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Īsas vēsturiskas ziņas.

Rīgas Domu sauc arī par Māras baznīcu, jo vioš
veltīts celšanas laikā sv. Marijai. Par Domu (no

latīņu vārda domus — ēka) sākumā sauca katru baz-

nīcu, bet vēlāk vienīgi bīskapa vai virsbīskapa gal-

veno baznīcu. Šo vārdu var arī uzskatīt par latīņu
teikuma „Deo Optimo Maximo" („labākajam un lielā-

kajam dievam") saīsinājumu (DOM). Tagad Rīgas
Doms ir Latvijas ev.-lut. baznīcas arķibiskapa baznīca.

Pirmais Rīgas Doms, domājams, celts tad pat, kad

bīskaps Alberts sācis celt Rīgas pilsētu, netālu no Dau-

gavas grīvas, pie Rīgas upītes ietekas Daugavā, vietā,

ko lībju vecākie tam bija ierādījuši 1200. g. rudenī.

Šis pirmais Doms bija celts no koka un atradās taga-
dējās sv. Jāņa baznīcas tuvumā. 1215. g. martā viņš

nodega līdz ar apkārtējām celtnēm. Bet jau četrus

gadus iepriekš, 24. VII., 1211. g., bīskaps Alberts iesvē-

tīja ārpus Rīgas mūriem lielu, pa daļai lībju apdzīvotu
laukumu sv. Marijas baznīcas un tai pievienotā klo-

stera celšanai. Šo laukumu ierobežoja d-dos Daugava,
bet pārējās pusēs vaļņu grāvji, apm. tag. Jaunās, Pils

un L. Miesnieku ielas virzienā. Pati pilsēta arī nebija
nekāda lielā, bet tā kā viņā attīstījās strauja saimnie-

ciska dzīve, tad tur apmetās uz dzīvi, blakus ienācē-

jiem vāciešiem, lībji, sēli, zemgali v. c. Pirmās mūra

ēkas viņā uzcēla Gotlandes amatnieki, jo šīs salas

lielais iedzīvotāju skaits pamudināja daudzus gotlan-
diešus atstāt savu dzimteni un meklēt nodarbošanos

svešumā. Tā kā Gotlande jau 1163. g. bija noslēgusi
tirdzniecības līgumu ar sakšu hercogu Indriķi Lauvu,

tad ar vācu tirgotāju starpniecību tai sniedzās sakari

līdz pat Vidusjūras tirdzniecības republikām un pat

tālai Bizantijai. lesvētītā laukumā jauno baznīcu, lie-

kas, sāka jau celt 1211. g. Kad nodega koka Doms.

jaunceltnes darbus turpināja daudz straujākā gaitā.
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Baznīcas vecākās daļas — galvenā un škērsjoma pī-
lāru un altāra telpas apakšējās daļas — celtas, tāpat
kā Gotlandes baznīcās, no kaltiem kaļķakmeņiem, bet

pārējā būve no liela formāta ķieģeļiem. Baznīcas pir-

matnējam plānam, kad vēl nebija izbūvētas sānu ka-

pellās un r-mu šķērshalle, bija latīņu krusta forma.

Viņas garenjoms stiepjas, ar nelielu novirzīšanos uz

d-diem, a-mu r-mu virzienā. Baznīcas altāra telpa
(koris) noslēdzas ar lielu pusapalu romāņu apsīdu.
Nelielas pusapalas apsīdas ir arī abām a-mu šķērsjoma
sānu telpām. Baznīca bija būvēta kā trīsjomu halles-

veidīga celtne, t. i. celtne ar vienāda augstuma jomiem.

Milzu ēkas celšanas darbi ritēja tik strauji, ka jau
1226. g., t. i. 3 gadus pirms bīskapa Alberta nāves

(t 17. I. 1229.), viņā varēja sanākt pāvesta legāta, Mo-

denas bīskapa Gilelmo vadībā koncils. lespējams, ka

tad jau bija arī izbūvēta klostera kapitula zāle.

Baznīcas celšanas darbu vadītāju vārdi nav zināmi.

Nav pat zināms, kādas tautības viņi bijuši. Dažus

norādījumus par to sniedz vienīgi dažas celtnes sīk-

dalas. Varenais baznīcas z-lu portāls, kas pie tam

celts Doma sānos (sk. 54. lpp.), kapitula zāles sada-

lījums_ (sk. 41. lpp.), lielie kalķakmeņa bluķi baznīcas

apakšējās dalās — viss tas norāda uz Gotlandes celt-

niecības ietekmi. Citas baznīcas un klostera celtnes

īpatnības (piem., gotiskās velves ar lauzto cekulu bij.
Bullu luktu telpā, krustejas velvju konsoles v. c.) no-

rāda uz cisterciešu, t. i. Burgundas Sito (Cistercium)
architektūras iestrāvojumu. Bet cisterciešu architek-

tūra cieši bija saistīta ar gotikas sākumiem. 1157. g.

askētiskais cisterciešu ordenis, kas sevišķi piekopa sv.

Marijas godināšanu, aizliedza pat celt baznīcas torņus,

atļaujot vienīgi jumta tornīšus. Tāds tornītis virs

a-mu škērsjoma vidus telpas redzams arī pazīstamajā
rekonstrukcijā ..Rīgas dombaznīca bīskapa Alberta

laikā". Ka lieli nopelni baznīcas celšanā bijuši arī vie-

tējiem lībjiem, liecina kāds kapitelis ar izveidotu lībja
krūšu tēlu, kas iemūrēts viņas ārsienā pie z-lu joma
apsidas (sk. 56. lpp.). Pats par sevi saprotams, ka

faktiskie milzu ēkas cēlēji bija vietējie iedzīvotāji.



Doma baznīca.

Iz Piemin, valdes krāj.
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Vai Rīgas Domu cēla ienācējiem bruņiniekiem? Uz

šo jautājumu jāatbild ar noteiktu nē, jo bruņinieki ap-

cietinājās pašā Rīgas centrā un tiem tur uzcēla cie-

toksni ar sv. Jura baznīcu, kur arī manāmi Gotlandes

celtniecības iestrāvojumi. Tā kā Rīgas pilsoņiem bija
uzcelta sv. Pētera baznīca, tad Rīgas Doms, t. i. bīs-

kapa katedrāle uzskatāma par visas zemes baznīcu,

kur, tāpat kā agrāk uzceltā Ikšķiles baznīcā, kristīja
jaunatrastos ~pagānus". Un tā kā Rīgas iedzīvotāji

ņēma dzīvu dalību zemes iekarošanā, centās £ nodro-

šināt tirdzniecības ceļu pa Daugavu, palīdzēja,;,apspiest

sāmsaliešus, iekarot kuršu zemi, tad „Rīgas rātes kungi

saņēma sev trešo dalu Zemgales un Sāmsalas. un sesto

daju Kurzemes," kas tomēr drīz vien, pēc šo zemju

galīgas iekarošanas, nonāca bīskapa un ordeņa rokās.

Vēl lielākus līdzekļus nekā no šīm zemēm bīskaps sa-

ņēma no Vidzemes, kur viņam piederēja spēcīgās Tu-

raidas un Kokneses pilis. Līdzekļus, ko viņš ieguva

no šīm zemēm, tas būs arī Doma celšanai.

Vismaz noteikti zināms, fta Alberta pēctecis, bīskaps

Nikolajs 1251. g., kad Zemgales bīskapiju (dib. 1218.)

pievienoja Rīgai, pusi no saviem Zemgales ienākumiem

nodeva Rīgas Doma uzturēšanai un tālākai izveido-

šanai. Bet tā kā šie, no latvju ciltīm savāktie līdzekli
baznīcas tālākai izveidošanai nav bijuši pietiekoši, tad

bīskaps griezās pie Vācijas ķeizara Fridiicha 11. preti-
nieka pāvesta Innocenta IV. pēc palīdzības. Pēdējais

ar sevišķu rakstu (7. 11. 1254.) pamudināja Rīgas diē-

cēzes ticīgos ziedot baznīcas būvei līdzekļus, solīdams

par to grēku atlaišanu par 40 dienām. Šī pāvesta
bulla skaitījās spēkā esoša līdz būvdarbu galīgai no-

beigšanai. Liekas, šis pāvesta pamudinājums daudz
nebūs līdzējis, jo varenā celtne ap 13. g. s. vidu bijusi
jau nobeigta, bet r-mu šķērshalles izbūve sākusies

tikai pēc gadiem 50, 14. g. s. sākumā, kad līdzekli cel-

šanas turpināšanai vākti no vietējiem iedzīvotājiem no-

devu veidā. Tā kā šīs telpas sienas gandrīz visur ir

apm. 3 metrus biezas (pašas baznīcas sienas ir 1,5—
2 m. biezumā), tad var domāt, ka r-mu galā gribēts
celt 2 frontālus torņus. Divu torņu vietā tomēr uz-



celts tikai viens, virs r-mu halles vidējā kvadrāta —

bij. sv. Jura kapellās. R-mu fasādes vidū atradusies

neliela lokveidīga ieeja, kas savienojusi Domu ar viņam
pretī uzcelto bīskapa pili. Bet viņu aizmūrēja jau
viduslaikos un tā tagad gul zem ielas līmeņa. Te jā-

aizrāda, ka ielas līmenis apkārt baznīcai tās pastāvē-
šanas laikā pacēlies par apm. 2 m.: agrāk baznīcā

ieejot dažas pakāpes bija jākāpj uz augšu, tagad tur-

pretim 12 pakāpes jākāpj uz leju. To pašu liecina arī

apkārt baznīcai izraktais kanālis. 14. g. s. sākumā,

liekas, izbūvēta arī pirmā kapella baznīcas d-du pusē.

Tā ir bij. sv. Elizabetes, jeb tagadējā 3-ā kapella no

r-iniem (sk. 18. lpp.). Nākamā kapella celta, pēc

Dr. V. Neimaņa domām, tā paša g. s. vidū z-lu pusē

(1-ā z-ļu kapella, līdzās bij. „laju" portālam), bet pā-

rējās — 16. g. s.

Vislielākās pārmaiņas baznīcu skārušas 15. g. s.:

1448.—79. g. g., virsbīskapa Silvestra Stodevešera laikā

tā no halles baznīcas pārvērsta bazilikā, paaugstinot
viņas vidusjomu. Ap šo laiku zudis arī baznīcas a-mu

šķērsjoma iespaids, jo abos baznīcas sānos blakus

altāru novietošanai izmūrēja kapellās. Sakarā ar vidus-

joma pacelšanu, nācās paaugstināt arī torņa piebūvi,
kas savukārt pamudināja aizmūrēt augstās apakšējās
torņa halles loku ailes. Četrstūrainā torņa sienu aug-

šējā daļa noslēdzās katrā pusē ar zelmiņa trīsstūri, bet

pats tornis izbeidzās, kā tas redzams Sebastjāna Min-

stera 1559. g. izdotās „Kosmografijas" kokgriezumā,
augstā, loti slaidā astoņšķautnainā jumta piramidā.

Ja līdz šim nācās runāt vienīgi par Doma izveido-

šanu, tad ar 1524. g. 10. augustu sākās jauns posms, jo

šinī dienā rīdzinieki ar Melngalvju sabiedrības locek-

ļiem priekšgalā iesāka baznīcu grautiņus, iznīcinādami

svēto tēlus, gleznas, altārus v. c. priekšmetus kā «ve-

cas pāvesta grabažas".
Te nu jāatzīmē, ka klostera pagalmā un krustejā,

kā ari baznīcas z-lu un a-mu pusē bija ierīkotas kap-
sētas, bet bagātākos pilsoņus apbedīja zem klona pašā
baznīcā (līdz 1773. g.). Zem altāra telpas apglabāta

apm. puse no visiem katoļu laiku Rīgas virsbīskapiem.
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kaut gan kapa pieminekļi pašā baznīcā uzglabājušies

vienīgi pirmajam Vidzemes bīskapam Meinhardam un

pēdējam Rīgas virsbīskapam Vilhelmam f. Branden-

burgam. Mirušiem virs kapa vietas arī baznīcā liktas

ciļņiem izgreznotas akmens plāksnes vai arī pie sie-

nām piestiprinātas no dažāda materiāla veidotas pie-
miņas plāksnes — epitāfijas. Vēlāk, 19. g. s. 2-ā pusē

kapa plāksnes izņemtas no baznīcas klona un viena

viņu daļa iemūrēta baznīcas sienās. Vecākā līdz mūsu

dienām uzglabājusies kapa plāksne datēta ar 1364. g.

(sk. 16. lpp.). Baznīcā apglabāti arī latvieši. Tā mag.

J. Kr. Broce pārzīmējis kāda 1552. g. miruša Kristjāņa
Mikeļa (Christianus Michaelis) piemiņas akmeni, kas

gulējis „netāļu no durvīm, zem ērģelēm". Šis Miķelis,
liekas, būs bijis viens no pirmajiem latviešu reformā-

toriem („Doctor pius barbarici populi"). Arī N. Bušs

vienā no saviem darbiem min kāda, liekas, 17. g. s.

mirušā Didriķa Zeltinga kapa plāksnes fragmentu. Ka

latvieši Doma baznīcā guldīti pat vēl 18. g. s. beigās,
liecina tagad nozudusē 1779. g. mirušā mastu brāķera
J. Šteinhauera kapa plāksne, kas arī pārzīmēta Broces

krājumā.
Baznīcu grautiņi Rīgā bija atskaņas tam naidam, ko

augustiniešu mūks Mārtiņš Luters 31. X. 1517. g. ie-

dedzināja pret pāvestu un viņa radīto baznīcas iekārtu.

Kaut gan ordeņa mestrs Pletenbergs Rīgā nevajāja
luterticīgos (1524. g. jūlijā visu zemes kārtu sapulce
nolēma pievienoties „tīrai evaņģēliskai mācībai"), to-
mēr pēdējie kā tikko minēju, mēnesi vēlāk sāka

iznīcināt kulta priekšmetus katoļu baznīcās. Šie grau-

tiņi skāruši arī Doma baznīcu, kur iznīcināta daļa

viņas iekārtas. 9. IX. 1525. g. Rīgas rāte pieņēma lē-

mumu, ka „visi garīgie īpašumi, ko Dievs ir devis, lai

Dieva doti arī paliek un viņu ienākumi lai iet evaņģē-

lisko mācītāju uzturam." Sis lēmums patiesībā nozī-

mēja, ka arī Doma baznīca ar visu viņas inventāru

pārgāja pilsētas rīcībā. 1527. g. virsbīskaps Vilhelms

f. Brandenburgs jau bija spiests pilnīgi oficiāli nodot

Doma baznīcu ev.-lut. draudzes lietošanā. 1540. g.

baznīcā uzsākti dažādi labošanas darbi (jumti pārklāti
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ar svina un vara plāksnēm v. c). Šo laiku uzglabāju-
šies rēķini liecina, ka baznīca tad jau atradusies pil-

nīgā pilsētas pārvaldīšanā. 1547. g. Vasaras svētkos

neuzmanības dēļ Domā izcēlās ugunsgrēks, kas iznīci-

nāja baznīcas torni, ērģeles un lielu iekārtas daļu. Tanī

pat gadā sākās baznīcas atjaunošanas darbi, kas turpi-

nājās līdz 1612. g. 16. XII. 1551. g. pilsēta vienojās ar

virsbīskapu Vilhelmu f. Brandenburgu par baznīcas un

Doma kapitula telpu ..izpirkšanu" divu gadu laikā par

18.000 markām, bet vajadzēja vēl paiet 31 gadam, kad

1582. g. ar sevišķu karāla Stefāna Batorija dāvāšanas

rakstu šie īpašumi „galīgi" pārgāja pilsētas īpašumā.
Šo bezgalīgo sarunu laikā baznīcas jaunizbūves darbi

sekmīgi turpinājās. Līdzekļus viņiem ziedoja bez tau-

tību izšķirības visi Rīgas pilsoni. Torni atjaunoja
1594.—95. g. g. jaunās, laikmetīgās formās. Tagad
zem slaidās jumta piramidas, ko vaiņagoja uz bumbas

uzsēdinātais gailis, atradās jau galerija un baroka iz-

bieznis. Tādu mēs viņu redzam lielajā 1612. g. dari-

nātā vara grebumā, kura vienīgais eksemplārs atrodas

Doma muzejā. 1594. g. baznīcā uztaisīja jaunas ēr-

ģeles ar 42 balsīm. Viņu prospektu 1601. g. bija da-

rinājis meistars Jakobs Rabs z-lu Vācijas renesanses

formās (sk. 25. lpp.). Pēc 40 gadiem baznīca ieguva

grezno kanceli (sk. 27. lpp.). Tā kā nav nekādu ziņu,

ka ap šo laiku būtu darināts jauns altāris, tad jādomā,
ka jaunās ticības vajadzībām kalpojis vecais, katoli-

cisma laiku altāris (jauns altāris, ko darinājis gald-
nieku meistars Kr. Egers ar tēlniekiem Tīzenu un Kur-

lavski, uzstatīts tikai 1747. g. Viņa attēls uzglabājies
J. Kr. Broces krājumā). 1633.—34. g. g. baznīcas

jumtu pārklāja ar vara plāksnēm, bet kad to pietrūka,

Rīgas pilsoņi „sameta" vara naudu, ko „viņi citkārt

par sudraba naudu bija ieņēmuši". 1656. g. jumtu sa-

šāva Alekseja Michailoviča karaspēki, kas aplenca

Rīgu, bet jau pēc 11 gadiem lielajā ugunsgrēkā izdega

krustejas dala un vairākas baznīcai piederošās ēkas.

