VISS KAS
TEV JĀZINA
PAR BRUKNU

Kas ir Brukna?
Tā ir vieta. Tie ir darbi. Tie ir
cilvēki. Brukna – tā ir kopiena
ar svētām vērtībām.

“

Kamēr uzskatām sevi par dieviem,
visu varošiem, nekādas dzīvības
mūsos nebūs. Bet, tiklīdz atzīstam
savu nevarību, bezspēcību, mēs
kļūstam kā atvērti ziedi, ko Dievs
piepilda ar savu dzīvību, prieku,
drosmi un mieru. Kamēr plosāmies
paši sevī, mēs nekur tālu netiekam
– priesteris Andrejs Mediņš.
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Bruknas kopiena
Attīrīšanās un atdzimšana
Kopienas mērķis ir dot iespēju
cilvēkam atrast pašam savu ceļu
šai Dieva pasaulē, “lietojot” vienīgi
garīgās dzīves un darba terapiju.
Daba, gadalaiku maiņa, lauku darbu
un liturģiskā laika ritms, lūgšanas,
rūpes par muižas ēku uzturēšanu,
baznīcas celtniecību, un skolas
atjaunošanu, ir sevis attīrīšanās un
iespēja atgriezties pie Dieva.

2

Bruknas kopiena
Ir vietas, kurās, pretēji gaidītajam, dzīve
atveras pārpilnībā un dažreiz velta
negaidītas dāvanas. Tāda ir Bruknas
Kalna svētību kopiena – atkarību
alternatīvās dziedināšanas centrs.
Kopienas, ko katoļu priesteris Andrejs
Mediņš, viņa ģimene un domubiedri
nodibināja 2001. gadā, kredo ir
„Dievs, daba un darbs”. Kalna svētību
kopienā ticība ir garīgās satiksmes
pamatnoteikums, lai cilvēki, kas ir
ievainoti, vēl vairāk nesāpinātu sevi
un citus. Kopiena ir ekumēniska.
Nav svarīgi, vai cilvēks pieder kādai
konfesijai, ir neticīgs vai imūns pret
garīgiem meklējumiem. Pats galvenais
ir apzināta motivācija mainīt dzīvi, kas
ir brīvprātīga izvēle. Kopienā pastāv
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stingri bezierunu noteikumi, kuru
mērķis ir disciplinēt cilvēkus iekšējās un
ārējās izpausmēs, veicinot savstarpēju
sadarbību, toleranci un izpratni par
vērtībām. Kopiena ir atvērta visām
kultūras un mākslas aktivitātēm.
Katru gadu kopienas dalībnieki dodas
svētceļojumā uz Aglonu tepat, Latvijā
un Medžugorji, kas atrodas netālu no
Adrijas jūras.

Bruknas baznīca
Rokām celts dievnams
Ar ziedojumu palīdzību no pamatiem
līdz jumtam ir tapusi starpkonfesiju
baznīca, kuras durvis ir atvērtas
ikvienam dienas ritumā. Tā nav tikai
celtne, tās ir arī visu labas gribas
cilvēku domas, domāšana, kas palīdz
augt garīgi.
Bruknas stāsts ir īpašs, jo vērienīgā
celtne tiek būvēta un veidota pašu
rokām. Ļaudis ceļ ne tikai fizisku ēku,
bet rod spēku un ceļu atpakaļ pie sevis.
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Bruknas muiža
Kultūras un garīgais centrs
Bruknas muižas kompleksā ietilpst
19.gs. vidū celtā kungu māja, divas
klētis un kūts. Ēkas pakāpeniski atgūst
savu veidolu, un interjers iegūst
jaunus risinājumus. Parka stādījumus
pēc renesanses dārzu parauga veido
dārzeņu un ziedu dobes.
Muiža ir iecienīta mākslinieku
pulcēšanās vieta, kurā notiek gleznotāju
un keramiķu plenēri, un citi pasākumi.
Izīrējam telpas banketiem, pasākumiem.
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Bruknas muiža
Bauskas reģionā Bruknas muiža ir
nozīmīgs garīgās dzīves, kultūras un
mākslas centrs. Tā attīstībā svarīga loma
ir Kalna svētību kopienas brīvprātīgajiem
palīgiem un draugiem, kuri prasmīgi
organizē pasākumus plašai auditorijai.
Bruknas muižā notiek labdarības
koncerti, mākslas plenēri, bērnu vasaras
nometnes, rekolekcijas, konferences.
Bruknā ir uzstājies pianists Vestards
Šimkus, Latvijas Radio koris, Latvijas
Akadēmiskais koris, senās mūzikas
ansambļi un deju grupas, Renārs
Kaupers, Goran Gora, Aija Andrejeva,
Uģis Roze, grupa Putnu balle un daudzi
citi izpildītāji. Viņi nav epizodiski
viesmākslinieki, bet kopienas uzticami
atbalstītāji, kuri koncertos piedalījušies
vairākkārt.

