misijas vajadzībām 
atvērtajiem punktiem bija 163 mācītāji, 58 diakoni un 164 psalmotāji. vakantas 
bija 43 mācītāju, 3 diakonu un 2 psalmotāju vietas.2 šajā laikā latvijā sāka 
ieplūst bēgļi no okupētajiem Krievijas apgabaliem, tajā skaitā arī klērs. 
taču latviešu valodas neprasmes dēļ viņi nevarēja aktīvi iesaistīties latviešu 
pareizticīgo draudžu garīgajā dzīvē, un vidzemes latviešu pareizticīgās 
draudzes šī migrācija neskāra tik būtiski.

1941. gadā, kad vācu karaspēka vienības ienāca latvijas teritorijā, 
vidzemē bija 42 latviešu pareizticīgās draudzes. priesterus visām draudzēm 
nevarēja nodrošināt. tāpēc tāpat kā miera periodā, arī kara laikā viens 
garīdznieks vienlaikus apkalpoja vairākas draudzes. tā 1942. gadā pries-
teris Jānis Briedis apkalpoja trīs draudzes (rūjienas, skulberģu un alojas)3; 
t. leonīds zuments – sešas (vecsalacas, ainažu, alojas, skulberģu, rūjienas 
un Burtnieku)4; virspriesteris Jānis eniņš – četras (Bučauskas, Kārzdabas, 
lazdonas un saikavas), virspriesteris andrejs Jansons – divas (alūksnes 
un mālupes)5 u.c.

tā pati situācija bija 1944. gadā. vidēji vienam priesterim vajadzēja 
apkalpot vismaz divas draudzes: priesteris gļebs trubicins – suntažu un 
mālpils draudzes, t. aleksandrs rozenšteins – alojas un skulberģu draudzes, 
virspriesteris pēteris Barbans – umurgas un viļķenes u.c. priesteri, kuri 
1944. gadā apkalpoja tikai vienu draudzi, bija retums (priesteris Jānis Brie-
dis – Kārzdabā, priesteris vasilijs gerhards – stāmerienā, priesteris nikolajs 
Jegorovs – ainažos, priesteris Jānis liepiņš – aderkašos, priesteris pēteris 
mihailovs – rūjienā).6 daļa garīdznieku papildus bija nodarbināti vietējās 
skolās, kur tie pasniedza ticības mācības stundas.7 garīdznieku trūkuma 
un esošo lielās noslogotības rezultātā atsevišķās vidzemes draudzēs 
dievkalpojumi notika visai reti. tā priesteris aleksandrs mecs 1942. gadā 
apkalpoja valmieras un Burtnieku draudzes. priestera apmešanās vieta bija 
valmiera, tāpēc Burtnieku draudzi viņš apmeklēja tikai vienu reizi mēnesī.8

viens no šīs problēmas cēloņiem bija augstākās teoloģiskās mācību iestā-
des trūkums. pirms kara sākuma ar pareizticīgās garīdzniecības sagatavo-
šanu latvijā nodarbojās divas augstākās mācībiestādes – latvijas univer-
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sitātes teoloģijas fakultātes pareizticīgās teoloģijas nodaļa9 un teoloģijas 
institūts,10 bet kopš 1940. gada septembra nebija nevienas skolas,11 kas to 
nodrošinātu. lai gan jau 1941. gada rudenī tapa projekts, kas le paredzēja 
izveidot pareizticīgo garīgās mācības iestādi, kas tika realizēts 1944. gada 
sākumā, augstākā pB vadība un tās galva metropolīts ekzarhs sergijs 
(voskresenskis) to tā arī neakceptēja. iemesls bija pasargāt Baznīcu no tās 
iesaistīšanas politiskajās intrigās, stādot pB intereses augstāk par politisko 
aprindu interesēm. pareizticīgās Baznīcas (pB) attieksme pret institūtu 
(atvērts bez “augstākās Baznīcas varas svētības un ziņas”) atspoguļojās rīgas 
bīskapa Jāņa (garklāva) rīkojumā (1944. gada 24. februāris), ar kuru institūta 
diploms tika atzīts par spēkā neesošu un nedeva tiesības strādāt lpB.12 

visā apskatāmajā periodā par vienīgo klēra sagatavošanas mācībiestādi 
Baltijā kļuva viļņas teoloģiskie kursi sv. gara klosterī.13 apmācība kursos 
ilga divus mācību gadus. pirmais audzēkņu izlaidums notika 1944. gada 
aprīlī. le kursus beidza astoņi audzēkņi: priesteri t. Jānis Kondraševs, 
t. vladimirs volodins, t. aleksandrs isajevs; diakoni vladimirs merkuļjevs, 
pāvils veselovs-sudnovs, vladimirs djatkovskis; psalmotāji nikolajs Krasno-
grodskis un vladimirs parfenovičs.14

mācību ietvaros līdzās teorētiskajiem kursiem bija paredzēta arī prakse 
dievkalpošanā. šāda pieredze tika sākta ar 1943. gada 7. jūnija ekzarha 
metropolīta sergija (voskresenska) rīkojumu.15 tas paredzēja nosūtīt kursu 
audzēkņus iegūt dievkalpošanas praksi kādā no dievnamiem, sekmējot 
zināšanu pilnīgāku apguvi un pārliecību, ka priestera vadībā audzēkņi 
tiešām apgūs dievkalpojumu vadību.

tomēr Baznīcai trūka finansējuma viļņas teoloģisko kursu uzturēšanai 
(līdzekļi semināram ienāca ziedojumu veidā, kurus savāca ekzarhāta 
dievnamos16). Bija grūti nodrošināt audzēkņiem mācībām nepieciešamos 
apstākļus. 1943. gadā kursu uzturēšanai bija paredzētas tikai rm 25 000.17 
ar šo naudu kursiem pietika ļoti īsu laika periodu: no 1943. gada 1. februāra 
līdz 4. aprīlim.18 tas, protams, bija nepietiekami. trūka pašu nepieciešamāko 
lietu, pat salmu maisu, kādēļ dažiem audzēkņiem pat nācās gulēt uz “plikiem 
dēļiem”.19 Bez tam kursiem trūka arī mācību līdzekļu – dievkalpojumu 
grāmatu (služebņiki), kuras cerēja saņemt no pareizticīgajām draudzēm 
ziedojumu veidā. 1943. gada 7. jūnijā metropolīts sergijs griezās pie visām 
pareizticīgajām draudzēm ar lūgumu ziedot praktiskas lietas (spilvenus, 
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segas, veļu, apģērbu u.tml.).20 svarīgi bija tieši šādi ziedojumi, jo nauda 
kara laikā bija zaudējusi vērtību, bet veikalu plaukti šādas preces nevarēja 
piedāvāt.

semināra beidzēju galvenais pienākums bija vest misionāru darbu “atbrī-
votajos” Krievijas apgabalos.21 tāpēc lielākā daļa beidzēju vairāk vai mazāk 
tika nozīmēti apkalpot krievu draudzes vai krievu bēgļu garīgās vajadzības. 
tikai izņēmuma kārtā viņus norīkoja latviešu pareizticīgajās draudzēs. viens 
no tiem bija t. vladimirs merkuļjevs, kuru pēc kursu beigšanas 1944. gadā 
iecēla priestera-pārziņa amatā mārcienas draudzē.22 Bet 1944. gada sākumā 
tika iesvētīti vairāki jauni priesteri: 1944. gada 16. janvārī – pēteris mihailovs 
(iecelts par draudzes pārzini rūjienā); 1944. gada 16. janvārī – t. vasilijs 
gerhards (stāmeriena); 1944. gada 30. janvārī – aleksandrs rozenšteins 
(alojas un mazsalacas–skulberģu draudze).23

vēl viens garīdznieku trūkuma un esošo pārslodzes iemesls bija lielas 
daļas klēra locekļu iesaistīšana ārējās (pleskavas) misijas darbā. to skaitā bija 
daudzi garīdznieki arī no vidzemes (georgijs Benigsens, Jānis desjatinskis, 
Jānis Kondraševs, aleksandrs Kuzņecovs, dimitrijs osminskis u.c.24). šajā 
darbā tika iesaistīti arī psalmotāji un diakoni (psalmotājs igors Bulgaks, 
Konstantīns Kravčenoks u.c.25). Klēra locekļi misijas darbam tika izvēlēti, 
galvenokārt ņemot vērā garīdznieku izglītību (bija lu teoloģijas fakultātes 

tēvs georgijs Benigsens (dz. 1915. gadā), 
iesvētīts amatā 1941. gada 1. maijā. 
1941. gada 23. septembrī tika nozīmēts 
uz ārējo (pleskavas) misiju, par ko 
1942.gada 17. augustā apbalvots ar pateicības 
rakstu un misijas i pakāpes ordeni, 
12. decembrī – ar kamilavku (pareizticīgo 
garīdznieku galvas sega), bet 1943. gada 
23. decembrī – ar krūšu krustu. 1944. gada 
11.martā iecelts priestera-pārziņa amatā 
cēsu Kristus apskaidrošanas draudzē ar 
uzdevumu apkopt intes sv. Jāņa Kristītāja 
draudzi. 1944. gada 30. martā uzdots apkopt 
straupes debesbraukšanas draudzi.
LVVA, 2996. f., 2. apr., 14021. l.
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pareizticīgo teoloģijas nodaļas, lpB pareizticīgo institūta, novgorodas 
garīgā semināra, arī viļņas garīgā semināra u.c. augstāko mācībiestāžu 
beidzēji).

Kad 1943. gadā frontes līnija sāka pakāpeniski virzīties uz rietumiem, 
1943. gada nogalē un īpaši 1944. gadā eparhijā masveidā sāka iebraukt 
pleskavas misijas mācītāji un mācītāji – bēgļi no Krievijas teritorijas. reti kurš 
no viņiem prata latviešu valodu. tāpēc viņus nevarēja norīkot uz latviešu 
draudzēm. ar 1943. gada 11. novembra eparhijas pārvaldes rīkojumu bez 
tās atļaujas šo garīdznieku pielaišana dievkalpošanai draudzēs bija stingri 
aizliegta.26 saprotams, ka bēgļu vidū atradās tādi, kas vēlējās un kuriem 
tika izsniegta atļauja veikt dienesta gaitas latvijas teritorijā. lielākoties šie 
garīdznieki tika norīkoti bēgļu garīgo vajadzību apmierināšanai (psalmotājs 
aleksandrs Čerņavskis – Ļaudonā; priesteris nikolajs Jegorovs – ainažos; 
priesteris nikolajs desjatinskis – viļķenē ar uzdevumu apkalpot bēgļu 
garīgās vajadzības; t. aleksandrs Čerņavskis – Ļaudonā; virspriesteris 
aleksandrs Kuzņecovs, kurš latvijas teritorijā ieradās 1943. gada oktobrī kopā 
ar savu draudzi un apmetās allažu pagastā, 1944. gada 21. janvārī saņēma 
norīkojumu kalpot 2. priestera amatā endzeliņu draudzē ar pienākumu 
apkalpot pareizticīgos iedzīvotājus allažos un to apkārtnē.27

Klērs un kara laika apstākļi

Karš bija kļuvis par cilvēka ikdienas realitāti, nosakot visu dzīves kārtību. 
tā kā garīdzniecība pastāvīgi darbojās cilvēku kolektīvā – draudzē, ar 1942. 
gada 3. jūniju eparhijas pārvalde pieņēma lēmumu izdot dienesta apliecības.28 
tās bija nepieciešamas, lai garīdznieks varētu pierādīt savu priestera kārtu 
un izvairītos no iesaukšanas civilajā darba dienestā, kuru mēģināja praktizēt 
rīgas apgabala darba pārvalde. le pārvalde atzīmēja, ka Baznīcai nav 
pieņemams, ka garīdznieks tiek iecelts darbā par grāmatvedi, kantoristu vai 
pat par vienkāršu strādnieku fabrikā laikā, kad viņš tik ļoti ir nepieciešams 
savai draudzei.29 pēc eparhijas pārvaldes domām, karaklausības likuma 
11. pantu, kas atbrīvoja garīdzniekus no karaklausības pienākuma, varēja 
attiecināt arī uz civilā darba tiesībām. un, lai gan ar 1943. gada 16. aprīlī 
izdoto reihskomisāra H. lozes lēmumu garīdznieki tika atbrīvoti no šā 
pienākuma,30 vēl 1944. gada vidū itin bieži notika mēģinājumi garīdzniekus 
iesaistīt kara nocietinājumu būvdarbos u.c. darbos.31
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garīdzniecībai vajadzēja samierināties ar dažādiem ierobežojumiem un 
aizliegumiem. Kā vienu no tiem var minēt aizliegumu garīdzniekiem bez 
īpašas atļaujas noturēt dievkalpojumus un izpildīt trebas (svētkalpošana) 
vietās, kur tie nebija pierakstīti. pēc šiem noteikumiem iznāca, ka Ērgļu 
draudzes priesteris Jānis plaudis nedrīkstēja noturēt aizlūgumu pie savas 
mirušās sievas kapa, jo viņa bija apglabāta lielvārdes draudzes kapos. tāpēc 
garīdznieks lūdza pārvaldei izdot rīkojumu, kas atļautu viņam kaut vienu 
reizi gadā noturēt mirušās aizlūgumu lielvārdes kapsētā.32

tāpat pastāvēja pārvietošanās ierobežojumi. vissāpīgāk to izjuta lauku 
iedzīvotāji: bija apgrūtināta garīdznieku nokļūšana draudzēs – pārvietošanās 
pa dzelzceļu bez apgabala komisāra atļaujas bija aizliegta, trūka benzīna, lai 
varētu izmantot autotransportu, bet lielu daļu zirgu vērmahts bija atņēmis 
kara vajadzībām.33 lielos attālumus starp daudzajām draudzēm mācītājiem 
nācās mērot pašu spēkiem. transporta trūkums bija tik nopietna problēma, 
ka šā iemesla dēļ t. Jānis plaudis 1944. gada 11. aprīlī lūdza eparhijas pārvaldi 
atbrīvot viņu no tolkas draudzes pārzināšanas un apkopšanas: “Mani vājie 
cilvēciskie spēki paliek ar katru dienu gurdenāki, un vēl, man pašam nav zirga, ne 
pajūga, kas varētu mani pārvadāt no Ērgļiem uz Tolku, un arī uz vietas nav tāds 
atrodams, kas tagad uzņemtos pārvadāšanu. Līdz šim mani pārvadāja paši Tolkas 
draudzes locekļi, bet darbu apstākļu dēļ draudzes locekļiem nav iespējams nākotnē to 
turpināt, kas zināmā mērā apgrūtina apkopšanu.”34 īpaši šī vajadzība saasinājās, 
kad draudzes bija jāapmeklē neatliekamos gadījumos, piemēram, apbedīšanas 
ceremonijas noturēšanai.

