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Priekšvārds.

No Rigas Garnizona draudzes uzsāktais strīdus ap

Doma baznicu ir izvērties par plašu politiskas cīņas

lauku, kurā, kā jau tas politiskās cīņās parasts, ir sa-

runāts daudz tendenciosu un nepatiesu lietu. Šinī grā-

matiņā ievietoto rakstu uzdevums lai nu būtu, 1) dot

objektivu pārskatu par Rigas Doma tiesisko stāvokli,

2) par uzbrukumiem, kas tiek vērsti pret Doma draudzes

tiesibām un 3) dot pārskatu par vācbaltu aizstāvēšanos

šinī lietā. Tā tad lieta šeit grozās ap faktu nostādīšanu

īstā gaismā, ap patiesibas restaurēšanu.

Domājam, ka atkārtota pieskaršanās vieniem un tiem

pašiem jautājumiem dažādos atsevišķos rakstos lietas

noskaidrošanai par ļaunu nenāks.

Riga, augusta 1931.



Bernharda Holandera raksts.

Rigas Doma baznicas vēsturiskā puse.

Jau savas pirmās uzturēšanās laikā Vidzemē lielais
vācu valsts vīrs un organizators biskaps Alberts bij no-

domājis šeit dibināt pilsētu. Viņam bij vajadzīga no-

stiprināta vieta kā atbalsta punkts visiem tāļakiem uz-

ņēmumiem šinī zemē, gan_ kā darba lauks tirgotajiem,
kuri tam ari misiones uzņēmumos sekoja, gan ari un it

īpaši kā biskapa rezidence saskaņā ar baznicās liku-

miem. Tūliņ pēc Rigas dibināšanas (1201) saka ari celt

katedrāli, apmēram tanī vietā, kur tagad atrodas Jāņa
baznica. Un ari biskapa jeb Doma baznicās sēdeklis

tika pārcelts no Ikšķiles uz Rigu. Bet jau pēc viena

gadu desmita ši pirmā celtne nespēja vairs savam uz-

devumam kalpot. Radās doma celt lielāku un staltāku

baznicu ar labāku dzīvokli priekš uz lielāka

laukuma ārpus pilsētas nostiprinājumiem. Šis projekts

stāvēja sakarā ar citiem biskapa nodomiem. Viņš gri-

bēja; atsvabināties no padotibas Bremenes arķibiskapa
varai un centās pārvērst savu bīskapiju par arķibiskapiju.
Un taisni šinī laikā (1209) viņš piešķīra ari Doma

baznicās garidzniecibai, kura līdz tam bij nesusi melno

augustiniešu apģērbu, balto premonstratiniešu jeb rober-

tiniešu apģērbu, kā ari ši ordeņa tiesibas. Ziemeļzemju
kristianizešanas darbā premonstratinieši vispār izrādija
lielu aktivitāti. Savu lielo plānu izvešanā un ari priekšā
stāvošās baznicās būves darbos Alberts varēja rēķināties
ar ša visai darbigā ordeņa palīdzibu. Tādā kārta viņš

iepriekš bij visulabi sagatavojis*). leguvis pirkšanas
un apmaiņas ceļā no vietējiem līviem un vāciem priekš
būves vajadzigo zemes gabalu, viņš tad šo nākamo

Rigas Doma vietu iesvētija ar svinīgu procesiju sv.

*) C. Mettig, Urkundliche Beitrāge zur Geschichte des Riga-
schen Domes. Balt. Monatsschrift 33. Bd. Riga 1886, S. 574.
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Jēkaba dienā 25. jūlija 1211. gadā*). Domājams, ka tad

pat ari jau ir uzsākti baznicās būves sagatavošanas
darbi. Drīz izrādijās nepieciešami darbus paātrināt, jo

pirmā Doma baznica 1215. g. krita liesmām par upuri.
Kronists Indriķis (XIII, 3) ziņo, ka tikai pēc ša notikuma

ir iesākts būvēt jauno baznicu un biskapa mitekli.

No kurienes biskaps Alberts dabūja līdzekļus baz-

nīcas būvei un vispār saviem citiem lieliem uzņēmumiem?
Dibinoties uz mūsu Vidzemes vēsturnieku darbiem, mums

ir iespējams dot uz šo jautājumu īsumā atbildi : Baz-

nicās un priesteru uzturēšanā vietējie iedzīvotāji pieda-

lījās tikai ar desmito daļu. Līdzekļi nāca galvenām
kārtām no Vācijas, kur Alberts izmantoja savas dzimtas

īpašumus un no kurienes viņam ari nāca lieli dāvinā-

jumi. Lielākas nastas tomēr ir nesuši vācu krustneši,
kuri, sajūsmā par saviem krustā ceļojumiem, bij gatavi
uz lieliem upuriem, un, protams, ari vācu tirgotāji. Dažu

desmitu gadu laikā Alberta plānu izvešanai šinī jaunā
zemē pie Baltijas jūras ir ieguldījuši milzu kapitālus,
daudz cilvēku dzīvibu, darba und dažādu citu vērtību

tiklab garīdzniecība, bruņniecība kā ari vācu piļsoniba.
Ari pāvesti, it īpaši kad būves darbi aiz līdzekļu trū-

kuma apstājās, nāca palīgā ar uzaicinājumiem visiem

ticīgiem, dot dāvanas šim svētam uzņēmumam. Protams,
ka uz šiem uzaicinājumiem visvairāk atsaucās atkal

tikai Vācija. Tā piem. pāvests Inocencs IV. 7. februārī

1254. aicināja visus Kristus ticīgos ziedot dāvanas lab-

darīgam Doma baznicās būves darbam, kura pabeigšanai
trūka līdzekļu. Par to viņi dabūja uz 40 dienām grēku
piedošanu**).

Tā ka būvmeisteru vārdi nav minēti, tad nav zināms,
kas Doma būves darbus ir vadījis. Būvstrādnieki ir

ieceļojuši no dažādiem Vācijas apvidiem gan kā svēt-

ceļotaji, gan kā mūki. Viņi centās dabūt grēku piedo-
šanu caur teicamu darbu izvešanu***). Architekts W.

Bockslaffs pielaiž domu, ka ari būvmateriāli (kaļķi, māls

*) Bunge, Livl. Urkundenbueh I, 21. Šis dokuments ir ticis

apstrīdēts, bet no C. Mettiga aizstāvēts. Skat. Mitteilungen a. d.

livl. Geseh. XII. Bd. Riga 1880. S. 529.

•**) Šis dokuments ir nodrukāts! iekš „Mitteilungen a. d. livl.
Gesch. XII. Bd. Riga 1880, S. 373. Un vācutulkojumā no C. Mettiga
iekš „Urkundliche Beitrāge" a. a. 0. S. 577.

***) w. Neumann, „Der Dom zu St. Marien m Riga". Riga 1912.

S. 15. W. Bockslaff, „Wer sind die Erbauer desßigaschen Domes?"

Rig. .Rundschau Nr. 53, 1931.
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priekš ķieģeļiem) ir nākuši no ārienes. Tāpēc gan var

pieņemt, ka Doma baznica, pretēji latviešu preses ap-

galvojumiem — ir v acu darbs. Ar vācu naudu tika

iegūts gruntsgabals, no Vācijas nāca tāļakie līdzekļi un

vācu meisteri _un strādnieki sastādija plānu un izveda

darbus. Pat būvmateriāls nav vietējais. Pie Doma cel-

šanas latviešu tauta nav ņēmusi nekādu dalibu,
jo Daugavas lejas gala apgabalā latvieši toreiz vēl

nemaz nedzīvoja. Tikai vēlāk viņi no turienes izspieda
līdz tam tur dzīvojošos līvu s. Vaj tad patiešam vēl

vienmēr ir jāatgādina, ķa 13. gadusimtenī gar jūrmalu

dzīvoja līvi*) un ka vācieši te nometās uz dzīvi pa-

priekš neķā latvieši?
_

Būves darbi virzījās leņam uz priekšu. 1226. gadā
darbs jau bij tiktāļ veikts, ka legats Wilhelm& fon Modena

šīs Jumpravai Marijai* zemes patronesei, dāvātās baznicās

kora telpās varēja noturēt baznicās koncilu. Biskaps
Alberts (f 1229) baznicās būves nobeigšanu vairs ne-

piedzīvoja. Tiķai arķibiskapa Alberta Suerbera laikā

(1255) ir šis lielais darbs galigi nobeigts. Tā ka šis

tanī pat laika sķaitijas par arķibisķapu Prūsijā,
Vidzemē, Kurzeme, Zemgale un Igaunija, tad np ša laika

nu Rigas Doms bij par Katedrāli apgabalam, kurš
sniedzās pāri par musu dzimtenes, robežām.

Sevišķi jāuzsver ir vel tas* ka Doms neskaitījās par
valsts īpašumu, kā tas nepareizi tiek apgalvots, aiz ta

iemesla, ka viņa cēlējs, biskaps Alberts, esot bijis jaunās

kolonijas galva. Nevis ka no ķēniņa Filipa (1207)
iecelts zemes kungs (fiirsts), bet ka biskaps_viņš pār-

valdīja Doma baznicu. Baznicās tiesibu/ vēsturnieks
Pauls Hinschius, runājot, par patronāta tiesibu izveido-

šanos**), saka,_ ka karoliņgu laikmetā gan vēl ir pastā-
vējušas kautkādas, gan jau baznicās interesēs stipri
aprobežotas laicigu personu īpašuma tiesibas uz baz-

nīcām. Bet jau 11, gadusimtenī garidzniecibas aprindās
valdošs ir tas uzskats, ķa ar baznicās konzekraciju
(iesvētīšanu) laiku, t. i. laicigu personu īpašuma tiesibas

uz baznicām atkrīt. Izšķirošo vardu šinī ziņā teica pā-
vests Aleksandrs 111 (12. gadusimtenī) proti, ka galvenā
noteikšana par baznicu pieder garidzniecibai. Viņa

pēcnācēji ari neatzina zemes kungu īpašuma tiesibu uz

*) A. Bielenstein, „Die Grenzen des lettischen Volksstammes",

Petersburg 1892. S. 32, Karte 11.

**•) Hinschius, „System des katholischen Kirchenrechts 11. Bd.

Berlin 1878. S. 626.
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baznicām. Viņi aizliedza, ka zemes kungi varētu aplikt
baznicās ar nodevām, tās pārdot jeb kā citādi ar tām

rīkoties. Tamdēļ tad ir pavisam skaidrs, ka Rigas Doms

toreiz nevarēja tikt uzskatits par valsts īpašumu un ka

Alberts tikai kā garidzniecibas galva varēja būt par

valdnieku un kungu Doma baznicai'').

Tā ka Doma celšanas vēsture šinī vietā nevar tikt

pilnigi apgaismota, tad mēs pārejam tūliņ no 13. gadu-

simteņa uz 16, uz reformācijas laikmetu, kad visi uz

Doma baznicu attiecošies apstākļi tika pilnigi pārvei-
doti**). Pēc tam kad 1522. gadā „rāte" un pilsoņi bij

izšķīrušies par „tīrās mācības" sludināšanu, tika ievesta

abās pilsētas baznicās, Pētera un Jēkaba, evaņģēliskā

dievkalpošana. Bet Domā vēl turpināja katoļu diev-

kalpojumus. Doma baznica un pie tās piederošās ēkas,
atrazdamās ārpus pilsētas mūriem, sastādija atsevišķu
iecirkni, kurš bij savienots ar pilsētu ar atsevišķu eju
caur pilsētas mūri. Te dzīvoja augstāki un zemāki garīdz-

nieki, kuri bij palikuši uzticīgi katoļu ticibai, kuri ne-

tikvien ka noturēja vēl Dieva vārdus pēc vecā rituāla,
bet ari sarīkoja svinīgas procesijas. Evaņģēliski ticigiem

pilsoņiem tas nepatika. Bet tikai 1524. gadā sāka tam

pretoties. Pēc tam kad ta gada pavasarī Pētera un

Jēkaba baznicās bij notikuši lieli kari pret bildēm, liel-

dienu sestdienā (26. martā) pēc lielās piektdienas pro-

cesijas ielauzās tautas bars ari Domā. Lielāki postijumi
gan pagaidām nenotika, bet tomēr rāte turēja par vaja-
dzīgu dārglietas un svētumus noglabāt drošākā vietā.

