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Priekšvārdi.

Dievkalpojumu tautiskums ir viens no gal-

venajiem jautājumiem tautiskas kristietības vei-

došanā. Dievkalpojums ir visiem atklāti pieeja-

ma un vērojama reliģijas izpausme: pēc tā var

spriest par reliģiozitātes dziļumu un spēku, no

tā var vērot reliģiskās dzīves raksturu, arī tau-

tiskumu. Dievkalpojuma tautiskums rāda kris-

tīgās ticības iesakņošanos tautas dzīvē un apvie-

nošanos ar tautības garu. Tāpēc arī latviešu na-

cionālās evaņģēliskās baznīcas tapšana ir gājusi

un iet roku rokā ar latvisku evaņģēlisku diev-

kalpojumu izveidošanos.

Neviens latvietis nevar būt latvisku diev-

kalpojumu pretinieks, un savā ziņā dievkalpo-

jumu latviskošanās notiek pati par sevi. Bet ru-

nājot par to un tiecoties uz to, nepietiek ar prin-

cipa atzīšanu un vispārīgos vārdos izteiktu pra-

sību. Jāiedziļinās lietas būtē, jāpārdomā kon-

krētās praktiskās iespējas un jāmeklē līdzekļi

šo iespēju izmantošanai. īsi sakot, ir vajadzīgi

pamatīgi teorētiski apcerējumi par
mūsu diev-

kalpojumu latviskumu un latviskošanu. Un šai

ziņā mūsu teoloģiskajā rakstniecībā ir vēl vien-

mēr liels robs.

Vienīgais, kas līdz šim neatlaidīgi centies šo

robu aizpildīt, ir Jānis Sanders. Dažos atseviš-
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Vos jautājumos viņš izdarijis zīmīgus novēroju-

mus un izteicis arī vērtīgas domas. No viņa rak-

sta «Mūsu kulta reforma> (1923. g.), kas pa daļai

sakopo atziņas, ko autors izteicis jau agrāk, va-

ram šo un to mācīties. Bet Sandera pēdējo gadu

darbība ir aizvedusi viņu prom no Latvijas evaņ-

ģēliskās baznīcas pamatiem un tradīcijām. Viņš
sludina ne tikai latviskumu, bet arī racionā-

lismu, pie tam diezgan rupjā vienpusīgā veidā,

kas iztukšo kristietības mūžīgo vērtīgo saturu.

Šādu kristietības sašaurināšanu viņš pie tam ved

sakarā ar kristietības latviskošanu. Viņa pēdē-
jais solis — īpašas «latvju kristiešu draudzes*

nodibināšana — rada skaldīšanos kristīgajos lat-

viešos un met nicināšanas ēnu uz visiem tiem no

viņiem, kas negrib šai draudzē iestāties, apzīmo-

gojot viņus it kā par neīstiem latviešiem. San-

dera jaunākā grāmata «Kristīgās ticības refor-

ma» (1938. g.) no evaņģēliskās kristietības

un baznīcas puses jāuzskata par ārdošu un nosodā-

mu. Arī Teoloģijas fakultātes mācības spēki uz-

ņēmuši šo darbu ar asu kritiku un noraida San-

dera «reformas». Viņš ar savu pēdējā laika rī-

cību tādā kārtā nevien aizgājis prom no Latvijas

evaņģēliskās luteriskās baznīcas, bet atsvešinā-

jies arī Teoloģijas fakultātes saimei un viņas

reprezentētai akadēmiskai teoloģijas zinātnei. Pie

tam ne viss tas, ko viņš ieteic par latvisku, arī pa-

tiesībā par tādu atzīstams un pieņemams.
Visi citi, kas mēdz runāt par mūsu dievkal-

pojumu latviskumu, nav papūlējušies apskatīt šo

jautājumu visā pilnībā un pienācīgi iztirzāt to,

bet aizķēruši tikai vienu otru atsevišķu parādību.
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Tā, piemēram, mācītāja Alfrēda Indriksona in-

teresantās brošūras «Domas par latvisku tautas

baznīcu» (1934) un «Mūsu reformu nepieciešamī-
ba un iespējamība» (1935) prasa arī dievkalpoju-
mu reformu latviskas kristietības garā, un otrā

irkstā tai veltīta pat atsevišķa nodaļa «Svētbrīžu

reformas» (23.—41. lp.), bet autors galvēnām kār-

tām iztirzā īpatnēju svētku dienu, «darba un

dabas dzīves svētbrīžu» (Pavasara un Rudens

svētku, Vasaras saulgriežu svētku), ģimenes die-

ims, iesvētību, valsts svētku svinēšanu un, at-

tiecoties uz kārtējo dievkalpojumu, vairāk vērī-

bas veltī tikai svētajam vakarēdienam. Citos jau-

tājumos viņš apmierinās ar vispārīgiem savā ziņā

diezgan zīmīgiem norādijumiem, kas ar savu

vispārīgumu paliek pa daļai nesaprasti un pār-

prasti un ar radikālo pastāvošās kārtības kritiku

ir ieguvuši daudz vairāk pretinieku nekā piekri-

tēju.

Latvijas latviskā evaņģēliskā baznīca savā

tapšanā iet savus ceļus arvien tālāk. Sākdams

rakstu virkni par latviskumu mūsu dievkalpoju-
mos 1938. g. pavasarī, gribēju noskaidrot vis-

vairs dažus pārpratumus šai jautājumā un no-

spraust un motivēt attīstības linijas, pa kurām

pēc manām domām būtu vedama mūsu dievkab

pojumu izveidošanās, lai tie nostiprinātos savā

latviskumā, nezaudēdami neko no evaņģēliskās
kristietības paliekamajām vērtībām. Bet atsevišķo

jautājumu iztirzāšana ir pletusies plašumā, un

viens jautājums ir aicinājis sev līdz otru, un tā

manis iecerētā rakstu virkne ir izaugusi par ve-

selu grāmatu. lespiesti vispirms «Svētdienas
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Rītā», šie raksti parādās tagad še nedaudz pār-

kārtotā un papildinātā veidā. Atsevišķajās no-

daļās apcerētie jautājumi dažkārt saskaras savā

saturā, un tāpēc vienā otrā vietā zināma atkārto-

šanās nebija izbēgama. Pa starpām nācies ari

atstāstīt citu domas, te viņiem piebalsojot, te ce-

ļot iebildumus: bet darīt esmu to darijis rikai lie-

tas labā.

Neesmu daudz nodarbojies ar praktisko teo-

loģiju un tāpēc arī negribu sacensties ar zināt-

niskās kulta mācības darbiem. Bet mūsu evaņ-

ģēliskās baznīcas praktiskajām vajadzībām es

domājos nesam principiālu skaidrību vienā otri

jautājumā un arī lietderīgus priekšlikumus, kas

drīkstētu cerēt uz ievērību.

Divi jautājumus esmu centies allaž paturēt

prātā: ciktāl mēs jau esam tikuši uz priekšu lat-

visku dievkalpojumu veidošanā? un kas mums

vēl jādara, lai mūsu dievkalpojumu latviskums

varētu izpausties pilnā mērā? Manas atbildes uz

tiem ar vajadzīgajiem vēsturiskajiem atskatiem,

principiālajām pārdomām un praktisku priekš-
likumu meklējumiem ir manas grāmatas saturs.

Mazāk esmu iztirzājis dievkalpojumu princi-

pus vispār. Šai jautājumā interesentiem latviešu

valodā pieejams mācītāja Ernesta Sarkanbārža

raksts «Daži vārdi par dievkalpojuma būtību, sa-

turu nn uzbūvi» (Svētdienas Rītā 1935. g. 298. s.,

310, s.. 314. s., 323. s., 341. s„ 350, s„ 357, s, un

365. s. lp.).
Manā priekšā divas vēstules.

Viena no tām ir kartiņa, adresēta Svētdienas

Rīta redaktoram un sūdzas par mana raksta daļu
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48. numurā, kas iztirzā baznīcas valodas jautāju-

mu: «Tur nav mums veciem tēviem nekādas pa-

mācības dzīvē no viņa izgudrota izteiciena.» Rak-

stā esot valodniecības jautājumi un «neizprotami

vārdi», un redaktors tiek lūgts «nepielaist tādu

mācību te sludināt». Šī vēstule ir jauns pierādi -

jums tam, ka jautājumu par dievkalpojumu lat-

viskumu sava daļa baznīcas cilvēku uzskata par

lieku un nepareizu (sk. tālāk 19. lp.). Bet mūsu

baznīca tomēr nevar no tā izvairīties, mn netik-

vien mācītājiem, bet arī citiem inteliģentiem
draudzes locekļiem tas jāpārzina un jāprot par

to spriest. Tāpēc arī vajadzīgs vispusīgs plašāks

iztirzājums. Izglītotam ticīgam cilvēkam ir pra-

sības arī pēc šādiem rakstiem, netikvien pēc vi-

siem noderīgām dzīves pamācībām. Cienījamais
vecais tēvs taču nenoliegs, ka viņš ir latvietis un

ka Latvijas baznīcas vadītājiem arī jānovskaidro

sev un citiem, kā vislabāk izveidot latviešos ticī-

bas dzīvi un dievkalpojumus.
Otra, diezgan gara vēstule sūtīta man tieši

Autors arī sūdzas, ka ne Svētdienas Rīta stāsts,

ne zinātniskie raksti «dvēselei neko vēl nedod».

Viņš skumst par Latvijā ieviesušos vienaldzību

pret ticības dzīvi un ilgojas pēc latviešu tautas

reliģiskās atdzimšanas. «Latvju tauta dievbijīga
tauta. Jā, jā, kad varēsim atkal godam nest šo

mums doto nosaukumu?
.

.
Mēs lūdzam paskubi-

nājumu no mācītiem spēkiem, ka ikvienam atkal

nopietni jāmeklē mīļais Dievs, ne tikai atklātā

lūgšanā, bet sevišķi kambarītī zemoties Dieva

priekšā, sekojot Jēzus Kristus aicinājumam: At-

griezieties no grēkiem un ticiet uz evaņģēliju.



10

Varbūt Dievs žēlos, varbūt paklausīs. Mēs gri-

bam dzīvot, mēs negribam līdz ar Vakareiropas
kultūru bojā iet.» Rakstītājam taisnība: tikai

Dievs pats var radīt jaunu garīgu atmodu. Lat-

viskums baznīcas dzīvē pats par sevi nedod abso-

lūtas (paliekamas) reliģiskas tikumiskas vērtī-

bas; neviena laicīga kultūra nevar aizstāt pilnībā
dievticību un tās apgarotu tikumību. Bet tautī-

bai ir dziļas saknes, kas aizsniedzas ļoti tuvu tiem

mūžības noslēpumiem, kur sakņojas dievatziņa

un dievticība, un tāpēc tautībai un ticībai jāiet
roku rokā. Tāpēc arī dievkalpojumu latviskums

ir svarīgs jautājums mūsu baznīcas dzīvē, jautā-

jums, kas seko tūlīt minētā vēstules rakstītāja

paceltajai Dieva meklēšanas nepieciešamībai.
Vēstule sākas ar Vārdiem: «Ne mēs to darbu

darīsim, bet Jēzus Kristus» un beidzas ar pazīsta-

mo Bibeles izteicienu: «Dieva spēks nespēcīga-

jos varens parādās!» Bet lai tas parādītos arī lat-

viešos, tad derīgi pazīt nevien Dieva visspēcību
un varenību, bet arī latviešus viņu attieksmē pret
Dievu. Tas ir arī manu rakstu nolūks, un šādā

sakarībā arī pārdomas par latviskumu mūsu ti-

cības dzīvē varētu nākt ar Dieva palīgu par svē-

tību mūsu topošajai tautas baznīcai.

Rīga 1939. g. marta.

L. Adamovičs.
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Latviskums mūsu dievkalpojumos.

1. Evaņģeliska dievkalpojuma būte, saturs

un tautiskums.

Evaņģēliskais dievkalpojums, kas notiek svēt-

dienās mūsu baznīcās, ir izaudzis no katoliskā

dievkalpojuma, bet reformātori piešķīruši tam

īpašu uzdevumu saskaņā ar evaņģēliskās ticības

vajadzībām un prasībām. M. Lutera domas par

dievkalpojumu svārstījās starp draudzes audzinā-

šanas uzdevumu vienā un Dieva un draudzes re-

liģiskās kopības ideālu otrā pusē. Dievkalpoju-
mam vajadzēja pirmkārt audzināt un nostiprināt

draudzes locekļus ticībā un tikumībā, otrkārt sa-

vest kopā draudzi ar Dievu tiešā reliģiskā pār-

dzīvojumā. Viens jau otru nebūt neizslēdz. Zī-

mīgs ir kāds Lutera izteiciens kādas baznīcas ie-

svētīšanas sprediķī 1544. g. Dievkalpojums no-

tiekot, «lai mūsu mīļais Kungs pats runātu ar

mums savos svētos vārdos un mēs atkal runātu ar

viņu lūgšanā un slavēšanā.» Var teikt īsumā, ka

dievkalpojuma uzdevums ir Dieva vārda sludi-

nāšana un pielūgsme, pie tam sludināšanai jāpa-

matojas uz evaņģēliju un pielūgsmei jānotiek «ga-

rā un patiesībā» (Jāņa cv. 4, 23). Bet dievkalpo-
juma uzdevumu var izteikt arī vienā vārdā

celsme, t. i. draudzes locekļu reliģiskās tiku-
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miskās dzīves celšana, pacelšana augstākā pakā-

pē un lielākā pilnībā — ar paša Dieva aicināju-
miem un skubinājumiem viņa vārdos un ar tiešu

viņa tuvuma un vadības izjūtu dievkalpojuma

izcilajos pārdzīvojumos, iekļaujoties draudzes

kopībā.
Par dievkalpojuma ārējām formām Luters

negribēja dot nekādus galīgus saistīgus notei-

kumus. Tie viņam izlikās it kā samērā mazvēr-

tīgs trauks, salīdzinot ar iekšējo garīgo saturu.

Arī Augsburgas ticības apliecības (1530. g.) 15.

punkts uzsver, ka var «paturēt visas dievkalpo-
juma iekārtas, kas paturamas bez grēka un der

mieram un labai kārtībai baznīcā.» Tāpēc arī

luteriešu baznīcas neatmeta visu katoļu dievkal-

pojumu, bet tikai laboja un papildināja to saska-

ņā ar evaņģēlisko atziņu. Tā palika luteriešu

baznīcās vēl sava tiesa senu liturģisku formulu,

kas cauri katoļu baznīcas vēsturei sniedzas atpa-

kaļ pat līdz 2. gadsimtam pēc Kristus; bet līdz ar

to blakus Bībeles lasijumiem un lūgšanām tika

atkal godā celtas lietas, kas kristīgās sanāksmēs

notika jau no paša sākta gala, bet vēlāk kātoju

dievkalpojumos bija nobīdītas pie malas jeb iz-

zudušas, proti: celsmes runa (sprediķis) tika at-

zīta par nepieciešamu dievkalpojuma daļu, un tika

atjaunota kārtēja draudzes dziedāšana. — Refor-

mētu baznīca, sekodama Cvinglija un vēlāk Kal-

vīna radikālākajām mācībām, atgriezās pie pirm-
kristiešu dievkalpojuma parauga un ir padari jusi

dievkalpojumu vēl vienkāršāku: tikai dziesmas,

Bībeles lasījumi, sprediķis un lūgšanas. Un dažas

luteriešu baznīcas arī tuvojas šim veidam: bet ci-
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tas, piem. zviedru un somu baznīca, ir paturēju-

šas vairāk no katoliskās liturģijas, pat īpašus
krāsainus liturģiskus tērpus, ko apvelk mācītājs,
iziedams pie altāra.

Luteriskais dievkalpojums piedzīvojis ar lai-

ku dažas ārējas pārgrozības, izteiktas arī dažā-

das reformas prasības un pa daļai arī izmēģinātas
praksē. Bet viena lieta jāpatur vienmēr acīs, kad

runā par to, kādam jābūt evaņģēliskajam diev-

kalpojumam, proti: dievkalpojuma uzdevums

draudzes ticības un tikumības dzīvē. Dievkalpo-

jums ir organiska dabiska draudzes dievbijības

prasība. Draudzei nepieciešams tuvoties dievkal-

pojumā tieši Debesu Tēvam un 1) smelties no vi-

ņa tuvuma visu savas reliģiskās tikumiskās dzī-

ves saturu: Dieva norādījumus un atgādināju-

mus, spēka devas un paļāvības, prieka un svētlai-

mības veltes, — bet 2) līdz ar to arī darīt no sa-

vas puses savu pienākumu pret Dievu, kas izriet

no sakara ar viņu: Dieva Vārdu «visās bēdās pie-

saukt, lūgt, teikt un slavēt.» (II baušļa izskaidro-

jums). Tikai tādā kārtā draudze var iekļauties
savukārt Jēzus dibinātajā Dieva valstībā.

Evaņģēliskajam dievkalpojumam vajaga būt

savstarpējai sirsnīgai satiksmei Dieva un drau-

dzes starpā. Mācītājs ir šīs satiksmes starpnieks.
Bībeles lasījumos un sludinājumos, pa daļai arī

liturģijā viņš uzstājas Dieva vārdā un uzdevumā,

bet apliecībā un liturģijas lūgsnās viņš runā

draudzes vārdā. Koris ar saviem dziedājumiem

var darboties abos divos virzienos: var papildi-
nāt Dieva vārda sludinājumu un var izteikt drau-

dzes izjūtas un pārdzīvojumus. Pati draudze ru-
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nā ar Dievu savās dziesmās un personiskajā lūg-
šanā tieši, bet viņas sirds balss piedalās arī

mācītāja teiktajās lūgsnās un apliecībā, ko pa

daļai arī draudzes locekļi mēdz tieši runāt līdz.

Šādā dievkalpojumā mācītāja spējām un

prasmei ir ļoti liels svars. Viņam jāizprot un jā-

izjūt Dieva vārdu saturs un nozīme un jābūt
spējīgam gaiši, skaidri, sirsnīgi un, cik vien ie-

spējams, pievilcīgi sludināt tos draudzei. Bet vi-

ņam arī jādzīvo līdzi savas draudzes garīgajai

dzīvei, — jābūt ar to organiski saistītam, jo tikai

tā viņš var pilnīgi uztvert un pārzināt to un tapt

par patiesu draudzes dvēseļu ganu un viņas muti

Dieva priekšā, kas iztulko un izteic viņas vaja-

dzības, izjūtas un pārdzīvojumus Debesu Tēvam.

Mūsu parasto svētdienas dievkalpojumu g ai-

ta ir šāda. Pēc piemērotas draudzes dziesmas t. s.

introits jeb ievada, vārdi izceļ svētdienas jeb
svētku dienas raksturu un noskaņu baznīcas gada
ietverē, līdz ar to atgādinot sakarus ar Dievu; svi-

nīgā slavas dziesmā trīsvienīgajam Dievam «no

mūžības uz mūžību» izskan šis sākuma akords.

Seko vispārēja draudzes grēksūdze un Dieva žē-

lastības apstiprinājums no mācītāja mutes, kam

draudze atbild ar vēl augstāk kāpinātu Dieva

slavinājumu: Gods lai Dievam augstībā! Ar to

draudze sagatavojusies saņemt Dieva vārdu lasī-

jumu, ko ievada vēl īpašs lūgums pēc Sv. Gara

vadības, klausoties sludinājumu un pēc tā dzīvo-

jot, bet noslēdz ticības apliecība, kā draudzes ga-

rīgs ziedojums Dievam par slavu. Tad nāk diev-

kalpojuma galvenā daļa — sprediķis par svētdie-

nai jeb svētkiem atbilstošu Bībeles tekstu, ko
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draudze sagaida ar piemērotu galveno dziesmu

un izvada ar kanceles dziesmu jeb pantiņu. Bei-

gu liturģija altārī ir dievkalpojuma noslēgums
un izskaņa: lielajai mācītāja sacītai draudzes

lūgšanai, kas ietver tiklab vispārīgas, kā arī at-

sevišķas intereses un katrreizējā dievkalpojuma

īpašos uzdevumus, seko pateicība Dievam un viņa

svētība draudzei, tad vēl piemērota draudzes

dziesma. Dievgaldniekiem notur vēl priekš bei-

gu liturģijas īpašu sv. vakarēdiena liturģiju.
Blakus šādiem vispārīgiem kārtējiem drau-

dzes dievkalpojumiem, kuru pamata uzdevums ir

draudzes garīgā nostiprināšana, uzturēšana un

kopšana, luteriskā baznīca ir radījusi vēl dažā-

dus blakus dievkalpojumus ar speciāliem uzde-

vumiem: valsts svētkos, citās piemiņas dienās,

bērnu un jaunatnes svētkos, kapu svētkos v. t. t.

Šādiem gadījumiem dievkalpojuma gaita var

veidoties brīvi, bet dabiski tai ietelp dziesmas, Bī-

beles lasījums, uzruna un lūgšana. Dažkārt nā-

kas šādus īpašus uzdevumus uzņemt arī kārtējā

draudzes dievkalpojumā, bet tad, zināms, jāvē-

las, lai paliktu pēc iespējas neierobežots dievkal-

pojuma vispārīgais pamatraksturs.

Ceļ ierunas, ka dievkalpojumu nosau-

kums nederot, jo tais nenotiekot nekāda kalpo-
šana, t. i. darbu izdarīšana Dievam par labu. Bet

kalpot jau nekalpo tikai ar pakalpošanu vien.

Kristīgi un evaņģēliski kalpo Dievam, slavējot

un godinot viņu «garā un patiesībā» un pakļaujot

savu gribu viņa gribai. Un šī darbība notiek

kolektivi (kopībā) draudzes dievkalpojumā. Tā-

pēc nav iemesla atmest veco vispārīgo nosau-

kumu. (Sk. paskaidrojumus 140. ss. lp.).
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Tautiskums pats par sevi nepieder diev-

kalpojuma būtei. Vienīgais visvarenais Dievs

stāv pāri visām pasaules tautām un visiem lai-

kiem. Visas augstākās reliģijas, kas atzīst vien-

dievību, nav ierobežotas vienas tautas gara dzī-

ves apvārsnī, bet ir vispāreilvēcīgas, universālas.

Arī kristietība ir universāla, tāpat arī evaņģēlis-
kā kristietība. Pat luterisms, kas savā laikā no-

dibinājās kā vācu reliģija, ir savā tālākajā attīs-

tības gaitā tapis universāls. Lielie kristietības

varoņi pieder visiem kristiešiem, izcilie luterisma

vadoņi ar pašu M. Luteru priekšgalā ir visu lute-

riešu garīgie mācītāji un ceļa rādītāji. Evaņģē-
liskā luteriskā reliģija savā būtē ir neatkarīga
no vienas jeb otras tautas kultūras un gara dzīves,

un arī evaņģēliskā luteriskā dievkalpojuma uzde-

vumu un saturu nav noteicis nevienas atsevišķas
tautas viedoklis un intereses. Evaņģēliskā diev-

kalpojuma būtiskais kodols nav nācionāls, bet

universāls (vispārcilvēcīgs).
Tomēr šis kodols var attīstīties un dzīvot ti-

kai tautiskā čaulā. Vispārīgie jēdzieni var iz-

pausties tikai vārdos un simbolos, un katrs vārds

un simbols pieder jau kādai noteiktai valodai un

tautiskai kultūrai. Katras tautas vēsture ir reli-

ģiskam cilvēkam, runājot līdzībā, audekls, kura

metus uzmetis Dievs, bet audus ieauž pati tauta,

paaudze pēc paaudzes, vadoņi un vadītie. To pa-

šu līdzību var attiecināt arī uz dievkalpojumu.
Tas ir audums, kura meti ir vispārcilvēciskas re-

liģiskas intereses un vajadzības, bet audi (manā

dzimtenē saka: iekšauda) ir Dievam kalpojošās
tautas īpatnējās dvēseles dzīves darinājums.
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Katra pilnvērtīga tauta ir dziļi iesakņojusies

savā zemē un tās ārējos dzīves apstākļos, saaug-

dama ar tiem gadsimtos, gandrīz vai neatraisā-

mām saitēm. Tautas īpatnējā kultūrā arī kat-

ra paaudze ieliek savu garīgo ieguvumu, lai at-

stātu to par mantojumu pēcnācējiem. Tā dzimte-

nes un tēvzemes daba kopā ar tautas raksturu un

vēsturisko likteni veidojusi viņas nācionālo kul-

tūru, kur ietelp arī viņas reliģija, ciktāl viņa to

iekšēji piesavinājusies un savā sirdī izauklējusi.

Nācionālā kristietībā izpaužas katras tautas

īpatnējais viedoklis un īpatnējā psīcholoģiskā

pieeja dzīvei un tās parādībām. Reliģiskajā Die-

va, dabas un cilvēka uztverē skan arī tautas īpat-

nējās dvēseles stīgas un sadzirdama to raksturīgā

skaņu nokrāsa. Savas atziņas, jūtas un vēlēšanās

arī ticības dzīvē kāda tauta mēdz izteikt savā

valodā, tās Vārdos un simbolos. Skaņu un tēlu

mākslas veidojumos, kas papildina un reizēm pat

aizstāj vārdu lomu reliģijā, atrod savu vietu arī

nācionāli elementi. Un tautas dzīves parašās vis-

pārreliģiskie pavedieni sašķetinās un saaužas ko-

pā ar nācionālajiem par audumu, kur var gan

vienu pavedienu no otra atšķirt ar pētnieka ska-

tu, bet ne vairs atdalīt, ja negrib sabojāt pašu

audumu. Tā kādas atsevišķas tautas reliģijā vi-

ņas īpatnējais tautiskums top par faktiski neat-

ņemamu sastāvdaļu.

Tieši dievkalpojumā (kultā) tautiskais ir vis-

vieglāk un spilgtāk saskatāms. Tautas valoda un

izteiksme, tautas mūzika, glezniecība, tēlniecība

un celtniecība, viss tas mēdz stāties nācionālās
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kristietības kalpībā un veido nacionālu kultu.

Tas notiek, ja negadās īpaši šķēršļi vēstures gai-
tās, dabiski un vienkārši, pašai tautai par to īpaši

nedomājot un nerūpējoties. Dieva uzmestajos me-

tos katra tauta var ieaust tikai tādus audus,

kādi viņai ir, kādus viņa niroitojusi un pati dari-

nājusi. Dabiskie reliģiskie vadoņi no pašas tau-

tas klēpja, piederēdami pie tautas celma, saau-

guši ar tautas kultūru un arī mēdz būt tautisku-

ma paudēji reliģijā. Kam tautisks gars, tas var

tikai tautiski kalpot savam Dievam un tā arī mā-

cīt savus tautas brāļus.

Tautiskuma nozīmi reliģijā un dievkalpojumā
mēdz bieži pārspīlēt. Kopība dažādu tautu locekļu
starpā ir lielāka, nekā tas pirmajā acumirklī lie-

kas. Pati galvenā atšķirība un īpatnība ir un pa-

liek valoda. Ja kādreiz tautas, dzīvojot katra par

sevi savu atšķirtu dzīvi, vairāk izkopa vienu otru

atšķirību un īpatnību, tad tagad kultūrālā tuvo-

šanās un kopdarbība, bet it sevišķi dzīve lielā

mērā izlīdzinātos kultūras dzīves apstākļos izlī-

dzina arī garīgās intereses un reliģiskās prasības
un dotības.

Vispār reliģisko pārdzīvojumu veidu un ie-

spēju nav nemaz tik daudz, ka katra tauta varētu

izveidot savu pavisam īpatnēju reliģiju. Jau da-

žādajās pagāniskajās nācionālajās reliģijās vērī-

ga pētnieka acs saskata zināmu reliģijas elemen-

tu vienādību un reliģijas pamatu kopību. Vēl

lielāka ir kopība kristietības nacionālajos vēstu-

riskajos veidojumos, it īpaši vienas un tās pašas

konfesijas, piem. luterisma, robežās.
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Runas par īpašu tautiskumu ticības dzīve un

dievkalpojumos modina izbrīnu un nesaprašanu

aktīvajos baznīcas piekritējos un dievkalpojumu

apmeklētājos. Arī tur un varbūt tieši tur visvai-

rāk, kur tautiskais raksturs un īpatnības vispil-

nīgāk izveidojušas. Man šķiet, ka tiklab Zvied-

rijā un Somijā baznīcas ļaužu aprindās mūs ne-

maz lāgā negribētu uzklausīt, ja mēs sāktu ap-

taujāties par viņu dievkalpojumu zviedriskumu

jeb somiskumu. Par to, viņiem liktos, nav ko ru-

nāt: tas pats par sevi saprotams, ka dievkalpoju-
mi ir zviedriski un somiski, — nekādas īpašas gā-
dības par to nevajaga. Jā! dievkalpojumu reli-

ģiskā nozīme un pilnvērtība, tā gan rūp turienes

baznīcas vadoņiem un baznīcas ļaudīm.
Lasīdami Lutera rakstus somu tulkojumā,

somi tā sadzīvojušies ar to reliģiskajām vērtī-

]>am, ka uzskata Luteru par savas tautas locekli

un autoru. Viņi Luteru uzņēmuši ar savām garī-

gajām vajadzībām un tā iekļāvuši savā ticības

dzīvē, ka viņš tapis par neatņemamu locekli So-

mijas tautas baznīcā. Un cienīdami Luteru, so-

mi nav nebūt tapuši mazāk somiski.

Visi šie apsvērumi galu galā tomēr noved pie

atzinuma, ka dievkalpojuma tautiskajam rakstu-

ram ir liela nozīme arī tīri reliģiskajā plāksnē.
Tautiski izveidojies dievkalpojums iekļaujas da-

biski tautas gara dzīvē un stāv tuvu arī atsevišķa
tautas locekļa sirdij un dvēselei. Tautiskums at-

ver durvis uz tautas sirdi. Un tāpēc, runājot par

dievkalpojumu izveidošanu un reformām, nevar

un nedrīkst paiet garām jautājumam par to tau-

tiskumu.
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2. Dievkalpojuma reformu prasības vispār.

Kā agrāk, tā arī tagad tiek diezgan bie-

ži izteikta kritika par tradicionālo luterisma

dievkalpojumu. Kritizē tā gaitu visumā un arī

atsevišķās daļās. Vieni saka, ka stingra vienāda

dievkalpojumu kārtība padarot tos vienmuļīgus,
un prasa lielāku brīvību. Citi domā, ka dievkal-

pojumā vajadzētu radīt lielāku iekšēju vienību.

Citi prasa liturģisko lūgsnu saīsināšanu, lai ne-

nogurdinātu baznīcēnus; citi atkal pēc iespējas
lielu liturģisku dažādību un pilnību, lai modi-

nātu interesi un kāpinātu pielūgsmi. Šai nolūkā

cenšas ievest lūgsnu runāšanu korī, pamīšus

dziedājumus, sadalot draudzi daļās, un svētus

klusuma brīžus. Plaši atskan prasība pavairot

draudzes līdzdalību dievkalpojumos, piem. uzti-

cot zināmus lasījumus izvēlētiem draudzes locek-

ļiem v. t. t. Viens kritiķis grib izcelt vēl jo vai-

rāk sprediķi, otrs atkal attīstīt pilnīgāk liturģiju.

Visos šais reformu prasījumos izpaužas diez-

gan daudz subjektīvas atsevišķa kritiķa izjūtas,
kas samērā maz ievēro draudzes vajadzības un

intereses. Laba daļa no šiem prasījumiem tomēr

ir vērts, lai tos izpildītu, mazākais, izmēģinātu
dažādos blakusdievkalpojumos. Šie dievkalpo-
jumi var ievērot visādas īpašas draudzes vaja-

dzības un lielākas jeb mazākas draudzes locekļu
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daļas atsevišķās intereses un tāpēc jau paši par

sevi arī prasa lielāku dažādību. Bet kārtējie
svētdienas dievkalpojumi ir visas draudzes un

baznīcas koplieta un tāpēc nevar grozīties sub-

jektīvu iedomu vējos. Tiem nepieciešama arī

sava noteikta forma, kur ieliet saturu, kas atbilst

augšā raksturotajam draudzes dievkalpojuma uz-

devumam. Noteiktai viscaur vienādotai formai

ir liela audzinoša un kopojoša nozīme. Draudzes

vairums nevar izsekot allaž mainīgiem grozīju-
miem un piesavināties tik viegli to gaitu. Stabi-

litāte (pastāvība) nostiprina paradumu, atmiņa

vada dvēseli pa parastām iemīļotām tekām. Pa-

stāvīgs baznīcēns zina jau galvā un sirdī diev-

kalpojuma gaitu, var droši un sirsnīgi piedalī-
ties liturģijā, dziesmās un lūgsnās, te ar balsi, te

ar sirds domām, — kā tas nu katru reizi pienā-
kas. Zināms, parastā forma var jau arī zināmos

gadījumos pārvērsties par ārišķību, mēchaniski

piesavinātu rutīnu, bet dievkalpojumu liturģijas
forma patiesi reliģiozam cilvēkam šai ziņā ne-

mēdz būt bīstama. Un svarīga ir arī kopības ap-

ziņa un iespēja. Dažādās draudzēs visā zemē un

pat ārpus tās robežām atrodams tas pats pazīsta-

mais dievkalpojuma gājiens un saturs.

Domāju, ka mani paša piedzīvojumi šai ziņā

nebūs vienīgie. Jau zēna gados pavadīju diez-

gan bieži savu tēvu ērģelnieku uz baznīcu un

drīz vien piesavinājos visā pilnībā liturģijas gai-
tu un iemācījos dziedāt līdz visus draudzes dzie-

dājumus. Un ieguvums palicis visam mūžam.

Vēl tagad ar vislielāko baudu sekoju dievkalpo-

juma liturģijai, juzdamies mājīgi un sirsnīgi
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katrā dziedājuma un. pretdziedājuma mijā un ar

pacilājumu gaidīdams izjustos kāpinājumus,

piem. «Svēts ir» sv. vakarēdiena liturģijā. Litur-

ģija tā tad zināmā mērā pārgājusi miesā un asi-

nīs. Un pat nokļūstot svešu zemju un tautu rad-

niecīgos dievkalpojumos, šie pārdzīvojumi atdzī-

vojas. Bēgļu laikos kādreiz Ziemsvētku vakara

dievkalpojumu nācās man kopā ar ģimeni no-

klausīties igauņu baznīcā, un kaut arī vārdus ne-

sapratām tikpat kā nemaz, tad liturģiju un pa-

zīstamās Ziemsvētku dziesmas dziedājām līdzi, —

un tas bija patiess svētku dievkalpojums. Starp-

tautiskajās baznīcu un teologu konferencēs bieži

vien apvienojas vienā un tai pašā dziesmā un

meldijā dziedamie teksti dažādās valodās.

Nāk prātā vēl kāds piedzīvojums. Zinātniskā

studiju ceļojumā biju apmeklējis daudz katoļu

dievkalpojumu, ar intresi sekodams to gaitai, bet

bez celsmes pārdzīvojuma. Tad iegriezos kādu

svētdienu Romā valdiešu draudzes dievkalpoju-
mā. Sprediķim varēju sekot tikai ar grūtībām,
jo maz pratu italiski. Bet katra baznīcēna rīcībā

nodotajā valdiešu dziesmu grāmatā nācās uzšķirt

pazīstamas baznīcas dziesmas, ko varēju dziedāt

līdz. Arī liturģijā gadijās pazīstami gājieni. Un

šo nedaudzo ārējo ierosinājumu pietika, lai šai

vienkāršajā evaņģēliskajā dievkalpojumā justos
kā mājās un gūtu arī celsmes spirdzinājumu.

