
ATVĒRTI PASAULEI 

24. septembris ir īpašs Latvijai un paliks mūsu sirdīs ilgu laiku. Pirmdiena, šoreiz brīvdiena, 

jo vizītē Latvijā ieradies Romas Katoļu baznīcas galva - pāvests Francisks. Dodos uz Rīgu, lai tuvumā 

redzētu pāvestu Francisku. Jā, ieraudzīju un sajutu īpašu svētību. Protams, tas ir sevišķs mirklis. Pāvests 

ir smalkjūtīgs un viņam piemīt personības šarms, jūtama dziļi cilvēcīga attieksme. 

 

Doma laukumā dzirdējām pāvesta uzrunu, kura bija cieņpilna. Viņš aicināja 

cilvēkus uz vienlīdzību, ģimenes vērtību saglabāšanu un cieņu pret dažādību. 

"Ģimene ir vieta, kurā evaņģēliskais svētums īstenojas parastākos dzīves 

apstākļos. Tur mūs veido iepriekšējo paaudžu piemiņa un mēs iesakņojamies, lai 

varētu tālu doties. Ģimene ir izvērtēšanas vietā, kurā mācamies atpazīt Dieva plānu 

mūsu dzīvei un to pieņemt ar paļāvību. Šajā vietā notiek atdeve, neuzkrītoša brālīga 

klātbūtne un solidaritāte; vieta, kur mācāmies iziet no sevis un pieņemt citus, piedot 

un justies piedotam." (pāvests Francisks 03.10.2015.) 



Ja runājam par dažādību, dodoties uz dzelzceļa staciju, ceļā pamanām Modes 

muzeju. Šodien atvērts, dodamies iekšā. Šodienas izstāde “Zelta divdesmitie” . Redzam 

efektīgus 20-to gadu tērpus un apavus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kleitas, kuras darinātas pagājušā gadsimta 20-tajos gados gan Francijā, gan 

Lielbritānijā, gan ASV ir izšūtas ar smalkām pērlītēm. Ļoti, ļoti skaisti un smalki. Kleitas 

gan no samta, gan zīda un atlasa dekorētas ar mākslīgiem akmeņiem, pērlītēm mirdz 



un ļauj iejusties pagājušā gadsimta modes pasaulē. Atsevišķā zālē tērpi no dažādiem 

gadsimtiem ir parādīti kopā ar mūziku, varam izjust sevi dažādos laikos.  

Izstādē tiek uzdots jautājums : Vai mode ir, ja ikvienam ir savs stils? Vai mode ir, 

ja visi ir ģērbušies līdzīgi? 

 

Un kurpītes... neatvairāmi skaisti: 

 

 

 

Cauri gadsimtiem cilvēce allaž ir pielūgusi daili un augstu saprātu, jo, kā zinām, 

skaistums glābs pasauli, bet gudrība to mūžīgi mielos. 20-to gadu mode ir īpaši 

nozīmīga, jo tā parāda laikmetu, kad Jelgavā dibināta pirmā publiskā bibliotēka, tas 

parāda laikmetu, kas ir mūsu šodienas bibliotēkas sākums.  

Paldies par jauko brīvdienu, kurā varēju baudīt gan garīgu piepildījumu, gan 

skaistuma pasauli! 


