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14.–18. gs. apbedījumu vietas ir uzlūkojamas par atsevišķu arheolo-
ģisko pieminekļu grupu, kas sniedz nozīmīgu informāciju viduslaiku 
un agro jauno laiku materiālās un garīgās kultūras izpētē. Līdzšinējos 
pētījumos viduslaiku un agro jauno laiku iedzīvotāju reliģiskās dzīves 
dažādi aspekti galvenokārt analizēti, vadoties pēc rakstīto avotu un 
folkloras liecībām. Arheoloģiskais materiāls izmantots pamatā tikai 
pašu arheologu darbos. Daļēji tas skaidrojams ar to, ka līdz pat 20. gs. 
otrajai pusei 14.–18. gs. apbedīšanas vietu arheoloģiskā materiāla bāze 
nav bijusi pietiekama, lai veiktu plašākus secinājumus. Tāpat garīgās 
dzīves norišu pētniecība pēc Otrā pasaules kara – Padomju Savie-
nības pastāvēšanas laikā nebija no aktuālākajām un vēlamākajām 
izpētes tēmām. Toreiz lielāka uzmanība tika pievērsta materiālajai 
kultūrai, etniskajiem procesiem un ar saimniecisko dzīvi saistītajiem 
jautājumiem. Pēdējo 20 gadu laikā pēc politiskajām pārmaiņām un 
izmaiņām ideoloģiskajās nostādnēs ievērojami palielinājies vidus-
laiku un jauno laiku apbedīšanas vietu arheoloģiskā materiāla ana-
līzei veltīto publikāciju skaits. To vidū vēsturisko laiku apbedīšanas 
vietu arheoloģiskās liecības izmantotas mūsdienu Latvijas teritorijas 
14.–18. gs. iedzīvotāju apbedīšanas tradīciju raksturošanai. Šī raksta 
ietvaros mēģināts ilustrēt viduslaiku un jauno laiku apbedīšanas vietu 
arheoloģiskā materiāla iespējas garīgās dzīves norišu izpētē un tā no-
zīmi rakstīto avotu un folkloras materiāla analīzē.

ARHEOLOĢISKAIS MATERIĀLS 
UN CITAS AVOTU GRUPAS 

Tagadējā Latvijas teritorijā arheoloģiskie izrakumi veikti vairāk 
nekā 230 14.–18. gs. apbedīšanas vietās, atsedzot aptuveni 15 000 ap-
bedījumu.1 Šobrīd ir uzkrājusies pietiekami plaša arheoloģiskā mate-
riāla avotu bāze, lai analizētu dažādus materiālās un garīgās kultūras 
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aspektus noteiktā laika posmā atsevišķu reģionu un visas tagadējās 
Latvijas teritorijas mērogā. Atšķirībā no aizvēstures perioda pētnie-
cības vēsturisko laiku arheoloģijā pastāv lielākas iespējas salīdzināt 
arheoloģisko materiālu ar citām avotu grupām. Neskatoties uz to, ka 
14.–18. gs. notikumu izpētē arheoloģijai vairs nav noteicošā nozīme, 
tomēr atsevišķos momentos arheoloģija var ievērojami papildināt 
rakstīto avotu liecības, jo tie vienlīdz plaši neatspoguļo visus sabied-
riskās dzīves aspektus. Rakstītie avoti vairāk satur informāciju par 
politiskajiem un saimnieciskās dzīves notikumiem, kas lielākoties 
atspoguļo augstāko aprindu un pilsētu iedzīvotāju dzīves apstākļus. 
Mazāk informācijas gūstams par ikdienas dzīvi, tajā skaitā arī Latvijas 
14.–18. gs. pamatiedzīvotāju garīgās dzīves norisēm.2 Arheoloģisko 
izrakumu materiāls šajā ziņā ļauj izvērtēt situāciju ilgākā laika posmā, 
sākot ar neseno pagātni līdz pat aizvēsturei, kā arī sasaistīt arheolo-
ģisko materiālu ar rakstīto avotu un folkloras liecībām.

RAKSTĪTIE AVOTI 

Senākās rakstīto avotu ziņas par vietējo iedzīvotāju reliģiju un 
tradīcijām ir atrodamas 13., 14. gs. hronikās, pāvestu bullās un līgu-
mos.3 Parasti tie ir lakoniski apraksti bez tuvāka sniegto liecību iz-
tirzājuma. Tajos ietvertā informācija ir vispārīga, nesatur nianses, pēc 
kurām varētu precizēt apraksta piederību vienai vai otrai tautai. Šķiet, 
ka 13., 14. gs. autori apzināti izvairījušies no seno kultu un tradīciju 
detalizētas aprakstīšanas un plašāka apskata. Svarīgāk bija aplūkot ar 
kristīgās ticības izplatīšanu saistītos notikumus, nevis analizēt pagānu 
tautu reliģisko dzīvi. Sākot ar 15. gs., rakstīto avotu klāsts pakāpeniski 
pieaug un liecības kļūst arvien detalizētākas un konkrētākas. Šajā 
un vēlākajos gadsimtos plašāku informāciju sniedz ceļotāju apraksti 
un ar katoļu, luterāņu baznīcu darbību saistīti dokumenti (baznīcas 
sinožu lēmumi, vizitāciju protokoli, draudžu hronikas, jezuītu an-
nāles u.c.).4 Neskatoties uz rakstīto avotu skaita pieaugumu, tomēr 
jānorāda vairāki trūkumi, ar kuriem nākas saskarties, atsaucoties uz 
šiem avotiem. 16.–18. gs. hroniku un zemju vēstures aprakstu autori 
bieži izmantojuši agrākus sacerējumus, tos nekritiski iestrādājot vai 
pārpublicējot savos darbos. Rezultātā viņu sniegtās liecības ir grūti 
sasaistīt ar noteiktu vietu, teritoriju vai konkrētu laiku. Vienas vai 
otras cilts tradīcijas pierakstītas vairākām tautām. Piemēram, vairākos 
16. gs. sacerējumos, kuros aprakstīta lietuviešu un latviešu mitoloģija, 
par paraugu kalpojusi Prūsijā 16. gs. sākumā sarakstītā tā dēvētā “Su-
daviešu grāmatiņa” (“Das Sudauerbüchlein”). Šī darba tapšanas laiks 
nav precīzi zināms, iespējams, tas sarakstīts 16. gadsimta pirmajā pusē. 
Darba rašanās apstākļi ir cieši saistīti ar reformāciju Prūsijā un, iespē-
jams, atspoguļo luterāņu baznīcas pirmo rīkoto vizitāciju rezultātus.5 
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Darbā iekļauti seno dievu, mirušo apbedīšanas tradīciju un to pie-
miņas gadadienu svinību apskati. Analizējot vēlākus – 16., 17. gs. 
rakstītos avotus, var pamanīt, ka atsevišķus bēru tradīciju elementus 
savos sacerējumos izmantojuši vairāki autori (Johans Maļeckis (1551), 
Matīss Strijkovskis (1582) u.c.).6 

16., 17. gs. populāra kļūst vietējo tradīciju salīdzināšana arī ar 
svešzemju, galvenokārt antīko (grieķu un romiešu) mitoloģiju, kas 
tā laika autoriem bija labāk pazīstama. Piemēram, jezuītu annālēs at-
zīmējama vairākkārtēja atkārtošanās un ar baltu mitoloģiju nesaistītu 
tēlu minēšana. Jezuītu tēvu Johana Stribinga un Ertmaņa Tolgsdorfa 
1606. gada ziņojumos un Cēsu bīskapijas 1613. gada draudžu vizitācijā 
iekļautajos bēru aprakstos ir norādīts, ka kapā tiek likta nauda – sa-
maksai pārcēlājam (Haronam) un maizes klaips Cerberam – paradīzes 
vārtu sargam.7 Līdzīgi arī Kurzemes un Zemgales hercogistes super-
intendents Pauls Einhorns vairākos savos sacerējumos 17. gs. latviešu 
tradīciju skaidrošanā atsaucies uz antīko tautu mitoloģiju.8

Tāpat vērā ņemami ir rakstīto avotu tapšanas apstākļi, laiks, kā arī 
to autoru konfesionālā piederība. Reformācijas un kontrreformācijas 
gaitā kristīgajā mācībā tika ieviestas korekcijas, kas atšķīrās no vidus-
laiku reliģiskās dzīves prakses. Gan katoļu, gan luterāņu autoru darbos 
kritizēts vietējo iedzīvotāju reliģiskais sinkrētisms, kas bija veidojies 
viduslaikos. Īpaši asi pret tā dēvētajiem katoļu laiku māņiem vērsās 
luterāņu baznīcas pārstāvji. Par minētajām rakstīto avotu satura īpat-
nībām ir rakstījuši vairāki pētnieki. Tostarp Vilhelms Manharts un 
Norberts Vēļus ir veikuši plašu ar prūšu, leišu un latviešu mitoloģiju 
saistīto rakstīto avotu apkopošanu un analīzi.9

FOLKLORAS MATERIĀLS 

Bez rakstītajiem avotiem vēl jāmin folkloras materiāls, kas plaši 
izmantots mitoloģijas pētījumos.10 Atšķirībā no rakstītajiem avotiem šī 
avotu grupa satur dažādu laiku informāciju, kura grūti nošķirama un 
datējama. Tāpat mūsdienās lielākoties paliek neskaidrs izteikto domu 
saturs un konteksts. Par šo problemātiku rakstījuši vairāki pētnieki, 
nonākot pie atšķirīgiem secinājumiem.11 Folkloras materiāla interpre-
tācija dažkārt bijusi atkarīga no katra pētnieka subjektīvās pieejas un 
interesēm. Nereti folkloras liecības nekritiski izmantotas aizvēstures 
izzināšanā un skaidrošanā, tautasdziesmās iekļauto informāciju nepa-
matoti salīdzinot ar neatminamu pagātni (akmens, bronzas un dzelzs 
laikmetu). Šāda pieeja galvenokārt vērojama folkloras pētnieku un 
atsevišķu arheologu darbos, kuri veikuši arheoloģisko un folkloras lie-
cību sasaisti. Piemēram, Kārlis Straubergs, atsaucoties uz A. Karnupu 
un F. Balodi, neadekvāti salīdzinājis tautasdziesmās ietvertās infor-
mācijas saistību ar agrā dzelzs laikmeta tradīciju mirušos apglabāt 
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uzkalniņu kapulaukos.12 Tāpat arī L. Adamovičs saskatījis līdzību 
ar agrā dzelzs laikmeta uzkalniņiem un tautasdziesmās minētajiem 
smilšu namiem – smilšu kalniņiem.13 Savukārt K. Polis tautasdziesmas 
datējis vēl agrāk – ar akmens un bronzas laikmetu.14 Domājams, ka 
folkloras liecības daudz objektīvāk būtu sasaistīt ar nesenās pagāt-
nes notikumiem, ticējumiem un tradīcijām. Savā ziņā veiksmīgi tas 
izdevies filologam K. Polim. Neskatoties uz to, ka viņš savā darbā 
centies rekonstruēt aizvēstures priekšstatus par Dievu, dvēseli un 
nāvi, rezultāts tomēr sasniegts pretējais. Nodaļā par dvēseli autors 
raksturojis krietni vēlākus uzskatus, kas liecina jau par kristīgās ticības 
atstāto iespaidu folkloras materiālā un viduslaikos radušos reliģisko 
sinkrētismu.15 Vairāki arhaiski elementi, kā dvēseles materializēšana, 
priekšlaicīgi, nelāgos apstākļos mirušo demonizēšana, rūpes par mi-
rušajiem, to uzlūkošana par pilntiesīgiem sabiedrības locekļiem u.c., 
nebija sveši arī pārējā kristīgajā Eiropā.16 Jauktu reliģisko priekšstatu 
noturība, kas atspoguļojas folkloras liecībās un rakstītajos avotos, 
vērojama arī 14.–18. gs. apbedīšanas vietu arheoloģiskajā materiālā.