tēvs Konstantīns mihailovs (dzimis 
1907. gadā) priestera amatā iesvētīts 1935. gadā 
un nozīmēts uz Ļaudonas draudzi. 1941. g. tika 
iecelts madonas iecirkņa prāvesta t. Jāņa eniņa 
palīga amatā. 1942. g. tika iecelts par varakļānu 
draudzes pārzini. 1943. gadā apkalpoja 
mārcienas, Ļaudonas, raksalas, varakļānu, 
līvānu draudzes.
LVVA, 3234. f., 33. apr., 17360. l.
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līdzīgā situācijā atradās Ļaudonas draudzes priesteris Konstantīns 
mihailovs. 1943. gada 29. jūlijā priesteris eparhijas pārvaldei ziņoja par 
attālumiem, kādi viņam bija jāveic, lai nokļūtu draudzēs: Ļaudona–mārciena 
bija 10 km attālumā, Ļaudona–raksala 20 km, Ļaudona–varakļāni 42 km 
un Ļaudona–līvāni 52 km.35 priestera pārziņā kopskaitā atradās 18 pagasti, 
bet līdz šim vienīgais transporta līdzeklis, ar kuru t. K. mihailovs varēja 
rēķināties, bija zirgs. tā kā viņa pārzināšanā esošās draudzes atradās diezgan 
lielos attālumos cita no citas, tad zirgs priesterim bija absolūti nepieciešams. 
priesteris lūdza pārvaldei parūpēties par to, lai viņa vienīgo satiksmes 
līdzekli – zirgu – atbrīvotu no mobilizācijas kara vajadzībām. 16. augustā 
sekoja rīgas bīskapa Jāņa (garklāva) atbilde par to, ka viņš bija “nolēmis 
neapgrūtināt vācu pārvaldes un kara iestādes šajā jautājumā, kādēļ arī lūgums nevar 
tikt ievērots”.36

Kara realitāte bija komandantstundas un to ievērošana. tās ietekmēja, 
atsevišķos gadījumos pat mainīja pareizticīgo tradicionālo dievkalpojumu 
norises kārtību. 1942. gada lieldienu dievkalpojuma īpašais svinīgums 
bija zaudēts ar 24. marta eparhijas pārvaldes rīkojumu lieldienu rīta 
dievkalpojumu sākt nevis tradicionāli pusnaktī, bet nākošajā dienā plkst. 
06.00.37 Komandantstundas draudzēs kļuva par ierastu parādību. par tās 
ievērošanu 1943. gadā virpriesteris J. Jansons no Ļaudonas rakstīja: “Ap plkst. 
20.00. vakarēšana [pēc vakara dievkalpojuma. – B.P.] izbeidzās, jo tagadējo kara 
apstākļu dēļ Madonas apriņķī ir aizliegts staigāt no plkst. 21.00. līdz plkst. 5.00.”38

gandrīz par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu draudžu priesteriem un 
draudžu padomēm kļuva nemitīga dažādu atskaišu un ziņojumu sastādīšana, 
iesniegšana un nosūtīšana. Birokrātisko sistēmu pieprasīja ieviest vācu 
okupācijas varas iestādes. nodoms bija iedibināt maksimālu kārtību kara laika 
apstākļos. taču tas bija ilglaicīgs un sarežģīts darbs, gan veicot pārbaudes, 
gan apkopojot rezultātus. tas izraisīja nesapratni no draudžu un klēra puses. 
1943. gada 2. martā savu neizpratni pauda Ērgļu draudzes priesteris Jānis 
plaudis, kas šo darbu uzskatīja par “nevajadzīgu un nelietderīgu”: “Vai tas būtu 
attaisnojams darbs! [..] Ja prāvesta tēvs būtu piešķīris draudzei noteiktu summu, 
tad nu gan varētu visus sīkumus gribēt, bet, ja saimnieks pats ražo, tad arī viņam 
ir zināmas tiesības par ražojuma izlietošanu. [..] Ja nu draudzes padome centīgi 
rūpējas par savas draudzes labklājību, vai tad viņai būtu patīkami saņemt kādus 
nebūt sīkumus, lai rakstu birokrātija vairotos? Labāk būtu pievērsties ekonomijai, ne 
birokrātijai ..”39
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vācu okupācijas noslēguma fāze sev līdzi nesa arī ārkārtīgi lielus 
pārdzīvojumus un satricinājumus vietējiem iedzīvotājiem. īpaši to sajuta tie, 
kas atradās vistuvāk frontes līnijai. par 1944. gada vasaras beigu notikumiem 
1944. gada 26. augustā liecināja t. Jānis plaudis: “Briesmīgākais sākās, kad 
uzbrauca aeroplāni ap pulkstenis 15 un sāka no gaisa bombardēt. Pirmais vilnis 
izplēsa dzīvojamai mājai logiem stiklus, no tuvumā krītošām bumbām, kura brīdī 
es vēl atrados savās telpās, un mani no gaisa spiediena notrieca uz grīdas zemē. Tad 
pēc kādas stundas nāca otrs uzlidojums, un es arī atkal atrados savās telpās (slaucīju 
sasistos logu stiklus), kad atkal mani no strauja gaisa spiediena notrieca zemē. Tad 
pārdzīvoju dzīves pēdējos brīžus un uztraukumā gaidīju nāvi, jo bumbas krita 
visapkārt mājai un gaiss trīcēja. Telpas bija pilnas no putekļiem tā, ka es domāju no 
dūmiem un māja deg. Tā kā nodzēšana bija apgrūtināta, tad rāpus meklēju durvis, lai 
izkļūtu ārā no telpām uz pagrabu, kas arī, ar Dieva žēlastību, izdevās man pagrabu 
sasniegt. Citi mājinieki bija jau priekšā ievietojušies. [..] Tā kā dzīvojamā māja 
izpostīta un kara darbība draudoša, kas rādīja to, ka ilgāki te vairs nav palikšana. 
Bet kurp iet? Nav nekur zināms. Atlika vienīgā cerība uz tuvējo baznīcas īpašuma 
mežu – gravu un tur apmetāmies zem klaja debess. [..] Pirmā gravā nevarēju ilgāki 
uzturēties kā līdz svētdienas, 20. augusta, vakaram, un nakti vajadzēja pārcelties uz 
citu vietu, 4 km no bijušās. Arī tur dienā vajadzēja pārkravāties vēl tālāki uz Ogres 
upes gravu. Tur pavadījām divas naktis zem klajas debess zem ložu apšaudīšanas.

25. augusta rītā, kad krievi atkāpās, pārcēlos 7 km uz citu pusi pie draudzes 
locekļiem, jo cerēju atrast mierīgāku vietu. Ar psalmotāja A. Bangerska piepalīdzību 
atradu zirgu un pārvadāju vēl pie paša esošās mantas. Tās mantas, kas vēl palika 
dzīvoklī, no nezināmiem aiznestas. Galdu atvilktnes uzlauztas un iztukšotas un tur 
palikusī nauda, kā paša, baznīcas un draudzes summas izkrāmētas. Viss dzīvoklis 
rāda postažu skatu, kā rakstāmo lietu, grāmatu un trauku drupas atliekas. [..]

Savu solījumu, kad 27. augustā noturēšu Ērgļu kapličā dievkalpojumu, jo baznīca 
rekvizēta slimniekiem, nevarēšu izpildīt, jo tagad atkal krievu lidmašīnas apdraud ar 
savām bumbām un lodēm. Stāvoklis nedrošs un nenoteikts – nevar pateikt, kas būs 
pēc stundas ..”40

Klērs un nacistu propaganda

Kara apstākļos nacistu okupācijas varas pārstāvju sludinātā ideoloģija 
ienāca visās dzīves jomās, tajā skaitā arī baznīcā. vācu administrācija tiecās 
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izmantot kara laikā novērojamo tautas reliģisko pacēlumu savās interesēs. 
radās plāni par “pareizticības kā garīgā spēka izmantošanu propagandā”.41 

redzot, ka priesterim ar tā sprediķiem un pamācībām ir zināma ietekme uz 
ticīgajiem, nacisti to plānoja izmanot, lai tādā veidā tuvotos tautas masai. 
viens bija skaidrs – bija jāizceļ režīma labvēlīgā nostāja pret reliģiju un 
Baznīcu, vienlaikus pakāpeniski to likvidējot un radot t.s. jauno reliģiju.42 

Jau režīma sākumā Baznīcas dzīvē tika iekļauts jēdziens “rasiskā 
kvalitāte”, kuru attiecināja gan uz visām dzimtsarakstu nodaļām, gan 
draudzēm, kurās vēl joprojām turpināja civilstāvokļa aktu reģistrāciju. 
atsaucoties uz 1935. gada 15. septembrī vācijā pieņemto likumu “par vācu 
goda aizsardzību”, 1941. gada 26. novembrī austrumzemes (ostlandes) 
reihskomisārs Heinrihs loze izdeva rakstu, ar kuru aicināja nereģistrēt 
laulības starp “žīdiem un vācu rases vai tai radniecīgās rases vācijas 
pavalstniekiem” (lik.kr.1.p.).43 1942. gada 17. jūnijā tam sekoja Baznīcu un 
konfesiju departamenta raksts visu konfesiju garīdzniekiem, kurš noteica: 
pirmkārt, vācijas pavalstnieku dzimšanas, miršanas un laulību reģistrācija 
ir jāizdara vienīgi vācu dzimtsarakstu nodaļu pārziņiem; otrkārt, laulības 
starp vācijas pavalstniekiem un citu tautu piederīgiem var noslēgt tikai pēc 
īpašu austrumu apgabalam paredzētu noteikumu pieņemšanas; treškārt, 
par vācu dzimtsarakstu nodaļu pārziņiem tika noteikti apgabalu komisāri.44 
Bet tā paša gada 23. septembrī ar tieslietu ģenerālkomisāra rīkojumu tika 
aizliegta laulību reģistrācija starp latviešiem un krievu karagūstekņiem bez 
ģenerālkomisāra atļaujas.45 piemēri liecina par mēģinājumu Baznīcas dzīvē 
aktualizēt nacisma ideoloģijā izkopto mācību par asinīm un rasi, kā arī 
akcentēt visu vācisko. dažbrīd bija vērojamas niecīgas pretestības pazīmes, 
vismaz pret „vāciskajām” tendencēm. tā 1943. gada 15. martā rīgas bīskaps 
Jānis (garklāvs) izdeva rīkojumu prāvestiem un draudžu pārziņiem stingri 
ievērot to, lai vārda “grāmata” vietā netiktu lietoti vācu izcelsmes vārdi 
“Lektion” vai “Brief”.46

