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1. Brāļu kapu izbūves tapšana.

Grūto pārbaudījumu un varonīgo cīņu laikmetā,

gan Pasaules karā, gan karā par patstāvīgo, brīvo

Latviju, dzimtenes varoņi pašaizliedzīgās cīņās upu-

rēja savas jaunās dzīvības tautas nākamībai. Lat-

vijas vārds tiem bija svēts vārds un dārgāka par

visu tiem bija asinīm un lieliem upuriem izcīnāmā

dzimtenes baltā saule. Tālab Brāļu kapi ir mūsu

valsts un mūsu tautas lielākais nacionālais svētums,

šajā vietā, kur kopš 1915. g. oktobra, kad guldīti

pirmie kritušie, atdusas 1900 tēvu zemes varoņi,

mums jāiet pazemīgi kā dvēseles šķīstītavā, pametot

niecīgās ikdienas domas. Tautas svētnīca uzliek arī

mums visiem atbildīgu pienākumu to kopt un izdai-

ļot, tā godinot tēvijas sargu piemiņu. Par Brāļu

kapu uzkopšanu pirmā sākumā rūpējās Latviešu

strēlnieku bataljonu organizācijas komiteja uu Lat-

vijas sarkanais krusts. Jauns posms kapu izbūvē

sākās ar 1920. g. 10. martu, kad toreizējais un taga-

dējais ministru prezidents Dr. Kārlis Ulmanis

ierosināja valdību rūpēties par šo svarīgo pienā-

kumu, atvēlot līdzekļus un nodibinot sevišķu Brāļu

kapu komiteju. Jaundibinātās komitejas priekšsē-
dis bija ministru prezidents Dr. K. Ulmanis;

komitejā sastāvēja armijas virspavēlnieks gen.

J. Balodis, visi ministri, Rīgas pilsētas un sabied-

risku organizāciju pārstāvji, kā arī dažas pieaicinā-

tas personas.



Nr. 1. Latvija-māte svētī kritušos dēlus.
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Lai ikviens Latvijas pilsonis bez tautības un ticī-

bas izšķirības varētu aktīvi piedalīties komitejas

darbā kā biedrs, Brāļu kapu komiteju ar 1922. g.

pārvērta privātā organizācijā ar kara ministra uz-

raudzību.

Rosīgi tika turpināti zemes un dārzniecības darbi

un pēc 1923. gadā sarīkotā konkursa, pieņemts tēl-

nieka K. Zāles kapu architektoniskās izbūves mets.

1924. g. 18. novembrī svinīgā ceremonijā lika Brāļu

kapu izbūves pamatakmeni. Meta . reālizācija, at-

skaitot dažas atsevišķas daļas, visumā pabeigta.

2. Brāļu kapu izbūves ideja.

Cildinot dzimtenes smiltīs guldīto varoņu piemiņu,

latvju tautas svētnīcas mākslinieciskais izdaiļojums

pauž vienu galveno domu: gara nemirstības domu.

Tuvojoties kapu ieejas vārtiem ar valsts ģērboni un

senlatviešu jātniekiem, redzot tālumā debesu zilgmē
atmirdzam vareno mātes Latvijas tēlu, jau skaidri

saprotam šīs vietas nozīmi, ietvertu mūžam nesalau-

žamā latviskā varoņgara nemirstības idejā, šis ne-

mirstīgais varoņgars mums deva Latviju un 15.

maija atjaunoto Latviju. Tam veltīts grandiozais

piemineklis, celts no dzimtenes materiāla — izturīgā

un mūsu klimatam piemērotā Allažu šūnakmena.

Kapu izveidojumā un izbūvē ir lietotas augu valsts,

tēlniecības un celtniecības formas. Telpas spēcīgā

ritma kopībā te tēlnieka veidoli saskanīgi saistās

ar architektūras daļām un kapu apstādījumiem. Pla-

šās telpas kopējā izkārtojumā izšķiram trīs galvenās

daļas: ieeju, paaugstināto vidējo un lejas daļu ar tē-
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Nr. 2. Ieejas vārti.

vijas sargu atdusas vietām. Ikviena no šīm daļām

galvenā pamatdomā ieliek savu īpatnu saturu un

jēgu.

