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Kurzeme, Kursa — viens no Latvijas kultūrvēsturis-

kajiem novadiem, kam nosaukumu devusi sena baltu

cilts — kurši, kuru apdzīvotie apgabali aizstiepās

uz dienvidiem un iesniedzās tagadējās Lietuvas teri-

torijā. Tiesa, Kurzemes pussalas ziemeļos un austru-

mos gar jūras krastu dzīvoja somugru cilts —

lībieši.

Diemžēl līdz pat šim laikam nav zināms, vai se-

najiem kuršiem bijusi sava rakstība, nav atrasti pašu
kuršu rakstīti avoti par senās Kursas sabiedrisko

iekārtu, kuršu attiecībām ar kaimiņnovadu iedzīvo-

tājiem, attieksmi pret notikumiem Kurzemē un visā

Baltijā. Pagaidām atbildes uz šiem jautājumiem va-

ram atrast tikai arheoloģisko izrakumu materiālos un

kaimiņtautu rakstītajos avotos — skandināvu sāgās,

senajās vācu un krievu hronikās.

Stāstot par 7.—13. gadsimta notikumiem Baltijā,

sāgas lielu uzmanību veltī gan skandināvu vikingu
iebrukumiem Kurzemē, gan kuršu iebrukumiem Dā-

nijā un Zviedrijā. Apmēram līdz 11. gadsimtam šajā
cīņā pārsvars bija skandināvu vikingu pusē, bet

11.—12. gadsimtā savukārt kurši daudz biežāk siroja
pa Dāniju un Zviedriju. Tas netieši norāda uz kuršu

militārā spēka pieaugumu un viņu kuģniecības uz-

plaukumu.
Taču šis uzplaukums nebija ilgs — Baltijas jūras

krastā parādījās jauns pretinieks — vācu tirgotāji
un feodāļi. Viņu ekspansija uz austrumiem sāka

ierobežot kuršu kuģniecību. Pirmās militārās sadur-

smes uz jūras ar vāciešiem notika jau 12. gadsimta

otrajā pusē. Samērā spēcīgā kuršu flote sevišķi

stipri traucēja kuģošanu uz Daugavas lejasteci
13. gadsimta sākumi. Piemēram, 1210. gadā jūras
šaurumā starp Sāmsalu un Kurzemi kurši sakāva

krustnešu floti un mēģināja ieņemt Rīgu, bet ne-

veiksmīgi. Toties 1228. gada augustā kuršiem izde-

Vēsturnieka

priekšvārds
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vās nopostīt vācu krustnešiem stratēģiski svarīgo
cisterciešu klosteri Daugavgrīvā. Atriebdamies par

to, krustneši 1229. gadā iebruka Austrumkurzemē un

vairākus novadus stipri izpostīja. Mēģinot izmantot

šī postošā iebrukuma rezultātus, Romas pāvesta

vicelegāts — Lježas bīskapijas Ainas cisterciešu

klostera mūks Balduīns miera ceļā mēģināja izvei-

dot Kurzemē neatkarīgu, tieši Romas pāvestam pa-

kļautu bīskapiju. Tomēr vācu feodāļu pretdarbības
rezultātā (laupījums taču draudēja izslīdēt no ro-

kām!) Balduīna mēģinājums cieta neveiksmi un viņš

pats zaudēja legāta amatu.

Jaunieceltais, pret vietējiem vācu feodāļiem lab-

vēlīgi noskaņotais legāts bīskaps Vilhelms 1237. ga-

da 17. septembrī nosprauda aptuvenas Rīgas, Zem-

gales un Kurzemes bīskapijas robežas. Ar šo aktu

Austrumkurzemes novadi starp Ventu, Abavu un

jūru ietilpa Rīgas bīskapijā, bet pārējie novadi —

Kurzemes bīskapijā. Taču Kurzeme vēl nebija ieka-

rota un pakļauta vācu krustnešu varai. Līdzšinējais
vācu krustnešu avangards un galvenais militārais

spēks — Zobenbrāļu ordenis — to nespēja izda-

rīt, jo 1236. gada septembrī kaujā ar lietuviešiem

un zemgaļiem pie Saules tika pilnīgi sagrauts. Vie-

nīgi šī ordeņa pēctecis — Vācu ordeņa atzarojums

Baltijā — Livonijas ordenis — pievērsās to zemju
iekarošanai, kas Livoniju šķīra no Prūsijas. Livonijas

ordeņa mestrs Dītrihs Groningens Kurzemes iekaro-

šanai visā Livonijā savāca lielu krustnešu armiju.