Baznīcu un tās darbiniekus nacisti tiecās iesaistīt notiekošajos pro-
pagandas pasākumos. latvijas teritorijā plašākā no tiem minama 1941. gada 
30. oktobrī H. lozes ieviestā organizācija “Es ziedoju Tautas Palīdzībai”47 
(turpmāk – tp). diezgan aktīvi tajā tika iesaistīta arī pB. tā 1943. gada 
14. maijā organizācijas direkcija nosūtīja rīgas bīskapam Jānim (garklāvam) 
150 lapiņas ar aicinājumu ziedot tp.48 1943. gada 2. oktobrī sekoja rīgas 
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bīskapa pavēle visām pareizticīgajām draudzēm latvijas teritorijā.49 akcija 
tika popularizēta pareizticīgo garīgajā laikrakstā “dzīvības vārds”, kas 
draudzēm un ticīgajiem vēstīja: “T.P. [tautas palīdzība. – B.P.] rūpējas par to, 
lai katru, kas aizstāv mūsu dzimteni un mūsu dzīvības, pārsteigtu svētku paciņa ar 
tautiešu sveicieniem. [..] Mūsu zemē ir patvērumu meklējuši daudzi, kam mājas un 
dzimtene izpostīta. Arī viņiem mums jāpalīdz, un arī par to rūpējas TP. [..] Mums 
TP jāpalīdz, resp. jāziedo.”50 Jau 24. oktobrī tp kasē lazdonas draudze iesūtīja 
rm 35,50. 31. oktobrī tai pievienojās arī Bučauskas draudze, ziedojot rm 44.51

arī nākamajā, 1944. gadā organizācijas direkcija vēlējās iesaistīt 
pareizticīgās draudzes ziedošanas akcijā, 18. februārī lūdzot pB neliegt gan 
idejisko, gan materiālo atbalstu ziedojumu vākšanā, “uzdodot draudžu ganiem 
dievkalpojumos norādīt uz TP darba svētību un tā nozīmi mūsu tautas labā, kā arī 
rezervēt kādu kolekti TP par labu”.52 tas mudināja rīgas bīskapu Jāni 24. feb-
ruārī visām draudzēm izsludināt vienreizēju kolekti (brīvprātīgu naudas 
ziedojumu).53

nākamā akcija tika rīkota sadarbībā ar iekšlietu ģenerāldirekcijas 
veselības departamentu, kas par savu uzdevumu bija izsludinājis ierobežot 
un cīnīties pret kara laika apstākļos dažādu lipīgu slimību un kaitīgo kukaiņu 
izplatīšanos. 1942. gada 6. jūnijā Baznīcu un konfesiju departaments saņēma 
veselības departamenta izdotā apkārtraksta “Kas jāzina katram lauku 
iedzīvotājam” 1100 eksemplārus.54 tās nosūtīja visām lauku draudzēm. 
pamācību lapiņas īsi un koncentrēti mācīja, kā cilvēki var pasargāt sevi un 
tuviniekus no saindēšanās, saslimšanas un iemācīties pareizi rūpēties par 
higiēnu, kas kara apstākļos nebija tik viegli izdarāms un, domājams, bieži 
palika neievērots. garīdzniekiem šis ziņojums bija jānolasa baznīcās no 
kanceles. Kā skaidroja pB pārstāvji, atbalstot šo akciju, “Baznīca būs pierādījusi 
aktīvu līdzdalību mūsu lauku iedzīvotāju pasargāšanai no saslimšanas ar lipīgām 
slimībām”.55 

nacisti mēģināja vienot iedzīvotājus kopēju svētku svinēšanā. no 1942. 
gada 18. aprīlis – Hitlera dzimšanas diena – kļuva obligāti svinama arī 
pareizticīgajās draudzēs, noturot svinīgu aizlūgumu un dziedot “ilgus 
gadus” dzimšanas dienai tuvākajā svētdienas liturģijā.56 tā paša gada maijā 
tika aizsākta Ģimenes dienas tradīcija, kuras atzīmēšana tika pielīdzināta 
parastiem dievkalpojumiem.57 1944. gadā tika nolemts Ģimenes dienai par 
godu noturēt pat svinīgos dievkalpojumus.58
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ar 1942. gadu 14. jūnijs turpmāk tika veltīts lielinieku terorā cietušo un 
nomocīto latvijas pilsoņu piemiņai.59 šajā dienā dievnamos bija jānotur 
aizlūgumi par lielinieku aizvesto veselību un izglābšanos, dvēseles aizlūgumi 
par nomocītajiem un nogalinātajiem. no plkst. 08.00. līdz 08.30. visu dievnamu 
zvanu torņos bija jāskan sēru zvaniem.60 savukārt tikpat obligāta kā Hitlera 
dzimšanas dienas svinības kļuva atbrīvošanas diena. 1942. gada vasaras 
sākumā laikraksts “pleskavas vēstnesis” ziņoja, ka “svētdienā, 21. jūnijā visos 
atbrīvotajos apgabalos esošajos pareizticīgo dievnamos pēc metropolīta ekzarha 
Sergija rīkojuma tiks noturēti svinīgi pateicības dievkalpojumi par godu atbrīvošanas 
no komunistiskā jūga gadadienai”.61 tradīcija tika turpināta arī 1943. gadā.62 Bet 
1942. gada 12. augustā sinode uzdeva bīskapiem savās lūgšanās pieminēt 
ekzarhu metropolītu sergiju (voskresenski), bet pārējiem garīdzniekiem 
liturģijā ieviest tekstu “par mūsu vācu valdību un viņu karaspēku lūgsim to 
Kungu [..] lūdzam, lai dotu mūsu atbrīvotājiem un viņu vadonim uzvaras bezdievīgo 
pretinieku iznīcināt un savu cietušo tautu atbrīvot”.63“Lai starp Lielvāciju un mūsu 
zemi radītu vienveidību rudens svētku svētīšanā,”64 izteikti propagandisku saturu 
ieguva ikgadējie pļaujas svētki, kas tika ieviesti ar 1942. gada 4. oktobri.65 

galvenais uzdevums, kuru sev izvirzīja okupācijas varas pārstāvji, rīkojot 
šādus sarīkojumus, bija parādīt austrumu apgabalu iedzīvotājiem, ka vācijas 
armija un trešā reiha vadonis stāv sardzē par reliģiju un Baznīcu. 1942. gada 
vasarā okupētajos ziemeļrietumu apgabalos propagandas nodaļas sāka 
izplatīt izdoto rīkojumu par ticības brīvības dāvāšanu vietējiem iedzīvo-
tājiem. 1942. gada 15. jūlijā laikrakstā “par dzimteni” (dno pilsētā) plaši 
tika aprakstīts, ka “vāciešu atbrīvotajos apgabalos, kur vietēji iedzīvotāji ar 
vāciešu civilās pārvaldes palīdzību ir nokļuvuši vāciešu armijas aizsardzībā, 
sākusi atdzimt reliģiozā dzīve. atkal tiek atvērti saglabājušies dievnami un 
pēc 25 gadus ilga pārtraukuma atkal atsākas dievkalpojumi. uzskatot, ka 
galvenais priekšnosacījums normālas dzīves nostiprināšanai no boļševikiem 
atbrīvotajos apgabalos ir ticības brīvība, ostlandes reihskomisārs un ukrainas 
reihskomisārs izdeva rīkojumu, kas skaidri nostiprina visu reliģisko kopienu 
tiesības. [..] līdz ar jaunās kārtības un amatniecības ražošanas stāvokļa 
ieviešanu, šis rīkojums turpina tautu atbrīvošanu no boļševiku jūga arī 
reliģijas jomā.”66 

presē turpināja publicēt rakstus, kas asi nosodīja padomju periodu ar tā 
Baznīcas vajāšanu un reliģijas noliegšanu un izteica pateicību jaunajai varai. 
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tā, 1942. gada 30. jūlijā laikrakstā “tēvija” tika ievietots raksts “pareizticīgo 
bīskapu rezolūcija. pateicības telegramma lielvācijas vadonim”.67 tajā tika 
norādīts uz liekulīgo padomju valdības rīcību, kura “pakļāva pareizticīgo 
baznīcu vēl nedzirdētām vajāšanām”, bet tagad “pūlas radīt ieskatu, ka viņi ir 
mainījuši savu izturēšanos”. noslēgumā tika publicēta telegramma Hitleram: 
“Pirmo reizi notiekošajā Lietuvas, Latvijas un Igaunijas pareizticīgo ekzarhātu 
bīskapu konference izsaka savu draudžu vārdā Jums, valstskanclera kungs, dziļāko 
pateicību par atbrīvošanu no boļševiku jūga. Apbrīnojot Jūsu vesto varonīgo cīņu, 
mēs lūdzam Visuvareno, lai viņš vainagotu Jūsu ieročus ar drīzu un pilnīgu 
uzvaru.”68 pateicība tika atkārtoti publicēta 2. decembra numurā: “Pareizticīgo 
baznīca izteic pateicību vācu tautai un armijai par atgūto brīvību un baznīcas 
atjaunošanu.”69 

1942. gada 27. novembrī impērijas Komisariāta ēkā rīgā notika svinīga 
ceremonija, kurā okupācijas varas pārstāvji nodeva ekzarham sergijam 
(voskresenskim) aizslēgtā novgorodas sv. sofijas dievnama 1026 baznīcas 
grāmatas.70 Baznīcas grāmatu nodošanas ceremonijā ar runu uzstājās 
ostlandes reihskomisariāta politiskās nodaļas vadītājs Fricis trampedahs, 
kurš “atzīmēja, ka Vācija, iznīcinot boļševismu, izturas ar sapratni pret atbrīvoto 
tautu reliģiju un kultūru”, uzsverot, ka apmaiņā okupācijas pārstāvji sagaida 
lojalitāti un atbalstu no vietējiem iedzīvotājiem.71 savukārt štāba virsnieks 
nerlings uzsvēra, ka, tā kā “Baznīca ved garīgu cīņu pret lieliniekiem, to var 
uzskatīt par vāciešu sabiedroto cīņā pret kopējo ienaidnieku. Tāpēc, lai šīs grāmatas 
kalpo Baznīcai par garīgo ieroci cīņā par cilvēku dvēselēm, par to izdziedināšanu 
no boļševistiskā jūga!”72 atbildes runā ekzarhs sergijs (voskresenskis) visas 
Krievijas pareizticīgās Baznīcas vārdā izteica pateicību valdības un partijas 
pārstāvjiem. ekzarhs runāja par “pateicības jūtām [..], kas atkal rosinās viņus 
lūgties par boļševiku sakāvi un godīgi, čakli un no visas sirds palīdzēt vāciešiem”.73

Bez šaubām, kopēja svētku svinēšana saliedēja cilvēkus, bet pB ikonu, 
baznīcas grāmatu, liturģisko trauku un dievkalpojumu piederumu atgriešana 
labvēlīgi ietekmēja reliģisko atdzimšanu. tomēr tā vērtējama kā atklāta 
propaganda no varas nesēju puses. laikraksta “За Родину” 1942. gada 3. de-
cembra numurā v. muhins rakstā “Kungs, dāvā ādolfam Hitleram spēku 
beidzamajai uzvarai!” iesāka ar apgalvojumu, ka “atšķirībā no boļševisma, kas 
sagrāva baznīcas, organizēja masu izsūtīšanas un pat garīdzniecības slepkavības, 
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vajāja ticīgos, – nacionālsociālistiskā Vācija ne tikai atļauj jebkādu baznīcas darbību, 
bet arī atbalsta to ar visiem iespējamajiem veidiem”.74 

piemēri par pareizticīgās garīdzniecības aktīvu piedalīšanos propagandas 
akcijās var radīt priekšstatu par to ciešu sadarbību un pat savienību starp 
nacistisko valdību un pB. taču aiz ārējās, redzamās puses slēpās sarežģītas 
attiecības, kas brīžam bija pretrunā viena otrai. tā ārējās misijas dalībnieki 
savās atmiņās rakstīja par vācu specdienestu izsekošanu līdzi katram 
misionāru izteiktajam vārdam un spertajam solim.75 tēvam georgijam 
Benigsenam un psalmotājam Konstantīnam Kravčenokam tāpēc ne reizi 
vien bija nepatikšanas ar specdienestu darbiniekiem. K. Kravčenokam 
pat vajadzēja atteikties no skolotāja amata vietējā draudzes skolā.76 Klēra 
izsekošana pleskavas misijas laikā bija pierasta parādība, un praktiski katrs tās 
darbinieks atradās neatslābstošā sd un gestapo uzraudzībā un totālā kontrolē.