ARHEOLOĢISKĀS LIECĪBAS

Rakstīto avotu un folkloras materiāla iespējas garīgās kultūras iz-
pētē nav pārvērtējamas. Katrai avotu grupai ir savi trūkumi un arī 
priekšrocības. Atsevišķu avotu nozīme nav absolutizējama, objektīvu 
rezultātu var iegūt, veicot kompleksu analīzi. Arheoloģiskais materiāls 
šajā ziņā var sniegt informāciju par apbedīšanas tradīciju atsevišķu 
elementu izzušanas vai saglabāšanās laiku, precizējot rakstīto avotu un 
folkloras liecības. Piemēram, 16. gs. vidū izdotā Sebastiāna Minstera 
“Kosmogrāfija”, kas no 1544. līdz 1650. gadam pieredzējusi 46 izdevu-
mus sešās valodās, vēlāku autoru darbos vairākkārt citēta saistībā ar 
cirvja novietošanu mirušajam kapā kopā ar retorisku novēlējumu – “lai 
aizgājējs ar to dodoties uz citu pasauli, kur viņš par vāciešiem būšot 
kungs un pavēlnieks, tāpat kā tie ir bijuši valdnieki šajā pasaulē”.17 
Līdzīga veida izteikumi atrodami vairāku citu autoru bēru aprakstos 
(M. Beļška (1564), M. Strijkovska (1582), D. Fabrīcija (1611/1620), 
J. Lasicka (1615), K. Kelha (1695) un J. A. Hilzena (1750) darbos).18 
Neskatoties uz rakstīto avotu liecībām, līdzšinējie pētījumi vēsturisko 
laiku apbedīšanas vietās nav apstiprinājuši ieroču līdzi došanu kapā 
17., 18. gadsimtā. Šī laika apbedījumos cirvji vairs netiek atrasti. 

Līdzīgi arheoloģiskais materiāls ļauj datēt arī folkloras liecības, 
noteikt atsevišķu tradīciju izzušanas laiku, savukārt citu – ilgstošu 
noturību. Piemēram, naži, kas no apbedījumu inventāra izzūd 17., 
18. gs. gaitā, kā kapu piedevas nav minēti arī folkloras materiālā. 
Savukārt monētas, kas konstatētas jau dzelzs laikmeta apbedījumos 
un sastopamas vēl 19. gs. kapos, atzīmētas arī tautas ticējumos.19 
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Analizējot 14.–18. gs. apbedīšanas vietu materiālu, jākonstatē, ka 
folkloras liecības maz ko var sniegt hronoloģiski senāko apbedījumu 
raksturošanā. Tautasdziesmās un ticējumos neatspoguļojas vairākas 
ieražas, piemēram, mirušo kremācija, vairāku priekšmetu kategoriju 
līdzi došana kapā u.c., kas praktizētas vēl salīdzinoši nesenā pagātnē 
(15.–17. gs.). Tāpat tautasdziesmās lietotie formulējumi bieži neat-
klāj saktu, gredzenu, zobenu u.c. priekšmetu reālo izskatu. Folkloras 
materiāls nesatur pārliecinošu un precīzu informāciju, lai veiktu šī 
avota tiešu sasaisti ar arheoloģiskajām liecībām aizvēsturē. Krietni 
nozīmīgāks avots tas ir reliģisko priekšstatu, pasaules izpratnes, tra-
dīciju izpētē, kas ievērotas vēl salīdzinoši nesenā pagātnē un ko tikai 
daļēji spēj atklāt arheoloģija. 

Arheoloģisko izrakumu materiālā tieši neatklājas rituāla gaita, mo-
tivācija un daudzi citi faktori, kas pastāvējuši nāves brīdī, izvadot, ap-
glabājot un vēlāk pieminot mirušos.20 Izrakumu laikā mēs sastopamies 
jau ar rezultātu – noslēgtu procesu, kas līdz mūsdienām ir nonācis 
statiskā nemainīgā veidā. Atsegtie apbedījumi un iegūtie atradumi paši 
par sevi ir objektīvi rādītāji, kas atspoguļo noteikta laika apbedīšanas 
veidu, materiālo kultūru, etnisko piederību u.c. Arheoloģiskais mate-
riāls šajā ziņā nav ierobežots, tas sniedz liecības ne tikai par atsevišķu 
sociālo grupu vai to pārstāvju dzīvesveidu un tradīcijām. Pētījumi 
arheoloģiskajos objektos ļauj spriest par visu sabiedrību kopumā. Re-
zultāti ir atkarīgi no fiksācijas veida un metodēm, izrakumu apjoma 
un materiāla atlases. Ar atklājumu fiksāciju arheoloģiskais materiāls 
tiek pakļauts arī subjektīviem faktoriem, ko nosaka pētnieka intere-
ses, zināšanu līmenis, dokumentēšanas veids u.c. Arī vēlāk, veicot jau 
izrakumu rezultātu apkopošanu, katra pētnieka pieeja var būt sub-
jektīva atkarībā no individuāliem un blakus faktoriem, kā arī no tā, 
kam pakārtots darba mērķis un uzdevumi. Arheoloģiskais materiāls 
galvenokārt reprezentē materiālās kultūras liecības. Ar lietisko avotu 
izpēti asociējas arī arheoloģija kā vēstures zinātnes nozare. Garīgās 
dzīves norises lielākoties atspoguļojas pastarpinātā veidā, vadoties pēc 
atsevišķām normām, kuras ievērotas, apglabājot mirušos. 

APBEDĪŠANAS KRITĒRIJI NORMAS

Arheologu, etnogrāfu un folkloras pētnieku darbos apbedīšanas 
tradīcijas parasti tiek skaidrotas ar dažādu ticējumu un normu kopu-
mu, kas tiek ievērots miršanas brīdī, sagatavojot, izvadot, apglabājot 
un pieminot mirušos.21 Apbedīšanas tradīciju uzdevums ir nodrošināt 
pāreju no esošā stāvokļa nākamajā. Šajā ziņā bēres ir līdzīgas kristī-
bām, kāzām un citiem pārejas rituāliem.22 Arheoloģiskajā materiālā 
atspoguļojas tikai atsevišķi apbedīšanas tradīciju elementi. Piemēram, 
par mirušo sagatavošanu liecina to guldīšana šķirstā ar apģērbu, kapa 
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piedevām vai bez tām. Apbedīšanas aktu atspoguļo mirušo novieto-
jums kapā, orientācija, virszemes konstrukcijas (uzkalniņi, akmeņu 
krāvumi), simboli, ziedojumi kapa bedres robežās, aizbērumā u.c. 
Tāpat, vadoties pēc apbedīšanas vietās dažkārt atsegtajiem pavardiem, 
kapa bedru aizbērumā atrastajām oglītēm un māla trauku lauskām, 
var spriest par kapa vietā noturētajiem mielastiem un ar apbedīšanas 
vietu sagatavošanu un mirušo pieminēšanu saistītajiem rituāliem. 

Apskatāmā perioda apbedīšanas tradīciju analīzē vērā ņemams ir 
kristīgās ticības atstātais iespaids. Vēsturnieku un arheologu darbos 
par kristīgās ticības ietekmes pamatkritērijiem bēru tradīcijās tiek pie-
ņemta apbedīšana nesadedzinātā veidā jeb mirušo inhumācija, kapu 
orientācija rietumu virzienā, ar virzienā uz austrumiem vērstu skatu, 
apbedīšana līķautā, bez kapa piedevām, mirušo apbedīšana baznīcās 
un pie tām iesvētītās kapsētās.23 Šie kritēji atbilst viduslaiku un jauno 
laiku baznīcas noteiktajām normām, kuras pēc kristīgās ticības pie-
ņemšanas pakāpeniski ieviesās daudzu zemju iedzīvotāju apbedīšanas 
tradīcijās. Vadoties pēc tām, tiek vērtēta kristīgās ticības izplatīša-
nās dinamika un atstātais iespaids.24 Minētie kritēriji izmantoti arī 
tagadējās Latvijas teritorijas viduslaiku un jauno laiku apbedīšanas 
tradīciju raksturošanā.25 Bez tiem atsevišķi izdalāmas vēl vairākas 
citas pazīmes, piemēram, mirušo apbedīšana dēļu šķirstos, kas plašāk 
ieviešas pēc 13. gs., izmaiņas mirušo roku novietojumā, apbedīšanas 
vietu iekārtojumā, plānojumā u.c.26 Acīmredzot tās līdzīgi atspoguļo 
kristīgās ticības atstāto iespaidu apbedīšanas tradīcijās, tomēr atšķirībā 
no iepriekš minētajām normām nav absolutizējamas, jo to ievērošanā 
pastāvējušas lielākas atkāpes un variācijas iespējas. 

MIRUŠO KREMĀCIJA UN INHUMĀCIJA

Pirms tagadējās Latvijas teritorijas kristianizācijas mirušo kremā-
ciju viskonsekventāk ievērojusi tikai viena no maztautām – kurši. 
Lībiešu apdzīvotajos novados ugunskapi sastopami 20–30% apbedī-
jumu. Zemgaļiem, latgaļiem un sēļiem to ir vēl mazāk.27 Pēc 13. gs. 
notikumiem atsacīšanās no mirušo kremācijas visātrāk norisēja no-
vados, kur tā tika praktizēta retāk. Piemēram, Austrumlatvijā mirušo 
kremācijas tradīcija izzūd 13. gs. gaitā, kamēr Kurzemē tā praktizēta 
līdz 15. gs. sākumam. Jāatzīmē, ka 13. gs. ugunskapi vēl sastopami pie 
pirmajām kristīgo kapsētām, kas ierīkotas pie bīskapa Meinarda un 
Bertolda laikā celtajām baznīcām Ikšķilē un Mārtiņsalā.28 Livonijas 
Indriķa 13. gs. hronikā atrodams interesants fakts, ka mirušo dedzinā-
šana praktizēta saistībā ar svešumā kritušo karavīru transportēšanu. 
Šādi no Igaunijas uz Līvzemi tika pārvestas Turaidas vecākā Kaupo 
mirstīgās atliekas.29 Hronikā diemžēl plašāk nav aprakstīta kremācijas 
gaita un motivācija – vai šāda prakse ievērota, respektējot lībiešu vēlā 
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dzelzs laikmeta apbedīšanas tradīcijas, vai aiz praktiskiem nolūkiem, 
lai atvieglotu mirstīgo atlieku transportēšanu. Katrā ziņā hronikas 
tekstā norādīts, ka Kaupo kauli (ossa) tika apglabāti Kubeselē. Krusta 
karu laikā ir zināmi vairāki līdzīgi gadījumi, kad sadalīti un vārīti 
mirušo valdnieku un augstāko garīdznieku līķi, lai miesu atdalītu 
no kauliem un tos ērtāk varētu nogādāt un apglabāt dzimtenē.30 In-
driķa hronikā aprakstītais gadījums varētu liecināt par sociālā statusa 
atspoguļojumu apbedīšanas tradīcijās, jo Kaupo hronikā minēts kā 
quasi rex et senior (it kā valdnieks un vecākais).31 