1666. g. ar dzelžiem un dzelzs bultām nostiprināja
baznīcas torni, jo pēc Pētera baznīcas torņa sagâ-

šanās draudze bija tik loti iebaidīta, ka mazākā
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trokšņa dēļ tornī nācās pārtraukt dievkalpojumus.
17. VII. 1689. g. baznīcas pārvalde noslēdza līgumu ar

Rīgas gleznotāju amata vecāko Kordu Meieru par

baznīcas velvju, durvju v. c. izgreznošanu dekorātīviem

gleznojumiem. Bet visi vina darinātie figūrālie un or-

nāmentālie griestu gleznojumi iznīcināti 1786. g. „re-

monta" laikā, kad «radikāli racionālistiski noskaņotie
darbu vadītāji" tos lika aizziest, iznīcinot pie tās pašas
reizes (1782. g.) daudzas kokā grieztas epitāfijas, iz-

laužot no sienas skaisto bīskapa Meinharda sienas pie-

minekļa ierāmējumu v. t. t. Vienīgās uzglabājušās
Meiera gleznojumu atliekas redzamas uz d-du joma
a-mu gala durvīm (sk. 22. lpp.). 17. g. s. beigās būs

ierīkoti arī Melngalvju sabiedrības, abu ģilžu un Rīgas
rātes soli. 1709. g. baznīcas iekārtu sabojāja lielie

pavasara plūdi, bet gadu vēlāk tā vēl vairāk cieta

Rīgas aplenkšanas laikā, kad Pētera ī. lielgabalu lodes

stipri izpostīja jumtu un velves. Bet pēc apm. 70 ga-

diem Pētera I. postījumi bija tik tālu aizmirsti, ka

1778.—83. g. g. Rīgas būvmeistara Kr. Haberlanda pār-

būvētā pilsētas bibliotēkas zālē (bibliotēka bij. Doma

kapitula guļamistabā bija ierīkota jau no 1524. g.) da-

rināja gleznu ar Rīgas iekarotāja „apoteozi". Sašauto

jumtu no jauna ar vara plāksnēm pārklāja 1727. g., kad

barokālā profilēiumā izveidoja altāra kvadrāta un ap-

sīdas jumtus. Sinī pat gadā, kā to liecina galvenā
joma a-mu zelminī izveidotais gada skaitlis, tas ieguva

tagadējo izskatu. Doma fasādes r-mu galā sāka ap-

augt ar nelielām mājiņām. Viņās'dzīvoja gan baznīcas

mācītāji, apkalpotāji, Domskolas (tā dibināta 1211. g.,

bet rosīgāk sākusi darboties tikai no 1530. g., un at-

radās r-mu krustejai piegulošā ēkā) mācības spēki, gan

pat kāds „suņu sitējs". 1775. g. vecuma dēl baznīcas

torņa virsbūvi nācās nojaukt, lai nākamā gadā uz-

celtu jaunu ar tagadējo zemo, saspiesto cekulu.

10 gadus vēlāk uzsāka baznīcas iekšienē vandalisku

„remontu", kas to sabojāja daudz vairāk, nekā visi

līdzšinējie ugunsgrēki, ūdensplūdi un apšaudīšanas. Bet

tanī pat gadā visu šo sagraušanas darbu vadītājs —

vecākais Elerss, kā baznīcas pirmais pārstāvis, sa-
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ņema no baznīcas administrācijas «visdziļāko patei-
cību".

Lai pavairotu baznīcas ienākumus, 19. g. s. sākumā

administrācija iznomāja dažādiem pasākumiem visas

iespējamās telpas: virs r-mu krustejas 1806. g. V. He-

kers ierīkoja pilsētas spiestuvi, a-mu spārna dzīvokli

iznomāja Pētera baznīcas mācītājam, telpās pie d-du

krustejas ierīkoja veikalus v. t. t. Pašās krusteiās jau
no 1663. g. atradās Jāņa tirdziņš. Lai samazinātu re-

monta izdevumus, izlauztās arkādu kolonniņas aizvie-

toja ar dēļu apsitumu bet lai tirdziņa apmeklētāji viņā
ērtāk varētu iekļūt, atļāva tiem iet cauri baznīcai, pat
dievkalpojumu laikā. Bet lai tomēr «pasargātu baz-

nīcas svētumu", visus trīs jomus norobežoja ar dēlu
sienu. Tādēļ nav daudz jābrīnās, ka Rīgas civīlguber-
nators 1812. g. lika ierīkot baznīcā un krustejās labības

un miltu noliktavas, kas tur atradās veselu gadu. Bija
atkal vajadzīgi jauni remonti. Lai tos veiktu, pārdeva

pārkausēšanai metālā visus misiņa lukturus. Kamēr

saveda baznīcu kārtībā, pagāja 7 gadi, jo dievkalpo-

jumus viņā varēja atjaunot tikai 1. H. 1820. g. 1817. g.

baznīcā uzstatīja jaunu, gotizētās formās darinātu al-

tāri, kas kalpoja tikai līdz 90-tiem gadiem, kad to iz-

meta ārā. Viņu pēc Tērbatas profesora Joh. Vilh.

Krauzes (1757.—1828.) meta darinājis Limbažu gald-
nieks Aug. Heibels (1760.—1847.). Šī altāra četras fi-

gūras kokā bija griezis tēlnieks Imhofs (divas no viņām

vēl tagad grezno nelielo altāri, kas 1895. g. bija iz-

gatavots pēc arch. V. Neimaņa meta, sk. 31. lpp.). Baz-

nīcas pārvalde centās izpārdot arī savus prāvos neku-

stamos īpašumus. 19. g. s. 2-ā pusē baznīcas vēsturē

sākās jauns posms. Tad, pēc daudziem Baltijas ģe-

nerālgubernātora AI. Suvorova katēgoriskiem pieprasī-
jumiem Rīgas rātei, sāka nojaukt baznīcai piegulošās

mājiņas un arī domāt par pašas baznīcas atjau-
nošanu. Bet arī šinī «atjaunošanas" laikā izda-

rītas daudzas un dažādas kļūdas: Doma iekšiene

restaurēta 1895.—97. g. g. arch. V. Neimaņa vadībā un

«izgreznota maz izteiksmīgiem ornāmentiem nenozī-

mīgās krāsās, kuri itkā būtu rekonstruēti pēc tur at-
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rastam viduslaiku gleznojumu atliekām", Meinharda

pieminekļa rekonstrukcija izvesta pārprastā veidā, no

jauna iznīcinātas daudzas vēl uzglabājušās pieminas
plāksnes, atsegtie virs z-lu portāla 14. g. s. sākuma

gleznojumi padoti iznīcinošiem atmosfairiskiem iespai-
diem, r-mu halles vidustelpa izbūvēta ~laikmetīgā" sē-

cesionisma gaumē, gar Herdera laukumu radīts „gari
stiepts laukums bez jebkādas telpiskas izteiksmes",

jaunās fasādes, sevišķi pagalma pusē, veidotas pārāk
konvencionāli v. t. t. Bet tomēr šinī laikā veikts arī

loti liels darbs, sevišķi krustejas izbūvē, kapitula zāles

rekonstrukcijā, r-mu portāla izveidošanā, kam ir pa-

liekoša nozīme.

Šinī pat «baznīcas uzkopšanas" laikā Domu skāra

jaunas pārmaiņas: ar 10. 11. 1888. g. vāciskās Rīgas
rātes lēmumu viņu īpašumus korroborēja uz juridiskās
personas „Doma baznīcas" vārdu, bet 1889. g. kā visu

tiesību mantotāja kļuva konsistorija. Šis stāvoklis tur-

pinājās līdz patstāvīgās Latvijas valsts tapšanai.

Pēdējā kara laikā uz centrālo Krieviju evakuēti visi

četri baznīcas zvani (no tiem 1923. g. atdabūts at-

pakaļ tikai 1842. g. J. V. Unberga pārlietais) un 1895. g.

pēc tēlnieka K. Bernevica meta bronzā atlietais bīskapa
Alberta tēls, kas bija novietots uz marmorā un kaļķ-
akmenī cirstās, pie baznīcas d-du ārsienas piestipri-
nātās, konsoles.

Ar 23. IV. 1923. g. Saeimas izdoto likumu Doma

baznica nodota Latvijas ev.-lut. baznīcas bīskapa lietā-

šanā. bet ar Latvijas VI. sinodes 9. IV. 1931. g. lēmu-

miem atzīts, ka tā ir Latvijas ev.-lut. baznīcas bīskapa
oficiālā baznīca un ka draudzes, kas to lietā un pār-

valda, dod baznīcu līdz ar attiecīgām blakus telpām

bīskapa neaprobežotā lietāšanā un rīcībā visos gadī-

jumos, kad bīskaps to pieprasa savām amata vajadzī-
bām. 29. IX. 1931. g. izdots likums, kas nosaka baz-

nīcas pārvaldes veidu un sastāvu. Ar šo likumu juri-

diskās personas — Doma baznīcas — Īpašumu pār-

valdīšana, rīkošana un lietāšanā nodota Doma baz-

nīcas pārvaldei, kas stājās savā darbā tā paša gada
1. decembrī, bet faktisko īpašumu pārvaldīšanu varēja
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pārņemt tikai 11. decembrī. Baznīcas pārvalde sastāv

no Latvijas arķibīskapa. kara ministra, Garnizona un

Latv. miera draudzes pārstāvjiem.

8. XII. 1932. g." likts pamats Doma baznīcas izdai-

ļošanas komisijai, kas lems par viņas tālāko izdai-

ļošanu «latviskā garā un kultūrā".

Beigās jāatzīmē, ka Doma baznīcas pārvalde nav

vēl dabūjusi atpakaļ no vācu ev.-lut. draudzes vērtīgo

sudrabā kalto dievkalpojumu piederumu krājumu, ko

sastāda vairāk kā 20 dažādi priekšmeti. Vecākais no

viņiem — sudraba biķeris — darināts pašā 16. g. s.

sāk., 1505. g. Atsevišķus priekšmetus — 1572. g. da-

rināto sudraba krustāmo bļodu, 1587. g. sudrabā kalto

biķeri (Rīgas zeltkaļa Hansa Unnas darbu) — grezno

Rīgas vapeņi, kas norāda, ka visi baznīcas īpašumi,
pat kulta piederumi, 16. g. s. beigās faktiski piede-
rējuši Rīgas pilsētai. Vairākos priekšmetos iekalti arī

uzraksti, ka tie pieder tieši baznīcai („Der Diihm-

Kirche gehôrig"), bet nevis kādai atsevišķai draudzei.

Pēdējā gadu desmitā daudzus sudrabā kaltus dievkal-

pojumu piederumus (tos pēc mākslinieka A. Dzērvīša

meta darinājis Rīgas meistars R. Vindišs), kā arī citus

baznīcas inventāra priekšmetus baznīcai dāvinājušas

gan sabiedriskas organizācijas, gan atsevišķas per-

sonas.
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Baznīcas iekštelpas.

Jau iepriekšējā nodalījumā nācās minēt, ka baz-

nīcas plānam agrāk bijusi latīņu krusta forma. Šī

krusta ~šķērskoks" ir a-mu gala škērsjoms, ko sastāda

vienāda lieluma kvadrāti. Trīs atsevišķās telpas, kas

izveidotas vēlākā, 14. g. s. sākuma, piebūvē, tāpat kā

trīs škērsjoma telpas, nerunājot nemaz par altāra telpu
kvadrātu ar pusapaļo apsīdu, ērtības labā, var . uz-

skatīt par garenjomu sastāvdaļām. Šāds baznīcas

telpu sadalījums trijos garenjomos (d-du, vidus un z-ļu)

atļauj sadalīt apskatāmos priekšmetus vieglāk pārre-

dzamās grupās. Bet tā kā daudzi lietišķās mākslas

objekti atrodas arī sānu kapellās, tad šīs telpas iz-

dalītas divās atsevišķās grupās — baznīcas d-du un

z-lu puses kapellās. Līdz ar to baznīcas iekštelpas sa-

dalītas šādās 5 grupās: 1) trīs d-du kapellās, 2) sešas

d-du garenjoma telpas (ieskaitot torņa un šķērsjoma
telpas, 3) vidusjoma telpas (pieskaitot klāt arī bij. sv.

Jura kapellu un altāra telpu), 4) sešas z-ļu garenjoma

telpas (tāpat kā d-du jomā) un 5) trīs z-ļu kapellās.
Tā kā ekskursantus telpu apskates laikā parasti ielaiž

pa d-du durvīm, kas atrodas baznīcas r-mu galā (pie
viņām nokļūst pa 1894. g. celto eju, līdzās baznīcas

d-du sienai), tad visu baznīcā novietoto objektu ap-

skate sākta no r-mu gala. No šī paša gala sākta arī

baznīcas atsevišķo telpu un pīlāru (stabu) numerācija.

Sanu kapellās dienvidu puse.

1-ā kapella vecākos baznīcas plānos apzīmēta Rīgas

birgermeistera Teņa Mutera (t pirms 1554.) vārdā.

(Pirms viņas, tūliņ līdzās d-du ieejas telpai, agrāk at-

radusies Sopmaņa kapella, bet tā vēlāk pārbūvēta ar

stikla durvīm aizsegtā telpā.) Viņu pārsedz zvaigžņu
velves (spriešļi) ar gotiskām rievām (ribām).

Kapellās r-mu sienā iemūrēta stipri restaurēta

kapenes fasāde (1), kas darināta diezgan raksturī-

gās '17.
g. s. formās. Šķeltā barokālā zelmiņa vidū

piestiprināts kapenes bij. īpašnieka gērbonis — torņa

un lāča ķetnas puse. Kas bijis viņas īpašnieks, nav



Baznīcas vidusjoms.
Iz Piem. valdes kraj.
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zināms. Kapenes fasāde baznīcas pārbūves laikā,
19. g. s. beigās, pārmūrēta, kad arī aizmūrēta viņas
(tāpat kā pretējās kapenes) durvju vieta. Pretējā
sienā iemūrētā 1701. g. celtā zviedru pulkveža un

Daugavgrīvas cietokšņa komendanta Gustava Joh. f.

Albedilla (1669.—1702.) kapenes fasāde (2), kas

arī vienkāršota velcfkās pārbūves laikā. Greznāks vie-

nīgi viņas zelminis ar gulošām bērnu figūrām. Šķeltā
zelmiņa laukumā novietots barokālos greznojamos
ietverts īpašnieka gērbonis. Zem gērboņa — uz hori-

zontālā antablementa joslas lasāms mirušā karavīra
vārds un uzvārds. R-mu sienā, virs kapenes fa-

sādes iemūrētas B. Bodekera 1605. g. akmenī kaltās

Rīgemaņu ģimenes epitāfijas (3) atliekas ar Dīt-

richa Rīgemaņa un vina sievas Elizabetes cum Berge

ģerboņiem apakšējā daļā. Epitāfija, kaut gan darināta

renesanses formās, ir samērā vienkārša. Vēl vienkār-

šāku to padara gludā plāksne vidus daļā, jo pats cilnis

gājis bojā. Zem epitāfijas vidējās daļas četrkantainā

iedalījumā uz melna laukuma vara burtiem piestipri-
nāti attiecīgie uzraksti.

Kapellā gaisma krīt pa diviem krāsainu stiklu lo-

giem. Visos sešos d-du sienas logos tēlotas Kristus
dzīves ainas, kas "novietotas seceniskā kārtībā. 1- ā

šīs kapellās logā redzams Kristus dzimšanas (1887.)

tēlojums (4). 2-ā — Kristus kristīšana Jordānas upē
(1886.) (5). Abi krāsaino stiklu gleznojumi darināti pēc

gleznotāja Ant. Dītricha 11833.—1904.) un būvmeistara

Goth. Ludv. Mekela (1838.—1915.) metiem B. Urbāna

krāsaino stiklu darbnīcā. Drezdenē. Pirmo gleznojumu
baznīcai dāvājuši pilsētas domnieka G. Šeibera manti-

nieki, bet otro
—

M. ģilde.

2-ā, agrākā zeltkaļu, kapella, līdzīga 1 -ai. Viņas
sānu sienās iemūrētas četras kaļķakmenī kaltas kapa

plāksnes. 1-mā plāksne a-mu sienā (6) ir

pati vecākā visā baznīcā. Līdztekus plāksnes malām

iekalto gotu mājuskulu raksta fragmenti (latīņu va-

lodā) vēsta, ka zem viņas bijušas apglabātas 1364. g.

mirušā vikāra Niklāva Mornes atliekas. Bet, kā tas

jau šinī baznīcā bijis parasts, 1610. g. zem tās pašas
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plāksnes guldīts_ Laurenss Bornits ar saviem manti-

niekiem. Šie pēdējie uzraksti līdz ar lielo mājas zīmi

iekalti plāksnes vidējā daļā un uzglabājušies loti labi.

2-ā plāksne (7) šinī pat sienā veltīta 1394. g. mi-

rušā vikāra Joh. Ulenbrugges piemiņai. Šīs plāksnes
gotu minuskuliem iekaltie uzraksti salasāmi vēl samērā

labi.
_

Plāksnes vidējā daļā iekaltas kādas garīdznieka
drānās tērptas figūras kontūras. Līdzās izdzēstām gal-
vas kontūrām, figūrai iekalta stilizēta lilija — agrākais
Doma kapitula simbols.

Pretī Bornita plāksnei r-mu sienā iemūrēta t. s.

divu kanoniku (katoļu garīdznieku) kapa plāk s ne (8)
ar stipri bojātiem uzrakstiem latīņu valodā, no kuriem
var redzēt, ka viens no viņiem — Indriķis — miris

1444. g. Arī viņā iekaltas mūka figūras kontūras, bet

tās stipri bojā 1573. g. iekaltā kāda BVT mājas zīme.

Daudz labāk līdzīgas kontūras uzglabājušās 2-ā šīs

sienas plāksnē (9), jo vēlāk (17. g. s. vai 18. g. s.

sāk.) iekaltā mājas zīme ar iniciāļiem HM atrodas plāk-

snes kreisajā augšējā stūrī. Raksturīga šīs figūras

laimīgi smaidošā sejas izteiksme. Uzraksti gar plāk-
snes malām liecina, ka sākumā zem viņas guldītas
1433. g. mirušā vikāra Joh. de Mumbarcha atliekas.

Divas akmenī kaltas plāksnes iemūrētas arī

baznīcas ārsienā, zem logiem. Šīs plāksnes ir bez

uzrakstiem. Vienā no viņām iekalti vienīgi krusti (10),
bet otrā —

arī stilizēta lilija (11). Domājams, ka ka-

tolicisma laikos viņas bijušas iemūrētas altāra priekšā,

jo iekaltiem krustiem ir ajī praktiska nozīme altāra
svētīšanas laikā.

Virs a-mu sienas plāksnēm piestiprināta baz-

nīcas virsmācītāja un superintendenta Aleksandra

Jenča (1828.—1889.) gaišā akmenī kaltā piemiņas

plāksne (12). Plāksni ar mācītāja galvas profīli

cilnī kalis vietējais tēlnieks Augusts Folcs (1851.—1925.)

gotizētās formās.

Kapellās logos tēlotas kalna sprediķa (1885.) un

Sv. vakarēdiena (1885.) ainas (13 un 14). Metus abiem

gleznojumiem devuši augstāk minētie mākslinieki

A. Dītrichs un G. Mekels, bet paši stikli izgatavoti
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B. Urbāna darbnīcā Drezdenē. Pirmo loga gleznojumu
baznīcai dāvājuši — L. ģilde, otro

— Rīgas pilsētas
rāte.

