
Vasarās Andrievu Niedru gaidīja daudzos kapusvētkos. Piemēram, Kārlis Siliņš, 

jau būdams trimdā, 20. gs. 60. gados atmiņās ar sajūsmu rakstīja par pieredzēto 

kapusvētkos Vietalvā: “Mācītājs Andrievs Niedra noturēja kapu svētkus mūsu ģimenes 

kapu kuplās liepas paēnā. No dziesmu lapiņām tad pirmo reizi dziedāja viņa brīnišķīgo 

dziesmu: “Jūs dzīves jūras klusie krasti, Tu sala plašā mūžībā.” Esmu dzirdējis 

sprediķojam gandrīz visus mūsu labākos mācītājus, bet tik dziļu iespaidu ne no viena 

mācītāja nekad un nekur citur neesmu izjutis.”1 Mācītājs Kārlis Kundziņš (jun.) 

atminējās: “[..] kā jauns kandidāts Valmierā, es ar patiesu apbrīnu biju noklausījies 

kādu kapu svētkos Niedras teiktu sprediķi, neparastu pēc sava rakstura un 

nepārspējamu savā dzejiskā izteiksmē. Cilvēka mūžs tanī bija salīdzināts ar Jordānas 

upes gaitu līdz pat tās ieplūšanai Nāves jūrā, pēc kam noslēgumā runātājs, izejot no 

pravieša vārdiem (Eceķ. 47.), attēloja brīnumaino Nāves jūras metamorfozi – tās 

pārvēršanos ziedošā Dieva dārzā.”2 Andrievs Niedra pats par savu tā laika mācītāja un 

sabiedriskā darbinieka aktīvās darbības mērķi nosauc vēlēšanos kļūt par “tautas 

audzinātāju”, kurš “darbojas latviešu tautas dvēseles labā, par vienotas gribas un 

ideālisma veidotāju”. Viņaprāt, tas bija panākams nevis ar “abstrakcijām un teorijām; 

audzinošais tautā bija jāienes tēlu, konkrētu situāciju un praktisku pasākumu veidā”.3 

 

Mācītāja Andrieva Niedras runas Tirzas kapusvētkos 1912. gada 5. augustā atstāsts. 

Runas pamats 2.Mozus grāmata, 13, 19 

“Viņam, pēc ilgiem gadiem uz dzimteni atnākušam, daudz kas bijis citāds, svešs, 

daudz nepazīstamu seju un dažs labs, ko senāk pazinis, pārvērties tā, ka zīmējis gan, 

bet nevarējis teikt, vai ir tas, vai tikai kāds tam līdzīgs. Bet, pēc ļoti daudziem 

apvaicājoties, tam rādījuši uz kapsētas kalniņu: tur – tur viņi jau atdusas no saviem 

darbiem. Tur viņš savus sveicienus varējis nest pie viņu kapu kopiņas, un tas arī 

viņam rādot, kāpēc visiem kapsēta tik mīļa un kapu svētki pie mums tāda iecienīta 

diena, – kāpēc tie vecie, kas savus laikabiedrus pārdzīvojuši, vismīļāk uzmeklē 
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kapsētu un kāpēc daudzi, svešumā mūžu nodzīvojuši, mirdami vēlas, lai apglabātu 

dzimtenes kapos, kā to arī Jāzeps kāroja. Tad apcerēja: kāpēc Mozus un Izraēļa bērni 

ņēma Jāzepa kaulus līdzi un ko mēs tur mācamies? Runātājs deva atbildi, ka viņi to 

darīja 1) paklausot viņa novēlējumam, ko Jāzeps bij licis pat apsvērt, ticēdams Dieva 

solījumiem. Arī mums tā jāpaklausa savu vecāku un vectēvu novēlējumiem un 

jāgodā viņu stiprā ticība un jāizpilda mūsu ticības solījumi. Viņi to darīja 2) aiz 

pateicības par Jāzepa labdarību un mīlestību. Jo vairāk mēs parādā pateicību tiem, 

kas dus kapos, par viņu mīlestību un labdarību! Runātājs te atminējās, ka, zēns 

būdams, reiz nesis tēvam, līdumu arot, ko ēst, un, pamanījis viņa asaras, vaicājis 

cēloņa, uz ko tēvs atbildējis, ka žēl šo – bērnu, būtu labprāt vēl 5 gadus dzīvojis, lai 