Vēsturiski izveidotajam parastajam dievkal-

pojuma gājienam jau savas ilgās pastāvēšanas dēļ
vien ir lielas priekšrocības. Nodoms pacelt ar

grozījumiem pašiem par sevi dievkalpojuma pie-
vilcību nav reliģiski motivējams; vienkāršākus
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un vientiesīgākus baznīcēnus grozījumi var pat

samulsināt. Jau Pāvils biedināja būt par pie-
dauzību «vājajiem» (1. Kor. 8, 7—9). Reliģijas

un kulta labā var prasīt draudzes dievkalpojuma
iekārtas grozījumus tikai tad, ja tā visumā jeb

kādā atsevišķā daļā būtu tapusi reliģiski bīstama

jeb piedauzīga, kā tas bija, piem., ar katoļu diev-

kalpojumu reformācijas laikā, vai ja kādas jau-
nas vispārējas reliģiskas vajadzības prasa sev

pienācīgu izteiksmi, kā tas varētu būt jaundibi-
nātā valsts jeb tautas baznīcā. Bet arī šādos

gadījumos ne atsevišķu cilvēku, bet vispārības
interesēm jāstāv pirmajā vietā.

Dievkalpojumu kritiķi dažkārt ceļ iebildumus

pret vispārējo grēksūdzi luteriskā dievkal-

pojuma sākumā. Ciktāl aiz šīs kritikas slēpjas
vēlēšanās un cenšanās izvairīties vispār no grēku
atzīšanas un izsūdzēšanas Dieva priekšā, tiktāl

baznīca var šo kritiku vienīgi noraidīt. Zemošanās

Dieva priekšā un grēku piedošanas izlūgšanās no

viņa ir būtiska un nepieciešama daļa kristīgā

draudzes dievkalpojumā. Kas no tās izvairās,

tas raisās vaļā no kristietības un nevar prasīt, lai

pēc viņa prāta veidotu kristīgu dievkalpojumu.
rW paliek tomēr jautājums, kurā dievkalpojuma

*ietā nolikt grēksūdzi. lebilst, ka dievkalpojuma

•ākumā baznīcēni neesot vēl uz to sagatavoti un

tik drīz izteikta Dieva žēlastības pasludināšana

vājinot nožēlas nopietnību. Bet man liekas, ka

grūti būs atrast grēksūdzei labāku vietu. Sen-

senā kulta paraša novilkt savas kurpes, ieejot

«vētnīcā, simbolizēja norobežošanos no ikdienas

dzīves un tās «putekļiem», stājoties Dieva priek-
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šā. To pašu taču vajaga veikt grēksūdzei un pie-
došanas sludināšanai mūsu dievkalpojumā, un

tāpēc tām ir vieta dievkalpojuma ieejā jeb ie-

vadā. Dziedājums «Kungs, apžēlojies, Kristus,

apžēlojies, Kungs, apžēlojies!» ir ļoti dziļš un pil-

nīgs savā saturā, lai noderētu par pāreju uz

Dieva piedodošās žēlastības apstiprinājumu.—Vis-

pār prasībām pēc dievkalpojuma atsevišķo daļu
pārkārtojuma var būt tikai otras šķiras nozīme.

Dažādi blakusdievkalpojumi dod jau iespēju iz-

mēģināt arī citādu kārtību, bet galvenajā diev-

kalpojumā var vēl vienmēr ar labu apziņu pa-

turēt parasto kārtību.

Visi elementi, kas atrodami mūsu dievkalpo-

jumā (draudzes dziedāšana, Bībeles lasījumi,

sprediķis, ievada un beigu liturģija), labi pieska-

ņoti luteriskā dievkalpojuma būtei un uzdevu-

mam. Noderētu gan ļoti rūpīga teksta revīzija,
lai radītu spēcīgāku un vairāk koncentrētu

skaidri latvisku izteiksmi visā liturģijā un drau-

dzes lielajā lūgšanā. Rūpīga lūgšanas vārdu iz-

vēle vajadzīga arī un it īpaši, kad to saka brīvi.

Vajadzētu arī izmantot tās dažādību iespējas, ko

dod jau noteiktā galvenā dievkalpojuma kārtī-

ba, bet kas it īpaši atveras dažādos blakusdiev-

kalpojumos.
Reformu prasības pēc lielākas draudzes līdz-

dalības dievkalpojumos nav pie mums bez vēstu-

riskiem paraugiem. Vēl vienā otrā vietā ķesteris,

ērģelnieks jeb pērminderis skaita dievkalpojuma

ievadā jeb beigās zīmīgus dziesmu pantiņus.

Brāļu draudzes saiešanās bij diezgan parasta

dziedāšana pamīšus pa grupām: vīrieši pret sio-



25

sietēm, bērni pret pieaugušiem, draudze pret li-

turgu. Un kādā gavēņu dievkalpojumā Valmie*-

ras baznīcā 1743. g. pavasarī ieradušies revidenti

pārsteigti vēroja, ka Bībeles lasijumos piedalījās
vairāki draudzes locekļi, gan vīrieši gan sievie-

tes, sekojot mācītāja mājieniem. Šādus parau-

gus derētu novērtēt un atjaunot jeb paplašināt.

Katra atsevišķa dievkalpojuma nozī-

mi un ietekmi dalībniekos lielā mērā paceļ" visa

satura iekšējā vienība, bet it sevišķi to

prot cienīt inteliģentāki baznīcēni. Diemžēl aiz

nevērības un kūtrības pie mums daudzkārt rūpē-

jas par to pārāk maz. Altāra runa nesaderas ko-

pā ar tā paša dievkalpojuma sprediķi; dziesmas

nav piemērotas ne vienai, ne otrai runai, bet ņem-

tas, kā pagadijies jeb paticies; lūgšanās nav ne-

viena vārda, kas stāvētu sakarā ar sprediķa sa-

turu v. t. t. Tā ir pašu mācītāju vaina. Jāvēlas
lietas labā, lai viņi katru reizi piegrieztu vērību

dievkalpojuma iekšējai vienībai, kas panākama,

saskaņojot dziedamās dziesmas, lasāmos Bībeles

tekstus, uzrunas un lūgšanas savā starpā. — —

Tagad vēl pakavēsimies pie rakstiem lat-

viešu valodā, kas piegriežas dievkalpojuma
reformām vispār.

«Par agendas trūkumiem» savā laikā izteicies

mācītājs V. Sanders, tagadējais Grobiņas iecirkņa

prāvests. Viņa referāts iecirkņa mācītāju sinodē

tika arī iespiests un izplatīts plašākās aprindās.

Reformas priekšlikumi attiecas uz introitiem, pe-

rikopām, ticības apliecību, baznīcas gadu, kolek-

tēm, jauniem dievkalpojuma veidiem, kristību,

iesvētību un apbedīšanu formulāru valodu un
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dievkalpojumu muzikālo daļu un pa daļai pelnī
ievērību, bet lielāko tiesu neietelp mūsu tematā

un tāpēc paliek šai rakstā neiztirzāti. Plašāk un

pilnīgāk V. Sanders rakstījis «Par liturģijas re-

formēšanas jautājumu» žurnālā Ceļš 1935. g.f
312.

—317. un 383.—394. lp. Šim rakstam ir tā palie-
kama nozīme, ka autors atstāsta un iztirzā dažā-

dus reformu priekšlikumus, kas izteikti vācu teo-

loģiskajā rakstniecībā un tādā kārtā iepazīstina

ar tiem lasītājus, kam vācu speciālā rakstniecība

nav pieejama jeb pazīstama. Nepakavēšos še pie
visām V. Sandera aizkustinātām domām; pret da-

žiem atsevišķiem viņa domu gājieniem man nav

arī nekā, ko iebilst, un pa daļai mēs pie tiem vē-

lāk atgriezīsimies. Bet principiālie (galvenie)

spriedumi šai rakstā prasa nopietnu pārbaudi un

sīkāku iztirzāšanu; nepietiek ar Ceļa redakcijas

piezīmi, ka viņa nesolidarizējoties ar V. Sandera

uzskatiem.

Vispirms V. Sanders pārspīlēti uzsver pirm-
kristietības dievkalpojumu sakaru ar judu sina-

gogu dievkalpojumiem un izceļ arī tur ieplūdu-
šos «svešu reliģiju un mistēriju elementus.» Šo

judaistisko un hellenistisko aizguvumu dēļ San-

ders ir gatavs atmest gandrīz visu tagadējo baz-

nīcas liturģiju. Bet tāds taču ir dabisks gājiens

reliģiju vēsturē, ka jaunveidotāji un reformatori,

kam ir vēsturiska jēga un cienība pret savu ap-

kārtni, nerada kulta saturu pilnīgi par jaunu,
bet uzņem no apkārtnes visu to, kas vērtīgs un

noderīgs, paceļot to savas augstākās pilnīgākās
atziņas plāksnē un apgarojot to ar savu reformu

garu. Tā tas noticis arī pirmkristietībā. Ja pirm-
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kristīgas draudzes pārņēma arī judaisma uu hel-

lenisma kulta elementus un sekoja tā aizgūtām

parašām, tomēr viņas visu to ir attiecinājušas uz

savu kristīgo dievatziņu un piesātinājušas ar sa-

vu garu. Līdzīgā kārtā rīkojās lielie reformatori

16. gadsimtā, un arī mūsu dienu lielo konfesiju

dievkalpojumu reformām ir jāiet attīstības, ne

apvērsuma ceļš — kristīgās kopības dēļ.
Pavisam dīvains izklausās V, Sandera apgal-

vojums, ka «līdz šim mums vēl nemaz nav izstrā-

dājies īsti kristīgs kults» (394. lp.) un ka tagad
tad nu ar Sandera priekšā liktajām reformām

«būtu laiks
...

izveidot patiesi kristīgu dievkal-

pojumu» (316. lp.). Ja šie vārdi patiesi tā domāti,

kā tie ir uzrakstīti, tad ar tiem ir, īsi sakot, pa-

teikts, ka mums vēl līdz šim nemaz nav bijuši

kristīgi dievkalpojumi, ka mūsu dievkalpojumi
līdz šim it kā nemaz nebūtu nevienam neko de-

vuši draudzes ticības dzīves veidošanai kristīgā

evaņģēliskā garā (sk. augšā 11. lp.). Ka V. San-

ders patiesi tā domā, to liecina vēl kāds cits viņa
izteiciens. Pirmkristiešu draudžu kults parādot
savā ziņā viņu «gara nabadzību», — viņi neko

jaunu kulta ziņā neesot spējuši izkopt. Un tāda

pati gara nabadzība parādoties arī vēlākā laikā.

Pat mūsu baznīcas tēvs M. Luters, kas citādi gan

reformējis un atjaunojis kristīgu ticību, liturģi-

jas virzienā nekādus jaunus ceļus neesot gājis

(sk. minēto V. Sandera rakstu, 316. lp.).
Šais vārdos izskan liela necienība pret vēsturi

un vēsturiskās attīstības gaitas neievērošana.

Taisnība, M. Luters dievkalpojuma reformā gāja

vidusceļu. Viņš asi nokritizēja daudzas lietai»
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katoļu dievkalpojumā, saskati ja tur pagānismu,

ārišķību, māņus, leģendas un atmeta visu to, bet

paturēja daudzas liturģijas formulas un citas

tikai pa daļai pārveidoja. Arī Lutera izceltais

sprediķis un draudzes dziedāšana nebija bez pa-

rauga tā laika katolismā. Taču Luters gribēja
izveidot īstu kristīgu kultu un arī izdarīja to

dievkalpojuma saturā; luteriskās paaudžu pa-

audzes arī smēlušās savos dievkalpojumos kristī-

gu celsmi.

Pats V. Sanders redz kristīgā dievkalpo-

juma ideju Kristus lūgšanā: «Lūgšanā mēs nā-

kam pie Dieva un piedzīvojam viņa klātbūti
...

Sanākot kopā un lūdzot Dievu — mūsu Tēvu, mēs

esam ar Viņu un Viņš ar mums.» (383. lp.). Diev-

kalpojumā «rodas Dieva klātbūtnes apziņa» (389.

lp.). Bet vai Sanders var pierādīt, ka līdzšinējos
luteriešu dievkalpojumos nebūtu Kristus

nas un Dieva Tēva klātbūtnes apziņas, — ka G.

Terstēgens būtu rakstijis savu dziesmu «Dievs ir

jūtams klātu» un tūkstoši un miljoni dziedājuši
to bez jēgas? Luters laikam gan labāk un dziļāk

izpratis kristīgā kulta uzdevumu un nozīmi nekā

V. Sanders, kas galu galā grib samazināt diev-

kalpojumā pielūgšanu, jo tā varētu būt «kaut

kāda zemošanās Dieva priekšā: «uzsverot par

daudz pielūgšanu tiek radīts nekristīgs priekš-
stats par dievkalpošanu» (turpat, 388. lp.). Bet

vienīgā Jēzus mācītā lūgsna sākas pielūgsmes

vārdiem: Tēvs (Lūk. 11, 2) jeb Mūsu Tēvs (Mat.

6, 9). Un protestantisma himnā dziedam: «Ak

mūsu spēciņš ļoti vājš.» Kas Dieva priekšā ze-

mojas, to viņš paaugstina, tikai to viņa Tēva ro-
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kas velk pie sevis.
— Praksē nemaz nevar šķirt

lūgšanu no pielūgšanas. Dieva klātbūtnes apziņa

pati par sevi nav nekas speciāli kristīgs, bet ir

visu dzīvot spējīgu reliģiju dzīvības nervs; tā

nav arī tipiska draudzes sanāksmes priekšro-

cība, ko personiska svētcere nevarētu dot.

Kristīgā dievkalpojuma ideju var iztirzāt ti-

kai sakarā ar kristietības būti, ko no vie-

nas puses noteic pārlaicīga Dieva valstības ideja,
no otras — svēta pašaizliedzīga darbīga dievišķa

mīlestība. Dievs, «visuvarenais redzamās un ne-

redzamās pasaules valdnieks», ir dievbērnu tēvs,

bet tomēr «mūsu Tēvs debesīs». Kristietis ir

reizē šā valdnieka kalps un šā tēva bērns. Aug-
sta valdnieka kalps, bet ne despota vergs. Kal-

pošana šādam augstam valdniekam un augstai kri-

stietības idejai nav nekristīga zemošanās, bet da-

biska un svētīga pašierobežošanās. Un šādam kri-

stīgas kalpošanas garam jāvalda arī kristīgā diev -

kalpojumā (sk. augšā 15. un beigās 140. lp.).

V. Sandera uzskati pa daļai liekas izskaidro-

jami ar to, ka viņš piegriež pārāk lielu vērību

liturģijas ārējām formām: vārdiem, žestiem,

dziedājumiem. Viņš pat visu kultu nosauc par

«ārēju formu, kura vienmēr var mainīties» (317.

lp.), it kā kulta garīgajam saturam nebūtu ne-

kādas nozīmes. Runādams par kristīgā kulta ide-

ju, viņš arī galvenā kārtā nodarbojas ar jautāju-

mu, kā apzīmēt dievkalpojumu, bet ne ar to,

kāds ir kulta uzdevums, mērķis un iekšējā nozī-

me. Tagadējai dievkalpojuma liturģijai V. San-

ders tad arī pārmet, ka tā «neuzsver, ka Dievs
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ir klāt šinī sanāksmē». Bet kristīgs cilvēks taču

zina, ka Dievs ir visur klāt un ir visur sasnie-

dzams. Šī atziņa ir katra kulta akta (dievkalpo-
juma darbības) pamats un priekšnoteikums. Ta

kā draudzes kults ir draudzes kopdarbības akts

un sanākšana un turēšanās kopā ir katras kopdar-
bības priekšnoteikums, tad arī V. Sandera dau-

dzinātā kulta ideja — apzīmēt dievkalpojumu kā

mākšanu pie Dieva» jeb «sanāksmi pie Dieva»,

jeb «Dieva bērnu sapulcēšanos Viņa klātbūtē»

(383. s. lp.), «tā, lai rastos Dieva klātbūtnes ap-

ziņa» (389. lp.), — nedod nekādu jaunu idejisku

pieeju dievkalpojuma jēdzienam, bet ir tikpat kā

vienkāršs konstatējums, ka draudzes locekļi at-

rodas sava dievkalpojuma laikā kopā un apzinās

arī savu kopību ar Dievu.

Tuvāk raksturodams dievkalpojuma sanākša-

nas garīgo saturu, Sanders noraida vācu teologa
R. Oto (Otto) uzskatu, ka dievkalpojumā būtu

jānotiek mistiskai Dieva nākšanas piedzīvosanai

dziļa, iepriekš sagatavota klusuma brīdī (386. s.

lp.), bet savos meklējumos pēc kristīgā dievkal-

pojuma idejas netiek lāgā tālāk uz priekšu. Viņš
citē vācu teologus M. Šiāhui (Schian) un F. Rend-

torfu, kas apzīmē dievkalpojumu par satiksmi

starp Dievu un draudzi, par svētstundu Dieva

tuvumā (384. un 388. lp.); viņš atzīst, ka dievkal-

pojumam jātop par «vienošanos ar Debesu Tēvu,

kas ar savu garu mums pieskaras un mēs jūtam
to savā garā» (384. lp.), uni tikai it kā garāmejot
beidzot atzīmē, ka dievnama apmeklētājiem jā-

dod pēc iespējas «lielāka garīga bauda un ticī-

bas stiprinājums», jāapmierina cilvēka dvēsele
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un «viņas garīgais izsalkums» (394. lp.). Bet par

kristīgas evaņģēliskās celsmes saturu un tās uz-

devumu svētīt un svētot viņam principiāli nav

lāgā ko teikt. Viņa praktiskie priekšlikumi, ma-

zākais šai ziņā, ir labāki (sk. tālāk 36. s. lp.),
Beidzot neskaidri formulēti Sandera rakstā

liturģijas elementi. Viņš saka, ka nepieciešami

jebkurā dievkalpojumā esot četri: lūgšana, dzie-

dāšana, Dieva vārdu lasīšana un runa. Bet lūgšana

var izpausties ir Dieva vārdu (piem:. dažu psalmu)

lasīšanā, ir runātā lūgsnā, ir dziedātā lūgšanas

dziesmā. Dieva vārdus savukārt var tiklab lasīt

kā arī dziedāt jeb recitēt. Dziedāšana var savu-

kārt būt te sludinājums, te apliecinājums, te lū-

gums. Tāpēc šie četri «elementi» nav nostādami

vienkārši viens otram blakus, kā to dara V. San-

ders. Jārunā par liturģijā lietojamiem izteik-

smes veidiem par sevi, proti: lasijums, runa,

saruna (dialogs), dziesma un kustības jeb žesti.

Un no svētdarbības viedokļa atkal jāiz-
šķir: Dieva vārdu lasījums un sludinājums no

vienas puses un draudzes atbilde Dievam ar aplie-

cināšanu, slavēšanu, lūgšanu no otras puses.

Sandera raksts dod beidzot liturģijas tekstu

bez dievgalda, un referātā par agendas trūku-

miem viņš paziņo, ka nevien sastādijis liturģijas
pirmo daļu latviskā stilā, bet arī dziedājis to vai-

rākkārt baznīcā. Šā liturģijas parauga saturā jau
vairāk ko jūtam no kristīgā dievkalpojuma elpas
nekā teorētiskajos iztirzājumos, bet savā raksturā

un būtē tas ir J. Sandera (vecākā) izstrādātās li-

turģijas gaitas pārveidojums un tāpēc reizē ar

to apskatāms un vērtējams. V. Sandera (jaunākā)
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liturģijas latviskais stils ari stāv ar J. Sandera

kulta reformas priekšlikumiem vienā linijā.

Diezgan bieži jādzird arī pie mums pārme-

tumi par dievkalpojumu vienmuļību, schematis-

mu, sausumu. Esmu atzīmējis kādu izteicienu,

ko lasiju laikrakstā sakarā ar Kuldīgas ērģelnie-
ka Spingas liturģijas reformu centieniem. Reizē

ar uzslavu viņa pasākumiem bija izteikta nepa-

tika, ka baznīcā nākoties «klausīties no svētdie-

nas svētdienā vienu un to pašu ērģelēšanu» (J.

Graubiņš, Brīvajā Zemē). Atstāsim pie malas ni-

cinājumu, kas skan vārdā «ērģelēšana». Lauku

draudžu ērģelnieki nav speciāli izglītoti ērģeļu

virtuozi; draudžu vajadzībām arī pietiek, ja viņi

gludi nospēlē korāļu pavadijumus un liturģijas
muzikālo daļu. Bet aizrādījums uz «vienu un to

pašu», kas atkārtojas katrā svētdienas dievkalpo-

jumā, izriet jau no atziņas, it kā mūsu parastie

dievkalpojumi būtu par daudz vienmuļīgi un —

garlaicīgi. V. Sanders arī uzsver, ka dievkalpo-

jumu reformām lielāko tiesu esot viens un tas

pats mērķis — padarīt dievkalpojumu
pievilcīgāku (Ceļš 1935, 393. lp.). «Kā laicī-

gas sapulces un izrīkojumi ir tikai tad apmeklēti,

kad labs un interesants saturs, tāpat arī dievkalpo-

jums kā garīgs izrīkojums, jo dzīvāks un kup-

lāks, spēs pulcināt vairāk dalībnieku» ... Tāpēc

jālietojot visādi līdzekļi, lai dotu baznīcēniem

lielāku garīgu baudu un ticības stip-

rinājumu (turp. 394. lp.).
Šais vārdos sajaukti divi viedokļi: interesan-

tnms un pievilcība no vienas un garīgs stiprinā-

jums un celsme no otras puses. Pirmajam vie-
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doklim sava nozīme, kad rīkojam laika kavēkli

un mākslas baudu. Bet celsmes meklēšana un

iegūšana pieder taču pavisam citai plāksnei: re-

liģiskai tikumiskai dzīvei, kur garlaicības un pie-
vilcības mēram nav vietas. Dievkalpojuma ārējā

pievilcība kā baznīcēnu pievilkšanas spēks ir sa-

vā ziņā izkārtne, kas nerāda to, kas īsteni aiz tās

slēpjas. Zināmos apstākļos ar tamlīdzīgu paņē-

mienu varēs jau arī panākt kaut ko vērtīgu un

paliekamu reliģiskā tikumiskā dzīvē. Amerikā

tā atsevišķi mācītāji sacenzdamies sacenšoties

savā starpā ar visādām ārējām pievilcībām. Bet

vai viņu pilnie dievnami liecina arī, ka viņu drau-

džu reliģiskā dzīve ir gājusi uz priekšu? Vai

«viena un tā pati ērģelēšana» mūsu lauku baznī-

cās nav kādreiz devusi latviešu zemniekiem lie-

lāku garīgu spirdzinājumu nekā amerikāņu baz-

nīcās ievestie kinematogrāfi, koncerti v. t. 1.?

Centīsimies nesajaukt lietas, kas pēc būtības ir

šķiramas. Vai ir kāda drošība, ka ļaudis sanāku-

si uz garīgu laika kavēkli un baudu, gribēs un

v«rēs iekļauties dievkalpojuma īstajā raksturā,

no kura taču neviens mācītājs nedrīkstētu at-

teikties.

Parastu formulu un meldiju atkārtošana ne-

būt nerada pati par sevi vienmuļības un garlai-
cības sajūtu. Sirsnība jāprasa katrā dievkal-

pojumā, bet tā gan neiet roku rokā ar jaunumu

un pievilcīgumu. Dievkalpojums ir pašvērtība,
kas savā būtē nav atkarīgs no ārējām formām.
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3. Prasības pēc dievkalpojuma laikmetiskuma

un tautiskuma.

Augšā vēl bija pieminētas arī reformas

prasības, kas varētu rasties jaundibinātā valsts

jeb tautas baznīcā, tā tad nacionālisma un pat-
riotisma vārdā. T. s. vācu kristieši ir sastādījuši

liturģijas formulārus, kas tautiskuma vārdā iero-

bežo vēstulisko tradicionālo vielu un tai vietā

ieved vecus un jaunus vācu autoru izteicienus un

dziesmas; starp citu prasa izskaust «israēliešu

izteicienus» no dziesmu grāmatas un agendas.

Tamlīdzīgā virzienā pie mums uzstājas J. Sanders

ar savu latvju kristiešu draudzi.

Dievkalpošanas nozīmi viņš izteic vārdos

«mēs nākam pie Dieva sērstu» un, uzskatīdams

«dievkalpojumu» par Vecās derības izteicienu,

grib nosaukt to par «dievsērsmi». Viņš arī sa-

stādījis projektu jaunai dievkalpošanas kārtībai

(sk. Mūsu kulta reforma, 1923.), kas patur visus

līdzšinējā dievkalpojuma elementus (sk. augšā 24

un 31. lp.), tikai cenšas latviskot tos un pakļaut

dievsērsmes idejai.
Arī V. Sanders (jaunākais) dedzīgi uzstājas

pret kalpošanas ideju kristīgā dievkalpojumā:
tā esot pavisam nepiemērota un atgādinot idolat-

riju, t. i. elku pielūgšanu (sk. Ceļš 1935, 316. lp.).
Sērsības ideja viņam pieņemama (turp. 384. lp.).
Bet šie iebildumi noraidāmi (sk. 15. un 29. lp.),
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ledoma, ka «mēs nenākam pie Dieva kalpot
kā kalpi pie kunga, bet kā bērni pie tēva sērstu»

noved pie dievkalpojuma niecināšanas. Iztei-

cieni — dievkalpojums un dievsērsme — abi sa-

protami ne tiešā, bet pārnestā nozīmē, bet vārds

«dievkalpojums» stāv daudz tuvāk lietas īstajai
būtībai (sk. augšā 15. un 29. lp.) nekā dievsērsme.

Dievkalpojums ir cilvēka vajadzība un

pienākums Dieva priekšā, un cilvēka attieksmi

pret visvareno absolūto Dievu dabiski un zīmīgi
izteic vārds «kalpot»; arī 1. ticības locekļa iz-

skaidrojums tāpēc atgādina, ka par visu Dieva

darbību mūsu labā mums katram «būs viņam pa-

teikties un viņu slavēt, viņam kalpot un paklau-

sīgam būt». Kā šo pienākumu pret Dievu var

ietilpināt sēršanas jēdzienā? Bērnu sēršana jeb

viesošanās pie tēva ir pārāk laicīga un cilvēcīga

darīšana, lai ar to varētu salīdzināt cilvēka at-

tieksmi pret Dievu reliģiskās dzīves kalngalā —

dievkalpojumā. Ne viss, kas mēdz norisinā-

ties cilvēciskā tēva un bērna starpā, ir pārnesams

uz dievišķā debesu Tēva un viņa cilvēciskā bēr-

na sakariem. J. Sandera dievkalpojuma projektā
dievsērsmes ideja tad arī noved pie rotaļāšanās

un niekošanās. Ērģeļu ievadu (prelūdiju )viņš
attēlo par «paklusu it kā lēnu smalkjūtīgu klau-

dzināšanu jeb pašķindināšanu pie tēva nama dur-

vīm». Svētku dziesma ir pielīdzināta apsveiku-
ma dziesmai, ar ko «kādas ģimenes svētkos ap-

sveic nama tēvu durvju priekšā». Svētkos Dievs

mūs aicinot sērst kā tēvs savus bērnus un mīļus

viesus, bet citos gadījumos pie Dieva sevišķi jā-

pieteicas caur mācītāju un jālūdzas pieņemšanas.
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Sv. vakarēdiens ir viesu pacienāšana. Diev-

sērsme beidzas ar «atsveiksmes» vārdiem un

dziesmām. — Pārliekam dabiski un cilvēciski te

iztēlota sēršana, un Dievs nostādīts par personu,

kas it kā pieejama tikai noteiktā vietā un laikā,

pie kā durvīm jāpiešķindina, pie kā īpaši jāpie-
teicas un no kā jāatsveicinās. Dievs, ar ko sa-

stopas tikai dievsērsmē, der varbūt «svētdienas

kristiešiem», bet kas grib patiesi dabūt visaug-
stāko Debesu Tēvu par vadoni savai dzīvei, tam

jāsaistās ar viņu uz mūžu un kā draudzes diev-

kalpojumā tā arī personiskās privātās lūgšanās
allaž par jaunu jāstiprina viņa tuvuma apziņa un

jānodrošina viņa palīgs visai dzīvei. Pašā Sandera

projektā labāk izdevušās vietas (piem. kora dzie-

dājums: «Lai visi Dieva priekšā zemojamies,
lai mīļi lūdzam žēlīgo Tēvu») izkrīt no sēršanas

domu aploka. Sandera liturģiskie teksti ir arī

pārāk daudzvārdīgi; tie ir atšķaidīta tagadējās

liturģijas parafraze (izteikšana citos vārdos); un

kodolīgumā, spēkā un reliģiskā vērtībā nevar sa-

censties ar mūsu tagadējo liturģiju. Pats Sanders

ar savu ražojumu ir arī daudz, daudz par vieglu
svaru kausā, kura pretsvars ir kristīgās baznīcas

gadsimtu tradicija.

Ciktāl šai dievsērsmes teorijā saskatāms lat-

viskums, par to runāsim citā sakarībā (sk. nā-

košo 4. nodaļu).
V. Sandera (jaunākā) sastādītais liturģijas

paraugs (Ceļš 1935, 392. lp.) izvairās no nule rak-

sturotās vientiesīgās rotaļāšanās ar sērsību ideju,

kaut arī autors principā atzīst to. Viņa teksti ir

vairāk koncentrēti, bet trūkst tur (dievkalpojumā
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bez dievgaldniekiem) grēku sūdzēšanas, nav arī

uzņemta ticības apliecība. Pret pēdējo V. Sande-

ram principā nav ko iebilst; tā pēc viņa domām

būtu tikai pareizāk jātulko latviski un jādod ie-

spēja likt vietā arī kādu citu apliecību. Bet pa-

raugā nekā tamlīdzīga tomēr nav, tikai draudzes

beigu solījums «turēt svētu ticību» un dzīvot pēc
Dieva vārdiem. Vispār šai paraugā liturģija ir

zaudējusi savu pašvērtību, tā ir tapusi par spre-

diķa un draudzes lūgšanas ietveri, kas izsaka vār-

dos autora iedomāto kristīgo dievkalpojuma ide-

ju — par sanāksmi pie Dieva. Latviska šī litur-

ģija būtu tai ziņā, ka, izņemot «mūsu tēvu» un Bi-

beles lasi jumu, tā ir viscaur latviešu teologa sa-

cerēta un latviešu komponista komponēta un ka

to varētu jo plašos apmēros papildināt ar latvis-

kām dziesmām un muziķu. Bet vai tad dievkal-

pojuma sanāksmes neizvērstos par garīgiem izrī-

kojumiem, par «sapulcēšanos kaut kādā izrādē»

(Sandera vārdi, Ceļš 1935, 386. lp.). Šāda liturģijas
latviskošana pārrautu arī pavisam latviešu diev-

kalpojuma vēsturiskos sakarus, tā ka vienīgā sai-

te paliktu lūgšana «Mūsu tēvs».

Visjaunākajā laikā mūsu dievkalpojumu sa-

turam pieskāries arī mācītājs H. Biezais kādā rak-

stiņā «Mūsu baznīca un tagadnes intelliģence»
(«Ceļā» 1938., Nr. 2). Šīs intelliģences domas viņš
esot vērojis debatēs ar «trijiem ļoti cienītiem ār-

stiem
... nopietniem, nosvērtiem un pozitīvi ievir-

zītiem (?) cilvēkiem.» Viņu iebildumi pret «diev-

kalpojumiem un citiem kristietības kultiskiem iz-

pausmes veidiem» bijuši vairāki. Visasākais pār-

metums starp daudziem bijis tas, «ka baznīcā lie-
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kot dziedāt tādas dziesmas, kurām nav nekādu

dzejas vērtību, kuras pilnas ar priekšstatiem par

elli, tiesu, grēku, dažādiem žīdu nosaukumiem,

kā Izraēls, Ciāna v. t. t.» — «Tam vēl pievieno-

joties svešiem priekšstatiem un vārdiem piesāti-
nāta liturģija, un ja tad vēl mācītājs no kanceles

pasludinot mūžīgo grēku sodu, tad esot nelaimī-

gam un sašutušam jāatgriežas mājā... Daudz

labāk esot tomēr noiet, piemēram, uz pareizticīgo

baznīcu, kur esot vairāk klusuma un miera —un

to jau cilvēka dvēsele arī meklējot.» Vispār in-

telliģence dievkalpojumā meklējot mistisku pār-

dzīvojumu, viņa gribot klusu mieru,... un vai

reliģiskai dvēselei vispār neesot prasības pēc mis-

tikas?
.. Ja baznīcā varot iegūt kādu stiprināju-

mu savai dvēselei, tad tas esot atsevišķās svētku

reizēs, kad dziedot no dziesmu lapiņām jaunas
dziesmas, piedaloties dievkalpojumā koris, labs

ērģelnieks. Beidzot māc. Biezais uzsver latvisku-

ma prasību: «Intelliģence grib, lai dziesmas, li-

ti;ipja resp. dievkalpojums būtu latvisks!.. Pret

to ir grūti celt kādus nopietnus pretargumentus.»

Autors domā. ka liela daļa šo pārmetumu esot

grūti atvairāmi, viņam patiesi liekas, ka «mūsu

baznīcai nav jaunu dziesmu», un beidzot viņš no-

saka: «Laikam nebūs daudz to mācītāju, kas ar

savas sirds pārliecību ņemsies aizstāvēt mūsu baz-

nīcas visas pašreizējās kultislkās īpašības» (latvis-

ki laikam būs pareizāki teikt: kulta īpašības jeb

īpatnības).»
Tas ir dīvains apgalvojums, ka mūsu baznīcas

mācītāju lielākā daļa nebūtu mierā ar pašreizējo

dievkalpojumu iekārtu. Uz kāda pamata tas ir
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teikts? Vai izdarīta aptauja? Mācītāji taču sa-

vās konferencēs vairākkārt arī pēdējā laikā runā-

juši par dievkalpojumiem, un nekas nav viņus

kavējis izteikt arī savu sirds pārliecību. Bet ne-

kur nav nekāds vairums izteicies par radikālām

dievkalpojumu reformām. Mācītāja Biezā apgal-

vojumā vai nu izpaužas iedoma, ka viņš, Biezais,

būtu mācītāju vairuma sirds pārliecības izteicējs,

\ ai atkal parādās patieso apstākļu nezināšana un

r-eievērošana.

Reformu prasība atsevišķos jautājumos nav

visas pastāvošās dievkalpojumu iekārtas nolik-

šana.