3-ā (agrāk Kronsterna un Tota, arī sv. Elizabetes)

kapella veidota savādāk, nekā abas iepriekšējās: viņa
pārsegta divām krusta velvēm, un šo velvju divas go-

tiskās rievas balstās uz slaidas astoņšķautņainas ko-

lonnas, kas paceļas starp kapellu un d-du jomu no

vidus punkta starp abām kapellās sānsienām. Kolonnai

ir bagāti profilēts gotisks pamats un apm. cilvēka aug-

stumā viņā izveidots aplī ietverts krusts (15).

Kapellās r-mu sienu grezno pārveidotā F. Fun-

kenu un Ikskilu-Gildenbantu kapenes fasāde (16)

ar barokālās formās veidoto virsējo dalu. Kapenes

durvju vieta aizmūrēta. Uzglabājies vienīgi viņu pro-

filētais ielogs ar eņgela galvu lokveidīgās virsējās da-

ļas (archivoltas) vidū un skaisti stilizētiem ziedu puš-

ķiem abās malās. Kapene celta 1707. g. ģenerālmajora

un Rīgas vicegubernātora Remberta f. Funkena (1632.—

1709.) apglabāšanai. Vēlāk turpat guldīta arī viņa jau-
nākā meita Apolonija. Abu šo personu skārdā dari-

nātie zeltītie gērboņi piestiprināti virs kapenes dzegas.
A-mu sienā iemūrēta vienkāršās formās darinātā

artilērijas virsnieka Eliasa Kobera (1666.—1738.) ka-

penes fasāde (17). Viņa liecina, ka baroka laika

formas Rīgā lietātas vēl 18. g. s. 1-ā pusē, jo fasādi

noslēdz tipiskais šķeltais barokālais zelminis. Pāreju

uz vēlākām .(rokoko) formām redzam kaltajās kapenes
četrkantainajās durvīs, kas pārklātas ar rozetveidīgiem
greznojumiem. Gērboņu atliekas bez augšējiem noslē-

gumiem redzamas šķeltā zelmiņa laukuma vidū. Virs

viņiem piestiprināta ovāla skārda plāksne ar uz-

rakstiem.

Kapellās a-mu gala, paceļot grīdas dēlus, redzami

divi apkalti 18. g. s. zārki.

1-ā logā tēlots krustā sišanas skats (18) (1885.),
ko darinājuši agrāk minētie Drezdenes meistari, bet

2-ā — Kristus augšāmcelšanās tēlojums (19) (1899.).
To darinājis māksinieks Ernsts Fr. Tode (1858.—1932.),

kam 1895.—1907. g. g. Rīgā bija sava krāsaino stiklu
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gleznojumu izgatavošanas darbnīca. Šis gleznojums
ir techniskā, ir mākslinieciskā zinā laimīgi izceļas pā-

rējo baznīcas d-du jogu gleznojumu starpā. 1-ais logs
darināts par 12 vietējo vācu patriciešu, bet 2-ais — par

Doma draudzes ziedotiem līdzekļiem.

Dienvidu joms.

Bij. plkv. Budberga kapellā, baznīcas r-mu galā,
d-du pusē, virs torņa trepju pirmā posma pārseguma

ierīkotas lukt a s. Viuu margas (20), liekas, agrāk

iežogojušas t. s. „zalās pilsoņu luktas", kas 1670. g.

ierīkotas zem ērģelēm. Pilsoņu luktu margas 1738. g.

tikušas pārklātas ar nelieliem barokālos ierāmējumos

ietvertiem gleznojumiem, kur attēloti atsevišķi Kristus

dzīves skati. Bet tā kā šinī kapellā tomēr nav bijis

iespējams novietot visus viņu posmus, tad divi bij.

„pilsoņu luktu" posmi tagad piestiprināti d-du jomā uz

grīdas pie 1-ā pilastra, iepretī Melngalvju sabiedrības

solu sākumam, bet četri izzāģēti gleznojumi iestipri-
nāti tagadējo ērģeļu luktu pārseguma apakšējā daļā,

virs vidusjoma 1-ā kvadrāta. Gleznojumu autors nav

zināms. Tie ir diezgan amatnieciski, ar samērā nie-

cīgu mākslas vērtību. Visos gleznojumos Kristus tē-

lots ar sarkanu uzmetni, un tie sarindoti bez seceniskas

kārtības. Uz kapellās luktu margām, skaitot tos no

a-miem, redzami šādi gleznojumi: 1) Kristus kri-

stīšana, 2) Kristus kārdināšana tuksnesī, 3) Pētera glāb-
šana jūrā, 4) Sīmanis ar Annu un Kristus bērniņu,
5) Kristus un lielā grēciniece, 6) Bērnu svētīšana,
7) Kristus un velna apsēstā un 8) Kristus un sama-

riešu sieviete pie akas. Zem luktām d-du sienā iemū-
rēta neliela, akmenī kalta epitāfija (21) renesanses

formās darinātā ierāmējumā. Viņu 1606. g. likusi iz-

gatavot Ursula Krīger sev un savam vīram par godu.
Zem luktam, viņu a-mu gala, atrodas baznīcas

torņa trepju sākums.

Izejot no kapellās, redzam piestiprinātas vienu otrai

pretī divas epitāfijas. D-du pusē atrodas 1686. g.

akmenī kaltā, krāsotā L. ģildes vecākā Dītricha Drei-

linga (1625.—86.) epitāfija (22). Savos samēros
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un formas tā ir loti smaga, jo renesanses laiku līdz-

svars viņā aizvietots ar topošo baroka formu pārmē-

rībām. Iznīcināta arī viņu vaiņagojušā stāvošā figūra

starp abiem gulošu sieviešu tēliem, kas to pataisa vēl

smagāku. Epitāfijas vidus cilnī veidots Kristus aug-

šāmcelšanās skats. Paši uzraksti lielās plāksnes apak-

šējā daļā ietverti smagā zeltītā ierāmējumā, ar stili-

zētām akantu lapām. Tieši pretī šai, īsi pirms Pasau-

les kara sākšanās atjaunotai Dreilinga epitāfijai, z-1 v

pusē piestiprinātas 1605. g. kaujā pie Salaspils kri-

tušā zviedru pulkveža Andersa Lindersona (Torsten-
sona) piemiņai veltītas divi bronzas plāksnes

(23) ar uzrakstiem. Mazākajā no viņām atzīmēts, ka

to 1631. g. Doma baznīcā licis piestiprināt Vidzemes,
Karēlijas un Jngermanlandes generālgubernātors Joh.

Skite, bet lielākā pauž nelaiķa slavu. Abas plāksnes
tagad ietvertas gaišā smilšakmenī kaltā ierāmējumā,
ko darinājis tēlnieks A. Folcs.

Virs baznīcas d-du puses r-mu gala durvīm ierī-

kotas jau kopš 15. g. s., vai pat vēl agrāk, t. s. Bā-

riņu lukt a s. Tās balstās uz diviem smaillokiem,
kurus savukārt balsta ne visai augsta kolonna ar ro-

mānizētu kapitellu (tas atjaunots 1894. g. un iespē-
jams, pārnests no citas vietas).

Kā jau minēju, pie 1-ā pila st r a uz grīdas uz-

statīts bij. pilsoņu luktu margu fragments (24) ar

diviem gleznojumiem. 1-ā gleznojumā, liekas, tēlots

Kristus ar aklo cela malā, 2-ā — sv. ģimenes bēgšana
uz Ēģipti. Pie 1-ā pīlāra (staba) uzkārts kokā

grieztais, krāsotais Rīgas rātes kungs un fôgta Joh.

f. Benkendorfa (1712.—51.) ģērbonis ar epitāfiju (25).
No šī pīlāra uz a-miem novietoti Melngalvju

sabiedrības soli (26). Tos ierobežo skaistiem

griezumiem greznotas margas. Margu dzega balstās

uz kokā grieztu, krāsotu morīšu figūrām ar vairogiem,

uz kuriem tēlota Melngalvju patrona, sv. Mauricija

galva. Virs morīšu figūrām dzegu grezno spārnotu

cherūbu galviņas. Starp figūrām iestiprinātie margu

pildiņi arī pārklāti griezumiem. Viņu centrā redzamas

lapu stilizējumos ietvertas sv. Mauricija galvas. levē-
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rības cienīgi arī margu durvtiņu dzelzs apkalumi, kurus

tagad pārsedz vēlākais krāsojums. Ar sv. Mauricija
galvas ciļņiem greznoti arī z-lu margu pildiņi, bet tos

aizsedz vidus jomā novietotie vienkāršie soli. Ar skaisti

veidotiem izciliem ciļņiem pārklāts arī paneļa apšu-

vums pīlāra a-mu pusē. Virs paneļa pie pīlāra piestip-
rināts zeltīts Melngalvju sabiedrības kokā

grieztais ģerbonis (27) — ovāls vaiņags ar krustu,

šķēpu un sv. Mauricija galvu, ko tur divas moru fi-

gūras virs bagātiem akantu lapu stilizējumiem. Gēr-
bonis būs darināts 17. g. s. vidū, bet solu margu un

paneļa griezumi — 17. g. s. beigās.

Pie 2-ā pīlāra uzkārts kokā grieztais, krāsotais

~augsti izglītotā" Rīgas otrā birģermeistara un bāriņu

virspārziņa Teodora Heinr. f. Dreilingena (1702.—76.)

gērbonis ar epitāfiju (28). Viņa spārni izveidoti

pusērgļa un uz pakaļkājām stāvošas lauvas_ veidā.

Pie pretējā pila s t r a piestiprināta nosvērtās rene-

sanses formās 1604. g. Berensa Bodekera akmenī kaltā

M. ģildes dāvātā epitāfija (29) ar Kristus augšām-
celšanās cilni vidējā daļā. Šīs epitāfijas uzbūve un sa-

dalījums ļoti atgādina Rīgemaņu ģimenes epitāfijas (3)
kompoziciju, starpība ir tikai dažos sīkumos: vidus

daļas sānos allegoriskās figūras novietotas starp kani-

lurētām kolonnām, apakšējā dala nobeidzas ar cherūba

galviņu. Agrākais epitāfijas izkrāsojums atjaunots
1896. g., jo 1782. g. tas pārklāts ar vienkrāsainu ap-

metumu.

No 2-ā pīlāra uz a-miem novietoti bij. M. ģildes
soli (30), kurus ierobežo samērā vienkāršas koka

margas. Virs margu dzegas piestiprināts 1752. g. dzelzī

kalts, krāsots M. ģildes gērbonis — baznīcas atveids

starp divās daļās sadalītu Krievijas ērgli. Nākamie

soli uz a-miem piederējuši L. ģildes locekļiem
(31). Virs šo solu margu dzegas piestiprināti arī

1752. g. dzelzī kaltie divi L. ģildes ģērboņi ar stilizētu

kuģi un Rīgas atslēgām vidus daļā.

Pie 3-a pīlāra piestiprināts diezgan greznais,

stilizētu akantu lapās ietvertais, kokā grieztais Rīgas
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ārsta un aptiekas īpašnieka Nikolaja Himzela (1729.—64.)

ģerbonis ar epitāfiju (32).
3-ā pilastra z.-a. augšējā kolonniņa balstās

uz konsoles, kas izcirsta Kristus galvas veidā (33).
No 3-ā pīlāra sākas bij. Rīgas rātes soli (34).

Viņu d-du margu a-mu un r-mu galos novietotas no

koka grieztas „sargu" figūras (t. s. „lelles") ar šķē-
piem rokās. Šīs figūras, tāpat kā uz margu dzegām

piestiprinātie arī no koka grieztie 3 Rīgas ģērboņi,
vēlākā laikā pārklātas ar brūnu ellas krāsu. Visi šie

griezumi darināti 18. g. s. sākumā.
Pie 4-ā pīlāra piekabināts kokā grieztais Rīgas

virstôgta Valentina Graves (1691.—1755.) ģērbonis
ar epitāfiju (35).

A-mu škersojuma d-du telpā pie d- v sienas ta-

gad novietotas agrākās dziedātāju jeb studentu

luk ta s (36), kas agrāk atradušās blakus esošā sv. Eli-

zabetes kapellā, kur tās bijušas celtas jau pirms 1589. g.

Tagad tās balstās uz 3 koka stabiem. Luktu margu

vidus posmā iestiprināts no koka griezts krāsots cilnis

ar sv. Cecīlijas tēlojumu, kur šī svētā mūzicē pie ēr-

ģelēm, aiz kurām paslēpies eņģelītis. Spriežot pēc cilnī

veidotiem mūzikas instrūmentiem (lauta, tūba, primi-

tīvā arfa), viņš -būs vēl darināts ap 17. g. s. vidu.

Pārējie margu pildiņi pārklāti greznojumiem, kur tēloti

(luktu izvirzītā daļā), skaitot no a-miem, evaņģēlisti
Jānis, Lukāss un Markus (tam seko sv. Cecīlijas cil-

nis), Mateus ar eņģeli, jauneklīgais Jānis Kristītājs un

Kristus. Pildiņā, kas atrodas virs trepēm (pa tām var

nokļūt t. s. „iesvētīšanas zālē"), tēlota citās propor-

cijās, nekā pārējie gleznojumi, kāda vecāka vīra galva.
Pusapalie pildiņi abos luktu galos aizpildīti ar vāžu

gleznojumiem. Šie gleznojumi ir daudz vērtīgāki par

agrāk minētiem „pilsoņu luktu" gleznojumiem un arī

viņu autors nav zināms. Zem luktām atrodas koka

dubultdurvis (37), pa kurām varam nokļūt krust-

ejas a-mu posmā. lekšējās durvis no abām pusēm pār-

klātas ar gleznojumiem, kurus darinājis, saskaņā ar

agrāk minēto līgumu, gleznotāju amata vecākais Korts

Meiers (t pēc 1702. g.). Durvju iekšpusē tēlota per-
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spektīvā saīsinājumā kāda gara telpa ar daudzām ko-,
lonnām (t. s. trompe l'oeil gleznojums). Durvju izbūves

frontonā gleznots skats ar trim Austrumu gudrajiem
Betlēmē.

Līdzās durvīm, d-du sienā iemūrēta liela kapa

plāksne (38), ko 1674. g. licis sev sagatavot (viņā
redzamas arī vecāku uzrakstu atliekas) Vidzemes ad-

vokāts un vēlākais landrāts Kaspārs Ceimerns (1612.—

92.). Ceimerns sarakstījis grāmatu „Theatridium Li-

vonicum", kur sakopotas daudzas ziņas par vietējo vē-

sturi. Starp šo plāksni un a-mu sienu atrodas durvis,
kas ved uz kapitula zāli.

A-mu sienas apsīdai aizmūrēta priekšā iega-
renā kape ne (39) ar šķeltu zelmini un dzelzs dur-

vīm, ko 1734. g. likusi būvēt sev un saviem abiem

vīriem, L. ģildes vecākiem, — Joh. Kūlmanim (t 1718.)

un Joh. Adriānam Orēvem (t 1734. g.) — Magdalēna f.

Broicen. Virs kapenes jumola uzstatīta Kristus figūra.

Līdzās šai kapenei 1932. g. rudenī sienā iemūrēta

Heinricha Zibeņa un Ādažu draudzes mācītāja Otto

Zēlmaņa (1663.—1710.) kapa plāksne (40) ar abu

mirušo mājas zīmēm. Virs šīs plāksnes, pie sienas uz-

kārts greznais, kokā grieztais Vidzemes landrāta,
zviedru karaspēku majora un 11 muižu īpašnieka Va-

lentina f. Lēvenšterna (1666.—1740.) gērbonis (41)

ar divām epitāfijām (apakšējā atzīmēts, ka gērbonis

labots 1820. g.). Apsīdas logu (42) grezno pēc A.

Dītricha meta B. Urbāna darbnīcā (Drezdenē) darinātie

krāsainu stiklu gleznojumi (1885.) ar Mozus un Eliāsa

tēliem.

īsajā r-mu sienā iemūrēta neliela plāk-
snīte (43) ar iegrebtu horizontāli, kas apzīmē 1709. g.

17. aprīļa lielo plūdu līmeni. Daugavas ūdeņi šinī naktī

izlauzuši pilsētas vārtus un ieplūduši Doma baznīcā,

izskalodami tur daudzas klonā iemūrētās kapa plāk-

snes, kas iebrukušas kapu vietās, tā kā līķi „peldejuši

kopā ar soliem". Tad pašā baznīcā un krusta ejās

ķertas pat zivis, par ko, liekas, liecina plāksnītē iz-

grēbtās zivju kontūras.
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Vidusjoms.

Ērģeļu trepju telpa (agr. sv. Jura kapella) izbūvēta

tagadējā veidā 1906. g. to laiku «modernajā" sēcesio-

nisma gaumē. Arī šai telpā abās sānu sienās, tieši pie

sienas, kas viņu atdala no vidusjoma, iemūrētas 4 ak-

menī kaltas kapa plāksnes. 1-ā plāksne (44)
d-du sienā, liekas, darināta 1687. g., bet, izņemot
vairogā iekalto mājas zīmi ar burtiem HK un skait-

ļiem 8 un 7, viņā vairs nekas cits nav saredzams.
2-ā plāksne (45), kas veltīta notāra Burcharda

Vincelija (1668.) piemiņai, liecina, ka baznīcas «atjau-

notāji" pat 19. g. s. beigās uz senatnes pieminekļiem
raudzījušies ar ne visai lielu pietāti: plāksnei nokalta

viena sānmala ar sākuma burtiem, lai to ērtāk varētu

iemūrēt paredzētā vietā. Plāksnes vidējā daļā izkalts

vairogveidīgs ierāmējums mājas zīmei. Zem z-ļu
sienas 1-ās plāksnes (46) 1569. g. bijis ap-

bedīts Balzers Keickens, bet no 1692. g. tā jau pār-

gājusi Zigmunda Gibelera un viņa mantinieku īpašumā.
Plāksnē bez parastiem veltījumiem iekalta arī uz kapa
pieminekļiem bieži sastopamā sentence: „0 SCHOE-

NER. MENSCH || SIE ANN. MICH. DER. DV || BIST.

DER. WAR. ICH." Virs šīm 3 rindiņām iekalta ne-

liela bārdaina vīrieša figūriņa, bet zem uzraksta mi-

roņa galva ar sakrustotiem stilbu kauliem. Zem pē-

dējās redzama vairogā iekalta mājas zīme. Divi rei-

zes lietāta arī 2-ā šinī sienā iemūrētā plāksne
(47). Sākumā (15. g. s.) viņa seguši kāda garīdznieka

mirstīgās atliekas, par ko liecina tikko saredzamās fi-

gūras kontūru atliekas, bet no 1768. g. Simena Olden-

borcha līķi. Oldenborchs viņā licis iekalt arī savu

mājas zīmi.