3. Ieejas vārti.

Kapu sākumā paceļas apm. 10 metru augsti un

32 metru gari monumentāli ieejas vārti ar akmens

stabiem vidū un torņiem abos sānos (sk. attēlus

Nr. 2 un Nr. 3). Virs vidus ejas redzams valsts ger-
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Nr. 3. Ieejas vārtu vidus daļa.

bonis ar iekaltiem gadu skaitļiem 1915.—1920. Tie

aptver lielo ciešanu un ciņu posmu mūsu tautas

vēsturē, kas prasīja upurus un deva senilgotā brī-

vības sapņa piepildījumu — valsti.

Kreisā tornī novietots zvans; apakšā ir ģērbtelpas

garīdzniekiem. Pretējās puses tornī ir telpas goda
sardzei kā arī kioskam, kur paredzēts pārdot piemi-

nekļa skatus.

leejas vārtu mierīgās un vienkāršās horizontālās

līnijas skaidri apzīmē robežu, kas atdala dzīvos no

mirušo valstības. Un tomēr, abas pasaules vieno
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nesaraujamas saites, par kurām vēsta vārtu katrā

pusē novietotās senlatvju karavīru — jātnieku

grupas. Lūk, pagātnes varoņi piejājuši pie tautas

svētnīcas vārtiem, apstājušies bijīgā cieņā un dziļās

pārdomās. Tie liecina, ka tagadnē dzīvo senatnes

gara mantojums; ejot no paaudzes uz paaudzi, nav

rimusi viena doma, viens svēts solījums, kas saista

tautas vēsturiskos likteņos mirušos ar dzīvajiem.

Šie senatnes varoņi savā akmeņotā diženumā nemi-

tīgi atgādina: iekaroto brīvību mums dzīvajiem, vi-

sai tautai būs cienīt un modri sargāt!

Viņi nākuši pie saviem kritušiem brāļiem, viņi ir

te, mūsu vidū; šie tēli norāda mūsu pienākumu sar-

gāt savu valsti, saglabājot pateicīgā piemiņā tos, kas

par savu zemi un savu tautu lējuši asinis. leskatī-

simies šajos varoņos. Katrā grupā redzam vecāku,

kauju vētrās jau norūdītu kareivi ar jaunāku cīņas
biedru. Te

— kreisā pusē — vīrišķīgi spēcīgie, ma-

sīvie stāvi noliekuši galvas svēta klusuma izjūtā; kā

bijīgā nojautā noliektas arī zirgu galvas (sk. attēlu

Nr. 4). Galvu izteiksmīgo kustību pastiprina nolai-

sto šķēpu un karogu lejup slīdošās līnijas. Pretējā,
labā pusē augšup paceltie karogi izteic gūto uzvaru,

kas vērusi drošu ceļu tautas nākamībai. Un vecākā,

tālāk stāvošā, jātnieka zirgā vēl nevar rimties cīņas

spars: it kā jauzdams nāves tuvumu, viņš rautin

raujas atpakaļ, vareni sasliedams priekšējās kājas.

4. Vidus daļa.

No senču varoņu tēliem pa ieejas vārtiem nonā-

kam platā maigo liepu gatvē. Latvju sieviete, ko

simboliski attēlo liepa, mūs pavada ceļā uz atdusas
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vietām. Gatves beigās pa līdzeniem pakāpieniem di-

vos pacēlumos esam nokļuvuši akmens sienas iežo-

gotā paaugstinātā vidus daļā. (Sk. attēlu Nr. 5.)

Te, terrasē dēstītā ozolu birze izteic vīrišķīgu spēku

un varonību. Vidējās sienas augšējā malā izveidoti

ciļņi ar trofejām — vaiņagotu zobenu attēliem, šajā

Nr. 4. Senlatvju kareivju grupa.
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vietā tagadējās paaudzes noliek ziedus, nākdamas

smelties spēku un garīgu stiprinājumu darba gaitām

un cīņām. Te mūsu acīm atveras varens skats uz

voroņu atdusas vietām lejā, kapu noslēguma daļā.

Augšējās platformas vidū paceļas uguns altāris.