14. gs. rakstītajos avotos vairākkārt atzīmēti Vācu ordenim adresēti 
pārmetumi, ka tā locekļi sadedzinot kaujā kritušos biedrus. Piemēram, 
Vartberges Hermaņa Livonijas hronikā norādīts, ka 1375. gada kara-
gājienā uz Lietuvu tika nogalināti 25 ordeņa brāļi. Livonijas ordeņa 
landmaršals kopā ar viņam padotajiem kritušo līķus sadedzinājis un 
devies tālāk.32 Iespējams, ka Vācu un Livonijas ordeņa pārstāvji prak-
tizējuši līdzīgu tradīciju, kā to veica, transportējot augstāko aprindu 
pārstāvjus, bet nav izslēgts, ka līdz ar vietējo iedzīvotāju – lībiešu, kuršu 
un prūšu iekļaušanu ordeņa aprindās tika aizgūta un praktizēta mirušo 
kremācija. Šāds pieņēmums nerunā pretī arī arheoloģiskajam mate-
riālam, jo pēdējie ugunskapi kuršu apdzīvotajā teritorijā sastopami vēl 
15. gs. sākumā.33 Šādu īpatnību 15. gs. sākumā pamanījis arī franču 
ceļotājs – bruņinieks Žilbērs de Lanuā.34 Acīmredzot viņa novērojumi 
nav saistāmi ar vienu vai atsevišķām kopienām, kuras zinātniskajā 
literatūrā nepamatoti tiek identificētas ar kuršu ķoniņiem, bet gan 
vairāk liecina par izņēmuma gadījumiem, kas kuršu apdzīvotajās zemēs 
saglabājušies seno bēru tradīciju ietekmē. Iespējams, ka to sekmēja 
Livonijas ordeņa pārstāvju attieksme un ieinteresētība. Kurši krusta 
kara akcijās, sākot ar 13. gs. vidu, tika iesaistīti biežāk nekā citu etnisko 
grupu pārstāvji.35 Par to viņi saņēma lēņus, kā arī baudīja dažādas brī-
vības. Situācija mainījās līdz ar ordeņa varas un ietekmes mazināšanos. 
Acīmredzot ugunskapu tradīcijas izzušana ir skaidrojama ar izmaiņām 
Livonijas iekšpolitiskajā dzīvē. Līdz ar Lietuvas kristīšanu mazinājās or-
deņa politiskā ietekme un spriedze, kas vairāk nekā gadsimtu izpaudās 
konfliktā starp Livonijas ordeni un arhibīskapu.36 15. gs. sākumā tika 
sasauktas baznīcas sinodes (1428., 1437. g.), kurās izskatīja ar vietējo 
iedzīvotāju garīgo dzīvi saistītus jautājumus.37 Šī laika dokumentos mi-
rušo kremācija vairs netiek minēta, acīmredzot tā šajā laikā arī izzūd. 

Par maldīgu būtu jāuzskata arheoloģiskajā literatūrā bieži atzī-
mētais pieņēmums, ka kurši savus mirušos konsekventi dedzinājuši 
līdz 14. gs. beigām.38 Līdzšinējie pētījumi ļauj domāt, ka pāreja no 
ugunskapu tradīcijas uz skeletapbedījumiem norisējusi jau 13. gad-
simtā. Agrākie skeletkapi kuršu apdzīvotajā teritorijā zināmi no 13. gs. 
sākuma.39 Labāk pētīti hronoloģiski nedaudz vēlāki – 13./14. gs. mijas 
skeletapbedījumi ar kuršiem raksturīgu materiālo kultūru. Līdz šim 
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tie vairāk zināmi Kurzemes ziemeļdaļā (Dundagas Laukmuiža, Ance, 
Puzes Lejaskrogs), sastopami arī centrālajā daļā (Cīravas Bučas) un 
Daugavas lejtecē (Rīga).40 Šīs pieminekļu grupas skaidrojumu apgrū-
tina sasaistes trūkums ar agrāka perioda senkapiem. Pagaidām nav iz-
devies atsegt šādus apbedījumus vēlā dzelzs laikmeta Kurzemes lībiešu 
un kuršu kapulaukos. Tie ierīkoti jaunās – ar agrākiem senkapiem tieši 
nesaistītās vietās. Iegūtie savrupatradumi pašlaik liecina par ciešāku 
saistību ar kuršu ugunskapu kapulaukiem. Arheoloģiskajā literatūrā 
valdošais ir uzskats, ka šis kapu veids raksturīgs tā dēvētajiem kuro-
nizētajiem lībiešiem, tas ir, Kurzemes lībiešu pēctečiem, kuri kuršu 
spiediena rezultātā aizguvuši viņu materiālo kultūru, bet saglabājuši 
skeletkapu tradīciju.41 Otrs mazāk izplatīts uzskats, ka tie ir kurši, 
kuri 13. gs. notikumu kontekstā sākuši praktizēt mirušo inhumāciju.42 
Ziemeļkurzeme, kur šādas apbedīšanas vietas pētītas vairāk, daļēji sa-
krīt ar tā dēvēto Miera Kursu, kuras iedzīvotāji visagrāk (jau 13. gs. 
sākumā) nonāca Rīgas pakļautībā. Acīmredzot par šiem notikumiem 
liecina minētais kapu veids, kurā atspoguļojas kristīgās apbedīšanas 
tradīcijas.43 Mirušie apglabāti nesadedzināti, jaunierīkotās apbedīšanas 
vietās, kas nošķirtas no vēlā dzelzs laikmeta kapulaukiem, ievērojot 
mirušo orientāciju ar galvu rietumu virzienā. 

KAPU ORIENTĀCIJA 

Saskaņā ar baznīcas mācību mirušie tika guldīti ar galvu uz rie-
tumiem un skatu uz austrumiem. Šis virziens atbilda kristīgajai es-
hatoloģijai, jo no austrumiem gaidāma Pestītāja otrreizējā atnākšana. 
Uz šādu mirušo novietojumu ir norādījuši vairāki 12., 13. gs. katoļu 
baznīcas autori (Johans Belets † 1182, Sikards no Kremonas † 1215, 
Gvillelms Durands † 1296).44 Tagadējā Latvijas teritorijā mirušo 
guldīšana rietumu virzienā kļūst par valdošo 13., 14. gs. gaitā. Pirms 
tam dažādām etniskām grupām pastāvēja atšķirīga mirušo orientācija. 
Pēc Latvijas teritorijas kristianizācijas šīs lokālās atšķirības mazinājās 
un nostabilizējās visai teritorijai vienots apbedīšanas veids ar galvu 
uz rietumiem.45 Arheoloģiski pētītajās 14.–18. gs. apbedīšanas vietās 
šāds virziens ievērots 93% apbedījumu.46 Domājams, ka R orientācijas 
nostabilizēšanās nav uzlūkojama par nejaušību vai sagadīšanos. Tas 
bija viens no apbedīšanas rituāla būtiskiem elementiem, ko šodien 
iespējams droši konstatēt arheoloģisko izrakumu gaitā. Savā ziņā kapu 
orientācija netieši atspoguļo tā laika cilvēku priekšstatus un liecina 
par izmaiņām arī domāšanā. Ja tika mainītas vairāku gadsimtu gaitā 
ievērotās tradīcijas, tad bija jāmainās arī nodomam un izpratnei. Par 
rietumu orientāciju kā stabilu, konsekventi ievērotu normu liecina 
salīdzinoši niecīgais citos virzienos apglabāto mirušo skaits. Atšķirīgi 
apglabāti tikai 7% apbedījumu. Iespējams, šajos gadījumos mirušie 
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ierakti nejaušas sagadīšanās, nevērīgas attieksmes, kara, bada, dažādu 
sērgu apstākļos vai kādu citu iemeslu dēļ. Tāpat tie var būt saistīti ar 
sabiedrības deklasētajiem elementiem (sodītajiem, noziedzniekiem, 
pašnāvniekiem u.c.), kuri apglabāti, neievērojot ierasto kārtību.47 Par 
seno tradīciju zināmu atspulgu un noturību var runāt vienīgi latgaļu 
vēlā dzelzs laikmeta apdzīvotajā teritorijā. Šeit biežāk nekā pārējā Lat-
vijas teritorijā sastopami apbedījumi ar atšķirīgu orientāciju. Turklāt 
vērojama arī diametrālās orientācijas noturība. Šeit saglabājas vēlā 
dzelzs laikmeta sieviešu un vīriešu diametrāli pretējā orientācija, gan 
arī veidojas tās modificētais veids.48 Atšķirībā no vēlā dzelzs laikmeta 
14.–18. gs. sastopams diametrāli pretējās orientācijas apgrieztais va-
riants. Tā 8.–13. gs. sievietes guldīja ar galvu R virzienā, savukārt vidus-
laikos un vēlāk – A virzienā, bet vīriešus atbilstoši pretēji. Nav zināma 
motivācija un iemesli, kas pamudinājuši mainīt ierasto kārtību un sa-
glabāt diametrāli pretējās orientācijas tradīcijas. Katrā ziņā šāda orien-
tācija saglabājusies un nereti novērota vēl 16.–18. gs. apbedījumos.49 

KAPU INVENTĀRS 

Sākot ar 13. gs., tagadējā Latvijas teritorijā ieviešas prakse mirušos 
apbedīt līķautā un bez kapa piedevām. Apbedījumi bez inventāra bie-
žāk sastopami pārvaldes centru kapsētās, kas ierīkotas pie pilsētu un 
lauku novadu draudžu baznīcām. Izteikti atšķirīga situācija veidojusies 
pilsētu kapsētās, kur dominējošie ir apbedījumi bez kapa piedevām. 
Pie pilsētu baznīcām atsegtie kapi nepārprotami liecina par svešzemju 
iedzīvotāju klātbūtni, kas mirušo apbedīšanā daudz stingrāk ievērojuši 
baznīcas noteiktās normas. Paralēli Rietumeiropas praksei saglabāju-
sies arī vietējo iedzīvotāju tradīcija mirušos apglabāt apģērbā. Salīdzi-
noši bieži apbedījumi ar kapa piedevām sastopami vēl 13. gs. un 14. gs. 
pirmajā pusē (piemēram, Rīgas Sv. Pētera un Doma baznīcas kapsētā). 
Vēlāk – līdz viduslaiku beigām – šādu apbedījumu skaits samazinās. 
Acīmredzot tas saistīts ar tirgotāju un amatnieku brālību ietekmes pa-
lielināšanos, kas reglamentēja pilsētnieku dzīvesveidu un tradīcijas.50 

Lauku novadu kapsētās periodā no 14. līdz 18. gs. kapa inventārs 
vidēji pārstāvēts 50% apbedījumu. Apbedījumi ar piedevām sastopami 
gan pārvaldes centru kapsētās, kas atradušās pie viduslaikos celtajām 
pilīm un baznīcām, gan ar tām tieši nesaistītās jeb lokālajās apbedī-
šanas vietās. Sākotnēji – galvenokārt 13. gs. nav vērojamas būtiskas 
izmaiņas apbedīšanas veidā, tajā skaitā arī mirušajiem līdzi dotajā 
inventārā. Šajā laikā sastopami apbedījumi ar bagātu kapa inven-
tāru, kas ar reģionālām atšķirībām vērojams visā Latvijas teritorijā.51 
13. gs. beigās no apbedījumiem sāk izzust vairākas senlietu grupas 
(krūšu važiņrotas, aproces, kaklariņķi, atsevišķas darbarīku un ieroču 
kategorijas). Uzskatāmi tas vērojams Austrumlatvijas lielāko centru 
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kapsētās (Ikšķilē, Mārtiņsalā, Aizkrauklē, Sēlpilī u.c.).52 Rietumlatvijā 
senās tradīcijas bijušas daudz noturīgākas. Arī šeit samazinās kapu 
piedevu skaits un sortiments, tomēr līdz pat 15. gs. vidum un dažviet 
arī ilgāk paralēli saglabājas atsevišķas senlietu grupas (piemēram, ap-
roces un kaklariņķi), kuras Austrumlatvijas apbedīšanas vietu mate-
riālā nav vairs sastopamas.53 Kopējā tendence vērojama hronoloģiskā 
aspektā – jo tuvāk mūsdienām, jo piedevu mazāk. Laika gaitā izzūd 
arī vairākas senlietu kategorijas vai to skaits samazinās. Tas skaidro-
jams ar izmaiņām reliģiskajos priekšstatos, modē, tradīcijās, kā arī 
sociāli ekonomiskajā dzīvē. Piemēram, ieroču izzušana apbedījumos 
16. gs. vidū varētu liecināt par vietējo iedzīvotāju lomas mazināšanos 
militārajās akcijās. Līdz ar Livonijas ordeņa sekularizēšanos vietējie 
iedzīvotāji vairs netika iesaistīti militārajā dienestā. Bez tam 16. gs. 
tika izdoti ieroču turēšanas un nēsāšanas aizliegumi.54