Tagadējās ērģeles (48) izgatavojusi 1883.—84. g.

g. E. Valkera un b-ri firma Virtembergā. Tās ar sa-

vām 6883 stabulēm (lielāko stabuļu garums ir ap 10 m..

mazāko — 13 mm.), 174 reģistriem un 8 klaviatūrām

(6 roku un 2 kāju) savā laikā bijušas vislielākās pa-

saulē. Gaisu viņās iepūš ar 6 HP motoru (lielāko sta-

buļu tilpums ir 2000 litri, mazāko — ap 0,0003 1.). Ne



Erģeļu prospekts un luktas.

Iz G. Kundta krāj.
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mazāk vērtīga kā pašu ērģeļu konstrukcija ir viņu
prospekta izbūve. Viņa vidusdaļa uzglabājusies no

vecām, 1601. g. Jēk. Raba būvētām ērģelēm, kurām bi-

jušas tikai 42 balsis. Šī daļa veidota renesanses for-

mās. 1773. g. lielākus ērģeļu pārbūves darbus izvedis

no Halles izrakstītais meistars Heinrichs Konciuss. Šinī

laikā izbūvētas abas ērģeļu sāndaļas, jo viņu grezno-

jumos redzami tipiski rokoko laikmeta motīvi. Bet

strādāts pie ērģeļu prospekta izgreznošanas būs arī

17. g. s. 2-ā pusē, kad, domājams, izgatavoti pašu ēr-

ģeļu un viņu priekšējās izbūves spārni ar bagātiem
akantu lapu stilizējuiņiem. Ergeļu luktas tagadējā
veidā izbūvētas 1895. g. Viņu margu gleznojumi, lie-

kas, darināti vienā laikā ar agrāk minēto «pilsoņu
luktu" gleznojumiem, t. i. 1738. g. Kaut gan, kā re-

dzam, ērģeļu prospekts un luktu margas veidotas triju
dažādu laikmetu stilos (renesanses, baroka un rokoko),
tomēr visas daļas stavstarpēji loti labi saistītas. Margu

gleznojumos tēloti šādi skati: d-du pusē (49) — 1) Kri-

stus un muitnieks, 2) Pilāts, 3) Kristus un draudze,
4) Žēlsirdīgais samārietis, 5) Anānijs un Safirs, 6) Kri-
stus un Nikodēms; a-mu pusē (50) — 1) Kristus aug-

šāmcelšanās, 2) Golgāta, 3) Qetzemenes dārzā, 4) Kri-

stus mocīšana, 5) Sv. vakarēdiens, 6) Kristus debess-

braukšana; z-ļu pusē (51) — l) Sv. gara nolaišanās,
2) Slimā izdziedēšana, 3) Kristus apsmiešana, 4) Kri-

stus apskaidrošana, 5) Gudrie no austrumiem, 6) Kri-
stus parādās mācekļiem.

Ergeļu luktu apakšējā daļā (52) iestiprināti 7 atse-

višķi gleznojumi. Lielākajā no viņiem, kas darināts

18. g. s. vidū, tēlots skats, kad Kristus dziedē slimos

(laba ir šī darba kompozīcija, pats gleznojums ir diez-

gan amatniecisks). Šīs četrkantainās gleznas katrā

pusē piestiprināti divi gleznojumi savādas formas ierā-

mējumos, pa vienam katrā pusē. Tie gleznoti vēl

vājāk, nekā iepriekšējais. Gleznojumā, kas atrodas

d-du pusē, tēlota Kristus parādīšanās Jānim, bet z-ļu

puses gleznojumā eņģeļa Gabrieļa parādīšanās Tobi-

jam. Mazajās glezniņās, kas novietotas virs un zem

lielās gleznas, tēloti šādi sižeti: r-mu medaļonos —



Kancele.
Iz Piem. valdes kraj.
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Kristus izdzen tirgotājus no tempļa un Kristus iejāj
Jeruzalemē; Ceļā uz Emmauu un Madaļa mazgā Kri-

stum kājas — a-mu medaļonos.

D-du puses 1-ā vidusjoma pīlārā iemūrēta

1611. g. mirušā Doma mācītāja Laurensa Lem-

chena kapa plāksne (53), kas kalta no gaiša

kalķakmeņa. Plāksnē virs 4 rindīgā dzejoļa latīņu
valodā iekalts ovālā ierāmējumā jēra (vāc. Lamm)

cilnis, ko var uzskatīt par nelaiķa mājas zīmi.

Kancele (54) piebūvēta pie šī joma 3-ā pīlāra

z-lu pusē. Līdzekļus viņas būvei devuši Rīgas rāts-

kungs Dr. jur. Ludvigs Hintelmans (1578.—1643.) ar

sievu Katrīni, dzim. Lemken (t 1666. g.)._ Kanceles

darinātāja vārds nav zināms. Zināms vienīgi, ka tā

uzstatīta 1641. g. Viņa veidota renesanses formās.

Astoņšķautņaino kanceles pamatdalu un viņas uzejas
margas grezno Kristus, Jāņa Kristītāja un apustuļu
kokā grieztās figūras, kas novietotas iedobumos (nišu

~gotizācija" veikta jau 1817. g.) starp rievainām kolon-

niņām ar Korintes kapitelliem. 1817. g. būs pārvei-

dotas arī kanceles uzejas durvis ar Jāņa Kristītāja fi-

gūru. lespējams, ka ap šo oašu laiku darināta arī pa-

smagā uzbūve virs uzejas margu dzegas. Kanceles

jumola apakšējo dalu grezno kristīgo tikumu allego-
riskās figūras, bet virsējo — eņgelu tēli. Nesamērīgi
lielais eņgela tēls ar tauri un lauru vaiņagu virs ju-
mola uzstatīts 1817. g. un to, iespējams, darinājis tēl-

nieks Imhofs, kas no koka griezis arī 4 tēlus A. Hei-

beļa darinātam altārim. Pie pīlāra, virs kanceles apak-
šējās daļas piestiprinātas 3 kokā grieztas plāksnes ar

psalmu citējumiem. Kanceles dāvātājiem baznīcā bi-

jusi piestiprināta «nākamām paaudzēm veltīta" misiņa

piemiņas plāksne ar uzrakstiem latīņu valodā, bet tā

līdz ar daudziem citiem priekšmetiem 19. g. s. beigās
pārvietota Doma muzejā.

Starp abiem 4-iem pīlāriem atrodas 19. g.

s. 1-ās puses formās darināta pu 1 1 c (55) ar šim laik-

metam raksturīgiem zeltītiem kokā grieztiem dekorā-

tīviem ciļņiem.



Altāris.

Iz Piem. valdes krāj.

Virs altāra (kora) telpas arkas, jeb vidusjoma a-mu

noslēguma redzama skaista, krāsainu stiklu rozete

(56) , kas darināta Rīgā, Kālerta un Vēbera darbnīcā,
pēc mākslinieka Fr. Vēbera meta. Tagadējais altāris
(57) . kas uzstatīts 1896. g. beigās, darināts no ozola

koka pēc Dr. V. Neimaua meta. Viņš ir trīsdaļīgs un

veidots gotizētās formās. Altāra vidus daļā iestiprināts
mandorlā ietverts krusts, bet sānu dalās novietotas

četras evaņģēlistu figūras, katrā pusē pa divām. Tās

pēc A. Folca darinātiem metiem kokā griezis tēlnieks

K. Zālefelds. Aiz altāra, tieši pie apsīdas sienas, baz-

nīcas grīdā iestiprināta neliela kapa plāksne (58),
kas pirmo reizi lietāta jau 1428. g. 1714. g. tā pārklā-
jusi Hansa Kreicfelda mirstīgās atliekas, bet no 1895. g.

sedz baznīcas atjaunošanas laikā viņā atrastos kaulus.

Apsīdā ierīkoti trīs krāsainu stiklu logi. Metus

viņiem darinājis Francis Vēbers, un tie izgatavoti jau

minētā Kālerta un Vēbera krāsainu stiklu gleznojumuiz-
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gatavošanas darbnīcā, Rīgā, 1895.-96. g. g. Vidējā (59)

no viņiem illūstrēts bībeles teiciens: „Nākat visi pie

manis, kas jūs bēdīgi un grūtsirdīgi esat," logā, z-lu
pusē (60) tēlota ~Rute un Arpa ar savu vīra māti

Naemi krustceļā," bet d-du pusē (61) — Kristus ar mā-

cekļiem Emmauā.

Altāra telpas z-lu sienā iebūvēts 1896. g. V. Nei-

maņa «atjaunotais" pirmā Livonijas bīskapa Meinharda

(t 1196. g.) kapa piemineklis (62). Viņa mir-

stīgās atliekas no Ikšķiles pils baznīcas pārvestas uz

Rīgas Domu 14. g. s. beigās, kad arī darināts, ņemot
par paraugu pāvesta Urbāna V. kapa pieminekli Mar-

seļas sv. Viktora baznīcā, viņam veltītais piemineklis.
Izdarot 1786. g. baznīcas remonta darbus. Meinharda

pieminekli iznīcināja, izlaužot no sienas pat dziļi iemū-

rētos akmeņus. V. Neimaņa vadībā 1896. g. atjaunoja
pieminekļa ierāmējumu un ielodzes ciļņa akmeni, kur

starp diviem ceļos nometušamies eņģeļiem tēlots bīs-

kaps ar lūgšanā saliktām rokām. Par paraugu savai

rekonstrukcijai Neimans bija izlietājis dažus maģ. J. Kr.

Broces pieminekļa zīmējumus un uzmērojumus. Šī

Neimaņa rekonstrukcija, kā to kādā savā 1932. g. iz-

nākušā darbā pārliecinoši pierāda arch. doc. P. Kampe.
pamatodamies uz kādu jaunatrastu pieminekļa ielodzes

fragmentu, ir stipri nepareiza gan savos samēros, gan

profilējumā. No pirmatnējā pieminekļa līdz mūsu die-

nām uzglabājusies ieslīpi novietotā plāksne ar bīskapa
figūras izgrēbtām kontūrām un zizli kreisajā pusē un

vertikālā plāksne ar gotu minuskuliem latīņu valodā

iekaltiem uzrakstiem (četras rindas no piecām aizņem

dzejolis).
D-du sienā 1908. g. iemūrēta baznīcas inspek-

toram un Rīgas pilsētas pēdējam birģermeistaram
Emīlam f. Beticheram (1836.—1907.) veltīta akmenī

kalta piemiņas plāksne (63). Līdzās šai plāk-
snei iemūrēts vienīgais pāri palicis Rennenkampfu ka-

penes fragments — šīs ģimenes ģerbonis (64), ku-

ram abās pusēs novietots pa Dreilingu ģērbonim, jo

Georgs Rennenkampfs, kam 1601. g. celta šī iznīcinātā

kapene, bijis precējis divas Dreilingu ģimenes pārstā-
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ves. Otrā pusē Betichera pieminas plāksnei iemūrēti

savienotie (t. s. aliances) Vellingu un Kannes ģimeņu

ģērb oņ i (65), domājams, arī kādu lielāku darinā-

jumu fragmenti.

Telpas d.-a. un z.-a. stūros iestiprināti sienas

svečturi (66). Tie darināti 17. g. s.

formās un atgādina līdzīgus Rīgas vara lējēju darbus

sv. Pētera baznīcā. Viņus dāvājis baznīcai Zengbušu
laulātais pāris 1908. g.

Gar abām sānu sienām novietoti paceļami,

kopā savienoti krēsli. Viņi daudzkārt pārtaisīti (pē-
dējo reizi 1895. g.) un uzglabājuši dažādu laikmetu

noslāņojumus. Viņu vecākā daļa ir sānu atzveltnes

r-mu galos. Atzveltņu iekšpusē renesanses laika ierā-

mējumos izgrebti cilni ar Marijas Madaļas (67) un

Ādama un levas (68) tēlojumiem. Izgrebtās kontūras

izkrāsotas sarkanas. Abi grebumi varēja būt darināti

15. g. s. b. vai 16. g. s. sāk. Krēslu kopējās atzveltnes,

iespējams, darinātas 17. g. s. 2-ā pusē, kaut gan daži

viņu grebumi būs darināti arī 19. g. s. beigās.

Ziemeļu joms.

Bij. sv. Marijas jeb pulkv. Berga kapellā, kas iz-

veidota vēlākā r-mu piebūvē, pie r-mu sienas novie-

tots neliels, 1895. g. pēc arch. V. Neimaņa meta ampira
formās darināts altāris (69). Tas ir loti vienkāršs

un viņa galvenais greznojums ir no agrākā, meistara

Heibela darinātā altāra pārvietotās, kokā grieztās

evaņģēlista Jāņa un Mozus figūras, kas uzstatītas al-

tāra gleznas abos sānos. Gleznā tēlota ~Kristus ap-

skaidrošana" un to pēc Rafaela orīgināla, kas tagad
atrodas Vatikānā, darinājis vietējais vācu mākslinieks

prof. Ernsts Bose (1785.—1862.) Romā, 1821. g., sa-

ņemdams par šo kopiju 2500 rbļ.

Z-lu joma 1-ā kvadrātā, d.-r. stūrī, novietots ap

1755. g. darinātais ziedojumu vākšanas

trauks (70). Šis seššķautņainais bluķis apkalts ar

3 pamatīgām dzelzs stīpām. Virs bluķa piestiprināta

baroka formās profilēta metāla plāksne ar uzrakstiem
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vācu valoda. Plāksni vaiņago Kristus figura ar di-

viem bērniem.

Pie 1-ā pīlāra piestiprināts kokā grieztais krā-

sotais Rīgas rātes kunga un L. ģildes vecākā Joh. Hin-

richa (1667.—1746.) gērbonis ar epitāfiju (71). Šī

paša pīlāra z.-a. augšējā puskolonniņas konsole

(72) izveidota galvas veidā (viņa ir apzeltīta un diez-

gan grūti saredzama). Daži senatnes pētnieki viņu uz-

skata par bīskapa Alberta vai arī nez. baznīcas cēlāja

portretu, bet patiesībā tā ir ar lapu kroni vaiņagota
Kristus galva.

2-ā pīlārā iemūrēta labi uzglabājusies Luilofa

Hellera (t 1591. g.) kaļķakmenī cirstā kapa plāk-

sne (73) ar uzrakstiem gotu minuskuliem un latīņu mā-

juskuliem. Bet šo plāksni kopš 1894. g., kad izbūvēta

baznīcas centrālās apkurināšanas ierīce, aizsedz skārda

skapis. Virs šī skapja pie pīlāra piestiprināts kokā

grieztais Rīgas rātes kunga un L. ģildes vecākā Joh.

Fr. Šika (1674.—1747.) ģērbonis ar epitāfiju (74)_.
Pie 3-a pīlāra piestiprināts krāsotais, koka

grieztais Rīgas „rātes-, kamerāl- un dzīvokļu kunga"
Dīdricha Kristiāna (1682.—1753.) ģērbonis ar epi-
tāfiju (75). Tā kā viņa augšējais noslēgums nolauzts,
tad tas vēlāk atvietots ar attiecīgu uzgleznojumu uz

paša pīlāra. Cieši pīlāram a-mu pusē piekļaujas ka n-

celes trepju durvis, bet tās jau apskatītas

agrāk, kopā ar pašu kanceli (sk. 28. lpp.)._
Pie 4-ā pīlāra piestiprināts kokā grieztais

Rīgas rātes kunga un sv. Jura haspitāla un Jēzus baz-

nīcas inspektora Eberharda f. Krīgera (1686.—1759.)

ģērbonis ar epitāfiju (76).
Bij. Bullu (vārds cēlies no pāvesta pavēles, bullas,

nosaukuma) luktu telpa ir baznīcas šķērsjoma z-lu

dala. Viņu pārsedz gotiskas velves ar lauztu cekulu

un romāņu rievām. No pašām luktām nekas vairs nav

uzglabājies. Tagad viņā novietoto pieminekļu ziņā šī

telpa ir pati bagātākā visā baznīcā.

Nelielā r-mu siena atdala šo telpu no bij. Ekes

kapellās. Viņā iemūrētas divas akmenī kaltas kapa
plāksnes. 1-ā, iesarkanā plāksnē (77) redzamas
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labi uzglabājušās iekaltas garīdznieka drānās tērptas

vīrieša figūras iekrāsotas kontūras. Zem tām iekaltas

nelielas kastītes kontūras. Kastīte norāda, ka zem

plāksnes bijis apbedīts baznīcas dārglietu glabātājs.
To liecina arī starp evaņģēlista simboliem iekaltie uz-

raksti latīņu valodā, no kuriem redzams, ka plāksne
bijusi veltīta tesaurārija Joh. Sobes de Ulenbroka

(t 1407.) piemiņai. Loti labi uzglabājušies arī evaņģē-

listu simboli: plāksnes apakšējā daļā pa kreisi — spār-

notā lauva (Markus), pa labi — vērsis (Lūkass), vir-

sējās daļas kreisajā pusē — cilvēks (Mateus), labajā —

ērglis (Jānis). Jāatzīmē, ka ne vienmēr šo simbolu

novietošanas kārtība bijusi vienāda. Ap 17. g. s. sā-

kumu skaistā Ulenbroka plāksne sabojāta ar lielas,

tagad zeltītas mājas zīmes iekalšanu. Tā novietota

vairogā, kas aizsedz figūras apakšējo dalu. Plāksne

tad piederējusi kādam HTM, kura vārds un uzvārds

nav zināmi. Interesanta savā apdarē ir arī 2-ā šīs

sienas plāksne (78) ar vidus daļā iekalto mājas

zīmes vairogu turošo eņgela figūru. Tā ir vairāk kā

divus gadsimteņus jaunāka par 1-o un zem viņas
1622. g. guldīts Hinrichs Fligels (arī Flēgels), bet

26 gadus vēlāk viņa sieva Helēna, dz. Pēl. Zem eņ-

ģeļa figūras iedobuma iekalts plāksnes īpašnieka vārds,
bet zem tā — 6 rindu dzejolis par pastaro tiesu, kad

mūžībā varēs skatīt Trīsvienības būtību.

