
Citādā Pasaule aicina jus piedalīties Latvijas raganu 
kartes veidošanā! Piesakiet savu reģionu, dalieties 
ar jum s zināmajiem nostāstiem un iepazīstiniet 
ar savā apkaime mītošajām mūsdienu raganām. 

Nepieciešamības gadījumā 
konfidencialitāte garantēta.

Gaidām jūsu vēstules:
I t  kaspars. odins @dienaszurnali. Iv
■ jk lilija, leherovska@dienaszurnali.lv
5 Andrejostas iela 4A,

■ L  Rīga, LV-1045 *

Šoreiz Citādā Pdsaule 
devās uz vietu, kur 
savulaik notikušas 
raganu tikšanās, -  
uz nostāstiem apvīto 
Raganu katlu 
Siguldas Nurmižu 
gravu rezervātā.

i Uva 'Romme
Konsultējusi etnogrāfe / / ļ  
INDRA ČEKSTERE / /

rā ir drēgns, mazliet līst, un 
Siguldas ielās cilvēki paslē
pušies zem lietussargiem.

Nonākot pie Raganu katla, vējš mi- 
^  tējas, ari no lietus vairs ne miņas, ta

ču viegli drūmā noskaņa nepamet. Lai 
gan mūsdienās tā ir diezgan populāra tūrisma 
vieta, Raganu katlā pārņem tāda kā pamestī
bas izjūta. Nostāsti vēsta, ka savulaik tur tiku
šies cilvēki ar īpašām un neatzītām spējām.
Kad kādu dienu būrējas savā nodarbē iztrau
cētas, tās metušās bēgt un lēkušas gravā, izsi- 

■tot milzīgu bedri, ko nu dēvē pa Raga
nu katlu. Tagad tā ir lieguma zona, un , .  j  . 
cilvēkiem tur nav brīv kāju spert, ta- )
čunostāsti joprojām ir dzīvi. ■' ■" L

Pieķertās 
piena zagles

Izpratne par raganām caun ga
du simteņiem nemitīgi mainījusies, ta
ču kā vienas no pirmajām ar miesisku ķer
meni latviešu senatnīgajā kultūrā minētas 
tādas, kas zog citu saimnieku govju pienu. 
Dažādos Latvijas reģionos, visbiežāk Vidze
mē, pastāvēja jēdziens "spīganas” jeb būtnes, 
kas ar burvestibas palīdzību spēj atdalīt ķer
meni no dvēseles, šādi dodoties veikt negan
tas darbības, piemēram, piena zagšanu. Tas 
plaši aprakstīts folklorā, norādot pat vietas, 
kur visbiežāk spīganas paslēpušās: krūmos, 

lopiem tuvā vietā.
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Vafdija uzskfiU - ja  kāds Tiekam katla 
Iemantojis Spēku un drosmi, nekādas 
burvestības tam vairs nespēj kaitēt.

h

RAGANU KATLS



SIGVLVAS VOSJE]

Jau 11. gadsimtā Gaujas 
lejteci sāka apdzīvot 
somugru ciltis -  lībieši. 
Savulaik tur atradušās
nocietinātās pilis un 
pilskalni: Satesele, Hiraida,
Kubesele. Pašlaik zināmi
septiņi lībiešu pilskalni. 
Notikusi aktīva pretošanās
vācu krustnesu
iebrukumiem, cenšoties
saglabat savu senču ticību un 
tradīcijas.
1226. gadā pavesta sūtnis 
Vilhelms no Modenas
nodibinaja pirmo kristīgo 
draudzi.
17. gadsimta sākuma
Siguldas pils kļuva par 
muižas centru.
Pilsētas tiesības Sigulda 
ieguva 1928. gadā.

Arī Raganu katls daļēji saistīts ar spīga
nām. Sājā teritorijā gan šo jēdzienu nelietoja, 
taču darbības bija līdzīgas citv iet zināmo spī
ganu veiktajām -  piena zagšana. Teika vēs
ta, ka reiz Jāņu naktī Raganu katla apkaimē, 
netālu no Daudu mājām, sapulcējušās raga
nas un slaukušas saimnieka govis. Agri no rī
ta jājot zirgus ganībās, kāds jauns puisis viņa? 
pārsteidzis. Ieraugot piena zagšanu, viņš ķē
ries pie zirga apaušiem un grasījies negantās 
garnadzes pārmācīt. Raganas nobijušās, me
tušās bēgt un lēkušas no kraujas ar tādu joni, 
ka izsitušas dziļam katlam līdzīgu bedri. l a  
radies nosaukums “Raganu katls”.