Nemieri atkal atkārtojās augustā, laikam sakarā ar

strīdiem, kuri bij pilsētai ar jauno arķibiškapu Johannu

Blankenfeldu. Sinī pēdējā svētbilžu šturmešanā Rigā
Doma baznicā tika stipri daudz sagrauts. Baznica pate
tomēr vēl palika Doma garidzniecibas īpašumā un viņā
tika noturēti katoļu Dieva vārdi. Novembrī 1524 rāte

un draudze pieprasija Doma slēgšanu. Neskatoties uz

ordeņmeistera Plettenberga samierinošo starpniecību rāte

apķīlāja Domu un tai piederošās imobilijas un padzina
tur dzīvojošos garīdzniekus***). Protams, ka arķibiskaps

*) Velaka domu apmaiņa šeit neko nav grozijusi. Skat.

Hinschius a. a. 0. IV. Bd. Berlin 1888. S. 164. Anm. 5.

**) B. Hollander, „Ūber die Anfānge der evangelischen
Domgemeinde". Die Domgemeinde im Jaure 1923. Ein Jahrbuch.

Riga 1924.

***) Arbusow, „Die Einīiihrung der Reformation m Liv-, Est- und
Kurland". Leipzig 1921. S. 402.
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pret to stingri protestēja. Vel vienmēr tika prasīts, lai

atdod atpakaļ baznicu un viņas īpašumus. Bet visās

ilgus gadus vestās sarunās arķibizkaps nepanāca ne-

kādu labvēligu rezultātu. Gan tas dabūja atpakaļ biskapa

dzīvojamās ēkas un pēdējais arķibiskaps Wilhelms fon

Brandenburgs tanīs ari nomira 1563. gadā*), bet baznica

vairs netika atpakaļ atdota. Kad viņa īsti ir nodota

evaņģēliskiem Dievkalpojumiem — nav noteikti zināms.

Varbūt tas jau ir noticis, par ko daži apstākļi liecina,
1527. gadā**). 1540. gadā baznicu pārvaldīja kā pēr-
minderi divi rāts kungi un viens vecākais***).

Beidzot 1551. gadā arķibiskaps Wilhelms nolēma

formāli atteikties. Pēc ilgu un garu sarunu vešanas tika

noslēgts izlīgums 16. decembrī 1551f) starp arķibiskapu
un Doma garidzniecibu vienā pusē un Rīgas pilsētu otrā

pusē. Visumā ņemot, īpašuma tiesibas uz Doma kapiteli
tam tiek atdotas atpakaļ. Doma baznicās atslēgas tiek

nodotas arķibiskapam un Doma garidzniecibai, kuras tie

apņemas rātei atkal atdot. Ta pate baznicās admini-

strācija, kas tagad ir iecelta no Rigas pilsētas, paliek
līdz vispārēja, brīva kristiga koncila apspriedie. Tad

seko dažādu citu lietu nokārtošana un beidzot apņemas

arķibiskaps un garidznieciba visu līdz šim notikušo piedot:
visi strīdi un nesaticiba lai būtu galīgi izbeigti un likvi-

dēti uz visiem laikiem. Par to maksā Riga 18,000 Rigas
marku trijos termiņos. Šinī dokumentā nav nekur runa

par pārdošanu. Ir tikai noslēgts izlīgums un ta maksa

ir uzskatama kā atlīdzība par pārciestām likstām. Tie-

sibu pārdot arķibiskapam ari nemaz nebija. Baznicās

īpašumu pārddšana vaj pat to sašaurināšana pēc katoļu
baznicās likumiem nemaz nebij pielaižam un varēja tikt

pielaista tikai sevišķi svarigu iemeslu dēļ, ievērojot pie
tam zināmas formalitātes. Immobilia et pretiosa mobilia

pārdošanas tiesibas ir rezervējis pāvests Pauls 11. 1468.

gadā Svētajam krēslamff).
No ta laika Doma baznica bija pilsētas baznica,

tāpat kā citu pilsētu baznicās. Tanīs vētrainos refor-

*) Sitzungsberichte der Gesellschaft fūr Geschichte und Alter-

tumskunde zu Riga īiir das Jahr 1896. S. 16.

**) Arbusow a. a. 0. S. 583 und 662. B. Hollander a. a. O. S.

15. ff.

***) W. Neumann a. a. O. S. 27.

f) Nodrukāts iekš Monumenta Livoniae antiquae, IV. Bd.

S. CCLXXXV. Nr.169.'

ff) M. Buchberger, Kirchliches Handlexikon 2.8d. Miinchenl9l2.



7

macijas gados Rigas pilsēta pārņēma dažādus baznicu

īpašumus. Princips pie tam, kas gan ne vienmēr tika

ievērots, bij tas, ka viss, kas iepriekš bij dots Dievam,
ari turpmāk jādod Dievam un jāizlieto priekš nabagu un

baznicās kalpu apgādāšanas. Tādā kārtā tika nodibi-

nāta „vispārēja kase" priekš baznīcas nabagu apgādā-
šanas*). Pilsēta pārņēma ari baznicu. Rātei piederēja
galvenā vara, viņai bija patronāta tiesibas un viņa pār-
valdīja baznicu ar sevišķi ieceltu baznicās administrā-

ciju. Baznica pate tomēr bij juridiska persona**) un

viņai bij ari jau no paša sākuma savi īpašumi, kas no

pilsētas īpašumiem bij šķirti, tāpat kā tas ari bij ar

citām baznicām. lekš „Privilegium Sigismundi Augusti"
no 28. novembra 1561, kur Polija garantē Vidzemei

viņas tiesibas, ir ari dots pieprasītais solijums, lai baz-

nicās tiktu uzturētas un izpostītās remontētas un uz-

būvētas un no viņa karaliskas majestātes valdības ap-

gādātas, un ja kādi īpašumi būtu bijuši atņemti, lai tie

tiktu atkal atdoti jeb ari ar līdzvērtīgiem (aequivalens
praetium) apmainīti un kompenzeti***). Baznicām tā tad

bij pašām savi īpašumi, kuri tika gan apsargāti un uz-

raudzīti no citām iestādēm, bet nebij, to īpašumā.

Ir zināms, ka Polija savus solijumās nav turējusi, ka

karalis Stefans Batorijs 1582. g. pieprasija Jēkaba baz-

nicās atdošanu un panāca to pa daļai ar to, ka piedrau-

dēja atņemt Domu. Zīmējoties uz šo lietu ir divi doku-

menti, kurus ir izdevis karalis 7. aprilī 1582. gadā. Ar

pirmo dokumentu viņš uzdāvināja biskapa dzīvokli un

Doma kapiteļa īpašumus pilsētai (iisidem civibus nostris

donamus et conferrimus m perpetuum). Ar otro doku-

mentu viņš atdod Jēkaba baznicu atpakaļ katoļiem un

nodod Domu un citas baznicās pilsētai un rātei, pie kam

šai pēdējai ari piešķir patronāta un pārvaldības tiesibas

(civitati nostrae aut adeo consulatui Rigensi concedimus

omneque jus patronātus et collationis nostrum m eosdem

transferrimus et transfundimus m perpetuum eorumque

jurisdictioni adscribimusf). Te ir jākonstatē, ka šinīs

abos dokumentos attiecibā uz arķibiskapa mitekli un

*) Arbusow a. a. O. S. 400, 563, 572.

**) Skat. šini sakariba deputāta Pussull kga referātu „Rig.
Rundschau", 1931. Nr. 53.

***) C. Schirren, „Die Kapitulation der livl. Ritter- und Land-

schaft und der Stadt Riga". Dorpat 1865. S. 5.

f) Dogiel, „Codex diplomaticus Regni Poloniae etc." Wilna 1759.

S. 314, Nr. 185.
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baznicām tiek lietoti pavisam dažādi izteicieni un ka

attiecibā uz baznicām tiek piešķirtas noteiktas tiesibas

rātei.

Zem patronāta tiesibām saprot zināmas tiesibas, kuras

no kompetentām augstākām baznicu iestādēm tiek dā-

vātas tiklab fiziskām kā juridiskām personām un kuru

sekas ir zināmi pienākumi. Zem „Collatio" baznicās

likumos saprot kāda baznicās amata nodošanu kādai

derigai personai caur kompetentu augstāku baznicās

personu*). Doma baznicās tiesiskais stāvoklis ar šo ka-

raļa aktu nekādā ziņā netika grozits, piekam ir vēl ap-

šaubāms, vaj karaļam vispār bij tiesibas, kautkādi rī-

koties ar pilsētas baznicām.

Tā tas ir ari palicies gadusimteņos. Doma baznica

ir vienmēr Uzskatīta kā juridiska persona, kura pate, ar

piekrišanu no valdibas (rātes, ministera vaj ķeizara),

rīkojas ar saviem īpašumiem**). Vienmēr tika stingri
ieturēta starpiba starp pilsētas un baznicās īpašumu.
Tā piem. kad 1785. gadā viens baznīcas nams tika pār-
dots kronim, šis pieprasīja parādīt mājas dokumentus.

Izrādījās, ka tādu nebija, jeb ari varbūt tie bij pazuduši

vaj ari nemaz nebij eksistējuši. Rāte apliecināja, ka tas

nams, kurš jau kopš vairak kā gadusimteņa nepārtraukti
ir Domas īpašumā un lietošanā, ir „likumigs un neap-
strīdams Doma baznīcas īpašums***). 19. gadu simtenī

tiklab ar likumu par evanģ.-luter. baznicām Krievijā no

1832. g.f), kā ari ar Baltijas guberņu īpašiem liku-

miemff) baznicu īpašumu pārvaldišanas kārtib a tika

stingri noteikta. Rigas pilsēta nekad nav prasijusi ci-

tādu tiesibu, kā tikai uzraudzibas tiesibas par baznicām,

un tai ari citādu tiesibu nekad nav bijis. No rātes pro-

tokoliem šinī ziņā attiecibā uz Doma baznicu var dabūt

dažādus pierādījumus. Piemēram kad 1849. gadā Doma

skolas nams bij jāpārbūvē, tad par to jau iepriekš tika

ziņots baznicās administrācijai, lai viņa varētu eventueli

uz baznicu, kurai Doma skolas nams piederēja, attic-

*) Buchberger, „Kirchliches Handlexikon." Mūnchen 1912.

**) Skat. J. Chr. Berens, „Das ālteste Kirchenbuch der Dom-

kirehe(1608—1619)". Sitzungsberichte der Gesellschaft fiir Geschichte

und Altertumskunde v. J. 1890.

***) Protokoli desRig. Rats im Stadtarchiv vom 1. August 1785 11.

S. 377.

f) Skat. die Ausgabe von R. v. Frevmann, Reval 1901.