Sākot ar 16. gs., var vērot izmaiņas modē, kas atspoguļojas arī 
mirušajiem kapā līdzi doto senlietu materiālā. 16., 17. gs. apbedīju-
mos salīdzinoši reti sastopamas kaklarotas un piekariņi, izzudusi liela 
daļa darbarīku un sadzīves priekšmetu, daudzo rotaslietu vietā apbedī-
jumos konstatējama viena divas saktas vai gredzens. 17. gs. gaitā no 
aprites iziet pakavsaktas, iecienītas kļūst sadoto roku saktas un zīmog-
gredzeni, ieviešas sirdsveida un burbuļsaktas. Vienlaikus izmaiņas 
vērojamas arī rotu un priekšmetu ornamentācijā. Izzūd viduslaikos 
nēsāto saktu veidi (rozetveida saktas, pakavsaktas ar lilijveida jeb ziedu 
galiem), kuru noformējumā vērojams gotikas mākslas stila iespaids. To 
vietā izplatās renesanses laikmetam raksturīgi motīvi – arkāde, lapu 
arabeska u.c. Par reformācijas iespaidu, iespējams, liecina reliģiska 
rakstura uzrakstu maiņa riņķsaktu ornamentā. Viduslaikos plaši iz-
platīto Ave Maria aizstāj Werbum Domini manet in Eaternum.55 

Vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku atstātais mantojums, bet it īpaši 
16., 17. gs. modes tendences sekmējušas reģionālo atšķirību veidoša-
nos, kas saglabājušās un atspoguļojas tradicionālajā jeb tautas tērpā. 
Šajā laikā parādās vairākas apģērba sastāvdaļas un rotu formas, kuras 
lietotas līdz 19. gs. beigām. Uzskatāmi tas atspoguļojas Rietumlatvijas 
arheoloģiskajā un etnogrāfiskajā materiālā. No 16. gs. sākuma zemgaļu 
un kuršu vēlā dzelzs laikmeta apdzīvotās teritorijās sieviešu apbedī-
jumos sastopami vainagi ar bronzas plāksnīšu apkalumiem. 16. gs. 
beigās un 17. gs. to vietā plaši izplatās skārda vainagi, kas pagatavoti 
no plānas ornamentētas bronzas skārda lentes. Kurzemē šie vainagi 
ir šaurāki, parasti pie vainaga pamatnes piestiprināti ar bronzas po-
dziņām – spangām.56 Kurzemes 17. gs. apbedīšanas vietu materiālā 
parādās arī jauns jostu veids, tā dēvētās sleņģenes, kuras saglabājas 
etnogrāfiskā tērpā un tautasdziesmās tiek dēvētas par ķēžu jostām.57 

Rakstītajos avotos ir atrodamas norādes, ka viduslaikos un vēlāk 
pastāvējis uzskats, ka kapu inventārs mirušajiem nepieciešams aizkapa 
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dzīvē, tāpēc tas viņiem līdzdots.58 Iespējams, šī tradīcija saistīta arī ar 
viduslaiku priekšstatiem par mirušo kā pilntiesīgu kopienas locekli 
arī pēc nāves. Kapu inventārs uzlūkojams par mirušā īpašumu, kas 
viņam tika līdzdots kapā.59 Viduslaiku Eiropā kapu inventāra izzušanu 
skaidro ar šī īpašuma – mirušā daļas – ziedošanu baznīcām, dvēseļu 
misēm un nabagiem, kas tika uzlūkoti par starpniekiem starp Dievu 
un cilvēkiem.60 Ubagu mielošana ir atzīmēta arī Latvijā, bet tā nav 
aizstājusi tradīciju mirušajiem līdzdot kapa inventāru, kā arī ziedoju-
mus, kas nesti uz kapiem mirušo piemiņas dienās. Būtiskas izmaiņas 
šajā ziņā nav vērojamas arī pēc reformācijas un kontrreformācijas. 
Kapa inventāra līdzdošanas tradīcija nav izzudusi. Gan katoliskajos, 
gan protestantiskajos novados kapu piedevas sastopamas 16., 17. gs. 
un vēlāk. Atšķirībā no viduslaikiem agrajos jaunajos laikos kapu in-
ventārs ir kļuvis vairāk simbolisks. Lielākoties atradumi ir saistīti ar 
apģērbu (saktas, pogas, jostas, sprādzes, cilpiņas un āķīši). No sadzīves 
priekšmetiem bieži sastopami naži, šujamadatas un adatturi. Iecienītas 
kļūst rituālās monētas, kuras procentuāli bieži veido lielāko šī laika 
apbedījumos iegūto atradumu daļu.

APBEDĪJUMU VIETAS 

Kā viena no pazīmēm, kas liecina par kristīgās ticības nostiprinā-
šanos, parasti tiek uzlūkota draudžu organizācijas izveidošanās, kam 
pamatā ir draudze ar baznīcu, kurai pakļauti noteiktas teritorijas 
iedzīvotāji. Draudzes ietvaros ir pakārtota gan administratīvā, gan 
garīgā pārvalde. Noteiktai draudzei piederīgie iedzīvotāji apmeklē 
draudzes baznīcu, šeit krista savus bērnus, laulājas, kā arī apglabā 
mirušos.61 Par šādas baznīcas organizācijas izveidošanos Livonijā ir 
ziņas, sākot jau ar 13. gadsimtu.62 Draudžu baznīcu skaits gadsimtu 
gaitā ir mainījies, citas ieguvušas šo statusu, bet citas zaudējušas. Šķiet, 
ka draudzes baznīcas nebūt neatspoguļo patieso dievnamu un kulta 
celtņu skaitu, kuras pastāvējušas viduslaikos. Skaidri nav zināmi prin-
cipi, kā šo baznīcu celtniecība tika veikta un kā notika to uzturēšana. 
Saprotams, ka baznīcu celtniecības tiesības piederējušas bīskapiem un 
ordenim. Tomēr bez šiem lielajiem senjoriem, domājams, to veikuši 
vasaļi un arī zemnieki. Šīs kulta celtnes, kas, domājams, bija nelieli 
koka namiņi (kapelas) vai tikai krusti, reti vai nekad neieguva drau-
dzes baznīcu statusu. Rīgas provinces baznīcas 1428. gada statūtos 
un vēlākos dokumentos vairākkārt norādīts, ka šādu objektu ir ļoti 
daudz un aizliegta patvaļīga to ierīkošana.63 Konkrētākas liecības par 
šādiem kulta objektiem vairāk ir atrodamas Vidzemes 17., 18. gs. lu-
terāņu baznīcu vizitāciju protokolos, kur bieži tie minēti kā vietējo 
iedzīvotāju iecienītas ziedošanas un apbedīšanas vietas.64 Acīmredzot 
Livonijā, tajā skaitā arī tagadējā Latvijas teritorijā, varēja būt atzītas 
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kapsētas, kas nebija tieši saistītas ar draudzes baznīcām. Domājams, 
ka no citām profānām vietām tās atšķīra šeit uzstādītie ticības simboli 
kapelas un krusti.65 

Spriežot pēc viduslaiku un jauno laiku rakstītajiem avotiem, iz-
mantotas arī citas “kategorijas” apbedīšanas vietas. 1428. gada Rīgas 
provinces baznīcas sinodes lēmumos norādīts, ka daži jaunkristītie 
jeb zemnieki pēc sena paraduma neapbedī mirušos iesvētītās kapsē-
tās, bet mežainos laukos un citās profānās vietās, kur apglabāti viņu 
vecāki un draugi pagānisma laikā.66 Ar baznīcām nesaistītu apbedī-
šanas vietu pastāvēšana un izmantošana ir atzīmējama kā īpatnība, 
kas pastāvēja Livonijas periodā un saglabājās arī vēlāk.67 Arheoloģiski 
pētīto apbedīšanas vietu materiālā nav iespējams viennozīmīgi noteikt 
apbedīšanas vietu raksturu, lai gan par to var liecināt vairākas pazī-
mes (apbedīšanas intensitāte, plānojums, izmantošanas ilgums, saistība 
ar agrāka perioda kapulaukiem u.c.). Pēc reformācijas Kurzemes un 
Zemgales hercogistē un Vidzemē baznīcas vadība mēģināja ierobežot 
ar draudžu baznīcām tieši nesaistītu apbedīšanas vietu izmantošanu ar 
mērķi mirušo apbedīšanu koncentrēt pie draudžu baznīcām ierīkota-
jās kapsētās.68 Rezultātā apbedīšanu aizliedza vairākās viduslaikos un 
kontrreformācijas laikā iekārtotās un atzītās kapsētās. Par to liecina 
Vidzemes 17., 18. gs. baznīcu vizitāciju protokolos minētie katoļu 
laiku svēto vārdi (Antons, Bartolomejs, Labrencis, Ignāts, Anna u.c.), 
kas lietoti saistībā ar “nelegālajām” kapelu vietām.69 Jānorāda, ka, ne-
skatoties uz baznīcas vadības kritisko attieksmi, atsevišķās Vidzemes 
draudzēs zemnieki paši cēluši un izrādījuši ieinteresētību atjaunot 
kapelas. Piemēram, Siguldas draudzē zemnieki uzcēluši Ignāta baznī-
cu, Smiltenes draudzē ierīkojuši kapelu Palsmanē. Līdzīgi arī Mellēnu 
ciema zemnieki Vecsalacas draudzē vēlējušies atjaunot Andreja kapelu, 
bet baznīcas vadība šo iniciatīvu nav atbalstījusi.70 

Šķiet, ka Kurzemes un Zemgales hercogistē situācija veidojusies 
citādi. Šeit, neskatoties uz līdzīgu nostāju,71 mirušo apbedīšana tomēr 
pieļauta ciemu teritorijā ierīkotajās kapsētās. To apstiprina līdz pat 
mūsdienām eksistējošo kapsētu izmantošana, kuru pirmsākumi bieži 
meklējami 17. gs. un agrāk.72 Acīmredzot ne visas ciemu kapsētas kla-
sificētas kā nelegālas apbedīšanas vietas. Līdzīgi arī katoliskajā Latgalē 
raksturīgas nelielas ciemu kapsētiņas. Jāatzīmē, ka 16.–18. gs. jezuītu 
ordeņa annālēs ne reizi nav nosodīta mirušo apbedīšana ar baznīcām 
nesaistītās vietās. Domājams, šādai pieejai ir bijis loģisks risinājums. 
Draudžu tīkls Latvijā nekad neizveidojās ļoti intensīvs. Tādēļ, lai at-
vieglotu bēru rīkošanu, akceptēja mirušo apbedīšanu kapsētās, kas 
atradās tuvāk dzīvesvietām. Līdzīga prakse pastāvēja arī Lietuvā un 
Prūsijā, kur lauku (ciemu) kapsētas kā alternatīvas apbedīšanas vietas 
atzīmētas paralēli draudžu baznīcu kapsētām.73 Ar baznīcām nesaistīto 
apbedīšanas vietu apkarošana aktualitāti zaudēja 18. gs. beigās, kad ar 
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valdības rīkojumiem tika aizliegta apbedīšana dzīvesvietās, baznīcās 
un pie tām.74 No šī brīža mirušo apbedīšana vairs netika koncentrēta 
pie baznīcām, bet šim nolūkam atļāva ierīkot jaunas kapsētas.