6

Laba sadarbība koncertu rīkošanā
izveidota ar Iecavas mūzikas skolu,
Bauskas pils muzeja seno deju grupu
un citām tuvākās apkārtnes kultūras
iestādēm. Vizuālās mākslas, mūzikas,
garīgo aktivitāšu ideju īstenošanā
kopienu atbalsta profesionāli keramiķi,
gleznotāji, mūziķi, režisori, amatnieki,
kristīgās organizācijas no visiem Latvijas
reģioniem un ārvalstīm.

Bruknas muižas vēsture
Gluži kā vīziju Bārbeles mežu ieloka
piekalnē apmeklētāji ierauga Bruknas
muižu. Tā atrodas vien 12 kilometru
no Rīgas – Skaistkalnes šosejas un 20
kilometru no Bauskas. Bruknas muižas
cēlēji un īpašnieki līdz 1920. gadam
bija vācbaltu aristokrātu sena dzimta
– baroni Korfi. Zemgalē un Kurzemē
viņiem piederēja vairākas muižas, to
vidū – apmēram 20 kilometrus no
Bruknas esošā Skaistkalnes (Šenbergas)
muiža. Bruknas muižas ansamblis tika
uzbūvēts 18. gadsimta vidū, bet muižas
pašreizējais veidols ir neoklasicisma
stila pārbūve, kas tika veikta 19.
gadsimtā. Bruknas kungu māja ideāli
iekļaujas Zemgales rāmajā ainavā.
Nama būvapjoms nav mainījies – tikai
iekštelpas un parka zona.
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Kalna svētību kopienai, piesaistot
dažādu Eiropas Savienības un vietējo
fondu līdzekļus, izdevās restaurēt ēkas
fasādi un veikt citus infrastruktūras
uzlabojumus. Vestibilā pie ieejas
Bruknas Svētās Dievmātes kapelā
uzmanību saista kopienas bijušā
iedzīvotāja neparasts sienas gleznojums
– senatnes un tagadnes romantiska
versija par Bruknas muižu.

Bruknas muižas dārzs
Bruknas muižas dārzs ir mākslas darbs.
Tas ir veidots, lai neizskatītos pēc
nevainojama, pārāk perfekta mākslas
darba. Dārzs ir dzīvs un elpojošs.
Tikai Bruknā var redzēt Eiropas dārzu
pirmsākuma versiju – Renesanses
dārzu. Tajā nav puķu un ziedošu krūmu,
jo ar zemu dzīv- žogu norobežotajos
bosketos aug kāposti, bietes, burkāni
un garšaugi. To lapotne un krāsas rada
interesantu saspēli no pavasara līdz pat
vēlam rudenim. Šādus dārzus 15. – 16.
gadsimtā Eiropas klosteru slēgtajos
pagalmos veidoja mūki. Tikai vēlāk
dārzeņu un aromātisko augu stādījumus
nomainīja ziedi un krūmi.
Bruknas Renesanses dārzu no citām
funkcionālajām zonām norobežo
dienziežu stādījumu kolekcija.
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Dārza īpašie akcenti ir jaunā tēlnieka
Sanda Aispura veidotās skulptūras.
Dārza apakšējā terasē tiek veidots
labirints – meditācijas vieta. Tā ejas
iezīmēs dzīvžogs, kam vēl dažus gadus
ir jāaug. Siltajā sezonā Bruknas muižas
apmeklētāji var baudīt rāmo ainavu,
iekārtojoties uz ērtajiem dārza soliem.