Līdzās šai plāksnei z-lu sienā iemūrēta pelēkā
kaļķakmenī kalta plāksne (79), kas atradusies Dri-

lingu (arī Drelingu) ģimenes īpašumā. Uzraksti gotu

burtiem stāsta, ka 1563. g. g. zem viņas apbedīts Qas-

pers Drilings, bet 17. g. s. Kaspars Drelings ar sievu

(Hausfraw) Ursulu, dz. Neiner. Plāksnē iekalti arī divi

renesanses formās darināti vairogi un citi greznojumi,
bet no tiem maz kas palicis pāri (grūti salasāms arī

6 rindu dzejolis latīņu valodā). Līdzās plāksnei at-

rodas niša, kurā iemūrētas iznīcinātās Depkinu ģimenes

kapličas fasādes atliekas (80), resp. stipri
bojātais viņas noslēgums. Samērā labāk uzglabājies

vienīgi akmenī kaltais krāsotais vaiņags, kas ieslēdz

Jāņa grāmatas citāti „es dzīvoju un jums arī jādzīvo"
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(Ich Lebe || vnd ihr solt || auch Leben). Kapličā, kā

no uzglabājušamies uzrakstiem redzams, bijis apglabāts
L. ģildes vecākais Boriss Depkins (t 1696. g.), Rīgas
slavenā mācītāja Liborija Depkina tēvs. Tieši sienas

vidējā daļā iemūrēta Herm. Bekeram (t 1613. g.) un

vina sievai levai (t 1635. g.) veltītā kapa plāksne
(81). Viņas vidējā iedobumā izveidota eņģeļa figūra
ar priekšā nostatītu vairogu, kurā iekalta mājas zīme

un burti HB. ledobuma pamatā uzglabājušās zila

iekrāsojuma atliekas. Mazāka mājas zīme iekalta arī

zem šī iedobuma. Bekeram veltītie uzraksti iekalti

gotu minuskuliem un latīņu kapitālburtiem. Ar pir-

majiem izveidots arī 4 rindu dzejolis, kas iekalts virs

eņģeļa figūras iedobuma.

Līdzās šai plāksnei uz grīdas kopš 1819. g. no-

vietota tum b a (82) ar kaļķakmenī cirsto pēdējā
Rīgas virsbīskapa Vilhelma f. Branden-

bur g a cilni, kurā šis «vienīgais vācu firsts, kas val-

dījis Vidzemē un kļuvis par viņas lāstu," tēlots visā

augumā, ietērpts greznā ornātā. Viņa galva, kas gul
uz izšūta spilvena, tērpta mitrā. Dalmatikas apakšējā

galā redzami burti IHS. Līdzās gulošam tēlam pa

labi novietots krusts, pa kreisi — bīskapa zizlis. Kas

ir šī, 1563. g. mirušā virsbīskapa pieminekļa autors
—

nav zināms. Neraugoties uz to, ka cilnis visu laiku

atradies slēgtā telpā, lielākā dala viņa sīko greznojumu
gājusi bojā.

Arī Bekera plāksnes otrā pusē sienā izkalta niša,

kurā iemūrētas Joachima Morica Kopeniusa (1732.)

kapenes fasādes noslēguma atliekas

(83). Tas bijis kalts kaļķakmenī un tagad no mitruma

nolobās atsevišķās plāksnēs. Šo noslēgumu vaiņago

Kristus tēls ar zemes lodi kreisajā rokā (figūrai trūkst

galva). Zem tās bijis iekalts 8 rindu dzejolis, kas gan-

drīz viss pēdējos gadu desmitos gājis bojā. Noslē-

guma sānos novietoti virs miroņgalvām divi guloši
kailu eņģeļu tēli ar smilšu pulksteņiem rokās. Pēdējo

z-lu sienās iemūrēto plāksni (84) gandrīz pilnīgi
aizsedz Ekes kapa pieminekļa iežogojums, jo puslīdz
skaidri vienīgi saredzama plāksnes vidū iekaltā zel-
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tītā mājas zīme ar burtiem IS. Tā piederējusi 1617. g.

mirušam rātes kungam Joh. Šultem. Pirms viua, zem

šīs pašas plāksnes guldīti Gertke (t 1574. g.), Hanss

(t 1583. g.) un Gerhards (t ap 1596. g.) tom Brokes.

Pēdējais no viņiem no 1582. g. bija latviešu draudzes

mācītājs sv. Jēkaba baznīcā.

Telpas z.-a. stūrī līdztekus a-mu sienai aiz

Bergmaņa atslēgu darbnīcā kaltām dzelzs margām no-

vietota tum b a (85) ar Rīgas birģermeistara Nik-

lāva Ekes (1541.—1623.) kaļķakmenī cirsto gulošo
tēlu. Eke, kas no 1576. g. bija Rīgas rātes kungs,
sevišķi pazīstams kļuva t. s. kalendāru nemieros, kad

pilsoņi to apvainoja par sv. Jēkaba baznīcas nodošanu

katoļiem. Tie Eki atcēla no visiem pilsētas amatiem,

bet viņa pusē nostājās Polijas karālis Stefāns Batorijs.
kas 1612. g. to iecēla atpakaļ amatos (no 1582. g. Eke

vairākkārt bija arī Polijas karāla burggrāfs). 1592. g.

Eke dibināja patversmi Rīgas pilsoņu atraitnēm. Tie

viņu visai labā piemiņā tomēr nav turējuši, jo «nosvie-

duši tēlu no viņa atrašanās vietas, sasizdami tam

galvu, rokas un kājas" (agrāk Ekes ģimenes kapa vieta
atradusies blakus kapellā). Ekes figuras galva it kā

bijusi pagatavota no alebastra Holandē. Pieminekli

atjaunojis un savedis kārtībā 1883. g. tēlnieks A. Folcs.

Tagadējā galva veidota pēc medālas, ko Eke ar savu

portretu licis izkalt 1601. g. Aiz Ekes pieminekļa a-mu

sienā 1883. g. iemūrēta rātes sekretāra Joh. Tastija (so-
dīts ar nāvi 27. VI. 1586. g.) un viņa sievas Margrietas,
dz. Otkens (t 1595. g), kapa plāksne (86), kas līdz

tam atradusies Doma priekštelpās. Tastijs, kas līdz

dienestam pilsētas rātē bija virsbīskapa Vilhelma Bran-

denburga sekretārs, bija viens no dedzīgākajiem Po-

lijas orientācijas aizstāvjiem kalendāru nemieru laikā,

kādēļ, izpildot Mārtiņa Gizes prasības, rāte pēc ilgas

spīdzināšanas to sodīja ar nāvi. Nedaudzas dienas vē-

lāk (1. VII. 1586.) tādu pat galu sagaidīja rātes sindiks

Dr. Gothards Vellings, kura kapa plāksne (87)
iemūrēta šinī pat sienā, tūliņ aiz abām kapenēm. Ne-

laiķa radinieki 30 gadus pēc viņa nāves gribēja likt

iekalt plāksnē dzejoli: «Innocuus perii, sic plebeju-
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bente, Suprenium Testor et ad cujus provoco judi-
cium" («Nevainīgs es turp gāju —

to gribēja tauta;

debesis saucu par liecinieku, lai tās nāk ar spriedumu"),
bet to viņiem nelāva un dzejoļa vietā iekalta vienkārša

epitāfija latīņu valodā. Plāksni grezno arī divi —

Vellingu un Tepelu —
krāsoti ģērboņi. Gērboņi iekalti

arī plāksnes stūros, parasto evaņģēlistu simbolu vietā.

Kopā savienotās kapenes aizsedz pa daļai z-lu joma

apsīdu. 1-ā no viņām (88) veltīta L. ģildes vecākā

Miķeļa Rozes un viņa sievas, dz. Rosbach, piemiņai.
Tā celta 1735. g. («renovēta" jau 1763.) tā laika Rīgas

kapenēm raksturīgās baroka formās. Viņas fasādi vai-

ņago šķeltais zelminis ar novietoto virs dzegas ģēr-
boņi. Aiz viņa redzama akmenī kaltā Laika ģēnija
guļošā figūra. Kapenei uzglabājušās divviru durvis —

arī šim laikmetam raksturīgs Rīgas kalēju darbs.

2-ā kapene (89), kas arī celta tanī pat 1735. g., veltīta

Joh. Georga Knauera un viņa mantinieku piemiņai. Tā

noslēdzas ar līmenisku dzegu un barokālas līnijas re-

dzamas vienīgi viņas jumolā. Virs šīs izbūves novie-

tots guļošs eņģeļa tēls ar miroņgalvu.
Šo telpu grezno arī trīs lieli kokā griezti krāsoti

ģ ē rbo ņ i ar epitāfijām, kas veltītas Mengdenu dzim-

tas triju paaudžu pārstāvjiem. Lielākais un savā tech-

ntskā izpildījumā visievērojamākais (90) piestiprināts

pie r-mu sienas, virs li. Flīģeļa kapa plāksnes.
Tas veltīts Zviedrijas kara spēku pulkvedim un Vid-

zemes vecākam landrātam Otto f. Mengdenam

(1600.—81.). Pie baznīcas a-mu sienas, virs Dr. Goth.

Vellinga kapa plāksnes, uzkārts Otto dēla Gustava

(1625.—88.), Vidzemes landmaršala un Zviedrijas ģene-
rālmajora, daudz kompaktākais ģērbonis ar 3 cherubu

galviņām virs vairoga (91). Virs Tastija kapa plāk-

snes karājas Gustava jaunākā dēla Kārla Fridr.

(1666.—1735.) ģērbonis (92), kas no iepriekšējā atšķiras

vienīgi ar epitāfijas saturu.

Gleznojumus z-ļu sienas abiem logiem
1902. g. darinājis E. Tode. 1- ā no viņiem apaļos me-

daļonos tēloti divi skati no sv. Mārtiņa (93), 2-ā —

sv. Jura dzīves (94). A-mu sienas (apsīdas) logā
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tēloti apustuli Pēteris un Pāvils (95). Gleznojuma metu

darinājis A. Dītrichs, bet paši stikli iededzināti B. Ur-

bāna darbnīcā Drezdenē 1885. g.

Ziemeļu puses kapellās.

1-a kapella, kas sākumā bijusi veltīta sv. Anto-

nijam, bet vēlāk saukta arī par Līgavaiņu kapellu, vā-

ciski „Bulleristair (no vārda Buhle. mīļākais), celta jau
14. g. s. Viņu pārsedz krusta velve ar gotiskām rie-

vām.

Kapellās r-mu sienā iemūrētas 1912. g. atjauno-

tās Austrumu Vācijā dzimušā polu laiku humānista Da-

niela Hermaņa (t 1601. g) epitāfijas atliekas (96).

Dzejnieka paša sacerētais dzejolis skaistos latīņu pan-

tos nav vairs uzglabājies, jo tagad redzams vienīgi
epitāfijas ierāmējums ar īsu, 1594. g. (dzejnieks ap-

meties uz dzīvi Rīgā 1582. g.; viņa rakstu kopojumu
3 sējumos 1614. g. izdevusi vietējā Nik. Molīna spie-
stuve), uzrakstu latīņu valodā. Pretējā, a-mu sienā

iemūrēta arī 1912. g. atjaunotā vienkāršā L. ģildes
vecākā un pilsētas notāra Hermaņa Harmensa (t 18. g. s.)
piemiņas plāksne (97) ar viņa apglabāšanas vie-

tas norādījumu.

2-ā, agrāk Līgavas (arī sv. Annas) kapella pār-

segta ar zvaigznes velvi. Pie viņas r- mv sienas

piestiprināta viena no ievērojamākām baznīcas epi-
tāfijām (98). Tā kalta akmenī izteiksmīgās rene-

sanses formās 17. g. s. sākumā (atjaunota un pārkrā-
sota 1910. g.). Veltīta viņa 17. g. s. sāk. mirušā Polijas
un Zviedrijas galmu junkura Kaspara f. Tīzenhauzena

un viņa agri mirušās sievas Marijas, dz. Efern

(t 1611. g.), piemiņai. Šī laulātā pāra ģīmetnes re-

dzamas epitāfijas vidējā daļā, kur abi ziedotāji tēloti

nometušies ceļos pie krustā sistā Pestītāja (līdzās sie-

vai novietotas arī divas viņas meitiņas). Veidojuma

dziļumā redzama torņota pilsēta, domājams, Jeruza-

leme. Virs šī ciļņa redzams otrs, kur tēlots Kristus

augšāmcelšanās skats. Epitāfijas augšējo dalu noslēdz

Ticības allēgorija ar palmu zaru vienā un bībeli otrā
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roka (divas figuras —
Gudrības un Cerības allegorijas

— novietotas iedobumos līdzās centrālajam vaidoju-
mam). Viņu grezno arī vairākas cherubu galviņas,

vapeņi v. c. Daudz vietas aizņem uzraksti
—

Jaunās

Derības citâtes un veltījumi. Zem epitāfijas sienā ie-

mūrēta iebrūnā kaļķakmenī kaltā abu Tīzenhauzenu

kapa plāksne (99) (17. g. s. sāk.), kas izgatavota, tā-

pat kā epitāfija, vēl vīram Kasparam dzīvamesot. Rak-

sturīgi, ka neviens no viņa pakalpalicējiem nav parū-

pējies nedz epitāfijā nedz plāksnē iekalt paša Tīzen-

hauzena miršanas gadu. Plāksni grezno Tīzenhauzenu

un Efernu iekaltie gērboņi.
A-mu sienā iemūrētas divas kapa plāksnes. Z-lu

sienai tuvākā ar daudziem uzrakstiem pārklātā šaurā

plāksne (100) veltīta Reinholta f. Fitinchofa (t 1562.
g.) piemiņai, par ko liecina arī šis ģimenes iekaltais

gērbonis. Divi reizes platākā blakus plāksne (101)

ar tikko saredzamām aplī iekaltā ģērboņa atliekām

seguši Fransa Baumgarta (t 1601.) un viņa sievas

Magdalēnas, dz. Minkenberch, kapa vietu. Viņiem vel-

tītie uzraksti vācu valodā latīņu burtiem iekalti plāk-

snes malās starp evaņģēlistu simboliem.

Kapellās abus logus grezno krāsaino stiklu grez-

nojumi. Līdzekļus viņu izvešanai 1883. g. (tie ir ve-

cākie krāsainu stiklu gleznojumi baznīcā) atvēlējusi
Tīzenhauzenu pēctece grāfiene M. Pšezdecka. 1-ā

gleznojuma galvenais motīvs ir Jumprava Marija ar

Kristus bērnu (102). kuras priekšā redzami trīs Tīzen-

hauzenu ģimenes vīriešu kārtas pārstāvji. Metu šim

gleznojumam darinājis arch. G. Verners, bet paši stikli

izgatavoti Maijera darbnīcā Minchenē. Šinī pat ie-

stādē izgatavots arī 2-ais kapellās krāsaino stiklu

logs, kur tēlots Doma baznīcas dibināšanas skats

(103). Bīskaps Alberts ar nezināmo baznīcas cēlāju tē-

loti gleznojuma vidus daļā. kurpretim priekšējā plānā
redzami jau baznīcas celšanas darbi.

3-ā kapella agrāk saukta burggrāfa Ekes vārdā,
jo viņā atradusies šī katolicisma aizstāvja apbedīšanas
vieta, Kapellu pārsedz zvaigznes velve ar romāņu un

gotiskām rievām.
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Kapellās sānsienās iemūrētas trīs kapa plāksnes,
ārsienā — viena. R-mu sienas 1-ā plāksne
(104), skaitot no z-liem, liecina, ka „nekas nav mūžīgs
šīs zemes virsū". Zem viņas 1440. g. guldīts bīskapa
vietnieks Hermans Krūze, bet 17. g. s. sākumā to Mē-

tājis kāds skroders Jak. Petersens, kas licis noslīpēt
plāksnes vidējā daļā uzglabājušās garīdznieka figūras
izdobtās kontūras, lai viņu vietā iekaltu savu mājas
zīmi un aroda simbolu — šķēres. lespējams, ka pirms

Petersena plāksne atrradusies vēl kādas personas īpa-

šumā, jo viņas augšējā labajā stūrī starp evaņģēlista
simbola un mājas zīmes apli redzamas arī kādas citas

mājas zīmes atliekas. Divi īpašnieki bijuši arī 2- a i

šinī sienā iemūrētai plāksnei (105). Liekas, 1500. g.

zem viņas guldītas Margaretas Šēdinger mirstīgās at-

liekas (no šiem gotu burtiem iekaltiem uzrakstiem ta-

gad salasāmi vienīgi atsevišķi vārdi), bet jau 1578. g.

tā atradusies Alberta Feltela īpašumā. Plāksnes vidū,

zvaigznes veidīgā ierāmējumā, zem uzrakstiem latīņu
burtiem iekalta arī Feltelu mājas zīme. Otra mājas
zīme iekalta plāksnes apakšējā daļā. Virs kapa plāk-
snēm uzkārts 1752. g. mirušā Rīgas rātes kungaPētera
Fr. Krēgera kokā grieztais krāsotais gērbonis ar

epitāfiju (106).
R-mu sienā iemūrētā lielā plāksne (107) ar

renesanses formās kaltiem divu mājas zīmju vairogiem
un kopējo ierāmējumu liek domāt, ka Gerts Helmzinks,
kas ap 1630. g. licis viņā iekalt savai sievai Katrīnei,
dzim. Arnsen, un sev veltītos uzrakstus, to būs iegu-

vis, visdrīzāk mantošanas ceļā, no kādas citas per-

sonas, jo lielākās mājas zīmes ārējās malās iekalti

burti PV. Liekas arī, ka šim nezināmam P V būs

veltīts četrrindu- dzejolis, kas iekalts latīņu burtiem

zem kopējā mājas zīmju ierāmējuma. Pie šīs sienas

pakārts šaurais kokā grieztais Dāvida Vīkena (t 1657.)

gērbonis ar epitāfiju (108). Vīkenu muižnieku

kārtā 1648. g. iecēlusi karāliene Kristīne. No 1630. g.,

ģenerālgubernatora Joh. Skites laikā, viņš izpildījis
asesora pienākumus Kokneses tiesā, bet vēlāk darbo-

jies Vidzemes vācu lietu sekretāriātā.
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19. g .s. beigās z-lu sienā, zem 2-ā loga, iemū-

rēta nelielā iesarkanā Hinricha Stefana (t 1704.) kapa

plāksne (109) ar īpatnējo mājas zīmi, kuras pamatā

ir burti HST. Nedaudzie starp evaņģēlistu Mateusa,

Jāņa, Lūkasa un Marka simboliem uzglabājušies gotu

minuskuliem iekalto uzrakstu fragmenti liecina, ka

plāksne lietāta jau 1453. g. Starp abiem logiem pie
sienas piestiprināta misiņa plāksne (110) uz koka

pamata. Tā ~veltīta pēcnācējiem" un stāsta par noti-

kumiem, kas norisinājušies Rīgā 1812. g., kad Doma,
Jēkaba un Jāņa baznīcas bijušas pārvērstas labības

noliktavās, un nodegušas Gertrūdes un Jēzus baznīcas.

