
ALOKSNES NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS

Alūksnesparks

1978





ALŪKSNES NOVADPĒTNIECĪBAS UN MĀKSLAS MUZEJS

ALŪKSNES

PARKS

1978



PARKA

SHEMATISKAIS
PLĀNS

I,

Jaunā
pils.

2.

Putnu

paviljons
(nav

sagl.).
3.

Palmu

māja.

4.

Ovālā

strūklaka.
5.

«Kolumba
olas»

vieta.
6.

Fitinghofu
dzimtas

mauzolejs.
7.

Eola

templis.
8.

Granīta

obelisks.
9.

Aleksandra
paviljons.
10.

Diānas

tēla

postamenta

fragmenti.
11.

Apaļā

strūklaka.
12.

«Vīnogu

novācējas»
tēla

postaments.
13.

Apolona

krūšutēla

postaments.
14.

Pomonas

templis

(nav.

sagl.).
15.

«Ķīniešu

paviljons»
(nav

sagl
).

16.

Ozolkoka
pils

vieta.

2



3

Alūksnes parks pieder pie nozīmīgākajiem vēstures un kul-

tūras pieminekļiem rajonā. Tam sava nozīme arī republikas mē-

rogā — salīdzinājumā ar citiem parķiem tieši Alūksnē visvairāk

saglabājušās mazās arhitektūras formas. Parka vēsture vēl līdz

galam nav izpētīta, jo zuduši senākie plāni, bojā gājuši daudzi

pieminekļi. Tomēr arī pašreiz zināmais materiāls ir pietiekami

bagātīgs, lai radītu priekšstafu par Alūksnes parka nozīmīgāka-

jām vērtībām. Jāpiebilst, ka muižas parks Alūksnē kādreiz aiz-

ņēmis vēl lielāku teritoriju nekā pašreiz un 19. gs. sākumā ir bijis

pats priekšzīmīgākais Vidzemē.

Parka sākumi saistāmi ar 18 gs. otro pusi, kad Alūksnes

teritoriju ieguvis barons Oto Hermanis fon Fitinghofs-Šēls.

Pirms tam pilsētiņa, kuru vācieši dēvēja par Marienburgu, tika

nopostīta Ziemeļu kara sākumā, 1702. gadā. Vēl pusgadsimtu

šeit nebija rosības, un tāpēc var teikt, ka Alūksnes otrā atdzim-

šana sākās tieši ar to laiku, kad šeit uzbūvēja pirmās muižas

ēkas, iekārtoja parku, uzcēla jaunu baznīcu utt. Bagātajam

un izglītotajam baronam Fitinghofam, kurš ieņēma redzamus

amatus arī Rīgā un Pēterburgā, šī bija tikai viena no daudza-

jām muižām, vasaras mītne, taču parks iekārtots ar lielu vērie-

nu un atbilstoši 18. gs. gaumei un prasībām. lekārtošana

ņēmuši dalību pazīstami tā laika arhitekti, mākslas amatnieki,

daiļdārznieki. Protams, izmantots arī dzimtļaužu darbs. 19. gs.

otrajā pusē parkam tāda vērība vairs nav veltīta, un drīz vien

tas jau līdzinājies stipri aizaugušam mežam. Daudzi pieminekļi,
it īpaši skulpturālie darbi, zuduši arī mūsu gadsimta sākumā,

atsevišķi paviljoni gājuši bojā vēl buržuāziskās Latvijas laika.

Tagad parks ir valsts aizsardzībā, un domājams, ka nākotnē

daļu no bijušajiem pieminekļiem būs iespējams atjaunot.
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£>zolkoka pils (1. att.) vairs nav saglabājusies — tā node-

gusi 1902. gadā. Pils atradusies blakus muižas noliktavas ēkai,

uz kuras jumta vēl tagad redzami vēja rādītāji ar gada skaitli

«1793». Parasti Ozolkoka pili dēvē par otro, bet iespējams, ka

sākotnēji šeit atradusies arī barona pirmā mītne — muižu dzī-

vojamās ēkas toreiz nedalāmi saistīja ar parku, veidojot ansam-

bli. Ozolkoka pilij šāda saistība bijusi — virzienā uz baznīcu

atradies parādes pagalms, bet parka pusē — plašas kāpnes, kas

vedušas līdz tiltiņam pari nelielai upītei vai grāvim (tagadējās
Sporta ielas vietā). Tādējādi tiltiņš savienojis dzīvojamo ēku

ar plašo parku. Parka da|ā iepretī bijušajai pilij koku saglabā-
jies maz, bet tālāk seko pat plašs, no kokiem brīvs laukums.

lespējams, ka tas radies, kad pagājušā gadsimta sešdesmito

gadu sākumā cēla tā saucamo Jauno pili (tagadējā novadpēt-
niecības muzeja ēka) —no Jaunās pils balkona un parādes
kāpnēm tā pavērās plašs skats uz skaisto Alūksnes ezeru.

Veco Ozolkoka pili, savdabīgi pārveidojot barona Fitinghofa
uzvārdu, tautā dēvējuši par Vītiņu koka ērbeģi. Ēka bijusi ap-

mēram 50 m gara. Pirmo stāvu aizņēmušas 11 lielas telpas, ot-

ro — 6 viesu istabas. Par cik Ozolkoka pils atbilst baroka stilam

(galvenajās līnijās), bet detaļās atspoguļo ampīru — tātad

apvieno iezīmes, kuras šķir gadu desmiti —, iespējams, ka šī ēka

vienkārši paplašināta un pārbūvēta, jo pirmā barona dēlam,
Burhardam fon Fitinghofam, bijusi liela ģimene — deviņi bērni.

No pils telpām var minēt svētku zāli, mūzikas istabu, ziemas

dārzu, divas guļamistabas, ēdamzāli, kungu istabu, trīs bērnu

istabas. Visas telpas bijušas izskatīgas, bet ne pārāk greznas,
tas rotājuši dažādi mākslas darbi — marmora skulptūru grupas,

vāzes, itāliešu meistaru oriģinālgleznas un kopijas.

Par pils ārējo izskatu liecina tikai veci fotouzņēmumi, bet

iekštelpas zināmas vairs vienīgi no aprakstiem.