1242. gadā ordenis pie Ventas sāka celt nocie-

tināto Kuldīgas mūra pili, kas kļuva par vācu feo-

dāļu atbalsta punktu Kurzemē. Ap 1245. gadu Kur-

zeme galvenajos vilcienos jau bija pakļauta un sākās

tās zemju sadale starp daudzajiem pretendentiem.
1245. gada 7. februārī legāts Vilhelms, izpildī-

dams ordeņa prasības, Kurzemi pielīdzināja Prūsi-
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jai un ieviesa šeit tādas pašas zemes sadales kvo-

tas, proti,
2
/3 ordenim, V 3Kurzemes bīskapam, šo

lēmumu apstiprināja Romas pāvests, piešķirot orde-

nim tam piederošajās zemēs visu laicīgo un garīgo
varu un atbrīvojot to no pakļautības Kurzemes

bīskapam.
1252. gadā Livonijas ordeņa mestrs ar Kurzemes

bīskapu noslēdza vairākus līgumus par piļu, baz-

nīcu un pilsētu celtniecību katrs savos īpašumos,

par konkrētiem celtniecības darbiem neinformējot
otru pusi. Robežas galīgi tika precizētas, 1253. gada

aprīlī Kuldīgā noslēdzot par to līgumu. Ordenim

piederošie Kurzemes novadi tika pievienoti Livoni-

jas ordeņvalstij, bet Kurzemes bīskapa valstiņu vei-

doja trīs ar ordeņa zemēm savstarpēji atšķirti no-

vadi: Aizputes—Valtaiķu—Embūtes, Cīravas—Sa-

kas—Pērkones un Piltenes—Dundagas—Ārlavas—
Puzes (bijušie Rīgas bīskapijas īpašumi).

Protams, šī zemju sadale bez vietējo iedzīvo-

tāju — kuršu un lībiešu — līdzdalības nebūt nevei-

cināja viņu samierināšanos ar vācu iebrucēju kun-

dzību. Tikai 1267. gadā liela pārspēka priekšā
kurši bija spiesti parakstīt padošanās līgumu. Lai

noturētu okupēto teritoriju savā varā, vācu feodā-

ļiem vajadzēja izveidot atbalsta punktu tīklu un

pārkārtot zemes administratīvi saimniecisko pār-
valdi. sajā nolūkā gan vēsturiskajos kuršu centros,

gan svarīgāko ceļu krustojumos, gan stratēģiski un

ekonomiski nozīmīgo kuģojamo upju grīvās krust-

neši sāka celt nocietinātas mūra pilis.

Tiesa, 13. gadsimta pirmajā pusē krustneši, do-

mājams, savas karadraudzes izvietoja vai nu esoša-

jās kuršu koka pilīs, vai arī paši būvēja nelielus

koka nocietinājumus (izņēmums ir Kuldīgas mūra

pils). Sāda, no koka būvēta, ir bijusi Līvas, Vārtā-

jas, Dzintares pils. Tas liecina, ka iebrucēji te vēl
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Viduslaiku pilis Kurzemē:

1
— tagad saimnieciski

izmantojamās ordeņa pilis,
2 — ordeņa piļu drupas,
3 — tagad saimnieciski

izmantojamās bīskapijas
pilis, 4 — bīskapijas piļu
drupas.

nejutās droši, turklāt mūra piļu celšanai ne visur

bija atrodami piemēroti būvmateriāli, bet to pie-
vešanu apdraudēja vēl pilnībā nepakļautie kurši,

tāpat trūka laika, darbaspēka un meistaru.

Stāvoklis mainījās pēc 1267. gada padošanās lī-

guma noslēgšanas ar kuršiem, saskaņā ar kuru kur-

šiem nācās uzņemties smagas nodevas un klaušas —

tātad arī piedalīties mūra piļu celšanā. Tas nozīmē,
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ka pēc 1267. gada līguma noslēgšanas Kurzemē

pamazām sāka veidoties nocietinātu mūra piļu tīkls.