Tikšanās vieta
Nav ziņu, par kuru laika periodu tei

ka varētu vēstīt, taču mūsdienās to zina te
ju katrs apkārtnes iedzīvotājs. Tāpat vietē
jie mēdz stāstīt, ka Raganu katls jau izsenis 
bijis sabatu vieta. Vēstures liecības skaidro, 
ka par sabatiem sāka runāt ap 16. gadsim
tu, kad visā Eiropā populāras kļuva raganu 
prāvas. Kristiešu pasaule ļoti skaidri definē
ja, kas ir raganas un kādi ir to paradumi. Kā 
viens no galvenajiem minēts šo īpašo tikša
nos organizēšana -  sanākšana sabatos.

Sabati bija viens no raganu pienāku
miem, kas tām jāveic apmaiņā pret spējām, 
ko viņas ieguvušas, slēdzot līgumu ar pašu 

nelabo. Raganas ieradās jāšus uz slotas kā
tiem un veica dažādas darbības, tostarp 

ari netiklas un ļaunas izpriecas. Minēts, 
ka raganas lietojušas vīnu. mocījušas 
bērnus un pat stājušās miesiskos saka
ros ar velnu. Tiesa, par izdarībām Ra

ganu katlā sabatu laikā ziņu nav. Folklo
rā atrodamas tikai liecības, ka te notikušas 
raganu sapulces, uz kurām tās pulcējušās no 
tuvas un tālas apkārtnes. Galvenais temats 
bijusi dalīšanās savās zināšanās ar citām ra
ganām. Valdīja uzskats -  ja kāds Raganu kat
lā iemantojis spēku un drosmi, nekādas bur
vestības tam vairs nespēj kaitēt.

vas, dedzināšanas, kurās apsudzētajier 
tikpat kā nebija iespēju izbēgt no soda. "Ne 
žēlīgās spīdzināšanas dēļ cilvēks atzinās ai 
tad, ja nebija vainīgs,” piebilst etnogrāfe.

Apsūdzības varā
Raganu vajāšanas un dedzināšanas ta 

gadējā Latvijas teritorijā risinājās no 16. līd 
pat 18. gadsimtam. Vēstures avotos minēt; 
ka Siguldas teritorijā tās visaktīvāk notiku 
šas ap 17. gadsimta beigām. Pārskatot baz 
nīcu protokolus par notikušajām prāvān 
top skaidrs, ka apsūdzībām raganošanā vai 
rāk bijis sociāls pamats, nevis reāla pārda 
bisko spēju atklāšana kādā cilvēkā.

Ta 1647. gada 23. oktobri izcēlies liel 
strīds starp Spriguļu un Strupaušu māj; 
saimniekiem. Viens otru apsūdzējuši bur 
vestlbās un raganošanā, ļaunuma uzsūtlša 
nā. Apsūdzību pamatā -  krituši lopi, bērni 
saslimšana un nāve, kā arī nedzīvi dzimuš 
bērni, ko, kā tolaik šķita, neapšaubāmi uz 
sūtījuši otras mājas saimnieki ar pārdabis 
kām spējām un burvestībām. Saglabājušā: 
liecības, kā strīds risināts -  abi likti ūden: 
pārbaudē, un abi uzpeldējuši. Strupausis 
redzēdams, ka var iznākt citādi, atsauci: 
apsūdzību. Spriedums: viens otram la

Netālu no Turaidas kapsētas atrodas kāds kalns, kas savulaik 
izmantots sodu izpildei un saukts par Karātavkalnu. Iespējams, 
tieši tur savulaik sodīti par raganošanu un burvestībām apsūdzētie. 
Nostāsti vēsta, ka pēdējā zināmā dedzināšana sārtā notikusi ap
18. gadsimtu -  sodīta kāda sieviete par sava bērna nogalināšanu 
uzreiz pēc dzemdībām. Mūsdienu pētnieki gan lēš, ka, visticamāk, 
bērns piedzimis nedzīvs, taču tas sievieti no soda neglāba. Dodoties 
uz sārtu, sievietei rokā bijis ābols, ia kāds vīrietis to paņemtu un 
būtu gatavs viņu precēt, no soda varētu izbēgt. Sieviete ieraudzīja 
starp vīriem savu bērnības dienu draugu un apstājās pie viņa, 
sniedzot ābolu. Vīrietis to nepaņēma, un sieviete aizgāja 
bojā briesmīgā nāvē.
Raganu pētnieks Sandis Laime, atsaucoties uz
latviešu tautas ticējumiem, savā grāmatā Nakts
raganas raksta, ka par raganām uzskatītas
sievietes, kuras nogalinājušas savus bērnus: "Kad
meita nogalina bērnu, tad tā bērna dvēsele
staigā virs zemes, kamēr nomirst bērna māte. 1
Tad mātes dvēsele nāk bērna vietā un tāpat
baida tai vietā ļaudis."