ARHEOLOĢISKO LIECĪBU IZVĒRTĒJUMS UN KONTEKSTS

Aplūkotās pazīmes (mirušo kremācija un inhumācija, kapu orien-
tācija, kapu inventārs, apbedīšanas vietas) liecina par situāciju, kāda 
izveidojās Latvijas teritorijā pēc tās kristianizēšanas 12./13. gs. mijā 
un pastāvēja vēlākajos gadsimtos. Salīdzinājumā ar Rietumeiropu ir 
vērojamas vairākas atšķirības, kas Latvijas gadījumā saglabājās kā at-
sevišķas īpatnības – lokālas tradīcijas. Līdzīga situācija veidojusies un 
pastāvējusi arī tuvākajās kaimiņu zemēs (Lietuvā, Igaunijā, Prūsijā), 
uz ko ir norādījuši vairāki pētnieki.75 Acīmredzot situāciju Latvijas 
teritorijā un Baltijā nav iespējams tieši salīdzināt ar Rietumeiropu un 
par absolūtiem pieņemt visus šeit reliģiskās dzīves izpētē izmantotos 
kritērijus. Kristianizācijas gaita un priekšnosacījumi bija atšķirīgi da-
žādu tautu un zemju vidū. Kristīgā baznīca veidojās un attīstījās uz 
iepriekšējās (jūdu, antīkās, ģermāņu, slāvu u.c.) reliģisko priekšstatu 
bāzes, katrā reģionā saglabājot arī savas īpatnības. Balti un somugri 
kristietībai tika pievērsti samērā vēlu, kamēr pārējā Eiropā kristīgā 
ticība vairākus gadsimtus jau bija valdošā reliģija. Tas izskaidro seno 
tradīciju un priekšstatu ilgāku noturību, kas citur laicīgās varas un 
baznīcas vadības ietekmē bija transformējušies vai izzuduši. 

Spriežot pēc tagadējās Latvijas teritorijas arheoloģiskā materiāla, 
izmaiņas apbedīšanas rituālā izsekojamas jau 13. gadsimtā. Tomēr par 
vairāku normu nostabilizēšanos var runāt, sākot ar 15. gs., kad par 
valdošo kļūst rietumu orientācija, mirušos apglabā nesadedzinātā veidā, 
par dominējošo apbedīšanas vietu kļūst kapsētas. Paralēli šīm izmaiņām 
viduslaikos un arī vēlāk saglabājas no aizvēstures pārmantota tradīcija 
mirušos apglabāt apģērbā un ar kapa piedevām. Tāpat mirušie konsek-
venti netika guldīti pie baznīcām iesvētītās kapsētās, bet apbedīšanai 
izmantotas citas vietas. Šajā ziņā būtiskas izmaiņas nav sekojušas pēc 
reformācijas un kontrreformācijas 16.–18. gadsimtā. Acīmredzot apbe-
dīšana ar kapa piedevām un ar baznīcām tieši nesaistītās vietās uzlūko-
jama par lokālu īpatnību, kas saglabājās reliģiskā sinkrētisma apstākļos. 

Par jauktu priekšstatu pastāvēšanu uzskatāmi liecina kapu piede-
vas un to līdzi došanas tradīcija. No 13. gs. līdz 18. gs. vērojams, ka 
samazinās atradumu skaits un izzūd vairākas priekšmetu kategorijas, 
tomēr apbedīšana apģērbā un ar kapa piedevām saglabājas. Iespējams, 
ka viduslaikos rotu un citu priekšmetu grupu daudzveidība apbedī-
jumos viennozīmīgi nav skaidrojama ar pagānismu vai seno – pirms-
kristīgo priekšstatu atribūtiku. 13.–15. gs. bieži sastopami dažādi 
piekariņi, kuri, iespējams, pildījuši aizsargfunkcijas. To simboliskā 
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jēga lielākoties paliek neskaidra. Iespējams, tie liecina par jauktu 
ticējumu kopumu, kas ietvēra gan senos, gan ar kristietību saistītos 
reliģiskos priekšstatus. Piemēram, šeit jāatzīmē dzīvnieku nagu pieka-
riņi bronzas ietvarā, kas bijuši iecienīti 14., 15. gs. un nereti sastopami 
vēl 16. gs. apbedījumos. Atradumu vietu topogrāfija liecina, ka šāda 
veida piekariņi vairāk izplatīti Latvijas rietumdaļā. Līdzīgi atradumi 
zināmi arī Lietuvā un Prūsijā.76 Iespējams, to popularitāte skaidrojama 
ar Vācu ordeņa statūtos iekļautajiem noteikumiem, kas visu labumam, 
nevis izklaidei atļāva medīt vilkus, lūšus un lāčus.77 Dzīvnieku nagu 
piekariņu popularitāte nepārprotami liecina, ka minēto dzīvnieku 
medīšanā plaši iesaistījās Vācu un Livonijas ordeņa teritorijas vie-
tējie iedzīvotāji, kas piekariņiem piedēvēja simbolisku jēgu. Vairākās 
16. gs. hronikās norādīts, ka lūša un lāča nagi mirušajiem doti līdzi, lai 
pastarā (tiesas) dienā atvieglotu rāpšanos augstā kalnā, kura virsotnē 
visvarenais Dievs spriedīs tiesu.78 Pastarās dienas un tiesas motīvs 
liecina par minēto piekariņu kristīgu interpretējumu, kas lietuviešu 
folkloras materiālā saglabājies un atrodams vēl 19. gs. pierakstos.79 

Domājams, par jauktu ticējumu kopumu, kas ietvēra senos un ar 
kristietību saistītos reliģiskos priekšstatus, liecina arī monētu atradumi 
vēsturisko laiku apbedījumos. Sākot ar 13. gs., apbedījumos ziedoto 
(rituālo) monētu skaits pakāpeniski pieaug. Par īpaši iecienītām kapu 
piedevām tās kļūst 16., 17. gs. un saglabājas līdz pat 19., 20. gadsim-
tam.80 Interesanti, ka arī Latvijas pilsētu kapsētās un apbedījumos 
baznīcās, kur vērojama spēcīgāka Rietumeiropas tradīciju ietekme, 
nereti konstatētas monētas. Tās atklātas Livonijas arhibīskapa Mihaela 
Hildenbranda apbedījumā Rīgas Doma pagalmā un Livonijas ordeņa 
landmaršala Andreja Štenberga kapā Aizkraukles baznīcā. Acīmredzot 
rituālo monētu līdzi došanu kapā praktizējuši arī sveštautieši. Domā-
jams, ka naudu uztvēra ne tikai kā norēķinu līdzekli, bet arī kā sakrālu 
simbolu. Monētas plaši ieviesās un tika izmantotas dažādu svinību 
rituālos – kristībās, kāzās, bērēs. Spriežot pēc folkloras materiāla un 
16.–18. gs. rakstītajiem avotiem, monētas kopā ar citām lietām nereti 
ziedoja pie akmeņiem, kulta alās, vecās baznīcu vietās, kapsētās un 
citur. Šķiet, ka monētas par iecienītām kapu piedevām un upurlietām 
kļuvušas, pateicoties baznīcās praktizētajai ziedošanai.81 Pamatojums 
šai praksei meklējams senākā priekšstatu līmenī un pārliecībā, ka zie-
dotā dāvana nes svētību – pēc principa do ut des (dodu, lai tu dod). 
Šāda ziedojuma motivācijas būtība ir saglabājusies arī katoļu baznīcas 
ziedošanas tradīcijās.82 Domājams, ka liela daļa 17., 18. gs. luterāņu 
baznīcu vizitāciju protokolos minēto ziedojumu bijusi cieši saistīta 
ar viduslaikos iedibināto praksi – atzīmēt svēto dienas, rīkot baznīcu 
tirgus, kas bieži sakrita arī ar pagastu svinībām, kad tika sanestas un 
vāktas nodevas.83 Šī tradīcija saglabājās arī pēc reformācijas, par ko 
liecina baznīcu protokolos atrodamās norādes.84 Acīmredzot vietējie 
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iedzīvotāji pēc 16. gs. pārmaiņām nebija gatavi citai reliģiskās dzīves 
kvalitātei. Rezultātā saglabājās senāku un viduslaiku reliģisko priekš-
statu sinkrētisms, kas atspoguļojas rakstīto avotu, folkloras un arheolo-
ģiskajā materiālā. Reformatori un kontrreformatori ar lielāku vai mazā-
ku centību to mēģināja izskaust, vēršoties pret tautas reliģiskās dzīves 
izpausmēm. Kaut arī katoļu un protestantu nostāja bija līdzīga, abu 
konfesiju darbības metodes atšķīrās. Jezuīti, kuri aktīvi iestājās pret re-
formāciju, vienkāršās tautas uzmanības piesaistīšanai izmantoja ierastos 
līdzekļus – aizlūgumus, svētības dažādām vajadzībām un sakramentāli-
jas (svētīto sāli, ūdeni, vaska figūras u.c.).85 Neskatoties uz atvērtību un 
aktīvu iesaistīšanos ikdienas dzīves norisēs, jezuītiem tomēr bija svešas 
vietējo iedzīvotāju tradīcijas un reliģiskais sinkrētisms, kas bija veidojies 
viduslaikos. Piemēram, Māru un Teni, kas bija lokāli vārdu atvasinā-
jumi Marijai un sv. Antonam, viņi identificēja ar elku dievībām.86 Vēl jo 
vairāk pret dažādiem māņiem un katoļu laika tradīcijām jeb, kā toreiz 
bija populāri teikt, papistu blēņām vērsās luterāņu baznīcas pārstāvji.87 

Reformācijas un kontrreformācijas laika reliģiskās dzīves izpratne 
vietējo iedzīvotāju apziņā sāka nostiprinājās tikai 18. gadsimta gaitā. 
Vidzemē to sekmēja hernhūtiešu kustība, Latgalē – garīgo ordeņu ak-
tīva darbība. Pamatnosacījums, kas visas tagadējās Latvijas teritorijas 
mērogā noteica izmaiņas cilvēku domāšanā, bija cieši saistīts ar garīgās 
literatūras plašāku izdošanu latviešu valodā un lasītprasmes apguvi.88 
Radās iespējas, kādas nepastāvēja agrāk. Līdz ar to situācija 18., 19. gs. 
nav salīdzināma ar 15., 16. un agrākajiem gadsimtiem. Viduslaikos 
un jaunajos laikos garīdznieku darbības iespējas un metodes krietni 
atšķīrās. Acīmredzot viduslaiku garīdznieku nostāja Livonijā attiecībā 
pret vietējo iedzīvotāju tradīcijām un prasības garīgajā dzīvē paliks 
neatrisināts jautājums. Jāatzīmē, ka pašu laikabiedru vērtējums ir at-
šķirīgs. Piemēram, 1312. gadā Livonijas ordeņa prokurators norādījis, 
ka “jaunkristītajiem” ir kristiešu tikumi un ticība, gan sakramentus 
saņemot, gan dievkalpojumus klausoties, gan citās lietās, kas pieder pie 
katoļu ticības un kā dara patiesi kristieši. Turpretim 1428. gada Rīgas 
provinces diecēzes sinodes protokolā un vēlākajos dokumentos atro-
dama virkne norādījumu, kas liecina, ka ne viss ar pamatiedzīvotāju 
garīgās dzīves praksi ir bijis kārtībā un apmierinājis garīdzniecību.89 
Iespējams, šeit atspoguļojas augstākās garīdzniecības nostāja, kas va-
rēja atšķirties no zemākās garīdzniecības, kas saskārās ar dažādām 
grūtībām ikdienas pastorālajā darbā, paustās attieksmes.