Svarīgākajos kuršu administratīvi politiskajos cen-

tros — Kuldīgā, Grobiņā, Tukumā, Sabilē — pilis
cēla Livonijas ordenis. Netika aizmirstas arī svarī-

gākās upju grīvas — jūras ostas. Pēc 1263. gadā

starp ordeni un Kurzemes bīskapu noslēgtā līguma
noteikumiem ordenis ieguva Ventas grīvu, bīskaps —

Līvas (Liepājas) ostu. Tātad ap 1263. gadu orde-

nis sāka apgūt Ventas grīvu — jādomā, ka šajā
laikā te sāka būvēt pirmos mūra nocietinājumus. Bez

šaubām, šis līgums bija izdevīgs ordenim, jo tas no

savas tuvējās Grobiņas mūra pils varēja kontrolēt

Līvas ostas darbību.

Pēc Kurzemes pilnīgas pakļaušanas ordenim sva-

rīgu nozīmi ieguva lielais kara ceļš no Prūsijas uz

Rīgu. Lai šo ceļu padarītu drošāku, Livonijas orde-

nis uzcēla vairākas nocietinātas mūra pilis, proti,

Kandavā, Aizputē, Durbē. Aizsardzībai pret ārējo
ienaidnieku iebrukumiem Kurzemē, kas nemitējās

pat vēl 14. gadsimtā, ordenis bija spiests celt mūra

nocietinājumus arī lielākajos saimnieciskajos cen-

tros — Alsungā, Talsos, Skrundā, Saldū, Valtaiķos

(vēlāk šī pils tika nodota Kurzemes bīskapijai).

Līdzīgi savu varu pakļautajās zemēs centās no-

stiprināt arī Kurzemes bīskaps. Turklāt jau tūlīt pēc

bīskapijas izveidošanas radās nepieciešamība aiz-

stāvēt bīskapa īpašumus arī pret viņa tuvāko kai-

miņu un «draugu» — Livonijas ordeni, kas bez

ceremonijām sagrāba to vai citu bīskapijas novadu

savās rokās. Par bīskapijai piederošo novadu pār-

valdes centriem tika celtas Embūtes, Aizputes (ne-

jaukt ar ordeņa pili!) un Piltenes pilis, bet aizsar-

dzībai pret ordeņa tīkojumiem — Ēdoles, Rindas

un Ārlavas nocietinātās pilis, šādi uzdevumi bija

arī ordeņa celtajai Valtaiķu pilij.
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Atsevišķu piļu grupu veidoja tā sauktās vasaļu

pilis, kam vajadzēja kļūt par ievērojamākajiem vācu

feodāļiem izlēņoto zemes īpašumu nocietinātiem

centriem. Cik zināms, Kurzemē bijušas trīs šādas

pilis — Nurmuiža un Slokenbeka ordeņa īpašu-
mos un Saka bīskapa zemēs. Protams, gan ordenis,

gan bīskaps palīdzēja šīs pilis būvēt, jo tās kal-

poja kopējām vācu feodāļu interesēm.

Tātad visu Kurzemes nocietināto mūra piļu būvi

organizēja un vadīja Livonijas ordenis un Kurze-

mes bīskaps. Ir tikai viens izņēmums — Dundagas

pils, pie kuras būvdarbiem sākumposmā nepieda-

lījās ne ordenis, ne bīskaps. Pēdējais kopš
1251. gada gan bija lēņu kungs pār Dundagas

novadu, taču īpašumtiesības uz šo novadu

1245. gadā un atkārtoti 1248. gadā Rīgas bīskaps

piešķīra savam domkapitulam. Tas tad arī bija

Dundagas nocietinātās mūra pils būvdarbu inicia-

tors un galvenais veicējs.
Kā Kurzemes bīskaps nocietinājumus cēla aiz-

sardzībai pret ordeņa pretenzijām, tā Rīgas dom-

kapituls Dundagas nocietināto pili savukārt izbūvēja
aizsardzībai pret Kurzemes bīskapu tīkojumiem.
Taču domkapituls atradās tālu, bet Kurzemes bīs-