šos dzīvē nostādītu, panesot visus grūtumus, bet nezinot, ko Dievs nodomājis, – un 

ziemas nesagaidot jau viņu guldījuši zem zaļām velēnām. Bet nevien vecākiem, bet 

draugiem, pazīstamiem, daudzkārt pat svešiniekiem mēs parādā pateicību, ko 

dievamžēl mūsu laikos tik daudzkārt aizmirstot. – Tālāk viņi to darīja 3) aiz 

nožēlošanas, ka Jāzepam darījuši ļaunu. Mums arī gan daudz ko nožēlot pie kapiem. 

Cik daudz bērniem jānožēlo nepaklausība vecākiem! Cik vecākiem jānožēlo, ka 

bērns, ko Dievs viņiem dāvinājis skaidru, mīļu, gājis postā aiz viņu modrības trūkuma. 

Cik daudz ļauna nav darījis viens pats neapdomīgs vārds uz kādu vai par kādu teikts, 

un tā vēl dažādi! Lai tad nākam pie apbēdināto kapiem, tos kopt un lūgties no Dieva 

piedošanas. – Pēdīgi viņi to darīja 4) cerībā, ka iegūs Dieva apsolīto mantību. 

Kapsēta arī cerības vieta. Jauniem tas vēl nebūs saprotams, tie domās: kā var būt 

cerība, kur visi centieni, mērķi, dzīve pagalam! Bet vecie, kas, uz spieķa 

atspiezdamies, noguruši, vientuļi, no dzīves vairs nekā negaidot, atstaigā uz kapiem, 

tie saprot: te tā miera vieta, te tā pēdīgā cerība! Arī dzīves apnikumā raugās uz 

kapsētu kā cerības vietu. Bet mums, kristīgiem cilvēkiem, vajag pacietības, vajag 

sargāt savu mūžīgo cerību. Tad vien varēsim pie kapiem stāvēt cerības pilni un 

šķiroties priecāties uz atkalredzēšanos mūsu īstajā dzimtenē pie Kristus un pie sava 

debess Tēva. – Beigu vārdā, aizrādot uz kuģim “Titanik” bojā ejot4 dziedāto dziesmu: 

“Tuvāk pie tevis, Dievs,” runātājs vēlējās, lai šos vārdus ņemtu par pamatu dzīvē un 

nāvē un lai pie kapiem stāvētu cerībā, ka aizgājēji nākuši tuvāk Dievam: tad caur 
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Kristus žēlastību mūsu sirds visos laikos sajustos tuvāk Dievam! – Klausītāju bija 

tūkstošiem, gan pašu ļaudis, gan no apkārtējām draudzēm. Dziedāja no sevišķām 

lapiņām. Mācītājs Niedras kgs vienu (gan paša sacerētu) dziesmu sacīja priekšā. 

Draudzes dziedātāju koris pušķoja svētkus ar trim dziesmām.” 