Jaunā mūra pils (2 att.) uzbūvēta parka rietumu daļā
no 1860. 1863. g. Būvdarbus vadījis Prūsijas arhitekts Poli-

naus. Stils — angļu pseidogotika. Celtni rietumu galā vainago
augsts stūra tornis, gar jumta malu izveidots robots vainags,
logi izceļas ar augstiem un smailiem lokiem. Galvenā ieeja pilī
ir celtnes stūrī zem torņa. lekštelpas laika gaitā ir pilnīgi pār-
veidotas, tā kā par pirmatnējo plānojumu priekšstatu gūt grūti.
Tikai vietvietām vēl sastopami vecie reljefa rotājumi vai arī ne-

jauši tiek uziets agrākais krāsojums. Arī šajā pilī glabājušies
vērtīgi mākslas darbi, bijusi laba bibliotēka. Lielāko daļu no šīm
vērtībām iznīcinājuši baltsomi. Jaunā pils vispār ir ne tik daudz
mākslas, cik vēstures piemineklis: 1905.—1907. g. notikumu
laika šeit pagrabos mocīti revolucionāri no plašas apkārtnes,
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2. att. Baronu fon Fitinghofu dzimtas trešā dzīvojamā ēka, t. s. Jaunā pils.
1860. — 1863.

bet 1919. g. te bija mītne pirmās padomju valdības Izpildu ko-

mitejai (priekšsēdētājs A. Drīzulis) un Partijas komitejai

(priekšsēdētājs J. Zīle). Nelielu priekšstatu par pils iekārtu šajā
periodā var gūt no kada E. Elerta-Klusā stāsta: «...smagi
vērās augstās, melnās pils durvis. Gotiskie logi ar krāsainiem

stikliem. Ozola parkets, kas dobji atbalsoja soļus vestibila aug-

stajās velvēs ... Sienas bija baltas kā marmors ... Stūrī uz ma-

ziņa pjedestāla atradās bronzas Diāna1 ar stirnu pie rokas un

stopu par plecu. Un arī Laokons2
ar viņa dēliem čūsku pūzni.

Abpus kamīnam lauvu izplestās mutes... Izpildu komiteja bija
vienīga istaba, kas vēl bija stingri ieturēta stila. Te bija paliku-
šas masīvas mēbeles: divi ozolkoka rakstāmgaldi, pāri tiem kat-

ra pusē pie tumši zilas sienas smagas gleznas zeltītos, drusku

jau nozaļojušos rāmjos». 3

Pie Jaunās pils ansambļa pieder arī divi regulārie dīķi,
kuros tagad uzstādītas tēlnieces R. Sviles strūklakas. Starp
ūdens baseiniem ved celiņš no pils uz kādreizējo muižas kan-

tori — tagadējo sakaru mezgla ēku. Skulptūru dār*zs šajā parka
daļā sācis veidoties no 1974. gada —ta lielāko daļu sastāda

novadnieces tēlnieces Lilijas Līces darbi.
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Pašlaik Jaunajā pilī darbojas Pionieru nams, novadpētnie-
cības un mākslas muzejs, bērnu bibliotēka, kinoteātris.

Apskatījuši Jauno pili, virzāmies pāri Vorošilova ielai. Par-

ka daļā, kur atkal sākas koki, netālu no ielas var sameklēt

putnu paviljona (3. att.) pārpalikums. No šīs būves saglabā-
jušās tikai granītakmens pamata daļas un centrālais putnu
barošanas trauks. Zīmējums dod priekšstatu par paviljona ārējo
formu — to visu vēl kādreiz papildinājis stiepļu siets starp me-

tāla balstiem. Paviljonā turēti vairāk nekā simts dažādu putnu.
Skārda seguma zemākās daļas stūrus vēl greznojušas pūķu

(drakonu) figūras, tādēļ reizēm šī būve dēvēta arī par drakonu

paviljonu. To esot licis uzcelt Aleksandrs fon Fitinghofs pagā-
jušā gadsimta 40.-ajos gados, izpildīdams savas sievas vēlēša-

nos, kura ļoti mīlējusi putnus. Šajā laikā modē bija romantis-

kais stils, eksotika, dažādu svešzemju motīvu izmantošana. Tas

skāris arī Alūksnes parku: putnu paviljons veidots, atdarinot

japāņu stilu, un tāpēc arī literatūrā ieviesies nosaukums —

putnu paviljons japāņu stilā. Deviņpadsmitajam gadsimtam
vispār raksturīgi aizguvumi un stilu sajaukums arhitektūrā, sa-

vas sejas trūkums. Alūksne nav

izņēmums: ja 18. gs. celtnes,

piemēram, Palmu māja, un baz-

nīca liecina tikai par divu stilu

satikšanos, par pāreju no baro-

ka uz klasicismu, tad deviņpa-
dsmitais gadsimts kombinē visu

un it īpaši aizraujas ar nepa-

rasto, «noslēpumaino», par ko

liecina arī Jaunās pils būve —

atkāpšanās angļu gotikas pa-

raugos — un dažādu austrum-

nieciska stila paviljonu būves.

Mūsu gadsimta trīsdesmito

gadu beigās minētais putnu pa-

viljons «japāņu stilā» jau bijis
tik stipri nolietojies, ka pie lie-

lāka vēja brāziena draudējis ap-

gāzties. Tāpēc Pieminekļu val-

de 1939. gadā ļāvusi to nojaukt.
Pēc arhīvu materiāliem un pētī-

jumiem dabā paviljonu iespē-

jams restaurēt.

3. att. Putnu paviljons.
19. gs. 40.-tie gadi.
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4. att. Palmu māja (muižas sil-

tumnīca) ar 1956. g. piebūvēto kreiso

spārnu. 18. gs. 80.-to un 90.-to g. mija.
5. att. Palmu mājas centrālā daļa

ar balkonu.

Turpinot ceļu pa Vorošilo-

va ielu, nonākam pie t. s. Palmu

mājas (4. un 5. att.). Tā ir

bijusī muižas siltumnīca, kurā

audzētas palmas, no ka arī cē-

lies šīs ēkas nosaukums. Palmu

maja ir lielākā celtne, kas ie-

tilpst Alūksnes parka arhitek-

tūras pieminekļu kompleksā.
Baroka stils šeit sastopas ar

klasicismu tāpat kā Alūksnes

baznīcas būvē, tāpēc domājams,
ka siltumnīca celta aptuveni
18. gs. 80.-to un 90.-to gadu mi-

jā. Nav izslēgta Rīgas arhitek-

ta Kristofa Hāberlanda (1750

1803) daļēja līdzdalība šīs celt-

nes veidošanā (pēc Hāberlanda

projekta celta Alūksnes baznī-

ca).
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Sākotnēji Palmu mājai bijis iestiklots jumts un stikla

priekšsienas ar garā rindā sakārtotiem logiem. Centrālās daļas

telpām bagātīgs dekors klasicisma stilā (6. att.). Augšējā
stāva zālei ir balkons. Balkona margu autors — mākslas kalējs
Ēriks Vestlings. Viņš izgatavojis ari mākslinieciski darinātu

laternu, kas bijusi novietota Palmu mājas priekšā (nav sagla-
bājusies) .