Periodu no 13. gs. līdz pat 19. gs. nevar aplūkot monolīti. Analizējot 
apbedīšanas vietu arheoloģisko materiālu, izdalāmi vairāki – vismaz 
pieci lūzuma brīži, kad vērojamas izmaiņas apbedīšanas tradīcijās, 
kapu inventārā u.c. Aizsākums izmaiņām apbedīšanas tradīcijās ne-
noliedzami ir saistāms ar 12./13. gs. miju, kad tika ierīkotas pirmās 
kristīgo kapsētas Daugavas un Gaujas lībiešu apdzīvotajos novados. 
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Šajās galvenokārt pārvaldes centru apbedīšanas vietās (Ikšķilē, Mār-
tiņsalā, Aizkrauklē, Turaidā u.c.) pēc Rietumeiropas parauga mirušos 
sāka apglabāt baznīcās un pie tām, ievērojot mirušo inhumāciju un 
orientāciju rietumu virzienā. Paralēli šajā laikā vēl nav vērojamas 
būtiskas izmaiņas kapu inventārā, tāpat saglabājusies mirušo kremā-
cijas tradīcija (Ikšķilē un Mārtiņsalā). Lauku novados apbedīšana tiek 
turpināta agrāka perioda kapulaukos. Situācija mainās 13. gs. vidū un 
otrajā pusē. Šajā laikā tiek dibinātas vairākas jaunas draudzes, uzceltas 
baznīcas un pie tām ierīkotas kapsētas. Lauku novados tiek pārtraukta 
apbedīšana vairākos agrāka perioda kapulaukos un to vietā ierīkotas 
jaunas, ar baznīcām tieši nesaistītas apbedīšanas vietas. Mirušo novie-
tojumu virzienā ar galvu uz rietumiem sāk ievērot arī lauku novados, 
kuršu apdzīvotajā areālā parādās skeletapbedījumi, no kapu inventāra 
izzūd atsevišķas priekšmetu grupas. Uzskatāmi šie procesi atspoguļo-
jas Vidzemes rietumu daļā un Ziemeļkurzemē. Sākot ar 15. gs. vidu, 
visā tagadējā Latvijas teritorijā nostabilizējas vienots apbedīšanas 
veids – skeletapbedījumos ar rietumu orientāciju. Mirušos pārstāj 
apglabāt agrāka perioda uzkalniņu un akmeņu krāvuma kapulaukos, 
kuru izmantošana dažviet turpinājās pēc 13. gadsimta. Apbedījumos 
samazinās līdzi doto priekšmetu skaits. 16./17. gs. mijā, domājams, 
kara un dažādu epidēmiju ietekmē tiek pārtraukta vairāku 13.–15. gs. 
gaitā ierīkotu apbedīšanas vietu izmantošana. To vietā visā Latvijas 
teritorijā sastopamas nelielas kapsētiņas, kuras izmantotas neilgu laika 
posmu. Mirušajiem kapā līdzi doto priekšmetu klāsts standartizējas. 
Lielākoties sastopami divi – četri priekšmeti (sakta, gredzens, nazis, 
monēta, adatu kārba kopā ar šujamadatu). 17. gs. vidū un otrajā pusē 
ierīkots daudz jaunu apbedīšanas vietu, kuru izmantošana Rietum-
latvijā un Latgalē daudzviet turpinās līdz pat mūsdienām. Vidzemē ar 
baznīcām nesaistītu apbedīšanas vietu izmantošana tiek pārtraukta pēc 
Lielā mēra (1710. g.) vai 18. gs. gaitā. Rotu klāstā vērojama spēcīgāka 
Rietumeiropas modes ietekme (populāras kļūst sleņģenes, sadoto roku 
saktas, burbuļsaktas un sirdsveida saktas). No kapa piedevu klāsta sāk 
izzust pakavsaktas, naži un citi darbarīki. Par iecienītu piedevu kļūst 
monētas, kas mirušajiem tiek dotas līdzi kapā arī vēlākajos gadsimtos.

Aplūkotie lūzuma brīži nav vērtējami kā vienota progresijas līnija 
bez atkāpēm. Izmaiņas apbedīšanas vietu materiālā var konstatēt katra 
gadsimta gaitā. Tāpat katrā no tiem daudz kas paralēli saglabājas un 
modificējas. Šeit gan jāatzīmē, ka būtiskas izmaiņas salīdzinājumā ar 
17. un 18. gs. arheoloģisko materiālu 19. gs. apbedījumos nav vēro-
jamas. Vairāki rakstīto avotu pētnieki 18., 19. gs. saistījuši ar latviešu 
pievēršanos kristīgajam dzīvesveidam un tradīcijām.90 Līdzšinējie ar-
heoloģiskie pētījumi rāda, ka 19. gs. turpinājusies prakse mirušos ap-
glabāt apģērbā un ar kapa piedevām. Jāatzīmē, ka kapu inventārs, sā-
kot ar 16. gs., arvien biežāk sastopams arī tagadējās Vācijas teritorijas 

Vitolds Muižnieks



46 47

kapsētās.91 Piedevu skaita palielināšanās jauno laiku apbedījumos 
tiek skaidrota ar viduslaiku reliģiozitātes kritumu, sabiedrības seku-
larizēšanos, kas veicināja seno tradīciju atdzimšanu. Līdzīgi procesi 
vērojami arī tagadējās Latvijas un Igaunijas teritorijas pilsētu kapsētās, 
kur lielākoties apglabāti sveštautieši.92 

Atsevišķu apbedīšanas normu ilgstoša noturība lauku novados, 
domājams, skaidrojama ar vietējo iedzīvotāju reliģiskās dzīves sinkrē-
tisko raksturu, kas Livonijā veidojās viduslaikos un saglabājās vēlāka-
jos gadsimtos. Jānorāda, ka arī pārējās Eiropas zemēs pēc kristianizā-
cijas nesekoja tūlītējas izmaiņas. Tas bija ilgstošs process, kurā būtiska 
loma bija laicīgās varas un baznīcas vadības aktīvai iesaistei garīgās 
dzīves norisēs. Nesaskaņas starp Livonijas ordeni un arhibīskapu, kā 
arī vēlākie kari, kas vairākkārt skāra Latvijas novadus un iedzīvotājus, 
neveicināja kristīgo tradīciju nostiprināšanos.

Priekšnosacījumi seno tradīciju noturībai meklējami vairāku fak-
toru kopumā, tajā skaitā arī katoļu baznīcas mācībā par nāvi, miruša-
jiem, pēcnāves dzīvi u.c., kas netieši varēja sekmēt jauktu priekšstatu 
saglabāšanos un veidošanos. Attīstītajos un vēlajos viduslaikos vairāk 
nekā agrāk un vēlāk tika pievērsta uzmanība mirušajiem un pēcnāves 
dzīves jautājumiem. Rietumeiropas literatūrā norādīts, ka šajā laikā 
var runāt par sava veida mirušo reliģiju jeb kultu. Kopš 11. gs. tika 
ieviesta visu mirušo ticīgo piemiņas diena, ko svinēja 2. novembrī – 
dienu pēc Visu svēto dienas. Savā ziņā šajā laikā saplūda svēto un 
mirušo kults.93 Tas bija cieši saistīts ar tā laika sabiedrībā valdošajiem 
reliģiskajiem priekšstatiem, kas balstījās katoļu baznīcas mācībā par 
svēto sadraudzību (Communio Sanctorum). Saskaņā ar to vienotība 
pastāv trīs līmeņos starp tiem, kas atrodas debesīs, virs zemes un 
šķīstītavā. Tieši šķīstītava kļuva par saikni, kas apvienoja abas pasaules. 
Šķīstītavas idejas noformēšana 12., 13. gs. radīja labvēlīgus apstākļus 
tautas reliģisko priekšstatu saplūšanai ar baznīcas mācību. Uzska-
tāmi tas atspoguļojas atklāsmju – vīziju literatūras žanrā. Saskaņā ar 
viduslaiku priekšstatiem aizkapa pasauli iztēlojās klātesošu, tajā var 
iekļūt un arī izkļūt, nepārkāpjot dzīvības un nāves slieksni. Aizkapa 
dzīves telpa kļuva par sava veida paralēlo pasauli, kuras interpretācijā 
saplūda kristīgā mācība ar tautas ticējumiem. Aizkapa dzīves vīzijās 
saglabājās atsevišķi arhaiski priekšstati, kas dzīvi pēc nāves iztēlojās 
līdzīgu šīs zemes dzīvei.94 Piemēram, 12. gs. beigās pierakstītajā Ziemeļ-
vācijas zemnieka Gotšalka aizkapa dzīves redzējumā (Visio Godescalci) 
parādās pārliecība, ka viņsaulē (debesu valstībā), līdzīgi kā virs ze-
mes, vīrs un sieva turpina savu kopdzīvi, savukārt pazudinātie pēc 
pastarās tiesas turpinās šīs dzīves gaitas. Viduslaiku zemnieki elles 
mocības pielīdzināja šīs zemes eksistencei nabadzībā.95 Līdzīgi arī 
skoloto aprindās viduslaiku sabiedrības struktūru dažkārt iedomājās 
pastāvam aizkapa pasaulē.96 Acīmredzot šo pārliecību apstiprina kapa 
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inventāra saglabāšanās Rietumeiropas augstāko aprindu (valdnieku 
un garīdznieku) apbedījumos.97 Iespējams, ka līdzīgi šīs tradīcijas 
noturība viduslaiku un vēlāku laiku apbedījumos ir skaidrojama arī 
tagadējā Latvijas teritorijā. Rakstītajos avotos vairākkārt norādīts, ka 
14.–18. gs. iedzīvotāji aizkapa pasauli iztēlojās analoģisku šīs zemes 
dzīvei.98 Interesantu likumsakarību saskatījis igauņu pētnieks H. Valks, 
kurš analizējis Latvijas apstākļiem līdzīgu 13.–19. gs. arheoloģisko 
un folkloras materiālu Dienvidigaunijā. Viņš norādījis, ka vēsturisko 
laiku apbedījumos ievērojami samazinājies “lielo priekšmetu” skaits, 
kurus izmantoja ikdienā – zemkopībā, lopkopībā, tirdzniecībā, kara 
gaitās u.c. Acīmredzot viduslaikos un vēlākajos gadsimtos aizsauli 
vairs neiztēlojās kā tiešu šīs dzīves paralēli ar analogām aktivitātēm, 
rūpēm un nepieciešamībām, bet tā vairāk līdzinājusies “gaidīšanas vie-
tai”, kur kapā līdzi dotajiem priekšmetiem bijusi vairs tikai simboliska 
nozīme. Pēc pētnieka domām, sākot ar viduslaikiem, nostiprinājies 
uzskats, ka mirušo uzturēšanās vieta ir saistīta ar kapiem.99 Līdzīgi 
motīvi atrodami arī latviešu folkloras materiālā. Tautasdziesmās, pa-
sakās un teikās viņsauli visai bieži identificē ar kapiem. Tāpat tā ir 
vieta, no kuras sākas ceļojums aizkapa pasaulē. Viņsaulē var iekļūt 
arī caur mežu, purvu, alu, aku u.c. Tā atrodas tepat – debesu, zemes 
un pazemes sfēras nav šķirtas. Arī priekšstats par soda (ciešanu) un 
prieku (svētlaimes) atrašanās vietu ir saplūdis.100 Pasaku un teiku 
sižeti līdzinās Rietumeiropas viduslaiku vīziju literatūras žanram, kur 
plaši apspēlēta ceļošana un pārbaudījumi aizkapa pasaulē. Viduslaiku 
aizkapa dzīves tēlojumos par paraugu izmantota reālās pasaules tel-
pas izpratne un šīszemes dzīves uztvere. Debess, elles un šķīstītavas 
lokalizācijā nav izslēgta to saistība ar šo pasauli. Paradīze salīdzināta 
ar nebeidzamu izpriecu, bet elle un šķīstītava – ar fizisku ciešanu 
vietu.101 Aizkapa pasaules aprakstos atrodams senāks ticējumu slānis 
arī attiecībā uz pārbaudījumiem, kas sagaida mirušos. Viņsaules ceļš 
klāts asiem akmeņiem, dzelkšņiem, ērkšķiem u.c., to nav iespējams 
šķērsot bez apaviem. Zināma saistība ar minēto uzskatu atrodama 
13. gs. liturģista Vilhelma Duranda darbā Rationale Divinorum Officio-
rum, kurā norādīts, ka mirušajam zārkā jāliek apavi.102 Saprotams, ka 
baltu un somugru apdzīvotajā areālā saglabājās daudz vairāk arhaisku 
tradīciju un priekšstatu, par ko liecina krietni plašāks mirušajiem 
līdzi doto priekšmetu klāsts. Iespējams, ka kapu piedevas tika uz-
lūkotas par mirušā īpašumu vai tā daļu. To nepieciešamību noteica 
rūpes un bailes no mirušajiem, kā arī uzskats par dzīvo un mirušo 
kopienas ciešu saistību. Šīs pārliecības pirmsākumi meklējami jau 
aizvēsturē. Tomēr to nevar viennozīmīgi sasaistīt tikai ar pagānisko 
pasaules skatījumu. Ticība mirušo un dzīvo vienotībai bija aktuāla arī 
viduslaiku kristīgajā Eiropā.103 Baznīcas mācību par svēto sadraudzību 
viduslaiku cilvēki interpretēja tiešā nozīmē, ar to saprotot, ka mirušie 
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ir klātesoši un līdzdarboties spējīgi šīs pasaules dzīves norisēs. Mi-
rušie tika uzskatīti par pilntiesīgiem kopienas locekļiem, uz kuriem 
attiecās tādas pašas tiesību normas kā uz dzīvajiem. Citiem vārdiem, 
mirušie netika izslēgti no dzīvo vidus. Tos varēja arī sodīt, apglabājot 
bez garīdznieka svētības, profānās vietās, veicot dažādas manipulācijas 
ar mirušā ķermeni.104 Iespējams, par līdzīgiem gadījumiem liecina 
Latvijas 14.–18. gs. kapsētās atsegtie apbedījumi, kuros mirušie guldīti 
neparastā veidā – uz vēdera, sāniem u.c.105 Plašāka informācija par 
mirušo pārmācīšanu atrodama folkloras materiālā – tautas ticējumos, 
pasakās un teikās.106 Abpusējo saistību pārtraukšana jeb atsvešināša-
nās no mirušajiem un to nošķiršana no dzīvo sfēras ir jaunāko laiku 
parādība. To veicināja vēlo viduslaiku, jauno laiku mēra epidēmijas, 
reformācijas un industrializācija atstātais iespaids, kā rezultātā pagaisa 
vai tika pārskatīti daudzi agrākie priekšstati.107 