Klēra attiecības ar draudzi

Karš arvien ciešāk saliedēja draudzes. ticīgie savu priesteri vērtēja kā 
vienīgo cilvēku, kam var uzticēties. priesteri nevarēja žēloties par autoritātes 
un cieņas trūkumu un jo īpaši centās attaisnot viņiem dāvāto uzticību, 
apmierinot ticīgo vajadzības. 

garīdznieku pienākums kara laikā bija apkalpot vairākas draudzes, 
reizēm izraisot draudzes neapmierinātību. tā 1944. gada 16. janvārī pie 
rīgas bīskapa Jāņa (garklāva) griezās alojas draudze ar lūgumu atcelt no 
draudzes pārraudzības pašreizējo draudzes priesteri H. žegalovu. draudze 
bija neapmierināta ar to, ka minētais priesteris, nebūdams pastāvīgs draudzes 
vadītājs, reti parādījās draudzē.77 vēl papildu rūpes klēra locekļiem prasīja 
ticības mācības pasniegšana vietējās skolās (vpr. Jānis eniņš – madonas 
ģimnāzijā, priesteris leonīds zuments – vecsalacas draudzes skolās, 
priesteris augusts Hofmanis – malienas i pakāpes pamatskolā, liepnas 
sešklasīgajā, liepnas i pakāpes un liepnas pagasta “Kuprova” pamatskolās, 
cēsu draudzes psalmotājs Boriss staprāns – četrās cēsu pilsētas skolās78 
utt.). lielās noslogotības dēļ bija gadījumi, kad priesteri vienkārši atteicās no 
skolotāju amata vietām, lai vairāk laika veltītu draudzei. tā 1943. gada 
14. oktobrī t. p. Bormeisters griezās eparhijas pārvaldē ar lūgumu atbrīvot 
viņu no skolotāja amata pienākumu pildīšanas limbažu pilsētas skolās.79
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draudzēs, kurām bija savi priesteri, iekšējā dzīve noritēja vairāk vai 
mazāk apmierinoši. pārējām nācās samierināties ar retiem dievkalpojumiem. 
tā valmieras draudzes priesteris aleksandrs mecs varēja apkalpot cēsu 
draudzi tikai vienu reizi mēnesī vai pat retāk, kaut arī apkārtnē sakarā ar 
bēgļu pieplūdumu no Krievijas 1944. gadā bija apmēram 10 000 pareizticīgo 
cilvēku.80 tā kā nebija mācītāja, draudzes locekļi nevarēja izpildīt pat 
neatliekamas vajadzības, piemēram, bērnu kristīšanu.

tāpat kā priesteru trūka arī psalmotāju. parasti, kur to trūka, 
dievkalpošanas kārtība un norise gūlās uz pašu mācītāju pleciem. 1941. gada 
decembrī–1942. gada janvārī psalmotāju nebija ainažu, Ērgļu, vecsalacas, 
vecpiebalgas, galgauskas, lazdonas u.c. draudzēs.81 ainažu un vecsalacas 
draudzēs psalmotāja nebija vēl 1943. gada beigās–1944. gada sākumā.82 dau-
dzi psalmotāji, līdzīgi kā garīdznieki, darbojās vairākās draudzēs vienlaikus. 
piemēram, alojas un skulberģu draudzes apkalpoja rūjienas draudzes klērs, 
lēdurgas draudzi – limbažu draudzes klērs utt.83

situāciju vēl vairāk saasināja lielais krievu bēgļu pieplūdums 1944. ga-
da pavasarī. atsaucoties uz draudzes izmisīgo lūgumu, 1944. gada 11. mar-
tā par cēsu draudzes priesteri-pārzini tika iecelts t. georgijs Benigsens. 
viņa pienākumos ietilpa arī intes draudzes apkopšana.84 Bet 1. jūnijā cēsu 
draudze ieguva jaunu psalmotāju – iepriekšējo alojas draudzes psalmotāju 
Konstantīnu Kravčenoku.85

par “uzticīgu un centīgu kalpošanu Sv. Pareizticīgajai Baznīcai” liecināja 
garīdznieku apbalvojumi (pr. Jānis eniņš, vpr. t. andrejs vieglais, t. pēteris 
Barbans, t. gļebs trubicins, pr. t. Jānis Baumanis, t. nikolajs lapikens86 u.c.). 
liela daļa pareizticīgo klēra locekļu saņēma apbalvojumus par piedalīšanos 
pareizticīgo (ārējā) misijā (t. georgijs Benigsens87). apbalvoja arī aktīvus 
draudzes locekļus (Bērzaunes draudzes dāmu komitejas priekšsēdētāja 
otīlija pustņikova88). 

sadarbība starp klēra locekļiem veidojās dažādi. pozitīvi piemēri bija 
rūjienas un Ērgļu draudzes. 1944. gada 8. maijā rūjienas draudzes priesteris 
p. mihailovs kā piemērotu kandidātu apbalvošanai ieteica rūjienas draudzes 
psalmotāju marku (markusu) gertneru:89 “Cik man kļuvis zināms, tāpat pēc 
maniem pieredzējumiem, viņa darbi un uzupurēšanās visās baznīcas un saimnieciskās 
lietās saskaras vislielākā nesavtīga pašaizliegšanās, kamdēļ, pēc manām domām, 
psalmotājs Marks Gertners būtu cienīgs saņemt priekšā likto apbalvojumu.”90
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1942. gada 26. novembrī Ērgļu draudzes priesteris t. Jānis plaudis 
apbalvošanai ieteica sausnējas draudzes psalmotāju agafangelu arklonu: 
“Man uzticētās Sausnējas draudzes psalmotājs, skolotājs Arklons Agafangels ir 
sirsnīgs baznīcas darbinieks, kā baznīcā, skolā un kora vadīšanā. Pateicoties viņa 
nenogurstošajai centībai un manai gādībai, nodibinājās baznīcas draudzes koris ar 
sirsnīgiem, uzticīgiem dziedātājiem, kuri, aizmirsdami grūtās dienas lauksaimniecības 
darbos, neatrāvās no sadziedāšanās mēģinājumiem, bet ar vislielāko sirsnību piedalījās, 
lai sevi attaisnotu garīgo dziesmu dziedāšanā. Viņa vadībā nostabilizējās un radās 
drošas cerības, ka [koris. – B.p.] varēs nodziedāt garīgo koncertu. [..] Tā kā garīgo 
komplicēto dziesmu iemācīšana un sagatavošana prasa nopietnu enerģiju un paša 
vadoņa un dziedātāju sirsnību, nopietnību, lai dziesmas nestu cēlumā un sajūtās, – 
ir cilvēka vislielākais ieguvums.”91 priestera ieteikuma raksts guva atsaucību, jo 
uz Kristus piedzimšanas svētkiem 1943. gada 7. janvārī sausnējas draudzes 
psalmotājs tika apbalvots ar eparhijas pārvaldes atzinības rakstu.92

rīgas bīskaps Jānis (garklāvs) 
(1943.–1944.).
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draudzes dzīvē aktīvi iesaistījās arī vietējās varas pārstāvji. tā 1943. gada 
15.–16. maijā, kad limbažu draudze gaidīja rīgas bīskapa Jāņa ierašanos, 
sagaidītāju vidū bija redzami arī limbažu pilsētas vecākais goba, policijas 
iecirkņa priekšnieks lubavs, ģimnāzijas direktors Balodis, a. reimanis un citi 
“sabiedriskās dzīves vadītāji”.93 arī Ļaudonas draudzē, kad 1943. gada 30. no-
vembrī tika svinēti sv. apustuļa andreja svētki, pēc svinīgā dievkalpojuma 
pie vakarēšanas kopā ar pārējiem draudzes locekļiem piedalījās arī Ļaudonas 
pagasta vecākais p. smalkais.94

neiztika arī bez savstarpējiem strīdiem un konfliktiem. 1943. gadā 
vecsalacas draudzes klērā domstarpības radās starp draudzes pārzini 
t. dimitriju okoloviču un psalmotāju teofilu paizo. pēc priestera domām, 
psalmotājs bija pasīvs klēra loceklis, kurš neiesaistījās draudzes iekšējā dzīvē, 
atsakoties vadīt draudzes kori.95 1943. gada 16. jūnijā t. paizo tika atcelts 
no psalmotāja amata vecsalacas draudzē.96 valmieras draudzes priesteris 
aleksandrs mecs nespējis pietiekami stingri vadīt savu draudzi. 1943. gada 
5. janvāra ziņojumā eparhijas pārvaldei prāvests dimitrijs okolovičs minēto 
garīdznieku raksturoja kā pasīvu, kas ar savu vienaldzīgo attieksmi tikai 
veicina plaisas palielināšanos.97

šo strīdu cēlonis, iespējams, bija priesteru biežā darbavietu maiņa. tā 
stāmerienas draudzē no 1941. gada līdz 1944. gadam nomainījās pieci 
garīdznieki,98 bet alojas draudzē laika posmā no 1941. gada decembra līdz 
1944. gada sākumam paspēja nomainīties seši mācītāji.99 Biežās pārcelšanās 
nedeva iespēju nodibināt ciešāku kontaktu starp klēra locekļiem, kā arī 
starp klēru un draudzi. taču tās bija nepieciešamas tīri no ētiska viedokļa. 
tā kā garīdznieki parasti apkalpoja vairākas draudzes vienlaikus, eparhiālā 
pārvalde laiku pa laikam piešķīra šiem garīdzniekiem “atelpu” – t.i., nozīmēja 
viņus vienā vai divās draudzēs. tā, piemēram, t. Jānis Briedis līdz 1943. gada 
16. jūlijam apkalpoja trīs draudzes – rūjienas, alojas, skulberģu draudzes. ar 
16. jūliju viņš tika nozīmēts uz Kārzdabas un līderes draudzēm.100 savukārt 
priesterim voldemāram šķiliņam, kuru ar 1943. gada 17. marta rīkojumu 
atcēla no Kalsnavas draudzes pārzināšanas, ar to pašu rīkojumu uzdeva 
mārcienas un vesienas–tolkas draudžu pārzināšanu.101

cēlonis varēja slēpties arī citur. tuvāka kontakta nodibināšanās starp 
draudzi un klēru, iespējams, liktos nevajadzīga un lieka vietējiem varas 
pārstāvjiem. lai izvairītos no konfliktiem ar tiem, eparhiālā pārvalde visai 
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bieži mainīja mācītāju darbavietas. tomēr, lai arī draudzēs laiku pa laikam 
izraisījās kāds strīds, tā nebija plaši izplatīta parādība.

sekmīgu klēra un draudzes attiecību izveide bija atkarīga arī no pašas 
draudzes. par piemēru kalpoja aderkašu draudzes loceklis aleksejs tihonons, 
kurš 1943. gada septembrī piedāvāja vienu istabu savās mājās “liniņi” iršu 
pagastā, lai to iekārtotu par nelielu mājas baznīciņu. tā kā ne vietējam 
policijas virskārtībniekam p. preisem, ne arī apriņķa policijas priekšniekam 
kapteinim J. priedem neradās iebildumi, 1943. gada 14. septembrī šajās mājās 
notika baznīciņas iesvētīšanas ceremonija.102 tā kļuva par nozīmīgu atbalstu 
iekšējai misijai, par vietu, kur tika rīkoti dievkalpojumi krievu bēgļiem.

draudžu aktivitātes

Karš vēl nenozīmēja garīgās dzīves izsīkumu draudzēs. svarīgs bija katrs 
draudzes loceklis, jo garīgās dzīves veicināšanai liela loma bija pašiniciatīvai 
un aktīvai rosībai.

statistikas dati par apskatāmo periodu ir visai trūcīgi. Ja salīdzina esošās 
ziņas ar miera perioda statistiku, var secināt, ka izmaiņas draudžu locekļu 
skaitā nebija radikālas. tā, piemēram, 1938. gadā viena no lielākajām 
draudzēm Kārzdabas iecirkņa prāvestībā bija Bērzaunes draudze ar 1050 
draudzes locekļiem,103 1942. un 1943. gadā tā piedzīvoja pat ticīgo skaita 
kāpumu (1942. gadā – 1065, 1943. gadā – 1076 ticīgie104). atsevišķās draudzēs 
bija vērojams ticīgo skaita kritums (stāmerienas draudzē 1942. un 1943. 
gadā bija 1705 ticīgie105 – par 107 cilvēkiem mazāk nekā 1938. gadā – 1812 
ticīgie106); vecsalacas draudzē – 1936. gadā bija 2392 ticīgie107, 1942. gadā – 
1588 cilvēki108).

1942.–1943. gadā lielākās draudzes vidzemē bija aderkašu (1942. gadā 
1062 ticīgie), alojas (1942. gadā – 1200 ticīgie), Bērzaunes (1942. gadā – 1065, 
bet 1943. gadā – 1076 ticīgie), Ērgļu (1942. gadā – 1300 ticīgie), Kārzdabas 
(1942. gadā – 1000, bet 1943. gadā – 1100 ticīgie) un lazdonas draudze (1942. 
gadā – 1250, bet 1943. gadā – 1281 ticīgais).109 20. gs. 40. gadu sākumā apmēram 
ceturtajā daļā vidzemes draudžu ticīgo skaits pārsniedza 1000 cilvēku.