Tā liesmas, plīvodamas svinīgos brīžos, atgādina

dzīvos radītājus spēkus tautas dvēselē, ko tā glabā

sevī kā dārgu sirmās pagātnes mantojumu, šo gara

uguni nespēja slāpēt ilgā verdzības nakts; kā svēts

solījums tā spožā liesma izlauzās nesenās kara vēt-

rās, lai aizvienu kvēlotu mūsu vidū tagadnē.

5. Lejas daļa.

No vidus daļas kāpnes abos sānos mūs ved uz kapu

beigu daļu, kas sākas aiz apm. divi metri augsta

krituma.

šajā augšējās terrases sienas krituma vidus daļā

redzam divas cietēju maskas (sk. attēlu Nr. 6).

Viena no tām veltīta zināmam, otra — aizplīvurotā

nezināmam kareivim. Par šiem varoņiem vēsta uz-

raksti sienā. Pret kapiem vidū ir uzraksts:

«Miera vieta 315 pasaules un Latvijas brīvības cī-

ņās kritušiem tēvijas dēliem 1915.—1920.»

Turpat zemāk lasām:

«Bez brāļu mīlestības dzīvas,

Bez asins kaujās slacītas,

Mēs nepazītu zemes brīvas,

Mēs maldītos bez tēvijas.»

«Še dus 87 varoņi — nezināmi, bet tautas sirdij

dārgi un tuvi.»



11

Nr. 5. Galvenās terases uzeja

Vidējās terrases sienas labajā pusē uzraksts: «22

par tēviju 1917. varoņu nāvē miruši latviešu strēl-

nieku pulku karavīri.

Lai viegla ir jums tēvu zemes smilts,

Jūs — ziedojums tās brīvībai un slavai.»

Kreisā pusē, pretim augšējam uzrakstam, lasām:

«14 latvju strēlnieki, kas dzimtenei ziedojuši dzīvību,
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Nr. 6. Augšējās terases vidus daļa

1917. g. kaujās. Viņu vidū guldīts Latvijas pirmais

kara ministrs Jānis Zālīts, miris 1919.

Tik trūdiem pieder atdusa,

Gars dzīvo tautas piemiņā.»

Līdzīgi uzraksti kapu sienās tiks veltīti kritušiem

Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībniekiem, kas atdu-

sas lejas daļā. Starp viņiem guldīti arī ap divi simti

nezināmi Bermonta cīņu upuri.
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Lejas daļa ir miera vieta, kurā klusums valda. Ar

vidējo daļu kopējā telpas veidojumā to saista sānu

sienu izbūves. Mūra kodols apšūts ar zāģētām šūn-

akmeņu plāksnēm. Kāpnes savukārt saista atseviš-

ķas paaugstinātās daļas ar zemāk stāvošām. Ūdens

strūkla kapu labās un kreisās puses sānu akās (sk.

attēlu Nr. 7) ar savu nemitīgo tecēšanu atgādina

modro garu un dzīvību. Kapu sienās paredzētas vēl

divi tādas strūklakas. Uz smilšakmena plāksnēm ša-

jās sienās tiks ierakstīti visu še dusošo cīnītāju vārdi

un atzīmēts nezināmo kritušo skaits. Viena zaļa

velēna brālīgi sedz kapos guldītos varoņus. Viņu

kapu vietas ietvertas nodaļās, atgādinot sadalījumu

karaspēka ierindā, ejot kopējos likteņos un cīņas

gaitās. Ap katrām divi rindām zaļo dzīvs apstādī-

jumu žogs. Akmens mala ieslēdz kapu rindas ar sa-

vām taisnām līnijām; pret katru dusētāju tajā tiek

iezīmēta viņa dienesta pakāpe, vārds, uzvārds, dzim-

šanas un miršanas dati.

6. Mirstošie jātnieki.

Lejas daļā, tūdaļ aiz vidus terrases krituma abās

pusēs pie celtnes kubveidīgām mūra sienām mūsu

uzmanību saista divi mirstošo jātnieku tēli. (Sk.

attēlu Nr. 9.)