Apakšēja stāva ovālajā zāle 19. gs. sākumā atradušās vai-

rākas skulptūras — piemēram, Amors un Psihe, kas attēloti,

saķērušies rokās, kā arī Apolona un Floras krūšutēli. Bez tam

tur glabājušies barona dēla Burharda fon Fitinghofa ceļojumos
savāktie priekšmeti: gliemežnīcas, dažādi minerāli, izbāzti put-
ni, fizikālie aparāti v. tml., kurus sakārtojis Burharda māj-
skolotājs kandidāts Fribe.

Pakāpeniski celtne mainījusi savas sākotnējās funkcijas:
Konrāds fon Fitinghofs, galīgi nemākslinieciskas dabas cilvēks,

nežēlīgs 1905. g. revolūcijas notikumu apspiedējs, izpārdevis
siltumnīcā esošos mākslas darbus un sānu spārnos ierīkojis
zirgu .staļļus, celtnes vidus daļā iekārtojot dzīvojamās telpas
kučierim. Stikla jumta vietā izbūvēts skārda jumta segums, uz-

celtas mura sienas. 1933. gadā Palmu māja piešķirta brāļiem
Hincenbergiem, kuri to pārvērtuši par eļļas spiestuvi. 1941. gada
vasarā vācu okupanti šajā teritorijā ierīkojuši koncentrēšanas

nometni nāvei nolemtajiem Alūksnes un tās apkārtnes iedzīvo-

tājiem.
No 1948. gada lidz pat šim laikam Palmu māju ar tās

6. att. Palmu mājas centrālās daļas interjers.
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tuvāko apkārtni aizņem LPSR Autotransporta un šoseju minis-

trijas 12. autotransporta kantoris. 1956. gadā ēkas kreisajam
spārnam uzcelta piebūve.

Palmu māias vidusdalas zāles restaurētas — ēka ir repub-
likāniskas nozīmes arhitektūras piemineklis.

No Palmu māias var virzīties tālāk pa Vorošilova ielu,

kamēr pa kreisi asfaltēts ceļš ved iekšā parkā. Pagriežoties pēc

tam pa labi, nonāksim pie ovālās strūklakas. Tā dēvēta arī par

«turku avotu» —
šim apzīmējumam izskaidrojums nav zināms.

Parkā vēl tap/ad vietvietām redzamas ūdens lāmas un dīki —

uzskata, ka tie ir kādreizējā Kalnezera pārpalikumi. No šī eze-

ra pa slēptām caurulēm uz strūklakām plūdis ūdens. Tagad
vairs zināmi tikai divu strūklaku pārpalikumi, bet kādreiz to

biiis droši vien vairāk. Ovālās strūklakas baseins veidots no

diviem gludi ap«trādātiem sārtā pranīta gabaliem, kas savilkti

kopā ar divām dzelzs skavām. Pašas strūklakas ūdens izplūdes

daļas noformējums grūti uzminams, bet domāiams, ka vienkār-

ša caurule tā nebiia — 18. gadsimtā, kad strūklaka darināta,

visu mīlēia veidot figurāli un rotāt. Nav teikts, ka arī Kalnezers,

ia vien tam tiešām ir dabiska izcelsme, tika ieturēts sākotnējā

formā — virzienā uz ezeru zemes reljefs ir nateicīgs ūdens kas-

kādu veidošanai. Jāņem vērā. ka tik ilgstošā laika posmā parks
ir pārveidojies līdz nepazīšanai, it īpaši vēl tādēļ, ka vairāk nekā

simts gadu posmā tam īnaša vērība vairs nav veltīta. Jādomā,

ka strūklakas un atsevišķi bijušie skulpturālie pieminekļi ar

7. att. Mūra pils ezera krastā. 18. gs. 90.-tie gadi.
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granīta pamatnēm pieder pie parka pirmsākumiem, bet pār-
steidz, ka tas viss ir diezgan patālu no pirmajām muižas dzīvo-

jamām ēkām. Līdz ar to jāsecina, ka Ozolkoka pils — ansambļa

izejas punkts —ir celta jau ap 1760.— 1770.-ajiem gadiem, bet

mūra pils ezera krastā (7. att.) — vēlāk. Līdz šim Ozolkoka

pili pieņemts uzskatīt par otro būvi, bet pili ezera krastā — par

pirmo. Tas neatbilst celtniecības stilu secībai un arī pieminekļu
vecumam parka seno strūklaku daļā. Pretējā gadījumā jāpie-
ņem, ka šajā, tālīnākajā parka pusē ir atradusies vēl kāda se-

nāka muižas īpašnieku mītne, un parku sākuši veidot tieši no

šejienes. Jebkura variantā parka ansamblis no dzīvojamās
ēkas — pils nav tomēr atdalāms.

Virzoties gar pašu parka malu uz augšu, taciņas malā iepre-
tī ūdens lāmām var ieraudzīt mazliet šķautnainu, zemu granīta

pamatni kādam senam piemineklim, t.s. Kolumba olai (sk. she-

matisko karti). Šis piemineklis gājis bojā jau muižnieku laikos

un zināms vairs tikai no aptuveniem aprakstiem. «Kolumba ola»

bijusi no marmora, bet uz četriem stabiņiem stāvējušas figūras,
kuras simbolizējušas gada laikus. Tieši kādā kompozīcija viss

ansamblītis saistījies, no aprakstiem konstatēt grūti, kaut arī

norādīts, ka pieminekļa forma apaļa: diametrs 91 cm, augstums
1 m un 3 cm. Principā šis ir vienīgais zināmais skulpturālais
piemineklis Alūksnes parkā, kurš nav saistīts ar antīko mitolo-

ģiju. Nav saprotams, kā radies skulpturālās kompozīcijas no-

saukums — sākotnējā iecere, domājams, saistās ar zemeslodi,
tās kustību telpā un gadalaiku maiņu, bet tam visam nav ne-

kāda sakara ar anekdotisko nostāstu, kā Kolumbs nostādījis olu

uz viena gala.4 lespējams, ka nosaukums radies vēlāk, pateico-
ties marmora lodes nedaudz izstieptajai formai (ja minētie

izmēri tiešām uz to attiecas). Bez asociatīvā uzslāņojuma, ko

rada skulpturālās grupas nosaukums, varam teikt, ka pieminek-
lis pilnībā atbilst apgaismības laikmeta — 18. gadsimta garam.