Kara laikā draudzēs samērā strauji palielinājās ticīgo skaits. tā 1942. 
gadā Ļaudonas draudzē bija reģistrēti 42 jaundzimušie un 8 tika pievienoti 
pareizticībai.110 lazdonā dzimušo skaits bija vēl lielāks – 1942. gadā tie bija 
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61 jaundzimušais un 4 pievienotie, bet 1943. gadā – 74 jaundzimušie un 1 
pievienotais.111

lielākā daļa no vidzemes draudzēm bija tādas, kurās ticīgo skaits bija 
līdz 500 cilvēkiem (ainaži, Bānuži–dzērbene, Bučauska, Burtnieki, eži, 
galgauska u.c.112). šīs bija arī tās draudzes, kurās salīdzinājumā ar 30. gadu 
nogali bija vērojamas vislielākās pārmaiņas. tā Burtnieku draudze sešu gadu 
laikā samazinājās par 168 ticīgajiem: 1936. gadā draudzē bija 413 cilvēki,113 

bet 1942. gadā tie bija tikai 145. līdzīgu “ticīgo skaita zaudējumu” cieta arī 
Bučauskas draudze: 1938. gadā draudzē bija 379 ticīgie,114 1942. gadā – 175 
cilvēki, 1943. gadā – 185.115 lai arī draudzes pārsvarā bija mazas, tās bija 
aktīvas, ar tendenci attīstīties pietiekami ātrā tempā. tā Bučauskas draudze 
gada laikā palielināja savu ticīgo skaitu par 10 cilvēkiem, alūksnes draudzē 
gada pieaugums bija 12 cilvēki.116

draudžu garīgās dzīves svarīga sastāvdaļa bija kori. tēvs Jānis plaudis 
1942. gada 26. novembrī rakstīja: “Šāda garīgo dziesmu bauda dod cilvēkam garīgo 
dvēseles atspirdzinājumu un stiprina cilvēku nākošam dzīves brīdim ..”117 1944. gada 
sākumā valmieras prāvesta iecirknī lielāki un mazāki kori darbojās visās 
draudzēs.118 salīdzinājumam Ērgļu iecirknī lielākai daļai draudžu nebija ne 
pastāvīga kora, ne arī diriģenta (Krape, Ērgļi, vecpiebalga, Bānuži-dzērbene 
u.c.). vienīgi zaubē darbojās 27 dziedātāju liels koris psalmotāja Konstantīna 
vieglā vadībā.119

Kori, kuri kara laika apstākļos turpināja savu darbību, izcēlās ar savu 
profesionalitāti. sausnējas draudzes koris psalmotāja un skolotāja agafangela 
arklona vadībā 1942. gada nogalē sniedza vairākus garīgā koncerta 
priekšnesumus tuvākajā apkārtnē esošajās draudzēs: 4. oktobrī pašā sausnējā, 
18. oktobrī – Kalsnavā, 8. novembrī – Ērgļos un 21. novembrī – lazdonā.120 
1942. gada 26. novembrī sausnējas draudzes pārzinis t. Jānis plaudis savā 
vēstulē eparhijas pārvaldei rakstīja: “Jūs ziniet un saprotiet lauku dzīvi, kad 
cilvēks, nostrādājies visu dienu grūtajā lauku darbā, spēj vakarā ierasties uz kora 
dziesmu mēģinājumu, lai sevi nostiprinātu tādā vienībā, sirsnībā un saskaņotībā, lai 
tās dziesmu skaņas iegulstas arī klausītāju sirdīs ..”121 Bet 1944. gadā par nītaures 
kora (piedalījās 30 dziedātāji) un tā vadītāja psalmotāja diriģenta Jāzepa 
zilgalvja prasmi 1944. gadā rakstīja t. nikolajs vieglais: “Neticami, bet koris 
patiesi uzrāda izcilu gatavību un pat grūtākās, sarežģītās dziesmas veic ar izcilu 
tīrību un daiļskanību.”122
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tāpat turpināja darboties draudžu dāmu komitejas. to darbībā iesaistījās 
arī aktīvistu laulātie draugi. 1943. gada septembrī par rīgas bīskapa Jāņa 
uzņemšanu draudzē rūpējās nītaures dāmu komiteja, kurā darbojās upīšu 
laulātais pāris no “lejas-cimerēm”, Klāvsona kungs ar kundzi un citi.123

draudzes regulāri organizēja kapusvētkus. piemēram, 1942.–1944. gadā 
mirušo piemiņas aizlūgumi regulāri tika organizēti alūksnes,124 veclaicenes125 
un mālupes126 draudzēs. 1941. gada 26. oktobrī alūksnes draudze pat rīkoja 
svecīšu vakaru draudzes kapos,127 bet 1942. gada 8. novembrī – kapsētas 
dibināšanas 70 gadu atceres liturģisko dievkalpojumu.128 arī cēsu draudzē 
kapusvētki notika katru gadu.129

nenoliedzami, mazajām lauku draudzēm liels pārdzīvojums bija augsto 
viesu uzņemšana. rīgas bīskaps Jānis (garklāvs) savas valdīšanas laikā 
paspēja apciemot vairākas vidzemes pareizticīgās draudzes. apciemojumi 
tika veikti visā latvijas teritorijā. par šīm vizītēm izsmeļošus aprakstus varēja 
gūt laikrakstā “dzīvības vārds”. apraksti parasti bija ļoti emocionāli, tomēr 
tie atspoguļoja draudzes tā brīža patieso noskaņojumu. tā rakstā par bīskapa 
Jāņa vizīti limbažu draudzē Jelgavas iecirkņa prāvests t. Jānis Baumanis 
rakstīja: “Lielāko sajūsmas pakāpi sasniedz dievkalpojuma dalībnieki svētdien 16. 
jūnijā. Kad svinīgā liturģijā, pārpildītā baznīcā, pareizticība parādās visā savā 
košumā un dziļumā. Liturģijas beigās draudzi uzrunā augstais viesis, savā runā 
uzsvērdams, ka nekas skaistāks un dziļāks nav cilvēkam par īstu ticību un ka Kristus 
dotais mantojums, ko mēs mantojam un parastā dzīvē saucam par Baznīcu, ir tas, kas 
mūs var vest un arī ved pie dievišķās pilnības un ka tikai caur Baznīcu mēs varēsim 
kļūt pilnīgi.”130

savukārt rūjienas draudzē rīgas bīskapa apciemojuma laikā varēja 
redzēt ne tikai vietējos, bet “dievlūdzēju vidū redzami svētceļnieki no kaimiņu 
draudzēm, kas arī grib būt līdzdalībnieki pie Rūjienas draudzes svinībām. Ir tur 
alojieši, skulberģieši, limbažnieki un pat tālie salacieši”.131

nītaures draudzē augstais viesis viesojās divas dienas – 4. un 5. septembrī. 
augsto viesi draudze sagaidīja ar zvana skaņām un ziediem, kopā ar tiem 
pasniedzot arī “savu mīlestību”.132 aizbraucēji palicējiem bija „atstājuši 
sirdīs neizdzēšamas atmiņas un devuši jaunus spēkus turpmākai dzīvei”133. 
1943. gada nogalē – 2. un 3. oktobrī – bīskaps paspēja apciemot arī Ērgļu 
draudzi.134
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atsevišķas vidzemes draudzes apciemoja pats ekzarhs metropolīts 
sergijs (voskresenskis). 1943. gada 14. novembrī viņš devās uz vecsalacas 
pareizticīgo draudzi. pēc priestera nikolaja vieglā vārdiem, tas bija pirmais 
ekzarha izbraukums uz pareizticīgo latviešu draudzēm.135 “dievlūdzēju 
pārpildītajā dievnamā” virsgans ieradās dievkalpojuma laikā un “visu 
dievkalpojuma laiku ar dievkalpojuma grāmatu rokās, paceltām acīm pret debesīm, 
lūdza par pareizticīgajiem vecsalaciešiem”.136 pēc dievkalpojuma ekzarhs 
piedalījās arī kopīgajā mielastā draudzes priestera dzīvoklī. pēc tam viņa 
mērķis bija ainaži, kur apciemoja arī draudzes padomes locekli eka kungu, 
bet atpakaļceļā – draudzes padomes locekli tita kundzi, “ar to parādīdams savu 
tēvišķo vienkāršību, kā īsts Kristus apustulis”.137 Kara nogurdinātiem ticīgajiem 
un pārējiem pilsētas vai ciemata iedzīvotājiem šāds vērienīgs notikums 
saglabājās atmiņās vēl ļoti ilgi.

ticības mācības pasniegšana

ticības mācības būtība bija dot bērniem elementārās zināšanas par ticību, 
kas ir nepieciešamas katram ticīgajam un ar kuru palīdzību cilvēks iesaistītos 
draudzes garīgajā dzīvē. tas bija svarīgs aspekts, kas varēja ietekmēt gan 

ekzarhs metropolīts 
sergijs (voskresenskis).
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draudzes locekļu pieplūdumu draudzē, gan pretēji – atsvešināšanos no 
draudzes. tādēļ ticības mācības nozīme bija nenovērtējama draudzes dzīves 
turpmākajā attīstībā.

gandrīz visās vāciešu kontrolētajās teritorijās ticības mācības priekšmets 
tika izņemts no skolu mācību programmām. izņēmumi bija vācu militārās 
administrācijas pārvaldītās apdzīvotās vietas. taču arī tur ticības mācības 
pasniegšanu neuzticēja pašiem mācītājiem.138 tās iekļaušana skolu pro-
grammās notika pēc pirmskara noteikumiem, kas paredzēja, ka atsevišķas 
ticības mācības stundas pareizticīgajiem ir iespējamas tikai, nodrošinot 
vismaz 10 pareizticīgo skolēnu.139 tajās skolās, kur nebija iespējams savākt 
vienkopus tik lielu skolēnu skaitu, ticības mācības pasniegšanu uzņēmās 
paši draudžu kalpotāji pirms vai pēc svētdienas dievkalpojumiem. atšķirīgo 
teoloģisko koncepciju dēļ viens no pēdējiem risinājuma variantiem bija 
sadarbība ar vietējiem luterāņu mācītājiem, kas ticības mācībā apmācīja gan 
luterticīgos, gan pareizticīgos skolēnus.

Bija divi iemesli, kādēļ ticības mācība skolās netika pasniegta. pirmkārt, 
nepietiekamais pareizticīgo skolēnu skaits un, otrkārt, grūtības sameklēt 
piemērotu pasniedzēju. tā umurgas–pociema draudzes teritorijas četrās 
pamatskolās 1941. gadā trūka skolēnu (tie bija no 1 līdz 7 skolēniem140), 
bet viļķenē skolēnu skaits bija pietiekams, taču trūka skolotāja.141 ticības 
mācība ne 1941., ne arī nākošajos gados šeit netika pasniegta.142 šo iemeslu 
dēļ Bučauskas draudzē ticības mācība tika pasniegta divās no trim pamat-
skolām.143 dzelzavas pagastskolā mācījās 20 pareizticīgi skolēni, kuriem 
ticības mācību līdz ar pārējiem priekšmetiem pasniedza luterticīgi skolotāji 
(marta Baltgaile un edgars emoliņš).144 Bet 1942./43. mācību gadā šajā skolā 
ticības mācības pasniegšana tika pārtraukta vispār.145 saikavas draudzē trīs 
skolās ticības mācību pasniedza lubānas evaņģēliski luteriskās draudzes 
mācītājs J. Kalniņš.146 smiltenes un palsmanes draudžu teritorijā, kur ietilpa 
vairāk nekā 20 pagastu, darbojās vairāk par 30 skolām.147 taču nevienā no tām 
ticības mācība netika pasniegta.148 nebija arī cilvēka, kas varētu to uzņemties.

vēl 1941. gada nogalē latvijas un igaunijas ekzarhālajai pārvaldei pastā-
vēja nepamatotas ilūzijas par savām tiesībām izvēlēties un nozīmēt uz skolām 
pareizticīgo ticības mācības skolotājus. latvijas teritorijā skolotāju iecelšanas 
vai neiecelšanas jautājums tika nodots skolu departamenta kompetencē.149 
saskaņā ar 1943. gada janvāra ieņemto apgabalu reihsministrijas 
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rīgas dievmātes pasludināšanas draudzes priestera t. vladimira tolstouhova (dz. 1914) 
misionārās darbības rajons ārējās misijas ietvaros (zīmēts 1942. gada 1. janvārī).

LVVA, 7469. f., 2. apr., 353. l., 55. lp.

norādījumiem skolu veidošanai Baltijas ģenerālapgabalos reliģisko mācību 
varēja vadīt tikai laicīgie skolotāji. tas pats attiecās arī uz nodarbībām ārpus 
skolas laika.150 1941./42. mācību gadā vidzemes draudžu teritorijās esošajās 
skolās strādāja pavisam 9 eparhijas pārvaldes nenozīmēti ticības mācības 
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skolotāji: priesteris gļebs trubicins (suntaži, laubere, Kastrāne – kopā 11 
stundas nedēļā), skolotāja marta zīverte (Ērgļu 1.pakāpes pamatskola, 
“Katrīnas” pamatskola – 2 stundas nedēļā kopā ar luterticīgajiem bērniem), 
psalmotājs agafangels arklons (sausnēja – 2 stundas nedēļā), virspriesteris 
andrejs Jansons (alūksne – 1 stunda nedēļā), skolotāja Ņina okoloviča 
(limbažu sešu klašu pamatskola – 2 stundas nedēļā), virspriesteris Jānis 
eniņš (madonas ģimnāzija – 18 stundas nedēļā), skolotāja zinaīda namatēvs 
(lazdonas sešu klašu pamatskola – 4 stundas nedēļā), skolotāja marta 
Kļaviņa (madonas sešu klašu pamatskola – 7 stundas nedēļā) un skolotāja 
lidija āboliņa (sarkaņu sešu klašu pamatskola – 4 stundas nedēļā).151

pēc šīs kārtības pB pārstāvji skolotāju izvēlē varēja piedalīties tikai pasīvi. 
pB pārstāvju piedalīšanās komisijās netika uzskatīta par obligātu noteikumu. 
tāpat nešķita svarīga eparhijas pārvaldes atsauksme par kandidātu.152 tam 
bija savas sekas. pareizticīgo teoloģiju skolēniem pasniedza personas, kas 
nebija attiecīgi sagatavotas. realitātē le pārvalde šo kārtību ņēma vērā tikai 
daļēji, jo turpināja skolotāju nozīmēšanu amatos. 1943. gada 30. decembrī le 
pārvalde uz limbažu ģimnāziju nozīmēja limbažu draudzes priesteri pāvelu 
Bormeisteru, bet uz limbažu pilsētas pamatskolu – paulu tukumu153; savukārt 
maģ. phil. vladimiru Bērzupi nozīmēja par rūjienas valsts ģimnāzijas un 
rūjienas pilsētas ģimnāzijas ticības mācības skolotāju.154