Dievkalpojumu iekārta nav jau arī nekādā

ziņā tikai mācītāju lieta, bet vislielākā mērā drau-

dzes locekļu un visas baznīcas kopības lieta. Uz

plašākām draudzes locekļu aprindām tāpēc jā-

klausās, ne uz pāris intelliģentiem, kas pēc paša
autora raksturojuma stāv tālu nevien kristīgajai

ticībai, bet vispār jebkādai reliģiozitātei. lekār-

tot mūsu draudzes dievkalpojumus pēc kristietī-

bai un baznīcai svešu ļaužu prasības būtu pavi-

sam aplam. Tādiem vajadzīgi īpaši misijas

priekšlasījumi un dievkalpojumi, bet uz tiem viņi
diezin vai nāks. Viņiem jau patīkot vislabāk

svētku reizes. Ak, šie svētku baznīcēni! Jau ta-

gad reizēm baznīcas cilvēkam ir diezgan savāda

sajūta dažos svētku dievkalpojumos, kad baznīcā

sarodas ļaudis, kas tur citādi nekad nemēdz ie-

griezties, bet svētkos dažādu pienākumu un sais-

tību dēļ jūtas spiesti būt klāt. Uz sēdekļiem no-

liktās jeb iepriekš izdalītās dziesmu lapiņas lie-

lākā daļa gan paņem rokās, bet ar iespiesto baz-
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nīcas dziesmu dziedāšanu iet pagrūti, un liturģiju

jau neprot nemaz. Un tad šī pastāvīgā nedrošība

un nezināšana, kad celties kājās, kad apsēsties.
Skaidra lieta, ka tāds vīrs labāk jūtas klusumā un

mierā nekā evaņģēliskā dievkalpojumā, kas prasa

baznīcēnu aktīvu līdzdarbību. Bet vai tad šādi

lai būtu mūsu dievkalpojumu reformu noteicēji!

Visu cienību pret «ļoti cienītiem ārstiem»!. Vese-

lības kopšanas un slimību ārstēšanas vajadzībās
mēs labprāt viņus uzklausīsim un zināsim arī pa-

rādīt viņiem atzinību par viņu padomiem. Bet

mūsu dievkalpojumu veidošanā viņi var runāt

līdz tikai tad, ja viņi pieder pie mums, ja viņi

ir mūsu baznīcas locekļi, sirsnīgi un apzinīgi lo-

cekļi. Un paldies Dievam! tādu ārstu arī ne-

trūkst ne mūsu draudzēs, ne mūsu draudžu val-

dēs. Bet lai jau nāk arī citi mūsu dievkalpoju-
mos. Ar ārpusē stāvošiem mēs arī labprāt runā-

sim par reliģiju, arī par dievkalpojumiem, un pie-

ņemsim arī viņu kritiku, ja atzīsim to par pama-

totu, bet tieši noteikt tā un tā tas nedrīkstētu būt,

— tādas tiesības viņiem nevaram dot. Un viņu ka-

tegoriskā uzstāšanās un neatlaidība nedrīkst mūs

samulsināt un novirzīt no mūsu viedokļa un vaja-
dzībām.

Šai atstāstītajā gadijumā mēs dzirdam, ka

kādu stiprinājumu dvēselei varot iegūt tikai

svētku reizēs, kad dziedot no dziesmu lapiņām
jaunas dziesmas, piedaloties koris, esot labs ēr-

ģelnieks, — tā tad dievkalpojums varot kaut ko

pozitīvu dot tikai tad, ja to pārvērš par garīgu

koncertu. Bet koncerta mūzikālā bauda ir taču

pavisam kas cits nekā dievkalpojuma reliģiskā
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celsme; tas var viena otru zināma mera papildi-
nāt, bet nevar stāties viena otras vietā.

Mūsu garīgo dziesmu, liturģijas un sprediķu

dogmatiskais saturs augšā citētajos izteicienos

bez šaubām raksturots un novērtēts vienpusīgi un

netaisni... Ja reliģijā neizglītotam un reliģiski
neieinteresētam cilvēkam sarunā par reliģiskām
lietām jāsastopas ar svešiem priekšstatiem un

vārdiem, tad tas ir dabiski un neizbēgami. Ārstiem

ir sava speciāla terminoloģija un kristīgam kul-

tam sava. Ārsti iemācās savu terminoloģiju sa-

vās studijās un praksē, kristīgās draudzes locekļi

''— skolā, iesvētīšanas mācībā un baznīcas praksē.
Sākumā tā sveša, bet var kļūt pazīstama, parasta,

mīļa. Grēks arī. zināms, ir svešs jēdziens tam,

kas par grēku nekad nav domājis, bet dabisks un

parasts, pat nepieciešams katrā reliģijā un reli-

ģiskā kultā. Un vai tad patiesi pie mums dzied

tikai tādas dziesmas, kas runā par elli un pastaru

tiesu? Un vai sprediķu kārtējais saturs ir mūžī-

gais grēku sods? Sprediķu, dziesmu un liturģijas

satura plašāku analizi un vērtējumu atstāsim tā-

lākam apcerējumam. Šai vietā varam apgalvot,
ka tamlīdzīgi «pārmetumi, kas skar mūsu baznī-

cas kultisko pusi», nav nebūt «grūti atvairāmi».

Tie nekādā ziņā arī nedod ierosinājumu vispārē-

jām kulta reformām, bet varētu varbūt noderēt

tikai par brīdinājumu vienam otram atsevišķam

mācītājam, kas ellei un pastarai tiesai ierāda ne-

piemērīgu lomu savos dievkalpojumos, — Vispār
šie vārdi tomēr zīmīgi raksturo vienas mūsu in-

telliģences daļas uzskatus par reliģiju un kultu

un var dot svarīgus mājienus tiem. kas nodarbo-
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jas ar evaņģelizāciju šais aprindas, un visiem re-

liģijas skolotājiem.

Pareizticīgās baznīcas iedomātās priekšrocī-
bas atstāšu še neiztirzātas. Zinu, ka pareizticīgā

liturģija nav mazāk «svešiem priekšstatiem un

vārdiem piesātināta», un tāpēc nevaru saprast, kā-

pēc pret to arī nav celti iebildumi. Bet pareizti-

cīgo dievkalpojumam arī Latvijā likti pamatā
citi principi nekā evaņģēliskajam, un tāpēc salī-

dzinājums ar to var palikt sāņus, kamēr gri-
bam palikt uzticīgi vispāratzītiem evaņģēliska

dievkalpojuma principiem. Taču nevar paiet ga-

rām izvirzītajai prasībai pēc klusuma un miera

dievkalpojumā, jo šāda vajadzība arī citur tiek

daudzināta, runājot par dievkalpojuma reformām.

Māc. H. Biezais kluča miera vajadzību saista

ar mistiska pārdzīvojuma meklēšanu un atzīst to,

vērtēdams pa daļai kā vispārīgu reliģiskas dvēse-

les prasību pēc mistikas, pa daļai kā īpatnēju

mūsu laikmeta satrauktā cilvēka dvēseles prasī-
bu. Klusums un miers bez šaubām noder dvē-

seles satraukuma remdēšanai, bet tāpēc tāds miers

nav jārada baznīcas dievkalpojumos. To var

daudz labāk dabūt ārpus baznīcas brīvā dabā jeb
arī baznīcā (ādā laikā, kad tur nenotiek dievkal-

pojumi. «Laikmeta satraukta cilvēka dvēseles»

mierināšana jau ir savukārt medicīnas, ne reliģi-

jas lieta; reliģija var, zināms, remdēt dvēseles

s;> raukumu, bet tikai tādiem, kas paļāvīgi atdo-

das tai, bet nevis uzstāda tai savas prasības.

Evaņģēliskajā dievkalpojumā klusuma brīži

būs vietā tikai tad, ja tiem ir savs noteikts saturs

dievkalpojuma gaitā, ar ko tie kaut kā veicina
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celsmi. Šādu saturu klusumam var dot iepriekšē-
jais dievkalpojuma posms jeb arī viss dievkalpo-
jums. Mūsu dievkalpojumos ir parasts klusuma

brīdis pēc beigu dziesmas. To mēdz aizpildīt ar

klusu «mūsu tēvs» jeb citu lūgsnu, un tas ir arī

ļoti labs klusuma brīža saturs. Varētu, zināms,

ļauties šai brīdī arī citāda veida svētcerei (An-

dacht), īpaši atskatoties uz visu pabeigto dievkal-

pojumu. Bet vai visi baznīcēni būs uz to spējīgi 2

Vai daudziem balsī skaitītais ērģelnieka jeb pēr-

mindera lūgsnas pantiņš nav par lielāku svētību?

Klusuma brīdi koncentrācijai (domu kopoša-

nai) pie mums var gūt arī, laikus ierodoties baz-

nīcā un priekš dievkalpojuma sākuma ļaujoties

svētcerei; citu baznīcēnu soļi baznīcas plānā var

arī nebūt par traucējumu. Dievgaldniekiem šādi

pārdomu brīži iespējami laikā, kad viņi stāv pie

altāra, gaidīdami savu kārtu grēku piedošanas pa-

sludināšanā un sv. mielasta saņemšanā. Šādus klu-

suma brīžus kādreiz varētu arī ievest tūlīt pēc

kanceles panta jeb kāda pielūgsmes kāpinājuma,
varbūt arī kādus mirkļus pēc vispārējās grēku

sūdzēs un «Kungs, apžēlojies!» Bet šais gadījumos
ieteicama drīzāk atturība nekā pārsteidzīga cen-

tība. Jo klusuma brīži viegli var izvērsties par

dievkalpojuma pārtraukumu, kur viens skatās ap-

kārt, bet otrs savā cepurē, un abi vai nu nedomā

neko vai liek klīst domām apkārt pa blakuslie-

tām, kam ar Dievu un dievkalpojumu nav nekāda

sakara.

Nekādā ziņā nevaru atzīt prasību pēc klusu-

ma brīžiem — mistikas dēļ. Mistika, kas aizver

acis un ausis pasaulei un gremdējas iekšē jo jūsmu



44

dziļumos, lai tiešā skatīšanā ekstāzē tuvotos EHe-

vam, šāda mistika nav ne evaņģēliska, ne latviska.

Tā veicina sapņošanu un jūsmošanu, tā ir rakstu-

rīga austrumniekiem, piem. indiešiem, arī slā-

viem. «Latvietis nekalpo jūtu, bet gribas misti-

kai», un ne viņa darba rosība, ne dzīves griba un

prieks neprasa mistisku klusumu. Gan savlaicī-

gu un pienācīgu atpūtu un garīgās rosības atsvai-

dzināšanu. Bet tas jau nav vairs īsti dievkalpo-
juma uzdevums. Zināms, reliģiska celsme var dot

ir atpūtu, ir garīgu svaigumu, bet tās tad ir

lietas, kas «tiek piemestas klāt» visiem tiem, kas

dzenas papriekš pēc Dieva valstības (Mat. 6, 33).

— Vienpusīga jūsmošana un jūtu reliģijas izkop-

šana var drīz vien tapt bīstama. Tā iemidzina

darba centību un prieku, tā rada jaukus sajūsmu

brīžus, kas izgaist ārpus baznīcas, no kuriem pa-

liek patīkamas atmiņas, bet kas nedod neko darba

dzīvei. Tas viss veicina tā saukto svētdienas kris-

tietību, bet nedod neko kristīgam tikumiskam

raksturam un praktiskai kristietībai.

V. Sanders savā augšā minētajā rakstā arī

noraida mistiku un klusuma brīžus Dieva nākša-

nas piedzīvošanai (Ceļš 1935, 386. s. lp.).

Iztirzājot mācītāja H. Biezā «pārdomas pēc

kādām debatēm», dabūjam iespaidu, ka viņš ie-

bildumus pret tagadējiem dievkalpojumiem nav

teoloģiski pārdomājis un reliģiski vērtējis, nav

arī izdomājis līdz galam. Nevienā no konkrēta-

jiem pārmetumiem nav arī lāgā nekas pateikts, ko

varētu apzīmēt (runājot māc. Biezā vārdiem) par

noteiktu un apzinīgu latviskuma prasības izvirzī-

šanu. Nebaznīciskai latviešu intelliģencei sveSi
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priekšstati un vārdi liturģijā un viņas nosodītās

dziesmas bez dzejas vērtības var arī nebūt nelat-

viskas. Prasība pēc dievkalpojuma latviskuma lat-

viešu teologam ir tik dabiska un pati par sevi sa-

protama, ka nemaz nav vajadzīgs saukt talkā to

intelliģenci, kas vispār nemēdz jeb negrib iet

baznīcā. Bet izlasot māc. H. Biezā aprakstītās

pārdomas, nācu pie atziņas, ka nerunājot par lie-

lu intelliģences daļu, arī viens otrs no mācītājiem

nav vēl skaidrībā, kas ir latviskums dievkalpoju-

mā un kāds tas vispār var būt. Tāpēc turpmāk

piegriezīšos vēl jautājumam par mūsu dievkalpo-
jumu tagadējo un vēlamo latviskumu. Un ja man

arī neizdotos jautājumu galīgi noskaidrot, tad ma-

zākais ceru padz-ļināt tā izpratni un ierādīt pienā-

cīgu vietu dažkārt dzirdētiem svaidīgiem un gai-

sīgiem apgalvojumiem.

Latviešu evaņģēliskajam dievkalpojumam jā-

nes noteikta latviska un laikmetiska seja. Tur

jāizpaužas tam apstāklim, ka latviešu draudzes

ietelp latviešu tautas organismā un draudzes lo-

cekļi savā dzīvē un darbā saistīti ar visas tautas

likteni. Un draudzēm arī jājūt un jāapzinās, ka

dievkalpojumā uz tām nerunā seno pagājušo pār-

dzīvoto laiku balss, bet ka dievkalpojums ir viņu

tagadējās dzīves parādība, vadītājs tagadnes
laikmeta reliģiskās tikumiskās dzīves izkopšanā
par svētību visai tautai.
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4. kristīga kulta latviskums.

Nesen nācās dzirdēt izteicienu: «Kādā valodā

cilvēks lūdz Dievu, pie tās tautības viņš pieder.»
Tie bija ļoti zīmīgi vārdi un apliecina arī patiesu

iekšēju sakarību starp kultu (dievkalpojumu)
un tautību. Tas, kas latviski lūdz Dievu, ir lat-

vietis. Latvietis lūdz Dievu latviski.

Tas sakāms netikvien par katra cilvēka indi-

viduālo privāto dievlūgšanu uni svētceri, bet

arī par publisko sabiedrisko draudzes dievkal-

pojumu. Tikai te vēl jāpiebilst klāt, ka latvisks

dievkalpojums prasa arī latvisku svētnieku un

mācītāju

Kad kristīgi latvieši sanāk uz dievkalpoju-
mu latviešu mācītāja vadībā, tad šis dievkalpo-

jums dabiski veidojas latviskā garā. Nav nepie-
ciešams apzinīgs tautiskums, bet gan faktiska pa-

tiesa sakņošanās tautiskā kultūrā. Daudzas

tautas izkopušas savu nacionālo kultūru, kamēr

vēl nebija tām prononsētas (asi izteiktas) tautis-

kas apziņas; pamodusies tautiskā apziņa mēdz

atrast tautisko kultūru un tautas tradicijas jau

priekšā. Nepieciešams iepriekšējs noteikums tau-

tiskiem veidojumiem ir vienīgi tautas gara iespē-

ja brīvi attīstīties un izpausties.

Kristīgā kulta latviskumam vajadzēja da-

biski attīstīties un izveidoties, ciktāl latviešu ie-

sakņošanās kristietībā nenomāca latvisko garu.
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Vai kristiānizēšanas sākumi bijuši brīvprātīgi
vai uzspiesti ar varu, tas apstāklis neizšķir nodi-

binātās kristietības latviskumu. Pietiek, ja savā

laikā latviešu tautas gars ir draudzīgi un labvēlīgi

apvienojies ar kristietību, un tā tas ir bijis pa

daļai jau 18. gadsimtā, bet īpaši 19. gadsimta pir-

majā pusē. Kopš tā laika tad arī pastāv apstākļi,
kuros varēja veidoties kristīgs latvisks dievkal-

pojums. Bet brīvn tā attīstību traucēja vēl vien-

mēr stipra sveša (vācu) ietekme un visas baznīcas

un ticības dzīves atkarība no nelatviskas baznī-

cas pārvaldes un nelatviešu mācītājiem. Jāpie-

ņem, ka mūsu senči skatījuši kristietību paši sa-

vām acīm, īpatnēji pārdzīvojuši to savos kultū-

ras dzīves apstākļos un piesavinājušies tās ele-

mentus tādā veidā un ietērpā, kas atbilda viņu

garīgajai dabai un struktūrai. Bet jājautā, vai

agrākajos laikos šāds kristīgā kulta latviskums

varēja brīvi attīstīties un veidoties un vai tam

bija savs paliekams pamats.

Noteikti jānoraida dievturu pretkristīgā aģi-

tācija, kas uzskata kristietību par tautības naid-

nieci un daudzina kristietības pieņemšanu par

tautas nodevību un «latviešu lielāko negodu»
šāds uzskats izaudzis no reliģijas vēstures pār-

prašanas un sajaukšanas. Ir zināma vesela rinda

tautisku kristietības izveidojumu. Kristietība

un tautiskums nebūt neizslēdz viens otru.

Bet jāprasa, vai arī latviešos kristietība varēja

veidoties tautiskā garā un vai var jau vērot lat-

visku kristietību un latvisku kultu. Atbildi uz to

var dot tikai iedziļināšanās Latvijas baznīcas un

kulta vēsturē.
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Bet iekams ķeramies pie vēstures, jānoskaid-

ro vēl principiāli latviska kulta jeb kulta latvis-

kuma būte.

Kristīgā latvieša jeb latviešu kristieša at-

tieksme pret Dievu ir būtiski tāda pati kā visiem

citiem kristiešiem. Tāpēc arī kristīgs latviešu

dievkalpojums (kults) savā būtē nevar un ne-

drīkst būt citāds kā kristīgs kults vispār. Kris-

tīgam dievkalpojumam jāveic viens un tas pats
uzdevums visās tautās. Visu tautību kris-

tiešiem jāgūst dievkalpojumā celsme, un arī lat-

vietim tā nepieciešama, ja viņš grib būt kristie-

tis. Arī latvietim dievkalpojumā jāzemojas pie

lūgsmē Debestēva priekšā, lai viņa dvēseles spē-
ki varētu stiprināties Dieva gara spēkā un celt

viņu augšup pāri dzīves burzmai un putekļiem
un nestu viņu cauri baltām un nebaltām dienām.

Un Dieva vārdam evaņģēlijā jāatskan arī latvie-

šu dievkalpojumā par pamācību un skubināju-
mu, par stiprinājumu un iepriecinājumu.

No apcerējuma par kristīga dievkalpojuma
būti un uzdevumu izriet savas negrozāmas un

nepieciešamas prasības pret kuru katru kristīgu

dievkalpojumu, lai tas notiktu kādā pasaules
malā notikdams un pulcinātu jebkuras tautas lo-

cekļus. Kristīgam dievkalpojumam ir savs uni-

versāls, vispārcilvēcīgs uzdevums, un tas prasa

arī zināmu vienveidību saturā. Bet šāda vien-

veidība pastāv tikai līdz savai dabiskai robežai.

Katoļu baznīcas dievkalpojums ir visvairāk

•vienveidots. Mēdz teikt, ka kādas svētdienas

miša lielajās katedrālēs Eiropas kultūras centros

un kādas misijas nometnes vienkāršajā baznīcā
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ir saturā viena un tā pati. Bet ari katoļu diev-

kalpojumiem dažādās zemēs un tautās ir savas

īpatnības. Dažāds ir baznīcas telpu stils, dažādi

ir klausītāji, dažādi izskan runātais vārds

vienā un dziedātais otrā mišā, un pat visur

lietotā latiņu valoda atskan priesteru mutēs da-

žādās izrunās, pēc kurām var noteikt viņu pie-
derību pie vienas jeb otras tautības. Tā blakus

dažādām vietējām, laikmetiskām un individuālām

nokrāsām arī. tautiskums šā jeb tā izpaužas ka

toļu kultā.

Vēl jo lielāka ir dažādība evaņģēliskā diev

kalpojuma veidojumos. Tieši nācionālā ziņā te

atveras daudz plašākas iespējas nekā katoļu kul-

tā, jo evaņģēliskā reformācija ir visur nesusi sev

līdz prasību pēc dievkalpojuma tautas valodā.

Un valoda ir tiklab ceļš uz tautas sirdi, kā arī

sirds izteiksmes līdzeklis. Bet kur ir piesaistīta
tautas sirds, tur sāk runāt līdz arī tautiskums,

tautas gars un īpatnējais raksturs.

Dažkārt nākas lasīt jeb dzirdēt, ka latviešiem

esot sava īpatnēja latviska attieksme pret Dievu.

Ja tas tā patiesībā būtu, tad, protams, šai īpatnī-

bai būtu kaut kā jāizpaužas arī latviešu evaņģe-
liskajos dievkalpojumos, kad tie top par latvis-

kiem. Bet augšā (1. nodaļas beigās) jau aizrā-

dīts, kāpēc šādi apgalvojumi jāatzīst par pārspī-

lētiem. Tomēr tamlīdzīgu pārpratumu galīgai

noskaidrošanai iztirzāsim vēl arī atsevišķus no-

rādījumus uz iedomātu reliģijas latviskumu.

«Latviskās» filozofijas sludinātājs V. Reiz-

nieks iedomājies, ka vislabāk un vispilnīgāk var

ieteikt Dieva izcilo stāvokli pasaulē un cilvēcē,
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saucot viņu par .saimnieku. Šī doma, liekas, ir

guvusi atļ vienu otru piekritēju. Atceros lasīji-
«Brīvas Zemes» illustrētajā pielikumā, kādu rak-

stu, kur ļoti dedzīgos vārdos bija sludināts šķie-
tami latviskais Dievs-saimnieks un šai jēdziena

bija saskatīts tikpat kā jauns latvisks evaņģēlijs.
Liekas, ka Reiznieks un tāpat arī viņa jūsmīgais

māceklis ir pārliecināti, ka Šī atziņa būtu patiesi
kas īpatnējs un pie tam ļoti svarīgs reliģijas lat-

viskojums. Bet tā ir nezināšana un kļūdīšanās.
Dievu-saimnicku pazīsi Vecā Derība (piem. Jesa-

jas gr. 5). Dievs
-

saimnieka lomā ir skatāms

arī vairākās Jēzus līdzībās, piem. līdzībā par

strādniekiem ļīnkalnā, par uzticētiem talantiem,

par lielo vakariņu. Patiesi, saimnieka priekšstats
labi noder Dieva raksturošanai, bet tikai līdz zt-

i:amai robežai. Jēzus rāda savās līdzībās, ka

Dievs ir citāds saimnieks nekā tas parasti mēdz

būt, ka viņa stāvoklis nav visā pilnībā izsakāms

ar ideāla saimnieka titulu. Dieva attieksme pret

pasauli nav saimnieciski veikaliska. bet suverēni

valdnieciska un reizē ar to intimi tēvišķīga. Tā-

pēc arī Jēzus daudzina Dievu par mūsu Debesu

Tēvu, ielikdams šai jēdzienā no vienas puses vis-

varenā debesu un visas pasaules valdnieka, bet

no otras — personiski uni organiski tuvā tēva pa-

zīmes. Šķietami latviskais Dievs-saimnieks ietver

sevī tā tad labu tiesu šaurāku un nepilnīgāku
saturu nekā kristīgais Dievs un neder mūsu

evaņģēliskajam kultam, kas grib tuvoties Die-

vam visā viņa pilnībā un spēkā. Atsevišķus Die-

va darbības un rīcības principus varēs gan itin

iabi noskaidrot, tēlojot Dievu saimnieka lomā. kā
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to jau dara Jēzus augšā minētajās līdzībās. Bet

visā visumā kristīgam cilvēkam ar to nepietiek:
viņam jāmācās skatīties uz Dievu augstāk un tu-

voties viņam sirsnīgāk nekā to dara kalps pret

saimnieku, kaut arī viņu attieksme būtu jo patri-
archāla. Zīmīga ir paša šā vārda «patriarchāls»

lietošana, ja grib apzīmēt tikumiski vērtīgākas
un cēlākas attiecības starp saimnieku um saimi

nekā tas parasts, proti: šis vārds ir atvasināts no

grieķu pater, tēvs, un šai gadījumā apzīmē saim-

nieku, kas turas pie tēviškunia principa attiek-

smē pret saviem saimes ļaudīm. Mūsu meklēju-

mos pēc latviskuma Dieva-saimnieka gods jau

zaudē savu īpašo vērtību arī tāpēc, ka nav nekāds

īpatnējs latvisks atzinums.

Atcerēsimies še arī J. Sandera teoriju, ka

dievkalpojums būtu jāizveido par dievsērsmi

(sk. augšā 3. nod.). Sērst jau var iet pie viesmī-

līga saimnieka tāpat kā pie mīļa tēva, un tāpēc

Sandera teoriju var saskaņot arī ar Reiznieka

sludināto principu. Bet pati sēršana ir pārāk

laicīga un pasaulīga darīšana, lai to varētu likt

pamatā reliģisko kultisko attiecību izskaidroša-

nai un izveidošanai. Kaut ko senlatviskajai re-

liģijai raksturīgu, varbūt, varētu galu galā arī

saskatīt tiklab Dieva-saimnieka. kā arī dievsēr-

smes idejā, proti: senlatviešu mītos sastopamo

Dieva humānizāciju, t. i. Dieva pārcilvēkošanu.
nostādīšanu cilvēka dzīves un darbības līmenī.

Bet kas bija saprotams un pieņemams, kad runā-

ja par senlatviešu Dievu, vienu no vairākām pa-

gānu dievībām, kaut arī pašu izcilāko, tas neder

vairs kristīgā viendievībā, kur Dievs ir Dievs
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taisni tāpēc, ka viņš nav cilvēks, bet stāv augstu

pāri visiem cilvēkiem un visai pasaulei, piede-
rēdams savā būtē pavisam citai, augstākai sfairai.

Kristīga latvieša reliģiskajai izjūtai tāpēc no-

teikti jāraisās vaļā no šīs latviskā pagānisma

īpatnības. Dieva humānizācija ir zemāks, lat-

\ iešu reliģijas vēsturē jau sen pārdzīvots un ar

augstāku kristīgu dievatziņu pārspēts stāvoklis.

Griezties atpakaļ pie tā mūsu tagadnes reliģiska-

jos meklējumos būtu tas pats kā cirpju un spri-

guļu atkalievešana pļaujamo un kuļamo mašīnu

vietā.

Šādi īpatnējas latviskas dievuztveres meklē-

jumi nedod kristīgam latvietim neko tādu, kas

varētu noderēt kristīgā kulta latviskošanai. Lat-

viskā kristietība nevar būt zemāka, šaurāka un

mazvērtīgāka savā reliģiskajā tikumiskajā saturā

kā kristietība vispār; un arī latviskā kristīgā

dievkalpojumā nevar ievest tādas lietas, kas ma-

zinātu un ierobežotu kristīgās dievticības vērtību

un varētu būt piedauzīgas kristīgai reliģiskai iz-

jūtai. Arī kristietības evaņģēliskajai izpratnei

un evaņģēliskajam garam jāizpaužas skaidri un

noteikti mūsu dievkalpojumu sanāksmēs.

Mēs gribam, lai latviskais dievkalpojums
dotu mums pilnā mērā visu to pašu, ko apzinīgs

kristietis mēdz prasīt un gaidīt no dievkalpoju-

ma, bet lai tas izveidotos tā, kā tas noder vislabāk

mums latviešiem un dotu savu svētību arī mūsu

latvietībai.

Šā raksta pirmajā nodaļā esmu jau izteicies

nevien par evaņģēliskā dievkalpojuma vispārcil-

vēcīgo uzdevumu un universālo kodolu, bet arī
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par tā dabisko tautisko čaulu un izpausmi. To

nosaka tautas gara īpatnības, un tā parādās va-

lodā un dažādu mākslu elementos, kas tiek pie-
saistīti kultam un iekļaujas tā norisē. Tagad

mums nākas iztirzāt un papētīt šos nācionālos

elementus mūsu pašu kultā, t. i. mūsu evaņģē-
lisko dievkalpojumu latviskumu, kā sākumi ir

tik pat veci kā latviešu evaņģēliskās draudzes.

Luteriskā reformācija, ienākdama mūsu dzim-

tenē un sastapdamās ar latviešiem, ir radījusi vi-

sā drīzumā arī dievkalpojumus latviešu valodā.

Prasība, lai katrs evaņģēlisks kristietis saprastu

dievkalpojumu, lika nekavējoties ievest dievkal-

pojumos latviskus elementus — atsevišķus gaba-
lus latviešu valodā. Vispirms gādāja par evaņ-

ģēliju perikopu (svētdienās un svētkos lasāmo

gabalu) un Lutera katķisma tulkošanu latviski,

tad par baznīcas dziesmām latviešu valodā, epis-
tulu perikopām v. t. t. Un drīz vien radās arī

pirmās baznīcas grāmatas latviešu valodā.

Tā radās latviešu baznīcas un dievkalpoju-

mu valoda. Tā bija pati par sevi drošs pamats,

svarīgs ierosinājums un spēcīgs dzinējspēks

dievkalpojumu latviskošanai, bet latviešu baznī-

cas dzīves īpatnējos apstākļos deva pagaidām ne

visu to, ko tautas valoda vispār mēdz dot. Lat-

viešu garīgās rakstniecības oficiālie kopēji un

lietotāji, būdami sveštautieši, nav pratuši un pa

daļai, liekas, nav arī lāgā centušies pacelt lat-

viešu baznīcas valodu ideālā augstumā. Domāda-

mi paši savā valodā, viņi nav varējuši atbrīvo-

ties no šīs valodas gara un īpatnībām arī savās

latviskajās runās un rakstos. Tāpēc sastopam
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tur vēl tik daudz ģermānismu. Un pat dzimusi

latvieši ir pakļāvušies bieži vien svešajai ie-

tekmei, sabojājuši savu iedzimto latviešu valodas

izjūtu. Bet ar laiku šie apstākļi ir uzlabojušies.
Otrs svarīgs jautājums dievkalpojumu latvis-

košanā ir tas. vai un ciktāl dievkalpojumos iz-

paužas latvisks gars, latviešu tautas inte-

reses, skatītas un vērtētas no pašu latviešu vie-

dokļa. Šai ziņā latviešu baznīcas dzīves pagāt-

nē ir daudz grēkots. Vācu mācītāji un visa vā-

ciskā baznīcas pārvalde ir ar dziļu plaisu nacio-

nālā un sociālā ziņā bijusi šķirta no latviešu

zemnieka un namnieka pasaules. Ciktāl mūsu

baznīcā ir sludināts v ienīgi skaidrs Dieva vārds,

ciktāl baznīca ir audzinājusi latviešus kristīgā
ticībā un tikumos, tiktāl viņa ir darījusi savu

pozitīvu uzdevumu. Bet baznīcas lietu vadītāji,

vācu muižnieki, nekad nav aizmirsuši savas šķi-

ras intereses, un tās pēc viņu izpratnes ir prasī-

jušas latviešu tautas brīvas attīstības ierobežo-

šanu un apspiešanu. Latvietim nācās tik bieži iz-

just arī dievkalpojumos «kungu un mācītāju

baznīcas» garu. ka viņš nejutās tur nemaz kā sa-

va Debestēva pavēnī, bet vairāk kā muižas pa-

galmā un darbā, muižkungu un vagaru stumdīts

un rīkots.

I. atviešu mācītāju skaita pieaugums 19.

gadsimta beigās pa daļai līdzināja plaisu starp

baznīcu un tautu, bet nevarēja novērst vēl visus

šķēršļus. Vāciska mācītāju sagatavošanas iestā-

de, Tērbatas universitātes Teoloģijas fakultāte,

no savas puses nedeva nekādus ierosinājumus lat-

viskā gara meklējumiem. Tikai ar Latvijas
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evaņģ. baznīcas nodibināšanos ir latviskais gars

dabūjis brīvu ce{u latviešu draudžu dievkalpoju-

mos, bet no katra mācītāja nu atkarājas, cik lielā

mērā viņš atdodas tam un kalpo evaņģēlisku
latviešu interesēs.

Kulta latviskums var arī parādīties kulta

ārējā ietērpā — baznīcas mūzikā, glezniecībā,
tēlniecībā un celtniecībā. Latviešu valoda gan

daudz skaidrāk, spilgtāk un spēcīgāk pauž lat-

visko garu nekā dažādas mākslas. Tāpēc kulta

latviskumu galvena kārta nosaka latviešu va-

lodas lietošana, jo valoda nes sevī latvisku izjū-

tu, izpratni un iztēli lielajam ļaužu vairumam

viegli pieejamā \ eidā. Bet arī mākslinieku radī-

tām skaņām un krāsām, līnijām un formām var

būt latvisks raksturs.

Latvisks evaņģēlisks diev ka 1

pojums ir mušu ideāls. Abiem evaņģēliskā

dievkalpojuma poliem — pielūgsmei uņ celsmei

vislielākajā mērā atbilst baznīcas dziesmas un

Bībeles lasījumi ar attiecīgajām svētrunām. Bībe-

les vārdi un to izskaidrojums svētrunās, it īpaši

sprediķis, dod ierosinājumus reliģiskajā tikumis-

kajā dzīvē, kas ceļ augšup un tuvina Dievam baz

nīcēnu domas un nodomus, dod tiem garīgu cel-

smi. Dziesmas atkal vada un nes draudzes jutas

un atziņas pāri tai starpībai, kas šķiļ- zemes cil-

vēku no debesu Dieva, — ar padevības, pazemības

un grēku vainas apziņas, bet ari ar slavas, patei-
cības un grēku piedošanas prieka liecībām;

dziesmas dod galveno saturu mūsu lūgšanai. Gan

visa liturģija ar saviem vārdiem un darbībām

piekļaujas celsmei un pielūgsmei, bet viss snia-
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gurns gulstas uz svētrunām un dziesmām, un

taisni svētrunas un dziesmas mūsu tagadējos ap-

stākļos var vislielākajā un vispilnīgākajā mērā

būt latviskas: izaugušas no latviešu tautas dzīvī-

bas interesēm, latviska gara cauraustas, no kris-

tīga latvieša sirds nākušas, pie kristīga latvieša

sirds iedamas.

Vai tas tā ir arī īstenībā? — tas ir cits jautā-

jums, un tāpēc turpmāk vēl atgriezīsimies pie
latviska sprediķa un latvisku dziesmu iespējas

un īstenības. Bet to varam teikt jau tūlīt. Mūsu

pašreizējā kulta iekārta un priekšraksti dod lat-

viskiem sprediķiem pilnu vaļu un skubināt sku-

bina uz tiem, īpaši vēl atgādinot latviskumu un

patriotiskumu dažādos tautas un valsts svētkos.

Arī jauku latvisku baznīcas dziesmu nav

mums vairs trūkums, un to skaits vēl pastāvīgi

pieaug. Tāpēc mūsu evaņģēliskā kulta galveno
daļu — sprediķa un dziesmu latviskošana ir

straujā gaitā un atrodas pilnā mērā mācītāju ro-

kās. Vai viņi grib, var un prot ar savas sirds

pārliecību kalpot latviešu draudzēm, tas atkarā-

jas no viņiem pašiem. Mācītāja Biezā celtie

pārmetumi «mūsu baznīcas.. . pašreizējām kīdta

īpašībām» (sk. augšā 38. lp.). ja tiem vispār ir

kāds pamats, patiesībā varētu būt pārmetumi ti-

kai pašiem mācītājiem par to, ka viņi nebūtu at-

raduši īsto ceļu uz latvisko dievkalpojumu.