Mācība par svēto sadraudzību radīja priekšnosacījumu Rietum-
eiropā viduslaikos un jauno laiku sākumā ievērotajai praksei miru-
šos apglabāt dzīvesvietās baznīcās un pie tām.108 Latvijā šī tradīcija 
galvenokārt vērojama viduslaiku pilsētās un pilsētveida apmetnēs – 
miestos, kur pie baznīcām ierīkotās kapsētas atradās dzīvesvietu cen-
trā.109 Baznīca kļuva par sava veida “debesu valstības” simbolu, kas 
apvienoja mirušos un dzīvos. Kapsētas un kapu vietas tika uzlūkotas 
par mirušo atdusas vietām, kur asociējās arī to klātbūtne.110 Mirušo 
uzturēšanās vietas identificēšana ar kapiem ir visai bieži sastopama 
atziņa latviešu tautasdziesmās, pasakās un teikās.111 Šī pārliecība nebija 
pretrunā ar svēto kulta būtību. Svēto darbības sfēra un iespējas ir pla-
šākas, tomēr arī to klātiene tiek saskatīta relikvijās.112 Iespējams, šī uz-
skata iespaidā saglabājās arī izpratne par mirušo kā vienotu veselumu. 
Dvēseli iztēlojās materializētā veidolā, kā sava veida cilvēka miesas 
dubultnieku, kuram piemīt miesai līdzīgas īpašības.113 Tāpat saskaņā 
ar vienkāršās tautas pārliecību pilnīgi netika šķirta cilvēka garīgā 
substance – dvēsele no miesas. It īpaši ķermeniskumu piedēvēja ne-
dabiskā nāvē mirušajiem, pašnāvniekiem, ar nāvessodu sodītajiem u.c. 
Šo cilvēku dvēseles uzskatīja par pazudinātām, kuras nonāca ļauno 
garu varā un bija bīstamas dzīvajiem. Nelabā nāvē mirušie nevar rast 
mieru, tie apdraud un kaitē dzīvajiem. Pastāvēja uzskats, ka dažādu 
dēmonu darbības ietekmē cilvēki atrodas dzīves laikā, nāves brīdī un 
arī pēc tam. Pārliecība par velna un ļauno garu darbības dažādām 
izpausmēm saglabājās arī jaunajos laikos. Viduslaikos un arī vēlāk to 
izmantoja par ieganstu tā dēvētajām raganu un vilkaču medībām.114 
Ļauno garu atbaidīšanai lietoja dažādus aizsarglīdzekļus (svētīto ūdeni, 
sāli, sveces u.c.). Uzskatīja, ka ļaunie gari baidās no dzelzs.115 Šīs 
funkcijas varēja pildīt arī agrāka laika atribūti – dažādi piekariņi u.c. 
Iespējams, ka Livonijā ļauno garu atbaidīšanai kalpoja dzīves laikā 
nēsātie un kapā līdzi dotie priekšmeti.
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Dzīvo un mirušo ciešā saistība atspoguļojas arī mirušo pieminē-
šanas tradīcijās. Rūpes par mirušajiem varēja izpausties garīgā un 
materiālā līmenī. Saskaņā ar katoļu baznīcas mācību šķīstītavā no-
kļuvušo dvēseļu pestīšanai ir nepieciešami aizlūgumi, dievkalpojumi 
(mises), ziedojumi. Viduslaikos valdīja pārliecība, ka mirušo likteni 
spēj mainīt tuvākmīlestības darbi. Tie izpaudās rūpēs par nabagiem, 
kurus uzlūkoja par starpniekiem un aizbildņiem Dieva priekšā. Ik-
dienā, bērēs un mirušo piemiņas dienās ubagiem izdalītās veltes var 
līdzēt “nabaga dvēselēm”, kas atrodas šķīstītavā. Pastāvēja uzskats, ka 
apģērbu un jebkuru citu lietu, ko atdod nabagajiem, mirušais var sa-
ņemt viņsaulē.116 Šādi priekšstati parādās arī latviešu pasakās un tei-
kās.117 Ubagu mielošana tagadējā Latvijas teritorijā vairākkārt minēta 
17., 18. gs. rakstītajos avotos.118 Visai bieži atzīmēta arī pārtikas ziedo-
šana, dvēseļu mielošana kapsētās un sētās bēru un mirušo piemiņas 
dienās.119 Pārtikas ziedošana un atstāšana apbedījumu vietās netika 
apkarota ortodoksālajā baznīcā. Savukārt latīņu rita (katoļu) baznīcas 
nostāja šajā ziņā bija kategoriska. Sākot ar 4. gs., baznīcas tēvi iestā-
jās pret bēru mielastu noturēšanu, bet atbalstīja ubagu mielošanu.120 
Neskatoties uz to, mielasts kā vienojošs simbols saglabājas viduslaiku 
kooperatīvajā sabiedrībā (cunftēs, ģildēs) un šaurākā – ģimenes lokā.121 
Piemēram, Rīgas latviešu nastu nesēju brālības 1450. gada statūtos 
norādīts, ka kārtējie mielasti jārīko katru svētku dienu, lai šīs ģildes 
mirušos biedrus varētu pavadīt ar vigilijām (nakts dievkalpojumiem), 
dvēseles aizlūgumiem un upuriem.122 Rūpes par mirušajiem bija jāuz-
ņemas tuvākajiem radiniekiem vai korporatīvajām struktūrām. Ar 
to izskaidrojama atsevišķu vikāriju dibināšana un altāru ierīkošana 
pilsētu draudžu baznīcās. Lauku novados rūpes par mirušajiem varēja 
saglabāties arhaiskākā veidā – kā pārtikas ziedojumi kapsētās un pie 
kapelām, kas atradās tuvāko radinieku dzīvesvietu (ciemu) tuvumā. 

Vēlme mirušos apglabāt dzīvesvietu tuvumā, nevis pie baznīcām 
ierīkotajās kapsētās liek domāt, ka Livonijas lauku iedzīvotāju izpratne 
par dzīvo un mirušo saistību pastāvējusi šaurākā, nevis visaptverošā 
nozīmē. Radniecības princips dominējis pār universālo priekšstatu – 
svēto sadraudzību.123 Apstiprinājums šim pieņēmumam rodams Li-
vonijas perioda un vēlāku laiku rakstītajos avotos.124 Acīmredzot šī 
īpatnība skaidrojama ar teritoriāli plašajām draudzēm, kas izveidojās 
Livonijā un pastāvēja arī vēlāk. Rietumeiropas zemēs draudžu tīkls 
bija ievērojami intensīvāks, kādēļ draudze aptvēra nelielu teritoriju 
ar mazāku atsevišķu ciemu kopienu skaitu. Draudzei Rietumeiropā 
bija lielāka vienojošā nozīme. Iespējams, ka Livonijā līdzīga loma bija 
pagastu un muižu novadiem.125 Neskatoties uz draudzes universālo 
raksturu, tomēr arī Rietumeiropā, apglabājot mirušos, radniecības 
princips netika ignorēts.126 To neizslēdza arī kanoniskie likumi un 
baznīcu nolikumi.127 Dzimtu kapu ierīkošana baznīcās un vēlāk ārpus 
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tām vairāk bija raksturīga sabiedrības augstāko aprindu vidū. Šādas 
kapu vietas Latvijas teritorijā veidojuši sveštautieši, un acīmredzot pēc 
līdzīgiem principiem tādas pastāvējušas arī vietējiem iedzīvotājiem.128 