Dievkalpojumi Doma baznīcā bijuši pārtraukti līdz

1820. g. februārim, kad bijis uzbūvēts jauns altāris un

atjaunotas sabojātās ērģeles, soli un kancele.

1-ā kapellās logā tēlots skats, kad ordeņa mestrs

Pletenbergs 26. IX. 1525. g. nodod Rīgas birģermeista-
ram Konrādam Dirkopam ticības brīvības aktu (111).
Aiz birģermeistara redzamas jaunās Lutera mācības

sludinātāja Andreja Knopkena, sv. Jēkaba baznīcas

mācītāja Silvestra Tegetmeiera v. c. vietējo reformā-

cijas darbinieku figūras. Gleznojums līdz ar visu metu

izgatavots Maiera darbnīcā Minchenē. Šī darbnīca iz-

gatavojusi arī 2-ā loga gleznojumu (112) (metu da-

rinājas A. Dītrichs) ar Zviedrijas karāla Gustava Ādolfa

tēlojumu. Gleznojumā tēlots moments, kad Rīgas ie-

karotāju apsveic pie baznīcas z-lu portāla mācītājs
Hermanis Samsons. Starp karāla pavadoņiem atrodas

viņa brālis Kārlis Filips, ģenerāli Joh. Baners un Gu-

stavs Horns un pažs Lenarts Torstensons, vēlākais 30

gadu kara varonis. Aiz mācītāja stāv birģermeistars
Nik. Eke un rātes kungs Laurencijs Cimmermans. (Baz-
nīcā agrāk atradies arī H. Samsonam veltīts piemi-

neklis ar viņa paša sacerēto uzrakstu latīņu valodā,
bet tas gadsimteņu maiņās gājis bojā).

lesvētīšanas (konfirmacijas) zale

varam iekļūt vai nu no Jaunielas Nr. 22, vai arī no

studentu luktām. Tā izbūvēta tagadējā veidā pilsētas
bibliotēkas vajadzībām (pēdējā tur atradusies līdz
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1891. g.) 1778.—83. g. g. ievērojamā Rīgas būvmeistara

Kristofa liaberlanda (1750.—1803.) vadībā, paplašinot

un pārbūvējot agrāko klostera guļamo telpu — dormi-

toriju. Šī pārbūve ir pirmais plašākais Haberlanda

darbs (bez daudzām profānām celtnēm viņš būvējis
arī Katlakalna ev.-lut. baznīcu un pēc viņa meta da-

rināta sv. Pētera baznīcas marmora kancele). Apkārt
zālei izveidotas luktas, kas balstās uz pāros savieno-
tām kolonnām ar Korintes kapitelliem. Zāles griestos
no ģipša apmetuma (stucco) darināts medaļons
(113) ar Krievijas ķeizarienes Katrīnas 11. krūšu tēlu

Minervas tērpā. Rokā tā tur savas slavenās instruk-

cijas likumdošanas komisijai („Nakaz"). Šis cilnis da-

rināts pēc Pēterpilī dzīvojošā Heidelbergas tēlnieka

(medaļēra) Joh. Vechtera (* 1724., t ap 1791.) meta.

Zāles d-du gala nišā tieši uz sienas eļļas krā-

sām gleznota Pētera Lielā apoteoze (114). Viņu diez-

gan neveikli pēc V. f. Budberga (1840.—84.) meta da-

rinājis Rīgas gleznotāju amata vecākais Aleks. Heit-

mans (1750. —95.). Gleznojumā iemūrēta arī kāda ču-

guna lode, varbūt viens no tiem trim lielgabalu lādi-

ņiem, ko Pēteris I. pats esot iešāvis „šinī nolādētā

pilsētā". Pie zāles sienām piestiprināti kartoni ar

baznīcas logu gleznojumu metiem. Zāles galerija sa-

vienota ar Rīgas vēstures un senatnes pētītāju sabied-

rības bibliotēku.

Kapitula zale

līdz ar agrāko baznīcas s a k r i s t i j v ir vienīgās klo-

stera telpas, kas uzglabājušas līdz mūsu dienām savu

agrāko celtniecisko izbūvi. Tā celta apm. vienā laikā

ar pašu baznīcu. Viņā var iekļūt, ejot cauri agrākai

sakristijai, pa durvīm, kas ierīkotas baznīcas d-du

sienā zem studentu luktām, vai arī pa durvīm, kas no

krustejas a-mu posma ved nelielā tumšā telpā starp

kapitula zāli un sakristiju. Visas trīs telpas atjauno-

tas 1888.-91. g. g. Viņas segtas krusta velvēm, kas

kapitula zālē balstās uz diviem ar kapitelliem grezno-

tiem rievu kūļiem (tos var uzskatīt arī par kopā sai-

stītām četrām puskolonnām, kaut gan viņu lapotņu
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stilizējumiem pārklātiem kapitelliem ir tīri dekorātīva

nozīme). Kapitula zāle ir divjomu celtne, kas norāda

uz viņas atkarību no Gotlandes celtniecības. Zāli ta-

gad grezno trīs krāsainu stiklu logi. Vidējā

(115) no tiem (rozetē) tēlots pelikāns, kas baro savus

mazuļus. Pelikāna motīvs, kā kristīgās ticības sim-

bols, bieži lietāts 17. g. s. un pat vēl 18. g. s. sāk. vie-

tējo baznīcu greznošanai. Pie zāles z-ļu sienas uz-

kārta Zviedrijas karāla Gustava Ādolfa eļļā gleznota
portreta kopija (116), kas dāvāta 1922. g.,

1-ā Latvijas arķibīskapa iesvētīšanas gadījumā.

Jāatzīmē, ka ar varenām velvēm pārsegtā kapitula
zāle samērā maz cietusi vēlākos pārbūvējumos, kādēļ

viņa pat vēl tagad ar savu monumentālo architekto-

nisko formu valodu spēj iejūsmināt katru baznīcas ap-

meklētāju.

Tornis,

kā jau minēju, tagadējo izskatu ieguvis 1775. g. Viņā

nokļūstam pa trepēm, kas sākas bij. plkv. Budberga

kapellā, baznīcas d-du joma z-mu galā. Līdz torņa

augšējam laukumiņam ved 280 kāpnes. Agrāk tornī bijis
ierīkots primitīvs atsvaru lifts, kas tagad izjaukts. No

torņa augšējā laukumiņa atveras skaistais skaits uz

Rīgu un viņas apkārtni.
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Krusteja un dārzs.

Krusteja.

Krusteja, kas plānā atgādina burtu U, kura abi gali
pieslieti baznīcas d-du sienai, celta apm. vienā laikā

ar paša Doma ēku vēlinās romāņu architektūras for-

mās. Savā laikā viņa savienojusi klostera galvenās

telpas, kas atradušās ēkas a-mu un d-du spārnos, ar

pašu baznīcu. Vēlāk, pēc kapitula slēgšanas, kad viņa
agrākās telpas lietātas citām vajadzībām, ejas skaistās

arkādas aizmūrētas. No jauna tās atsegtas tikai

1891. g., kad prof. K. Mormaņa vadībā uzsākti krust-

ejas atjaunošanas darbi, kas turpinājušies līdz 1894. g.

Tad pat no jauna d-du ejas vidū uzcelta tai piegulošā

kapličveidīgā kvadrātiskā vienstāvu izbūve, ar kuru
mēģināts atdarināt nojaukto klostera akas telpu, jeb

tonsoriju. Tā kā gadsimteņu maiņās bija gājušas bojā

daudzas arkādu kolonniņas ar skaistajiem kapitelliem,
tad daudzus no viņiem pēc uzglabājušamies paraugiem
nācās atdarināt tēlniekam A. Folcam. Klostera pastā-

vēšanas laikā tam bijuši uz ārieni tikai divi portāli un

abi viņi atradušies d-du ejas galos: viens a-mos — uz

tagadējo Jaunielu, otrs r-mos uz tagadējo Palasta ielu.

Ejas pārbūves laikā tie vairs nav atjaunoti un tagad
d-du eja a-mos noslēdzas ar nelielu divām krustu vel-

vēm segtu telpu, kuras a-mu sienā izveidots apaļš
logs.

Lai krusteja būtu labāk pārskatāma, sadalīsim viņu

trijos atsevišķos posmos: r-mu, d-du un a-mu, sākot

apskati no r-mu posma z-lu gala. D-du posms ap-

skatīts no a-mu, bet r-mu — no d-du gala.

Visas septiņas r-mu krustejas arkādas 3

dalās sašķel slaidās kolonniņas. Tās kaltas kaļķak-
menī un viņu kapitelli parasti izgreznoti ar lapu, retāk

ar putnu un dzīvnieku motīviem. Vēl lielāku vieglumu

dažām kolonniņām piedod sarežģītie stādu pinumi.
Putnu motīvi redzami 1-ās un 5-ās arkādas kolonniņu
kopitellos, zvēru — 1-ās arkādas 2-ā vidējā veselā un

d-du puskapitellī, skaistie pinumi — 4-ās arkādas ko-

lonniņu kapitellos.
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Apskatot krusteju, uzmanība vēršama arī uz dažām

arku konsolēm ejas r-mu sienā. Piem., arka

starp 4-o un 5-o arkādu balstās uz akmenī kaltas kon-

soles, kurā iekalta bārdaina vīrieša pusfigūra, kas ar

savām rokām it kā cenšas atbalstīt visu arku. Divi

tēli (Kristus) iekalti arī r-mu ejas pēdējās arkas r-mu

konsolē.
Šīs ejas r-mu sienā iemūrētas arī divas ne visai

lielas piemiņas plāksnes (epitāfijas). 1-ā (117)

no viņām atrodas pretī 1-ai arkādai. Nekādas mākslas

vērtības tai nav. Interesanti vienīgi viņas uzraksti,

no kuriem redzams, ka tā veltīta Salaspilī dzimušai

Magdalēnai f. Rein, kas nodzīvojusi 120 gadus (1568.—

1688.) un piedzīvojusi divās laulībās 76 bērnus un

bērnu bērnus. 2-ā, skaistās renesanses formās nelielā

bronzā lietā plāksne (118) veltīta kādreiz slavenā

Domskolas rektora un pirmā Rīgas superintendenta
Jakoba Bata (Jacobus Battus, t 1545.) piemiņai. Ba-

tus, pēc tautības holandietis (viņa tēvs bija Zelandes

zemnieks), bija studējis Luvenas, Parīzes un Spānijas
ūniversitātēs, pēc kam devies uz Vitenbergu pie Lu-

tera un Melanchtona, lai kļūtu par vienu no dedzī-

gākiem reformācijas sludinātājiem. Rīgā viņš ieradies

pirmo reizi ap 1527. g., kad Rīgas rāte tam piedā-

vājusi uzņemties Domskolas rektora pienākumus. Sa-

bijis šinī amatā 10 gadus, viņš atkal devies uz Viten-

bergu, lai pēc 4 gadiem atgrieztos no jauna Rīgā. Kopš
1541. g. viņš šeit izpildījis arī tikko dibinātā Rīgas ga-

rīgā superintendenta pienākumus. Batam veltītā plāk-
snīte ar Kristus-Soga, eņgelu un divu ceļos kritušu

figūru ciļņiem, kā arī uzrakstiem latīņu un žīdu valo-

dās tagad iemūrēta krustejas sienā, pretī 6-ai arkādai

(agrāk tā atradusies baznīcas z-lu jomā).
D-du krusteju no r-mu ejas atdala viens no

skaistākiem 18. g. s. Rīgas kalēju darbiem — rokoko

formās darinātie divviru vārti (119), kas uz šejieni
pārnesti no kādas citas vietas. Arī šīs ejas arkā-

da s, izņemot pēdējo a-u galā, sadalītas ar kolonni-

ņām 3 dalās. Liekas, ka viņas visas darinātas 19. g. s.

beigās pēc veciem paraugiem. Šeit uzmanība vēršama
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tikai uz vienas arkas ārsienas konsoli (starp 3-o

un 4-o arkādi), kurā izveidota vīrieša galva.
Ejas vidū, kā jau minēju, pēc prof. K. Mormaņa

meta 19. g. s. beigās uzcelta tonsorija piebūve.

Klostera pastāvēšanas laikā šeit svinīgos gadījumos
notikusi kāju mazgāšanas procedūra, kā arī mūku ton-

sūras cirpšana. Tonsorijā novietota pēc tā paša pro-

fesora meta kaļķakmenī kaltākris t ā m a bļoda (120).

D-du krustejas a-mu gals noslēdzas ar 19. g. s. sā-

kumā kaltām balkona margām (121), kas agrāk

atradušās grafa Mellina namā, Jēkaba ielā 6. Aiz

margām ierīkots neliels muzejs, kur sakopoti dažādu

Rīgas celtņu fragmenti, sākot no romāņu laikmeta.

Ārsienas stūra konsolē, kas atbalsta d-du

un a-mu eju velvju ribas, kā arī abu eju arkas, iz-

veidotas cilvēku un zvēru galvas un viena pusfigura.

A-mu krustejas arkādas, izņemot pirmo,
tāpat kā iepriekšējās, sadalītas trijās dalās. Šinī ejas

posmā galvas un figūras izveidotas arku konsolēs, kas

atrodas starp 4-o un 5-o (ārsienā), 6-o un 7-o (ār-
sienā un iekšsienā) arkādām un starp 7-o arkādu un

pēdējo krustejas posmu (iēkšsienā).
D-du ejas sienā, pretī a-mu krustejai, iemūrēti

Rīgas pils ciļņu (122) —
Dievmātes ar Kristus

bērniņu un Valtera f. Pļetenberga (abi darināti 1515.)
— krāsaini all ēju m i. A-mu ejas iekšsienā, virs

ieejas durvīm, trepju telpā, pretī 3-ai arkādai, iemūrēts

krāsains cilnis (123) ar Pestītāja figūru. Pa dur-

vīm, kas atrodas krustejas z-lu galā, varam nokļūt
baznīcas a-mu šķērsjoma 1-ā, t. i. Studentu luktu

telpā. Apmeklētāju uzmanība vēršama uz šo durvju

apaļloka kaļķakmenī cirsto portālu (124), kura pa-

kāpju profils divreiz atkārtojas. Viņš darināts 13. g. s.,

tā tad ir viens no nedaudzajiem pāri palikušiem romā-

nikas laika portāliem Rīgā.

Krustejās novietoti arī daudzi Rīgas pilsētai piede-
roši lielgabali, no kuriem 12 reevakuēti no Leņingra-
das 1933. g. (no Rīgas tie izvesti krievu-franču kara
laikā), dažādu akmenī kaltu veidojumu fragmenti v. c.

priekšmeti, bet tie šeit nav apskatīti.



47

Visu trīs krustejas posmu klonā 1893. g. iemūrētas

no citurienes pārnestas kapa plāksnes. Pavisam vi-

uas ir 24. R-mu posmā no viņām iemūrētas 7, d-du —

9 un a-u 8.

Kapa plāksnes rietumu krusteja.
1-ā plāksne (125), darināta 1555. g. kādam

Hinrikam Helleram. Tā kā viņa agrāk bijusi iemūrēta

baznīcas z-lu joma ejā, tad viņas virsma gandrīz pil-

nīgi ..nostaigāta" un uzglabājušies vienīgi dažu uz-

rakstu fragmenti, evaņģēlistu simbolu ielogi un vidū

iekaltā mājas zīme. 2-ā plāksne (126) ar dau-

dzajiem uzrakstiem un vienu mājas zīmi liecina, ka

zem viņas gulējušas Bērenta Rurmana (t 1586.),

Lamberta Smita un šo abu „mirušo vīriešu"

laulātās draudzenes (Hausfraw) Katrīnes Beker mirstī-

gās atliekas. Pēdējā mirusi tikai 17. g. s., bet viņas

pakalpalicēji nav vairs parūpējušies iekalt plāksnē at-

tiecīgo miršanas gadu. Apskatot šo plāksni sīkāk, re-

dzams, ka visi it kā izcilie uzraksti darināti vienā

augstumā ar pašas plāksnes virsmu, kas tos pasargājis

no ātras norīvēšanas. 3-ā plāksne (127) veltīta

jau 32. lpp. minētam Luilotam Helleram (t 1591.) un

viņa sievai Katrīnei (t 1571.). Plāksnes greznojumi
(mājas zīmes vairogs, evaņģēlistu simbolu ielogi) da-

rināti renesanses formās. Interesanti arī rotātie uz-

rakstu burti. 4-ā plāksne (128) gulējusi savā

laikā virs Kroģeru laulātā pāra (vīrs Josts t 1582 g.,

sieva Margrieta t 1578. g.) apbedīšanas vietas un vi-

ņas vidū vēl redzamas iekaltas mājas zīmes atliekas.

5-ā plāksne (129) uzglabājusi divu laikmetu uz-

rakstus. Vecākais no viņiem (1572. g.) iekalts līdz-

tekus plāksnes malām vienā laikā ar evaņģēlistu sim-

boliem, jaunākais — zem 1657. g. renesanses formās

darinātā vairoga ar mājas zīmi. Šos uzrakstus šķel

četrstūra iedobumā cilnī veidotā miroņgalva ar stilbu

kauliem. Šos iekalumus, liekas, būs darinājis tas pats

meistars, kas kalis zemē ierakto H. Klenera kapa

plāksni baznīcas d.-r. pagalmā (sk. 58. lpp.). Tā kā no

pirmiem plāksnē iekaltiem uzrakstiem uzglabājušies
tikai fragmenti, tad nav pat zināms, kas zem viņas
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guldīts. Otrie uzraksti ar Jaunās Derības pantiņu un

uzrakstu „0 mensch siehe an mich || der du bist war

ich" veltīti Joh. Graves piemiņai. 6-ā plāksne
(130) arī lietāta divi reizes. Viņas vecāko uzrakstu

fragmenti (gar plāksnes malām, gotu burtiem), iespē-

jams, pieder vēl 14. vai 15. g. s. Vēlāk viņa seguši

gleznotāja Korda Meiera (t pēc 1702. g., kaut gan

plāksnē iekalts 1698. g.) līķi. Šis Meiers ir tas pats
gleznotājs, kas 1689. g. bija salīdzis ar Doma admini-

strāciju pārklāt gleznojumiem 20 baznīcas velves, dzie-

dātāju luktas v. c. 7-ā plāksne (131), ko rotā

divas mājas zīmes, ir stipri izburbota. Plāksnes uz-

raksti liecina, ka 1570. g. zem viņas guldītas Bernharta

f. Bundena, bet 1584. g. Hansa Ebbes mirstīgās at-

liekas. Gar plāksnes malām, starp evaņģēlistu sim-

boliem, četrrindu dzejolis: „Hie schlafe ich || on aile

klag und rowe bis an jungsten || dag dar wirt Christus

II mein grab endecken und mich zu ewiger || froude

erwecken."