T. (1912). Tirzā. Evanģēliuma Gaisma. 38, 301.     

 

 Kapusvētku svinīgā rituāla svarīga sastāvdaļa bija arī vietējo koru un orķestra 

uzstāšanās. Parasti izskanēja vairāki skaņdarbi. Domājams, ka tieši kapusvētkos koriem 

un orķestriem bija vislielākā auditorija un tādēļ arī – gada nozīmīgākais un atbildīgākais 

priekšnesums. Presē izskanēja priekšlikums kapusvētku programmā iekļaut 

deklamācijas, jo ir daudz labu dzejoļu (piemēram, Viļa Plūdoņa, Andrieva Niedras, Luda 

Bērziņa, Augusta Saulieša, Tirzmalietes u.c. dzejas), kas piemērotas šā pasākuma 

noskaņai.5  

 Dievkalpojums bija tikai daļa no kapusvētkiem. Sanākušajiem ļaudīm galvenā 

bija satikšanās, notika “ciemošanās” citam pie cita ģimenes kapavietās un pie 

pajūgiem aiz kapsētas vārtiem. Lūcija Vankina atmiņās rakstīja: “Pēc dievvārdiem radi 

un paziņas sagāja pie ratiem aprunāties un ieturēties ar “rikām” (tā sauca līdzpaņemto 

cienastu).”6 Dažviet blakus kapsētai notika tirdzniecība. Jaunpiebalgas kapusvētku 

norisi kritizējošā rakstā lasāms: “Min.[ēto] svētku dienās dažādi šeptnieki sabrauc no 

malu malām, kā: zivju, reņģu, kliņģeru, augļūdens pārdevēji utt.; netrūkst arī alkohola 

“skapētāju”, ne “rudzīša”, ne “miezīša”. Aiz šī iemesla tad arī draudze pa dievvārdu 

laiku sadalās divos lēģeros, t.i., kamēr viena puse iekšpus sētas vārtiem klausās 

dievvārdus par zemes iznīcību un nākamās debess dzīves priekiem (?!), tikmēr otra 

puse, ārpus mūriem ar zemes priekiem mielodamies, jau paradīzi jūt šepat zemes 

virsū.”7    
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Svinēšana turpinājās arī tuvākajos krogos.8 Daudzviet par tradīciju kļuva 

zaļumballe dienas noslēgumā. Lūcija Vankina atcerējās, ka vakarā Bērzaunes upes līcī 

notikuši zaļumsvētki.9 Tomēr lielākā vasaras zaļumballe bijusi pēc kapusvētkiem 

pareizticīgo kapsētā, tā notika nedēļu vēlāk nekā luterāņu kapusvētki, un tad uz abiem 

pasākumiem pulcējās ļaudis no plašākas apkārtnes. Zaļumsvētkus tad rīkoja Aronas 

pilskalnā, tajā dziedāja koris un spēlēja orķestris.10 

 Sākoties Pirmajam pasaules karam, kapusvētku tradīcija nepārtrūka. Kapsētas 

tāpat tika koptas, un cilvēki sanāca kopā. Domājams, ka dalībnieku skaits bija mazāks, 

– daudzi bija armijā, citi devušies bēgļu gaitās, vēl citi mainījuši dzīvesvietu. Bija 

saņemtas ziņas par kritušajiem. Kapusvētki arī kara apstākļos palika nozīmīga lokālās 

kopienas satikšanās un jaunumu apmaiņas vieta. Par 1916. gada Lazdonas 

kapusvētkiem presē lasāms: “Lazdonas luterāņu kapos bija liela ziedu bagātība. Kur 

vien acis meti, kapu plāni un kopas nobērti jaunu smilti un puķēm izrotāti, ka neviļus 

nāca prātā doma: lūk, tautas daiļuma sajūtas izstāde.”11 No mācītāju sprediķiem tika 

gaidīts kara jēgas, sava laika morāles skaidrojums, mierinājums, cerību piepildījuma 

solījums. Piemēram, Saikavas kapusvētkos Cēsu iecirkņa prāvests Avots12 “svētku 

sprediķī dziļi izjustiem vārdiem runāja par ilgām pēc svabadības, kuras ceļas dvēseles 

dziļumos nospiestai un izmocītai cilvēcei. Runātājs atstāja neaizmirstamu iespaidu un 

pacēla no zemes rūpju dzīves un ļaunuma ideālā ilgu pasaulē. Ļaužu bija tūkstošiem 

[..]”.13  
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