1941.–1944. gadā situācija skolās bija līdzīga. vēl joprojām bija sarežģīti 
nodrošināt pietiekamu skolotāju skaitu, bet mazās lauku skolas nevarēja 
nodrošināt pietiekamu skolēnu skaitu. tā 1943. gadā lēdurgas un straupes 
pareizticīgajās draudzēs esošajās skolās ticības mācība netika pasniegta, jo 
nebija skolotāja, kā arī pareizticīgo skolēnu.155 madonas iecirknī atsevišķās 
skolās ticības mācība netika pasniegta, jo bija nepietiekams skolēnu skaits. 
Bet tajās skolās, kur skolēnu skaits bija pietiekams un skolā varētu pasniegt 
ticības mācības stundas, to nevarēja, jo nebija skolotāja.156 ticības mācības 
stundas 1942./1943. mācību gadā netika pasniegtas arī galgauskas, sāvienas, 
gulbenes, raksalas, lideres u.c. vidzemes draudžu skolās.157

draudžu ienākumi un izdevumi

pēc 1940. gada 1. novembra lielinieku valdība nacionalizēja visus 
latvijas teritorijā esošos Baznīcas īpašumus. rezultātā draudzes palika bez 
pamata ienākumu avota, ko deva nekustamais īpašums. Karš un tā ienestās 
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pārmaiņas vietējā pārvaldē radīja nestabilitātes sajūtu, padarot draudžu 
materiālo stāvokli vēl grūtāku. varas maiņa, kas latvijas teritorijā notika 
drīz pēc vācijas–psrs kara sākuma un kuras rezultātā vācu administrācija 
nomainīja represīvo padomju iekārtu, radās cerība atjaunot līdz ii pasaules 
kara sākumam pastāvošo kārtību. 1943. gada 4. jūnijā le pārvaldes 
saimniecības daļas vadītājs t. r. žegalovs, ziņojot par kopējo pareizticīgo 
draudžu materiālo stāvokli latvijas teritorijā, secināja, ka pB un tās iestāžu 
(t.i., draudžu) galvenais ienākumu avots ir ticīgo labprātīgie ziedojumi.158 
nacistiskās vācijas okupācijas laikā ticīgo ziedojumi kļuva par pareizticīgo 
draudžu galveno iztikas avotu.

visām vidzemes draudzēm materiālais stāvoklis apskatāmajā periodā 
vairāk vai mazāk bija vienāds. pēc aderkašu159 un Burtnieku draudžu160 

piemēra varēja apjaust ii pasaules kara laika situāciju vidzemes lielākajās 
(aderkašu draudze) un mazākajās (Burtnieku draudze) lauku draudzēs. 

1942. gadā aderkašu draudzei (1942. gadā – 1062 draudzes locekļi161) 
galvenie ienākuma avoti bija: draudzes locekļu nodevas; ienākumi no 
nekustamā īpašuma; dažāda veida ziedojumi. lielākos ienākumus 1941.–
1944. gadā draudzei deva draudzes locekļu ziedojumi.162 savukārt draudzes 
izdevumus veidoja nodevas un nodokļi eparhijas pārvaldei un pašvaldībai, 
īpašuma apdrošināšanas maksa, alga priesterim un psalmotājam u.c.163 
ienākumus no nekustamajiem īpašumiem aderkašu draudze sāka saņemt 
tikai no 1942. gada janvāra.164 visu apskatāmo periodu summa, ko draudze 
varēja saņemt par nekustamo īpašumu, svārstījās apmēram no rm 50 līdz 
rm 100 mēnesī.165 ziedojumu un draudzes nodevu lielums bija atkarīgs no 
pašas draudzes – kāda bija draudzes locekļu kustība, cik tā varēja atļauties 
ziedot draudzes kasē, cik bieži veica upurēšanu u.tml.

algas priesterim un psalmotājam tika izmaksātas neregulāri, jo draudžu 
kasēs tam trūka līdzekļu. 1942. gada pirmajā pusē tās vispār netika izmaksātas, 
un priesteris par nostrādāto laiku šajā gadā algu varēja saņemt tikai rudenī.166 
tātad klērs algu nesaņēma visa gada garumā. Kad draudzei parādījās 
līdzekļi, lai izmaksātu algu, tā izrādījās nepietiekama, lai pilnībā apmierinātu 
garīdznieka vajadzības. pēc 1942. gada 9. martā veiktajiem valsts statistikas 
pārvaldes veiktajiem aprēķiniem, vidējās izmaksas ģimenei, kurā bija četri 
locekļi, bija apmēram rm 105,25, divu personu ģimenei – rm 72,83, bet 
vienam cilvēkam vidējās izmaksas bija apmēram rm 50,03.167 nākošajā gadā 
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vidējās izmaksas pieauga vidēji par rm 10–15,168 bet 1944. gadā – par rm 
20 līdz pat rm 40.169 gada alga, ko priesteris saņēma 1942. gada novembrī, 
bija rm 150.170 ar šādiem līdzekļiem izdzīvot nebija viegli. īpaši bija grūti, ja 
algas izmaksas tika iekavētas par gadu. 

regulāras algas sāka izmaksāt tikai no 1944. gada. ar šo gadu aderkašu 
draudzes priesteris J. liepiņš katru mēnesi no draudzes padomes sāka saņemt 
rm 100 lielu algu.171 taču ir jāņem vērā, ka kara laikā strauji attīstījās inflācija 
un kritās reihsmarkas vērtība. izdevumu bilance parāda, ka atlīdzība klēram 
tika maksāta, pateicoties iepriekšējo mēnešu uzkrājumiem. tā 1943. gada 
februārī priesteris saņēma rm 1200 lielu algu par visu iepriekšējo gadu.172 

draudze to varēja atļauties, pateicoties 1942. gada uzkrājumiem rm 1443,06 
apmērā.173

nomaksājot nodokļus, algas un veicot citus ikmēneša maksājumus, 
draudzes kase palika tukša. tāpēc uz laiku vajadzēja atteikties no domas par 
remontdarbiem, uzkopšanas un labiekārtošanas darbiem dievnamā.

Burtnieku draudzē (1942. gadā – 145 draudzes locekļi174) galvenie ienākuma 
avoti 1941. gadā, tāpat kā aderkašu draudzē, bija ziedojumi. ievērojamu 
peļņu draudze guva no nekustamā īpašuma. izdevumus galvenokārt veidoja 
nodevas un nodokļi eparhijas pārvaldei un pagasta valdei, nekustamā 
īpašuma apdrošināšanas maksa, maksājumi priesterim par noturētajiem 
dievkalpojumiem175 u.c.

Burtnieku draudzes klēram nebija regulāras algas. viņam apmaksāja tikai 
ceļa un uzturēšanās izdevumus.176 regulāru algu viņš sāka saņemt tikai no 
1943. gada novembra.177 par vienu dievkalpojumu priesteris nopelnīja vidēji 
rm 15.178 tāds atalgojums saglabājās arī 1944. gadā. Burtnieku draudzes klērs 
dzīvoja krietni zem iztikas minimuma.

neatņemama Burtnieku draudzes izdevumu rēķinu sastāvdaļa bija 
nodevas eparhijas pārvaldei, kurām piemita tendence strauji samazināties 
(piemēram, 1942. gada februārī tās bija rm 8,20, martā – rm 4, augustā un 
septembrī rm 6) un atkal tikpat strauji palielināties (piemēram, 1943. gada 
februārī – rm 8, oktobrī – rm 100, decembrī – rm 39).179 pēc tā var secināt, ka 
nodokļu likme nebija skaidri noteikta un tā regulāri mainījās, vai arī nodevas 
pārvaldei tika maksātas tad, kad draudzes kasē bija līdzekļi to nomaksai.

līdzīgi kā aderkašu draudzes gadījumā, arī Burtnieku draudzes izdevumu 
rēķini neuzrāda to, ka draudzē tiktu veikti kādi dievnama vai tai piederošo 



208 BaiBa pazāne

saimniecību remonta vai labiekārtošanas darbi, ar dažiem izņēmumiem – 
1943. gada augustā draudze par rm 50 iegādājās jaunas svētbildes.180 izdotā 
summa sastādīja vienu priestera mēnešalgu.

gan ienākumus, gan izdevumus abām draudzēm veidoja vieni un tie paši 
avoti. atšķīrība bija tikai tā, ka aderkašu draudze bija lielāka ticīgo skaita ziņā. 
tāpēc tā varēja rēķināties ar lielākiem ienākumiem no ziedojumiem. savukārt 
Burtnieku draudzei vajadzēja rēķināties ar mazākiem iztikas līdzekļiem. 
abas draudzes vienoja tas, ka abām izdevumi pārsniedza ienākumus.

le pārvalde nevarēja materiāli atbalstīt savas draudzes. līdzekļu trūka 
pat tam, lai apmierinātu pašas eparhijas pārvaldes kā pB centrālās institūcijas 
vajadzības. pēc valmieras iecirkņa prāvesta dimitrija okoloviča apgalvojuma, 
eparhijas pārvaldes izdevumi uz 1942. gada novembri bija palielinājušies 
par 500%.181 var apšaubīt tik lielu pārvaldes izdevumu pieaugumu, tomēr ir 
skaidrs, ka apskatāmajā periodā pārvalde patiešām saskārās ar lielu materiālo 
līdzekļu trūkumu. to apstiprināja nodevu maksas ieviešana un palielināšana. 
lai noskaidrotu draudžu materiālo stāvokli, ep aicināja draudzes iesūtīt, 
viņuprāt, iespējamo maksājumu apmērus. Kā liecina iesūtītie dati, lielākās 
draudzes nodevu apmēru varēja palielināt vidēji divas reizes, uzņemoties 
iemaksāt apmēra rm 4–5 mēnesī,182 mazākās draudzes – vidēji rm 2,5 mēnesī 
no katras draudzes.183

Baidoties no iespējamiem izdevumiem nākotnē, draudzes mēģināja 
veidot iekrājumus. taču brīvi tos izmantot nevarēja, jo 1943. gada 31. martā 
eparhijas pārvalde stingri aizliedza izmantot uzkrājumus bez tās atļaujas.184 

tie bija domāti kā rezerves līdzekļi, kas būtu noderīgi nākotnē iespējamajiem 
neatliekamajiem izdevumiem.

Klēra locekļu atalgošanas jautājums

Jau 1941. gadā klēra atalgojums tika pakļauts dažādiem obligātiem 
maksājumiem. tas bija neatkarīgi no tā, vai alga, kuru draudzes klēram 
izmaksāja pati draudze, bija regulāra, vai priesteri dzīvoja tikai no tiem 
līdzekļiem, kurus saņēma no draudzes locekļiem par izpildītajām trebām. 1941. 
gada 18. oktobrī tika izdots rīkojums par darba algas nodokli.185 saskaņā ar to 
nodoklis bija jāmaksā visām personām, kuras guva ienākumus no darba algas, 
tajā skaitā arī atlīdzību par virsstundām, atalgojuma naudā vai naturālijās, 
pensijas, vienreizējās izmaksas, atvaļinājuma naudas, komandējuma un ceļa 
naudas u.tml. (1.p.).186
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Katra draudze pati aprēķināja klēra locekļu algu, ik mēnesi izdarot 
atvilkumus uz nodokļu rēķina (8. p.).187 personu ienākumi, kas netika 
aprēķināti kā darba alga, tika aplikti ar t.s. apgrozījuma nodokli. pie 
šiem ienākumiem piederēja garīdznieku peļņa no svētkalpojumiem, arī 
ziedojumiem u.tml. no tiem katru mēnesi tika atvilkts 3% liels nodoklis.188

Klēra locekļu algas bija pakļautas virknei dažādu citu maksājumu. 
no 1941. gada 1. jūlija visu konfesiju mācītājus, baznīcu, draudžu u.tml. 
algotos darbiniekus apvienoja ar likumu par valsts sociālo apdrošināšanu 
pašvaldību iestāžu arodbiedrībās.189 sociālās apdrošināšanas organizēšana 
paredzēja stingru kārtību, pēc kuras draudzēm vispirms vajadzēja 
reģistrēties arodbiedrībā kā apdrošinātājiem un katru mēnesi centralizētā 
veidā veikt iemaksas 4,8% apmērā no klēra atalgojuma.190 ar laiku procents 
tika palielināts. 1942. gada 17. februāra Baznīcu un konfesiju departamenta 
rīkojums paredzēja jau 7%, kā arī noteica jaunu maksājumu kultūras darbam 
1%.191 ar likumiem noteiktā sistēma paredzēja stingri reglamentētu kārtību 
un nodokļu maksāšanas veidu. taču draudzes atalgoja savus klēra locekļus 
pēc savām iespējām un cik to varēja atļauties to kases.

ar 1944. gada 22. aprīli draudžu klēra locekļiem bija jāsniedz ziņas 
par saviem blakus ienākuma avotiem, protams, ja tādi bija.192 svarīgi bija 
noskaidrot, cik garīdznieku un citu klēra locekļu ir nodarbināti laicīgajā 
un privātajā sektorā. iesūtītās ziņas liecināja, ka lielākā daļa klēra locekļu 
galvenokārt darbojās savās draudzēs. tādas draudzes bija Ērgļu iecirknī, 
ar izņēmumu zaubes draudzē, kuras psalmotājs Konstantīns vieglais, kas 
vienlaikus pildīja zaubes–Jaunpils tautskolas pārziņa pienākumus,193 un 
alojas priesteris aleksandrs rozenšteins ar viņa blakus nodarbošanos – 
zvejniecību.194