No «Kolumba olas» vietas jādodas tālāk uz priekšu, kamēr

parādās cits dīķis un koka tiltiņš. Nogriežamies pa labi un tiešā

virzienā pa vidējo celiņu dodamies uzkalnā. Bez novirzīšanās

pārejot uzkalnu, pa kreisi jau atklājas Fitinghofu dzimtas mau-

zolejs (8. att.). Tas ir viens no ievērojamākajiem Alūksnes

parka pieminekļiem, lieluma ziņā otrais tūlīt pēc «Palmu mā-

jas». Savā laikā senators Oto Hermanis fon Fitinghofs nav at-

ļāvis ierīkot mauzoleju savas Alūksnes pils tuvumā. Kapu vietu

ierīkoja Kapsētas pussalā (netālu no Tempļa kalna) 1773. gadā.
Šeit bija uzstādīts no granīta izcirsts kapa piemineklis nošķeltas
piramīdas veidā. Tur apglabāts arī Burhards fon Fitinghofs,
kurš mira Alūksnē 1829. gadā, un divi viņa agri mirušie bērni.

Tikai Burharda vecākais dēls un mantinieks Pauls fon Fiting-



8. att. Fitinghofu dzimtas mauzolejs (1831.—1832. g.).

hofs nolēma izbūvēt ģimenes mauzoleju kādā attālākā parka
vieta, kuru apņēma stādītu egļu nožogojums.

Mauzolejs iesvētīts 1832. gada 18. janvārī. Tas būvēts uz

granītā veidota cokola. Pusapaļas monumentālas granīta kāp-

nes ar sešiem kāpieniem saista zemes līmeni ar cokola virsu

mauzoleja grīdu. Virs cokola paceļas pats rotondas veida mau-

zolejs ar kupolveida jumtu. Sienas mūrētas no ķieģeļiem un

abpusēji apmestas, ārpuse krāsota dzeltena, iekšpuse - -
balta

krasā. Cokola daļā zem grīdas atradušas radiāli gar sienu

izmūrētas kapenes. Pēc zārka ievietošanas kapenes aizmūrētas,

un pretī attiecīgai kapenei pie sienas piestiprināta marmora

plāksne ar uzrakstu. Mūsu gadsimta sākuma pagraba centrālā

daļa aizbērta, un daļa no velvētām kapenēm palikušas neaizpil-
dītas. Vēlākā laikā apslēptas mantas meklētāji izlauzuši mauzo-

leja grīdu un cokola sānu sienu, un kapenes izpostītas. Visas

marmora plāksnes gājušas zudumā, nav saglabājušies arī mau-

zoleja priekšā izbūvētie kapu pieminekļi (marmora krusti), izņe-
mot atsevišķas granītā veidotas pamatnes. Uz kāda krusta pa-
mata redzams tā darinātāja vārds: СО. LĒSTA DORPAT. 1958.

gadā mauzolejs uzmērīts un izgatavots tā plāns. Mauzoleja
iekšējā iekārta un zārku novietošanas telpa nav atjaunota.

No mauzoleja pa smilšu celiņu virzāmies tālāk un pagrie-
žamies pa labi uz līdzīga celiņa. Pa kreisi parādās iepriekš

12
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redzētais dīķis ar koka tiltiņu, bet priekšā jau redzams Eola

templis (9. att.), kas celts 18. gs. un veltīts grieķu vēja die-

vam Eolam.5 Tempļa vidū uz granītakmens postamenta atradies

pats vēja dieva tēls. Templis veidots izturīgā konstrukcijā. Par

pamatiem templim kalpo speciāli kalti granītakmeņi. Granīt-

akmeņos iebūvēti dzelzs balsti — katrā trīs, no kuriem viens ir

vīts, kas balsta jumta kupolu. Kupolu rotāja zeltīts aplis ar sta-

riem—tas bija veidots nosacītā forma un attēloja saules «seju» —

droši vien tādēļ šī celtne dēvēta arī par Saules templi. lekšpusē

pie kupola konstrukcijas centrā bijušas iekārtas četras arfas, kas

vēja iedarbībā skanējušas. Arfas ap 1865. g. noņemtas, jo vētras

laikā troksnis bijis tik liels, ka traucējis pils iemītnieku nakts

mieru.

No Eola tempļa pa platāko celiņu jāvirzās uz leju, un ska-

tam atklāsies granīta obelisks (10. att.). To licis uzcelt 1799.

gadā Burhards fon Fitinghofs sava tēva piemiņai. Pēc senāka-

jiem attēliem redzams, ka obeliska gala kādreiz atradusies lode.

Postamentam bijusi piestiprināta marmora plāksne ar veltījuma
uzrakstu vācu valoda. Augstāk, jau obeliska daļā, atradusies

četrstūraina plāksne ar uzrakstu: О H. von Vietinghoff. Virs

9. att. Eola templis. 18. gs. otrā puse.
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10. att. Granīta obelisks. 1799. g.

uzraksta sekojis Oto fon Fitinghofa portrets profilā ovāla mūra

ciļņa veidā. Tagad vēl ir saglabājušās obeliska visas granīta

dajas un arī divi granīta soli, kas kalpojuši vienotas kompozī-

cijas radīšanai. Obeliska augstums — 8,74 m.

Turpinot ceļu gar ezermalu, nonākam pie t. s. Aleksandra

paviljona (11. att.). Šī koka būve izraisa visvairāk šaubu —

gan datējuma, gan pirmatnējā izskata, gan novietojuma ziņa.

Paviljona uzcelšanu parasti saista ar ievērojamu notikumu

1822. gadā — atceļā no Rietumeiropas uz Pēterburgu šeit,

Fitinghofu muižā, pabijis cars Aleksandrs I. Par godu tam esol

uzcelts Alūksnes parkā šis paviljons. Stils būvei eklektisks,

jaukts un vairāk atgādina 19. gs. vidus jeb gadsimta otrās pu-

ses manieri nekā pirmā ceturkšņa vēl samērā stabilo un korekto

arhitektūru. lespējams, ka barojiu dzimta ar šo paviljonu ir gri-

bējusi tikai fiksēt atmiņas par kādreiz tik pagodinošu gadījumu,
un tāpēc šī būve tikpat labi var attiekties arī uz Aleksandra II

laiku. Vispār paviljons atgādina kaut ko vidēju starp goda vār-

tiem (ja atsakāmies no jumta daļas) un godināšanas troni

tāpēc tas sākotnēji varēja atrasties arī kaut kur citur pils ap

kārtnē. Soli droši vien iebūvēti vēlāk Gleznojumi vienreiz jau
restaurēti 19. gs. beigās (uz griestiem un sienam attēlots debess