Bet blakus sprediķim un dziesmām ir vēl

citas dievkalpojuma daļas un citas lietas sakarā

ar dievkalpojumu, kuras ir pārbaudāmas un vēr-

tējamas arī no latviskuma viedokļa. Viena liela

daļa no tām piesaista kultam dažādas mākslas,
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kā: dievkalpojuma telpu celtnes un to izrotāšana,

baznīcas mūzika un dziedāšana. Tā kā ne bez

iemesla runā par attiecīgo mākslu (celtniecības,

tēlniecības, glezniecības un mūzikas) latviskumu,

tad zināms, rodas arī problēma, kā šis latviskums

var izpausties tur, kur šīs mākslas kalpo baznī-

cai un reliģijai. Otra daļa aptver to, ko apzīmē

vspār ar vārdu liturģija. Tā ir savā ziņā ietvere

sprediķim un draudzes dziesmām, dievkalpojuma
rakstura un ārējās un iekšējās sakarības notei-

cēja, bet līdz ar to arī vesela lasījumu, lūg-

snu un dziedājumu rinda, kas katrs ar savu sa-

turu un izteiksmi ir apskatāms un apspriežams

patstāvīgi netikvien no reliģiskā vispārcilvēcīgā,
bet arī no sabiedriskā latviskā viedokļa.

Pieliksim turpmāk latviskuma mērauklu at-

sevišķām evaņģēliskā kulta daļām (liturģijai,

sprediķim, dziesmām) un piederumiem (baznīcas

mūzikai, gleznām un ornāmentiem un celtnēm).

Bet iepriekš noskaidrosim vēl latviešu baznīcas

valodas latviskumu, jo tā rada ārējo ietērpu vi-

sām dievkalpojuma daļām, kas lieto vārdus.
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5. Latviska baznīcas valoda.

Krišiictības mācība aptver daudz reliģisku
priekšstatu un jēdzienu, kas nemēdz būt pazīsta-

mi pagānu reliģi jās. Tāpēc kristīgās ticības pie-
ņemšanai kādā tautā seko arī īpašas baznīcas va-

lodas izveidošanās;

Kad pirmajos gadsimtos pēc Kristus dzimša-

nas kristietība iesakņojās grieķiski runājošos ļau-
dīs, grieķu valoda bija jau sasniegusi augstu at-

tīstības stāvokli. Bet kristīgās mācības izteikšana

grieķuvalodā prasīja tomērno toreizējiem sludinā-

tājiem zināmas dāvanas un pūles.Vajadzēja meklēt

vārdus jauno priekšstatu un jēdzienu apzīmēša-
nai: nācās piešķirt veciem vārdiem jaunu nozīmi,

nācās radīt pa daļai arī pavisam jaunus vārdus,

i āpat tas notika arī citās tautās, kad tur sāka ie-

sakņoties kristīga gara kultūra, un notiek vēl šo

baltu dienu visur tur, kur kristietība iegūst jau-

nus piekritējus, kas runā īpašu valodu jeb iz-

loksni. Un jo mazāk kāda valoda jeb izloksne ir

iepriekš vingrinājusies abstraktu domu gājienu,

dziļāku filozofisku atziņu un reliģisku parādība
un vērtību izteiksmē, jo lielākā mērā to pārveido

un papildina attiecīgās kristīgās baznīcas valodas

radīšana. Ļoti daudzās valodās kristietības

ietekme ir radījusi jaunu svarīgu un vērtīgu at-

tīstības posmu, mn valodnieki ne vienu reizi vien

ar lielu interesi cenšas izsekot šai ietekmei. Mi-
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nēšu še Rūdolfa f. Raumera raksiu par «kristietī-

bas iedarbību senaugšvācu valodā» (Die Einwir-

kumg des Christentunis auf die althocluleutsehe

Sprache, 1845).
Mūsu latviešu valodas agrākie kopēji vāc ieši

un viņu nopelnu daudzinātāji vēl mūsu dienas

mēdz runāt par «toreiz vēl maz attīstīto latviešu

valodu!», lai jo vairāk un spilgtāk izceltu vācu

garīgo rakstnieku nopelnus latviešu valodas un

rakstniecības attīstības vēsturē. Bet šis izteiciens

ir vienpusīgs un pārprotams. Latviešu kultūras

augstais stāvoklis 12. un 13. g. s. nepielaiž ne do-

mas, ka viņu valoda būtu varējusi būt toreiz maz

attīstīta. Lai vajadzēja atbilst pilnā mērā la'-

viešu kultūras vajadzībām un prasībām.
Bet latviešu valodai ir savas īpatnības, kas

toreiz bez kristietības un kristīgās kultūras ietek-

mes droši vien bija vēl vairāk un spilgtāk sajūta-

mas nekā tagad. Latviešu valoda ir ļoti bagāta,

vijīga un zīmīga konkrētā izteiksmē un iztēlē.

Mūsu tautas dziesmas un citi folkloras veidi lieci-

na, ka latviešiem bijusi smalka novērošanas spē-

ja, ka viņi pratuši labi un zīmīgi raksturot visu

redzēto un dzirdēto, ka viņiem bijusi arī sava cēla

reliģiska atziņa un krietna vērtīga dzīves gudrī-

ba, — bet nav mums nekādu liecību par abstrak-

tiem iztirzājumiem un filozofiskiem prātojumiem.

Vispārīgas abstraktas atziņas un normas iemieso-

tas vienmēr konkrētos tēlos, notikumos, piemēros.

Šāda valoda bija noderīgs pamats un līdzeklis

kristīgās ticības sludināšanai un dievkalpoša-

nai, bet uzlika arī grūtu t zdevumu latviskas kris-

tīgas baznīcas valodas kopējiem un veidotājiem.
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Šādu uzdevumu var ideāli veikt tikai pašu tautas

darbinieki, kas ar miesu; un asinīm ieauguši savā

tēvu valodā un tautas gara mantās. Ideoloģiski
(ideju saturā) viņiem, pārejot kristietībā, nākas

šķirties no pagāniskās senču gara pasaules, bet

tautas gara vingrums un lokanums un tautas va-

lodas bagātības un īpatnība iet viņiem līdzi arī

jaunās kristīgās ideoloģijas kalpībā. Un no šā

garīgā mantojuma viņi tad ņem ierosinājumus,

norādijumus, mājienus un arī biedinājumus tau-

tiskas kristīgas rakstu valodas un rakstniecības

veidošanā.

Latviešiem šādi darbinieki būtu radušies paši

par sevi, ja katoļu baznīcas vadītāji 13. g. s. būtu

gribējuši un pratuši piesaistīt baznīcas amatos

pašus latviešus. Bet vēstures liecības nerunāpar

to. Varbūt sākumā viens otrs latvietis arī iekļuva
misionāros un svētniekos, bet jo vēlāk, jo grūtāk
tas bija iespējams. Ne bez iemesla mēdz apgal-

vot, ka viduslaiku beigās visos baznīcas amatos

bijuši vācieši un viņu lielākais vairums pie tam

bijuši ārzemnieki.

Bez šaubām, tiklab pareizticības darbinieki,

kā arī katoļu svētnieki 12. un 13. g. s. ir runā-

juši latviski par kristīgo mācību, bet par šīm ru-

nām neliecina nekādi uzglabājušies rakstu pa-

raugi. Un arī vēlāk kaut kāda katoliska mācība

ir notikusi latviešu valodā. Bet visi viduslaiki nav

devuši nekādus augļus latviskai garīgai rakstnie-

cībai, tā ka tās sākumi datējami tikai ar reformā-

cijas laikmetu 16. gadsimtā.
Par oficiālas latviešu baznīcas valodas izvei-

došanos viduslaikos liecina tomēr vesela rinda
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vārdu, kas ienākuši latviešu valodā no vienas pu-

ses ar krievu valodas, no otras — ar vāciski lati-

niskās baznīcas terminoloģijas starpniecību. Pie

pirmās grupas pieder vārdi: baznīca, gavēt, ga-

vēnis, grāmata, grēks, klanīties, kristīt, krists,

kūma (koms), nedēļa, pagrabs, sodīt, soģis, svētki,

svēts, tulks, zizlis, zvanīt v. t. 1. No senskandi-

naviešiem aizgūts vārds mūks; no viduslejasvācu

katoļu baznīcas valodas latvieši pārņēmuši šā-

dus vārdus: altāris, priesteris, ķesteris, bikts,

pātari, pulkstenis, mise (miša), pāde, upuris un

upurēt, bīskaps, prāvests, pravietis, klosteris,

eņģelis, paradīze, elle; pēc katoļu baznīcas valo-

das parauga darināts vārds baznīckungs. Rakstī-

tas liecības par visiem šiem vārdiem ir tikai sākot

ar reformācijas laikmeta tekstiem. Un arī folklo-

rā šie baznīcas vārdi iekļuvuši tikai aprobežotā
skaitā. No katoļu baznīcas oficiālās terminoloģi-

jas tautas dziesmās sastopami vārdi: baznīckungs,
elle, eņģelis, pāde, pātari. Vairāk iekļuvuši tur

no krievu pareizticības aizgūti vārdi: baznīca,

grāmata, kristīt, krists, kūma (koms), nedēļa, so-

dīt, svētki, svēts, zvanīt, — bet tie pa daļai

tad jau zaudējuši savu pirmatnējo reliģiski kul-

tisko raksturu.

Šiem vārdiem pievienojās jau toreiz vēl ve-

sela rinda personu vārdu: dažādu Bībeles vīru un

sievu vārdi un baznīcas svētie. Tos lietoja kalen-

dāra svētku apzīmēšanai un par kristījamiem vār-

diem. Vārdu latviskošana, piemērošana latviešu

izrunai liecina, ka tie bijuši jau labi pazīstami un

tikuši bieži lietoti, nav arī vairs nemaz turēti par

svešiem, kā: Māra. Andrievs, Bērtulis jeb Bērt-
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rnējs. Ģedrīīte jeb Ģeda. Jānis jeb Jānis. Jurģis

jeb Jorģis. Jēkaups. Kristaps, Labrencis jel) Lau-

ris, Madaļa, Margrieta. Mārtiņš, Miķelis jeb Mī-

kalis
, Simjūds (apvienots Sīmanis un Jūda), Šķēr-

sta, (Kristina). Tanīss, Tunis jeb Tenis, ari Tana

Uu t. t. No visiem tiem darināja arī pamazināmos

un mīlināmos vārdus.

Blakus šiem aizgūtajiem vārdiem jau vidus-

laiku latviskajā baznīcas valodā lietoti arī pašu
latviešu vārdi un lo atvasinājumi, kā tas re-

dzams pirmajās mums zināmajās iespiestajās grā-
matās 16. gadsimta otrā pusē.

Latviešu garīgās rakstniecības (un līdz ar to

arī visas latviešu grāmatu rakstniecības) sākumus

ļoti nelabvēlīgi ietekmēja pašu latviešu rakstnie-

ku trūkums. Vāciešiem bija savs no zemniekiem

celies M. Luters, zviedriem Olavs Pētersons,

somiem — Michaels Agrikola, bet latviešu garī-

gās rakstniecības tēvu starpā nav zināms neviens

latvietis, kas latviešu valodu būtu mācījies, zīz-

dams pie savas latviešu mātes krūts. Mūsu va-

lodnieki novērtējuši pirmo latviešu rakstu valo-

du. Tie ir uzrakstīti «kļūdaini un šausmīgā or-

togrāfijā» (J. Kndzelīns). picslejotics vācu pa-

reizrakstībai, kas toreiz arī pati bija vēl diezgan

nekonsekventa un nesistemātiska; latviešu tekstā

šie trūkumi, protams, parādījās vēl jo spilgtāk.
Tekstu skaidrību traucēja arī latviešu valodas

gramatikas trūkums. Sintakse bija ģermāniska.
Vārdu izvelē sava tiesa aizguvumu no svešvalo-

dām, bet tomēr «nav tāda patapinājumiu biezokņa
kā leišu garīgos rakstos» (A. Augstkalns, Latv.

literāt. vēsture II sēj. 1935.. 27. lp.) un sagādātie
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vārdi «tiešām ļoti labi var izturēt zinātnisku kri-

tiku» (turp. 26. lp.). Blakus veciem slavismiem,

atsevišķiem somugru vārdiem un klasiskiem

•svešvārdiem, kas ienākuši ar viduslejasvāc v va-

lodas starpniecību, sastopami diezgan maz tiešu

aizguvumu no vācu valodas. Lielā pārsvarā ir

tīri latviski darinājumi: tieši aizguvumi no lat-

viešu valodas (labs, ļauns, ticēt, atzīt, mācīt), tad

veci latviešu vārdi ar jaunu nozīmi (draudze,

bauslis, mācība), arī latviski jaundarinājumi

(ticība, cerība, mūžīgs, laicīgs, garīgs, arī grēkot,

grēcīgs). Pirmie latviešu garīgie rakstnieki vā-

cieši ir bijuši samērā labi latviešu valodas pra-

tēji, mazākais pūlējušies lietot to pēc

labi. Tā vien liekas, ka tur vajadzētu būt biju-
šai klāt kaut kādā ziņā arī kāda intelliģenta
dzimuša latvieša valodas prasmei.

Pirmo garīgo rakstu latviešu valoda vispār

tomēr vēl stāvēja tālu no latviskas pilnības, kaut

arī nebija nekādā ziņā tik slikta, ka būtu trau-

cējusi latviešu dievkalpojumu attīstību. Autori

nebaidījās runāt latviski ne par vienu reliģiskās

dzīves jautājumu, un mācītāji, kas pienācīgi prata

latviski, droši vien arī savos dievkalpojumos ru-

nāja un lasīja priekšā tā. ka latvieši saprata vi-

ņus. Bet baznīcas pārvaldes iestādes ne vienmēr

varēja un gribēja gādāt latviešu draudzēm mā-

cītājus, kas labi pārzināja un lietoja latviešu

valodu. Tā blakus vācu tautības mācītājiem,

kas visā nopietnībā centās iemācīties latviešu va-

lodu pēc iespējas krietni un izprast latviešu da-

bu un garīgās vajadzības, nākas sastapt visos lai-

kos arī tādus, kas savu darbību pie latviešu tau-
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tas uzskata par nepatīkamu un neinteresantu

maizes darbu, kas nodarāms pēc iespējas ērti.

Latviešu garīgās rakstniecības vēsturē sva-

rīgs ir 17. gadsimts. Tad Juris Mancelis (f 1654.)

veidoja latviešu garīgās prozas valodu savos mā-

cītāju rokas grāmatas «Vademekuma» izlaidumos

(1631, 1643 2 ), bet it īpaši savos sprediķos, kas

nāca klajā 1654. g. Pēc tam Kristofors Firekers

(f ap 1680) rādija latviešu baznīcas dziesmu. Bei-

dzot Ernsts Gliks deva latviešiem 1689. g. visas

Bībeles grāmatas samērā krietnā tulkojumā un

diezgan skaidrā un saprotamā latviešu valodā,

Bet vairāki vērojumi liecina, ka toreiz un arī

vēlāk latviešu baznīcas rakstnieki vācieši nav

īsti ideāli tikuši galā ar savu uzdevumu.

Lai cik spējīgs valodnieks būtu sveštautietis,

tomēr grūti un bieži arī pavisam neiespējami

viņam nostāties valodas prasmē līdzās pašu tau-

tas dēlam, kas savas tēvu valodas skaņas un iz-

teiksmi piesavinās jau neapzinīgā bērnībā. Tur-

klāt laba daļa vāciešu, kas nodarbo jās ar latviešu

valodu un rakstniecību, nebija šejienieši, bet

ārzemnieki, kas latviešu valodu dabūja dzirdēt

tikai pieaugušo gados. Tā, piemēram, A. Gecelis

(f 1653.) ar saviem Dāvida dziesmu tulkojumiem,

Bībeles tulkotājs E. Gliks (f 1705.) un vārdnīcas

autors J. Lange (f 1777.). Jo savādi izliekas, ka

šādos apstākļos latvietis, mācītājs ļ. Reuters, 17.

gadsimta 70-os gados ir stumšus atstumts no Bī-

beles tulkošanas un citiem garīgās rakstniecības

darbiem latviešu valodā. Ja būtu ievēroti viņa

aizrādījumi uz Manceļa kļūdām, tad droši vien
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latviešu Bībeles tulkojums būtu iznācis latvis-

kāks. Savā ziņā līdzīgs gadijums bija vēl 19.

gadsimta 60-os gados, kad latvietis Juris Neikens

ar dažiem, citiem mācītājiem veltīgi uzstā jās ar

prasību tulkot Bībeli latviešu valodā pavisam

par jaunu. Tikai 1937. g., kā zināms, latviešu

teologi varēja beidzot izlaist jaunu Jaunās Derī-

bas tulkojumu latviešu valodā.

Kad savā laikā jau minētais 1. Gecelis un

tāpat arī Kr. Firekers un J. Reuters lika priekšā

ienest īpatnēju garumu apzīmēšanu bez vāciskā

«h» un dažus citus pareizrakstības labojumus,

viņi neatrada baznīcas vadības atbalstu. Tā

svešķermenis «h» un citi rakstības vāciskojumi

iesakņojās latviešu rakstos uz vairāk simtiem

gadu — līdz tagadējās jaunās rakstības nodibi-

nāšanai patstāvīgajā Latvijā. Pilsoņu tiesības

baznīcas valodā un pa daļai arī vēlāk laicīgajā

rakstniecībā ieguva vesela rinda ģermānismu,

kas vēl tagad spokojas mūsu laiku sarunu valo-

dā un šur un tur arī rakstos. Atsevišķus piemē-

rus nāksies minēt un raksturot turpmākās no-

daļās, īpaši duras acīs vēl nespēja atrast jeb

radīt dažus svarīgus vārdus baznīcas terminolo-

ģijā.

Kurzemes superintendents P. Einhorns

(t 1655.) diezgan nopietni ir centies iedziļināties

latviešu tā laika un iepriekšējo vēstures posmu

kultūra un attēlot to sava laika lasītājiem. Bet

kādā vietā, savā Historia Lettica 1649. g. (Script.

rer. Livon 11, 597. lp.), viņš apgalvo, ka latviešiem

trūkstot pareizu un īpašu vārdu, ar ko apzīmēt

jēdzienus virtus (tikums) un conscientia (sirdsap-
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ziņa) Attiecoties uz pirmo vārdu viņa apgalvo-
jums ir nepareizs. Latviešu tautas dziesmas pil-

nīgi brīvi lieto vārdu «tikums», paceļot to no

pirmatnējās konkrētās nozīmes — tikums, tīka-

ma, laba īpašība —
arvien vairāk ētiskā plāksnē

— tikums, morāliska īpašība. Un jau Einhorna

laika biedra Manceļa 1638. g. iespiestajā vārd-

nīcā Lettus atrodam divus sirdsapziņas (Gewissen)

apzīmējumus latviešu valodā: «apzināšana» un

«zināma zirds»., kas nav gan, šķiet, latviešu sen-

vārdi, bet jauni darinājumi. Par «zināmu sirdi»

to gan pārāk droši nevar apgalvot; un «apzināša-
nai» bija ar laiku jāpiekāpjas pret labāku un lat-

viskāku vārdu «apziņa».

Vēlāk atkal Vecais Stenders, kas deklarēja

savā latviešu gramatikā (17832.) un savas vārd-

nīcas priekšvārdā (1789. g.) nepi eiešamību «iz-

pētīt latviešu dvēseles gaitu» un prasību pazīt

«latviešu tautas raksturu un ģēniju, tāpat kā vi-

ņu tikumus, paražas un aizspriedumus», — sū-

dzas, ka mācītājam bieži trūkstot visvajadzīgāko
vārdu latviešu valodā, un saskaita ap 300 jēdzie-

nu, kam viņš vēl nezinot latviskus apzīmējumus.

Viņš atzīst, ka būtu jāieved lietošanā «skaidri,

augstākā nozīmē pacelti, lietai piemēroti un, ja

vajadzīgs, pašdarināti (selbsteigene), tomēr lat-

viešu valodas garam atbilstoši (homogene) iztei-

cieni un izteiksmes». Bet praksē viņam lāgā ne-

veicas. Viņš bieži apmierinās ar «piemērotiem

un latviešiem saprotamiem» apraksti jumiem, kā

piemēram: Christentum — kristīga mācība v»

dzīvošana, Cbristenheit — kristīgas draudzes, vai

atkal ieteic abstraktu jēdzienu pārvēršanu kon-
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kretos. Šis ieteikums liecina, ka Stenders iz-

pratis augšā raksturoto latviešu valodas īpatnī-

bu, bet ar šo padomu var iztikt tikai ikdienas sa-

runā un dzejā. Ticības mācībā un arī dievkalpo-

jumos vajadzīgi arī latviski abstrakti jēdzieni,

un ar tiem Stenders, cik vērojams, vēl diezgan
grūti tiek galā. Tikuma vārdu viņš gan jau pa-

zīst un tulko to «ailes, was sich schickt» (viss,
kas pieklājas). Ja jau samērā labam un centī-

gam latviešu valodas pratējam, kāds bija Sten-

ders, radās savas grūtības ar latviešu valodu, tad

daudz mazāk apmierina latviešu prasības citi vi-

ņa laika biedri. Viņš pats izteicas, ka dažs labs

runājot īstas latviešu valodas vietā «vācisku lat-

viešu valodu» (Deutschlettisch).
Interesantu un svarīgu, viedokli baznīcas va-

lodas vērtēšanai atklāj A. Bīlenšteina raksts

«Latviešu valoda un kristīgie jēdzieni» (Die let-

tische Spracbe und die christlichen Begriffe,

iespiests Magazin, herausgegeben von der Let-

tisch-Litterārischen Gesellschaft XIII Bandes 3.

Stūck, 1866, 27.—48. lp.), ko viņš cēlis priekšā

Kurzemes mācītāju sinodei 1865. g. Izejot no

prasības, ka vācu mācītāja runai latviešu klau-

sītāji jānoskaņo tā, lai viņi dievkalpojumos jus-

tos kā mājās (dass ein lettisches Hcrz von dem

Laut unserer Rede sich angeheimelt fūhlt), Bī-

lenšteins atgādina saviem amata brāļiem, ka do-

māšana un runāšana nesakrīt pilnā mērā (Den-

ken und Sprechen ist nicht congruent) un ka

katras tautas dvēsele uztver subjektivi dažādus

jēdzienus un lietas un izteic to, īpatnēji izvēlo-

ties attiecīgo vārdu sakni ar piemērotu pamat-
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nozīmi. Tāpēc arī latvietis citādi uztver mācī-

tāja vārdus, nekā šis domājis, turēdams prātā
tikai attiecīgo vācu vārdu pamatnozīmi; tāpēc

«latvietis bieži nesaprot mūsu latviešu valodu

(so verstehen die Letten oft nicht unser Lettiscb).
Bīlenšteins nu cenšas rādīt, ko latvietis domā un

jūt, sastapdamies ar vārdiem: Dievs, velns, svē-

tums, bauslis, grēks, parāds, žēlastība, pestīt

(pestītājs), ticība, mīlestība, cerība. Viņa valod-

nieciskais uztvērums un izskaidrojums, liekas,

pa daļai vairs nevarēs pastāvēt mūsu valodnieku

labāko atziņu priekšā, bet principiālā pieeja baz-

nīcas terminoloģijai ir pareiza. Viņa gala sprie-

dums skan, ka latviešu valodai ir dziļa gara pil-

nība un kristīgas idejas var tur izpausties ļoti

piemērīgās formās, — ka visaugstākie un svētā-

kie jēdzieni ir dabūjuši dziļdomīgu un skaistu

latvisku izteiksmi (32. un 48. lp.). Beidzot viņš
vēl uzsver to vīru nopelnus, kas, tulkojot evaņ-

ģēliju latviski, atraduši tik nepārspējamu izteik-

smi; bet šai ziņā, man šķiet, lielāka nozīme gan

ir bijusi pašai valodai nekā tās pirmajiem veido-

tājiem garīgajā sfairā. Viņi taču, runājot paša

Manceļa vārdiem, gribēdami nopietni rūpēties

par latviešu valodu, bijuši spiesti vērīgi uzmanīt

zemnieka muti (dem Pawrsmann zimlich aufs

maul achtung geben). Arī Vecais Stenders uz-

svēra, ka latviešu valodu un domāšanas veidu

vislabāk varot iemācīties satiksmē ar pašiem lat-

viešiem.

Tā Vācu mācītāji un rakstnieki smēla no bagātā

un skaidrā tautas valodas avota, bet viņi nav iz-

smēluši no tā visu, ko tas varēja dot.Viņi ir arī vai-
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rijušies turpināt latviešu valodas izkopšanu līdz

pilnībai. A. Bīlenšteins atzīstas, ka viņam un ci-

tiem vācu darbiniekiem bijušas šaubas, vai būtu

vērts ziedot vīra spēku, lai radītu latviešu vārdus

vairāk nobriedušu domu izteiksmei un latviešu

pacelšanai zinātniskās kultūras augstumos (Ein

glūckliches Leben, 1904, 422. lp.) Tāpēc latviešu

baznīcas valodas izkopšana vēl ir diezgan sva-

rīgs mūsu dienu uzdevums.

Latviskas baznīcas valodas problēma satur

divas lietas: 1) pareizas korrektas latviešu va-

lodas lietošanu baznīcas vajadzībām, reliģiskos
rakstos un runās, īpaši mācībā un dievkalpojumā

un 2) skaidras precizas latviskas baznīcas termi-

noloģijas radīšanu un sankcionēšanu.

Pirmā lieta šķiet pati par sevi tik svarīga un

vienkārša, ka par to it kā nebūtu vairs ko runāt.

Ja no intelliģenta latvieša vispār prasāma apzi-

nīga latviešu valodas kultūra, tad šī prasība nav

atlaižama arī latviešu evaņģēliskajai baznīcai.

Baznīca, kuras galvenais propagandas un mācī-

bas rīks taču ir runāts un rakstīts vārds, patiesī-

bā vēl vairāk saistīta ar valodas kultūru nekā

viens otrs cits gara dzīves iestādi jums. BeL to-

mēr nav nebūt lieki šo prasību atkārtot.

Pagātnē ne vienu reizi vien nākas konstatēt

gadījumus, kad baznīca ar savām grāmatām no-

stājās uz jau pārdzīvota valodas kultūras līmeua.

kam tautas intellektuālā dzīve citādi jau pacēlu-

sies pāri. Kad pagājušā gadsimta 60-ajos gados

vajadzēja izlemt jauna latviešu Bībeles izlaiduma

pareizrakstību, iedegās sīva cīņa par t. s. dubult-

niekiem (divkāršotiem līdzskaņiem), ko mācītāju
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vairums A. Bīlenšteina vadībā gribēja atmest.

Un Kurzemes konsistorija 1878. un 1879. g. lika

iespiest dziesmu grāmatu ar dubultniekiem, ko

lietoja Kurzemē vēl Latvijas pirmajos pastāvēša-

nas gados. Arī pēdējā patstāvīgā Vidzemes

dziesmu grāmata 1891. g. un pat Latvijas cv. lut.

baznīcas jaunā dziesmu grāmata 1922. g. neizpil-

da vienu otru korrektas literāras latviešu volodas

prasību. Dažas zīmes vēl vienmēr liecina, ka

baznīcas rakstnieki ne labprāt ieskatās latviešu

gramatikā un valodniecības rokas grāmatās, bet

mēdz ērti un omulīgi braukt pa reiz iebrauktu

tradicionālu ceļu tālāk.

J. Sandera raksts «Par mušu baznīcas valo-

du» (Baznīcas Vēstnesī 1896. g., 201.—207., 229.—

235. un 263.—272. lp.) gandrīz visā savā apmērā

nodarbojās tikai ar valodas aplamībām, kas bija

sastopamas priekš 40 gadiem lietotajās baznīcas

rokasgrāmatās. Daļa no viņa aizrādījumiem vēl

tagad nav zaudējuši savu nozīmi, piem. par ne-

pareizu «tas» lietošanu, pārmērībām ar galotni

«šana», instrumentāļa (tevim, sevim) sajaukšanu

ar dativu (tev, sev), imperatīva atšķiršanu no

indikativa. svešvārdu sagrozīšanu v. t. 1. Bet pa

daļai viņš gan veltīgi nopūlas uzturēt spēkā

dažas vecās baznīcas valodas īpatnības, kā: ap-

zīmētāja ģenitiva likšanu pēc apzīmējamā vār-

da, vienkāršo negāciju, vecās foimas «neir»,

«deve», «nese» v. t. 1. Vecajām latviešu valodas

formām, man liekas, varētu gan tiktāl nākt pre-

tim, ka neizskaustu tās vecajos tekstos, piem.

baznīcas dziesmās, kur šādi arcbaismi tīri labi

varētu uzglabāties. Bet sekojošā ģenitiva un
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vienkāršās negācijas lietošana pēc Sandera pa-

doma, lai to valodnieciskā struktūra būtu ģermā-
niska (kā mēdz vispār domāt) jeb latviska (kā to

cenšas pierādīt Sanders), nav nekādā ziņā vairs

vēlama. Latviešu valodas attīstība sen jau aiz-

gājusi šādām gramatiskām konstrukcijām garām

jeb izmetusi tās kā svešķermeni. Mūsu laiku

latvietim, sevišķi jaunajai paaudzei, tās pat ne-

saprotamas. Vispār valodnieciskā ziņā nevar taču

būt nekāda īpaša baznīcas valoda. Kad runā par

ttčības un baznīcas lietām, tad jālieto tāda paša
skaidra un korrekta latviešu valoda kā citos gai-

dījumos.
Vēl jārunā par baznīcas valodu vārda šau-

rākajā nozīmē jeb baznīcas terminoloģiju. Šim

jautājumam Sanders toreiz veltījis tikai nepilnas
2 lappuses, solīdams pie tā vēl vēlāk atgriezties.
Pa lielākai daļai viņš atzīst latviskos terminus

par labiem, bet ceļ iebildumus pret vairākiem

vārdiem, kā: tuvāks, vecāki, laulāt, laulība (aiz-

gūti no igauņu valodas), pestīt un pestītājs (tā-

pat), elle (aizgūts no vāciešiem). Sāpīgi esot sa-

jūtami daži trūkumi. Neesot īsta latviska apzī-

mējuma vārdam Busse, netiekot izšķirts Vārds

— nosaukums (Name) un vārds, ko runā jeb rak-

sta (Wort), svētība apzīmējot ir Segen, ir Selig-

keit, ir Heiligung, trūkstot īpaša vārda dievlūg-

šanai (Gebet), sirdsapziņai (Gewissen), žēlastībai

(Gnade) v. c. jēdzieniem (271. s. lp.). Tamlīdzī-

gas prasības Sanders pa daļai vēl atkārtojis arī

1938. g. iespiestajā darbā «Kristīgās ticības re-

forma». Sirdsapziņas vietā viņš ieteic sirdssamaņu

(74. lp.), otro lūgsnu gribētu tulkot latviski: lai



72

top svētīts tavs emens (senprūšu vārds), trešo: —

lai notiekas tava vaļa (97. lp.). Vārdu pestīt un

pestītājs vietā viņš grib likt gelbt un gelbējs

(aizguvumus no leišu valodas) v. t. t. — Jāpiezī-
mē, ka vārdus ģelbt jeb ģelbēt pazīst arī latviešu

apgabali leišu pierobežā: un tos lieto arī Mancelis

un Gliks.

Šie priekšlikumi laikam gan negūs piekritē-

jus. Senprūšu «emens» un leišu «gelbt, gelbējs»
mūsu dienu latvietim liekas pavisam sveši vārdi,

un īstu vajadzību pēc tiem viņš arī nejūt. «Pes-

tīt» un «pestītājs» ir jau vairāk kā 700 gadus lie-

toti latviešu valodā un pilnā mērā iekļāvušies
valodas apziņā un plūsmā. Pēc īpaša apzīmēju-

ma vārdam, nosaukumam (Name, nomen), atšķi-
rībā no runātā vārda, latvieši taču vispār nejūt
nekādu vajadzību, un pēc tam, kad latviešu ga-

rīgā rakstniecība, runā vairs ne tikai par «Dieva

vārdu» (verbum Dei. Gottesvvort), bet lieto arī

apzīmējumu «Dieva vārdi», arī teologam ir ie-

spējams novērst visus iedomājamos pārpratumus.

lesakņojusies, pareizi latviski darināta «sirdsap-

ziņa» nekādā ziņā nepiekāpsies vairs «sirdssama-

ņas» priekšā. — Bet principā J. Sanderam ir tais-

nība. Mūsu baznīcas terminoloģija latviešu va-

lodā vēl nav īsti pilnīgā kārtībā. Vienā otrā ziņā

mēs neesam tikuši neko tālāk par Vecā Stendera

un Bīlenšteina laikiem. «Sāpīgi sajūtami daži

trūkumi», bet ne mazāk sāpīgi dažādi nemākulīgi

jauninājumi, neizdevušies labošanas mēģinājumi.

Priekš Latvijas nodibināšanas nebija šai lieta

neviena vadītāja centra. Laikraksts «Evaņģeliuma



73

gaisina» (1905.—1915.), cik atceros, arī nav pacē-
lis principiāli jautājumu par latvisku baznīcas

terminoloģiju. Viss gāja savus ierastos ceļus.
Lielākai daļai šejienes vācu tautības mācītāju

bija pat parocīgs tikai zināms ierobežots latviešu

vārdu un formu krājums, diezgan nabadzīgs, sa-

līdzinot ar latviešu valodas īsto kuplumu un va-

lodas bagātību. Kad vēl studenta gados (ap 1907.

g.) teicu vienu no saviem pirmajiem sprediķiem
kāda vācu tautības mācītāja aizbildnībā, viņš

man teica apmēram šādi: «Jūs lietojat brīvi dau-

dzus vārdus, kas man neparasti. Vai to tā mēdz

darīt latviešu runā un rakstos? Es jūtos mājās
tikai tai vārdu apjomā, kas sastopams Zakrano-

viča sprediķu grāmatā.»

Zakranovičs bija pēc dzimuma latvietis, un

viņa latviešu valodas prasmei vajadzēja būt la-

bākai nekā citiem latviešu draudžu mācītājiem,

kas bija dzimuši vācieši. Bet manam toreizējam

senioram (vecākam mācītājam) laikam tomēr bija

taisnība. Zakranoviča sprediķi nesmēla visā pil-
nībā no bagātās latviešu valodas krātuves un ne-

sekoja latviešu valodas dabiskajai attīstībai; un

viņa atdarinātāji — amata brāļi vācieši, kas gāja

pie viņa kā «īsta latvieša» mācībā — bez šaubām,

bija vēl daudz vairāk aprobežoti savā latviešu

valodā. Šādos apstākļos, zināms, nevarēja arī

lāgā nemaz pacelties domas, ka baznīcas termino-

loģija latviešu valodā būtu neizdevusies jeb ne-

pilnīga. Paradums un ierobežotā valodas prasme

samierināja ar pastāvošo stāvokli.

Netrūka tomēr starp vācu mācītajiem arī pa-

tiesi labu latviešu valodas pratēju, un viņos, kā
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ari latviešu mācītajos (diemžēl ne visos) radās

nojauta, ka vēlami būtu kādi labojumi.
Irlavas ticības mācības kursos 1913. g. vasarā

lektori bija tiklab no Kurzemes vācu, kā latviešu

mācītāju vidus. Tur nācās runāt latviski par

lietām, kas neietilpa parasto sprediķu un garīgo

pamudinājumu gājienā. Tur kādā starpbrīdī arī

sākām diskutēt par dažiem baznīcas terminoloģi-
jas jautājumiem un minējām piemērus, kas ne-

atbilst teoloģiskajam jēdzienam un neapmierina

latvieša valodas izjūtu. Bet no šādām personis-

kām privātām sarunām nekas nevarēja iznākt.