Kapitel 10.

ff) I. Teil Behordenverīassung § 458 11, 12. 111. Teil Privatrecht

§ 595 und 713.
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cošās intereses vērā ņemt*). Vēl skaidrāk šīs attiecības

ir izredzamas no kāda protokola no 4. jūlija 1852 (11. S. 21).
Lielā ģilde uzskatīja par ieteicamu, lai baznicās īpašumi
tikt turēti stingri norobežoti no pilsētas īpašumiem. Kādā

citā reizē (1850) Doma administrācija paskaidro, ka

viņai pret projektējamo pārbūvi nebūtu nekas pretim,
tikai ar to stingro noteikumu, lai viņas tiesibas un da-

žādie ienākumi no tam neciestu un lai baznica ari uz

priekšu, kā līdz tam, būtu pilnīga saimniece par saviem

īpašumiem**). Tāpat 1854. gadā sakarā ar kādu izlī-

gumu ar mirušā rāts kunga Dāvida fon Wikena manti-

niekiem attiecibā uz strīdīgām ēkām bija runa par

„neapšaubamām vienigi Doma baznicai piederošām īpa-
šuma tiesibām***). Beidzotlßßß. gadā, kad pate baznica

un viņai piederošie imobiļi tika ievesti jaunās grimts
grāmatās, pate rāte konstatēja, ka šie imobiļi kopš
nezināmiem laikiem ir atradušies Domas baznicās īpa-
šumā un ka tas tā ari stāv ierakstīts pilsētas zemes

grāmatāsf).
Pēc W. Neumann apraksta Doma kā protestantu

baznica būvnieciskā ziņā vislabaki ir bijusi nostādīta

ap 17. gadusimteņa beigām. Ar pēdējo 18. gadusimteņa
ceturksni iesākās nīkuļošanas periods. Sevišķi bēdigi

izskatijās, kad laikā no 1812—1814. baznicu izmantoja
kā labibas magazinu, no ka viņa dabūja lielus bojā-
jumus, kuri tikai pa daļai bij izlabojami. Ap 19. gadu-
simteņa vidu kņazs Suvorovs deva spiedienu par Doma

atbrīvošanu un restaurēšanu. Dažas blakus ēkas, piem.
Doma skolas nams, atradās jau pilnigā sabrukuma stā-

voklī, tā ka skolai bij no turienes jāizvācas (1850). Lai

sagādātu līdzekļus remontam, pilsēta nolēma maksāt par

no viņas līdz tam par velti lietotām telpām (Doma

skola, pilsētas grāmatu drukatava un konsistorija) uz

priekšu īri ff).

Pagājušā gadusimteņa 80-to gadu sākumā Rīgā radās

dzīva interese par kultur vēsturiskiem jautājumiem, kas

nāca ari par labu Doma baznicai. Strādāts tika ar lie-

lāku enerģiju kā līdz tam. 1883. g. baznica dabūja

jaunas ērģeles, kas toreiz skaitījās lielākās Eiropā, par

*) Prot. des Rats v. 22. April 1849 I. S. 572.

***) Prot. des Rats v. 10. Mārz 1850. S. 419.

***) Prot. des Rats vom Februar 1854 I. S. 222

f) Prot. des Rats vom 1. Februar 1888.

tf) W. Neumann a. a. O. S. 72.
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ko Riga bija visai lepna. No liela svara ari bija tas,
ka 1885. g. nodibinājās Riga „Doma būves biedriba" kā

nodaļa pie „Vestures un senatnes petišanas biedribas".
Šīs biedribas darbībai, kupa visādā ziņā no baznicās

administrācijas ar birģermeisteru Emilu fon Boetticheru

priekšgalā tika pabalstīta, ir jāpateicas par to, ka Doma

atjaunošanas darbi, Doma muzeja un pastorata būve zem

lietpratīgas vadības sekmigi tika veikti. Līdzekļi tam

tika sagādāti gan caur aizņēmumu, gan caur dažādu

vācu ģimeņu un korporāciju dibinātiem fondiem. Vienigi
pateicoties pilsētas un lauku vāciešiem Doma restaurē-

šanas un izdaiļošanas darbi tika izvesti līdz galam*).

Vācu Doma draudze, kurai pēc 23. septembra 1919.

gada likuma piekrita patronāta tiesibas, varēja valdīt

par baznicās īpašumiem netraucēti līdz 1923. gadam. Bet

kad 23. martā 1923. g. tika Saeimā pieņemts likums par
Jēkaba baznicās atdošanu katoļiem**), tad tam no depu-
tāta Zemgaļa tika pielikta piezīme, ar kuru Latvijas
biskaps dabū tiesibas uz Doma baznicās un viņai pie-
derošo īpašumu lietošanu. Praktiskā ziņā gan šim li-

kumam nav bijis lielas nozīmes, bet viņš tomēr satrici-

nāja līdz tam noteikti skaidro Doma baznicās juridisko
stāvokli. Zināmu noteiktību atkal likās dodot turpmākie
likumi. 24. maijā 1923. g. tika ar likumu noteikts, ka bez-

atlīdzibas atsavināšanas nav pielaižamas. Tāļak tika ar

likumu nols. jūnija 1927. g. noteikts, ka strīdus jautājumus

par baznicu un draudžu īpašumiem izšķir attiecīgā tiesa.

14. augustā 1928. gadā tika pieņemts ev.-luter. baznicās

likums, ar ko baznica iegūst pašpārvaldišanas un paš-
nolemšanas tiesibas. § 6 par baznicu tiesibām skan

šādi: „Evanģeliski-luteriskās baznīcas īpašumā un lieto-

šanā atrodošies Dievnami, lūgšanas nami un kapsētas
nevar tikt atsavināti pret šīs baznicās gribu, nedz kon-

*) Par Doma restaurēšanas darbiem raksta W. Neimans (Neu-
mann) und skat. ari „Rechenschaftsberichte der Abteilung der Ge-

sellschaft fiir Geschichte und Altertumskunde m Riga īiir den Dombau

1885—1910".— Sakarā ar šo varbūt derētu ari aizrādit, ka 1852. gadā
Mārtiņa baznica ar pastoratu tika celta ar Lielās ģildes un vecākā

Michaela fon Bulmerincqa dāvinātiem līdzekļiem, un ka ari (1876)
Trijadibas baznicās būve notika uz ģilžu rēķina.

_

Tāpat ari Lutera

baznica (1888) galvenam kārtām tika celta ar vacu_ privātpersonu
un korporāciju dāvinājumiem. Tā tad šinīs gados vāci ir gādājuši
netikvien par sevi, bet ari par latviešiem, kuriem vispirma kārtā

nāca par labu šīs baznicās.

**) Sakara ar šo_ bez pajumtes palikuse latv. Miera draudze

tika uzņemta viesmīliga kārta no vacū Doma draudzes.
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fisceti, nedz ari citiem mērķiem nodoti." Beidzot Vis-

latvijas sinodē 9. aprilī 1931. g. tika noraidīts ar 396 balsīm

pret 14 priekšlikums, ar kuru bija domāts ierobežot

draudžu lietošanas un pārvaldišanas tiesibas par sa-

viem baznicu īpašumiem par labu citām jaundibinatām
draudzēm. Tanī pašā sinodē tika konstatēts, ka Doma

draudze lieto un pārvalda savus baznicās īpašumus uz

1919. gadā pieņemtā likuma pamata un ka Doma draudzes
tiesibas ar likumu par katedrālēm no 1923. g. attiecibā uz

citām draudzēm nav sašaurinātas. Ari Latvijas bīskapam
nav ar šo likumu piešķirtas nekādas jaunas pāri par

līdzšinējām evang.-luteriskās baznicās tradicijām ejošas
tiesibas uz Doma baznicās lietošanu.

Ka tomēr visi šie likumi un likumigie noteikumi, ar

kuriem skaidri un gaiši ir noteikts Doma tiesiskais

stāvoklis, nedod nekādu drošu aizsardzibu, kā to varētu

sagaidit no likumiem tiesiskā valstī, tas ir izredzams no

pēdējā laika notikumiem, kuru attēlošana vairs neietilpst
ša raksta robežās.

Riga, 1931. g. maija.

Biskapa D. P. H. Poelchau'a raksts.

Doma jautajums un kopejā baznica.

Jau ilgāku laiku mūsu zemes vācieši ar aizturētu

elpu seko cīņām, kas notiek ap Doma baznicu. Viņu
svētākās intereses ir apdraudētas un viņī jūtas dziļi aiz-

vainoti. Nepārtraukti viņi ir padoti smagiem apvaino-
jumiem un apmelojumiem, un īstenībā iepretim visiem

faktu sagrozijumiem, kas tiek praktizēti sakarā ar cīņu
ap Domu, viņi ir gandrīz nostāditi bezpēcigu skatitaju
lomā. Ar smagu sirdi viņiem ir jānoskatās, ka viens

no mūsu lielākiem svētumiem tiek pataisits par politiskas

kņadas objektu. Bet būtu pavisam maldigi, ja mūsu

vācu tautas piederīgie šinī nesmukā lietā uzskatitu tikai

vienīgi sevi par apdraudēto un cietošo daļu. Doma

jautājums ir vispirmā kārtā baznicās jautājums un viņa

liktenīgās sekas gulsies uz visu kopējo valsts baznicu.

1928. gada augustā valdiba izdeva likumu, ar kuru

starp citu tiek aizliegta baznicu, lūgšanas namu v. z.

evang.-luter. baznicai piederošu, dievkalpojumiem vaja-

dzīgu īpašumu atsavināšana. Šis likums stāv vēl spēkā.
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Un kamēr viņš vēl stāv spēkā, vajadzētu taču būt pilnigi

neiespējamam, ka ar kādu jaunu likumu vienu vaj otru

baznicu pārvērš par valsts īpašumu. Bet ja, neskatoties

uz visu, tāda iespējamība tomēr visā nopietnībā tiek

pielaista, bez ka no attiecigām likumu un sabiedrisko

mieru sargājošām instancēm pret to tiktu izteikts pro-

tests, tad par to gan ir jo smagi jāuztraucas baznicai.

Viņa vairs nevarēs sev apslēpt, ka viņas attiecibās ar

valsti trūkst vajadzigās stabilitātes un drošības. Viņai
ir jābūt katru brīdi sagatavotai uz to, ka valsts ari uz

priekšu aiz šādiem vaj tādiem iemesliem varēs pieprasīt
tai uzticēto īpašumu atdošanu resp. baznīcas īpašuma
tiesibu apcirpšanu. Un viņai ir jābūt skaidrībā par to,
ka katra tāda iejaukšanās no valsts puses būs diktēta

nevis no baznicās interešu viedokļa, bet no politiskām

kombinācijām. Viņai būs ta dibinātā sajūta, ka nu viņas

saskaņotai kopdarbībai ar valsti un valsts labā ir izrauti

visi pamati zem kājām. Kaut ari principālie ticibas jau-

tājumi pie lielākās latviešu pilsoņu daļas, ar neaprobe-
žotu nacionālā naida kurināšanu, tagad ir atstāti pavisam

novārtā, tad tomēr netrūkst ari vēl starp latviešiem no-

pietnu ļaužu, uz kuru sirdīm un sirdsapziņu jo smagi

gulstas Doma baznīcas jautājums, jo viņi redz it labi,
ka te īstenībā lieta negrozās vis ap kautkādām vācu

privatinteresēm, bet gan ka te ir apdraudēta visa mūsu

baznicās pastāvēšana.
Bet klāt vēl nāk citi ļaunumi. Strīdus sacelšana ap

Doma baznicu ir radījusi bīstamu plaisu starp abām ar

Dieva ziņu šinī baznīcā savienotām tautībām. Savā laikā

vāciešiem un latviešiem bij jāpieliek lielas pūles kopējā

cīņā par savas baznicās lietu nokārtošanu, lai varētu

kristigā saticībā un saderībā dzīvot un strādāt. Likās,
ka visas šīs cīņas nu jau būtu pagātnē aizgājušas. Sa-