Kapa plāksnes dienvidu krusteja.

1-a plāksne (132) ir saplaisājusi un liels iz-

birzis trīsstūris viņas galā aizliets ar cementu. Uz-

rakstu fragmenti gotu burtiem liecina, ka zem viņas
guldīts Dedekenu laulātais pāris (Hinriks, t 1591. g., un

viņa_ sieva Margrieta). Labāk, nekā paši uzraksti, uz-

glabājusies plāksnes vidējā daļā iekaltā mājas zīme.

Zem 2-ās plāksnes (133) bijis guldīts 1420. g.

mirušais Rīgas pilsonis Hanss Papenstigs. Arī viņu
stipri skāris laika zobs (uzglabājušies vienīgi gotu
burtiem iekaltie uzraksti un mājas zīme plāksnes vi-

dējā daļā). 3-ās plāksnes (134) greznojumi ir

diezgan īpatnēji: virs mājas zīmes vairoga izveidota

stilizēta eņģeļa pusfigūra, kas rada iespaidu, ka eņģelis
to tur rokās. Zem vairoga iekalts plāksnes īpašnieka
— Hansa Velsa vārds un uzvārds, bet zem tiem izvei-
dota miroņa galva ar diviem stilbu kauliem. Virs šīs

galvas it kā salocītā lentītē iekalts uzraksts latīņu va-

lodā «šodien man, rīt tev" („hodie mihi cras tibi").
Virs eņģeļa galvas trijās rindās iekalts bieži sastopa-
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mais citējums «Christ ist mein || leben sterbeu || ist

mein gewin". Plāksnes īpašniekiem — Hansam un

Gertrūdei Velšiem
— veltītie uzraksti iekalti līdztekus

viņas malām. Plāksne darināta 17. g. s. sākumā.

4-ā plāksne (135), ar kļūdaino gada skaitli 1347.

(jābūt 1434.) sākumā piederējusi kādam Konrādam

Sunurgli (?), bet vēlāk
— 17. g. s. — Valentīnam f.

Meiernam, kas 1656. g., kad pilsētu ielenca Alekseja
Michailoviča kara spēki, bija Rīgas komendants, bet

divi gadus vēlāk izpildīja tādu pat amatu zviedru oku-

pētā Jelgavā. Meierna piemiņai plāksnes vidējā daļā
iekalti vienīgi trīs burti V || V M. 5- a i plāksnei

(136) ir īpatnējs uzrakstu sadalījums: gar vienu šauro

un vienu garo plāksnes malu iekalti uzraksti latiņu
burtiem (tie veltīti 1552. g. mirušam Jurgenam Ost-

hofam), gar pārējām divām malām — gotu burtiem

(pieminēts 1555. g. mirušais Dīriķis Broseke). Plāksnē

iekaltas ari divas mājas zīmes: zem augšējās iekalts

uzraksts STEFEN OSTHOFF, apakšējā, ar burtiem

DB, piederējusi Broseku ģimenei. Zem 6-ās, stipri

saplaisājušās plāksnes (137) 1615. g. guldīts «cie-
nījamais un godājamais Flensburgas pilsonis" Nīlss

Nisens, kas bija ieradies Rīgā, lai ierīkotu šeit tirdz-

niecības uzņēmumu. Renesanses formās darinātā vai-

rogā iekalta viņa monogramma, ko var arī uzskatīt

par mājas zīmi. 7-ā plāksne (138) cietusi vēl

vairāk nekā iepriekšējā: tā bijusi salauzta daudzos ga-

balos, un plaisas tagad aizlietas ar cementu. Plāksnes

vidū ielogā ar arkveidīgu virsējo dalu iekalta eņgela

pusfigūra (sk. 3-ās plāksnes aprakstu), kas tur vairogu
ar mājas zīmi. Plāksnes īpašniekiem Jakobam Bor-

gentrikam (t 1601.) un viņa sievai Barbarai veltītie uz-

raksti iekalti plāksnes malās. Virs mājas zīmes ieloga
iekalts īpatnējs uzraksts: «Ak, grēcīgie cilvēki, nevis

Kungs Dievs, bet gan Kristus asinis atpestī mus no

grēkiem" (O MINSCHE SVNDIGE !| NICHT GODT

DER II HER SVT IT DAT BL II OT CHRISTI REINI-

GET || VNS VAN VNSEN || SVNDEN). 8-ā plāk-

sne (139), kurā iekalti divi iedobumi, kur sava laika

bijuši iestiprināti metāla riņķi, veltīta kada medicīnas
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studenta Hieronlnia Mortema piemiņai. Spriežot pēc

latīņu burtu formas, uzraksti viņā iekalti 17. g. s. (četri
pēdējie gadu skaitļi izdzisuši un salasāmi tikai divi

pirmie — MD). 9- a iun pēdējai šīs ejas plāksnei
(140) iznīcināts viens gals, kādēļ daļa uzrakstu gājusi

bojā. Atlikušie liecina, ka zem viņas bijuši guldīti
Tīlmaņa Nihofa (t 1617.) un vina sievas Annas Mun-

sterman līķi. Plāksnes vidējā daļā redzamas iekaltas

mājas zīmes atliekas.

Kapa plāksnes austrumu krusteja.

1-ā plāksnē (141) uzraksti pirmo reizi iekalti

1460. g., lai pieminētu mierā dusošā kanonika Teodo-

rika Višarta vārdu. No šiem gotu burtiem latīņu va-

lodā iekaltiem uzrakstiem, tāpat kā no plāksnes vidējā

daļā iekaltās mūka figūras kontūrām, nav vairs gan-

drīz nekas palicis pāri, jo laika zobs paspējis iznīcināt

pa daļai arī 1636. g. iekaltos Jurgenam Farenhorstam

un Joh. Pilenam veltītos uzrakstus. Samērā labi uz-

glabājusies vienīgi vairogā iekaltā māju zīme ar bur-

tiem GF. 2-ā plāksne (142), kas veltīta Georga
Vīburga un viņa sievas Elzas (t 1566.) piemiņai, bijusi
kādreiz ļoti grezna. Par to vēl tagad liecina lielais

spārnotais vairogs ar Eskulapa zizli vidū. Liekas, zem

vairoga iedobuma bijuši iekalti arī kādi uzraksti, bet

tie vairs nav uzglabājušies. Pats Vīburgs 1572. g. iz-
pildījis Rīgas pilsētas sūtņa pienākumus ķeizara Maksi-

miliana 11. galmā un miris 1578. g. 3-ā plāksne
(143), ko tagad vienos sānos aizsedz akmens kāpne,
izrotāta vēl bagātāk. Bet tā kā viņa agrāk atradusies

baznīcas iekšējā kapsētā (tagadējā dārzā, z.-a. stūrī),

tad no visiem uzrakstiem uzglabājušies vai vienīgi

gada skaitli (viens no viņiem 1507?). Plāksnes vidū

redzamas arī kādas iekaltas figūras atliekas. Tai lī-

dzās, iespējams, bijušas iekaltas ģindeņa kontūras.

Kam īsti plāksne bijusi darināta, nav iespējams no-

teikt, kaut gan zem abām figūrām saredzamas divu

mājas zīmju (viena no tām sešstūraina zvaigzne) at-
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liekas. 4-ai plāksnei (144) vienos sānos izplēsts
liels gabals, kas vēlāk aizliets ar cementu. Viņas čet-

ros stūros, kā jau visās 15. un 16. g. s. plāksnēs, bi-

juši iekalti evaņģēlistu simboli. Vecākie uzraksti gar

plāksnes malām iekalti divās rindās: ārējie — gotu
burtiem latīņu valodā, iekšējie — tādiem pat burtiem

vācu valodā. Pirmie veltīti Rīgas konsulam Joh. Fol-

brechtam (t 1457.), otrie
— domājams, viņa sievai,

kas mirusi 1471. vai 1480. g. (plāksni pārzīmējis mag.

J. Kr. Broce, kad uzraksti vēl bijuši skaidri salasāmi.

Broces zīmējumā salasāms pirmais gada skaitlis.).

Plāksnes vidējā daļā iekalta mājas zīme, bet zem tās

uzraksti latīņu burtiem, kas liecina, ka 1652. g. plāk-

sne atradusies Jakoba Krūzes un viņa mantinieku īpa-

šumā. 5-o plāksni (145) ar nolauzto stūri un re-

nesanses laikmeta greznojumiem ap mājas zīmei do-

māto vairogu sev un savai sievai Katrīnei f. lioven

(t 1596.) licis kalt vēlāk mirušais Hanss Berendess.

Viņa dēls savu vectēvu kapa vietu līdz ar kapakmeni
pārdevis Gustavam Mengem, lai pats „ieklūtu kon-

ventā". Tādēļ virs vairoga iekalts arī Jurgena Gu-

stava Menges vārds līdz ar gada skaitli 1703. 6-ā

plāksne (146), ar renesanses laikmetam raksturī-

giem evaņģēlistu simbolu ielogiem un sv. Mauricija

galvu vidējā daļā, līdz ar pašu kapa vietu, gājusi no

rokas rokā. 1648. g. to ieguvis sv. Jāņa ģildes vecā-

kais H. Bartelss no kāda H. Hagemaņa. Bartelsa dēls

1681. g. to pārdevis savam svainim Lorensam Mērin-

gam (viņa vārds ar gada skaitli 1680. iekalts plāksnē

zem mora galvas), bet 1754. g. plāksne jau atradusies,

kā tas redzams no otra iekaltā uzraksta, Dāvida Bača

īpašumā. Kā īpašumā viņa atradusies vispirms, nav

vairs zināms, jo tās vecākie uzraksti gar plāksnes

malām nav vairs uzglabājušies. 7-ā, trapēzveidīgā

plāksnē (147), ar iekaltām rievām, nav vairs ne-

viena uzraksta. Spriežot pēc viņas formas un samē-

riem, tā varētu būt darināta pat 13. g. s. 8-o plāk-

sni (148) 1680. g. licis kalt Nīderlandes kuģenieks

Vigerts Tašmans, lai pārsegtu ar viņu iepriekšējā gada
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rudenī mirušā Jana Pītera dēla Tašmana mirstīgās at-

liekas. Plāksnes vidū savādas formas vairogā iekalta

arī mirušā monogramma. Apm. plāksnes trešā daļa
gājusi bojā, un iztrūkstošā daļa atvietota ar cementa

javu.

Dārzs.

Bij. klostera pagalmā, kas tagad pārvērsts dārzā,

nokļūstam pa vārtiem, kas atrodas blakus Doma d-u

sienai, r-u galā. Pagalms katoļu laikos lietāts kā kap-
sēta mirušo apbedīšanai un ar diviem krustojošamies

celiņiem, domājams, bijis sadalīts četrās dalās. Ce-

liņu krustojumā augusi kupla liepa, kas nocirsta 18. g.

s. Tagad no daudzajām kapa plāksnēm dār-

ziņā uzglabājušās tikai divas. Lielākā no viņām
(tā atrodas dārziņa d.-r. stūrī) tagad novietota uz tum-

bas veidīga, no kaltiem akmeņiem mūrēta paaugstinā-

juma (149), kas piegul r-u krusta ejas 6-ās arkādas

apakšējai daļai. Kaut gan neviens uzraksts vai kādas

citas zīmes uz plāksnes nav uzglabājušās, puslīdz no-

teikti zināms, ka tā savā laikā seguši virsbīskapa Jvli-

chaela Hildebranda kapu, kas 1509. g. apbedīts «mū-
rētā kapā, pie ieejas skolā". Otrā akmens plāk-
sne (150) ar vēl uzglabājušamies uzrakstu fragmen-
tiem un triju ģerboņu atliekām gul tieši zemē, apm.

pretī ieejas vārtiem a-u krustejas tuvumā. Spriežot

pēc burtu un iekalto greznojumu tipa, tā būs darināta

16. g. s. beigās vai 17. g. s. sākumā. Zināms vienīgi,

ka tā seguši kādu S. W. un I. G. kapu. Pie šīs plāk-
snes a-u galā pieslieta neliela šaura plāksne ar iekal-

tiem uzrakstiem latīņu valodā: A. D. 1893. II HIC

JACENT OSSA II IN COEMETERIO ECCLESIAE CA-

THEDRALIS || TEMPORE RECONSTRVCTIONIS ||
EXHVMATA || R. I. P., kas nozīme, ka šinī vieta ap-

glabāti visi baznīcas pārbūves laikā savāktie kauli.

Apm. pret r-u krustejas vidu novietota uz kaļk-

akmeņa pamatnes uzstatītā granitā kaltā krustāmā

bļoda (151), kas pārvesta no Pasaules kara laikā sa-

grautās Ikšķiles ev.-lut. baznīcas. Ap šo bļodu sai-
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stas nostāsti, ka vina vācu ienācēji 12. g. s. kristījuši
pirmos latviešus.

Dārziņa d.-r. stūrī redzams piemineklis (152), kura
granitā kalto kolonnu noslēdz bronzas urna. Šai urnā

glabājas 1830. g. Naumburgā mirušā Pērnavas advo-

kāta un rakstnieka K. G. Jochmana sirds. Uz ur-

nas uzraksts: COR JOCHMANNII OBEIT MDCCCXXX

JUL. XII./XXIV. Piemineklis līdz 1910. g. atradies

Zengbušu nama dārza, m. Grēcinieku iela Nr. 1.

Baznīcas dārzā novietoti arī daži Doma muzejam

piederoši priekšmeti, no kuriem atzīmējams lielais

kaļķakmenī kaltais Rīgas pilsētas vapenis, kas darināts

16. g. s. un vēlāk bijis iemūrēts kāda nama dārza setā

(Bīskapa ielā Nr. 1).
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Baznīcas portāli.
Ziemeļu portāla

neaizsegtās priekštelpas izbūve Dr. V. Neimaņa vadībā

veikta 1897.—99. g. g. Pats z-lu, agrākais „laju",
portāls (153) ar ievilktām sānu malām, ko pamīšus
grezno pakāpju un apvalu profili, darināts no kalķak-

ineņa gotikas formās vēl 13. g. s. Viņa trīsloces vei-

dojums smaillokā virs durvīm, pēc doc. P. Kampes
domām, aizrāda uz Gotlandes ietekmi. Virs portāla
saredzamas jau stipri izdzisušās 1891. g. atsegtās

14. g. s. sāk. gleznojuma atliekas. Vinā tēlots

vēl viduslaiku izpratnē Marijas kronēšanas skats, kur

sv. Jumprava un Kristus, katrs atsevišķi, sēd uz troņa.

Gleznojuma atliekas redzamas arī kreisajā lokveidīgā
laukumā. Tur bijis tēlots Kristus ciltskoks ar abās

pusēs nostatītām praviešu Daniēla un Jesājas figūrām.

Labajā pusē bijis tēlots Marijas pasludināšanas skats,
bet tas jau pilnīgi gājis bojā. Tā kā maigie glezno-
jumi laikus nav pasargāti no kodīgiem Rīgas ostas

gaisa iespaidiem, tad tie ar katru gadu vairāk un vai-

rāk ruinējušies. Velvju rievas abos portāla loka sā-

nos balstās uz ne visai veikli atdarinātām viduslaiku

figūrālām (jaunekļa figūra un galva) konsolēm. Star-

pība starp „īsto" un «neīsto" sevišķi spilgti redzama,

ja salīdzinām šo konsoļu veidojumu ar portāla zeltīto

kapitellu joslas greznojumiem.

Izbūves klonā iemūrētas divas akmenī kaltas kapa
plāksnes. R-mu plāksne (154) no 1475. g. seguši

Margrietas Meier un viņas vīra Vilhelma kapa vietu.

Plāksnē iekalta arī izgrebtā rozetē Meieru mājas zīme.

A-mu plāksne (155) agrāk (no 1651. g) atradu-

sies virs Eberharta Krīgera kapa. Plāksnes vidējā
daļā izveidots šīs ģimenes gērbonis. Tā, domājams,
lietāta arī agrāk, bet uzraksti starp evaņģēlistu sim-

boliem nokalti, vai nu plāksni „renovējot", vai arī

agrāk.

Rietumu (galvenais) portāls (156)

līdz ar sešdalīgo, aplī ietverto rozeti virs viņa
smaila, celts 1862. g. arch. Joh. Felsko (1813.—1902.)



55

vadībā, pēc noliktavu būvju nojaukšanas. Bagātīgi
profilētais portāls darināts no kaļķakmena gotiskās
formās.

Mūka tēls (157),

kas iemūrēts nelielā nišā, blakus ieejas durvīm Doma

muzejā, kalts no kalķakmeņa 16. g. s. Liekas, viņā

tēlots sv. Pāvils ar grāmatu labajā rokā (kāds cits

priekšmets atradies kreisajā rokā, bet tas tagad no-

lauzts). Zem figūras agrāk bijis klostera r-mu por-

tāls, kas nojaukts 1885.—86. g. g., lai celtu jauno Doma

muzeja ēku.
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Pagalmi.
Kapakmeņi baznīcas d.-r. pagalma.

Pie šiem kapakmeņiem (tie redzami arī no Jaun-

ietes), nokļūstam pa vārtiem, kas atrodas blakus baz-

nīcas z-lu portālam. Pirms apskatām pašus kapakme-

ņus, jāvērš apmeklētāju uzmanība uz nelielo kapi-
tellu ar lībja krūšu tēlu (158), kas iemū-

rēts z-lu joma mazās pusapalās apsīdas z-lu puses
3

» kolonnas augšējā daļā. Šis kapitelis uzglabājies
vēl no baznīcas celšanas laika. Ejot tālāk, nokļūstam
līdz ne visai augstam ķieģeļu žogam, kas atdala šo

pagalmu no pārējām baznīcai piederošām celtnēm Jaun-

ieti. Pašā žogā iemūrētas 12 akmenī kaltas plāksnes,
bet līdztekus viņām zemē ieraktas 5.

Sākot plākšņu apskati no Jaunielas puses, kā 1-o

redzam šauru, stipri bojātu plāksni (159) bez uz-

rakstiem. Viņas virsējā daļā saskatām slikti uzglabā-

jušos iekaltu gērboņi ar divām sv. Maurīcija galvām
un uz pakalķetnām saslējušos lauvu. Spriežot pēc šī

ģērboņa, plāksne būs darināta Rotgeru cur Horstu ģi-
menei 17. g. s. sāk. Tā kā šīs ģimenes kapa plāksne

agrāk bijusi vairāk kā divas reizes platāka, tad, jā-
domā, ka, iemūrējot to vēlāk žogā, viņas malas būs

nokaltas. 2-ā plāksne (160) ar vidū renesanses

formās darinātā ierāmējumā iekalto āboliņa lapu vel-

tīta 1552. g. mirušam Rīgas sindikam Hermanim Korn-

manim (arī Hornšpacham), kas 1549. g. bijis Rīgas
sūtnis ķeizara Kārla V. galmā. Uzraksti līdztekus

plāksnes malām iekalti latīņu valodā, latīņu burtiem.