kaps — tepat blakus, turklāt pēdējo atbalstīja arī

Livonijas ordenis. Bez tam Rīgas bīskapam (vēlāk

arhibīskapam) un domkapitulam Livonijā jau sen

vairs nebija kādreizējās ietekmes un varas. Tāpēc

Rīgas domkapituls 1434. gadā savus īpašumus Dun-

dagas novadā, tātad arī nocietināto pili, bija spiests

pārdot Kurzemes bīskapijai.
Tādējādi visas Kurzemes nocietinātās mūra pilis

piederēja vai nu Livonijas ordenim, vai Kurzemes

bīskapijai. Protams, gadu ritumā ikvienas pils celt-

niecībā notika lielākas vai mazākas pārmaiņas, mai-

nījās to izskats. Kā zināms, Kurzemē vācu mūra
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piļu lielākā daļa nav celtas senajos kuršu pilskalnos.
To plānojumu neierobežoja esošās apmetnes, pilis
vai citi mākslīgi šķēršļi. Mūra piļu celtniecībā, bez

šaubām, izmantoja grūti pieejamas vietas, dabiskos

šķēršļus vēl mākslīgi pastiprinot. Mūra piļu plāno-

jums bija vienkāršs, racionāls, tās galvenokārt vei-

doja četrstūrains būvķermenis. Tās labi pildīja savu

galveno uzdevumu — nodrošināt aizsardzību un būt

par patvēruma vietu.

Stāvoklis mainījās 14. gadsimta otrajā pusē, kad

kaujās sāka izmantot ugunsieročus. sim ieroču vei-

dam tālāk attīstoties, vecās mūra pilis arvien vai-

rāk neatbilda jaunajām fortifikācijas prasībām. Tā-

pēc pilis vajadzēja pārbūvēt, piemērojot tās uguns-

ieroču lietošanai. sajā nolūkā galvenokārt izbūvēja
speciālus, tā sauktos bateriju torņus lielgabalu uz-

stādīšanai. Kur tas bija iespējams, ugunsieročus iz-

vietoja arī uz nocietinājumu sienas un pils korpu-
sos. Ugunsieročiem arvien pilnveidojoties, kļuva

skaidrs, ka ar šiem uzlabojumiem nepietiek un no-

cietinātās pilis tik un tā zaudē militāru atbalsta

punktu nozīmi. Ne vienmēr karadarbības rezultātu

izšķīra cīņa par pilīm — nereti iznākums bija atka-

rīgs no lielu karaspēka masu sadursmes klajā laukā.

Bet vecās mūra pilis kļuva par savdabīgiem slaz-

diem, kuros iekļuvušiem karotājiem pēc ilgāka vai

īsāka aplenkuma atlika vienīgi kapitulēt.
Jau Reformācijas kustības satricinātā viduslaiku

Livonija ar tās ordeņa un bīskapu valstiņām pilnīgi
tika likvidēta 16. gadsimta otrajā pusē Livonijas kara

(1558 —1583) laikā. Taču politiskā sadrumstalotība

palika — bijušajās ordeņa zemēs uz rietumiem no

Daugavas izveidojās Polijas karaļa lēņu valsts —

Kurzemes un Zemgales hercogiste, bet bijusī Kur-

zemes bīskapija kļuva par autonomu Piltenes apga-

balu (sākumā Dānijas, vēlāk Polijas virsuzraudzībā).



šajās abās zemēs valdnieka vara bija nomināla —

faktiski tā atgādināja vācu muižnieku republikas.
Pēc muižniecības spiediena tika izdotas vairākas pri-

vilēģijas, ar kurām agrākie lēņi kļuva par alodiem,

t. i., to pārvaldītāju privātīpašumu. levērojamāko
vācu muižniecības pārstāvju rokās nokļuva arī liela

daļa agrāk neizlēņoto ordeņa un bīskapijas īpa-

šumu, arī daudzas nocietinātās mūra pilis — Aiz-

pute, Alsunga, Ēdole, Dundaga v. c. Jaunie īpaš-
nieki pilis sāka pārbūvēt un pielāgot savām vaja-
dzībām atbilstoši attiecīgā laikmeta estētiskajām

prasībām. Līdz ar to mūra pilis pilnīgi zaudēja no-

cietinājumu raksturu un kļuva par samērā greznām
lielo muižnieku rezidencēm.