Jautājums par draudžu nekustamajiem īpašumiem

1941. gada 11. decembrī priesteris Jānis plaudis eparhijas pārvaldei 
rakstīja, ka lielinieku laikā sausnējas draudzē tika nacionalizēti visi tās 
īpašumi – zeme un visas ēkas, kas atradās uz tās, dievlūdzējiem trūka telpu, 
kur varētu noturēt dievkalpojumus.195 priesteris lūdza pārvaldei padomu, kā 
atgūt lielinieku laikā zaudēto baznīcas īpašumu. tā atgriešana bija aktuāla 
un svarīga īpaši tāpēc, ka nekustamie īpašumi līdz pat 1940. gada rudenim 
veidoja nozīmīgu draudžu ienākumu daļu. lielinieku laikā vairums draudžu 
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bija zaudējusi savus īpašumus, tie tika atņemti un nacionalizēti. ienākot 
vācu karaspēkam latvijas teritorijā, vietējie iedzīvotāji cerēja atgūt zaudēto, 
tāpēc nacistu okupācijas sākumā iedzīvotāju atbalsts jaunajai varai bija 
salīdzinoši liels. par pamatu tam kalpoja ostlandes reihskomisāra H. lozes 
1941. gada 16. septembra rīkojums “par boļševiku noteikumu atcelšanu 
lauksaimniecībā”, paredzot atdot pēc piederības latvijas teritorijā atņemtos 
īpašumus.196 Bet drīz pēc nacistu okupācijas sākuma viss, kas iepriekš 
tika pasludināts par padomju savienības īpašumu, kā kara laupījums bija 
pārgājis trešā reiha rīcībā, kas kļuva par nacistu režīma saimnieciskās 
politikas ideoloģisko pamatojumu.197 1941. gada 18. septembrī sekoja jauns 
rīkojums, kura ideja bija par visu padomju savienības īpašumu pārņemšanu 
nacistiskās vācijas īpašumā.198 tik radikālas pārmaiņas uzskatos tik īsā laika 
periodā var skaidrot ar to, ka, iebrūkot latvijā, nacistiskajai vācijai nebija 
detalizēti izstrādātas saimnieciskās un sociālās politikas,199 kā arī tas, ka vācu 
iestāžu izveidotā saimniecības pārvaldes sistēma latvijā bija ļoti birokrātiska 
un sarežģīta. tā nebija pietiekami efektīva, un saņēma kritiku pat no vācijas 
Finanšu ministrijas.200 iedzīvotājiem svarīgs jautājums bija boļševiku laikā 
veiktās nacionalizācijas atcelšana. tomēr vācu administrācija nesteidzās to 
darīt.201

attiecībā uz dievnamiem nacistu attieksme bija kopumā skaidra. no 
vienas puses, vācu varas pārstāvji vēlējās saglabāt labas attiecības ar vietējiem 
iedzīvotājiem. no otras puses, tie vēlējās izvairīties no vācu karavīru un 
vietējo krievu iedzīvotāju kontakta. 1941. gada 2. oktobra direktīvā par pB 
dievnamiem un vācu karavīru garīgo aprūpi Hitlers paziņoja: “Dievnami, kuri 
tika sagrauti boļševiku režīma laikā vai kara darbības rezultātā, nav ne atjaunojami, 
ne pielietojami vācu militāro spēku vajadzībām, atbilstoši to funkcijām. Tas ir jāatļauj 
pašiem krievu civiliedzīvotājiem.”202 šāda attieksme pret pareizticīgo draudžu 
īpašumā esošajiem dievnamiem saglabājās visu apskatāmo periodu.

noteicošo lomu jautājumos par nekustamo īpašumu spēlēja propaganda. 
vietējos iedzīvotājos bija jāatstāj labs iespaids un bija jāparāda sevi kā 
reliģijas aizstāvjus, kas būtu lielā pretstatā bezdievīgajai padomju valdībai. 
vienlaikus, lai nenonāktu pārāk lielā pretrunā ar nacistisko ideoloģiju un tās 
galvenajām idejām – ne atbalstīt reliģiskās organizācijas un apvienības, ne 
arī pārāk ierobežot, nacisti izvēlējās tādu politiku, kas pasargātu trešo reihu 
no nevajadzīgiem satraukumiem. to apstiprina 1942. gada 24. novembrī 
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ieņemto austrumzemju ministrijas (rmo) izveidotais projekts “rīkojumi 
militārajām organizācijām attieksmē pret konfesionālajiem jautājumiem”, 
kura pirmais punkts paredzēja: “Ņemt vērā to, ka Vācijas Reihs vēlas atnest 
vietējiem iedzīvotājiem reliģiskās darbības brīvību. Neradīt šķēršļus vietējiem 
iedzīvotājiem ticības atklāšanā un pēc iespējas atdot viņiem nepieciešamās kulta 
būves.”203

pārlieku liela koncentrēšanās uz propagandisko faktoru jautājumos, kas 
attiecās uz draudžu īpašumiem, nemudināja vācu varas iestādes izvirzīt 
konkrētus mērķus un uzdevumus. par to liecina 1943. gada 21. maija 
austrumzemju politiskās nodaļas slepenais ziņojums, kas bija adresēts 
tiesību nodaļai.204 šajā dokumentā tika apskatīts baznīcu īpašumu tiesiskais 
stāvoklis. vienlaikus tas liecināja, ka jautājums par baznīcu īpašumiem 
bija neskaidrs pašiem varas pārstāvjiem. lai gan dokumenta saturs bija 
veltīts okupētajās teritorijās esošajām vācu draudzēm, tomēr tas tikpat 
labi ir attiecināms uz visām reliģiskajām draudzēm šajās teritorijās, arī uz 
pareizticīgajām.

minētais dokuments atsaucās uz 1943. gada 21. aprīlī sastādīto okupēto 
austrumzemju reihsministra rīkojumu (nr. i 698/43g) par atsavinātajām 
baznīcām.205 apjukumu vācu varas iestādēs radīja padomju laikā veiktie 
nacionalizācijas darbi un to gaitā lietotie lietvedības jēdzieni. rīkojumā 
nepārprotami tika norādīts, ka “Ieņemto Austrumzemju reihsministra kungs 
[H. loze. – B.p.] pārstāv uzskatu, ka nacionalizācijas dēļ kādreizējai Padomju 
Savienībai piederošie visi zemes īpašumi atrodas Reiha rīcībā un tādēļ reiz atsavināto 
baznīcu piešķiršana ir iluzora [izcēlums mans. – B.p.]”.206 tālākajā saturā 
notiek spēlēšanās ar izmantotajiem jēdzieniem un to lietojumu.

tas ļāva domāt, ka valdošā vācu ierēdniecība līdz galam neizprata baznīcu 
īpašumu jautājumus. vēl neskaidrāk tas bija pašām draudzēm. oficiālos 
dokumentos, kas runāja par draudžu īpašumiem, tika lietoti jēdzieni – 
“lietošana” un “pārvaldīšana”, kas nebūt nenorādīja uz īpašumtiesībām. tajā 
pašā laikā draudzes to uzskatīja par savu īpašumu, īpaši, ja bija saglabājušies 
īpašumtiesības apliecinoši dokumenti un ja padomju okupācijas laikā veiktā 
nacionalizācija bija veikta nelikumīga, bez attiecīgu aktu sastādīšanas. 
draudzes turpināja rīkoties ar savu īpašumu, maksāt par to nodokļus un 
nodevas, kā arī saņemt ienākumus no tiem (piemēram, Ērgļu,207 aderkašu 
un Burtnieku draudzes208).
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praksē nekustamo īpašumu jautājumi katrā draudzē tika risināti atšķirīgi. 
draudzes vienoja tas, ka nacionalizācijas ceļā atņemtos īpašumus tās 
savā īpašumā tā arī neatguva. Kā jau minēts, tie tika atdoti “lietošanā” un 
“pārvaldīšanā”, ne “īpašumā”. atjaunot tiesības uz īpašumu bija paredzēts 
tikai gadījumos, ja to īpašnieks bija fiziskā persona. draudzes tādas nebija, 
bet rīkojumi, kas attiecās uz juridisko personu īpašumtiesību atdošanu, līdz 
1943. gada martam vēl nebija izdoti.209 tāpēc līdz šim laikam nevarēja runāt 
par kaut kādiem “baznīcas īpašumiem”.

taču arī lietošanas un pārvaldīšanas tiesības neattiecās uz visām 
draudzēm. tā, piemēram, atšķirībā no rūjienas draudzes, kurai nacionalizēto 
īpašumu nebija,210 un nītaures draudzes, kurai lielinieku laikā atņemtie 
īpašumi draudzes pārvaldīšanā tika atdoti 1942. gada 12. janvārī,211 limbažu 
pareizticīgajai draudzei nacionalizētais īpašums “umurgkalnā” (52,80 ha) vēl 
1943. gadā ar visām ēkām atradās vācu varas iestāžu pārziņā.212 1940. gada 
2. novembrī viss cēsu draudzes nekustamais īpašums  tika nacionalizēts, 
bet vācu okupācijas laikā tas tā arī netika atdots draudzei. tomēr draudze 
turpināja maksāt īri par aizņemtajām 6 istabām draudzes mājās (rm 25 gadā), 
kā arī par klēra dārza zemes izmantošanu (rm 10 gadā).213

1940. gadā nacionalizācijai pakļāva arī Ērgļu draudzes nekustamo īpašumu 
(21,44 ha zemes ar visām ēkām). pēc Ērgļu draudzes virspriestera Jāņa plauža 
1944. gada janvāra liecībām, nekāds akts par baznīcas īpašumu atņemšanu 
netika sastādīts.214 viņš izdarīja secinājumu, ka pēc lielinieku aiziešanas 
draudze bija atguvusi savus īpašumus: “Baznīca saimnieko tāpat vien, kā tas 
ir bijis līdz 1940. gada jūnijam, – kārto maksājumus, izpilda klaušas un nodevas, 
kādas attiecas uz baznīcas īpašumiem.”215 tas apstiprināja nenoteiktību draudžu 
īpašumu jautājumos vācu okupācijas laikā. draudzes turpināja uzskatīt, ka 
tās ir atguvušas lielinieku laikā zaudētos īpašumus, lai gan oficiāli tie palika 
valsts īpašumā.

1942. gada 22. augustā216 un atkārtoti 1943. gada 11. decembrī217 tika 
izplatīts eparhijas pārvaldes lūgums pareizticīgo iecirkņu prāvestiem 
nekavējoties iesniegt ziņas par viņu pārvaldīto iecirkņu teritorijās esošo 
draudžu nekustamo īpašumu stāvokli – par baznīcām un draudzēm 
piederošajiem zemes īpašumiem, kas bija vai nebija pakļauti nacionalizācijai. 
tam par pamatu kalpoja pārvaldes cerības atgūt zaudētos īpašumus. cerības 
viesa 1943. gada 18. februārī izdotie ostlandes reihskomisāra a. rozenberga 
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noteikumi, kas paredzēja vispārēju privātīpašuma atjaunošanu latvijas, 
igaunijas un lietuvas ģenerālapgabalos.218 tāpat šīs ziņas bija nepieciešams 
iesniegt pēc vācu varas iestāžu pieprasījuma, jo bija paredzēts nodot tās 
attiecīgai zemes gabalu sabiedrības (Grundstücksgesellschaft Lettland) filiālei 
pie attiecīgā novada komisāra.219

vienlaikus iecirkņu prāvestiem bija jādod ziņas arī par visiem pārējiem 
baznīcu-draudžu īpašumiem, kas tām piederēja līdz lielinieku ienākšanai 
latvijas teritorijā. tika lūgtas izsmeļoša apraksta veidā sagatavotas ziņas par 
katru īpašumu atsevišķi.220 ziņu ievākšanas mērķis bija aizstāvēt Baznīcas 
mantiskās intereses. tās bija nepieciešamas arī Baznīcu un konfesiju 
departamentam īpašumu reprivatizācijas lietā.221

dati no draudzēm tika ievākti 1942. gadā speciālu anketu veidā, kurās 
pieprasīja ziņas ne tikai par draudzes īpašumā vai lietošanā esošo īpašumu 
tehnisko stāvokli, bet arī par draudzi apkalpojošo klēru, dievnamā esošajām 
materiālajām vērtībām, baznīcu grāmatām u.tml. pēc šiem datiem mazāk 
nekā pusei draudžu dievnami atradās labā tehniskajā stāvoklī (alojā, 
aderkašos, cēsīs, limbažos, nītaurē, smiltenē, valmierā un vecsalacā222). 
pārējo dievnamu stāvoklis tika vērtēts kā apmierinošs (alūksnē, Bērzaunē, 
Bučauskā, Ērgļos, Burtniekos, ežos, rūjienā, umurgā–pociemā un viļķenē223). 
sliktā stāvoklī atradās tikai viens dievnams – ainažu draudzē.224. tajā pašā 
laikā, neskatoties uz to, kāds vērtējums tika dots, gandrīz visiem dievnamiem 
bija nepieciešami lielāki vai mazāki remontdarbi. tikai trīs draudzes – 
alūksnes, Burtnieku un valmieras – norādīja, ka remonts dievnamā neesot 
nepieciešams.225