prašanās gāja no gada uz gadu arvien vairāk uz priekšu

un gribējās cerēt, ka, ari piepaturot katram savas na-

cionālās īpatnības, tomēr izdosies nodibināt mūsu dzim-

tenē garīgi vienotu Dieva draudzi. Nesmukie strīdi ap

Domu šīs cerības nu ir stiprā mērā aptumšojuši. Kas

novēroja ša pavasara sinodes gaitu, dabūja to smeldzoši

sāpīgo iespaidu, ka mūsu kopējā baznīcā starp vāciešiem

un latviešiem no jauna ir atvērusies dziļa plaisa. No

mūsu latviešu ticibas brāļu puses izskanēja tik liela ne-

uzticība, lietu izprašanas trūkums un instinktīvs naids

pret mums, ka katrs lietišķs iebildums un katra mieriga

saprašanās likās pilnigi neiespējami. Maitājošā sēkla,
ko mēnešiem ilgi daļa latviešu preses seja tautā, dīga
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un nesa augļus. Ta vien jau ir ļoti bēdiga parādiba
Bet ja vēl ievērojam tagadējā stāvokļa nopietnibu visā

visumā, briesmas, kas draudno austrumiem mūsu baznicai

ar pilnigu Dieva noliegšanu un cīņas sludināšanu uz

dzīvību un nāvi, tad patiešam sirds lūst vaj pušu no

sāpēm par to nesaticību un naidu, ko sēj daļa no mūsu

pašu baznicās piederīgiem. Tas nebūs tik drīz izlabo-

jams. Doma kara ļaunais iespaids ir saindējis visu

sabiedrību un būs jāpārvar daudz grūtibu, lai atsvabinātu

baznicu no nacionālā naida iespaida. Tiklab latviešiem,
kā vāciešiem, kam stāv pie sirds evanģelijuma lieta,
nāksies vēl jo karsti cīnities par savas baznicās mieru

und vienibu, lai ta izveseļotos un kļūtu par stipru fronti

un aizsarga valni, kas mums ir nepieciešams, lai laika

vētras un aukas mūs galīgi nenoslaucitu no zemes virsas.

No ša viedokļa mums ari ir jāskatās, lai varētu sa-

prast, ko nozīmē Doma jautājums priekš mūsu vācu

baznicās kā atzevišķas vienibas. Ir skaidrs, ka vācu

draudzēm Doma jautājums stādās citadigi priekšā nekā

latviešiem. Ja latvieši ar Doma atsavināšanu cerē itin

kā kautko iegūt, tad vāciešiem ar to draud netikvien

kā faktisks, bet ari ļoti sāpigs zaudējums morāliskā

ziņā, kurš ietver plašākas aprindas, nekā tikai Domā

draudzi. Jo taču ar šo dievnamu ir cieši saistita visa

mūsu zemes vācietiba. Doma baznica ir kā acu lieci-

nieks un kā gadusimteņiem ilgas vēstures zimbols.

Mēģināt viņai šo nozīmi atņemt, ir veltigas pūles, jo
vēstures notikumus taču nevar izdzēst. Var protams

gan mums atņemt mūsu tiesibas uz baznicu un ar to

dot sāpīgu triecienu visai mūsu tautai. Neskaitāmi mūsu

tautas piederīgie ir saistiti ar Domu ar svētām atmiņām.
Visos valsts stūros dzīvo izkaisīti vācu baltieši, kuri

iesvētīšanas vaj laulāšanas dienā ir stāvējuši pie

viņa altāra un sēdējuši zem viņa kanceles un no šeit

dzirdētiem vārdiem varbūt ir saņēmuši svētibu, kas

tiem ir visu mūžu
_

gājusi līdzi. Ja visu to ievēro-

jam, tad nebūt nebūs pārspīlēts, ja teiksim, ka Doma

atņemšana dziļi aizvainotu vācu tautas dvēseli. Bet

ne tikai tas vien. Cīņā ap Domu no latviešu puses

daudzkārt ir skanējuši vārdi, kuri visās musu_ vācu

draudzēs ir radijuši stipras bažas un rūpes. Ir jārēķinās

ar to, ka ja tiešam sāktu atsavināt vācu baznicu īpa-

šumus, tad ari tas mazumiņš baznicu un citu ticibas

vajadzibām kalpojošo ēku
L

kas vēl atrodas mūsu lieto-

šanā un pārvaldišanā, būtu apdraudēts. Musu vācu

draudzes nojauš, ka te tiek radita precedence, kura pa-
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dara nedrošu visu turpmāko draudžu dzīvi un darbu-

Un šāda apziņa atstāj bremzējošu iespaidu uz darba

prieku un sekmēm. Bez tam katrs īpašuma zaudējums,

jau tā ar lieliem grūtumiem kaujošos vācu baznicu

iedzen vēl lielākās financielās grūtibās, kas no kara un

pēckara laikos smagi piemeklētai vācu tautai nebūtu tik

viegli pārciešams. Un beidzot_ mums ir jāsaka, ka ar

Doma baznicās kariem saģiftetā atmosfēra liek ari zem

jautājuma zīmi mūsu līdzdarbības iespējamību mūsu

kopējās dzimtenes baznicās izkopšanā un nostiprināšanā.
Ja latviešu baznīcas vadošās personas vācu līdzdarbību

negrib ciest un ja mūs uzskata kā traucēkli un mūsu

darbu noniecina un diskreditē savas tautas priekšā, tad

mēs kļūstam bez mūsu vainas_ par traucējošu faktoru

kopējās baznīcas dzīvē un darbā un nevaram tai vairs

būt par svētibu, kaut ari mēs no visas sirds un dvēseles

tai gribētu kalpot. Tie ir fakti, kuri gan vēl nav skaidri

pārredzami, bet kuri mūsos rada lielas bēdas un rūpes.
Visā visumā ņemot, Doma jautājuma nozīme priekš

mūsu vācu baznicās lietas ir ļoti liela. Kāds ari ne-

būtu šīs neglītās cīņas gala iznākums, no viņas sekām

mums vēl katrā ziņā ilgi būs jācieš. Skaidrs tomēr ir

viens. Viss tas, kas mums ir jāpārcieš, nav tomēr jāsa-

prot vienīgi kā cilvēku ļaunās gribas izpaudums. Vis-

beidzot mums tas ir jāsaņem kā Dieva pirksts. Mums

ir jāsaprot, ka viss tas slēpj ari iekš sevis svētibu priekš
mums. Un ar šo tad ari ir izteikts, kāds stāvoklis mūsu

vācu draudzēm šinī jautājumā jāieņem. Uzdevums, ko

Dievs tas Kungs mums ir uzlicis, uzdevums, izbūvēt

pašiem sevi par stipru garigu centru, tas paliek spēkā
ari tad, ja mums atņem Domu. Tas paliek spēkā un

prasa no mums vēl vairāk darba nekā līdz šim. Ja

mūsu draudzēm atkal ir japārliecinajas par bibeles vārda

patiesību, kurš saka, ka ja kādam sāp viens loceklis,
tad sāp ari visi locekļi līdzi,_tad tas, ko mēs tagad pār-
dzīvojam, lai mūs sakaļ vēl ciešāki kopā par vienu

stipru vienību, lai slēdzamies šinī nopietnā brīdī, kas pār
mums ir nācis, vienā lūdzēju draudzē kopā, kura ar

Dieva ta Kunga palīdzību cīnās par mūsu baznīcas at-

dzimšanu un uzplaukšanu, lai esam stiprināti nest ar

prieku upurus un pārciest grūtības, — tad ari no šīs

lietas un vietas mēs nebrauksim vis_ uz leju, bet uz

augšu un mācīsimies turēt galvu augšā ticēdami, ka:

„Mums debessmanta paliks".
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Māzitaja Aleksandra Burcharda raksts.

Latvijas evanģ.-luter. baznicas virsvaldes

un zinodes stāvoklis Doma jautajumā.

Latvijas evanģ.-luter. baznicās satversmes § 47

noteic: „Ja baznicās īpašumus lieto divas vaj vairākas

draudzes, tad nesaskaņas, kas ceļas kopējos īpašumus

pārvaldot, izšķir baznicās virsvalde".

Uz ša paragrāfa pamata tā tad izlemjošā instance

Garnizona draudzes paceltā strīdus lietā ari būtu baznī-

cas virsvalde. Šinī garā baznīcas virsvalde ari ir savus

pienākumus pildījusi. Tā ka Garnizona draudze atsaucās

uz 1923. g. likumu (skat. pielikumu), tad baznicās virs-

valde iecēla specielu juristu komisiju, kurā lai minēto

likumu izpētītu, vaj tas dod Latvijas biskapam resp.
baznicās virsvaldei tiesibas, izlikt kādu draudzi no

baznicās un ielikt tanī vietā kāud citu draudzi. Komisija
uzrādija vairākas juristu atsauksmes. Rezultāts bij ne-

gatīvs. (Skat. pielikumā senatora barona Disterlohe

atsauksmi.) Uz kāda baznicās virsvaldes locekļa ierosi-

nājumu bij jānotiek apspriedei starp Doma, Garnizona

un Miera draudžu mācitajiem. Neskatoties uz lielo pie-
kāpšanos no Doma draudzes mācītāju puses vienošanas

nenotika, jo Garnizona draudzes mācitajs paskai-

droja, ka viņam no Garnizona draudzes priekšniecibās
sarunu turpināšana noliegta. Pēc tam baznicās virs-

valde oficielā kārtā nolika 2 sēdes starp attiecīgām

draudzēm, kurās lai nāktu pie kādas vienošanās

(16. oktobrī 1930 un 8. janvārī 1931). Sēdes notika

lekšlietu ministrijas sēžu zālē baznicās virsvaldes locekļu
vadibā. Ari šīs sēdes palika bez sekmēm, jo, neska-

toties uz lielo piekāpšanos no Doma un Miera draudžu

puses attiecibā uz laika sadališanu un baznicās lieto-

šanu — Garnizona draudze par visām lietām pieprasija

līdzpārvaldišanas tiesibas. Šo tiesību Doma draudze

nevarēja dot. Un ari Miera draudze toreiz vēl tādu

prasību uzskatīja par stipru. Katrā ziņā kāds no Miera

draudzes priekšniecibās locekļiem bij tanīs domās, ka

esot skaidrs, ka Garnizona draudzepar mieru nedomājot,
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viņa gan izliekoties, itin kā vestu cīņu tikai pret vācu

Doma draudzi, bet īstenībā vedot ari cīņu pret latviešu

Miera draudzi, jo gribot būt vienigā Doma valdiniece.

Uz baznīcas virsvaldes pieprasījumu Doma draudze moti-

vēja savu viedokli (rakstā no 5. novembra 1930Nr. 95) šādi:

„Doma draudzei ir netikvien tiesibas, bet ari

pienākums pārvaldit Doma baznicu. To no-

teic Latvijas evanģ.-luter. baznicās satversme ar

§§ 41 un 42 un ar noteikumiem 39 un 15.

Šo savu_ pienākumu viņa nevar ne pilnigi,
nedz pa daļām pārnest uz kaut kādu citu draudzi

vaj iestādi. Garnizona draudzes prasībai, lai ta

tiktu pieņemta uz paritātes pamata Doma baznīcas

pārvaldīšanā, trūkst jebkādu tiesisku pamatu.
Tāpēc ši prasība tiek vienbalsīgi noraidīta no

Doma draudzes baznicās padomes. Doma draudzes

baznicās padome cer, ka Garnizona draudze šo

dibināto viedokli atzīs. Pamatojoties uz šo, Doma

draudzes baznicās padome ir ar mieru atlikt

savus dievkalpojumus uz pīkst. 11,15 dienā,
lai tādā kārtā Miera un Garnizona draudzes va-

rētu savā starpā vienoties par baznīcas lietošanu

rīta stundās vēlākais līdz pīkst. 11. Baznīcas

padome piekrīt ari tam, ka baznica var tikt izlie-

tota no latviešu draudzēm pa svētdienām no pīkst.
I dienā priekš kristīšanām un laulāšanām.