Toreiz mēs daži jaunāki latviešu teologi (F.

Šmitchens, K. Kundziņš) bijām jau sazinājušies

un sarunājušies par ticības mācības grāmatām

vidusskolu audzēkņiem un ķērušies arī pie darba.

Mūsu padomdevējs valodas jautājumos bija va-

lodnieks K. Mīlenbachs, kas bija palīdzējis sa-

vam brālim F. Mīlenbacham jau dažu viņa Irla-

vas kursu priekšlasījumā lietotu vārdu veidošanā.

Sākām
ar to, ka meklējām noderīgu vārdu kristī-

gas baznīcas locekļa un ticības piederīgā apzīmē-

šanai. Latiniski lietoja vārdu christianus, vāciski

Christ, krieviski christjiaņin, bet latviski: kristī-

tais, kristīgais, it kā nemaz nevarētu radīt pienā-

cīgu lietas vārdu. Vienojāmies par divām iespējām:

kristietis jeb kristnieks. Līdz ar to radās tālāks

jaunvārds: kristietība jeb kristniecība, ko varēja

likt «kristīgās ticības» un toreiz pa daļai ievestā

kroplā darinājuma «kristīgājums» vietā. Arī

pret «parādīšanos» (Offenbarung, revelatio) mums

bija sayi iebildumi, kas noveda pie šā vārda bur-

tiskāka tulkojuma no grieķu un latiņu valodas
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ar jēdzienu «atklāt», «atklāšanās». Bet mūsu pa-

šu skolas darbā un rakstos lietotiem jaunināju-
miem nebija lielu panākumu vispārībā.

Jāatzīstas, ka toreiz mums nebija zināms, ka

J. Sanders jau 1897. g. Baznīcas Vēstnesī ieteicis

formas «kristietis» jeb «kristinieks» blakus «kris-

tianim», jo viņš to bija darijis tikai tā garām

ejot un pats šos vārdus toreiz nemēģināja ievest

lietošanā.

Latvijas universitātes Teoloģijas fakultātes

mācības spēkiem ir uzdevums latviski mācīt vi-

sus teoloģijas priekšmetus un līdz ar to rodas

prasība pēc noteiktas latviskas baznīcas termino-

loģijas. Baznīcas virsvaldei arī šai lietā būtu sa-

va interese. Bet neesam šo uzdevumu vēl pilnā
mērā veikuši. Savā laikā, sakarā ar Terminolo-

ģijas komisijas darbību priekš vairāk nekā 15

gadiem, sākās apspriedes arī par latvisku teolo-

ģisku terminoloģiju, bet apklusa līdz ar Termi-

noloģijas komisijas izbeigšanos. Tagad rīkoja-

mies katrs par sevi, retumis apprasīdamies viens

otram, kā viņš tiek galā ar tādu un tādu jēdzie-
nu. Un mācītāju praksē koprīcības trūkums vēl

vairāk jūtams.

Gala iznākums neapmierina. Šis un tas ir sa-

sniegts. Vārdi «kristietis» un «kristietība» teolo-

gu aprindās ir ieviesušies, tikai žurnālisti un citi

rakstnieki vēl mocās ar «kristīto» un «kristīgo»

v. t. t. Kāds no viņiem laidis pasaulē pat izdzi-

mumu «kristicisms». Tad jau vairāk tiesības ie-

viesties latviešu valodā korektajam starptautis-

kajam apzīmējumam «kristiānisms» (latiņu: chris-

tianismus, franču: le christianisme, itāliešu: il
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eristianesimo), kas arī diezgan bieži tiek lietots.

Vārds «atklāsme» ieviešas, saziņā ar mūsu valod-

niekiem. Veco latviešu vārdu «lūgsna» (lūgšanas
formula) esam sākuši par jaunu lietot. Vācu teo-

loga R. Oto pēti jumi par reliģijas pamatiem svē-

tuma izjūtā ir pamudinājuši mūs turpināt lat-

viešu valodā jau sen ieviesušos salikteņus ar

«svēts» (svētdiena, svētvakars); mēs runājam ta-

gad par «svētbijību» (Frommigkeit), «svētceri»

(Andacht), «svētbrīdi» (agrāk «pātari»). Bet šā-

diem jaundarinājumiem ir arī savas robežas: pa-

liku jau domīgs, kad lasiju, ka bībeles stāstus

sāk saukt par «svētstāstiem». Vai garīgas dzies-

mas arī kādam nepatiksies nokrustīt par «svēt-

dziesmām»? Jaunākajā garīgajā dzejā tiešām sa-

stopama jau rotaļošanās un niekošanās ar tamlī-

dzīgiem salikteņiem: «svētapmirdzēts» (R. Vana-

ga dziesmā, pielikums .Nr. 6%),

«svētatmiņa», «svētmīlestība» (K. Jēkabsona
dziesmās, pielikums Nr. 712 un 748). lebildumu

laikam nebūs, ka priesterus sauksim turpmāk

par svētniekiem, kā to jau ievedusi Latviešu kon-

versācijas vārdnīca. J. Endzelīns ievedis jaun-
vārdu «svētināt» (weihen). Bet nevar saukt par

svēt brīžiem veselus svētku dievkalpojumus,
kā to dara A. īndriksons savā rakstā par baznīcas

reformu (sk augšā 7. lp.). jo tie nav tikai brīži.

Pret dažiem jauninājumiem, kas sastopami

garīgos rakstos, jāceļ iebildumi. Viens otrs no

tiem izaudzis no liekas ērtības un modes dziņas,

pārpratuma un arī nezināšanas jeb neapdomības.

J. Rainis savā laikā ieveda «mīlestības» vietā

«mīlu», jo dzejas rindā un pantmērā «mīlestība»
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iekļaujas ne tik viegli. Šis vārds ir iesakņojies

laicīgajā prozā. Bet vai tāpēc tam būtu jādod
vieta arī garīgajos rakstos? «Dievs ir mīlestība*

— neredzu patiesi iemeslu, kāpēc mums vajadzētu

veco cienījamo četrzilbīgo latviešu vārdu apmai-

nīt pret divzilbīgo, īpašām vajadzībām darināto.

«Dievs ir mīla» —
vai nejūtam šai izteicienā lie-

ku steigu un nevērību? Jaunās Derības tulkotāji
saziņā ar Baznīcas virsvaldi ir palikuši uzticīgi

vecai «mīlestībai», un to gan varētu prasīt arī no

visiem garīgiem rakstniekiem. Lai paliek «mīia»

(J. Sanders saka: «mīle») laicīgai rakstniecībai.

Bieži nākas dzirdēt un lasīt izteicienus «jau-

nekļu iesvēte», «baznīcas iesvēte». Šie vārdi lai-

kam darināti pēc «atsvētes» parauga, bet atsvēte

ir atsvētīšanas diena un ne pati atsvētīšana. Tā-

pēc par iesvēti varbūt varētu saukt iesvētīšanas

dienu, bet iesvētīšanas ceremonijai vislabāk pa-

turēt vārdu «iesvētības» (analoģija: laulības,

kristības jeb krustības).

Ar šiem pāris piemēriem pietiks, lai biedinā-

tu pārsteidzīgi darināt un ievest jaunus vārdas.

Nepieciešama ir sazināšanās ar valodniekiem, un

prof. J. Endzelīns jau solijis savu autoritatīvo at-

balstu atsevišķajām zinātnes disciplināra, to star-

pā arī teoloģijas un baznīcas terminoloģijai. Jā-

noskaidro būtu tikai, kādu jēdzienu apzīmēša-

nai vēl trūkst precizu zīmīgu latviešu vārdu. Mū-

su atsevišķos mēģinājumus arī liksim lietpratē-

jiem pārbaudīt. Nešaubos, ka visā drīzumā tad

būsim arī ar šo latviskošanas darbu galā.

Nav jau musu vajadzības vairs tik lielas kā

Vecā Stendera laikā, kas runāja par 500 trūksto-
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šiem vārdiem. Populārajā baznīcas mācības uu

sludināšanas darbā, liekas, nejūt nekādus trūku-

mus un neērtības terminoloģijas ziņā. Bet zi-

nātniskai teoloģijai ir vēl savas prasības pēc lat-

viskiem vārdiem, visvairāk gan liekas, pēc vārdu

vienveidošanas un oficiālas atzīšanas (sankcionē-

šanas).
Šai nodaļā nācās runāt tikai par baznīcas

sludinājuma un ticības mācības ārējo valodnie-

cisko ietērpu. Bet skaidra lieta, ka latviešu tau-

tas baznīcā arī tam jābūt neapšaubāmi latviskam.

Visumā tas tagad tā arī jau ir. Bet lielāka uz-

manība latviskas valodas lietošanā, atbrīvošanās

no dažiem pagātnes valodas valgiem un grēciņiem

un vēl esošo robu aizpildīšana ir arī viens no lat-

viešu teologu un mācītāju uzdevumiem mūsu ticī-

bas dzīves un dievkalpojumu latviskošanā.

Vairāk iedziļinoties valodas jautājumā, mēs

esam spiesti atzīt, ka īstenībā tas tomēr skar ne

tikai ārpusi vien. Pareizi un jauki latviskojot
baznīcas valodu, mēs ar to piešķiram kristīgajiem

jēdzieniem un patiesībām īpatnēju latvisku no-

krāsu, tuvinām tos latviešu gara dzīvei, sakausē-

jam ar latvisko garu. A. Bīlenšteins savā augšā

minētajā rakstā par latviešu valodu un kristī-

giem jēdzieniem (sk. 67. s. lp.) piegāja jautājumam
tikai no vācu mācītāju runas saprotamības vie-

dokļa, bet mums tas ir viens no latviskās kristietī-

bas pamatjautājumiem. Turēdamies neatlaidīgi
kristietības mūžīgo patiesību līmenī, mēs latviešu

teologi gribam vērot un mācīties, kā kristietība

apaugļo un apgaro latviešu reliģisko un tikumisko

dzīvi un kā latviešu gars uzņem kristīgo dievat-
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2Īņu un traucas līdz ar to augšup. Ciešu un tuvu

apvienošanos kristietības ūn latvietības starpā mēs

nojaužam un saskatām jau latviskas baznīcas va-

lodas lietošanā un izkopšanā. Tā nav tikai valod-

nieku, bet arī baznīcas lieta, un apzinīgai latvis-

kas tautasbaznīcas veidošanai izdarīs krietnu pa-

kalpojumu vīrs, kas, apvienodams sevī valodnie-

ka zināšanas un izpratni ar kristīga teologa dziļ-
domību un svētbijību, uzņemsies rādīt mums lat-

viešu baznīcas valodas lomu latviskas kristietības

attīstībā un pilnveidošanā.
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6. Latviskums evaņģeliskajā liturģijā un diev-

kalpojumu veidos.

Evaņģēliskās latviešu liturģijas pirmais zinā-

mais vēsturiskais veids ir atrodams 1587. g. ie-

spiestajā grāmatā Vndeudsche Psalmen vnd geist-

liche Lieder oder Gesenge welche m den Kirchen

des Fūrstenthums Churland vnd Semigallien m

Liefflande gesungen werden (Nevācu psalmi un

garīgās dziesmas jeb dziedājumi, ko dzied Kur-

zemes un Zemgales lielkunga valstī Livonijā). Tā

tad šai liturģijai jau vairāk nekā 350 gadus veca

vēsture, aiz kuras saskatāmi vēl daži gadu des-

miti aizvēstures jeb tapšanas laikmeta. Pēdējais
liturģijas pārstrādājums sveštautiešu aizbildnībā

notika pagājušā gadsimta beigās un atrodams

1900. g. iespiestajā «Aģendā priekš evaņģeliuma-

ticīgām Lutera draudzēm Krievu valstī.» Lī-

dzi darbojušies arī latviešu mācītāji R. Auniņš,

J. Zakranovičs, J. Neulands un K. Kundziņš: bet

viņu līdzdarbības apmēri nav vēl izpētīti un ap-

zināmi; noteikšana, liekas, ir bijusi citās rokās.

Latviešu liturģijas pirmveids ir savā ziņā bi-

jis bagātāks ar dziedājumiem un tādā kārtā

daudzpusīgāks, bet tās galvenais saturs un gā-

jiens palicis visu laiku tas pats. Tikai valoda pa-

stāvīgi labota un arī dziedājumu mūzika pārvei-
dota. Latvijas evaņģ. lut. baznīcas virsvaldes



81

jauniespiedumā kopš 1928. g. izdarīti tikai niecīgi
valodas labojumi dažos tekstos, — salīdzinot ar

augšā minēto 1900. g. agendu.

Latvijas evaņģēliskās baznīcas patstāvības
laikā, mūsu jaundibinātajā tautas baznīcā, da-

biski rodas jautājums, vai jaunajos apstākļos
nebūtu jāpārveido vecā liturģija, jeb varbūt jā-
rada pavisam jauna. Principā šāda jautājuma

tiesības pilnā mērā jāatzīst, un, sekojot tam, esmu

jau arī iztirzājis attiecīgos konkrētos reformu

priekšlikumus, īpaši 3. nodaļā. Bet visos šais

priekšlikumos, kas teicās izrietam ganno īstas kri-

stietības izpratnes, gan no īpašām mūsu laikmeta

un mūsu tautas vajadzībām, pēc mūsu pārbaudes

un atziņas nebija saskatāms nekas paliekami vēr-

tīgs evaņģēliskam dievkalpojumam un būtiski ne-

pieciešams tā tālākai latviskošanai. Atzīstamās

tieksmes
— pārbaudīt mūsu liturģiju arī no na-

cionālisma un patriotisma viedokļa — devušas ti-

kai atsevišķus ierosinājumus un mājienus, bet nav

pierādīta pilnīgi jaunas liturģijas nepieciešamī-
ba. Tuvāka iepazīšanās ar reformu projektiem,

p*at pastiprinājusi mūsos uzticību vecajām evaņ-

ģēliskās luteriskās baznīcas liturģiskajām tradī-

cijām. Ar labu apziņu mēs varam atkārtot J.
Sandera vārdus, ko viņš teicis priekš 40 gadiem,

kad bija iztirzājis un pierādījis pastāvošās «litur-

ģijas nozīmi» (Baznīcas Vēstnesī 1898. g., 255. lp.):
«Redzi nu, vai mūsu liturģija nav jauka?» Viņa
vēlāk izdomātai dievsērsmes teorijai nevaram

sekot (sk. augšā 35. s. lp.). Bet ar to nav teikts,

ka musu dievkalpojumu liturģija un iekārta ne-

būtu itin nekā, ko grozīt un latviskot.
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Atsaucoties uz augšā (24. s. lp.) atgādinātajiem

piemēriem mūsu draudžu dzīvē, gribu vispirms
uzsvērt vēlamību paplašināt draudzes lo-

cekļu līdzdalību dievkalpojumu norisē.

Pantiņi un lūgšanas, ko skaita izcili draudzes lo-

cekļi (skolotājs, draudzes padomes jeb valdes lo-

ceklis, draudzes kopējs jeb pērminderis un citi,

pitJn. iesvētījamie bērni) dievkalpojuma ievadā

un izskaņā dod vērtīgas celsmes domas un pauž

redzamā veidā evaņģēlisko vispārīgās svētniecī-

bas (priesterības) atziņu. Tas būtu arī pamudinā-

jums izvēlētajām personām nopietnāk piedomāt
pie dievkalpojuma norises un parangs citiem.

Tā būtu .it kā dziļāka atsevišķas dvēseles at-

balss kopdievkalpo jumam — vienkārši sirsnīgi

vārdi, bez meldijas un ērģeļu pavadijuma.
Vienā otrā draudzē šāds paradums jau pa-

stāv, tur vajadzētu tikai paplašināt piesaistāmo

priekšrunātāju skaitu: citur derētu pamēģināt
ievest šo pasākumu. Protams, mācītājam būtu

jāvada skaitāmo tekstu izvēile. Vai arī pašā

dievkalpojumā varētu kādus lasījumus uzticēt

neordinētiem draudzes locekļiem, par to derētu,

mazākais, pārdomāt. — Zināms, šādos jaunieve-

dumos jau neizpaustos nekas īpatnēji latvisks:

tas būtu tikai paņēmiens, kas dažos latviešu ap-

gabalos ir tapis par mīļu paradumu un varētu

būt par svētību arī citur, jo latvietis pieder pie

tiem, kas ne labprāt paliek vienmēr tikai skatī-

tājs un klausītājs, bet tiecas uz darbību.

Šo tieksmi var verot daudzas draudzes ievie-

sušās paradumā dziedāt līdzi mācītāja kollektes
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beigu vārdus:
... «mūsu Kungu». Tā izpaužas arī

vienā otrā baznīcā ievestā prasībā, lai draudze ru-

nātu līdzi mācītājam ticības apliecības vārdus.

Šai lietā varu atsaukties uz kādu man rakstītu

vēstuli (sk. priekšvārdus): «Draudzei vajaga līdz

runāt ticības vārdus un nevien klausīties, ka mā-

cītājs tos noskaita. Tā nav nekāda apliecināšana,
kad noklausāmies, bet tik tad, kad to līdzi iztei-

cam. Tā ir kļūda mūsu draudzēs, ka tās diemžēl

pie ticības vārdiem klusu stāv it kā mēmas un

neticīgas. Tajā draudzē, kur es dzimis, audzis

(Cēsu) skaļā balsī draudze skaitīja ticības aplie-
cību mācītājam līdz. Liekas vēl šodien pastāv

tas vecais mīļais paradums». Šie paradumi arī bū-

tu nostiprināmi un derīgi paraugam. Tikai neder,

šķiet, pārvērst draudzi jeb kādu tās daļu par kaut

ko līdzīgu tagad modē nākušiem runāšanas ko-

riem. Šādas runas korī izklausās mākslotas un

zaudē savu sirsnību; mākslotais runas veids prasa

tik daudz vērības, ka zūd iespēja atdoties iekšē-

jai izjūtai. Mācītāja balsij jāvada apliecība un

jābūt dzirdamai visā baznīcā; draudze runā līdz

pusbalsī. Apliecības vietā dziedāta draudzes

dziesma, ar apHecības raksturu, dotu to pašu.

Tieši latviskuma prasīti labojumi ir nepiecie-
šami liturģijas tekstā dažā labā vietā. Spēcīgā-
ka un vairāk koncentrēta izteiksme, kas vispār

vēlama liturģijā, paliktu tomēr latvietim piedau-
zīga, ja baznīcas vadītāji necenstos izskaust no

tās nelatviskus un latviešu valodā neveiklus, pat

kroplus izteicienus. Tā arī visjaunākajā aģendas
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redakcijā vēl pastāvīgi lieto datīva «tev» vietā

instrumentāli «tevim», ko savā laikā ieveduši

vācu autori un valodnieki, lāgā nepazīdami lat-

viešu valodu. Kādā vietā (introitā 5. svētdienai

pēc Vasarsvētku atsvētes) lasām: «Caur atgrieša-

nos un norimšanu jūs taptut izglābti», bet latvis-

kāk un vienkāršāk būtu teikt: «Atgriezdamies

un norimdami, jūs tiktu izglābti». Tamlīdzīgas at-

sevišķas vietas, kas prasa skaidrāku un pa-

reizāku valodu, sastopamas vēl citur un būtu

samērā viegli izlabojamas.

Jāizlabo arī tās vietas, kas prasa darbības

vārdu ilgstošas (nepabeigtas) darbības veidā, bet

tagadējās liturģijas tekstā nav izteiktas ar vien-

kāršo vārda formu (bez priedēkļa), kā to prasa

latviešu valodas īpatnība (sk. Endzelīna un Mu-

lenbacha Latv. valodas mācību, § 149). Vācu li-

turģija, kas agrākajiem baznīcas vadītājiem vien-

mēr bija pirmajā vietā, ar savu vācisko izteiksmi

bijusi par paraugu latviskā liturģijas teksta vei-

dotājiem un šais vietās pamudinājusi uz burtisku

tulkošanu. Vācu valoda vispār šai jautājumā

sabojājusi daža laba latvieša valodas izjūtu, tā

ka viņš nemaz vairs lāgā neizšķir ilgstošas un

pabeigtas darbības veidu dažādību. Pazīstama-

jos svētīšanas Vārdos izteiciens «Tas Kungs lai

apgaismo savu vaigu pār tevi» izteic šādā

veidā lūgumu tikai pēc vienreizīgas Dieva vaiga

apgaismošanas, t. i. dievišķas laipnības parādīša-
nas. Bet svētības saturā domāta taču ilgstošas

Dieva laipnības novēlēšana. Tāpēc neder darbī-

bas vārds ar priedēkli, bet jālieto vienkāršā vār-

da forma bez tā. levērojot vēl to, ka vārds
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«gaismot» vispār neder šai vietā, ieteicams iztei-

ciens: «Dievs Kungs lai rāda tev gaišu (laipnu)

savu vaigu un lai ir tev žēlīgs.»
Otrs tamlīdzīgs labojums jāizdara dievgalda

liturģijā uzrunā «Paceliet savas sirdis» (tagadējā

agendā pat pareizrakstības kļūda: «paceļiet»).

Latīņu oriģināls «sursum corda» skubina uz ilg-

stošu tiekšanos augšup, un tāpēc latviski būtu jā-

saka vienkārši: «augšup sirdis!» jeb «celiet aug-

šup sirdis!» Šai teicienā pirmā latviešu liturģija
1587. g. ir pareizāka nekā tagadējā, jo tur lasām

(mūsu laiku rakstībā): «celiet augšām jūsu sirdis

uz Dievu.»

Vācu paraugs nelabvēlīgi ietekmējis arī tā

sauktās mazās glorijas (Dieva slavēšanas) tekstu,

kā to pareizi aizrādījis J. Sanders jau 1901. g.

Baznīcas Vēstnesī (336. ss. lp.) un vēlāk rakstā

Mūsu kulta reforma (34. lp.). Draudzes atbilde

«Tā kā iesākumā bijis, kā tagad ir un kā būs no

mūžības uz mūžību» neatbilst latīņu oriģinālam,

bet vācu tulkojumam. Pareizais latviešu tulko-

jums, nedaudz ritmizēts, nav jau svešs latviešu

draudzēs:

Kā bija sākumā,

tagad un vienumēr

un mūžu mūžos.

Tikai tam jādod vieta arī oficiālajā agendā.
Grūtāki jau ir divi citi jautājumi. Laikam

gan ar vācu valodas ietekmi ir izskaidrojams pa-

radums veselā rindā izteicienu, it īpaši palīgtei-

kumos, nobīdīt darbības vārdu uz teikuma bei-

gām, piem.: «...kādēļ tu mūs s audz i. mūsu

grēkus mums pied od i un mūžīgu svētību ap-
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soli.» Šis paņēmiens ir tā iesakņojies, ka viens

otrs nzskata to par svinīga stila īpatnību. Bet

izklausās taču labāk un pareizāk, ja sakām:

«...kādēļ tu saudzē (!) mūs, piedod mums mūsu

grēkus un apsoli mums mūžīgu svētību» Labo-

jumi šai ziņā prasītu daža laba pazīstama tek-

sta pārkārtojumu, bet ieteicams būtu no ģermā-

nisma atsvabināties arī tad un sevišķi tad, ja tas

jau iesakņojies un sabojājis mūsu latvisko valo-

das izjūtu. Vēl 1938. g. notikušajā mācītāju konfe-

rencē radās aizstāvis senajam izteicienam dzies-

mā «Dievs Kungs ir mūsu stiprā pils» ar ģenitī-
vu pēc apzīmējamā vārda un abiem artikuliem:

«tas Kungs tās tumsības». Taču tamlīdzīgi ģermā-
nismi ne tikai bojā latviešu valodu, bet ir arī

nesaprotami jau vienai latviešu daļai. Paradums

nedrīkstētu stāties ceļā latviešu valodas skaid-

rībai.

Otrs, jau grūtāk izskaužams nelatvisks para-

dums ir artikula «tas» lietošana pie vārda

«Kungs», proti: tas Kungs, tam Kungam. Savā

laikā valodnieks K. Mūlenbachs ir izteicies, ka šai

gadījumā «tas» varētu būt ne artikuls, bet no-

rādāmais vietniekvārds, un uz šo izteicienu mēdz

arī tagad viens otrs atsaukties. Bet tā ir, šķiet,

pašapmānīšanās. Skaidra lieta, ka vācieši radī-

dami savā laikā teicienu «tas Kungs» ir domājuši

artikulu, kā tas bija viņiem parasts vācu valodā

un kā viņi to ieveda vispār latviešu rakstos. Tā-

pēc, latviskojot latviešu reliģiskos tekstus, nevar

paiet vienkārši garām uzdevumam izskaust arti-

kulu «tas» pie vārda Kungs. Tas gan nav nebūt

tik viegli izdarāms.
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Vārds «Kungs» latviešu Bībeles tekstā ir lie-

tots divējādā nozīmē. Tas ir sugas vārds «kungs»
(valdnieks, priekšnieks), kas labi noder Dieva

visvaras apzīmēšanai un šādā nozīmē sastopams
arī jau Vecajā Derībā. Jaunā Derība attiecina šo

vārdu arī uz Jēzu Kristu, ar ko jau sarežģījas
tā katrreizēja izpratne, bet teksta sakarība pa-

līdz pārvarēt šo sarežģījumu. Taču ar Vārdu

«Kungs» mums Vecās Derības tekstos ļoti bieži

pārtulkots arī Dieva nācionālais ebrēju īpašvārds
jahvē, ko agrāk lasīja nepareizi Jehova. Šādu

tulkojumu bija ievedis jau Vecās Derības grieķis-

kojums Septuaginta 3. gadsimtā priekš Kristus,

lai izskaustu ebrēju Dieva apzīmējuma nācionālo

raksturu un uzsvērtu viņa varu pār visu pasauli,
un tā tas ir noticis arī visos Vecās Derības tulko-

jumos kristīgu draudžu vajadzībām. Zināmas

neērtības jau palikušas, bet tās nav tā jūtamas

valodās, kas lieto artikulu. Tur Jahve ir «tas

Kungs» (der Herr, the Lord, le Seigneur v. t. 1.).
Bet literāra korrekta latviešu valoda necieš arti-

kulu. Jaunās Derības jaunajā latviešu tulkojumā

arī nācās sadurties ar šo prasību, un viss tulko-

tāju vairums atzina to par pareizu. Tikai galu

galā Baznīcas virsvalde tomēr noteica paturēt

artikulu «tas» visur tur. kur nevarēja izpalīdzē-
ties kaut kā citādi, piem. ar apzīmētāju «mūsu»

(«mūsu Kungs»). Liturģijā, man šķiet, ir tomēr

vieglāk pārvarēt šīs gTŪtības nekā Bībeles tulko-

jumā. Lielais sākuma burts («Kungs») un uz-

svērtā izruna neļauj sajaukt Dieva apzīmējumu

ar ikdienas kunga vārdu. Jau diezgan ieviesies

ir paradums teikt «Dievs Kungs> («tas Kungs»
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vietā). daudzkārt pietiktu arī ar vārdu «Dievs»

jeb «visvarenais Dievs», jau minēto «mūsu

Kungs» v. t. 1.

Ar šo priekšlikumu esam aizķēruši jau sāpī-

go jautājumu par «X a n a a n a s valodu» mūsu

dievkalpojumu tekstos. Par Kanaanas valodu

teologi sauc visus tos izteicienus, kas apzīmē re-

liģiskos jēdzienus ar tiem vārdiem, kas bija da-

biski un pareizi Kanaanas (Palestīnas) kādreizē-

jos vēsturiskajos un ģeogrāfiskajos apstākļos un

ebrēju tautas kultūras aplokā lietoti vispirms

Vecajā Derībā, bet tad no turienes pārgājuši arī

kristīgās draudzes reliģiskajā terminoloģijā. Eb-

rēju praviešu un dzejnieku mutē bija dabiska ti-

cīgo sabiedrības apzīmēšana ar vārdiem, kā: Is-

raēlis, Jēkabs, Abraāma bērni, Ciona («Ciāna»),

Jerūzāleme. Viņi sauca Dievu nevien Jahve, bet

arī Jahve Cebaot, t. i. pulku (debespulku un ze-

mes pulku) Jahve. Viņiem bija cildinājuma un

gaviļu sauciens: Hosiannā (Ozianna), t. i. bur-

tiskā tulkojumā: «palīdzi taču», un kulta formu-

las: Hallelujā («slavējiet Jahvi») un Amēn (pa-

tiesība, patiesi, tiešām). Arī dažādi kultūrvēstu-

riski vārdi, kā: svaidīšana ar eļļu, debesu manna

v. t. 1. pieder šai Kanaanas valodai.

Mūsu liturģijā šie vārdi sastopami nevien no

Vecās Derības ņemtos tekstos, bet arī dabūjuši

patstāvīgu nozīmi, iespiezdamies svētrunās un

dziesmās. Dievkalpojumos pastāvīgi atkārtojas

vārdi: āmen un allelūja. It īpaši vēl t. s. introi-

tos, ievada teicienos, kas ņemti visvairāk no

psalmiem un praviešu grāmatām, sastopami dau-

dzi Kanaanas valodas ziedi. Dievu uzrunā ar
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vārdiem Israēļa gans, Israēļa Dievs, Jēkaba
Dievs, «Jēkaba stiprais Kungs un Dievs», «Izra-

ēļa sargs un acs» v. t. Ļ; draudzi nosauc par

Ciānu, Jerūzālemi. Lūdz Dievu, lai viņš «izpes-
tītu Izraēli». Reformācijas svētku introitā la-

sām: «Dari labu Ciānai pēc sava labā prāta un

uztaisi Jerūzālemes mūrus... Uzlūkojiet, jūs,

Ciānas bērni, to akmens kalnu, no kā esat cirsti

un to akas bedri, kur esat izrakti v. t. t.» Sinodes

introits sākas: «Kungs, kaut tu celtos un apžēlo-
tos par Ciānu...» Līdzīgi arī 5. svētdienā pēc

Zvaigznes dienas.

Savā laikā kristīgajiem grieķiem, sīriešiem,

romiešiem, ģermāņiem v. t. t. nebija nekādu ie-

bildumu pret šādiem izteicieniem. Jau pirmajā

gadsimtā pēc Kristus bija nodibinājusies dogma-
tiska tedrija, ka kristīgā draudze ir Vecās Derī-

bas draudzes pēcnācēja un mantiniece, — «gara

Israēlis», kas stājies «miesas Israēļa» vietā. Un

kristieši, lai viņi bija kādas tautības būdami, ar

lepnumu attiecināja uz sevi Vecās Derības apso-

lījumus un, apzinādamies, ka viņi kalpo tam pa-

šam Abraāma, īzaka un Jēkaba Dievam, labprāt

apzīmēja sevi par Ciānu, Jerūzālemi v. t. t. In-

teresanti iegaumēt, ka arī Aspazija kādā dzejolī

apdzied apspiestos latviešus allēgoriski Kanaanas

valodā: «Mēs nabaga Ciānas bērni».

Bet tagad mēdz celt iebildumus pret Kana-

anas valodu nācionālisma vārdā, galvenā kārtā

aiz antisemītisma. Man nācās jau aizrādīt, ka

vācu kristieši grib izskaust no liturģijas «israēlie-

šu izteicienus» (34 lp.) un līdzīgas prasības ceļ
aTī J. Sanders. Jau rakstīdams par «Mūsu kulta re-
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formu» (1923. g.), viņš izteicās, ka vārds «allelū-

ja> neesot vajadzīgs, bet esot pat nederīgs;
fūrekers esot jau kādā dziesmā 17. gadsimtā šo

vārdu tulkojis: «slavējam Dievu» (sk. Dziesmu

grāmatā 173. dziesmas piedziedājumu). Āmen

vietā varētu atkal likt latviešu vārdu «tiešām»,

kas dziedāšanā skanot labāk. Noteikti viņš ap-

karo arī citus «ebriešu vārdus», kas mulsinot ļau-
dis ar savu neskaidro un pārprotamo izteiksmi

un nebūt neesot ne svētāki, ne skaistāki (38. s.

lp.). Un šīm prasībām Sanders palicis uzticīgs
līdz šai dienai.

Nedomāju, ka mūsu dienās kāds izglītots cil-

vēks uzskatītu Kanaanas valodu pašu par sevi

par svētāku jeb skaistāku, bet tā nu reiz sakņo-

jas gadsimtu tradicijā. Kristīgā baznīca ir lieto-

jusi to visu savu pastāvēšanas laiku, un evaņ-

ģēliskā baznīca arī jau kādus 300 gadus dzied:

«Ak, Jerūzāleme, modies.» Antisemītisma vie-

doklim nav itin nekādas tiesības noteikt mūsu

attiecībās pret Veco Derību. Ebrēju tauta priekš
Kristus un tagadējie žīdi nav principiāli un īpaši

reliģiski vienādi vērtējami; un vēsturiska kriti-

ka dod mums pareizu pieeju Vecās Derības reli-

ģiskajām vērtībām.

Neredzu patiesi nekādu svarīgu iemeslu, kā-

pēc vajadzētu izskaust no tagadējās kristīgās li-

turģijas Vārdus «allelūja» un «āmen», kas tik

dziļi iesakņojušies dievkalpojumu praksē, tiek

lietoti visās kristīgās tautās un zaudējuši tagadē-
jo kristiešu apziņā jebkādu sakaru ar ebrēju va-

lodu un kultu (pārveidoti arī savā izrunā). Veca-

jos tekstos tie var palikt netraucēti arī mūsu
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dievkalpojumos. Āmen, kas pārgājis jau mūsu

parunās («tas ir kā āmen baznīcā»), nekad lai-

kam, nezaudēs savu vietu kristīgo lūgsnu un

svētrunu noslēgumos. Blakus varētu jau arī li-

turģijā pamēģināt lietot attiecīgus latviskus iz-

teicienus, kā to jau darām, sekojot Luteram, ti-

cības locekļu izskaidrojumu beigās («tas ir tie-

šām tiesa»).

Citādi tas ir ar citiem Kanaanas valodas zie-

diem. Ciktāl tie sastopami Bībeles vārdos, mēs

nevaram tos vienkārši izskaust, bet jaunradītajās
mūsu laiku runās un dziesmās sajūtam tos kā

svešus. Tiešām, laba daļa mūsu laiku baznīcēnu

arī nemaz vairs lāgā nesaprot tos. Tāpēc jārai-
sās pēc iespējas no tiem vaļā.

Liturģijā Kanaanas valoda visvairāk apgrūti-
na intreitus. Katoļu baznīcā, kur tos lasa jeb

dzied latīņu valodā, tie iekļaujas kulta formulās,

kuru burtisko izpratni no baznīcēniem nemaz ne-

prasa. Bet evaņģēliskam dievkalpojumam taču

jābūt saprotamam visiem baznīcēniem. Tāpēc te

jācenšas izskaust vārdus un izteicienus, kas nav

vairs bez īpašiem paskaidrojumiem saprotami.