Etnogrāfe Indra Čekstere gan prāto, ka 
Raganu katls drīzāk varētu būt saistāms ne
vis ar kristiešu ienestajiem priekšstatiem 
par raganošanu, bet gan tautas medicīnu zi
nošo sanākšanas vietām. “Tolaik tautas m e
dicīna netika atzīta. To praktizējošos vajāja 
un sodīja. Visus, kas darīja kaut ko baznīcas 
neapstiprinātu, neizprastu, sauca par raga
nām un velniem.” Tolaik arī te, tāpat kā cit
viet Latvijā, notikušas daudzas raganu prā-
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Krituši fopi, bērnu saslimšana un nāve, kā ari 
nedzīvi dzimuši bērni -  to uzsūtījuši kaimiņi ar 

pārdabiskām spējām un burvestībām.

uzskaita piecus pārus rīkšu. ('Latviešu bura
mie vārdi 1, Rīga, 1 9 3 9 ,7 1 .-7 2 . lpp.)

Palīdzība raganai
Raganošana ari mūsdienu Siguldā ne

būt nav sveša. Kāda vietējā iedzīvotāja pa
dalījās savos pārdzīvojumos, izstāstot, ka sa
vulaik viņai kaimiņos mitinājusies krievu 
tautības kundze ar meitu, kura esot bijusi 
ragana. Kundze pati bijusi ļoti laipna un de
vīga, taču par meitu klīdušas ārkārtīgi sliktas 
runas, cilvēki mudinājuši no viņas uzmanī
ties. Kādu dienu jaunās raganas ģimene pa
likusi bez ūdens. Sieviete apstaigājusi tuvē
jos kaimiņus, lūdzot pēc tā, taču visi viņai 
atteikuši, vien notikuma atstāstītāja ūdeni 
iedevusi. Pēc tam gan saņēmusi kaimiņu 
pārmetumus, ka darījusi nepareizi, jo  sie
viete esot ragana. Stāstītājas ģimeni pēc tam 
patiesi piemeklējusi milzu nelaime, un viņa 
tic, ka, ļoti iespējams, tas varēja būt saistīts 
ar izpalīdzēšanu tumšajiem spēkiem.

Zilākalna Martas 
apciemota

Par raganām nereti dēvē ne tikai citiem 
kaitējošus cilvēkus, bet arī tādus, kuriem 
piemīt spējas, ko zinātniski nav iespējams 
izskaidrot. Siguldieši nosauc vairākas mā
jas, kur dzīvo sieviņas, kuras palīdz tikt ga
lā ar dažādām kaitēm, piemēram, alkoho
lismu un rozi. Un reizēm pat mediķi iesaka 
doties pie šādām dziedniecēm, piemēram, 
kāda sieviete atzina, ka ieteikumu vērsties 
pie vārdotājas rozes izārstēšanai saņēmusi 
no medicīnas māsas.

Kādu laiku Siguldā pie draudzenes dzī
vojusi arī slavenā Zilākalna Marta. Vietējie 
zina šo māju, taču rakstā adresi neminēsim, 
jo  patlaban tur dzīvo ar populāro zintnieci 
nesaistīti cilvēki. Tolaik pie tās allaž stāvēju
si kāda mašīna, reizēm pat rinda. Zilākalna 
Marta bijusi liels glābiņš arī alkoholiķiem, 
kuriem nekas cits vairs nav līdzējis. Nav īsti 
zināms, cik ilgu laiku pārdabisko spēju īpaš
niece tur nodzīvojusi, taču siguldiešu atmi

ņā viņa palikusi.
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Mistiskiem nostāstiem un leģendām apvītu vietu 
Siguldas apkaimē netrūkst. Viena no tādām ir 
smilšakmens iezī pirms aptuveni 10 000 gadu 
izveidojusies Velnala. Kāda teika vēsta, ka reiz tur 
paslēpies velns, kas sabijies no gaiļa dziesmas. Alā viņš 
pavadījis nakti un nākamo dienu, ar savu dvašu apkvēpinot 
sienas, kas nu esot pilnīgi melnas. Pēc tam velns ieskrējis 
Gaujas atvarā, kur laiku pa laikam mēdzot ieraut

neuzmanīgākus peldētājus 
vai tūristus, kuri īpašo vietu 
vēlas aplūkot no iekšpuses 
Savukārt cita leģenda atklāj 
ka alā mitinājušies deviņi 

velni, kas nakts aizsegā 
devušies ārstēt cilvēkus



EPICENTRS 
Teikām apvīto Raganu 

katlu izvēlējās par 
filmēšanas vietu Anša 

Epnera filmai Būris. Metāla 
konstrukcija katla pakājē 
mētājusies vēl ilgus gadus 

pēc tam, līdz kādā talkā ? 
jaunieši to izcēla no 

leģendārās vietas.

VIEDOKLIS

Nākamo reizi 
dosimies uz 

Raganu dambi 
Vecaucē, par ko lasiet 

14. septembra 
numurā.