Doma draudzes baznīcas padome gan saprot,
ka baznicās atdošana citām draudzēm līdz pīkst.
II un atkal pēc vācu Dieva vārdiem stiprā mērā

apgrūtinās pašas Doma draudzes dievkalpo-

jumus, it īpaši lielos svētku pievkalpojumus.
Bet vadoties no gribas, panākt samierināšanos

starp Doma draudzi un no viņas kā viesi savā

pajumtē pieņemto Garnizona draudzi — padome
tomēr izšķiras par augšā pievesto lietas nokārto-

šanu, pieņemot, protams, ka Miera draudze tam

piekrīt."

W- f 9. un 10. februārī 1931 savā kopsēdē baznicās virs-

valdei atkal bij jānodarbojas ar Garnizona draudzes

prasibu. Tika iznesta vienbalsīgi rezolūcija, ka ne Lat-

vijas biskapam, ne baznicās virsvaldei nav tiesibu iz-

pildi! Garnizona draudzes prasibu attiecibā uz Doma

baznicu.

Biskapam D. Irbēm, kurš visa šim lieta turējies

stingri objektivi baznīcas satversmes robežās, kas ar
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§ 41 nepārprotami skaidri aizsargā vācu Doma draudzes

tiesibas, par ko viņš savas patiesības dēļ no šovinistu

puses ir daudzkārt zaimots, baznicās virsvaldes kopsēdē,

par viņa taisnigo uzstāšanos, tika izteikts uzticības votums.

Un tad 8. un 9. aprilī 1931 sanāca Latvijas Sinode.

Sinodes dienas kārtibā bija ari Doma un Garnizona

draudžu strīdus jautājums. Gala vārds tā tad šinī lietā

bij jāsaka Sinodei. Varam iedomāties, ar cik lielu inte-

resi šo sanāksmi gaidīja. Tā ka Sinode sastādās netik-

vien no mācitajiem, bet ari no draudžu priekšstāvjiem,
kuri mēnešiem ilgi bija apstrādāti no nacionalistiskās

preses kūdīšanas rakstiem, tad varbūtējais Sinodes vie-

doklis nebij skaidri paredzams. Kaut ari bij pielaižams,
ka, atskaitot dažus pazīstamus šovinistus, laba daļa mā-

cītāju nostāsies kopā ar savu biskapu uz likumības un

taisnibas viedokļa, tomēr bij jarēķinajas ar stipri vien-

pusīgu šīs lietas apspriešanu nacionalistiskā garā. Un

drīz vien ari šis noskaņojums izpaudās.

Biskaps D. Irbe bij izsūtījis draudzēm plašus mate-

riālus apspriešanai par baznicās un draudžu izbūves jau-
tājumiem. Šiem materiāliem ari vajadzēja nākt apsprie-
šanā Sinodē. Jau pats pirmais jautājums te bij ļoti
svarigs priekš Doma baznicās. Tas zīmējās uz Latvijas
evanģ.-lut baznicās satversmes 41. paragrāfu. Šis para-

grāfs (izvilkumā) skan šādi: „Tiesibas, baznicās mantu

lietot un pārvaldīt, par cik tās ar šis satversmes notei-

kumiem nav ierobežotas, paliek ari turpmāk draudzēm

tādos pat apmēros, kādas viņas bij tad (26. janvārī 1928),
kad šo satversmi pieņēma ..."

Jāizšķir bij jautājums par to, vaj šis paragrāfs būtu

papildināms tādā veidā, ka jaundibinatām draudzēm,
kuras nodibinās pie jau pastāvošām baznicām, būtu do-

damasnevien lietošanas, betari līdzpārvaldišanas tiesibas.

Šo papildinājumu Sinode ar lielu majoritāti noraidīja,
kā nepielaižamu veco draudžu tiesibu traucēšanu. Ar

to ari principā jau bij izšķirts Doma jautājums vācu

Doma draudzei labvēligā garā. Bet Doma jautājumā
Sinode taisija izņēmumu, tas esot jāņem atsevšķi, kaut

gan līdzīgā gadijumā ar Saldus baznicu, kur lieta gro-

zījās ap divām latviešu draudzēm, izņēmums netika

taisīts.

Nākošā dienā sacēlās vesela pārmetumu, uzbrukumu

un apvainojumu vētra pret Sinodes vācu dalibniekiem,
it sevišķi pret Doma draudzi, vētra, kura nepaklājibu
un rūpjibu ziņā pārspēja visu, ko vien varēja iedomāties.
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Tīri kā kāds naida un nicināšanas vilnis gāzās pāri par

vāciešiem. Visas vecās teikas tika atkal uzsildītas, visi

vēstures sagrozišanas reģistri tika atrauti vaļā un tika

pielietoti visādi advokātu knifi, lai pierāditu Garnizona

draudzes „tiesibas". Garnizona draudzes prasibas mēģi-
nāja pierādīt ar visādiem argumentiem, gan no reliģijas,

gan nacionālā, gan prestiža un gan no citādiem vie-

dokļiem.
Pēcpusdienā opozicija sūtija uz katederi vienu runā-

tāju pēc otra, kuri visi no naida un dusmām pret vā-

ciešiem kūset kūseja. Un Sinode pārvērtās par īstu

trokšņainu mitiņu.
Sen atspēkoti apgalvojumi tika celti no jauna priekšā.

Piem. tas, ka vācu vainas dēļ valsts prezidentam esot

bijis jāstāv pie baznicās durvīm. Runātājs (kāds prā-
vests) nelikās pat ne dzirdot, kad sēdes vadītājs tam

oficiāli aizrādīja, ka šis nostāsts jau sen ir pierādijies

par nepatiesu izdomājumu. Atkārtoti pārmeta vāciešiem

ticibas un mīlestības trūkumu, tāpēc ka tie neizpildot
Garnizona draudzes prasibu. Tikai nedaudzi iestājās
droši kā patiesības aizstāvji; bet šie nedaudze tad tika

vienkārši nokliegti. Bet šis aklā naida un pārspīlētā
nacionālisma vilnis gāzās virsū netikvien vāciešiem, bet

ari citiem Sinodes dalibniekiem, kuri neizrādīja gribu
atbalstit pretlikumigo baznīcas sturmetaju grupu. Vecam

cienijamam prāvestam Avotam, kam bīskaps D. Irbe

bij nodevis sēdes vadību, bij jādzird, ka kāds mācītājs,

reaģējot uz kādu izteicienu, uzkliedza „meli"! Ari pats

biskaps D. Irbe drīz tika nobīdīts uz „apsūdzeto" sola

un tam bij jādzird dažādi nepamatoti pārmetumi, kurus

tas uzņēma ar neviltotu suverenas pašapziņas mieru.

Gluži kā svaiga Kristus gara atspīdums šinī trok-

šņainā Sinodes sapulcē izklausījās biskapa paskaidrojums,
ka viņš nelaidišot pieņemt nekādas rezolūcijas, kas ne-

būtu saskaņojamas ar sirdsapziņas balsi, viņš neuzņem-

šoties un nevarot uzņemties Judasa lomu, viņš neesot

vis, kā tam to pārmetot, vācu draugs, bet stāvot uz ta

viedokļa, ko noteic tiesibas un kristīgā morāle. Vado-

ties no šām viņš esot rīkojies un ari rīkošoties. Drīzāk

viņš nolikšot savas biskapa pilnvaras, nekā pielaišot

netaisnību, kas nav panesama kristigaibaznicai.
Šie no augsta tikumības sargposteņa teiktie vārdi

atstāja iespaidu. Ar šādu noteiktu uzstāšanos biskaps
tikai atkal konzekventi nostājās uz ta viedokļa, uz kura

viņš jau stāvēja 1923. gadā, kad atsavināja Jēkaba
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baznicu. Baznicās virsvalde toreiz publicēja vienu pazi-

ņojumu, kur starp citu bija teikts:
„..

.Ši lileā pārestiba
mūsu baznicai nenotiek vis tikai ar svešu baznicās

ienaidnieku prātu, bet ar mūsu pašu evaņģēliskās
baznicās dēlu līdzdalibu! Tas ir tas nesaprotamais un

neizdibinajamais. Gan ari reizē ar Jēkaba baznicās

atņemšanu Latvijas biskapam tiek dotas lietošanas tie-

sibas uz Doma baznicu, Doma dārzu un blakus ēākm.

It kā par evanģ.-luteriskai baznicai nodarito netai-

snibu Latvijas biskapam varētu atlīdzināt uz citas draudzes

rēķina, kuras baznicu tāpat kā visu citu draudžu baznī-

cas viņš jau var lietot savām biskapa vajadzibām bez

īpaša likuma izdošanas un kuras tiesibas viņam ir tāpat
jāsargā, kā visu citu evanģ.-luterisko draudžu tiesibas

Latvijā..."
Šo viedokli toreiz biskapam neviens neņēma ļaunā.

Taisni otrādi, to saprata kā viņa biskapa sanam piede-
rošo tiesibu pareizu tulkošanu. Bet tagad par līdzīga

stāvokļa ieņemšanu viņu apber ar pārmetumiem. Kā

tas nāk? Tāpēc ka toreiz strīdus bija starp katoļiem
un luterticigiem, bet tagad starp luterticīgiem vāciešiem

un luterticigiem latviešiem. Toreiz teica, ka ar biskapa
uzstāšanos ir atsists ienaidnieka uzbrukums mūsu zemes

evanģ.-luteriskās baznicās vienibai. Bet tagad mūsu

vienība ir apdraudēta no pašu vidus.

Neskatoties uz visu aģitatorisko un trokšņaino Si-

nodes kopiespaidu, Sinodes pieņemtais lēmums tomēr

runāja par labu tiesiskam principam. Garnizona draudzei

būtu jāvienojas ar Doma un Miera draudzēm līdz tam,
kamēr viņa pate tiek pie savas baznicās. Par šādu

rezolūciju opozicija bij tā saniknota, ka ta, nenogaidījusi
pat beigu lūgšanas, demonstrativi atstāja zāli.

Otrā dienā, vācu pārstāvjiem klāt neesot, jo viņiem
bija sava apspriede, Miera draudzes priekšnieks paziņoja,
ka Miera draudze esot ar mieru nodot no savām pēc

līguma ieņemamām 6 vietām 4 vietas Garnizonadraudzei

un pate apmierināties ar 2 vietām, pie kam esot cerams,

ka vācu draudze no savām pēc līguma ari 6 ieņemamām
vietām došot 1 vietu Miera draudzei. Un miers tad

būšot nodibināts. Vāciem būtu jaatteicas tikai no Vl2

daļas no savām tiesibām. Garnizona draudzei tad būtu
4/i2, Miera draudzei 3/i2 un Doma draudzei 5/i2 daļas.

Tādā kārtā Garnizona un Miera draudzei būtu majo-

ritāte, bet vācu Doma draudze, likumigā baznicās īpaš-
niece, kura sastāv no trim draudzēm, būtu minoritāte.
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Garnizona draudzes priekšstāvji un liela daļa sinodes

dalibnieku uzņēma šo paziņojumu ar piekrišanu. Garni-

zona draudzes priekšstāvis tagad nu atrada par iespē-
jamu piešķirt Sinodei, kurā vāciešiem bij jādzird tik

daudz nicināšanas un zaimu un kur tos beidzot ari vēl

gribēja piedabūt pie likuma laušanas, — piešķirt šai

Sinodei „īstas miera Sinodes" tituli.