J. Sanders uzskata introitus pavisam par neva-

jadzīgiem un liekiem, pa daļai aiz aizspriedu-

miem pret Veco Derību vispār un «ebriešu vār-

diem» sevišķi, pa daļai tāpēc, ka neatzīst par vē-

lamu, ka dievkalpojumā «jau pašā sākumā top

lasīti Dieva vārdi» (Mūsu kulta reforma, 28. lp.).
Bet izvēlētajiem introitiem ir lielāko tiesu ļoti

spēcīgs reliģisks raksturs un zīmīgs saturs sakarā

ar katrai svētdienai ierādīto vietu baznīcas gada
gaitā un tai piešķirto dievkalpojuma saturu. Tā-
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pēc šie izteicieni būtu tikai revidējami un redi-

ģējami un pie tam arī no latviešu valodas un lat-

viskas izpratnes viedokļa. Jaunās Derības iztei-

cieni introitos jāņem no jaunā tulkojuma, tāpat

arī psalmi (Dāvida dziesmas) no jaunā tulkoju-

ma, ko Baznīcas virsvalde taisās laist klajā. Pā-

rējiem Vecās Derības tekstiem arī noderēs valo-

das labojumi. Un visus tos Izraēļus, Jēkabus,
Ciānas v. t. t., ja tie nepieder tieši vēsturiskiem

tēlojumiem un norādījumiem, mēģināsim izredi-

ģēt mūsu ļaudīm saprotamā un iespaidīgākā iz-

teiksmē. Piem., nebūtu vēlams uzrunāt Dievu

ar vārdiem «Izraēļa sargs» v. t. 1. Mēs lūgtu Die-

vu, nevis lai viņš «izpestītu Izraēli», bet «izpes-
tītu savus ļaudis», lai viņš darītu labu nevis «Ci-

ānai» bet «savai draudzei» v. t. t. Šīm prasībām
atbilst arī tas, ko V. Sanders (jaunākais) saka par

introitu pārstrādāšanu savā referātā Par agendas
trūkumiem (sk. augšā 25. lp.).

Introitos vēl jāvienojas par abu rindkopu

lietošanas kārtību. Pirmajai ir deklarātīvs, otrai

adorātīvs (pielūgšanas) saturs. Ja pirmo rind-

kopu dzied koris, tad šāda kārtība dabiska, bet

ja abas lasa mācītājs, tad dabiskāk iesākt ar

pielūgšanu.

Runājot še par liturģiju, esmu aprobežojies

gandrīz vienīgi ar to, kas man bija sakāms no

latviskuma viedokļa. Uzticība mūsu baznīcas se-

najai liturģiskajai tradīcijai pieļautu varbūt arī

vēl vienas otras citas sīkākas reformas prasīšanu

un ievešanu, bet šiem jautājumiem gribu šai vietā

un sakarā paiet garām. Un arī latviskuma ziņā
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sakuma ir svarīgāk noskaidrot principus nekā

uzrādīt vajadzīgos faktiskos grozījumus. '
Tā par «lielo baznīcas lūgšan u», gri-

bu tikai uzsvērt nepieciešamību pārrediģēt to tā,
kā tā mūsu laiku latvietim varētu nākt no sirds.

Kamēr tas oficiāli nav izdarīts, katram mācītā-

jam pašam jātiek ar šo uzdevumu galā. Domāju,
ka lielākā daļa to arī godam veic. Vēlama jau

vispār šīs lūgsnas pieskaņošana katra atsevišķa

dievkalpojuma īpatnējam saturam un raksturam;

un tāpēc zināmā mērā brīva teksta veidošana būs

vietā. Bet arī tiem, kas lūdz brīvi, aģendas for-

mulārs dod satura plānu. Vispār tomēr brīvas

lūgsnas veidotājiem der padomāt par lietojamiem

izteicieniem laikus, improvizācija citādi var kād-

reiz atstāt kaunā. Un arī tas veids, kā aizlūgt

par tautas un valsts vienību un labklājību, ir no-

pietni apsverams.

Beidzot vēl jāpiegriežas arī liturģijas mū-

zika i. Tā līdz šim tika komponēta vācu tek-

stam, un dažreiz latviešu teksti nemaz nevarēja

tur iekļauties. Tā jau kopš seniem laikiem ir

nodarīta pārestība latviskajam Kyrie eleison —

«Kungs apžēlojies, Kristus apžēlojies, Kungs ap-

žēlojies.» Latviski Vārdu «apžēlojies» izrunā

divējādi. Ar uzsvaru uz pirmās zilbes «apžēlo-

jies» tas izteic lūgumu pēc apžēlošanas, bet ar

uzsvaru uz otras zilbes «apžēlojies» zaudē cilde-

numa un svinīguma raksturu un top par vienkār-

šu izsaucienu, kas izteic pārsteigumu un izbrīnī-

šanos, piem.: «Apžēlojies, ko tu gribi darīt.» Vā-

cu teicienam «Herr, erbarme dich» komponētā
mūzika nu ir pārvērtusi latvisko «Kungs, apžē-
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lojies» par «Kungs, apžēlojies» un tā banālizējusi

šo lūgšanu. Vienīgi stieptais neritmiskais dzie-

dāšanas veids vēl cik necik izlīdzina nepielaižamo

uzsvara pārcelšanu. — Šo atzinumu ierosinā-

ja profesora L. Bērziņa aizrādījums.
1901. g. toreizējā baznīcas vadība laida

klajā «Mūzikas pielikumu priekš pilnas dievkal-

pošanas», ar ko gribēja latviskot agendas pār-
strādāšanā par jaunu komponēto vācu liturģiju,
kas bij iespiesta jau 1897. g. «Musikbeilage zur

Agende fūr die evang. luiherischen Gemeinden

im russischen Reiehe». Šī latviskošana bij izda-

rīta «noslēpumainā klusumā», un laikam neviens

latviešu teologs un mūzikas lietpratējs nebij pie-

dalījies darbā. Bet latviešu nācionālā apziņa bij
tobrīd jau tik stipra, ka atklātībā atskanēja kri-

tika par neizdevušos sakropļoto darbu un tika

pārrunāti arī daži principiāli jautājumi par lat-

visku baznīcas mūziku.

Jelgavas Annas draudzes ērģelnieks brīv-

mākslinieks A. Kauliņš publicēja savu recenziju

«Latviešu Avīzēs» 1901. g. 8. jūnijā Nr. 46 ar

virsrakstu «Mūzikas pielikums priekš pilnas diev-

kalpošanas». Viņš atzina jaunās vācu liturģijas
mūzikas mūzikālo vērtību un, analizēdams divus

piemērus ar mūzikas lietpratību, sprieda, ka

latviskajā redakcijā meldijas sakropļotas, dabū-

jušas pat citādu raksturu, ka tekstu latviskais

tulkojums izstrādāts ar lieLu paviršību un vien-

aldzību, ka meldijas ritums nebūt nesakrīt ar

valodas akcentu. Viņš atzina, ka viss šis ražo-

jums nav piemērots laika prasībām un izvirzīja

<labiskās prasības, ko laikam gan neviens nevar
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noraidīt: Latviešu liturģijai ir nepieciešama pa-

reiza latviešu valoda un tai dabiski jāpieslienas
mūzikas akcentam (uzsvaram) un koncentam

(dziedājumam). Tomēr «mūzikas pielikums» tika

ievests lietošanā un valda mūsu baznīcās vēl ta-

gad, ir arī maz grozīts 1924. g. «Meldiju grāmatā

Latvijas evaņģ.-luter. draudzēm».

Viens no Kauliņa nokritizētajiem piemēriem

ir augšā minētā draudzes atbilde mazajā glo-
rijā, ko agrāk dziedāja rečitātīvā uz vienas notēs

ar loci jumu beigās.Tagad tā bija dabūjusi ritmisku

melodisku veidojumu, piemērotu vācu «Wie es

vvar im Anfang, wie es ist und sein wird v, s. w.»,

bet latvisko tekstu «Tā kā iesākumā bij, kā tagad
ir un būs v. t. t.», nekā nevarēja apvienot ar ci-

tam tekstam komponēto mūziku, un arī pārveido-
jums: «Kā bija sākumā, kā tagad ir un būs v. t. t.»

it nekā neiekļāvās jaunajā melodijā. Kauliņš ie-

teica pagaidām dziedāt tekstu: «Sākumā kā bija,
kā ir un kā būs v. t. t,» Lielākā draudžu daļa at-

griezās pie vecā rečitatīva, citas visādi izlocija

tekstu jeb meklēja jaunu mūziku. 1924. g. Mel-

diju grāmatā nedaudz pārkārtota meldija un ne-

pienācīgi sagrozīts teksts: Kā iesākumā bija, tā

tagad ir v. t. t.

Arī J. Sanders pievienojās toreiz A. Kauliņa

protestam pret «Latviešu gara neievērošanu mū-

zikas pielikumā pilnai dievkalpošanai» (Baznīcas

Vēstnesī 1901. g., 336.-338. lp.: sk. tālāk nākošā

nodaļā 111. lp.). Viņš jau toreiz lika priekšā aug-

šā (85. lp.) minēto jauno tekstu mazajai glorijai

un prasija, ka pēc šā piemēra vajadzētu «visu mū-

su liturģiju pamatīgāki caurlūkot, pareizu un arī



96

vairāk pēc dzejas jaukuma pārlabotu tekstu sa-

stādīt un tad mūsu labākos komponistus lūgt sa-

cerēt priekš tās jaunas pacilošas meldijas.»
Skaidra lieta, ka katram tekstam vajadzīga

pašam sava piemērota mūzika. Jau garajās reči-

tatīva frāzēs vācu tekstam piemērotie beigu locī-

jumi dažkārt dara pāri latviešu vārdu dabiska-

jam uzsvaram, bet tur vēl var kaut kā izlīdzēties.

Ritmiskos melodiskos dziedājumos prasība pēc
latviešu tekstam piemērotas īpašas mūzikas tieši

nepieciešama. Bet līdz Latvijas cv. lut. baznīcas

nodibināšanai vāciskie baznīcas vadītāji par to

nedomāja. Cik zināms, O. Šepskis, darbodamies

par ērģelnieku pie lielās latviešu Ģertrūdes drau-

dzes, ir, laikam tiešas vajadzības spiests, juties

pamudināts pats komponēt un aranžēt dažus li-

turģijas dziedājumus. Svētās lūgšanas gala vārdi

viņa (?) iekārtojumā atrodami Dziesmu pūrā
1903. gada gājuma 33. lp. Ja nemaldos, viņš kom-

ponējis arī iepriekš minēto dziedājumu draudzei,

tad aranžējis Kurzemē pazīstamo svētīšanas vārdu

meldiju liturgam. Šis piemērs jo interesants tai

ziņā, ka šo meldiju var uzskatīt par pašas tautas

veidotu jeb pārveidotu. Dziedājums pazīstams

plašākām aprindām no svētku dievkalpojumiem

Rīgas Doma baznīcā. — Šepska piemēram varbūt

sekojis arī vēl kāds cits no speciāli izglītotajiem

latviešu ērģelniekiem.
Priekš dažiem gadiem liturģiju komponēja

par jaunu profesors J. Vītols, bet viņa darbs maz

populārs, un nav dabūjis arī oficiālu sankciju,
kamēr Somijā ne viens vien redzams komponists
(Klemeti, Sibelius) komponējis pēdējā laikā jaunu
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liturģijas mūziku, kas arvien vairāk arī iesakņo-

jas praksē. Mums būtu vajadzīgs vispirms pār-

rediģēt pieņemamā veidā liturģijas tekstu un tad

būtu jāgriežas pie labākajiem latviešu kompo-
nistiem, baznīcas mūzikas lietpratējiem, lai dabū-

tu arī pienācīgu mūziku. Bet jaunajam liturģijas
tekstam jādabū iepriekš katrā ziņā baznīcas ap-

stiprinājums, citādi var iznākt tāpat kā J. Sande-

ram, kas savai jaunizstrādātai «dievsērsmes» li-

turģijai (sk. augšā 35. s. lp.) jau sagādājis arī mū-

ziku, bet pati liturģija nav izturējusi kritikas

ugunis un tāpēc darbs bijis veltīgs. Tāpat veltīgi

strādājis V. Sanders gar savu liturģiju latviskā

stilā (sk. 36. lp.). Viņa skubinājums, ka «labi do-

māti mēģinājumi lai nevienu mācītāju neatbaida»

(Ceļš 1935. g., 394. lp.) būs veltīgs, kamēr «labi

domātos mēģinājumus» izdara atsevišķas personas,

kam neizdodas pierādīt, ka viņu labā griba arī

patiesi var radīt ko labu un paliekamu.
Cik daudz un cik jūtami pārgrozītos evaņģē-

lisko dievkalpojumu liturģija, ja ievērotu un iz-

pildītu manis aizstāvētās prasības, to varētu re-

dzēt tikai praktiskā liturģijas pārveidošanas dar-

bā. Un jo vairāk grozījumu izrādītos vajadzīgi,
jo nopietnāk būtu tie jāapsver, lai varētu radīt

patiesi stabilu liturģiju galvenajam draudzes

dievkalpojumam. Liturģijas stabilitātei liela lo-

ma dievkalpojumu popularitātes nostiprināšanai

(sk. augšā 21. lp.). Tāpēc var vienreiz uzņemties

grozījumus, ja nepieciešamība spiež, bet jāsargās

no nenoteiktības, svārstības un nepārbaudītu ne-

paliekamu liturģisku tekstu un dziedājumu radī-

šanas. Vēsturiskām tradicijām un pirmkristietī-
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bas mantojumam jālīdzsvarojas ar musu laikme-

tiskajām un latviskajām prasībām.

Blakus kārtējam galvenajam dievkalpojumam
jāizstrādā sava kārtība arī ārkārtējiem un

speciālajiem dievkalpojumiem. Ve-

cā aģenda deva diezgan daudz noderīgu paraugu

dažādiem liturģiskiem dievkalpojumiem, bet mūsu

valsts svētki, ģimenes svētki, jaunatnes svētki,

kapu svētki v. t. t. nav taču nekādi liturģiski

dievkalpojumi vārda šaurākā nozīmē. Tieksme

pēc runāta vārda (svētrunas) ir tik liela, ka šie

svētku dievkalpojumi pārvēršas par plašiem kul-

ta aktiem, tikai ar savu īpatnējo raksturu.
— Paš-

reiz atstāts katra mācītāja ziņā pašam tikt galā ar

šādu dievkalpojumu iekārtu. Bet vispārīgi no-

rādījumi un zināma normālliturģija būtu ļoti vē-

lama. Sevišķi valsts svētkiem un patriotis-
kām svinībām. Te jāievēro arī zināms laika iero-

bežojums. Tāpēc gribētu ieteikt atteikties no ie-

vada liturģijas altārī. Man liekas, ka valsts

svētkiem varētu likt pamatā scbēmu: kora dzies-

ma jeb mūzikāls ievads, draudzes dziesma, kan-

celes runa (kas izceļ svētku īpato raksturu), kan-

celes pants, aizlūgums no altāra, piemērota litur-

ģija (liturga dziedājumi un draudzes atbildes),

mūsu tēvs, svētīšana, draudzes dziesma un izskaņa

kora dziesmā jeb mūzikas gabalā. Tā varētu pa-

nākt lielāku koncentrāciju un iespaidu. Šo diev-

kalpojumu tekstos pienāktos arī ielikt vairāk no

mūsu tautas gara un mūsu zemes smaržas nekā

vispārīgajos draudzes dievkalpojumos.
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īpašu vērību vēl pelna kapu svētki. Ne-

zinu, vai kaut kur citur tiem ir tik liela cieņa un

populāritāte kā Latvijā. Redzu tur izpaužamies
latviešiem īpatnējo tuvumu dabai, un zinu, ka

kapu svētku dziesmās, un bieži arī sprediķos, šis

tuvums kā tiešā, tā arī pārnestā nozīmē var dabūt

savu pienācīgu izteiksmi. Bet derētu to uzsvērt

arī attiecīgajā liturģijā.
Cilvēka dzīves un dabas tuvums vēl spilgtāki

varētu izpausties īpašos dabas dievkalpo-
jumos zem klajām debesīm. Senajās brāļu

draudzes sanāksmēs viens no visjūsmīgākajiem
brīžiem bija atvadīšanās ārpus saiešanas mājas
sienām — zaļajā maurā zem kuplajiem ozoliem,

liepām, bērziem. Tur sastājās «cirkulī» (aplī),
tur skanēja atvadu dziesma «Labu dienu, mieru,

veselību visiem no sirds vēlējam» un sirsnīgi at-

vadu vārdi. Kā redzams, latviešu dievkalpošana
lauzās ārā no slēgtas telpas brīvajā dabā. Neva-

rētu taču būt nekādi šķēršļi dot šai tieksmei pil-
nu vaļu. Man nācies redzēt, ka kādreiz lielos

baznīcas svētkos blakus dievkalpojumam baznīcā

norisinās otrs — baznīcas dārzā tiem ļaužu pul-
kiem, kas nav iekļuvuši pašā dievnamā. Mācītājs

runā pie improvizētas pults, ļaužu pulki klausās,

sasēdušies zālītē. Atceros pats kādreiz vadījis

milzu dievkalpojumu zem klajām debesīm —
lat-

viešu strēlnieku rezerves bataljona gada svētkos

Terbatas kazarmu laukumā — ar tūkstošiem da-

lībnieku. Ne mūžam neaizmirsīšu dievkalpoju-

mu jaukajā dabas stūrītī — Gaujas lejā pie Sī-

manēnu ozoliem — kādā svētdienas vakarā, vis-

apkārt valdot dziļam klusumam un tālu aizska-
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not un izskanot garīgam dziesmām un sludinātiem

dievvārdiem.

Un rodas jautājums: kāpēc mūsu mācītāji un

baznīca neizmanto vairāk paša Dieva cel-

to svētnīcu un neved latviešu dievlūdzējus tuvāk

mūsu Latvijas dabai. Jaukais ziedu laiks un tad

atkal īpaši pļaujas svētku saturs prasīt prasa

dievkalpojumu brīvā dabā. Lielie novadu pļau-

jas svētki dabūtu pavisam citādu reliģisku ieska-

ņu, ja tos ievadītu nevis svētku dievkalpojums

baznīcā, kas pieejams samērā nedaudziem goda
viesiem, bet visu svētku dalībnieku apvienošanās

spēcīgā slavas dziesmā Dievam, visa laba devē-

jam. Svētku laukumā tik un tā uzstādītie skaļ-

ruņi noderētu par vienotājiem un kārtotājiem vi-

sai plašajai svētku draudzei ar tās tūkstošiem un

atkal tūkstošiem. Un tad varētu tieši izjust un

arī apliecināt tautas vienību un spēku arī pielūg-
smē un celsmē.

Radniecīgas domas un prasības atrodu mācī-

tāja A. Indriksona uzskatos par «svētbrīžu refor-

mām» (sk. augšā 7. lp.). Mūsn laikmeta pieau-

gošā tieksme atraisīt kultūras un sabiedrības

dzīvi no reliģijas un Dieva (t. s. sekularisms) uz-

liek baznīcai un mācītājiem neatliekamu pienā-

kumu censties saistīt ar reliģiskām svinībām vi-

sus svarīgākos posmus dabas un darba, tautas un

valsts dzīvē. Bet to var panākt, šķiet, daudz vien-

kāršāk nekā Indriksons to iztēlojas. Vajaga tikai

dzīvo vārdu dievkalpojumos ievadīt mums vēr-

tīgo ideju kalpībā. Ārējam svētku krāšņumam

nav izšķīrēja nozīme vēlamo domu, jūtu un cen-

tienu ierosināšanā.
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7. Latvisku mākslu loma dievkalpojumu latvis-

košanā.

No visām mākslām, kas var un mēdz nākt

talkā kulta veidotājiem (mūzika, glezniecība, tēl-

niecība, celtniecība) īpatnējus latviskošanas mēģi-

nājumus līdz šim var uzrādīt tikai glezniecība un

mūzika, zināmā mērā arī tēlniecība.

Jānis Rozentāls (f 1916.) gleznodams altāra

gleznu «Jēzus svētī bērnus» Jaunajai Ģertrūdes
baznīcai Rīgā (1906. g.) ir pirmais tēlojis Jēzu

īpatnējā Latvijas dabā (latviešu zemnieku sētā)

un latviešu |aužu vidū. Liekas dažu vācu glez-

notāju (Fr. f. Ūdes un H. Tomas) paraugi pamu-

dinājuši mūsu mākslinieku, un gods latviešu

draudzei un tās vadītājiem, kas pieņēmuši viņa

priekšlikumu, kas ir tapis par pirmparaugu arī

citiem līdzīga stila darbiem. Apmēram ap to pa-

šu laiku J. Sanders, būdams par mācītāju Pēter-

pils latviešu Jēzus draudzē, ir sācis ražot garīgas
dziesmas tautiskā garā, t. i. tautas dziesmu ritumā

ar «tautisku izteiksmi», un gādāt tām meldijas
lautas dziesmu garā. Pirmā šāda dziesma «Sveiks

atnāci, debesviesi» (J. Sandera vārdi) esot dzie-

dāta jau 1901. g. Ziemsvētkos, tā tad pēc tam. kad

tā paša gada vasarā bija notikusi pirmā domu ap-

maiņa atklātībā par latvisku baznīcas mūziku un

dziesmām, (sk. tālāk 111. lp.).
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Šie pirmie mēģinājumi jau deva arī iemeslu

pacelt principiālo jautājumu par latvisko mākslu

noderīgumu kristīgā kultā. J. Sanders liecina, ka

viņa draudzē sākumā bijušas nopietnas bažas, vai

«tautiska izteiksme un latviska mūzika saderēs un

saskanēs ar (kristīgās) reliģijas garu», bet esot

drīz vien apklusušas tālāko paraugu priekša.
Par Rozentāla gleznu nācās bieži dzirdēt, ka

tā ļoti patīkot, un viens otrs tikai tās dēļ vien

apmeklējot Jauno Ģertrūdes baznīcu. Gleznas

reprodukcijas ir ļoti plaši izplatījušās skolas grā-
matās un reliģiskajā rakstniecībā.

Bet ir radušies teorētiķi, kas nostājas princi-

piāli pret kristīga satura ietērpšanu latviskās

mākslas formās.

1936. g. iznākušajā rakstu sakopojumā «Jau-
nais Nācionālisms» Anšlavs Eglītis rakstījis par

«Nācionālajiem elementiem latvju glezniecībā»
un starp citu aizķer arī Rozentāla Bībeles gleznu
latviskojumus.

«Mitoloģiski vēsturīgai glezniecībai jāpie-
skaita arī Rozentāla mēģinājumi (!) savienot kris-

tīgās ticības personāžus ar latvisku apkārtni, kā

tas noticis altāra gleznā Jaunai Ģertrūdes baznī-

cai, kur naturālistiskā uztverē attēlots Kristus,

tērpts konvencionālā bībelstāstu chitonā (t. i. ga-

rā kreklveidīgā uzvalkā, L. A.) mūsdienu drānās

ģērbtu ļaužu vidū uz Latvijas ainavas fona. Arī

šis neloģiskais un neveiklais savienojums, liekas,

pasūtinātāju iecienīts, parādās vēl mūsu glezno-
tāju darbos diezgan bieži.» (151. lp.).

Līdzīga gara ir izteicies pazīstamais mūzikas

kritiķis J. Graubiņš, rakstīdams recenziju par
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«Jaunu mūziku reformētai liturģijai» sakarā ar

Kuldīgas baznīcā 1937. g. 21. marta dievkalpoju-
mā izmēģinātiem latviskiem tekstiem un mūziku

(Brīvajā Zemē 1937. g. 22. martā). Viņš apgalvo,
ka kristīgu dievkalpojumu latviskošanai ir ceļā
lieli šķēršļi, no kuriem «pats galvenais un pilnīgi

nepārvaramais šķērslis
...

ir kristietības sakņoša-
nās latviešiem tālajā un galīgi svešajā jūdaismā,
kā arī bazēšanās (pamatošanās) uz tikpat svešas,

bez tūkstoš un tūkstoš komentāriem nesaprota-

mās un pārprotamās bībeles» jeb «austrumniecis-

kās kristietības svešums latviešu dzīvei un ga-

ram». Graubiņš aizķer arī Rozentāla gleznas.

«Bībeles vielas pielāgošana latviešiem nemaz nav

lāgā izdarāma. Kādu šai nelatviskajai vielai pie-

lāgot latvisku mūziku?.. Ir jau sen izda-

rīti mēģinājumi glezniecībā Kristu un Diev-

māti nostādīt neaustrumnieciskā vidē (pie

mums Rozentāls), bet es personīgi vienmēr

šais gleznās sajūtu pretrunību. Austrumnieciskā

bībeles viela iederas tikai austrumnieciskā vidē

un austrumnieciskā mūzikā. Vēl pielaižama būtu

nācionāli indiferenta attieksme pret šo vielu, kad

komponists komponē savā personīgā stilā. Tādā

mūzikā tad varētu būt arī latviski elementi, cik

nu to vispār attiecīgā komponista mūzikā ir. Bet

ir tad svešādais, nelatviskais bībeles teksta stils

būs vienmēr nepatīkams šķērslis.»

Abi autori runā par nesaskaņu un nesavieno-

jamību starp latvisko un bībelisko. Kultūrvēstu-

riska un rasiska dažādība starp Bībeles personā-

žu un latviešu ļaudīm ir nenoliedzams fakts. Bī-

beles ainu illūstrācijām pienākas austrumnieciska
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nokrāsa, un arī Bībeles tekstu kompozīcijas da-

biska būs austrumnieciska mūzika. Bet Bībeles

personu cilvēciskās attiecības un reliģiskas tiku-

miskas idejas jau nav nebūt tik svešas un nesa-

protamas neaustrumniekiem, kā to tēlo Graubiņš.
Bībeli ir lasījuši bez jebkādiem komentāriem

miljoni visdažādāko tautību locekļi un guvuši tur

reliģisku un tikumisku celsmi. Un viņu starpā

netrūkst arī tūkstoši un atkal tūkstoši latviešu.

Zināms, ir Bībelei arī savas grūti saprotamas vie-

tas, bet lielākā daļa Bībeles lasītāju vai nu neķe-

ras tām klāt vai pārlasa viegli pāri. Arī literārā

stila ziņā Bībeles teksti nestāv nebūt tik tāli lat-

viešiem, it īpaši tur, kur šie teksti pieder ebrēju

tautas dzejai.

Graubiņa iebildumi ir attiecināmi tikai uz

Bībeles tekstu komponēšanu, bet ne uz latvisku

kristīgu mūziku vispār. Viņš pats jau arī atzīst,

ka «patīkami bijis dzirdēt A. Kalniņa ritmiski

spirgto draudzes dziesmu —
Tēva radītāja rokas»,

bet tā ir dziesma, kas saista kristīgo trīsvienīgo

Dievu ar latviešu zemi un latviešu gara centie-

niem. Tāds viņa paša atzinums noraida viņa

apgalvojumu par kristietības it kā būtisko aust-

mmnieciskumu un svešumu latviešu dzīvei un ga-

ram. Kristietība iekarojusi taču visu pasauli, un

viņas uzvaras gājienā tai pašķīra ceļu nevis aust-

rumnieciskums un «sakņošanās ... tālajā un ga-

līgi svešajā jūdaismā», bet viņas augstās mūžīgās

vispārcilvēcīgās vērtības. Un lūk, šis kristietī-

bas garīgais vispārcilvēcīgais kodols ir iesakņo-

jies kristīgajās latviešu paaudzēs jau agrāk un

pilda arī vēl mūsu dienu kristīgo latviešu reliģis-
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ko un tikumisko dzīvi. Šī kristīgo ideju organiskā

apvienošanās ar latviešu tautas locekļiem ir fakts,
kam jāizpaužas kaut kā arī latviešu mākslā, arī

mūzikā un glezniecībā. Organisku sakaru attēlo-

jums mākslā nevar īstā mākslas darbā tapt par

«neloģisku un neveiklu savienojumu», kā A. Eg-
līti s nosauc J. Rozentāla gleznu «Jēzus svētī bēr-

nus» un citus radniecīgus darbus. Viens otrs

mākslinieks varbūt gan netiek ar šādu uzdevumu

galā, bet īstam māksliniekam neviens īstenības

fakts un neviena īstenības uzdotā problēma nevar

būt principā nepieņemama.

Ja latviešu skaņradis gribēs attēlot Bībeles,

īpaši Jaunās Derības tekstu, atbalsi latviešu dvē-

selēs, viņš taču nemēģinās atdarināt austruniecis-

ku mūziku, bet liks savām latviskajām skaņām

paust latviešu izjūtas, pārdzīvojot šais tekstos

izteikto kristietības mūžīgā vispārcilvēcīgā sa-

tura iesakņošanos latviešu gara pasaulē. Klau-

soties šīs skaņas, citi latvieši tad spriedīs, vai

skaņradis savu no īstenības izaugušo uzdevumu

pienācīgi veicis, vai viņš prot tēlot viņu kristīgos

reliģiskos pārdzīvojumus latviskā mūzikā.

Lielie kristīgie mākslinieki jau kopš sendie-

nām tiecās nostādīt Kristu un arī citus Bībeles

varoņus sava laika apstākļos un ļaužu vidū. Sen-

vācu nezināmais dzejnieks, kas 9. gadsimta pirmā

pusē tēlo savā darbā «Heliand» Jēzu un viņa ap-

kārtni tā laika vācu valdnieka dzīves apstākļos,

un G. Hauptmaņa romāns Emanuēls Kvints ir tā

paša temata variācijas. Lielie renesanses laik-

meta gleznotāji tēloja Bībeles skatus savā kul-

tūrvēsturiskajā vidē, flāmu gleznotāju skola no-
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stadija Bībeles personas sava laikmeta flāmu dzī-

ves apstākļos. Vai tas, kas viņiem ir bijis atļauts,
tikai pie Rozentāla pārvērties par «neloģisku un

neveiklu savienojumu» — pasūtītāju iecienītu,

bet gleznotājam lāgā nepieņemamu.

Teorētiķiem būtu derējis padomāt, kāpēc pa-

sūtītāji pieprasa šādas gleznas. Tā nav mākslas

nesaprašana un maldi, kas vada viņus, bet ap-

ziņa, ka taisni šādas gleznas pareizi attēlo viņu

ticības stāvokli: viņi, tādas un tādas tautas lo-

cekļi tādā un tādā laikā un tādos un tādos dzīves

apstākļos, zina Jēzu ienākušu savā dzīvē, jūt Jēzu

ar visu viņa dievišķo pārlaicīgo būti par savas

personiskās dzīves neatņemamu ieguvumu, vadī-

tāju un veidotāju. Jēzus viņu vidū, tas atbilst

īstenībai. Jēzus latviešu zemnieku vidū —tā nav

nekāda «pretrunība», bet daudzu kristīgu latviešu

zemnieku svētbijīgs atzinums, un tāpēc viņi lab-

prāt iedziļinās minētajā Rozentāla gleznā.
A. Eglītis vēl īpaši atzīmē nesaskaņu starp

«konvencionālajā bībelstāstu chitonā tērpto Kris-

tu» un «mūsdienu drānās tērptajiem ļaudīm».
Bet vai tad gleznotājam nevar būt savu reizi tiešs

uzdevums attēlot vienā gleznā cilvēkus dažāda

stila tērpos? Un tā tas ir šai gadījumā. Garie

kreklveidīgie piedurkņu svārki (grieķiski chiton,
latīniski tunika) nav pats par sevi nekāds kon-

vencionāls bībelstāstu tērps, bet vēl jo vairāk

sastopams klasiskās senatnes — grieķu un romiešu

— žanra gleznās. Tas ir parastais klasiskais

dienvidus zemju tērps. Modernizētajās bībel-

stāstu gleznās to lieto, lai atceltu Jēzu no viņa ap-

kārtnes, attēlotu viņa būtni pāri laikam un telpai.
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Un tas arī atbilst dzīves īstenībai, jo mūsu laiku

kristieši apzinās Jēzu savā dzīvē nevis ikdienas

ciJvēka, bet dievišķā Pestītāja lomā. Gleznotāji,
kā redzams, cenšas attēlot Jēzus Kristus dievišķo
pārākumu nevien izskatā un rīcībā, bet arī tērpā.

Principiālie iebildumi pret latviskajiem ele-

mentiem baznīcas mākslas neiztur kritiku. To

pamatā saskatāma kristietības neizpratne. Rei-

zēm tie var izaugt arī no naida pret kristietību,
bet Kristus pretinieks jau neder par padoma de-

vēju, kā godināt Kristu latviešos.

Tā kā latviešu evaņģēlisko baznīcu altāra

gleznu uzdevums ir nevis illūstrēt vēsturiskos

Bībeles notikumus, bet tuvināt Jēzu Kristu un

citus Bībeles tēlus mūsu laiku dzīvei, tad cenša-

nās radīt viņiem latvisku apkārtni un rādīt viņus
latviešu vidū ir dabiska kristietības latviskošanās

prasība un pazīme. Rozentāls ir sekojis tai arī

savā altāra gleznā Dundagas baznīcai «Sievas pie

Jēzus kapa» un citur, kur vien viņam bija dota

šai ziņā rīcības brīvība. Līdz pasaules karam vi-

ņam nebija citu sekotāju, bet tagad pa viņa pē-

dām sākuši staigāt vairāki latviešu gleznotāji, kam

bijis uzdevums gleznot altāra gleznas latviešu baz-

nīcām. J. Kuģa radījis Ikšķiles baznīcai altāra

gleznu ar Jēzus tēlu pāri latviešu strēlnieku iera-

kumiem, K. Miesnieks nostādījis uz Ogres baznīcas

altāra Jēzu pie latviešu zemkopju «dienišķās mai-

zes» un devis Lielvārdes baznīcai «Jēzu Ģetzemā-

nes dārzā» Latvijas ainavā. A.Annus gleznojis Jēzu
Tērvetes sanātorijai un baznīcai turienes apkārt-
nes apstākļos un latviešu ģimenes svētvakarā un

Daibes baznīcai Jēzu latviešu bērnu vidū. R. Til-
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bergs gleznojis Kabiles baznīcai Kristu, kas svē-

tījot pacēlis rokas Latvijas rudzu laukā, blakus

pašas baznīcas attēlam. Kā viņi katrs izpildijuši

savu uzdevumu mākslinieciski, to nevar še iztir-

zāt; neesmu jau arī mākslas kritiķis. Katrā ziņā

kristīgā latviešu sabiedrība gaida no saviem māks-

liniekiem mākslinieciski pilnvērtīgus darbus arī

reliģiskajā glezniecībā. Bet nepieciešama ir arī

gleznotāju sazināšanās un saprašanās ar draudžu

vadītājiem. Citādi var vienam otram nogadīties

tāpat kā K. Miesniekam, kas savā evaņģēliskai
baznīcai pasūtītā altāra gleznā ir attēlojis Kristu

— svētijot pēc pareizticīgo parauga: ar roku, ku-

ras pirksti saliekti un salikti pēc Jēzus Kristus

vārda sākuma burtu parauga.

B. Vipera pētījumi Latvijas baznīcas mākslas

vēsturē ir atklājuši, ka latviski elementi ir saska-

tāmi arī dažā labā agrāko gadsimtu baznīcas glez-

nojumā, tēlā un izgreznojumā. Tas apstiprina
savukārt mūsu viedokļa pareizību. Izrādās, ka

mūsu senči jau neapzinīgi tiekušies uz to, ko mēs

tagad gribam apzinīgi panākt mūsu dievkalpoju-
mu telpu iekārtā un izrotāšanā. Ziņas laikrakstos

liecina, ka mūsu dievnamu iekšpuses latviskošana

pēdējos gados iet milzu soļiem uz priekšu.

Jautājums par latvisku stilu baznīcu celt-

niecībā pagaidām gan vēl jāatstāj atklāts.