3- ā plāksne (161) ar divām miroņa galvām, mājas
zīmi un uzrakstiem latīņu burtiem vidus daļā un gotu
burtu uzrakstiem gar plāksnes malām lietāta divi rei-

zes. Pirmo reizi tā seguši 1513. g. mirušā Valmieras

birģermeistara Joh. Knopa, bet vēlāk — 1649. g.

mirušā Rīgas tirgotāja Borisa Depkina un viņa manti-

nieku kapa vietu. Abi uzraksti iekalti vācu valodā.

4-ai plāksnei (162) bijis tāds pat liktenis, kā

priekšējai. Viņas vidējā daļā redzamas mūka figūras

kontūru atliekas (raksturīgi, ka šī figūra, pretēji pašā
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baznīcā redzamām akmenī iekaltām figūru kontūrām,

jau nostatīta uz ķieģeļu vai flīžu klona). Gar plāk-
snes malām iekaltie uzraksti gotu burtiem (latīņu va-

lodā) vesta, ka zem plāksnes bijušas apbedītas 15.. g.

mirušā kanonika P. Spornica mirstīgās atliekas. Tur-

pretim uzraksti plāksnes augšējā kreisajā stūrī (tur
redzama arī mājas zīme) jau stāsta, ka plāksne Mē-

tāta 1621. g. mirušā Arenta Kramera un vina manti-

nieku piemiņai. Pēdējie uzraksti iekalti vācu valodā

latīņu burtiem. 5-ā plāksne (162) no laika zoba

loti cietusi. Arī viņa Mētāta divas reizes, bet no ve-

cākiem uzrakstiem nav uzglabājušās nekādas atliekas,

izņemot plāksnes stūros iekalto evaņģēlistu simbolu

ierāmējumus (16. g. s.). Liekas pat, ka šie uzraksti

vēlāk nokalti, lai iekaltu jaunus plāksnes labajā malā.

Arī tie jau stipri bojāti, bet var vēl saburtot, ka plāk-

sne seguši P. Vībersa kapu. Ovālā ielogā iekaltā

mājas zīme, liekas, darināta 17. g. s. 6-ā plāksne
(164) uzglabājusies vēl sliktāk. Viņas vidū redzama

mājas zīme, bet apkārt viņai, aplī, vācu valodā iekalti

uzraksti, kas norāda, ka plāksne darināta 1434. g. mi-

rušam Gertam Šarbovam. 7-ā plāksne (165),
tāpat kā 1-ā, piederējusi Rotgeru cur Horstu ģimenei,
uz ko norāda līdzīgais vapenis. Uz plāksnes (virs un

zem vapeņa) vēl uzglabājušies dažu uzrakstu frag-
menti. Salasāms arī gada skaitlis 1613., kad šī plāk-

sne novietota uz attiecīgās kapa vietas. 8-ā plāk-
sne (166) vēl 1886. g. bijusi iemūrēta baznīcas z-lu
joma sienā. Lietāta viņa 3 reizes, par ko liecina uz-

rakstu atliekas divās rindās gar plāksnes malām (gotu

burtiem) un trešie labi uzglabājušies uzraksti viņas

vidējā daļā. Kas bijis pirmais plāksnes īpašnieks, nav

zināms, otro reizi ar viņu segts 1489. g. mirušās Katr.

Uksor, bet kopš 1672. g. — Joh. Rodes un viņa man-

tinieku kapa vietas. 9-ā plāksne (167) piederējusi

Simmelpenninku ģimenei: 1477. g. zem viņas_ glabāts

ģimenes galva Arnts, bet jau 13 gadus agrāk viņa
sieva Gertrūde. Plāksnes vidū redzamas kāda ierā-

mējuma atliekas. 10-ā plāksne (168) seguši
1498. g. triju svēto ķēniņu dienā mirušā Hinrika Kri-
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vica (nominātīvā arī Krives) un «Pestītāja līksmo at-

nākšanu" gaidošā Tobiasa Fārendorfa līķus. Redzams,
ka plāksnes augšējā kreisajā stūrī pusapļa veidā bi-

juši vēl kādi citi uzraksti. 11 -a i plāksnei ir tra-

pezveidīga forma. Evaņģēlistu simboli plāksnes stū-

ros noslīpēti. Uzraksti gotu burtiem vācu valodā gar

plāksnes malām rāda, ka tā seguši 1435. g. mirušā
Rīgas rātskunga Hinr. Oerses kapu. Vēlāk vinu izlie-

tā.i i s kāds H. C. R. P., likdams iekalt šos burtus un

savu mājas zīmi, kas nav vairs saredzama, jo atlicis

vienīgi viņas ierāmējums. 12-ā plāksnē (170)
skaidri salasāms 1643. g. iekaltais Pēt. Hogesinam un

viņa mantiniekiem veltītais uzraksts līdz ar mājas

zīmi. 15. g. s. šī plāksne piederējusi Borkenu ģi-

menei, par ko vēsta uzraksti gotu burtiem gar plāk-
snes malām.

1-ā zemē ieraktā plāksne (171) liecina,

ka veco uzrastu iznīcināšana un jauno iekalšana noti-

kusi pašas baznīcas telpās, neizceļot plāksni nemaz no

klona. Šī plāksne lietāta divu dažādu ģimeņu piemiņai
un viņa agrāk atradusies zem Mazās ģildes sola. Bet

tā kā kreiso malu aizsedzis šis sols, tad pirmā viņas

īpašnieka uzrakstu sākuma burti (6 rindās) palikuši
nenokalti. 1636. g. plāksnē iekalts vairogs ar viņas

otrā īpašnieka skaisto gērboņi (sasiets salmu kūlītis

ar 4 zvaigznēm) un attiecīgo uzrakstu. No tā redzams,

ka šinī gadā zem plāksnes apbedīts Jafets Haberers.

Zem 2-ās plāksnes (172), kas arī agrāk bijusi
iemūrēta baznīcas klonā, guldītas kopš 1684. g. M.

ģildes vecākā Krist. Zeifarda (arī Zeiferta) un viņa
mantinieku mirstīgās atliekas. 3-ā plāksne (173)
ierakta zemē līdztekus 7-ai un 8-ai žogā iemūrētām

kapa plāksnēm. Tā ir visvairāk cietusi no laika zoba

un viņas latīņu burtiem iekaltie uzraksti nav vairs sa-

lasāmi, loties lieliski uzglabājusies 4-ā plāksne
(173), pie kam tā ir arī skaistākā šinī pagalmā. Viņas
vecākie uzraksti, kas bijuši iekalti līdztekus plāksnes

malām, nav vairs uzglabājušies, jo viņu vietā vēlāk

iekalti renesanses formās darināti ornāmenti. Plāksnes

vidējo dalu aizņem vairogs ar iekalto mājas zīmi un
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burtiem HK. Virs šī vairoga iekalts četrrindu dzejolis

lejas vācu izloksnē, bet zem tā — miroņgalva uz

šķērsām saliktiem stilbu kauliem. Plāksnē iekalts arī

1631. g. mirušā Hinr. Klenera vārds (1886. g. tā vēl

atradusies baznīcas iekšienē). 5-ā plāksnē (174)

uzglabājušās tikko saredzamas 16. g. s. uzrakstu (gotu
burtiem) atliekas. Zem viņas, liekas, guldīti Zalses

ģimenes locekli.

Pagalms Jauniela Nr. 22.

Izejot šim pagalmam cauri, pa trepēm varam no-

kļūt baznīcas iesvētīšanas zālē un, stāvu augstāk,
Rīgas vēstures un senatnes pētītāju sabiedrības bib-

liotēkā. Līdzās šīs trepju telpas ieejas durvīm, uz

Daugavas pusi, virs apaļā krustejas loga. sienā iemū-

rēts krāsots metāla cilnis (175) ar Krustā

sistā un, domājams, dāvinātāja tēlojumu priekšplānā.
Aiz viņiem redzama torņota pilsēta (iespējams. Rīga).

Cilnis darināts ap 15. g. s. un viņš ir vecākais šāda

veida darbs visā Latvijā. Pie šīs pašas sienas, pre-

tējā virzienā no ieejas durvīm, piestiprināta tagad

apm. 2,5 m. augstā akmenī kaltā vertikālā plāk-
sne (176), kas noslēdzas ar apaļiem izciļņiem rotātu

sešstūri. Šī plāksne, domājams, būs agrāk atradusies

kāda viduslaiku pilsoņu nama ieejas priekšā. Starp

šādām plāksnēm un pašu portālu, kā tas redzams

vienā J. K. Broces zīmējumā, bijuši novietoti soli. un

pašas plāksnes lietātas kā solu atzveltnes. Plākšņu

augšējais laukums bieži bijis izrotāts ar Jēzus vai Ma-

rijas vārdu, gada skaitli, īpašnieka mājas zīmi, vai

kāda svētā cilni. Šādu plāksni (177) ar iekaltu

augšējā daļā mājas zīmi un īpašnieka iniciāļiem (IS)
redzam 16. g. s. (renesanses laikmeta) portāla (178)

nišā, kas piemūrēts pie šī paša pagalma r-u mūra

žoga.
Šinī pat žogā iemūrētas arī 4 akmenī kaltas pie-

miņas plāksnes. 1-ā plāksne (179) iekaltie

uzraksti lepni vēsta, ka „šis akmenis un šī vieta" (ag-

rāk gan viņa atradusies pašā baznīcā. Līgavas ka-

pellās tuvumā), piederot Kordam un Hansam Krame-
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rieni un viņu mantiniekiem. Visai ilgi šīs īpašuma tie-

sības Krāmeru dzimta (abi priekšējie būs miruši 16. g.

s. beigās, jo 1647. g. kapa vieta piederējusi Korda dēla

dēlam Ludertam) neuzglabāja, jo 1704. g. pārdeva tās

tālāk. Virs Krāmeriem veltītiem uzrakstiem iekaltas

vairogos viņu mājas zīmes. Uzraksti virs mājas zī-

mēm liecina, ka 1612. g. 9. jūlijā turpat apglabāts arī

kāds jūrnieks Hinr. Tidemans. Bet plāksne pildījusi
savu uzdevumu vēl agrāk, par ko liecina evaņģēlistu
simbolu ierāmējumu atliekas plāksnes stūros un tikko

saredzamās iegrebtās stilizētās lilijas kontūru atliekas

viņas vidējā daļā. Zem 2-ās, līdzās iemūrētās

plāksnes (180) 1690. g. apglabāts Magn. Holsts,
bet tad viņa atradusies baznīcā „starp rātes un kal-

potāju soliem". 3-ā plāksne (181) kalta no dzel-

tena smilšakmena un tādēļ vairāk apdrupusi, nekā

kaļķakmenī kaltās plāksnes. 16. g. s. viņu sev licis

izgatavot (gadam un datumam atstātas tukšas vietas)
kāds Everts Godekints. Plāksnes stūros, apļos, iekalti

nevis evaņģēlistu simboli, bet gan viņu vārdu pirmie
burti. Vairogā iekaltā mājas zīme, liekas, būs dari-

nāta tikai 17. g. s. Godekinta kapa vieta agrāk atra-

dusies Līgavaiņa kapellās tuvumā un viena viņas
puse 1699. g. vairāksolīšanā pārdota kādam H. Jirgen-

sam. Pēdējā, 4-ā, plāksne (182) ar ačgārni iekalto

mājas zīmi un gada skaitli (1561.) piederējusi Rozēnu
ģimenei.

Starp tikko minēto mūra žogu un nelielās ēkas a-u

galu atrodas vēl neliels škērsžogs (līdztekus Jaunielas

virzienam), kura vidējā daļā iemūrēts neliels, loti

vienkāršs, bet toties tipisks «zviedru laiku", _t._ i.

17. g. s. portāls (183). Viņā vienā pusē iemūrēta

pēdējā laikā stipri cietusē, akmenī kaltā lauvas

galva ar atvērtu muti (184), kas_ būs darināta 16.

g. s., bet otrā — balti vāpēts, paprāvs_ cilnis (185)

ar lauvas un čūskas veidojumu. lespējams, ka ari

viņš savā laikā būs greznojis kāda nojaukta Rīgas

nama fasādi.
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Les monuments principaux du Dōme

de Riga.
(Les numéros correspondants voir sur le plan ci-joint.)

L'lntérieur.

La nef latérale et les chapelles du sud.

20. Balustrade de la galerie avec 8 peintures sur des

motifs du Nouveau Testament (du XVIII-e s.).

22. Epitaphe de D. Dreyling, doyen de la Grande

Corporation d'artisans et de marchands (pierre
peinte, de la fin du XVII-e s.).

23. Deux plaques commémoratives du colonel suédois

A. Linderson (bronze, 1631).
26. Bancs de la société de Têtes-Noires (de la fin

du XVII-e s.).

27. Armoiries de la société des Têtes-Noires (bois

peint, de la fin du XVII-e s.).

29. Plaque commémorative de la Petite Corporation
d'artisans (pierre peinte, 1604).

31. Bancs de la Grande Corporation d'artisans et de

marchands (de la fin du XVII-e s. et du début

du XVIII-e s.).
6. Plaque du vicaire Nie. Morne (1348), plus tard

celle de L. Bornit (1610) — la plus ancienne dans

la cathédrale.

33. Console en forme de tête de Jésus-Christ (pierre

calcaire, du XIII-e s.).

34. Bancs du Conseil municipal de Riga (de la fin du

XVII-e s. et du début du XVIII-e s.).

36. La galerie «d'étudiants" avec le saillant ((en bois)

de Sainte Cécile (XVII-e s.) et 6 peintures

(XVIII-e s.).
37. Porte avec trompe-l'oeil (de la fin du XVII-e s.).

41. Armoiries avec épitaphe du commandant suédois

Valent, de Lôwenstern (bois peint du XVIII-e s.).

43. Petite plaque indiquant la hauteur du niveau d'eau

le 17 avril 1709, au cours de l'inondation.



62

La nef principiale et le choeur.

48. Buffet d'orgue (bois peint, 1601—1773).

49—51. Balustrade de la tribune des orgues ornée de

peintures représentant des sujets du Nouveau Te-

stament (du XVIII-e s.).
52. Tableau „Jésus-Christ guérissant les malades"

(du XVIII-e s.).
54. Chaire (bois peint, 1641).
57. Autel (bois peint, 1897).
62. Restes du monument à l'évêque Meinhard (de la

fin du XIV-e s., renouvelés à la fin du XIX-e s.).
67. 68. Extrémités des bancs avec sculptures du

XV-e s. (Adam et Eve, Sainte Marie-Madeleine).

La nef latérale et les chapelles du nord.

69. Autel (1895) avec les statues sculptées en bois

représentant Moïse et Jean l'Evangéliste (1817)
et une copie du tableau de Raphaël „La Transfi-
guration" (1821).

72. Console en forme de tête de Jésus-Christ (pierre
calcaire, du XIII-e s.).

98. Epitaphe de Casp. Tiesenhausen, gentilhomme de

la cour de Pologne et de la cour de Suède (pierre
peinte, XVII-e s.).

102. La gloire de la Sainte Vierge avec l'Enfant Jésus

(vitrail, 1884).

103. La fondation du Dôme par l'évêque Albert (vitrail,
1884).

104. Plaque de Mgr. Herm. Kruse, le substitut de

l'archevêque (1440), plus tard celle du tailleur

Jac. Petersen (XVII-e s.).
111. Le commandeur Walt, de Plettenberg proclame,

en 1525, la liberté de conscience (vitrail).
112. La réception du roi de Suède Gustave-Adolphe

au portail du nord de la Cathédrale, en 1621 (vi-

trail).
82. Tombe de Mgr. Guillaume de Brandenburg l'arche-

vêque de Riga (de la fin du XVI-e s.).

85. Tombe du bourgmestre (maire) de Riga Nie. Ecke

(XVII-e s. renouvelée à la fin du XIX-e s.).
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86. Plaque de Joh. Tastius, secrétaire de l'archevêque
Guillaume de Brandenburg (de la fin du XVI-e sJ.

87. Plaque du syndic de Riga Gotth. Welling (de la

fin du XVI-e s.).
90. Armoiries avec êpitaphe du baron Otto de Meng-

den, landrath de Livonie (bois peint, de la fin du

XVII-e s.).

91. Armoiries du Général-Major suédois baron Gust.

de Mengden avec êpitaphe (bois peint, de la fin

du XVII-e s.).

92. Armoiries du Lieutenant-Général baron Cari Fr.

de Mengden avec êpitaphe (bois peint, du début

du XVIII-e s.).

Le transept.

118. Plaque commémorative de Mgr. Jac. Battus, le

premier surintendent de Riga (bronze du XVI-e s.).

119. Grille de fer forgé (du XVIII-e s., travail exécuté

à Riga).
120. Portail du Dôme en formes romanes (nierre cal-

Caire, du début du XHI-e s.).

Le jardin du Dôme.

149. Tombe de l'archevêque Michel flildebrand (du

début du XVI-e s.).
151. Fonts de baptême de l'ancienne église d'lkškile

(granit, du XH-e s.).

152. Monument à l'écrivain K. Gust. Jochmann avec

l'urne renfermant son coeur (1830).

L'Extérieur.

153. Portail septentrional en formes gothiques (XIII-e

s.); au-dessus du portail les vestiges d'une pein-

ture (du début du XIV-e s.) représentant „Le

couronnement de la Sainte Vierge".

156. Portail occidental (1862).
158. Chapiteau en forme de buste du soldat livonien

(du XIII-e s.).
175. Saillant avec crucifix et bas-relief du donateur

(XV-e s.).
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Le Dôme est flanqué du chapitre édifié en même

temps que la cathédrale (XIII-e s.); on y remarque

S demi-colonnes réunies en deux faisceaux (4 demi-

colonnes dans chaque faisceau).
Au-dessus du chapitre, s'élève l'ancien dortoir du

chapitre cathédral qui fut transformé, vers la fin du

XYHI-e s., en salle de confirmation par Christ. Haber-

land, architecte de Riga. La salle est entourée de ga-

leries supportées par colonnes ornées de chapiteaux
corinthiens.

De nombreuses plaques tombales sont placées dans

la cour nord-est de la cathédrale.

Plusieurs monuments d'architecture et quelques

plaques tombales sont déposés dans la cour, Jauniela

Nr. 22, appartenant à la Cathédrale.
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