Savulaik dēvēta par Lielo alu un bijusi senču iecienīta kulta vieta 
Lībieši Jāņos uz alu devušies, lai ņemtu ūdeni, jo avotiņam esot 
piemitis dziedniecisks spēks. Cilvēki ticējuši, ka avotiņā mitinās 
labā vīra gars, tāpēc tas ārstē no visām kaitām un dod spēku.

Ari pretējā Gaujas krastā. Lielstraupi 
reiz mitinājusies istena ragana ar pārdahN 
kām spējām, kura palīdzējusi cilvēkienļ 
Kad ragana aizgājusi viņsaulē, bēru cera 
monijas laikā plosījusies pamatīga vētr, 
Vējš rimies tikai tad, kad sieviete bijusi gu 
dīta zemes klēpī.

Mīļās mātes godā
Vidzemē sievas, kas gādājušas galvtļ 

nokārt par palīdzību dzemdībās, sauktai 
par mīļajām mātēm. Netālu no Siguldas ■ 
Amatas novadā -  reiz dzīvojusi kāda ļoi 
slavena mīļā māte. Indra Čekstere nav lai 
dusi garām izdevību tikties ar viņas pēcte 
čiem, un, lūk, kādas izjūtas viņu'toreiz paiļ 
ņēmušas: 'Atceros, ka Melānija Vanaga reiļ 
rakstīja, ka šai mīļajai mātei esot bijis skal 
tiens, kas redz cauri. Laipns, jauks, taču nļ 
ilgi izturams. Kad tikos ar mīļās mātes pēcļ 
tečiem, manas sajūtas bija līdzīgas. Viņi bijļ 
ļoti jauki un pretimnākoši, taču atmiņā pali 
cis neparastais, vērīgais skatiens.”

SPĪGANA LATVIEŠU FOLKLORĀ
Raganu pētnieks Sandis Laime:
"Vārdam "ragana" ar nozīmi "sieviete, kas prot burties (un ir saistīta ar velnu)" 
dažādos Latvijas novados konstatēti vairāki sinonīmi, piemēram, Kurzemē raganas 
sauktas arī par laumām, daudzviet Latgalē -  par čaraunīcām, Latgales ziemeļu 
daļā -  par plāšnīcām. Ziemeļvidzemē, īpaši bijušajā Valmieras un Valkas rajonā, 
plaši izplatīts vārds raganu apzīmēšanai bija "spīgana". Precīzāk, par spīganām 
tika sauktas lidojošas burvju dvēseles, kas uz brīdi pametušas sievietes ķermeni. 
Spīganas teikās un ticējumos lielākoties raksturotas kā gaisā lidojoši spīdoši 
objekti. Lasot šos apraktus, rodas sajūta, ka par spīganām sauca nakts tumsā 
zibošos meteorītus.
Vārds "spīgana" nav atrodams 17.-18. gadsimta latviešu valodas vārdnīcās, kurās 
minētas gan laumas, gan raganas. Tomēr agrākās liecības par šā vārda lietojumu 
saglabājušās vismaz no 17. gadsimta kādā Rūjienas raganu prāvas protokolā.
1631. gada 22. jūlijā Rūjienā tika tiesāta četrpadsmit gadu vecā kalpone Katrīna. 
Viņa tiesā apstiprināja, ka esot redzējusi savu kundzi Klegera sievu -  spīganu -  
kā ugunīgu pūķi lidojam. Apsūdzētā spīganu ar buramvārdiem sasaistījusi līdz 
nākamā gada Mārtiņiem un nogāzusi zemē. Vārdus tā iemācījusies no kādas ļaužu 
ārstētājas, kas pārcēlusies dzīvot uz Kurzemi.
Par to, ka Katrīnas sasietā lidojošā būtne bijusi tieši spīgana, liecina protokolē 
latviešu valodā iekļautie spīganas sasiešanas vārdi: "Spidan kacke, Jures Sacken, 
Naggul /  Spidan gresse abkardt, spidi pie koeke." Buramvārdu pētnieks Kārlis 
Straubergs šo pierakstu interpretē šādi: "Spīdan (spīgan) kaķi, jūras zaķi, negul /  
Spīdan, griezies apkārt, spīdi pie koka." Turpat fiksēti arī spīganu atlaišanas vārdi, 
kas grūtāk saprotami: "Simte per to [izlaists vārds] Sede selse ne gode speck 
adschwerwisses leide wallen." Nosaukums "spīdana" (nevis spīgana) nemaina 
vārda būtību, jo arī tas atvasināts no darbības vārda, kas apzīmē spīdēšanu, 
spīguļošanu. Līdzīgi lidojošo spīganu un raganu 
sasiešanas un atlaišanas vārdi fiksēti arī 
vēlāku laiku folkloras vākumos."