Mācitaja Aleksandra Burcharda raksts

Doma draudzes stāvoklis.

Doma draudzei tiek bieži pārmests, ka viņa nostājo-
ties tikai uz formālo tiesibu stāvokļa un ka viņa nemaz

negribot saprast latviešu draudžu stāvokli un neizrādot

ne mazāko pretimnākšanu latviešiem. Bet kā īstenibā

ir izturūjusies Doma draudze?

1923. gadā, kad gatavojās atņemt Jēkaba baznicu

un caur to vācu Jēkaba draudzei un latviešu Miera

draudzei bij jāpaliek bez dievnama, tad Doma draudze

iznesa rezolūciju, kurā bija teikt: „Saskaņā ar Dieva

baušļiem Doma draudze labprāt grib palīdzēt evaņģē-
liskās baznicās vajadzībām mūsu pilsētā un tālab ir ar

mieru uzņemt savā pajumtē vienu latviešu draudzi, kurai

trūkst baznīcas."

Un kad Jēkaba baznīcas atsavināšana jau bija no-

ticis fakts, tad Doma draudze uzņēma latviešu Miera

draudzi savā baznicā un noslēdza ar pēdējo līgumu, kura

divi pirmie paragrāfi skan šādi:

„§ 1. Saskaņā ar Doma draudzes 12. aprilī 1923. g.

pieņemto lēmumu, uzņemt Domā vienu baznīcas trū-

kumā atrodošos draudzi un ievērojot, ka Miera draudze

ar Jēkaba baznicās nodošanuRomas-katoļu biskapam, ir

palikusi bez pajumtes, Doma draudze atdod līdzlietošanā

Doma baznicu un tai piederošās blakus telpas (kapiteļa
zāli, konfirmandu zāli un sakristeju), ērģeles un inven-

tāru Miera draudzei uz sekošiem noteikumiem.

§2. Tā ka nav paredzams, vaj un kad Miera draudze

atkal tiks atpakaļ Jēkaba baznicā resp. kad Miera draudze

varētu tikt citādā ceļā pie sava dievnama, tad laiks

līgumā netiek nosacits un līgums skaitās līdz tam laikam,
kamēr paliek spēkā tid apstākļi, kuri to izsauza.

Miera draudzei netika uzlikti nekādi citi maksājumi,
kā vienigi piedališanās ar vienu trešo daļu tiešo izdevumu
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segšanā par apkurināšanu, apgaismošanu, aptīrīšanu un

apkalpošanu, pie kam visus galvenos izdevumus, re-

montus v. t. t. sedz vienīgi vācu Doma draudze. Vienā

īpašā paragrāfā vēl tika noteikts, ka latviešu Miera

draudzei ir tiesiba, līguma robežās, dot iespēju garni-
zona mācītajam noturēt dievvārdus Garnizona draudzes

vajadzibām.

Toreizējo Doma draudzes iekšējo noskaņojumu labi

attēlo kāda proklamācija, kas tanīs dienās no Doma

draudzes tika izdota un kurā ir teikts:

„Pie mums Domā ienāks latviešu Miera draudze.

Viņa bij izmesta uz ielas. Tiem, kas to izdarija, nerūp

bezpajumtnieces liktenis. Mums par to jārūpējas. Mēs

viņu kā viesi pieņemam un gribam raudzīties uz šo ga-

dījumu tā, it kā Dievs mums gribētu dot iespēju pa-
līdzēt kristigā kārtā bez kurnēšanas un ar prieku caur

cilvēku ļauno dabu un neprātu trūkumā novestai evaņ-

ģēliskai draudzei. Protams, ka pie tam būs dažas ne-

ērtības. Četras draudzes") ar visām viņu vajadzibām
apvienot kopā vienā baznicā ir iespējams tikai tad, ja
no abām pusēm tiek ievērota pacietība un uzmaniba.

Grūtības un neērtibas Doma draudzei nav ari izpali-
kušas. Švēta vakariņa dievkalpojumi sākot no 1923. g.

nekad nav varējuši tikt noturēti baznicā, bet ir bijuši

jānotur blakus telpās. Bērnu dievkalpojumi bij jā-

pārceļ no baznicās uz pārak šaurām konfirmandu zāles

telpām, caur ko tie visā pilnibā nevar norisināties. Kristi-

šanas un laulāšanas arīdzan sākot ar 1923. g. nav vairs

varējušas notikt tūliņ pēc dievvārdiem, bet ir bijušas
jānotur blakus telpās. Sīs un vēl citas nērtibas Doma

draudze ir mierigi pacietuši, jo viņai bija ta labā vēlē-

šanās, izpalīdzēt trūkuma cietējai latviešu brāļu draudzei.

Bet tagad tai pārmeti, ka viņa kautkādu pretimnāk-
šanu nemaz negribot izrādīt.

Kad nodibinājās Garnizona draudze, atkal Doma

draudze izrādīja lielāko pretimnākšanu. Viņa ari šai

piektai draudzei deva iespēju noturēt Domā savus diev-

kalpojumus. Kā jau no iepriekš pievestiem faktiem

skaidri redzams, atteicoties no savām ērtībām, viņa ir

piekāpusies līdz beidzamās iespējamibas robežām. Par

to viņa nav vis saņēmusi pateicību, bet ienaidu. Un par

to, ka viņa viesmīlīgi savu namu atvēra citiem, tagad
to no pašas nama grib izmest ārā.

*) Tas ir: trīs, kas pieder pie vācu Doma draudzes, un viena

latviešu Miera draudze.
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Bez tam vēl Domu lieto daudzas citas latviešu orga-

nizācijas dažādiem gadījumiem. Sakarā ar to ļoti bieži

pēc tampresē ir raiditi asi uzbrukumi pret Doma draudzes

padomi. Pa lielākai daļai_ ir taisiti pārmetumi par to,
ka izdevumu rēķini par svētku sarīkošanu baznicā tiekot

taisiti par daudz augsti. Tam pretim ir noteikti jāaiz-

rāda, ka izdevumu apjēķini nekad netiek citādi taisiti,
kā tikai pēc sen pastāvošiem tarifiem. Bet taisot tādus

pārmetumus, nekadnav ņemts vērā tas apstāklis, ka šie

izdevumi (dažkārt patiešam tie ir augsti) stāv sakarā ar

ārkārtigām luksus prasibām dekorācijās v. c, ko pieprasa
paši latviešu lietotāji. Tāda izturēšanās iepretim Doma

administrācijai ir, mīksti izteicoties, netaktiska: prasa

papriekš to vislepnāko svētku telpu sagatavošanu, bet

pēc tam žēlojas atklātībā par lielu rēķiņu uzlikšanu, it

kā Doma administrācija no ta gribētu iedzīvoties. Kā

pierādi jumu tam, cik lielā mērā Doma baznicās padome
iet pretim šādiem ārkārtējiem sarīkojumiem, var minēt

to, ka no 125 dažādu organizāciju sarīkojumiem (kon-

certi, karogu iesvētīšanas, svētku dievkalpojumi, apbedī-

šanas, gada svētki v. 1.1.) 45 gadijumos baznica ir dota

organisacijām bez parastās īres maksas. Tikai tiešie

izdevumi, kā apkalpošana, dekorācijas v. t. t, ir ievesti

rēķinā. Tas nu gan būtu drusku par daudz, sūdzēties

par to, ka jāatlīdzina izdevumi un prasit, lai Doma

draudze ņemtu uz sevim_ latviešu organizāciju izde-

vumus*). Tā tad vairāk kā trešai daļai no visiem sarī-

kojumiem Doma padome ir devusi baznicu lietošanā pil-

nigi par brīvu. Klāt vēl nāk daudzie gadijumi, kad

cenas tiek aprēķinātas sevišķi zemas, un tad nekārtīgā

maksāšana, ar daudkārtigiem atgādinājumiem, reiz pat
Doma draudzei uz izdevumu atlīdzību bij jāgaida divi

gadi. Varbūt varētu izlikties sīkumaini šo lietu atstā-

stišana, bet pret to faktu sagrozišanu, ko kūdīšanas no-

lūkā pret Doma draudzi piekopj atklātibā pretējā puse,

reiz tomēr bij vajadzīgs izteikt patiesību.
Ar presē sataisito troksni tika vērsta latviešu uz-

maniba uz Doma baznicu. Kaut ari, vismaz no sākuma,
liela daļa latviešu sabiedribas Garnizona draudzes zīņas
metodes neatzina, tad tomēr daudzos latviešos nodibi-

nājās uzskats, ka neesot savienojams ar latviešu tautas

nacionālo cieņu, ka lielākā galvas pilsētas baznica atro-

*) Sīkākus datus izdevumiem skat. taļaka raksta: „Garmzona
draudzes cīņas paņēmieni."
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doties vācu rokās. Šīs prestiža prasibas mēģināja vācu

Doma draudze tādā veidā apmierināt un lika latviešu

Miera draudzei priekšā pārdēveties par latviešu Doma

draudzi un piedalities uz līdzigām daļām Doma īpašumu

tiesībās un pārvaldīšanā. Lai sargātu baznicās mieru

un neļautu nonākt līdz graujošai Latvijas baznicās

sašķelšanai, vācu Doma draudze beidzot gāja pat tik

tāļu, ka atdeva Miera draudzei pusi no visiem saviem

īpašumiem, unnoslēdza ar viņu 30. marta 1931. g. līgumu,
kuru 31. martā baznicās virsvalde apstiprināja, un pec

kura latviešu Miera draudze uz mužigiem laikiem tika

atzīta par latviešu Doma draudzi, lai tad uz paritātes

principa pamata ar pilnigi līdzigam_ tiesībām kopa ar

vācu draudzi dalitos ij īpašuma, ij pārvaldīšana. Vācu

Doma draudze atdeva ari vienu pastoratu. Tam gan

vēl paliktu uz dzīvi tagadējais Doma macitajs, bet īri

par to viņš maksātu uz priekšu vienmēr latviešu Doma

draudzei. Bet telpas bij vācu Doma draudzes rīciba

priekš nespējnieku apgādes, jaunatnes draudzes, Zilam

Krustam v. t. t, kā ari telpas, kuras viņa bij atdevusi

iekšējās misijas ziņā, — turpmāk tai vairs nepaliktu,

nesaņemot to vietā neko pretim. Ari šo lielo upuri bij

ar mieru vācu draudze nest, lai vien tik uzturētu mieru

ar saviem latviešu ticibas brāļiem un līdzpilsoņiem, lai

nebūtu iemesla nekādiem pārmetumiem, ne no savas

sirdsapziņas, nedz ari no citu objektīvi un taisni domā-

jošu puses. Pārējais ir jau pietiekoši zināms: Garnizona

un Miera draudzes ir sasitušās kopa, lai izspiestu no

vācu Doma draudzes vēl lielāku atkāpšanos no savam

tiesibām. Tas ir, viņas iziet uz to, lai tam ļauj pilna

mērā ieņemt majoritātes stāvokli. Doma draudze to ne-

darīs. Viens ir skaidrs: lai nāk, kas nākdams, Doma

draudze nevar tāļak piekāpties, jo viņai nav nedz tiesibu,

nedz ari gribas, pašai savā nama apmierināties tikai ar

pabērņa lomu."
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Juridisks atzinums

pie Rigas Garnizona draudzes valdes 1930. g. 29. janvāra
iesnieguma evang.-lut. bažnicas virsvaldei.

Apsverot šo iesniegumu no tiesiskā viedokļa,
jāsaka sekošais.