Z. Bēts



levērojamu vietu starp Latvijas PSR kultūras piemi-

nekļiem ieņem viduslaikos celtās nocietinātās mūra

pilis. Tās, kā arī nedaudzas tālaika baznīcas ir vie-

nīgās līdz mūsdienām saglabājušās pirmās mūra

celtnes Latvijā. 13.—14. gadsimtā vācu iebrucēji,

par darbaspēku izmantojot vietējos iedzīvotājus,

Latvijā uzcēla apmēram 100 mūra pilis. Šodien no

tām lielākoties ir palikušas drupas un tikai nedau-

dzas vēl ir apdzīvojamas vai citādi izmantojamas.
Ilgajā pastāvēšanas laikā tās tikušas vairākkārt no-

postītas, tomēr vienmēr atkal atjaunotas un pār-
būvētas, piemērojot jaunām aizsardzības prasībām.
Tikai aptuveni 17. gadsimtā, ugunsieročiem arvien

pilnveidojoties, tās pakāpeniski zaudēja savu sākot-

nējo aizsardzības būves nozīmi un parasti tika pār-
vērstas par muižnieku grezni iekārtotām mītnēm.

Līdz 20. gadsimta sākumam ar piļu pētniecību

nodarbojās galvenokārt baltvācu vēsturnieki, pie-
mēram, K. Lēviss of Menārs, B. šmids un V. Nei-

manis. Viņu pētījumi lielākoties balstījās uz rakstīto

vēstures avotu studijām un daļēji uz vēstures pie-
minekļu vizuālu izpēti, turklāt tajā laikā, kad pilis
jau bija zaudējušas nocietinājumu būvju nozīmi. Lai

noskaidrotu to sākotnējo veidolu un dažādās pār-
būves, nepieciešami daudz plašāki pētījumi uz vie-

tas, konstrukciju zondāža un arheoloģiskie izra-

kumi.

Arī buržuāziskās Latvijas laikā piļu izpētei netika

pievērsta nopietna vērība, jo tās uzskatīja par ieka-

rotāju — vācu feodāļu — kultūras mantojumu.
Tikai padomju laikā, mainoties sabiedrības at-

tieksmei pret vēstures pieminekļiem, beidzot tika at-

zīta seno viduslaiku piļu kultūrvēsturiskā nozīme

mūra celtniecības un arhitektūras attīstībā Latvijā.

50. gadu beigās tika izdarīti pirmie pārbaudes izra-

kumi un restaurācijas darbi Turaidas pilī (arheologs

Autora
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A. Stubavs, arhitekti K. Vikmanis, G. Zirnis). Pir-

mos izrakumus un konservācijas darbus uzsāka arī

Cēsīs (arheologs R. Malvess, arhitekts O. Treigūts),

pēc tam pakāpeniski citās pilīs.

Arheologi viduslaiku piļu atliekas līdz šim vis-

vairāk pētījuši Gaujas un Daugavas baseinā, jo tur

mūsdienās izvērsās liela mēroga būvdarbi, piemē-

ram, Daugavas spēkstaciju kaskādes celtniecība, kas

bija saistīta ar plašu apgabalu applūdināšanu. Tur

ir strādājušas daudzas Latvijas PSR Zinātņu akadē-

mijas Vēstures institūta arheologu ekspedīcijas.1
Arheoloģiskā izpēte mūsdienās parasti notiek

pilsdrupās. Protams, daudz plašāku izziņas mate-

riālu var iegūt pilīs, kuras ir daudzmaz saglabāju-
šās un vēl ir saimnieciski izmantojamas, šādu cel-

tņu izpēti, to konservāciju un restaurāciju veic Lat-

vijas PSR Kultūras komitejas Restaurācijas institūts.

1973. gadā jau tika pabeigta daļēja viduslaiku pils
restaurācija Jaunpilī (arhitekti V. Druģis, E. Kalniņš).