Latviešu meistari, ciktāl viņi tika agrāk pieaici-
nāti baznīcu celšanā, bija saistīti ar gataviem

paraugiem; un pašu latviešu celtniecībā laikam

gan nebija nekādu tiešu paraugu baznīcām. Tā

latviskais stils nevarēja izpausties baznīcas
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ēkas celšanā, bet tikai izrotāšanā. Tā tas bija,
šķiet, arī tais gadījumos, kad paši latvieši saviem

spēkiem uzcēla kādu baznīciņu jeb kapellu; tu-

vāku ziņu par tām mums gan trūkst. Tāpēc par

kaut kāda latviska baznīcas stila atjaunošanu ne-

varēs būt runa, jo tāda nekad īsti nav bijis. Tā-

pēc latviešu architektiem uzliekams uzdevums

atrast tādu baznīcas stilu, kas vislabāk iekļautos
Latvijas dabā un latviešu celtniecības vēsturē.

Tā kā mūsu dzimtenē līdzenumi mainās ar kalnā-

jiem, tad laikam par vienveidīgu latvisku baznī-

cas tipu nevarēs lāgā runāt. Man parasts un mīļš
ir Kurzemē vēl diezgan bieži sastopamais baznīcu

veids: balta mūra ēka ar sarkanu kārniņu jumtu,
balts pastrups mūra tornis ar samērā lēzenu sar-

kanu kārniņu jeb skārda jumtu piramidas veidā.

Nezinu, vai tas ir kāda citur sastopama tipa atda-

rinājums, bet man liekas, ka tas ļoti labi iederas

Kurzemes neaugstajos kalnājos, paceldamies pa-

kalnes galā pār plašāku apkārtni. Vidzemē ne-

esmu ievērojis šādu vienveidību, un arī Kurzemē

jaunāko laiku vēsmas ir pārveidojušas vienu otru

vecu baznīcu. Vai šā vecā Kurzemes ainavās gad-
simtu gaitās iekļāvušās baznīcas tipa uzglabāšana
un konsekventa izkopšana nebūtu savā ziņā arī

kalpošana baznīcu celtniecības latviskošanai?

Jaunākos laikos celtajām latviešu draudžu

baznīcām liekas nav nekādas vienveidības, un

par kaut ko tādu neviens arī, šķiet, nav domājis.

Vienveidību laikam gan varēs vairāk sastapt

atsevišķa arehitekta darbos. Prof. P. Kundziņš

ir cēlis baznīcas, kuru torņu smailais slīpums du-

ras acīs. Tamlīdzīgas jaunas baznīcas esmu re-
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dzējis arī Somijā, un tāpēc negribētos uzskatīt šo

stilu par īpatnēju latvisku veidojumu. Vispār,

nepazīstot tuvāk latviešu celtniecības problēmas,
man grūti runāt šai jautājumā ar vajadzīgo kom-

petenci, bet svarīga man šķiet katrā ziņā prasība,
lai musu architekti neaizmirstu ari uzdevumu iz-

veidot latvisku baznīcas stilu.

Baznīcas detaļos un izrotājumos jau līdz šim

latviskie elementi izlietoti vairāk nekā baznīcas

ēkas celšanā. Brāļu draudžu saiešanas nami ar

tur novērotajiem latviskajiem elementiem dod

dažus mājienus šai ziņā. Vispār te atveras diez-

gan plašas iespējas, un draudzes nedrīkstētu sa-

mulsināt dievturu E. Brastiņa un J. Bīnes teori-

jas, ka senajos latviešu ornāmentos slēpjas pagā-
niski mītiski simboli. J. Bīnes mācība par Māras

līkločiem, Laimas skujiņām un Pērkona krustiem

6tāv uz pavisam vājām kājām. Kamēr dievturi

nav pierādījuši Māru par senlatviešu dievieti, ne-

var būt runa par kādām īpašam senlatviskām

mitoloģiskām Māras svētzīmēm. Latvisko rakstu

pamatos ir katrā ziņā Latvijas dabas vērojumi,

un, lai arī šīs zīmes būtu kalpojušas mūsu sen-

čiem dažādiem simboliskiem un maģiskiem nolū-

kiem, mums tās var noderēt arī kristīgo baznīcu

izrotāšanai, jo ir kauls no mūsu kaula un miesa

do mūsu miesas.

Somijas vecajās un pa daļai pat atjaunotajās

baznīcās redzami dažādi mitoloģiski un maģiski
zīmējumi, kas nav tur nevienam par piedauzību.
Mūsu centieni izrotāt latviskiem rakstiem latviešu

baznīcas vēl jo mazāk drīkstētu kādu sarūgtināt

un aizvaiņot.
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Latviskas baznīcas mūzikas jautājums,
kā jau augšā aizrādīts (94. s. lp.), tika pirmo reizi

cilāts, novērtējot 1901. g. izdoto latviešu dievkal-

pojumu liturģijai nolemto mūziku. A. Kauliņš
savā recenzijā bija runājis tikai par liturģijas
muziķu, bet tālākajām pārrunām bija plašāks
vēriens.

Kāds Kauliņa aizrādījums, proti, ka svarīga
ir arī iespējamā vienība mūzikālā ziņā ar vācu

draudzēm Krievijā, pamudināja J. Sanderu rak-

stīt Baznīcas Vēstnesī (1901. g. 336.—338. lp.) ne-

vien par Latviešu gara neievērošanu «mūzikas

pielikumā pilnai dievkalpošanai», bet aizķert arī

latviešu baznīcas dziesmas. Šo rakstu uzņēma

savās slejās arī Baltijas Vēstnesis (1901. g.

10. augustā Nr. 181). Sanders noraidīja Kauliņa

domas, ka latviešu liturģijas meldijām jābūt tām

pašām kā vācu. Viņš iesaucās: «Vai evaņģēliskā
ticība ir vācu ticība?» Šai sakarā viņš pirmo reizi

deklarēja latviešu baznīcas mūzikas tapšanas tie-

sības.

«Kāpēc latviešiem baznīcas dzīvē lai nebūtu

kaut kas savs un oriģināls, kā to redzam pie ci-

tām tautām?
..

Un tiešām, arī latviešu skaņas,

t. i. nevien tapinātās, tulkotās, bet pašu dzejotas,

skandinātas, Debesu Tēvam nebūs mazāk mīļas

un pieņēmīgas nekā citu tautu lūgšanas... Tē-

vam būs mīļāki noklausīties, ja bērns ko oriģi-
nāli izsaka, nekā kad viņš tik pakaļrunā citiem.

Orīģinālība ir dzīvības zīme, mūžīga verdziska

tulkošana ir garīga nīkšana...» Līdz ar to San-

ders aizrāda, ka tauta dziedātu ar daudz lielāku

sirsnību dziesmas ar orīģinālmeldijām, kas sa-
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cerētas pec tautas gara, un «taptu caur tam vai-

rāk aizkustināta un īsti uztaisīta.»

Šī mazliet naīvā motivācija aizstāv principā

svarīgu un lielu lietu: latviskam runātam vārdam

dievkalpojumā jādabū dabiska un piemērota lat-

viska mūzikālā izteiksme.

Bet praksē latviešu liturģijas dziedājumu un

korāļu komponēšana nevirzijās nekur uz priek-
šu. Pagaidām iedegās diezgan plaša polemika A.

Kauliņa un J. Sandera starpā. Minami no vienas

puses Kauliņa raksti Latviešu Avizēs 1901. g.:

«Evaņģēliska baznīcas dziedāšana un Baznīcas

Vēstnesis» (72., 74. un 76. numurā), «Mūsu baznī-

cas dziedāšanas lietā» (92., 94. un 96. numurā) un

vēl 1902. g.: «Mūsu baznīcas dziedāšanas jautā-

jumā» (Baznīcas un skolas pielikuma 5. numurā).

Sandera pretraksti iespiesti Baznīcas Vēstnesī:

«Evaņģēliski jeb vāciski» (1901. g. 450.—455. lp.)

un «Par latviskām baznīc-dziesmām» (1902. g.

43.-47. lp.).

Kauliņš bija diezgan atturīgs un kritisks pret

Sandera prasībām un ne bez pamata pārmeta vi-

ņam iedomāta vāciskuma meklēšanu latviešu baz-

nīcas dziesmās un meldijās. Kauliņš, atsaukda-

mies uz evaņģēliskās baznīcas mūzikas vēsturi,

saskata liturģijā ne vāciskas, bet «tipiski evaņģē-
liskas meldijas» un pierāda, ka visām evaņģēlis-

kām draudzēm un tautām ir savs garīgs kopīpa-
šums baznīcas dziedāšanā un mūzikā. Viņš atzīst

arī latviešiem savus īpatus uzdevumus. «Evaņ-

ģēliskās ticības brīvais gars mums nevien ļauj,
bet arī uzliek par pienākumu rūpēties par mūsu
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baznīcas dziedāšanas izdailināšanu tikpat sargājot

un glabājot, kā arī labojot un vairojot savas baz-

nīcas dzejiskās un muzikālās mantas» (74. num.).

Viņa prasība skan: pareizas evaņģēliskas meldi-

jas ar pareiziem latviskiem tekstiem» (76. num.).

Sanderam Kauliņš pārmeta paviršību, faktu ne-

ievērošanu un laicīgas un garīgas mūzikas ne-

izšķiršanu.
Sanders toreiz, liekas, vēl nebija pilnā mērā

noskaidrojis sev tautiskas baznīcas mūzikas prin-

cipus un uzdevumus. Viņu vadija galvenā kārtā

tautiskas pašapziņas prasība, lai «mēs ar laiku

tiktu tikpat tālu, kā, piemēram, zviedri, somi

v. c.» (Bazn. Vēstn. 1902., Nr. 1) un «kāpēc lat-

viešiem baznīcas dzīvē lai nebūtu kaut kas savs

un oriģināls, kā to redzam pie citām tautām»

(turp. 1901., Nr. 7). Tāpēc viņš neatlaidīgi pra-

sija latviskas «tautas garā» sacerētas oriģinal-

meldijas, atsaukdamies uz vāciešu, zviedru, somu,

leišu v. t. t. oriģinālajām un īpatnēji pārstrādā-
tajām liturģijas dziedājumu un citu baznīcas

dziesmu meldijām. Evaņģēlisko meldiju vispā-

rējo kopraksturu viņš negrib nemaz atzīt, bet

gan runāt drīzāk par «vispār kristīgām meldi-

jām» (turp. 1901., Nr. 11).

Kauliņš rakstija vēl arī par «Mūsu Luteru

baznīcas mūziku» (Rīgas Avīzē 1902. g. 22. nu-

murā), bet plašāku atbalsi sabiedrībā un baznīcā

ierosinātie jautājumi neatrada. Vairāk intereses

bija par baznīcas dziedāšanas ātrumu un tempu

nekā par dziesmu tautiskumu (sk. J. B. rakstu

Kāds vārds par dziedāšanu mūsu baznīcā, Bazn.

Vēstn. 1900. Nr. 4: A. Kauliņa atbildi Latviešu
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Avīzēs 1901., Nr. 72; J. R. rakstu «Par dziedāša-

nu baznīcā» Rīgas Avīzē 1902. Nr. 32 un A. Kau-

liņa «Par korāļu dziedāšanas tempu». turpat

Nr. 34).

Sanders augšā minētajā domu izmaiņā aizrā-

dija arī uz «mūsu baznīcas dziesmu latviskajām
variantēm» jeb, kā ļaudis saka, vecajiem meldi-

ņiem, ko Punšela korāļu grāmata izskaudusi, ie-

vezdama locīšanas vietā līdzenu dziedāšanu. Viņš

saskatija vecajās meldijās nevien īpatnēju lat-

visku locīšanu, izdziedot uz vienas zilbes 2—3

toņus noteiktā ritumā, bet arī pašas meldijas gro-

zījumus latviskā gaumē un ieteica «sakrāt un sa-

līdzināt jaukākās variantes un ievest tās atkal

lietošanā (B. V. 1901. Nr. 11 un 1902. Nr, 1), A,

Kauliņš pamācija viņu. ka šāda locīšana nav ne-

kāda tautiska īpatnība, bet rodoties no tam, ka,

mācoties meldiju un pareizi nenotverot katru

toni, ļauj balsij grimt, svārstīties. Nekas tamlī-

dzīgs neesot sastopams latviešu tautas dziesmās,

kas turoties pie gludas līdzenas dziedāšanas tā-

pat kā Punšela korāļu grāmata.

Tikai 1911. g. iznāca J. Sandera ierosinātās

un sakopotās «Burtnieku pulciņa» izdotās «Jaunās

dziesmas» ar 34 numuriem. To starpā bija arī

viens liturģijas dziedājums. Tekstus un dažas

meldijas bija devis pats J. Sanders, bet citas mel-

dijas un meldiju sabalsojumu vairumu viņa dēli

Visvalds, Alģirds un Talivalds, četrus sabalsoju-

mus arī E. Melngailis un H. Ore vienu. Dažus

tekstus bija komponējis arī J. Vītols (2), A. Jur-

jāns (3), A. Kalniņš (2), E. Melngailis (1), H. Ore

(3), H. Ulpe (1) un J. Turss (2).
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Šā krājuma priekšvārdos tad arī deklarēta

vajadzība «tādas jaunas dziesmas radīt, kurās

reliģiozais un tautiskās dzejas un mūzikas gars

vienojas». Burtnieku, t. i. jauno garīgo dziesmu

sacerētāju (?) vārdā J. Sanders lūdz dziesmās ie-

klausīties un pie tām pierast. «...Ar kristīgu garu

latvisks dziesmu gars ne mazāk jauki saskan kā

citu tautu mūzika
...

Mūsu tautas mūzika īsti

tuvu stāv kristīgam garam un var ar to pilnīgi
vienoties, kā tas pie jaunajām dziesmām re-

dzams.»

No atsauksmēm atklātībā man zināma tikai

valodnieka K. Mūlenbacha recenzija Dzimtenes

Vēstnesī, kas lietišķi saudzīgi, bet tomēr ne bez

iebildumiem vērtēja dziesmu formu, saturu un

reliģisko raksturu.

Kopojums bija nosaukts par «garīgu dziesmu

krājumu, lietojamu baznīcās, skolās, bērnu diev-

kalpošanā un mājās», bet trūkst ziņu, vai tas, iz-

ņemot J. Sandera Jēzus baznīcas draudzi Pēter-

pilī un V. Sandera draudzi Liepājā, arī kur citur

būtu ticis lietots. Ar šo konstatējumu arī atstā-

sim vēsturisko atskatu un piegriezīsimies tagad-

nes prasībām un iespējām.

Baznīcas mūzikas latviskuma prasība attiecas

tiklab uz liturģiju un baznīcas dziesmām (t. s.

korāļiem), kā uz mūzikas gabaliem dievkalpoju-

mu ievadīšanai (priekšspēlēm), nobeigšanai (pēc-

spēlēm) un starpspēlēm.

Ērģeļu mūzika bez dziedāšanas var brīvi vei-

doties katram dievkalpojumam atbilstošajā reli-

ģiskajā noskaņā, un tāpēc latviešu dievkalpoju-
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mu priekšspēlēs, pēcspēlēs un starpspēlēs ari lat-

viskumam ir sava vieta. Latviešu ērģelnieki, kas

šos mūzikas gabalus improvizē, liek arī savas

latviskās dvēseles stīgām skanēt. Bet iespiestu
latvisko ērģeļu kompoziciju šādām dievkalpoju-
mu vajadzībām, cik man zināms, mums vēl nav,

un tāpēc ērģelnieku vairums, kas saistīts pie
nošu grāmatas, atskaņo cittautiešu, galvenā kārtā

laikam gan vācu komponistus. Jācer, ka ar laiku

mūsu draudzes dabūs vairāk dzirdēt latviskas

ērģeļu kompozicijas. Dievkalpojumiem vaja-

dzīgie neliela apmēra darbi varētu būt pateicīgs

'izdevums jaunajiem reliģiski noskaņotajiem

komponistiem. Viens no pirmajiem uzdevumiem

varētu būt latviska sēru mūzika ar reliģisku no-

krāsu, jo līdz šim lietotā, vācu komponista Fran-

ča Abta (f 1885.) komponētā meldija dziesmai

«Augšā aiz zvaigznēm» ar savu glāstošo melodis-

kumu ir mūzikālā ziņā diezgan sekla. Sevišķi

mūsu varoņu piemiņas dievkalpojumos un citos

patriotiskos aktos šāda sentimentāla meldija ne-

iederas nekādā ziņā, bet vienmēr atkal un atkal

nākas to klausīties.

Mūzikas latviskumu, protams, neapliecina

vienīgi iepīti tautas motīvi; garīgajā mūzikā

tiem tikai izņēmuma kārtā varēs būt sava vieta,

piem. meldija Maza biju neredzēju varētu būt

pamats kādai apbedīšanas svinību improvizācijai.

Bet komponista latviskā izjūta un latviskais gars

apgaro viņa darbus un piešķir tiem latvisku no-

krāsu.

Par latvisku mūziku liturģijas dziedāju-

miem esmu runājis jau iepriekšējā nodaļā. Tā kā
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liturģijas saturs lielajā visumā ir universāls, stāv

pāri visām tautībām, tad tikai tās latviskā teksta

pareizā izcelšana un varbūt arī pēc godos dzie-

damo tautas diesmu parauga (teikšana, vilkšana,

locīšana) veidotā liturģijas dziedāšana varēs būt

vienīgie liturģijas mūzikas latviskošanas prasī-

jumi. Tautas un valsts svētku dievkalpojuma li-

lurģijā latviskajai mūzikai jāieskanas gan no-

teiktāk. Mūsu himnai un tās galvenajiem motī-

viem te ierādāma cienīga vieta, bet arī citādā

veidā šo dievkalpojumu mūzikai jācenšas parādīt

savs latviskums.

Baznīcas dziesmu (korāļu) mūzikai ir savas

gadsimtu tradīcijas, kas saista komponistus un

dziedātājus. Bet korāļi nav nebūt nekas tipiski
vācisks. Itālieši, franči, angļi, skandināvieši,

somi dzied arī korāļus. J. Graubiņš savā augšā

minētajā rakstā apgalvo, ka «sastingušais korāļu

ritums ar latvisku garu nekad nesaderēsies», jo

«korāļveidīgā dziedāšana latviešu tautai ir sve-

ša». Taču «dziedāšana vienmērīgās notīs, bez

ritmiska spirgtuma» nav evaņģēlisko korāļu bū-

tiska pazīmei, bet mūzikāli mazizglītotas drau-

dzes nevērības un izlaidības sekas. Pirmatnējie

korāli bij daudzveidīgāki, ritmiski, un pēdējos

gaddesmitos ir atkal atjaunota prasība dziedāt

korājus ritmiski. Punšela korāļu grāmatas jau-

nākajam izdevumam (1911. g.) bij pievienots pie-

likums ar ritmizētiem korāļiem, un šos mēģinā-

jumus vajadzētu turpināt. Latviešu korāļu kom-

ponisti, to starpā arī pats Graubiņš, cenšas ie-

nest savos korāļos «ritmisku spirgtumu», un tā-

pēc var droši runāt par latviskiem korāļiem,
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kādi mums jau ir un kādi turpmāk vēl būs jo vai-

rāk, ja baznīcas vadība izvēlēsies patiesi labākos

latviešu korāļu tekstus un no savas puses uzai-

cinās labākos komponistus komponēt tos. Paš-

reiz vēl latviešu korāļu tapšana ir gadījuma

varā, un tāpēc ir komponēti arī mazvērtīgi teksti.

Pilnīgi jāpievienojas Graubiņa aizrādījumam:
«Bez labas reliģiskas dzejas nav domājamas la-

bas baznīcas dziesmas, jo laba dzeja tikai at-

raisa komponista dziļākās spējas.»

Ritmisku un veicīgāku korāļu dziedāšanu

savā laikā aizstāvēja jau A. Kauliņš (sk. augšā

113. s. lp. minētos rakstus).

Lai korāļu komponēšana un dziedāšana pa-

tiesi latviskotos, ir vajadzīgas nevien latviskas

kompozicijas, bet arī to populāritāte latviešu

draudzēs. Pirmais lielais jauno korāļu meldiju

birums, profesora J. Vītola 21 jaunražojums vi-

ņa «Meldiju grāmatā» (1924. g.), ļoti mazā mērā ir

iekarojis baznīcēnu sirdis. Viņa mākslinieciski

vērtīgajām meldijām bieži trūkst vienkāršības un

sirsnības, kas nepieciešamas plašākas populāritā-
tes iegūšanai. Mums tāpēc jāuzstāda latviešu

baznīcas dziesmu komponistiem arī meldiju vien-

kāršības un sirsnības prasība.

Jautājums par meldiju komponēšanu «tautas

dziesmu garā», kā to prasa J. Sanders, stāv sa-

karā ar attiecīgo tekstu sacerēšanu pēc tautas

dziesmu parauga. Šo problēmu apskatīšu vien-

kopus nākošajā nodaļā.

Beidzot apcerējumu par latvisko mākslu lo-

mu dievkalpojumā, man jāatgādina, ko esmu jau
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agrāk teicis (sk. 55. lp.). Latviešu valodas lie-

tošanai dievkalpojumā ir, man šķiet, daudz lie-

lāka nozīme ta latviskošanai neka latviskajam
mākslām. Valoda stāv tuvāk dievkalpojuma sa-

turam nekā dievkalpojuma telpa, tās izrotājums

un baznīcas mūzika. Mākslām ir sava loma tikai

dievkalpojumu ārējās iekārtas un norisas izvei-

došanā Itin izdaiļošanā, labākajā gadījumā arī

attiecīgās, dvēseles noskaņas radīšanā; mākslas

ir arī mazāk saprotamas tautas lielajam vairu-

mam» Tāpēc latviešu draudzes dievkalpojums
latviešu mācītāja vadībā var būt dziļi latvisks

arī baznīcā, kas nav celta latviskā stilā un iz-

greznota ar latvisku altāra gleznu un kur ne-

atskan neviens latvisks mūzikas motīvs. Dieva

vārds spēj modināt latvieša sirdi un veicināt viņa

tautisko apziņu un patriotiskos centienus arī

bez kulta ārēji parādītā latviskuma. Dievkal-

pojuma celsmes vadīts īsts kristietis, piederē-
dams latviešu tautībai, spēj parādīt savu lat-

viskumu, kauču arī nezin neko par latvisku baz-

nīcas mūziku un glezniecību. Latviešu tautas

reliģiski tikumiskā atdzimšana neatkarājas no

latvisko mākslu izmantošanas dievkalpojumiem,

bet no latvisku ideju un centienu

apgarošanas ar kristīgās reliģijas

un tikumības ideāliem.

Tomēr no latviešu sirds plūst un izraisās

latviskās mākslas, un tāpēc tām ir sava dabiskā

vieta arī latviešu dievkalpojumu veidošanā. Lat-

viešu dievkalpojums tiecas iemiesoties latviskos

vārdos un skaņās, tēlos un simbolos. Latviskie

mākslas darinājumi atkal savukārt pievelk
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meklētājas sirdis (sk. pirmās nodaļas beigas 17.

un 19. lp.). Latvisks gars dievkalpojumos un

to latviskais ietērps var un mēdz būt svarīg»

sagatavotājs, ierosinātājs un atbalstītājs dievkal-

pojuma mūžīgajam ūniversālajam evaņģēlijam.

Tāpēc, nepārvērtēdami latvisko mākslu lomu

dievkalpojumā, mēs tomēr centīsimies visiem

spēkiem pievilkt tās mūsu dievkalpojumu lat-

viskošanā.
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8. Latviski sprediķi un latviskas baznīcas

dziesmas.

Svētrunām, it īpaši sprediķiem, un baznīcas

dziesmām ir ļoti liela loma evaņģēliskajā diev-

kalpojumā. Tās ir, kā to atzīmēju jau raksta

sākumā pirmajā nodaļā, reformatoru jaunieve-
dums un līdz ar to evaņģēliskā dievkalpojuma
īpatnība.

Par sprediķu un dziesmu īpašajiem uzdevu-

miem dievkalpojuma gaitā esmu jau runājis 4.

nodaļā un pieskāries arī to latviskuma prasībai
sevišķi nodaļas beigās (54. ss. lp.). Bet ar tur

dotajiem principiālajiem norādījumiem nav

vēl nebūt izteikts viss, ko der atcerēties un par

ko vajaga pārdomāt, kad gribam noskaidrot sev

jau sasniegto latviskumu mūsu dievkalpojumos

un spraust mērķi, pēc kā vēl būtu jācenšas.

Sprediķa uzdevums ir pamācīt, audzināt

baznīcas un ticības dzīvē un dot celsmi (reliģis-

kus tikumiskus ierosinājumus). Sprediķim ir

jāvairo dievatziņa un reliģiska izpratne, bet par

visām lietām jārāda ceļš uz Dievu un jāskubina

Dievam tuvoties. Sprediķis veic to ar skaidros

vārdos izteiktiem norādijumiem, arī ar līdzībām

un piemēriem. Sprediķotāji cenšas arī modināt

jūtas un dot tām vēlamo virzienu un pēc iespējas

lielu darbības sparu.
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Katram sprediķim ir it kā divi poli: Dieva

vārdi svētajos rakstos un draudzes reliģiskās dzī-

ves intereses, vajadzības un prasības. Baznīca

jau sen sastādījusi izvēlētu svēto rakstu gabalu
(t. s. perikopu) rindu, kas liekami katra dievkal-

pojuma galvenās svētrunas jeb sprediķa pamatā.

Izteiktas gan vērtīgas uņ pamatotas domas, ka

perikopu rindu vajadzētu grozīt jeb papildināt,
bet galu galā nevar liegt, ka ar labām sekmēm

var izmantot arī jau noteiktās perikopas. Evaņ-

ģēliju gabaliem blakus stāv izvēlei arī apustuļu

vēstuļu (epistulu) teksti. Un iedziļināšanās jau

pārbaudītos vērtīgos svēto rakstu gabalos un to

iztirzāšana sprediķos mēdz būt par svētību ir pa-

šam sprediķotājam, ir viņa klausītājiem. Peri-

kopu reformu jautājumu varam tāpēc šai sakarā

atstāt tuvāk neiztirzātu.

īpašās latviskuma prasības šai ziņā ir

pieticīgas. Nepieciešams ir svēto rakstu teksts

skaidrā gludā saprotamā latviešu valodā; un šai

ziņā jaunais 1937. gadā klajā laistais Jaunās De-

rības tulkojums ir liels solis uz priekšu.

Redakcijas komisijas papildu darbs pie evaņģē-

lijiem nogludinās vēl nelīdzenumus un izlabos

kļūdas arī tik svarīgajos evaņģēliju tekstos.

Kādā laikrakstā izteikts sašutums par jaunā

tulkojuma novēršanos no pirmā latviešu Bībeles

tulkotāja Ernsta Glika lietotās valodas un iz-

teiksmes: «Vislielākais noziegums pret mūsu

valodu ir Jaunās derības latviskojums, kurā Gli-

ka ģeniālais darbs ir galīgi sakropļots un viņa

valoda padarīta par bezpersonīgo un nenozīmīgo

avižu feļetonu valodu.. . Jāuzbudinājas par
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skaisto ciceronisko periodu izpostīšanu Jaunās

derības pārlatviskojumā». (E. Virzas raksts «Kul-

tūras fonda neatliekams uzdevums» — viņa paša

vadītajā Brīvās Zemes Literatūras un dzīves no-

daļā 1938. g. 1. okt. Nr. 223.)

Virzām biītu laikam diezgan grūti pierādīt

savus pārspīlējumos izteiktos apgalvojumus

(piem. «galīgi sakropļots»), jaunā Derība nav

aemaz tik bagāta ciceroniskiem periodiem, t. i.

romiešu priekškristus rakstnieka Cicerona lie-

totiem mākslīgi uzbūvētiem gariem teikumiem.

Evaņģēlijos tādu periodu nav tikpat kā nemaz,

un arī citos Jaunās Derības rakstos tie sastopami

aprobežotā mērā. Tāpēc tulkotājiem nemaz ne-

nācās tik daudz galvas lauzīt, kā izteikt vienkār-

šāki un saprotamāki vienu otru pārāk garu un

nepārskatāmu teikumu. Vienā otrā gadijumā viņi

to ir gan izdarījuši, bet vai tāpēc var runāt par

«galīgu sakropļošanu»? Virza redz Glika valo-

das priekšrocības tās ritmā: «Tas ir ritms, kas

strāvo cauri katram viņa teikumam un caur to

viņa stils kļūst mūžīgs, kaut arī ģermānismu

Glikam ir daudz.» Garie ritmiskie mākslīgi vei-

dotie periodi ir latiņu un vācu valodas īpatnība

un latviešu valodā zināmā mērā nemaz neiederas,

tāpat kā neiederētos Zemgales līdzenumu dabā

tur mākslīgi iekonstruēti Alpu jeb Karpatu

kalni.

Ja nav jaunajā tulkojumā ciceronisko perio-

du ritma, tad nevar tomēr teikt, ka tur nemaz

nebūtu ritma. Palasiet kādas nodaļas un ieklau-

sieties uzmanīgi, tad jūs atradīsiet tur ļoti bieži
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jauku īsti latvisku ritmu, gan bez ciceroniskām

butaforijām (mākslīgiem izveidojumiem), bet

tomēr ne mazāk iezīmīgu un iespaidīgu. — Vienā

otrā vietā jaunā tulkojuma valoda gan varbūt

izklausās bāla, pārāk ikdienišķa, bet grūti izvai-

rītie; no tādām lietām, ja tulkojums jāsadala
starp vairākiem tulkotājiem un ne visiem viņiem

nii ne vienmēr laimējas radi spēcīgu monumen-

tālu izteiksmi, kā tas pienāktos Bībelei. Visvairs

tomēr neaizmirsīsim, ka Bībeles tekstus nelieto

deklamēšanai un svinīgai lasīšanai ārēju efektu

dēļ, bet reliģiskai tikumiskai celsmei, pēc kuras

ilgojas arī vienkārši cilvēki, kam par ciceronisko

periodu nav nekādas jēgas un kas pēc tāda arī

neprasa, bet vienkārši gaida, lai svētie raksti

runātu uz viņiem saprotamā valodā. Un latviskā

stila vienkāršībai ir liela loma saprašanas atvieg-
lošanā, ar ko lasītājiem atveras Bībeles reliģiskās
vērtības.

Atgriežoties pie Bībeles gabalu izvēles, jāiz-
saka vēl vēlēšanās, lai Baznīcas virsvalde gādātu

par to, ka tiktu izmeklēti un izsludinā-

ti piemēroti teksti dažādiem svētku

cl ievkalpojumiem, kas nav paredzēti pe-

rikopu rindās. Valsts svētki un citas patriotis-
kas nacionālas svinības, arī mātes, ģimenes un

jaunatnes svētki v. t. 1., kam varētu būt tik liela

nozīme mūsu laikos, nevar iztikt svētku dievkal-

pojumā bez savas svētrunas, un atsevišķam mā-

cītājam nav tik viegli atrast noderīgu Bībeles

vietu. Kaut kas šai ziņā jau darīts, pēc agrāko
laiku parauga, bet vajadzība vēl vienmēr liela

un būtu jāapmierina pēc iespējas pilnos apmē-
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ros. Laba teksta atrašana daudzkārt svarīgāka

un svētīgāka neka gatava temata dabūšana.

Latviešu draudzes mācītāja Uzdevums Li

atrast ceļu no noteiktā jeb izvēlētā Bībeles tek-

sta uz savas draudzes dzīvi. īpaši tās reliģiska-

jiem tikumiskajiem jautājumiem. To viņš var,

ja dzīvo līdz visas latviešu tautas dzīvi un ir sais-

tīts ar to uz dzīvību un nāvi, laimi un nelaimi,

skumst par tās trūkumiem un netikumiem un

tiecas līdz ar to uz labāku un pilnīgāku dzīvi,

īsts tautisks sludinātājs būs tas, kas, dziļi sakņo-

damies kristīgās ticības mācības un dzīves pa-

tiesībās, jūt ar visu savu sirdi līdzi atsevišķa tau-

tieša, visas tautas un tās vadības centieniem, dar-

bam un cerībām, grūtībām, cīņām un sekmēm.

Latviskajos sprediķos un citās svētrunās jāizpau-

žas Jēzus Kristus garam, bet tur jāatbalsojas arī

latviešu tautas sirds pukstieniem un jāatskan at-

bildei uz latviešu tagadnes jautājumiem. Tur jā-

mirdz gaišai dievišķai mūžības saulei, kuras

gaismā var taisnīgi novērtēt mūsu laicīgos

notikumus, lai varētu tad aogarot tos ar Dieva

valstības garu. Tās ir pracības, kas izliekas grū-

tas, ja lasām to formulējumu, bet ir pavisam da-

biskas un vienkāršas praksē, kad latviešu mācī-

tājs stāv kancelē savas latviešu draudzes priekšā

un grib patiesi vadīt tās reliģisko tikumisko

dzīvi.

Pirmā latviešu sprediķu grāmata ir gan ne-

latvieša Georga Manceļa sarakstīta (1654. g.), bet

tās autors ir tik apzinīgi un nopietni centies ra-

dīt latviskus sprediķus, ka vina grāmata jau ie-

zīmējas šādu sprediķu tipiskās pazīmes. Man-
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apstākļus un vajadzības. Viņš sprediķo latviešu

zemniekiem un cenšas panākt, ka tie viņu sa-

prastu un viņam sekotu sev pašiem par palieka-

mu svētību. Viņš apkaro viņu īpašos netikumus

un izlieto pamācībai piemērus no viņu pašu dzī-

ves. «Kad saimniece grib dārzu kopt un apsēt,

tad viņa labi glabā sēklu, iesien lakatiņā, mus-

kulītī; tāpat glabājams Dieva vārds.» Mancelis

arī samērā labi prot latviski, zina lietot īpatnē-

jus latviskus izteicienus un izlieto arī labu tiesu

tautā noklausītu sakāmvārdu. Tāpēc arī Man-

ceļa sprediķi atrada atbalsi latviešos gan Vidze-

mē, gan it sevišķi Kurzemē. Latviešu zemnieku

paaudžu paaudzes smēlās pie viņa garīgu celsmi,

un vēl 1823. g. nāca klajā viņa sprediķu grāma-

tas sestais iespiedums.
Tā latviešu sprediķu sākumi uzrāda ļoti pa-

reizi uzsāktu virzienu, bet nākošie gadsimti (18.

un 19. g. s.), padziļinādami sociālo un nacionālo

plaisu starp vācu mācītājiem un latviešu drau-

dzēm, ir novirzijuši sprediķu rakstniecību, bet

it sevišķi sprediķu praksi uz citu pusi. No mā-

cītājiem prasija, un viņi arī iesāka — gādāt, ka

latvieši izaugtu visvairs par paklausīgiem un

čakliem zemnieku-arāju kārtas locekļiem un

prastu bīties un godāt savus kungus. Labākā ga-

dijumā vēl sprediķoja skaidru Dieva vārdu, t. i.

vispārīgas reliģiskas tikumiskas prasības, nesais-

tot tās īpaši ne ar latviešu tautas, ne ar kungu
viedokli. Bet nebija nebūt reti tie gadijumi, kad

mācītāji apzinājās stāvam ne latviešu zemnieku,

bet vācu kungu pusē un arī centās darboties, cik
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vien iespējams, kungu interesēs. Un tad latvie-

tis izjuta sprediķos ne spirdzinošo debesu valstī-

bas evaņģēliju, bet klaušu darbu sutu un tvanu

(sal. augšā 54. lp.).
Tagad, mūsu dienās, kad latviskais gars brī-

vi izpaužas visā latviešu gara dzīvē, mēs vēl sa-

mierināmies ar tīra Dieva vārda sludinātājiem.
Bet mūsu latvieša sirds tomēr vairāk jeb mazāk

apzinīgi jūt, ka sprediķos nedrīkstētu tikt noslā-

pēts latvisks gars, ka tur Debesu Tēva uzmestos

metos jāieaužas latviešu tautas dzīves interesēm,

skatītām un vērtētām no pašu latviešu viedokļa.