Interjers Bruknas muižas kungu mājā
19. gadsimta pirmās puses vēsturiskajā
celtnē – nebija saglabājies neviens
vēsturiskais interjers. Kalna svētību
kopienas dibinātājs Andrejs Mediņš,
konsultējoties ar Latvijas vadošajiem
mākslas zinātniekiem, izvēlējās
alternatīvu risinājumu. Tika nolemts
netiekties pēc autentiskuma, bet
izmantot radošu pieeju. Ikviens Bruknas
muižas publiskais interjers ir brīvprātīgo
palīgu – mākslas studentu un citu
entuziastu – veidots. Tie ir Latgales,
Kurzemes, Rīgas jaunie mākslinieki un
domubiedru grupas.
Bruknas muižas bibliotēkas klasisko
aprīkojumu izgatavojuši Rīgas
Amatniecības vidusskolas diplomandi,
Ēģiptes zāles griestus apgleznojuši
Rēzeknes jaunie mākslinieki, bet
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jau vairākus gadus Bruknas muižas
atdzimšanai sevi velta Latvijas Mākslas
akadēmijas talantīgie absolventi Sandis
un Brigita Aispuri. Sandis ir arī topošās
Bruknas baznīcas jeb Apustuļu kapelas
interjera un eksterjera projekta autors.
Viņš savu talantu jau studiju laikā
apliecināja Saldus Svētā Pētera un
Pāvila katoļu baznīcas interjera izveidē.

“

Nevienā no projektiem, kuros esmu
iesaistījies, mans mērķis nav mainīt
pasauli, bet ar savu stāju, darbiem un
attieksmi atgādināt, ka joprojām ir
vērtības, kas uzskatāmas par svētām.
Pat tad, ja apkārt mutuļo
piesārņojumu okeāns, kuru attīrīt
nav iespējams, es aicinu turēt spēkā
Mātes Terēzes pārliecību: tas, ko
varam dot, varbūt ir tikai mazs
mīlestības piliens, taču bez šādiem
pilieniem pasaule būtu daudz
nabagāka.
- Priesteris Andrejs Mediņš
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Saknes un spārni
Bārbelē bijušās pamatskolas telpās
Bruknas kopiena veido jauna tipa
mācību iestādi – jauno tēvu skolu, kas
nodrošinātu piemērotus apstākļus
puišu izaugsmei par attīstītām,
daudzpusīgām, rīcībspējīgām un
spriedumos atbildīgām personībām.
Skola, kurā apmācība notiktu nevis caur
bailēm, jo dzīvē saņemam tieši to, no
kā visvairāk baidāmies, bet stimulējot
domāt pozitīvi un darīt labu pēc tās
programmas, kuras ietvaros esam radīti.
Tā būs sākumskola, kas piedāvās
pamatizglītības programmu, Montesori
izglītības programmu un speciālu,
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ekskluzīvu amatniecības programmu
zēniem no 1. līdz 6. klasei. Zēni šādā
skolā mācītos līdz 6. klasei, bet
vēlāk varētu iekļauties tālmācības
programmā.

Saknes un spārni
Saknes un Spārni plānots kā
daudzfunkcionāls izglītības centrs,
kura prioritāte ir zēnu skola ar
aviācijas ievirzi – zēniem dota iespēja
mācīties sev piemērotākā veidā
(dinamiskākā, mācības nenotiek tikai
skolas solos, daudz laika tiek pavadīts
ārā, saimniekojot un dzīvojoties dabā,
uzsvērts praktiskums, spēja uzņemties
atbildību, tādējādi formējot vīriešus,
kas nākotnē spēs būt atbildīgi ģimenes
tēvi).
Zēni pieredz ģimenisku vidi kopienā,
kas balstīta kristīgās vērtībās (mīlošas,
siltas attiecības, kopīgas ēdienreizes
un uzkopšanas darbi, darbi tiek darīti,
redzot augstāku mērķi (kalpot Dievam
un tuvākajam, visu darīt lielākam Dieva
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godam, piedalīties Dieva plānā šai
vietai un sabiedrībai), nevis formāli,
tikai pienākuma pēc vai tikai ienākumu
gūšanai).

Klīvi
No 2017. gada sākuma Bruknas kopiena
ir pārņēmusi bijušā Vecumnieku
cietuma ēkas. Bruknas kopienas mērķis
ir izveidot dzīves prasmju vietu, kur
cilvēki apgūst sev nepieciešamās dzīves
prasmes un pielieto tās ikdienas dzīvē,
dzīvojot patstāvīgā, pašregulējošā
kopienā, savstarpēji cits citu atbalstot,
daloties un mācoties.
Ieceres sasniegšanai biedrība sniegs
sociālo palīdzību maznodrošinātām
ģimenēm un sociāli mazaizsargātām
personām, nodrošinās dzīvokļos
komunālos pakalpojumus, tāpat gādās
arī par visas teritorijas labiekārtošanu
un sanitāro tīrību.
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Paredzēts, ka īpašumā atradīsies arī
bibliotēka un tiks veikta saimnieciskā
darbība, sekmējot bezdarba
samazināšanu.
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