Spriežot pēc Vidzemes 17., 18. gs. baznīcu vizitāciju protokoliem, 
pie baznīcām galvenokārt apglabāti tuvākās apkārtnes iedzīvotāji, 
savukārt attālākajos novados mirušo apbedīšana turpināta dzīves-
vietu tuvumā agrāk ierīkotajās kapelās vai citās no jauna izraudzītās 
vietās.129 Izvairīšanās no mirušo apbedīšanas pie baznīcām daļēji 
varētu būt skaidrojama ar izmaiņām teoloģiskajā mācībā, kas sekoja 
pēc reformācijas un nebija savietojama ar katoļu baznīcas koncepciju 
un arī senāko ticējumu slāni. Latvijas lauku iedzīvotājiem, kas 17., 
18. gs. vēl atradās katolisko un nekristīgo tradīciju iespaidā, nebija 
pieņemama luterāņu baznīcas izpratne par mirušajiem un svēto kultu. 
Iespējams, vietējie iedzīvotāji nevarēja atrast pamatojumu nepiecieša-
mībai mirušos apglabāt pie baznīcām ierīkotajās kapsētās, ja šeit vairs 
neatradās svēto relikvijas un netika noturēti aizlūgumi par mirušo 
dvēselēm. Saskaņā ar protestantu mācību ikviena cilvēka aizkapa dzī-
ves liktenis tiek izšķirts, iestājoties nāvei. To nespēj mainīt dievkalpo-
jumi, aizlūgumi un ziedojumi. Mirušā cilvēka dvēselei pastāv divas 
iespējas – vai nu tā nokļūst debesīs, vai ellē. Tādēļ nav nepieciešami 
aizlūgumi par mirušo dvēselēm šķīstītavā un ar to saistītā ziedojumu 
vākšana, atsevišķiem svētajiem veltītu altāru un kapelu uzturēšana, 
ubagu mielošana u.c. Mirušo likteni nespēj mainīt dzīvie. Mirušo 
un dzīvo sfēras ir šķirtas, un starp tām nepastāv abpusēja saikne.130 
Vietējo iedzīvotāju vidū acīmredzot šāda nostāja bija sveša un ne-
pieņemama, kas, protams, neveicināja mirušo apbedīšanas koncentrē-
šanu pie draudžu baznīcām ierīkotajās kapsētās. Tāpat 16.–18. gs. vairs 
nepastāvēja vienprātība jautājumā par kapsētas statusu. Pēc Mārtiņa 
Lutera ieskatiem, kapsētai vajadzēja būt klusai, estētiskai pārdomu 
vietai, šķirtai no ikdienas rosības un dzīvesvietām.131 Saskaņā ar refor-
matoru teoloģisko mācību nebija aktuāla mirušo apbedīšana baznīcās 
un pie tām. Vairs netika saskatīta atšķirība, vai mirušais tiek apglabāts 
iesvētītā zemē vai klajā laukā.132 Praksē tomēr kapsētu saistība ar 
dzīvesvietām un baznīcām luterāņu zemēs saglabājās, kaut ideoloģiski 
tā bija sarauta. Viduslaiku tradīciju iespaidā līdz pat 18./19. gs. mijai 
mirušos daudzviet turpināja apglabāt baznīcās un pie tām.133 Latvijas 
teritorijā šī tradīcija nebija iedzīvināta un konsekventi netika ievērota 
jau viduslaikos. Pēc reformācijas minēto iemeslu dēļ panākt mirušo 
apbedīšanu pie baznīcām bija daudz grūtāk. 

Vairāki arhaiski elementi, kā apbedīšana apģērbā, ar kapa piede-
vām, dzīvesvietu tuvumā, mirušo mielošana u.c., Latvijas teritorijā 
un daudzviet citur varēja saglabāties un transformēties viduslaiku 
reliģisko priekšstatu iespaidā. To sekmēja iepriekš minētie uzskati, 
kas pēc būtības bija radniecīgi un universāli reliģiskie priekšstati. Vēlo 
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viduslaiku pietāte un rūpes par mirušajiem nodrošināja sinkrētiska 
pasaules skatījuma veidošanos, kura noturība atspoguļojas 14.–18. gs. 
apbedīšanas tradīcijās.
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ARCHÄOLOGISCHE ZEUGNISSE 
ÜBER DIE BESTATTUNGSSITTEN 

DES 14.–18. JH. AUF DEM TERRITORIUM 
DES HEUTIGEN LETTLANDS 

Zusammenfassung

Die Bestattungsstätten des 14.–18. Jh. bilden eine Sondergruppe 
der archäologischen Denkmäler, die wesentliche Informationen zur 
Erforschung der materiellen und geistlichen Kultur des Mittelalters 
und der Neuzeit geben. Bisher wurden die verschiedenen Aspekte 
des religiösen Lebens des Mittelalters und der Neuzeit hauptsächlich 
auf Grund der schriftlichen Quellen und der Folklore analysiert. 
Das archäologische Material wurde meist nur in den Forschungen 
der Archäologen verwandt. Dies erklärt sich teilweise dadurch, dass 
sogar bis in die zweite Hälfte des 20. Jh. das archäologische Material 
über die Bestattungsstätten des 14.–18. Jh. nicht ausreichend war, 
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um Folgerungen zu ziehen. Die Erforschung der religiösen Sitten 
war auch nach dem Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion kein 
aktuelles und gefördertes Forschungsthema. Damals wurde größere 
Aufmerksamkeit der materiellen Kultur, den ethnischen Prozessen und 
den wirtschaftlichen Fragen gewidmet. Heute ist eine ziemlich reiche 
Sammlung archäologischen Materials vorhanden, um verschiedene 
Aspekte der materiellen und geistlichen Kultur in einer bestimmten 
Periode in einer Region und auf dem ganzen Territorium des heutigen 
Lettlands zu analysieren. 

In den Untersuchungen der Archäologen, Ethnografen und Volks-
kundler werden die Bestattungssitten gewöhnlich durch die Gesamtheit 
des Volksglaubens und der verschiedener Normen erklärt, die beim 
Eintritt des Todes, während der Vorbereitung der Bestattung und der 
Bestattung selbst sowie dem Gedächtnis der Verstorbenen beachtet 
werden. Aus dem archäologischen Material ist die Abfolge des Rituals, 
die Motivation und viele andere Faktoren nicht direkt ersichtlich. 
Bei den Ausgrabungen begegnen wir bereits dem Resultat – einem 
abgeschlossenen Prozess, der bis heute statisch – unverändert geblieben 
ist. Die aufgedeckten Bestattungen und gewonnenen Funde sind aber 
an sich objektive Hinweise, die die Bestattungssitten einer bestimmten 
Periode, die materielle Kultur, die ethnische Zugehörigkeit u.a. wider-
spiegeln. Auf Grund einzelner Normen, die bei der Bestattung der Toten 
beachtet wurden, kann man auch über die Ereignisse des geistlichen 
Lebens urteilen. 

Bei der Analyse der Bestattungssitten der betrachteten Periode ist 
der Einfluss des christlichen Glaubens zu beachten. In den Arbeiten der 
Historiker und der Archäologen werden folgende Merkmale als Einfluss 
des christlichen Glaubens auf die Bestattungssitten betrachtet – keine 
Feuerbestattung oder die Inhumifizierung der Toten, die Graborien-
tierung nach Westen mit Blick nach Osten, die Bestattung im Leichen-
tuch ohne Grabbeilagen, die Bestattung der Toten in Kirchen und in 
geweihten Kirchhöfen. Diese Kriterien entsprechen den Normen der 
Kirche des Mittelalters und der Neuzeit, die sich nach der Christiani-
sierung allmählich in vielen Ländern in den Bestattungssitten ein-
bürgerten. Mit ihrer Hilfe wird die Dynamik der Ausbreitung des 
christlichen Glaubens und dessen Einfluss gemessen. Die erwähnten 
Merkmale gelten auch der Beschreibung der Bestattungssitten des 
Mittelalters und der Neuzeit auf dem Territorium heutigen Lettlands. 

Das archäologische Material lässt den Einfluss der Christianisierung 
auf die Bestattungssitten seit der Wende des 12.–13. Jh. feststellen. 
Von der Stabilisierung verschiedener Normen kann man aber erst 
seit dem 15. Jh. sprechen, als die W-Orientierung zu dominieren 
begann, als die Toten nicht verbrannt wurden und die Kirchhöfe und 
Friedhöfe zum dominierenden Ort der Bestattungen wurden. Parallel 
zu diesen Veränderungen wurde im Mittelalter und auch später die 
vorgeschichtliche Sitte geerbt, die Toten bekleidet und mit Grabbeilagen 
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zu bestatten. Die Verstorbenen wurden aber nicht konsequent in 
geweihten Bestattungsstätten, sondern auch an anderen Orten be-
graben. In diesem Sinne folgten keine wesentlichen Veränderungen 
nach der Reformation und der Gegenreformation im 16.–18. Jh. Das 
Festhalten an einzelnen Bestattungssitten in ländlichen Gebieten ist 
wahrscheinlich durch den synkretischen Charakter des religiösen Lebens 
der Einheimischen zu erklären, der sich in Lettland im Mittelalter bildete 
und in den späteren Jahrhunderten erhalten blieb. Die Bestattung mit 
Grabbeilagen und abseits von kirchlichen Plätzen ist als eine lokale 
Sonderheit zu betrachten, die auch in den Nachbarländern (Litauen, 
Estland, Preußen) zu beobachten ist. 

Offensichtlich kann man die Situation in Baltikum nicht direkt mit 
Westeuropa vergleichen und alle hier in der Forschung des religiösen 
Lebens verwendeten Kriterien für absolut halten. Der Verlauf der 
Christianisierung und die Voraussetzungen waren unterschiedlich 
zwischen den Völkern und Ländern. Die christliche Kirche entwickelte 
sich auf der Basis der früheren religiösen Vorstellungen (jüdischen, 
antiken, germanischen, slawischen u.a.), indem sie in jeder Region 
ihre Besonderheiten erhalten hat. Die Balten und Finnougren wurden 
verhältnismäßig spät christianisiert – in einer Zeit, als der christliche 
Glauben im restlichen Europa bereits mehrere Jahrhunderte die herr-
schende Religion gewesen war. Das erklärt die lange Festigkeit der alten 
Sitten und Vorstellungen, die andersort unter dem Einfluss der weltlichen 
und kirchlichen Macht bereits transformiert oder verschwunden war. Auf 
jeden Fall folgten in keinem Land nach der Christianisierung sofortige 
Veränderungen in der Denkweise der Menschen und in ihren religiösen 
Vorstellungen. Parallel zur christlichen Lehre herrschten lange Zeit die 
älteren Sitten vor. Mehrere archaische Elemente wie Materialisierung 
der Seele, Dämonisierung der vorzeitig und unter bösen Umständen 
Gestorbener, Sorge um die Toten, ihre Aufnahme als vollberechtigte 
Mitglieder der Gesellschaft u.a. erhielten sich in Livland und hatten 
Bestand auch im restlichen christlichen Europa. Diese gewissermaßen 
universellen Vorstellungen wurden im Mittelalter der christlichen Lehre 
unterstellt. Im Hoch- und Spätmittelalter bestanden besonders günstige 
Voraussetzungen (die Formierung der Idee des Fegefeuers, verstärkte 
Sorge für die Verstorbenen), die die Verschmelzung des Volksglaubens 
mit der Lehre der Kirche förderten. Offensichtlich zeugt die Festigkeit 
der archaischen Traditionen (die Bestattung in Bekleidung mit Grab-
beilagen und in der Nähe der Siedlungen, das Totenmahl u.a.) in balti-
schen und finnougrischen Ländern von regionalen Unterschieden, die 
unter dem Einfluss des christlichen Glaubens transformierten und sich 
bewahrten. 

Übersetzung aus dem Lettischen von Inga Aleinikova
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