jums ar lidojošiem eņģeļiem un bezdelīgām, uz paviljona arkām

uzkrāsotas kasetes). Pēdējoreiz paviljons restaurēts 1950.-to

gadu beigās, atjaunotas ari akmens kāpnes, kas ved no šīs celt-

nes uz ezermalu.
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Interesanti atzīmēt, ka tautas nostāstos šī būve figurē vēl

kā «kafijas paviljons» — baronu dzimta šeit esot mīlējusi dzert

rīta kafiju, un dienestmeita bijusi spiesta vairākkārt mērot tālo

ceļu līdz pilij, kamēr kafija atnesta vajadzīgajā karstumā. Cik

spriežams no Fitinghofu dzimtas rakstura attīstības jeb, parei-
zāk sakot, lejupslīdes, tad kaut kas tamlīdzīgs varēja notikt tieši

pēdējo baronu laikā. «Kafijas paviljona» rašanas «Aleksandra

paviljona» vietā ir vēl viena liecība tām metamorfozēm, kas pie-

meklējušas ne vienu vien Alūksnes parka pieminekli.
No Aleksandra paviljona jāvirzās pa taisno celiņu uz aug-

šu parkā, līdz nonākam pie kādreizējā Diānas laukuma ar pos-

tamenta pārpalikumiem (12. att.). Uz postamenta kādreiz pacē-

lusies marmora skulptūra — seno romiešu dieviete Diāna
:

Parasti

Diāna attēlota kā medniece īsā, nevērīgi apjoztā tunika, basām

kājām un kailām rokām. Pār plecu viņai bultu maks, roka

šaujamais loks. Matos mirdzēja pusmēness diadēma. Tādā iz-

skatā Diānu attēlojis arī franču 18. gs. otrās puses tēlnieks Zans

Antuāns Udons. Jāpiezīmē, ka šis pazīstamais tā laika skulptors

darinājis arī Oto fon Fitinghofa bisti —- 1918. gadā Fitinghofu

ģimene aizvedusi šo krūšutēlu uz Berlīni un 1925. gada pārde-
vusi ķeizara Fridriha muzejam. Arī Eferts-Klusais, stāstīdama

par Jauno pili Alūksnē, piemin Dianas tēlu, bet apzīmē to ka

darinājumu bronzā. Jādomā, ka šī skulptūra bija saglabājusies
vēl no pirmo baronu laikiem — vēlākās paaudzes, kā jau minē-

jām, par mākslu lielu interesi vairs neizrāda.

11. att. Aleksandra paviljons. 19. gs.
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12. att. Diānas tēla postamen-

ta fragmenti. 18. gs. otrā puse.

Ceļš jāturpina pa šauro taciņu parkā, kamēr pārejam pari

primitīvam koka tiltiņam. Tālāk jādodas ne pa asfaltēto celiņu,
bet jānogriežas strauji pa labi uz ezera pusi, kamēr pa kreisi

atkal parādās dīķi. Pārejot pāri vēl vienam nenozīmīgam koka

tiltiņam, nonākam pie apaļās strūklakas (13. att.). Tās

ūdens rezervuārs izcirsts no viena granītakmens. Pie strūklakas

atrodas ari divi granīta soli. Alūksnes parkā sastopami vairāki

no akmens izcirsti masīvi soli (piem., pie ovālās strūklakas un

pie obeliska). Tie tapuši vienlaicīgi ar pieminekļiem un kalpo-

13. att. Apaļā strūklaka. 18. gs. otrā puse.



jusi vienotu ānsamb)u radīšanai. Bez šaubām, soliem bija arī

praktisks nolūks — īsai atpūtai pastaigas laikā pa diezgan pla-

šo parka teritoriju. Soli, tāpat kā postamenti un citi parka

skulpturālie un arhitektoniskie rotājumi, daudzkārt ceļojuši no

vienas vietas uz otru, tāpēc ne vienmēr var galvot, ka tie atro-

das paredzētajās vietās.

No apaļās strūklakas lau-

kuma, skatoties ezera virziena,

būs redzams arī kāds cilindris-

kas formas postaments ezera

krastā (14. att.). Šeit kādreiz

esot atradusies marmora skul-

ptūra, kuru parasti pieņemts dē-

vēt par Vīnogu novācēju vai pat
Vindzorieti. Skulptūra bijusi it

ķā papildināta ar amoru tēliem.

Droši vien attiecībā pret šo tēl-

niecības darbu laiks ienesis tā-

pat savas korektūras ka gadīju-
mā ar «Kolumba olu» — sākot-

nējā jēga pagaist no atmiņas,
un rodas nosaukums pēc ārējam
pazīmēm. Šaja gadījuma tas va-

rēja būt kāds vīnogu ķekara
motīvs, un tad ta varbūt bijusi
bakhante, vīnkopības dieva Bak-

14. att. Cilindriskas formas

postaments ezera krastā. 18. gs.

otrā puse.

ha svētku gājiena dalībniece, un mazie «amori — tie paši mazie

satīri, svētku līdzdalībnieki. Līdzīgs sižets attēlots uz marmora

vāzes, par kuru būs runa vēlāk. Bet, ja tie patiešām bijuši amori,
tad iespējams, ka tas ir bijis Venēras tēls. Katrā ziņā tik «pro-
zaiska» skulptūra kā vienkārša vīnogu novācēja nav sastopama
ne antīkajā, ne 18. gs. galma mākslā.

No apaļās strūklakas jāvirzās tālāk iekšā parkā pa samērā

platu celiņu, līdz pa labi atklāsies laukums ar granīta stabu

(15. att.). Staba augšdaļā ir simetriskas iestiprinajuma pēdas.
Uzskata, ka šeit ir kādreiz atradies Apolona6 krūšutēls. Tas ir

diezgan neparasts traktējums Olimpa skaistulim, jo parasti viņu
rada visā augumā un tādā pozā, kādā tas redzams Belvederas

muzeja Vīne, no ka arī radies nosaukums — Belvederas Apo-
lons. Te neviļus jāatceras ziņas, ka Apolona krūšutēls rotājis
arī Palmu māju — iespējams, ka Apolons vēlāk pārceļojis uz

parku. Tam par iemeslu varēja būt Burharda fon Fitinghofa
dedzīga aizrautība ar Pavlovskas parka paraugu, kur sastopa-
mas tādas būves kā Draudzības templis, Triju grāciju paviljons,
Apolona kolonāde v. tml.

**
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16. att. Granīta kāpnes uz Pomonas

templi.

15. att. Granīta stabs (Apolona
krūšutēla vieta). 18. gs. otrā puse.