Vai tas vienmēr izpaužas ta, ka tam vajadzē-
tu būt?

1958. gada «Rīta» 113. numurā (24. aprilī) ar

K. B. parakstītā ievadrakstā «leradums vai...»

bija starp citu teikti arī daži vārdi par skolu

rīta lūgšanu saturu: «Taisni jābrīnās, cik daudz

mums dod skaistu piemēru no misionāru dzīves

un darbiem Āfrikā, Indijā un citās svešās

zemēs, ar kādu sajūsmu apraksta cittautu

mākslinieku gleznas vai stāstu varoņus, ar kādu

uzsvaru atsaucas uz lielu, mums svešu cilvēku

prātojumiem un slaveniem darbiem Peļami pie-

mēri un nosodāmi netikumi, tie gan tiek ņemti

no mūsu pašu tautas dzīves un par tiem arī klau-

sītāji strostēti. Vai tas ir pareizi un

vai tas maz ir pielaižami audzināšanas darbā?

Mūsu tautas dzīves tuvā un tālā pagātnē nebūt

netrūkst vajadzīgo piemēru, kas palīdzētu illus-

trēt un noskaidrot svētbrīža tematu. Mūsu jau-

niešiem jādzird, ka arī mūsu tautai ir varoņi, kas

r īnijušies un cietuši par taisnu lietu, kas ticības
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upurus nesuši un kas savu tuvāku spējuši mīlēt

vairāt par savu dzīvību. Mums ir bijušas un ir

autoritātes, uz kuru vārdiem varam atsaukties,

kuru dzīvi par piemēru minēt, un mums ir māk-

slinieki, kuru darbus varam aprakstīt. Laiks ir

atradināties no vecu vecajiem ieradumiem un to

vietā piesavināties jaunus un labākus. Ne jau
no ārzemēm vien nāk viss labais, ne arī sliktais

pie mums vien meklējams. Jauneklis jāsarga no

mazvērtības sajūtas iegūšanas par sevi, bet (ne)

pavisam nedrīkstam pielaist apstākļus, kas ļauj
veidoties aplamai domai par tautas mazvērtīgu-

mu. Audzinot jaunatni ticīgai dzīvei, nedrīkst

novārtā atstāt jaunieša audzināšanu nacionālā un

valstiskā garā.»

Laikam gan novērojumi praksē ierosinājuši
šā raksta autoru uzstāties pret nule raksturoto

veco paradumu vai. . .

nevērību pret nacionālo

audzināšanu. Divējādā ziņā jūtu vajadzību viņa

domu gājienu ierobežot. Nevaru iedomāties mū-

su laiku latviešu ticības mācības skolotāju, kas

apzinīgi un ar nolūku rādītu visu labo tikai pie

citām tautām un slikto atkal vienīgi pie latvie-

šiem, un tāpēc šai ziņā nevaru piekrist vispārinā-

šanai. Otrkārt, nacionālā audzināšana taču ne-

prasa, lai noklusētu audzēkņu un viņu tautiešu

netikumus un kļūdas, bet lai uzrādītu tās un cen-

stos izlabot. Nacionālas audzināšanas paraugs

nav tauta savā empīriskajā dabiskajā stāvoklī,

bet tautas ideāls, kur iemiesojamas tikai

visas tautas cēlās un labās īpašības. Man liekas

airi, ka es zinu, kā izskaidrojami daudzie cittau-

tiešu piemēri dažu labu svētbrīžu uzrunās, un es
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teikšu tūlīt arī tālāk: dievkalpojumu sprediķos.
Šie piemēri ņemti no citu tautu lūgšanu un spredi-
ķu grāmatām un citiem krājumiem, kas bijuši
runātāja rīcībā, bet viņš pats nav pūlējies novē-

rot un sameklēt tādus savā tautiskajā apkārtnē.
Tādi gadijumi gan nerada tūlīt mazvērtības sa-

jūtu un neārda nacionālas apziņas pamatus, bet

atstāj neizmantotu kādu Joti svarīgu audzināša-

nas un celsmes momentu — tuvu, pazīstamu un

tāpēc jo vairāk mīļu piemēru izcilo vērtību. Na-

cionālu pretišķību gadijumos šādi piemēri var

radīt pat konfliktu. Zinu gadijumu, kad Pasau-

les kara laikā kāds ticības mācības skolotājs
stundā ņēma piemērus no Vācijas, un kāds no vi-

ņa latviešu audzēkņiem cēla iebildumus pret pie-

mēriem no «ienaidnieku» tautas. Skolotājs no-

sauca viņu par idiotu, bet citi zēni sauca, ka viņš
neesot idiots, bet patriots. Izcēlās konflikts starp

skolotāju un klasi, un viņam bija savs darbs jā-

atstāj, jo viņš nebija atradis saskārsmi ar audzēk-

ņiem nacionālisma un patriotisma linijā.

Visa baznīcēnu sadraudze, jā! visa tauta

stāv pretim mācītājam kā šāda klase — ar savu

tautisko lietu un viedokli. Un viņi ar pilnām
tiesībām gaida, ka viņu mācītājs un dvēseļu gans

sapratīs viņu īpatnējo stāvokli un apstākļus un

ies kopā ar viņiem, kaut arī viņiem pa priekšu,
taču vienā frontē un grupā ar viņiem. Tāpēc ir

nosodāma tāda nevērība pret savas apkārtnes

parādībām, kā to raksturo K. B. savā ievadrakstā

un kā tā, liekas vēl aiz zināmas gara kūtrības,

izpaužas vienā otrā sprediķī. Bet esmu pārlie-

cināts, ka mūsu jaunā mācītāju audze nevar pa-
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likt kūtra un nevērīga tautiskos jautājumos uu,

ceļot godā Kristus un tautas garu. palīdzēs veidot

latviešu tautas baznīcu.

Drīzāk jābaidās, šķiet, citas vienpusības.

Dzīvojot tautiskuma uzplūdu laikmetā, viens

otrs it kā zaudē apziņu, ka mācītāja uzdevums

ir kalpot savai draudzei ar Jēzus Kristus evaņ-

ģēliju un ka vienīgi evaņģēlijs dod mācītāja tau-

tiskajam darbam paliekamu vērtību un mūžīgu
svētību. Vienā otrā reizē jau nākas dzirdēt spre-

diķus un svētrunas, kur tautiskais un laikmetis-

kais gandrīz pavisam noslāpē reliģisko kristīgo
garu un aizēno ticības viedokli. Lai neaizmir-

stam, ka reliģija nav tautas pašdievināšanās, bet

tautas tuvošanās, pieķeršanās un sekošana Vis-

augstākajai Dievišķajai Varai, kas stāv pāri par

visām tautām un katru to locekli. Tikai meklējot

ceļu uz Dievu, mūsu latviskums dabū mūžīgu

vērtību. Tikai reliģiski pamatots lat-

visks sprediķis nāk par svētību latviešu

baznīcas un ticības dzīvei un kā atsevišķa tautie-

ša, tā arī visas tautas augšanai uz ideālu pilnību.
Tautiskām un patriotiskām runām bez reliģiska

aspekta ir sava vieta, tās neiederas dievkal-

pojumā.

Nupat attēlotās ideoloģiskās linijas ir arī

latvisku baznīcas dziesmu pamats, bet šīm dzies-

mām ir sava formāla patstāvība un arī savas

īpatnējas prasības.

Evaņģēliskajos dievkalpojumos draudzes dzie-

dātās baznīcas dziesmas ir galvenais un

svarīgākais viņas darbības veids. Reformatori no
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sāktā gala pievērsuši baznīcas dziedāšanai lielu

vērību, un reformācijas laikmets atnesis jeb ma-

zākais ievadijis evaņģēliskajām tautām baznīca?

dzejas uzplaukumu.

Mārtiņš Luters un viņa laika biedri, radīdami

pirmos baznīcas dziesmu krājumus, ir galvenā
kārtā centušies ražot un savākt dogmatiski kor-

rektas, dzejiski izteiksmīgas un celsmei noderīgas

reliģiskas dziesmas. Lietošanā un cienā nāca ne-

vien jauni sacerējumi, bet arī agrāko latiņu un

vācu dziesmu tulkojumi un pārstrādājumi, kā arī

Bībeles tekstu atdzejojumi. Līdzīgā kārtā rīko-

jās arī ar meldijām: blakus jaunradītām ieviesa

agrāko meldiju pārveidojumus un pat aizguvu-

mus no laicīgām dziesmām. Pie tam neviens ne-

domāja par kaut kādu nacionālu norobežošanos.

Citu tautu reformatori un vēlāko laikmetu

baznīcas dziesmu sacerētāji, tulkotāji un sakopo-

tāji rīkojās līdzīgā kārtā. Galu galā visās evaņ-

ģēliskajās tautās radās savi baznīcas dziesmu krā-

jumi ar diezgan starptautisku tekstu izvēli un

meldiju bagātību. Pat konfesiju robežas neaiz-

turēja dziesmas un meldijas. «Man pakaļ visi

kristīti» un «Klusā nakts> ir katoļu autoru dzies-

mas, bet meldija «To mīlestības spēku sveicu»

nāk no krievu pareizticīga komponista. Lielāka-

jām tautām (vāciešiem, angļiem), zināms, bija vai-

rāk pašu ražojumu, mazākajām — samērā lielāks

skaits aizguvumu. Tautiskums izpaudās galvenā

kārtā tikai tautas valodas lietošanā. Bet valoda

nesa sev līdzi dzimtenes zemes smaržu un tautis-

kās kultūras nokrāsu. Krietnu pašu tautas autoru

dziesmas runāja vairāk no ļaužu sirds. Draudzes
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labpatika un dziesmu celsmes vērtība pašķīra tām

ceļu; un, labākām dziesmām trūkstot, arī mazāk

vērtīgās ir turējušās lietošanā ilgāku laiku, jo arī

ap to vārdiem vijās dziedātāju un lasītāju reli-

ģiskie pārdzīvojumi.

Latviešu baznīcas dziesmas tikpat
kā bez izņēmumiem ir latviešu valodas tērpā pār-

ģērbtas ienācējas no vācu evaņģēliskajām lute-

riskajām dziesmu grāmatām. Izņemot S. G. Dīcu

(f 1722.), kas tulkoja Vidzemes latviešiem baznī-

cas dziesmas arī no zviedru valodas, visi citi lat-

viešu dziesmu tulkotāji meklēja savus paraugus

vācu valodā. Pat tās nedaudzās latviešu dziesmu

grāmatas dziesmas, kuru sākumi ir ārpus Vācijas,

tulkotas latviski no vācu valodas, izņemot pāris
dziesmas 1937. g. pielikumā. Bet kaut kāds īpašs

vāciskums tāpēc latviešu dziesmu grāmatas saturā

un stilā nav ieviesies. Ne mākslas dzejas pant-

mēri mūsu baznīcas dzejā, nedz īpatnējais korāļu

dziedāšanas veids nav paši par sevi nekas vācisks;

tās ir baznīcas dziesmu pazīmes, kas sastopamas

nevien pie vāciešiem, bet arī citās tautās, — tām

ir vispārīgs raksturs, kas var noderēt tiklab vie-

nai, kā otrai tautai. Arī ticības mācības saturā

un reliģiskajā izjūtā šīm dziesmām ir pārtautisks.

vispārcilvēcīgs evaņģēliski kristīgs raksturs.

Mākslas dzejas dažādie pantmēri tiek pastā-

vīgi lietoti arī latviešu laicīgajā dzejā un bieži

vien devuši ietērpu pilnvērtīgam tautiskam satu-

ram. Tautiskums baznīcas dziesmās nav ar to vien

mākslīgi ieliekams, ka ražo garīgas dziesmas tau-

tas dziesmu ritumā ar «tautisku izteiksmi» un ar

meldijām tautas dziesmu garā, — kā to izteica J.
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Sanders jau 1901. g. (sk. augša. 111. ss. lp.) un ie-

teic vēl tagad savos rakstos, nosaukdams dzejoša-
nu ar atskaņām par rīmēšanu un svešķermeni.

Jāpiebilst vēl, ka Sanders neatdarina šabloniski

tautas dziesmu ritumu un pantmēru, bet mazliet

pārveido un pārkārto rindu skaitu. Tas tomēr ne-

groza neko principā.
Latviešu tautas dzejas pazinējs un cienītājs

profesors L. Bērziņš atrod, ka mēģinājumiem

dzejot tagad latviešu tautas dziesmas pantmēros

nevar būt paliekamas nozīmes, un šis atzinums

attiecas nevien uz laicīgo, bet arī garīgo dzeju.
Radīt jaunu latviešu baznīcas dziesmu grāmatu

ar dziesmām, kas «sacerētas un komponētas lat-

vju tautas dzejas un mūzikas garā» (J. Sandera

Kristīgās ticības reforma 1938., 110. lp.), būtu lie-

kas un nelietderīgas pūles. Pašķirstiet J. Sandera

1911. g. klajā laistās «Jaunās dziesmas» un viņa

«jauno dainu» krājumu un saskaitiet, cik tur ir

īstu patiesu dzejas darbu. Viena otra dziesmiņa
liksies pieņemama starp desmit citām. Līdzīgas
tautas dziesmu stilā rakstītas laicīgas dzejas šad

un tad laida klajā M. Šiliņš. No īstajiem dzej-

niekiem turpretim neviens neatdarina tautas

dziesmas. Tas rāda, ka atsevišķos gadījumos vēl

var arī rasties pieņemami tautas dziesmu atdari-

nājumi, bet to atdarināšana lielumā nav vairs

vietā. Baznīcas dziesmu pamatā nevar likt pra-

sības, kam nav paliekamas nozīmes; un tā tas

būtu, ja atzītu tikai dziesmas ar tautas dziesmu

raksturu. Zināms, nebūtu nekas ko iebilst pret

garīgām tautas dziesmām ar dzejisku vērtību,

bet arī tām būs vieta baznīcas dziesmu grāmatā
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tikai tad, ja tas atbilst baznīcas bimnoloģiskajam
prasībām.

Ar šādu atzinumu jautājums par tautas dzies-

mu lomu reliģiskajā kultā nav vēl tomēr izsmelts.
V. Sanders (jaunākais) ieteic baznīcas mūzikā

blakus baznīcas stilam lietot tautas dziesmu stilu

(Par aģendas trūkumiem, 6. lp.). Bet tautas dzies-

mu mūzikas stils der tikai tekstiem tautas dzies-

mu ritumā un nav lietojams korāļu tekstiem, drī-

zāk tad jau liturģijas izteicieniem.

Latviešu tautas meldiju un to atdarinājumu

uzņemšana baznīcas mūzikā nav principā norai-

dāma, jo mēs tagad dziedam mūsu dievkalpoju-
mos dažu labu vācu un cittautiešu tautas dziesmu.

Archibīskaps T. Grīnbergs kādreiz izteicās, ka

varētu pārņemt tādas tautas meldijas, kuru tek-

stam jau būtu pietiekami cildens raksturs. Lī-

dzīgi spriež arī V. Sanders (Par liturģijas refor-

mēšanu, Ceļš 1935., 390. lp.): «No tautas dzies-

mām mēs varam izlietot vienīgi tās. kuru meldijas
vai nu pavisam nepazīstamas vai kuras ar savu

tekstu atstāj garīgu iespaidu un varbūt pēc sava

rakstura bijušas reliģiskas dziesmas». Viņš min

arī dažus piemērus. Meldiju ziņā varētu princi-

pā atzīt arī J. Sandera (vecāka) izteikto uzskatu,

ka jārada tādas jaunas meldijas, «kurās reliģio-

zais un tautiskās dzejas un mūzikas gars vieno-

jas». (Jaunās dziesmas, 1911. g., priekšvārds, 4.

lp.). Šādus paraugus šim krājumam devuši Jur-

jānu Andrejs, J. Vītols, A. Kalniņš. Tas liecina,

ka lieli skaņraži patiesi prot atrast kristīgai reli-

ģiozitātei latvisku izteiksmi. Bet šiel paraugi bū-

tu vēl jopilnīgāki, ja skaņraži būtu varējuši kom-
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ponēt krietnākus tekstus un pie tam tādus, kas

ritumā, atskaņās un dzejiskā vērtībā atbilst mūsu

laiku dzejas prasībām.
Par korāļu piemērošanu «savas tautas atse-

višķām īpašībām un īpatnībām» un mūsu laiku

prasībām iestājies teorētiski augšā minētais ēr-

ģelnieks un mūzikas kritiķis A. Kauliņš, asi no-

kritizēdams savā laikā Kurzemes dziesmu grā-
matas pielikumu (1904. g.) rakstā «Jaunais dzies-

mu grāmatas pielikums, kritiski apskatījis Bindu

Atis» (Jelgavā, autora apgādībā, 1905. g., 28 lp.)

un tad recenzēdams prof. J. Vītola sastādīto un

aranžēto «Meldiju grāmatu Latvijas evanģ.- lut.

draudzēm» (1924. g.) rakstā «Jaunā korāļu grā-

mata» («Mūzikas Nedēļa, 1925. g., 465.—467. un

483.—488. lp.). Bet viņš nav lāgā ticis tālāk par

esošā kritiku. Viņš redz arī Vītola «Meldiju grā-

matā», kas esot sastādīta pēc mācītāju E. Pava-

sara un J. Ērmaņa norādījumiem, vācisku tau-

tisku garu, protestē pret vācu garīgu dziesmu

«paaugstināšanu par korāļiem» un arī uzņemta-

jās jaunajās latviešu komponistu meldijās redz

tikai vācu iespaidu un vāciskas pieskaņas, —

verdzisku pakaļdarināšanu un tikai labākā ga-

dījumā (dažās J. Vītola kompozīcijās) relātīvi

lielāku vērtīgumu. Viņš izteicās starp citu, ka

vācu tekstiem latviešu tulkojumā nemaz it kā

nevarētu būt nevāciskas meldijas. Kā redzams,

Kauliņš palicis daudz pretvāciskāks, nekā bija

agrāk (sk. augšā 112. lp.). un viņa kritika ir pār-

spīlēta un vienpusīga.

Jauna dziesmu grāmatas pielikuma redakcijas

komisijas priekšsēdis prof. K. Kundziņš savā rak-
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stā par jaunajām dievkalpojuma dziesmām (Ceļā

1935., 250. s. lp.) nosaka mērauklu baznīcas dzies-

mu izvēlei. Dziesmai jābūt dzimušai ticīga dzies-

minieka patiesos pārdzīvojuma brīžos. Sacerētā-

jam jābūt māksliniekam, dzejas un valodas māk-

sliniekam, un dziesmai jābūt «īstam ziedam, kas

plaucis dārzā un no kura plūst īsta ziedu

smarža». Blakus dzejnieka mākslai tiek prasīts

arī reliģisks saturs. Bet ne katra reliģiska dzies-

ma ir baznīcas dziesma, jāskatās arī uz to, vai

attiecīgā dziesma ir piemērota dievkalpojumam,
vai tai ir kulta dziesmas raksturs. Tā tad dzies-

mai jāiztur arī bimnoloģijas (dievkalpojumu

dziesmu mācības) prasības. Jāpiezīmē, ka arī dog-
matikas (ticības mācības) ziņā baznīcas dziesmai

jābūt skaidrai un nepārprotamai un jāatbilst baz-

nīcas viedoklim; arī atsevišķa draudzes locekļa

reliģiskās jūtas dziesma nedrīkst aizkārt. Beidzot

vēl īpaši jāuzsver šāda K. Kundziņa prasība:

«dziesminiekam jābūt organiski saaugušam ar ta-

gadnes dzīvi, jābūt mūsu tautas, laikmeta, drau-

dzes, dzimtenes dēlam vai meitai, kas ar abām

kājām stāv šīs dzīves straumē». Še izteikta arī

tautiskuma ideja, par ko esmu jau runājis ie-

priekš.
Man liekas, ka šīs dabiskās prasības ne visā

pilnībā ievērotas, kā sakopojot Dziesmu grāmatu

evaņģ. luteriskajām draudzēm, kas nāca klajā

1922. g., tā arī tās pielikumu 1937. g. Tiklab dze-

jas, kā valodas prasības vienu otru reizi atstātas

novārtā, turklāt uzņemtas arī dziesmas, kas neie-

kļaujas baznīcas dziesmu stilā. Piem. dziesma

«Cēli kā dzimtenes dievnami» (525) ir dzejisks
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veltījums iesvētību albumā, bet ne baznīcas dzies-

ma, un «Tin, māmiņ, dzijas kamolīti» (751) runā

gan par bērna un mātes attiecībām, bet neder ne

par krustību, ne par draudzes dievkalpojuma
dziesmu, jo ir tikpat kā bez reliģiska satura. Bet
plašākas pārrunas par šādiem jautājumiem ne-

ietelp mūsu tematā. Varu norādīt uz rakstu par
Latviešu garīgo dziesmu tekstu L. Adāmovica, L.

Bērziņa un Rob. Bērziņa «Garīgajās dziesmās

skolām un sētām» un uz manu rakstu «Dziesmu

grāmatas pielikums» (Ceļā 1958.), kā arī uz A.

Veinberga rakstu «Pielikums dziesmu grāmatai

Evaņģēliskām Luteriskām draudzēm» (Svētdienas
Rītā 1938).

Tautiskuma ziņā mūsu dziesmu grāmatas

stāvoklis nav tomēr nemaz tik peļams, kā to nākas

kādreiz dzirdēt. Latviešu baznīcas dziesmu vēs-

turē vērojams līdzīgs gājiens kā sprediķu vēstu-

rē. Latviešu baznīcas dzejas nodibinātājs Kristo-

fors Firekers (f ap 1680.) bija nevien Dieva apdā-
vināts dzejnieks un labs latviešu valodas pratējs,

bet, dzīvodams laulībā ar kādu «turīgu un brīvu

zemnieku atraitni», bija arī tā iekļāvies šo zem-

nieku dzīves apstākļos un garīgajā pasaulē, ka

nevien dzejoja latviskā tautiskā valodā un izteik-

smē, bet arī latviskā izdomā un izjūtā. Sīki ģer-
mānismi Firekera dziesmās nevarēja šo latvisku-

mu traucēt. Tāpēc tās arī viegli un drīz «pārgāja
tautā»: tās «drīzi mācēja no galvas i jauni, i

veci», tās «dziedāja baznīcā un skaitija rīta un

vakara pātaros» (Plūdoņa Latvju literatūras vēs-

ture 1909. g., 56. lp.). Firekera 185 dziesmas (to

starpā 19 oriģinālu) tapa par latviešu dziesmu
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grāmatas kodolu un ir arī vēl tagad vērtīga tās

daļa. Samērā, maz vajadzīgs sīku labojumu. Ap-

zinīgs kristīgs latvietis var dziedāt tās no sirds

un pilnas krūts.

Vēlāk latviešu baznīcas dziesmu sacerētāji
vācieši lielāko tiesu gan ir stāvējuši tālāk latvie-

šu dzīvei un ražojuši labākajos gadijumos korek-

tas labas baznīcas dziesmas bez tieša latviskuma.

Šādu dziesmu bija liels pārsvars, pat latviešu tau-

tības baznīcas dziesminieki (J. Neikens, J. Neu-

lands Vidzemes dziesmu grāmatā, 1891. g.) bija

iekļāvušies vispārējā gultnē. Zināms, arī. šādā

veidā dziesmu grāmata veica savu celsmes uzde-

vumu.

Latviski baznīcas dzejnieki iekļuva tikai 1922.

gada dziesmu grāmatā, kaut arī samērā nelielā

skaitā blakus universālā (vispārīgā) virziena baz-

nīcas dzejniekiem. Pirmā vietā minams šai ziņā

L. Bērziņš (vispār) un A. Niedra (dažās kapu

dziesmās). Rob. Bērziņam latviskums ieskanas

samērā nedaudzās dziesmās (kapu dziesmās, pat-

riotiskās dziesmās), jūtams tas arī K. Beldavam

un vēl vājāk J. Ērmanim, — dažās valsts svētku

dziesmās. L. Bērziņam ir arī vismazāk «Kanaanas

valodas». Uzņemti bija jauni latviešu autoru ori-

ģināli kopskaitā ap 75.

Jaunais pielikums vēl pavairojis latvisko un

laikmetisko dziesmu skaitu. Šai virzienā sevišķi

tiecās nelaiķis A. Briedis (f 1957.). Viņš arī mē-

ģinājis reliģiski apgaismot mūsu jaunāko laiku

notikumus, bet tas viņam tikai pa daļai izdevies,

L. Bērziņa un A. Niedras dziesmas, bez autoru

sevišķas gribēšanas, tikai sekojot pašu pārdzīvo-
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jumiem, atkal rāda jaunus latvisku baznīcas
dziesmu paraugus. Nav uzņemta neviena dzies-

ma tautas dziesmu stilā un pantmērā. Klāt nāku-

šas 96 oriģinaldziesmas.

Vispār tagadējā draudžu dziesmu grāmata, ar

visiem saviem trūkumiem un nepilnībām, dod ba-

gātīgu izvēli jauku krietnu baznīcas dziesmu, un

mācītāji, kas nevīžīgi «liek dziedāt tādas dzies-

mas, kurām nav nekādu dzejas vērtību» (sk. aug-

šā 58. lp.), būs gan ar uguni meklējami. Drīzāk

jau var iznākt sastapties ar mācītāju, kas nelab-

prāt lieto labas citu autoru dziesmas tāpēc, ka

viņš pats ražo dziesmas, iedomādamies, ka tās

katrā ziņā labāk atbilstot draudzes jeb jaunatnes

darba vajadzībām. Pārdošanā dabūjami jau pat
veseli krājumi šādu dziesmu paša autora apgādā

ar viņa ģīmetni priekšpusē. Bet viss lielais to

vairums droši vien nekļūs populārs ārpus autora

draudzes.

Kā redzams, tiklab latvisku svētrunu, kā lat-

visku baznīcas dziesmu jautājums nav neatrisi-

nāms un nav arī neatrisināts. lepazinušies ar vi-

sām iespējām un dotībām, varam tagad ar pilnu

apziņu atkārtot augšā 4. nodaļas beigās 56. lp. teik-

tos vārdus: «svētrunas un dziesmas mūsu tagadē-

jos apstākļos var vislabākajā un vispilnīgākajā
mērā būt latviskas — izaugušas no latviešu tautas

dzīvības interesēm, latviska gara cauraustas, no

kristīga latvieša sirds nākušas, pie kristīga latvie-

ša sirds iedamas.» Mūsu evaņģēliskā baznīca savā

darbā audzina kristīgus latviešus un mūsu valsts

ar tautas Vadoņa gribu sarga un veicina latviešu

kristīgumu. Būsim arī kristīga latvieša vārda

cienīgi savos dievkalpojumos un dzīvē.
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9. Secinājumi un priekšlikumi.

Evaņģēlisku kristīgu dievkalpojumu latvis-

košana ir tikai viens jautājums latviskas

kristietības veidošanā, kaut arī varbūt pats gal-
venais. Lai noskaidrotu latviskas kristietības bū-

ti un konkrētās formas, būtu jāpiegriežas arī pā-

rējiem jautājumiem, no kuriem še viens otrs ti-

kai garām ejot aizķerts, piem. latviskā dievuztve-

re 4. nodaļā. Bet pagaidām paliksim tikai pie
mūsu dievkalpojumu latviskuma veidošanās.

Neko nedod dievkalpojumu latviskošanai abu

Sanderu uzstāšanās pret dievkalpojuma un diev-

kalpošanas vārdu. Tā novirza vērību uz blakus-

lietām un nav arī pamatota. J. Sanders vairāk-

kārt ir apgalvojis, ka dievkalpošanas nosaukums

esot Vecās Derības garā, «tulkots no žīdu vārda

«abodah», kalpošana, no «abad» kalpot, vergot»

(tā Kristīgās ticības reforma, 97. lp.), tāpēc šai

vārdā pēc viņa uzskata izpaužoties kristieša ne-

cienīgs vergošanas gars. Arī V. Sanders, kā jau

augšā atstāstīts (sk. 28. s. un 34. lp.) izteicas lī-

dzīgā garā, atsaukdamies gan savukārt uz grieķu
vārdu «leiturgia», kas arī nozīmējot latviski kal-

pošanu un atgādinot elku kalpošanu (Ceļš 1935,

316. lp.). Abu uzskati izriet no pārpratuma, ne-

pietiekošas iedziļināšanās attiecīgo vārdu un jē-
dzienu nozīmē un vēsturē.
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Dievkalpojuma vārds sastopams visās galve-
najās kultūras valodās: franču, angļu, vācu, krie-

vu v. t. t. Tā tiešais pamats Rietumeiropā ir vi-

duslaiku latiņju valodas izteiciens «servitium

dci», kas nebūt nav ebreju «abodah» tulkojums.
Vārds servitium gan pirmatnēji nozīmēja verdzī-

bu (servus — vergs, bet arī kalps), bet šo vārdu

jau sen nelietoja vairs tikai šai nozīmē vien. Par

servitium mēdza runāt visās dzīves nozarēs, kā

sociālajā un agrārajā, tā arī militārajā un tiesis-

kajā dzīvē; lai atceramies kauču dažādus servi-

tutus, ko uzlika zemes gabaliem v. t. L, bet kam

nebija nekāda sakara ar verdzību. Servitium

dci toreiz apzīmēja tiklab vispār darbību, kurā

izpaudās attieksme pret Dievu, piem. it īpaši
mūku dzīvi, — kā arī sevišķi dievkalpošanas

darbību.

Kā zināms, vārdu servus attiecībā pret Dievu

pāvesti padarijuši par goda titulu, saukdamies

servus servorum Dci, Dieva kalpu kalps. Arī lat-

viešu rakstos un sarunās vārdi kalpot un kalpo-
šana pēdējā laikā zaudējuši pavisam tiem agrāk

piedēvēto pazemināmo nokrāsu: mēs ar pilnu ap-

ziņu runājam un rakstam par kalpošanu vispā-

rībai, valstij, tautai. Kalpodami Dievam, netopam

par verdzības un elku kalpības gara aizstāvjiem.

Ļoti svarīgas atziņas dod arī jaunākie pēti-

jumi par diviem grieķu vārdiem, kas stāv sakarā

ar dievkalpojumu: latreia un leiturgia. Pirmais

nozīmē burtiski kalpošanu par algu, bet arī kal-

pošanu un darbu vispār un sevišķi vēl arī dievu

godināšanu. Jaunajā Derībā šis vārdis jau zaudējis
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pilnīgi sakaru ar laicīgās dzīves attiecīj>ām un

tiek lietots tikai tad, kad jāapzīmē kalpošana
Dievam. Vārds leiturgia (no tā cēlies litur-

ģijas nosaukums) nozīmē kalpošanu tautai, vispā-
rībai, kopībai, pretstatā privātām saistībām,

arī publisku kalpošanu Dievam. Vecās Derības

grieķu tulkojumā (LXX) ebrēju «abodah» tiek

tulkots grieķiski ar vārdu «leiturgia» tikai tur,

kur tam ir kultiska nozīme. Tas pats gandrīz
bez izņēmuma sakāms arī par vārdu «latreia» un

«abodah» attiecībām. Vārds «abodah» savās rei-

zēs apzīmē Vecajā Derībā arī dievkalpojumu,
bet nav nebūt vienīgais tāds apzīmējums. Minē-

tajā grieķu tulkojumā noteikti izšķir ebrēju vār-

da «abodah» dažādās nozīmes. Un tā vārds «lei-

turgia», kas kopā ar «latreia» stāvējis kūmās

dievkalpojuma nosaukumam, ir tapuši arī kristī-

gās baznīcas valodā par speciālu apzīmējumu

svinīgiem oficiāliem draudzes dievkalpojumiem,

un ne tie, ne arī ebrēju «abodah» neder par pie-

rādījumiem, ka latviešu valoda nepienāktos ru-

nāt par kristīgu dievkalpojumu.

Evaņģēliskā dievkalpojuma latviskošana nav

atkarīga ne no kādām jaunām īpaši izdomātām

idejām, ar kādām nopūlas abi Sanderi. Dievkal-

pojuma idejā, nozīmē un nosaukumā ir ļoti sva-

rīgi — pēc iespējas palikt saskaņā ar visu kristie-

tību, bet sevišķi ar evaņģēlisko, kurai ir savas

īpatnības atšķirībā no katolisma un pareizticības.

Šā raksta iztirzājumi dod pamatu šādiem gal-

veniem priekšlikumiem, ko papildina un tuvāk

paskaidro iepriekšējās nodaļas.
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I. Vispārīgu dievkalpojuma reformu prasī-
bas ir lielā mērā diezgan maz motivētas un arī sa-

mērā nesvarīgas mūsu baznīcas dzīvē. Visus jau-

ninājumus derētu papriekš izmēģināt blakus diev-

kalpojumos, atstājot pagaidām galveno draudzes

dievvārdu saturu un gaitu pēc iespējas negrozītu,

bet izkopjot tajos dziļāku celsmes garu un ielie-

kot bagātīgāku! un pilnvērtīgāku saturu.

2. Latviskums jāievēro vispirms dievkalpo-

jumu valodā un baznīcas terminoloģijā. Aģenda
prasa rūpīgu reviziju, tiecoties uz valodas glu-
dumu un skaidrību. «Kanaanas valoda» nedrīkst

traucēt saprotamību. Liturģijas komisijai jāsāk
reiz savs darbs.

3. Baznīcu celtniecībā un izgreznošanā ar

mākslas darbiem jāievēro latviskuma un latviska

stila prasības.
4. Latviskai baznīcas dzejai un mūzikai jā-

pieliek stingra mēraukla. Jaunām labām latviešu

baznīcas dziesmām jāgādā laba latvisku skaņražu

muziķa. Garīgu tautas dziesmu ražošana bijusi
līdz šim diezgan nesekmīga; nedrīkst vienpusīgi
atzīt tikai garīgas dziesmas «tautas dzejas un

mūzikas garā», bet nav arī iemesla tādas atmest.

Piem., dažas no Sandera dziesmām esmu uzņēmis

savās ticības mācības grāmatās.
5. Latvijas evaņģēliskās baznīcas latvisku-

mam jāizveidojas vispārīgās evaņģēliskās kristie-

tības ietverē, nezaudējot neko no tās būtiskā

satura. Latvisks dievkalpojums ir kalpošana
tautai un valstij.

6. Latviešu draudzes mācītajam jāsakņojas
Latvijas un latviešu tautas kultūras augsnā. Tad



viņš, darbodamies savā draudzē Dieva un Jēzus
Kristus kalpībā, atradīs pareizu pieeju kristīgo

latviešu ticības un tikumības dzīves jautājumiem

un taps par latviskas kristietības līdzveidotāju.
Tad viņš pratīs pareizi uztvert latviska dievkal-

pojuma būti un vajadzības un pildīt tā prasības.
Tad viņš arī zinās paturēt kristietības mūžīgas

paliekamās vērtības tās laicīgajā latviskajā čaulā

un vest savu latviešu tautu pie visuvarenā Debesu

Tēva tā, kā tas latviešiem piederas un kā tas nāk

viņiem par mūžīgu SA'ētību.
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