ar remontdarbiem tika saprasti dažādi iekšējie vai ārējie dievnama 
uzlabošanas vai labiekārtošanas darbi. piemēram, 1942. gadā aderkašu, 
umurgas–pociema, viļķenes, ežu u.c. draudžu dievnamiem bija vajadzīgi 
ārējo un/vai iekšējo sienu apmetuma labošanas un krāsošanas darbi; ainažu, 
Bērzaunes, Bučauskas, limbažu un rūjienas dievnamiem bija nepieciešams 
jumta remonts, bet vecsalacas dievnamā – atjaunot krāsni.226

gandrīz visām draudzēm īpašumā vai lietošanā (piemēram, aderkašu 
draudzē kapsēta atradās vietējās pašvaldības – taurupes pagasta – īpašumā 
vēl no lielinieku laikiem un līdz 1942. gadam tā oficiāli nebija atdota 
draudzei227) bija viena (nītaure, rūjiena, eži, Burtnieki u.c.), retāk divas 
(limbažu un valmieras) kapsētas.228 arī kapsētu stāvoklis bija dažāds. 
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atsevišķās draudzēs kapsētas atradās labā tehniskajā stāvoklī (Bērzaunē 
un limbažos229), dažas kapsētas – apmierinošā (ainažos, Bučauskā, Ērgļos, 
Burtniekos, ežos, nītaurē, rūjienā230), citās – sliktā stāvoklī, kā, piemēram, 
cēsu draudzes kapsēta.231 cerot nākotnē mazināt radītos zaudējumus, 
atsevišķas draudzes vēlējās apdrošināt gan nekustamo mantu, gan dievnamu 
ar inventāru. tomēr šādas draudzes visu kara periodu palika mazākumā. 
mazāk kā pusei vidzemes pareizticīgo draudžu īpašumi nebija apdrošināti 
vai apdrošināti tikai daļēji.232

draudzēm radītie materiālie zaudējumi

Karš draudzēm nozīmēja lielus materiālos zaudējumus. svarīgs bija 
jautājums par dievnamiem piederošajiem zvaniem. laikraksta “tēvija” 
1941. gada 2. septembra numurā tika publicēts raksts, kas nosodīja lielinieku 
praksi pārliet dievnamu zvanus lielgabalos.233 laika gaitā domas mainījās. 
iespējams, to ietekmēja vācijas saimnieciskā politika okupētajos austrumu 
apgabalos, kas vairāk vadījās no tā brīža kara mērķiem un konkrētās situācijas 
frontēs. lai nodrošinātu ātrāku uzvaru, vācijas saimnieciskās politikas 
raksturīgākā iezīme bija mēģinājumi izspiest no okupētajām teritorijām pēc 
iespējas lielāku daudzumu kara vajadzībām nepieciešamo resursu.234 viens no 
šādiem resursiem izrādījās arī dievnamu zvani, par kuriem interese parādījās 
ar 1942. gadu.235 tika nolemts izņemt no dievnamiem tikai krāsaino metālu 
zvanus (t.i., vara, bronzas utt.), izņemot tos, kam bija sevišķi liela vēsturiska 
vai mākslinieciska vērtība, kā arī tērauda zvanus. sākumā bija paredzēts, 
ka draudzes nodos zvanus labprātīgi – ziedojumu veidā. tas nozīmēja, ka 
pašas draudzes nolēma par zvanu atbilstību vēsturiskās vai mākslinieciskās 
vērtības kategorijai. šo ideju pavadīja doma atstāt katram dievnamam tikai 
vienu krāsaino metālu zvanu.236 tomēr ar laiku noskaidrojās, ka šī kārtība 
nedarbojas. tā alojas draudze 1942. gadā brīvprātīgi nodeva tikai vienu 
zvanu, savā rīcībā atstājot piecus zvanus.237

Ņemot vērā to, ka pareizticīgajiem dievnamiem pēc tradīcijas ir vairāki 
zvani, atšķirībā no katoļu un evaņģēliski luteriskajiem dievnamiem, kur 
lielākoties ir viens zvans, 1942. gada septembrī parādījās prasība par visu 
kristīgo konfesiju pielīdzināšanu vienādām prasībām.238 Ņemot vērā šo 
apstākli un rūpējoties par “taisnīgu un vienādu attieksmi pret visu konfesiju 
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baznīcām un līdz ar to sasniegt labākus rezultātus krāsaino metālu savākšanā kara 
vajadzībām”,239 1942. gada 9. septembrī tika pieņemta jauna krāsaino metālu 
savākšanas kārtība: pirmkārt, kara vajadzībām paredzētos dievnamu zvanus 
nevis nodeva pašas draudzes ziedojumu veidā, bet tos dievnamiem vienkārši 
noņēma šai akcijai norīkotie vācu karavīri; otrkārt, par visu zvanu izņemšanas 
gaitas vadītāju tika norīkots ostlandes reihskomisārs a. rozenbergs. 
vienīgi viņam piederēja tiesības noteikt, kuriem zvaniem ir vēsturiska vai 
mākslinieciska vērtība, bet kuriem nav šāda statusa. Jāatzīmē, ka šāds statuss 
tika piemērots tādiem zvaniem, kas bija senāki par 18. gs., izņemot tos, kam 
būtu piešķirta īpaša vērtība. treškārt, ar jaunās kārtības stāšanos spēkā 
noteikums par to, ka katrai baznīcai ir atstājams viens zvans, tika atcelts.240

visām nacistu okupācijas iestādēm bija jāraugās, lai visās reliģiskās 
organizācijās rastos priekšstats, ka vācijas valsts pret visiem ticīgajiem 
izturas ar vienādu iecietību.241 no vienas puses, nenoņemot katoļu un 
evaņģēliski luteriskajiem dievnamiem viņu vienīgos zvanus, krāsaino 
metālu savākšana nedotu apmierinošus rezultātus. no otras puses, atstājot 
pareizticīgajiem dievnamiem pa vienam zvanam, zvanu zvanīšanu dzirdētu 
tikai no pareizticīgajiem dievnamiem, tajā laikā, kad pārējo konfesiju 
dievnami stāvētu pilnīgā klusumā. šo apstākli uzskatīja par vienīgo iemeslu 
jauno noteikumu izdošanai, t.i., ja dievnamiem tiek noņemti visi zvani, lai arī 
pareizticīgo dievnamos nepaliek neviens zvans no krāsainā metāla.242

1942. gada 9. septembrī pēc reihskomisāra rīkojuma le pārvalde sastādīja 
pareizticīgo draudžu sarakstu, kurā atzīmēja draudzes, kurām bija paredzēts 
atstāt vara zvanus.243 par tādām kļuva tikai lielākās latvijas teritorijā esošās 
draudzes – rīgā, Jelgavā, daugavpilī, rēzeknē, liepājā un ludzā.244 pārējām 
draudzēm bija jācīnās par zvanu saglabāšanu pašām vai jāsamierinās ar to 
zaudēšanu.

zvanu savākšana sākās 1942. gada 15. septembrī.245 šo darbu veica vācu 
karavīri, izmantojot militāro tehniku. pēc zvanu nodošanas katras draudzes 
pārzinim bija jānosūta eparhijas kancelejai ziņas par izņemto un atstāto zvanu 
skaitu un to aprakstu. zvanu noņemšana dievnamiem turpinājās arī 1943. 
gadā (no pociema draudzes – 3 zvani;246 no viļķenes draudzes – 5 zvani;247 no 
vecsalacas dievnama – 4 zvani;248 no cēsu dievnama – 3 zvani249).

svarīgs jautājums bija draudzēs veiktie remontdarbi. Kā liecina aderkašu 
un Burtnieku draudžu izdevumu bilances, draudžu rīcībā esošie līdzekļi to 
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veikšanai bija nepietiekami.250 par draudžu grūto stāvokli liecināja arī rūjienas 
draudzes piemērs. pēc 1943. gada rudenī notikušās vētras nopietni bija cietis 
rūjienas latviešu pareizticīgais dievnams – tornim bija norauta 1/3 no skārda 
jumta.251 remontdarbi draudzei izmaksātu apmēram rm 500, kas bija pārāk 
liela summa. lai iegūtu remonta un atjaunošanas darbiem nepieciešamos 
materiālus, draudzes vecākais v. leimanis ar prāvesta p. Bormeistara starp-
niecību griezās pie eparhijas pārvaldes ar lūgumu atļaut izmantot draudzes 
kapsētā pieejamos kokmateriālus.252

īpaši lielus zaudējumus draudzēm un to īpašumiem radīja karadarbība 
kara noslēgumā, kas nāca ar sagrautiem un stipri cietušiem (Ērgļu, sausnejas, 
Ļaudonas, Bērzaunes, lazdonas, Kārzdabas u.c.253), kā arī marodieru 
izlaupītiem dievnamiem (Ērgļu, suntažu, mālpils, aderkašu, nītaures, 
zaubes, ežu, Bānužu–dzērbenes, Kosas, vecpiebalgas, stāmerienes 
draudzēs).254 reālie karā nodarītie zaudējumi draudzēm tika apzināti tikai 
pēc kara beigām.255

savu postu atnesa piespiedu evakuācija. sākoties kara darbībai 
latvijas teritorijā, le pārvalde izdeva paziņojumu, kurā visiem draudžu 
garīdzniekiem tika dota atļauja laikus izbraukt no karadarbības skartā 
rajona kopā ar savām ģimenēm, iepriekš par to brīdinot eparhijas pārvaldi. 
garīdznieka pienākums bija sev līdzi vest arī dievkalpošanai nepieciešamo 
inventāru, svētos priekšmetus, kā arī dokumentus, kas apliecina draudzes 
īpašumtiesības, kases atskaites u.tml.256 protams, ar šo piespiedu evakuāciju 
lielākā daļa no svētajiem priekšmetiem tika izglābti no bojāejas vai dievnamu 
izlaupītāju rokām. daudzos gadījumos aizvestais inventārs tā arī netika 
atdots draudzēm, jo izrādījās, ka daļa baznīcu arhīvu grāmatu un inventāra 
1944. gadā līdz ar vācu atkāpšanos tika izvesta uz vāciju.257

pareizticīgo draudžu iekšējā dzīve nekad nav bijusi iedomājama bez 
priestera. vienojot draudzi, priesteris kā tās centrālā persona saliedēja kara 
izkliedētos cilvēkus. spilgti piemēri tam bija koru, kapusvētku un dažādu 
sarīkojumu organizēšana arī šajos cilvēku dzīvei tik ekstremālos apstākļos. 
Kad viss materiālais bija zaudējis nozīmi, cilvēki atrada mierinājumu un 
glābiņu garīgajā pasaulē. neskatoties uz nacistu okupācijas varas izrādītajām 
varas izpausmēm attiecībā pret latviešu pareizticīgajām draudzēm, kā arī kara 
apstākļu noteiktajiem ierobežojumiem uz reliģisko dzīvi kopumā, latviešu 
pareizticīgās draudzes turpināja savu attīstību un darbību, izdzīvojot un 
nezaudējot cerību uz gaišāku nākotni.
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Baiba Pazāne

das leben livländischer lettischer 
orthodoxer gemeinden 1941–1944

im vorliegenden artikel wird das leben livländischer lettischer orthodoxer 
gemeinden während des zweiten Weltkrieges betrachtet. die größte 
aufmerksamkeit wird der versorgung des Klerus, seiner tätigkeit und den 
Beziehungen mit den gemeindegliedern gewidmet. Beschrieben werden 
auch die den gemeinden verursachten Kriegsschäden. erörtert werden 
das leben der orthodoxen gemeinden, die wichtigsten veranstaltungen, 
einnahmen und ausgaben, der stand der immobilien sowie die praxis der 
glaubensunterweisung. die orthodoxe Kirche sollte sich mit versuchen 
der nazis rechnen, die Kirche für die stärkung ihres einflusses zu nutzten. 
mehrere Beispiele zeigen, dass sich der Klerus der orthodoxen Kirche aktiv 
an verschiedenen propagandaaktionen der nazis beteiligt hat. obwohl diese 
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tatsache von einer engen zusammenarbeit der beiden seiten zeugen könnte, 
steckten oft hinter der äußeren seite mehr komplizierte – widerspruchsvolle 
Beziehungen. Faktisch stand jeder vertreter des Klerus unter ständiger 
aufsicht und totaler Kontrolle des sd und der gestapo. 

es wurde festgestellt, dass die Bedeutung der Kirche und der priester 
während des Krieges gewachsen war, weil zahlreiche menschen in dieser 
schweren lage eine tröstung und rettung in der geistlichen Welt fanden. 
durch ihre persönlichkeit vereinigten die priester ihre gemeinden und 
förderten die erhaltung und entwicklung des geistlichen lebens. in der Kirche 
und bei ihren priestern suchten die menschen unterstützung und tröstung. 
die lettischen orthodoxen gemeinden setzten während der Kriegsjahre ihre 
tätigkeit fort in der Hoffnung, dass die zukunft besser sein wird.

Schlüsselwörter: livländische lettische orthodoxe gemeinden, der zweite 
Weltkrieg, Klerus, Kirche, glaube.
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