17. att. Pomonas tem-

plis. 18. gs. otrā puse.
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Virzoties tālāk pa taciņu un tad strauji pagriežoties pa

labi uz ezera pusi, nonāksim pie granīta kapnem (16. att.), ku-

ras kādreiz vedušas uz Pomonas templi (17. att.). Šis templītis
celts klasicisma stilā un bijis visai izskatīgs, taču nesalabota

jumta dēj pamazām gājis bojā un 1935. gada nojaukts. Tā iek-

šienē uz neliela postamenta stāvējusi romiešu dārzkopības die-

vietes Pomonas7 statuja — iespējams, kailas sievietes figūra ar

āboliem rokās. Uz paviljona kolonu parsedzes bijis iegravēts

kursīvā rakstā izteiciens franču valodā: «Kas mīl dabu, tas mīl

arī tikumu.» Par templīša izskatu vairs tikai liecina ne visai

kvalitatīvi fotouzņēmumi. Tagad jau zuduši pat celtnes pamati.

18. att. Ķīniešu

paviljons. 19. gs.

Gar ezera malu pa taciņām tagad griežamies atpakaļ uz

pilsētas pusi. Kad beidzas lielo koku rinda, atklājas skats uz

ezeru un klajo parka daļu iepretī Jaunajai piiij. Šeit, ezera

krastā, kādreiz atradies arī t. s. «ķīniešu paviljons» (18. att.) —

divstāvu koka būve ar uzliektiem jumta galiem. Otrā stāvā atra-



dies raibi izkrāsots mandarīna tēls ar stikla zvanu spēli. Prin-

cipā tā ir 19. gadsimtam raksturīgā aizgūto stilu būve, taču

pastāv arī ziņas, ka paviljons celts apmēram 18. un 19. gs. mijā.
Par paviljona izskatu liecina kāds vecs, neskaidrs fotouzņēmums
no mūsu gadsimta sākuma. Pēc šī uzņēmuma var spriest, ka

paviljons veidots kā tiltiņa virsbūve pāri nelielai, ezerā ieteko-

šai upītei vai grāvim.

Turpinot ceju gar ezera krastu, parka apskates beigās šķēr-
sojam Sporta ielu un nonākam pie pirmās mūra pils (7. att.).

Kā redzams pēc ēkas novietojuma, ar parku tai tieša saistība

nav — fasāde vairāk vērsta uz baznīcas pusi. Tas arī sapro-

tams, jo, pēc mūsu apsvērumiem, pastāvēja jau Ozolkoka pils
un parka ansamblis visumā bija izveidots. Mūra pils ir viena

no nedaudzajām celtnēm Alūksnē, kura ieturēta izteiktā klasi-

cisma stilā — ar pilastru kārtojumu triglifu joslā zem dzegas un

stūru rustiku. Līdzīgas iezīmes vērojamas vēl tikai jau pieminē-

tajā 1793. gadā celtajā noliktavas ēkā. Aplūkojot mūra pili, iz-

tēlē ir jāatsakās no abām piebūvēm ēkas galos — tās radušās

vēlāk. Spriežot pēc dažām gravīrām, jumts kādreiz ir bijis aug-

stāks un klāts ar kārniņu segumu. Glīts ir ieejas portāls, arī

durvis atstāj senatnīgu un stilam atbilstošu iespaidu. Visas

pazīmes liecina, ka mūra pils ir celta apmēram vienlaicīgi ar

minēto noliktavas ēku un līdz ar to tomēr vēlāk nekā baznīca

(pabeigta 1788. g.) un Palmu māja, kur vēl sastopamas iepriek-
šējā stila — baroka pazīmes (it īpaši attiecībā uz baznīcu).

Griežoties atpakaļ pa Sporta ielu uz pilsētas centru, esam

nonākuši parka apskates izejas punktā — iepretī autostāvvietai

netālu no ēdnīcas atrodas neliela divstāvu dzīvojamā ēka, kas

uzcelta 1960. gadā apmēram tai vietā, kur kādreiz pletās plaša
Ozolkoka pils. No turienes, kā jau minēts, veda ceļš pāri tilti-

ņam uz parku. Parkā iekļuva pa ampīrstila vārtiem (sk. vāka

zīmējumu). Tie ir tapuši vēlāk nekā pati pils, jo ampīra stils

vainago klasicismu, bet pils būvi raksturo vēl pirmsklasicisma
formas. Tātad vārti varēja parādīties parkā tikai 19. gs. pirmajā
ceturksnī, kad ampīra stils, radies Francijā Napoleona I impē-
rijas laikā, apceļoja visu Eiropu.

Ampīra vārtiem bijušas ar dzelzs kalumiem izgreznotas
toskāniešu kolonas. Virs vārtiem atradies uzraksts, veidots no

apzeltītiem burtiem franču valodā: «Daba uzrunāja cilvēka ga-
ru: uzklausi mani — tu redzi visus šos dārgumus; šie dārgumi
pieder tev savā krāšņajā mežonībā un pirmatnējā bagātība;
mani nepabeigtie darbi tiecas pēc tavas pilnības.»

Vārtu platums bijis starp kolonām 2,20 m, augstums 2,50m.
Tos licis uzcelt Burhards fon Fitinghofs par godu savai jauna-
jai sievai (dz. Līvena). 1932. gadā vārti sabojāti un 1938. g.
nojaukti.

20
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Jāpiezīmē, ka pils otrajā

pusē, kur atradās pagalms,
arī bijuši vārti ar dzelzs ka-

lumiem greznotām kolonām.

Aiz ampīrstila vārtiem

parkā kādreiz atradusies t s.

Л. Kanovas 8 marmora vaze

(19. att.). Tagad tās posta-
ments atrodas uz terases aiz

Jaunās pils, bet pati vāze

Alūksnes 1. vidusskolas ves-

tibilā. Uz vāzes nav A. Kano-

vas paraksta, ta nav atroda-

ma arī šī diezgan populāra
itāļu tēlnieka darbu saraksta,

tāpēc pierakstīt Kanovam vā-

zi pilnībā nevar — par tādu

to uzskata tikai pēc Fitingho-
fu ģimenes tradīcijas, tātad

pēc barona piederīgo nostās-

tiem. Krievijas ķeizariene
Katrīna II esot pasūtījusi di-

vas gluži vienādas vāzes:

viena no tam novietota pie

viņas pils Carskoje Selo, bet

otru ķeizariene uzdāvināju-
si Alūksnes baronam Oto

īon Fitinghofam (kā zināms,

1787. g. O. Fitinghofs pārcē-
lies uz Pēterburgu, kur darbo-

19. att. Marmora vāze. 18. gs.

beigas.

jies Medicīnas kolēģijas ģenerāldirektora amatā. Pēterburga

viņš arī miris — 1792. g.).
Kaut arī autors marmora vāzei nav līdz galam noskaidrots,

mākslinieciskā ziņā tā ir diezgan vērtīga un pilnībā atspoguļo
18. gs. klasicisma stilu. Uz vāzes korpusa cilni attēlots sengrie-

ķu mitoloģijas sižets — rituālie svētki par godu vīnkoptbas dievam

Dionīsam. Kūp vīraka trauks, dejā griežas Dionīsa pavado-
nes — dejojošās menadas ar vīnogulāju vītnēm rokas, līksmo-

jas mazie āžkāju satīri. Kādai no svētku dalībniecēm vienā roka

apcerīgi pacelts dabas aizstāvja Pāna krūšutēls.