1. Sakarā ar Garnizona draudzes valdes aizrādījumu,
ka Latvijas armijas virspavēlnieka štāba priekšnieks ar

1919. g. 27. novembra rīkojumu esot nodevis Jēkaba

baznicu Rigas garnizona rīcibā, būtu jāņem vērā, ka, at-

stājot pie malas jautājumu par ša rīkojuma likumibu,
tas nekādā ziņā nevar derēt par pietiekošu tiesisku pa-

matu Garnizona draudzei pretendēt uz Doma baznicās

lietošanu, jo nekur likumā nav teikts, ka tām drau-

dzēm, kuras līdz Jēkaba baznicās nodošanai katoļu

biskapa rīcibā ir lietojušas šo baznicu, turpmāk eo ipso
būtu tiesibas uz Doma baznicās lietošanu. Kā zināms,
Jēkaba baznīcas vācu draudze toreiz (t. i. 1923. gadā)
atrada pajumti Pētera baznicā uz sevišķa līguma pamata
ar šīs baznīcas draudzes valdi, kurpretim latviešu Miera

draudzei piešķirta tiesība lietot Doma baznicu tāpat v z

līguma pamata ar šīs baznīcas draudzes valdi, kura

5. pantā bija paredzēts, ka Miera draudze savās ar šo

līgumu iegūtās tiesibās var dalities ar Rigas garnizonu.
2. Ja ari Doma baznicās vācu draudze, kā to ap-

galvo savā iesniegumā baznīcas virsvaldei Garnizona

draudzes valde, tiešam nebūtu izrādījusi šai pēdējai vē-

lamo pretimnākšanu Doma baznīcas koplietošanas jau-

tājumā, tad tomēr šis apstāklis vēl nevar būt par iemeslu

sūdzibas iesniegšanai virsvaldei, jo tiesiskā valstī neviens,

protams, nav spiests ierobežot savas -tiesibas kādai citai

fiziskai vai juridiskai personai par labu, ja likums vai

līgums viņam to neuzliek par pienākumu (qui jure suo

utitur, nomini facit injurijam).
3. Kas zīmējas uz to Garnizona draudzes valdes

iesnieguma daļu, kurā ta apstrīd Doma baznīcas vācu

draudzes ieskata pareizību, ka tikai ša i pēdējai ir

tiesiba uz baznicās pārvaldīšanu, tad šis jautājums būtu

jāizšķir uz ta vispārējā principa pamata, ka mantas pār-
valdīšana pieder mantas īpašniekam, ciktāļ viņš to nav

nodevis kādai citai personai. Ņemot vērā, ka ta ēka,

ap kuru lieta grozās, ierakstīta attiecīgā zemes grāmatā
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uz Doma baznicās, kā juridiskas personas, vārdu, kura

tā tad uz civillikumu 812. panta pamata uzskatama par
šīs ēkas vienigo īpašnieci, jāatzīst, ka Doma baznicās

valde ir šīs baznīcas pārvaldītajā. — Jau lekšlietu Mi-

nistra 1919. g. 27. oktobrī izdotos noteikumos par evanģ.-
lut. draudžu padomēm (Vaid. Vēstn. 61. n.) atrodam

aizrādijumu uz to, ka baznīcas valde, kā baznīcas pa-

domes izpildu orgāns, pārvalda visu draudzes un baz-

nicās mantu, un ari Latvijas Senāta apvienotā sa-

pulce, paskaidrodama savā 1924. g. 3. oktobra rezolūcijā,
ka ne tikai vietējai baznicai, kā institūtam, bet ari

draudzei, kā korporācijai, ir juridiskas personas raksturs,
kurai var būt sava mantiba, reizē ar to bija izteikusies

tajā garā, ka draudzes orgāns — valde — figurē ari

kā baznicās mantas pārvalditajs, atvietojot šinī ziņā
agrākos orgānus, kā baznicu konventus, kolleģijas,

padomes v. t. t, un ka baznicai kā institūtam

citu pārvaldibas orgānu nav.

4. Pārejot uz Garnizona draudzes valdes apsvērumiem
attiecībā uz 1923. g. 23. aprīļa likumu (Lik. kr. 48), ar

kuru starp citu Latvijas evanģ.-lut. biskapam piešķirtas
lietošanas tiesibas uz Rigas Doma baznicu līdz ar pie
tās piederigām ēkām un laukumiem, tad būtu gan no

tiesiskā viedokļa jāpiekrīt minētās valdes uzskatam, ka

šis likums nav atcelts ne ar kādiem vēlākiem likumiem,
bet no otras puses jākonstatē, ka šinī līkumā, ciktāļi
tas attiecas uz luterāņu bīskapu, mums ir darīšana ar

juridiski tik grūti saprotamu konstrukciju — lietošanas

tiesību piešķiršanu uz tādu nekustamu mantu, kura

īpašniece ir nevis valsts, bet cita juridiska persona (Doma

baznica), neatsavinot šo mantu likumā paredzētā

kārtibā, — ka operēt ar šo likumu kā ar pastāvošām
tiesiskām normām izrādās gandrīz pilnigi neiespējams,

jo vairāk tādēļ, ka uz viņa teksta pamata pat nevar

nākt pie noteikta slēdziena, kas īsti jāsaprot ar šinī

likumā minētām „lietošanas tiesibām". Ar šo pēdējo

termiņu mūsu likumdošana arvien ir apzīmējusi tikai to

tiesisko institūtu (ususfunctus), par kuru runā Civilli-

kuma 1199. ūn sekojošie panti, pie kam no 1217. panta
izriet, ka lietošanas tiesibu tāļakdošana ir pielaižama
tikai ar īpašnieka piekrišanu. Prezumet turpretim,
ka 1923. g. likumā ir domātas tās lietošanas tiesibas,
kuras krievu valodā sauc par „nojn>3oßame Ha npaßaxi>

co6ctb6hhocth" (dominium utile — Nutzungseigentum),
kurām veltiti Civillikuma 942.-952. panti, nav iespējams,
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jo tas neatbilstu šinīs līkumos pieņemtai terminoloģijai,

ņo kuras jāiziet pastāvošo tiesisko normu iztulkošanā.

Šis likums, kā zināms, savā laikā evanģ.-lut. baznicās

aprindās bija izsaucis lielu un visai dibinātu sašutumu

un, ciktāļ tas zīmējas uz šīs baznīcas biskapu, ari

nemaz nav izvests dzīvē, kamdēļ liktos ļoti neērti, ja
tagad kāda no tās pašas baznicās draudzēm mēģinātu
atsaukties uz šo likumu un izlietot to savu mērķu sa-

sniegšanai pēc tam, kad šīs baznīcas virsgans — Lat-

vijas biskaps — no paša sākuma uz visnoteiktāko bija
atteicies no tām tiesibām, kādas viņam piešķirtas ar

evanģ.-lut. baznicu aizskarošu valsts aktu. Bet pat tanī

gadījumā, ja viņš nebūtu atteicies, uz ko viņam, protams,
par savu personu ir nenoliedzama tiesība, neviena draudze

nevarētu to uzskatit par pamatu prasit sev lietošanas tie-

sibas uz Doma baznicu. — Kas zīmējas uz Garnizona

draudzi, tad viņas tiesibas uz Doma baznicās lietošanu

pastāv tikai tiktāļ, ciktāļ tās paredzētas attiecīgos

līgumos, kamdēļ šinī «gadījumā ari nemaz nav

piemērojami vispārējie noteikumi par baznicās

mantas koplietošanu, par kuru minēts baznicās satver-

smes 47. pantā.

5. Nevar atstāt bez iebildumiem ari Garnizona

draudzes valdes ieskatu, it kā Doma baznīca uz baznīcas

satversmes 40. panta pamata būtu uzskatama par pār-

gājušu Latvijas evanģ.-lut. baznicās īpašumā. — Neatzīstot

par iespējamu šinī atsauksmē izsmeļoši iztirzāt vis-

pārējo jautājumu par mantisko tiesibu subjektiem Lat-

vijas evang.-lut. baznicā, liktos tomēr nepieciešami visā

īsumā aizrādit uz to, ka Garnizona draudzes valdes

ieskats ne tikai atbalstās uz minētā (40.) panta juridiski
nepielaižamu interpretāciju, bet ari runā pretim pastā-
vošiem valsts likumiem, kurus baznicās satversme, pro-

tams, nevar ne ignorēt, ne grozit. — No tiesiskā viedokļa
ir pilnigi neiespējams atzīt no vienas puses evanģ.-lut.
baznicu (Gesamtkirehe) par v i c n i g o saimniecisko sub-

jektu un mantisko tiesibu nesēju, bet reizē ar to piešķirt

juridisku personību (t. i. juridiskās personas tiesības)
ari vietējām baznicām un draudzēm. Nav jāaizmirst, ka

pēc mūsu civillikumiem ikkatrai juridiskai personai ir

tiesība iegūt uz savu vārdu kustamu un nekustamu

mantu, pie kam, uz šo likumu 812. panta pamata, par

nekustamas mantas īpašnieku uzskatams vienigi tas, kas

kā tāds ierakstīts attiecigās zemes grāmatās. — Tādēļ
Garnizona draudzes valdes uzstādītā tēze nav savieno-
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jama ne ar civillikumiem, ne ar ministru kabineta 1928.

g. 14. augustā izdotiem noteikumiem par evanģ.-lut.
baznicās stāvokli, ne ari ar baznicās satversmi, jo visi

šie tiesiskie avoti kvalificē par juridiskām personām ari

vietējās baznicās un draudzes, un neviens zemes grā-
matās ierakstits immobils nevar uz baznicās satversmes

40. panta pamata pārvērsties par kādas citas fiziskas vai

juridiskas personas īpašumu, nekā tās, uz kuras vārdu

tas ievests grāmatā.
6. Kas beidzot attiecas uz šās lietas piekritibu, tad

jāņem verā sekošais.

Ciktāļ Rigas Garnizona draudze savā iesniegumā

prasa sev lielākas, nekā līdz šim, lietošanas tiesibas uz

Doma baznicu, šai lietai ir tīri civiltiesisks raksturs, jo
baznicās ēkas pieder pie baznicās mantas un tamdēļ
mums šinī gadījumā ir darīšana ar mantiskām tiesibām,
kuru noskaidrošana strīdu gadijumā uz civilprocesa li-

kuma 1. panta pamata piekrīt tiesu iestāžu pārziņai.
Šo vispārējo principu, kuram padotas visas kā fizi-

skas, tā ari juridiskas personas savās savstarpējās
mantiskās attiecībās, mūsu evanģ.-lut. baznīcas laukā

vēl sevišķi pastiprina Saeimas 1927. g. 15. jūnija likumā

(lik. kr. 122) sastopamais noteikums, pēc kura „ja v t a-

jumus par baznicās un draudzes mantu

izšķir attiecigās tiesas". No ša noteikuma tā

tad tieši izriet, ka tādas lietas, kurās jautājums grožas

ap mantisku strīdu (vai nu par īpašuma tiesibām vai

par lietošanas tiesibām, vai par īpašuma dalīšanu v. 1.1),

izņemtas nobaznicas iestāžu kompetences, līdzīgi

tam, ka šādas lietas nepiekrīt ari citu juridisku per-

sonu vai autonomu organizāciju pārziņai, bet vienigi
tiesai. — Tā piem. ari universitātes pārvaldes orgāniem,
neskatoties uz šīs iestādes autonomo tiesisko stāvokli,
nav tiesibas izšķirt mantiskus strīdus, kas varētu celties

viņas uzdevumu veikšanā, un līdzīgas tiesibas nebauda

ari neviena no citām konfesionālām organizācijām.