Pa labi, no ieejas skaitot, redzams jaunāks, pa

kreisi vecāks jātnieks. Varoņi prot ciest, viņu lik-

tenis ir ziedot sevi augstākiem mērķiem un, ja pie-

nākums prasa, mirt. Abas mirstošo jātnieku grupas

ir augstā dziesma varonībai ar savu apgaroto trā-

ģiku. Karavīri un viņu cīņas biedri — staltie ku-
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Nr. 7. Aka kapu labā pusē.

meļi ir uzticīgi savam uzdevumam līdz pat nāvei.

Tuvojas beidzamais mirklis un spēki salauzti. Jau

galva noliekusies uz pleca un nāves cīņā bezspēcīgi

noslīdējusi lejup cīnītāju roka. Lielu iekšēju mieru,

nesalaužamu cildenumu pauž nāvē vīrišķīgie jātnieku

stāvi. Tikai zirgu figūrās izpaužas pretstats atslā-

bumam: vēl sparīgi izstiepjas priekškājas un lepni

iecērtas krūtīs galva ar skaisto kakla izliekumu.

Tas —
beidzamais dziestošo spēku uzliesmojums,

spītējot neizbēgamam .. .
Sienu masīvos, pie kurām

novietotas jātnieku grupas, ir telpas. (Sk. attēlu

Nr. 12.)
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Nr. 8. Eja sānu sienā.

Tajās uzglabā goda un atceres zīmes, ko dzimtenes

cīnītājiem veltījušas dažādas organizācijas. Kapu

terrases vidū starp abiem mirstošiem jātniekiem

tiks novietota kritušo brāļu grupa ar senu latvisku

krusta zīmi, kas liecina, ka ticība dod spēku mirt.

7. Latvija — māte.

Turpinādami iet tālāk, nonākam pie 6 metru aug-

stas akmens sienas kapu galā, kuras spārnos tiks ie-
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Nr. 9. Mirstošais jātnieks

kalti visu 60 Latvijas pilsētu ģerboņi. Sienas vidū

no paaugstinājuma Latvijas — mātes tēls noraugās

savu kritušo dēlu rindās pie viņas kājām plašajā

kapu laukā. (Sk. attēlus Nr.Nr. 1 un 10.) Zem tēla

sienā iekalts krusts kā kristīgas ticības zīme un at-

rodas niša ar kāpnēm, kur sievietes noliek ziedus,

šurp dodas organizāciju gājieni, lai klusu noliektu

savus karogus. Uz šo vietu apkārt kapiem ved ceļš,
kuru, kā dzīva goda sardze, svinīgi ieslēdz gobu



Nr. 10. Kapu noslēguma siena ar Latviju-mātiunsenlatvjukareivi



Nr. 11. Senlatvju kareivis ar vairogu.
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Nr. 12. Sienas masīvs terāses labā pusē.

rinda. Te nu visā pilnībā atveras grandiozā tēla iz-

teiksmīgais daiļums, kas mūsu uzmanību saistīja jau

ieejas vārtos.

Varoņu darbi aizvien dzīvos pateicīgās tautas pie-

miņā. Kritušo dēlu piemiņu mūžam saglabā savā

sirdī Latvija — māte, lielās sērās stāvēdama. Viņas

stāvs tomēr pauž arī mierīgu lepnumu: lielais upuris

ir guldīts par nesatricināmu pamatakmeni tautas nā-

kamības ēkā. šis upuris deva valsti; tamdēļ māte

labā rokā tur izcīnīto valsts karogu, kas svinīgā kri-
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tumā sedz pie viņas kājām novietoto kritušo varoņu

tēlus. Pie mātes — tautas kājām abi brāļi, arī nāvē

paturēdami zobenus rokās, ir nolikuši savas dzīvības.

Ozola vaiņags mātes kreisā rokā apliecina tautas ne-

mitīgo pateicību saviem dēliem.

Pieminekļa pakājes abās pusēs novietojamas čet-

ras figūras ar vairogiem, kuras personificē Latvijas

novadus — Kurzemi, Zemgali, Vidzemi un Latgali

kā tautas nesalaužamā gara nesējus. (Sk. attēlu

Nr. 11.)

Jānis Siliņš.
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