Vāze. trīsdesmitajos gados restaurēta, taču laika gaitā atkal

stipri cietusi. Speciālisti uzskata, ka piemērotākā vieta tai būtu

uz agrākā postamenta, taču šim nolūkam vislabāk izgatavot pre-

cīzu kopiju betonā no baltā cementa.

Līdz ar to Alūksnes parka apskati esam beiguši. Protams,

vairāki objekti ir gājuši zudumā un nav vairs zināmi: ta, pie-
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mēram, ir neskaidras ziņas, ka pa labi no ampīra vārtiem parkā
atradies vēl kāds koka paviljons, bet ezera krastā, virs ūde-

ņiem — mūzikas paviljons. Parasti pie parka ansambja pieskai-
ta arī granīta rotondu Tempļa kalnā, senlatviešu pilskalna aug-
stākajā vietā (20. att.) — tās forma labi sasaucas ar tem-

plīšu un paviljonu veidojumu parka daļā. Līdz šim tika uzska-
tīts, ka templis domāts vienīgi apkārtnes izdaiļošanai, un tā
uzcelšanas laiku datēja ar 1805. gadu. Tagad ir noskaidrojies,
ka granīta rotonda uzcelta 1807. gadā par godu Ziemeļu kara
notikumiem Alūksnē: tā veltīta krievu feldmaršala Seremetjeva
un zviedru armijas kapteiņa Vulfa piemiņai, nosaucot būvi par
Slavas templi. Vietā, kur tagad atrodas' rotonda, 1702. gada
bija novietotas krievu artilērijas baterijas, lai apšaudītu mūra

pili Alūksnes ezera sala. Celtne parasti tiek dēvēta par templi,
un līdz ar to arī senais pilskalns ieguvis Tempļa kalna nosau-
kumu.

Ka nozīmīgs kultūras un vēstures objekts Alūksnes parks
ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1967. gada 29. decembra
lēmumu ieskaitīts Valsts aizsargājamo republikāniskās nozīmes
arhitektūras pieminekļu sarakstos.

20. att. Granīta rotonda Tempļa kalnā. 1807. g.
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Алуксненский парк

(краткое обозрение)

Средневековое поместье Алуксне (в немецких источниках — Марией-

бург) вместе с каменным замком, построенным немецкими рыцарями в

14 в., было разрушено в начале Северной войны (в 1702 г.). После полуве-

ковой тишины это захолустье императрица Елизавета Петровна подарила

графу Воронцову, а несколько позже его купил барон Отто Херман фон

Фитингхоф-Шеел (1722—1792), один из Петербургских сенаторов. С того

времени начал создаваться и Алуксненский парк. Устройство ансамбля ин-

тенсивно продолжалось до 40-х годов 19 в. В первой четверти 19 в. Алук-
сненский парк считался самым образцовым во всей Лифляндии.

С течением времени парк принимал заброшенный вид: разрушились

павильоны, были разбиты или изчезли скульптуры.

До наших дней в несколько измененном виде сохранились следующие

памятники паркового ансамбля: «дом пальм», бывшая теплица (нлл. 4, 5.

6); усыпальница рода баронов фон Фятингхофов (пял. 8); храм древнегре-

ческого бога ветров Эола (илл. 9); гранитный обелиск — посвящение Отто

фон Фитингхофу от сына Буркхардта (илл. 10); павильон Александра, постро-

енный в честь приезда русского царя Александра I, который побывал здесь г,

1822 г. (илл. 11); мраморная ваза (находится в вестибюле Алукененскои !

средней школы (илл. 19); остатки фонтанов (илл. 13). С постройками пар-

кового ансамбля имеет сходство и круглый храм на высоте древнелатыш-

ского городища (илл. 20).

По старым фотографиям и писанным источникам известен вид или

место нахождения еще нескольких сооружений парка: т. н. Дубовый дво-

рец (илл. 1); птичий павильон (илл. 3); фрагменты постамента для образл

древнегреческой богини охоты Дианы (илл. 12); постаменты для бюста

Аполлона (илл. 15) и мраморной скульптуры, т. н. «Собирательницы вино-

града» (илл. 14); храм древнеримской богини зрелых плодов Помоны (илл.

17) и ступеньки к этому храму (илл. 16); т. н. «Китайский павильон»

(илл. 18).

Об остальных декоративных сооружениях сведения смутны или их

вовсе нет —

старые планы Алуксненского парка не сохранились.

Алукснеский парк является памятником республиканского значении.
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1 Diāna — seno romiešu dieviete. Viņu indentificēja ar grieķu Arte-

mīdu. Sākumā viņa bija ziedošās dabas dieviete, zaļo biržu saimniece,

dzīvnieku aizgādne. Atdarinot Artemīdu, Diāna dedzīgi nodevās me-

dībām un ar sudraba ratiem katru nakti kā mēness dieve brauca pa

debesīm. Pilsētu un lauku nabadzīgie ļaudis uzskatīja viņu par īpašu

aizbildni, tāpēc ka labā dieviete nesa mierinājumu nelaimes brīžos

un dziedināja slimību novārdzināto miesu. Valdnieks Servijs Tullijs

uzcēla Diānai svētnīcu Aventinā — tieši Romas nabagu rajonā. Diānas

svētki tika svinēti 13. augustā.

- Laokons — pašreizējā rakstībā: Lāokoonts. Trojiešu priesteris. Kad

grieķi pēc ilgstošas kaujas nav varējuši ieņemt Troju, tie pielietojuši

viltību: pametuši kaujas nometni un ar kuģiem attālinājušies jūrā.