Augšpievestais Saeimas noteikums ir spēkā ari

pašlaik un to nekāda ziņā nevar uzskatīt par atceltu ar

ministru kabineta 1928. g. 14. augustā valsts satversmes

81. panta kārtibā izdotiem noteikumiem par evang.-

lut- baznicās stāvokli (Lik. kr. 182), jo šai baznicai dotās

pašnoteikšanas un pašvaldības tiesibas sniedzas, protams,
tikai tiktāļ, ciktāļ, šīs tiesibas izlietojamas un vajadzigas
minēto noteikumu 1. pantā paredzēto mērķu sasniegšanai,
bet baznica nevar iejaukties citās juridiskās nozarēs, kuras
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nokārto valsts likumi, kā piem. grozīt pastāvošās
civiltiesiskās normas vai arī piešķirt saviem darbiniekiem

garīdzniekiem attiecibā uz karaklausību lielākas tie-

sības nekā tās, kuras nosaka attiecigais likums.

Tādēļ jāatzīst, ka Garnizona draudzes pretenzijas
uz lietošanas tiesibām attiecibā uz Doma baznicu, ciktāļ
šinī lietā nevar panākt brīvprātīgu vienošanos starp
ieinteresētām pusēm, g a 1 i g i būtu noskaidrojamas tikai

tiesas ceļā.

Mācitaja Aleksandra Burcharda raksts

Garnizona draudzes cīņas paņēmieni.

1930. gada janvārī Garnizona draudze, Doma draudzei

neka par to nesakot, griezās pie Latvijas baznicās virs-

valdes ar prasibu, piešķirt tai līdzpārvaldīšanas tiesibas

uz Domu. Viņa apgalvoja, ka jau gadiem ilgi esot pūlē-

jušies panākt saprašanos ar Doma draudzi miera ceļā,
bet no tās nekādu pretimnākšanu nesagaidījusi. Šim

apgalvojumam stāv pretim sekošie fakti. Kad Garnizona

draudze 1926. gadā bija nodibināta, viņa griezās pie Doma

baznicās priekšniecības ar prasibu, dot. viņai divreiz

mēnesī svētdienu pēcpusdienās Doma baznicu lietošanai.

Vācu Doma draudze šo prasibu ir pildījusi. Kopš ta

laika no 1926.—1931. gadam nav neviens Garnizona drau-

dzes priekšstāvis griezies pie Doma baznicās priekšnie-

cibās, nedz izteicot vēlēšanos uz tiesibu paplašināšanu,
nedz ari ar kādu sūdzibu, nedz ari prasibu, izņemot
tikai vienu gadījumu. Proti, kad Garnizona drau-

dzei bija vajadziga kapsēta, viņa uztādija Doma draudzei

prasibu, dot tai vienu daļu no Doma kapsētas. Doma

draudze tai nodeva bez kādas atlīdzības daļu no savas

kapsētas. Kad Doma draudzes nodotais zemes gabals
tika priekš kapsētas sagatavots, tad pārmērojot to izrā-

dījās, ka attiecigais Garnizona draudzes dārznieks ir

paņēmis lielāku zemes gabalu. Miera dēļ Doma draudze

uz to neteica ne vārda.

Garnizona draudzes priekšstāvji apgalvoja, ka Doma

baznica viņai tiekot dota tādā laikā, kurš nesot izde-

vigs priekš karaspēka. Uz to jāpaskaidro, ka laiku

izvēlējās pate Garnizona draudze, ka viņa laikā no

1926.—1930. g. citu stundu nekad nav prasijusi un ka,

beidzot, baznicās virsvaldes sasauktās sēdēs 1929. g. ok-
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tobrī un 1930. g. februārī viņa pate paskaidroja, ka diev-

kalpojumu stunda to neinteresējot, bet to interesējot
līdzpārvaldišanas jautājums. Kad viņa to būšot panā-
kusi, gan jau citu visu pate nokārtošot. Šādu stāvokli

Garnizona draudze ieņēma, neskatoties uz to, ka Doma

draudze bija paskaidrojusi, ka ir pat ar mieru, atdot

viņas rīcibā esošo dievvārdu laiku Garnizona draudzei.

Garnizona draudzes mācītājs Tēriņš apgalvoja, ka

Doma baznica esot Garnizona draudzei tikai no gadī-
juma uz gadījumu dota, tāpēc draudze neesot varējusi
zināt, kad viņas dievkalpojums varētu notikt. Šie ap-

galvojumi ir maldinoši. Mācitajs Tēriņš to vienmēr labi

zināja un viņam bija ari- laika pietiekoši, lai paziņotu
draudzei, kad viņš dievvārdus turēs. Garnizona draudzei

bija skaidri noteikts, ka var turēt dievkalpojumus divi

līdz trīs reizes mēnesī, tā viņa pate to vēlējās. Nevis

atļauja par dievkalpojumu noturēšanu bij jāizprasa ņo

gadijūma uz gadījumu, bet tikai termiņš bij jānoliek.
Tas bija vajadzigs, vienkārt, tāpēc, lai dotu Garnizona

draudzei izvēlēties viņai vēlamo svētdienu, un, otrkārt,
lai ari būtu iespēja Miera draudzei, ar kuru Doma draudze

bij saistīta ar līgumu, no savas puses izmantot baznicu

varbūtējām pēcpusdienas vajadzibām, kā laulāšanām un

taml. Minētam apgalvojumam stāv krasi pretim mācitaja
Tēriņa ziņojuiņs, ka Garnizona draudzes priekšniecība,
viņam esot aizliegusi sastādit viņam vēlamo svēt-

dienu un svētku dienu sarakstu un to iesniegt, lai šie

termiņi reiz par visām reizēm un nevis no gadījuma
uz gadījumu tiktu noteikti. Ari uz to, ar Miera draudzes

piekrišanu, Doma draudze tūliņ bij gatava ieiet, tiklīdz

mācītājs Tēriņš pirmo reiz 4. martā 1930. gadā šo vēlē-

šanos darija zināmu.

Garnizona draudze ir cēlusi pārmetumu, ka Doma

baznica viņai neesot dota armijai svarigās dienās, nekad

ta neesot dota ziemas svētku vakaram. Baznica esot

liegta Garnizona draudzei gavēņu laikā, bet tur tanī vietā

sarīkoti koncerti. Patiesība ir ta, ka vienu vienigu reizī

Doma baznicu nevarēja dabūt Garnizona draudze kādos

pulka svētkos aiz ta vienkāršā iemesla, ka jau bij iz-

dota citam mērķam, jo mācitājs Tēriņš savu vēlēšanos

nebija laikā paziņojis. No Doma draudzes nevar prasit,
lai viņa pate no sevis visas pulku svētku dienas zinātu.

Sākot no 1926. g. mācitajs Tēriņš nav nevienu reizi

izteicis vēlēšanos turēt dievvārdus ziemas svētku va-

karā garnizonam vaj Garnizona draudzei. Mācitajam
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Tēriņam ir bijusi vienmēr iespējā kārtigi un netraucēti

Lielā piektdienā savu dievkalpojumu noturēt. Kopš
1926. g. viņš nevienu citu reizi nav izteicis vēlēšanos,
kadu gavēņu dievkalpojumu Doma baznicā turēt. Ja

viņš to būtu vēlējies, baznica nebūtu liegta.

Pret pārmetumu, ka vācu mācitaji savus dievkalpo-

jumus neesot laikā beiguši, tā ka Garnizona draudzes

konfirmandiem daudzkārt nācās gaidit uz ielas lietū,
ir jāstāda pretim tas fakts, ka Garnizona draudzes kon-

firmandi ir vienmēr sapulcējušies Kapiteļa zālē un

baznicās iekštelpās.

Garnizona draudze apvaino Doma draudzes priekš-
niecību, ka ta no viņas prasijusi nesamērigi augstas
maksas. Tā, piem. par apbedišanu Doma baznicā esot

prasits Ls 240—300, kurpretim jaunā Ģertrūdes baznicā

maksāts tikai Ls 61. Uz to ir jāatbild: 1) rēķinus nevar

salīdzināt, ja zināma ir tikai kopzuma, bet atsevišķie
izdevumu "posteņi nav zināmi; 2) nav jāaizmirst, ka

rēķinu starpibu var ari iespaidot tas apstāklis, ka Doma

baznica ir daudz lielāka par Ģertrūdes baznicu. Tā,
piem., Doma baznicā ir 11 kroņa lukturu ar 245 lampiņām
(50 sveču katra), bet Ģertrūdes baznicā tikai divi kroņa
lukturi ar 22 lampiāņm_un gar sienām lukturos kopā
6.0 lampiņas; 3) ziņojumā nav ari aizrādīts, ka Doma

baznicā par lielā stila dekorācijām vien, kādas Garnizona

draudze vienmēr pieprasa, katrreiz ir jāsamaksā dārz-

niekam Ls 120; 4) tiek noklusēts, ka katrā Doma baz-
nicās rēķinā īstenībā ietilpst divu ceremoniju izdevumi,
kuri katris ir diezgan gari, viens pie zārka novietošanas

baznicā un otris pie apbedišanas otrā dienā; 5) ir

jāņem vērā, ka pie apkalpošanas tādos gadījumos Domā

tiek nodarbinātas 7 personas, kurām visām ir jāmaksā;

6) tiek noklusēts, ka daudzkārt apgaismošana un apkal-
pošana ari pa nakti tiek pieprasīta, par ko saprotamā
kārta baznicās apkalpotajiem ir jāmaksā pēc virsstundu

takses.

Kā par to katris kanclejā var pārliecināties, apbedī-
šanas maksa Ģertrūdes baznicā iznāk apaļi Ls 120. Tad

klāt vēl nāk dekorācija sākot no Ls 100, kopā tā tad

vismaz Ls. 220. Apbedīšana Doma baznicā izmaksā

Ls 184 (ērģeles, organists, apgaismošana, zvanišana, kata-

falks, izkaisišana, apkalpošana 7 personas, tīrīšana un

10 starainie lukturi) un pie tam vēl dekorācija sākot no

Ls 100, tā tad kopā Ls 284.
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Garnizona draudze ir centusies nostādit savas pra-

sības it kā par visas armijas lietu un to neievērošanu

iztulkot par Latvijas armijas nicināšanu. Garnizona

draudzes pārstāvji neskaitāmas reizes ir lietojuši jēdzie-
nus: armija, garnizons un Garnizona draudze kā vienu

otram pilnigi līdzīgus jēdzienus. Tam pretim ir jākon-

statē, ka ne armija, ne garnizons nav identi un nav sa-

jauzami ari Garnizona draudzi. Pats par sevi saprotams,
ka Rigas garnizons nenozīmē vēl armiju. Pie Rigas gar-

nizona pieder daudz tādu, kuri nemaz neietilpst Garni-

zona draudzē, bet ir dažādu citu draudžu locekļi gan uz

laukiem, gan pilsētu draudzēs. Garnizons nesastāv vis

tikai no luterticigiem, bet ari no katoļiem, Mozus ticī-

giem un ari no neticigiem, tādiem, kas nepieder ne pie
vienas ticibas. Tāpēc Garnizona draudzes pielīdzinā-
šana armijai un garnizonam ir jānoraida kā rupja pu-

blikas maldināšana. Pie tam ari pats kara ministrs ir

izteicies, ka kara ministrijas interesēs gan esot, lai

priekš armijas tiktu noturēti dievkalpojumi, bet sevišķa

garnizona draudze armijai neesot vajadziga.
Ar šiem piemēriem no Garnizona draudzes cīņas

paņēmieniem pietiks. Garnizona draudzes nepamatotie

apgalvojumi un nepatiesības ir atspēkotas ar nenolie-

dzamiem faktiem.



Gramatspiestuve W. F. Hācker, Rigā.
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