Kuģi noslēpti aiz tuvējas saliņas. Ārpus pilsētas mūriem trojieši atra-

duši lielu koka zirgu un nolēmuši to ievilkt pilsētā. Atsteidzies pries-

teris Ltokoonts ar saviem dēliem un brīdinājis no viltības. Par Lāo-

koonlu smējušies, un pie tam vēl no jūras izlīdušas divas milzīgas čūs-

kas ui\ visu acu priekšā nožņaugušas un aprijušas priesteri un abus

viņa dēlus (šo žņaugšanas skatu tad arī attēlo vēlīnā grieķu plastika

un klasicisma perioda kopijas). Kā vēsta leģenda (Homērs), koka zirga

vēderā sēdējuši karavīri, kuri izdevīgā brīdī atvēruši pilsētas vārtus,

un Troja ieņemta. So viltību izdomājis Odisejs.

3 E. Eferts-Klusais (1889—1927). Stāstu krājums «Pierobežas apriņķis»

(1926).

1 1493. g. martā beidzās Kristofora Kolumba pirmais jūras brauciens,

Viņš bija atklājis Ameriku — salas Kārību jūrā, tomēr turējās pie

stingras pārliecības, ka atradis vienīgi jaunu jūras ceļu uz Indijām.
Kolumbu sagaidīja krāšņi, ar lielu sajūsmu. Sekoja pieņemšana spā-

ņu gaimā, svētku mielasts, slavenais gadījums ar «Kolumba olu».

Stāsta, Kolumbs noprasījis: vai kāds var nolikt olu uz gala, lai tā

stāv un negāžas apkārt? Neviens to nav spējis izdarīt. Tad Kolumbs

paņēmis olu, viegli uzsitis tās galu uz galda, čaumala mazliet ieplai-

sājusi, pieplakusi — un ola palikusi stāvam.

Eо 1 s (jeb Aiols) — vēju valdnieks. Vēju kults senatnē bija izplatīts
it īpaši zemkopju un jūrnieku vidū. Tiem upurēja gaiļus, melnus

aunus, cēla (parasti jūras krastā) nelielas svētnīcas, kapellas. Mākslā,
sevišķi bareljefos un gleznojumos, atainoti gan atsevišķi ar vēju
dieviem saistīti tēli, gan mīti. Esot pastāvējusi kāda teiksmaina zeme

Aiolija, kuru antīkās pasaules cilvēki iedomājušies atrodamies uz vie-

nas no Liparas salām, uz ziemeļiem no Sicīlijas. Aiolija bijusi peldo-
ša sala, kuru sargājuši bronzas vaļņi. Uz tās mitis Aiols, iemīļotais
dievu draugs, vēju valdnieks. Viņam esot bijuši divpadsmit bērni —



sešas meitas un seši dēli. Zevs nodevis Aiola uzraudzībā visus vējus*

te viņam bijis tie jāapklusina, te atkal jāliek tiem pūst. Un viņam

vajadzējis pastāvīgi uzmanīt, lai tie neizrautos savā vaļā un neapgriez-

tu zemi un debesis ačgārni. Sis nostāsts par vējiem rodams Homēra

«Odisejā».

6 Apolonu godināja kā vareno gaismas dievu, no tā arī cēlies viņa

pievārds Foibs — «starojošais». Kā gaišredzības devējs Apolons

senajā Grieķijā skaitījās aizgādnis pareģiem, dziedoņiem un dzejnie-

kiem, kurus dēvēja par «Apolona bērniem». Glezniecībā un skulptūrā

Apolons attēlots kā jaunības un vīrieša skaistuma ideāls, bez bārdas,

kuplām matu sprogām, kas brīvi krīt uz pleciem vai arī ir fantastiski

sacirtotas, — tas ir Olimpa skaistulis. Parasti viņš atveidots kails, tikai

dažkārt pār pleciem tam pārmesta hlamīda — neliels apmetnis. Uz

muguras viņam karājas bultu maks, pilns skanīgām sudraba bultām,

rokā loks. Būdams mūzikas un dzejas dievs, Apolons bija deviņu

mūzu audzinātājs. Vēlākos laikos katras mūzas pārziņā tika nodots

kāds no mākslas veidiem, un skulptūrās un gleznojumos katru no

viņām attēloja ar pastāvīgiem atribūtiem, lai tās varētu vieglāk at-

šķirt citu no citas. Mūzu pulkā Apolonu redzam garā, augstu apjoz-

tā, krokotā tērpā, ar lauru vainagu galvā un kitaru rokās.

7 Pomona bija dārzu nimfa un pieder pie seno romiešu dievībām.

Dzejnieks Ovīdijs stāsta, ka caurām dienām Pomona staigāja ar nazi

ap augļu kokiem, apgrieza nokaltušos zarus un uzraudzīja jaunos pot-

zarus. Cik vien bija lauku, mežu un dārzu dievu, — visi centās iegūt

viņas roku. Bet Pomona, iegrimusi savā darbā, nepievērsa viņiem ne

mazākās uzmanības. Dieve nezināja arī to, ka viņu mīl dievs Vor-

tumns, turklāt patiešām dziļi un nopietni. Lai iekarotu Pomonas sirdi,

mīlas pārņemtais dievs parādījās viņai visos iespējamos veidolos —

kā pļāvējs, vēršu dzinējs, dārzkopis, karavīrs, zvejnieks. Reiz viņš

ieradās viņas dārzā, pārģērbies par vecenīti. Vecenīte, balta kā ābele,

smagi atspiezdamās uz zarainas nūjas, sāka pārliecināt Pomonu, ka

tai jāiziet pie vīra, turklāt nevis pie kura katra, bet tieši pie Vortum-

na, kurš, tāpat kā viņa, mīl dārzus un augļu kokus. Taču arī tas ne-

līdzēja. Tad Vortumns parādījās viņai savā īstajā izskatā un pareizi

darīja, jo viņš bija jauns un ārkārtīgi skaists. Pomona dāvāja viņam

savu sirdi, un kopš tā laika viņi nekad nešķiras. Viņu laimīgās mīles-

tība staros ienākas dārzu augļi — viņu abu kopējais lolojums.
8 Antonio Кano v a (Canova) — (1757—1822), itāļu skulptors, klasi-

cisma pārstāvis. Strādājis galvenokārt Venēcijā un Romā. Agrīnajos

darbos sekoja baroka tradīcijām, vēlāk formāli atdarināja antīko

mākslu. Darinājis efektīgus kapu pieminekļus, kuros kompozīcijas

līdzsvarotība, proporciju skaidrība un izsmalcinātība savienojas ar

aukstu tēlojumu, saldenu sentimentalitāti un salonisku skaistumu.

Daudz Kanovas darbu ir Ermitāžā Ļeņingradā.
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