Astoņdesmitajos gados pirmsprojekta izpēte
veikta vēl piecās Kurzemes pilīs. Faktiski tās ir pi-
lis, kas no apmēram 20 kādreizējā kuršu apdzīvo-

tajā teritorijā uzceltajām nocietinātajām pilīm līdz

mūsdienām saglabājušās vēl izmantojamā stāvoklī.

No pārējām lielākoties palikušas tikai nelielas dru-

pas, bet citas jau pilnīgi izzudušas. Gandrīz katrā

šajā grāmatā apskatītajā pilī izpētes gaitā atklāti

jauni līdz šim nezināmi tās garās būvvēstures pe-

riodi, precizēts pils sākotnējais veidols, noteikts se-

kojošo pārbūvju apjoms un raksturs. Tas ir ļāvis
izveidot pilnīgāku priekšstatu ne vien par tā laika

celtniecības tehniku un celtnes telpiskā apjoma un

arhitektūras formu veidošanas principiem un prak-
tiskajiem darba paņēmieniem, bet arī par vācu

iekarotāju un vietējo iedzīvotāju attiecībām, viņu
dzīves apstākļiem, kultūras līmeni un daudziem ci-

14
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tiem jautājumiem. Šāda viena tipa celtņu izpēte at-

sevišķā reģionā pārliecinoši atklāja to kopējās iezī-

mes un jāva izdarīt dažus vispārinājumus.
Dažās apskatāmajās pilīs arheoloģiskos pārbau-

des rakumus izdarīja Latvijas PSR Zinātņu akadē-

mijas Vēstures institūta arheologi un Latvijas PSR

Kultūras ministrijas Muzeju un kultūras pieminekļu
zinātniskās pētniecības padomes Arheoloģijas no-

daļas darbinieki. Atsevišķu pieminekļu fotogram-
metrisko fiksāciju izdarīja Rīgas Politehniskā insti-

tūta Inženierceltniecības fakultātes Ceļu, tiltu būves

un ģeodēzijas katedra docenta J. Klētnieka vadībā,
bet būvmateriālu ķīmiskās analīzes — Betonu me-

hānikas problēmu laboratorija vecākās inženieres

V. Teteres vadībā. Tika meklētas iespējas izmantot

jaunas pētniecības metodes, kas dotu ne vien jau-
nus atklājumus, bet arī ļautu pārbaudīt līdzšinējos

secinājumus. Tā, sadarbībā ar Rīgas Civilās aviāci-

jas inženieru institūta Problēmu laboratoriju tehnisko

zinātņu kandidāta J. Bogatirjova vadībā tika izmē-

ģināta grunts un mūra sienu zondēšana ar radio-

lokācijas metodēm, bet sadarbībā ar Latvijas PSR

Mežsaimniecības un mežrūpniecības ministrijas zi-

nātnes un ražošanas apvienību «Silava» zinātņu kan-

didāta E. špaltes vadībā koksnes paraugu datēšana

ar dendrohronoloģijas metodes palīdzību.
Visas šajā grāmatā aplūkotās pilis paredzēts da-

ļēji restaurēt un piemērot mūsdienīgai izmantoša-

nai. Tāpēc to izpēte turpināsies līdz pat restaurā-

cijas beigām, jo darba gaitā var rasties jauni, ne-

gaidīti atklājumi un atsevišķās detaļās var pat mai-

nīties restaurācijas projekti. Parasti pirmsprojekta
izpētes materiāli ir pieejami tikai šauram speciā-
listu lokam. Taču šoreiz, ievērojot izpildāmo darbu

lielo apjomu, kas prasīs vairāku gadu darbu, dau-

dzie vēstures un arhitektūras pieminekļu interesenti



šajā grāmatā tiek iepazīstināti ar daļu no nozīmī-

gākajiem līdzšinējās izpētes materiāliem. Gal-

venā vērība pievērsta apskatāmo piļu sākotnējam
veidolam un pārbūvēm, jo šis jautājums parasti ma-

zāk skarts mūsdienu literatūrā. īsumā pieminētas arī

pārbūves, pēc kurām pilis ieguvušas pašreizējo iz-

skatu, jo tās ļauj vieglāk saskatīt to vecākās pir-

matnējā veidā saglabājušās vai tikai nedaudz pār-
veidotās dalās.

Kurzemes

bīskapijas

pils Ēdolē

Ēdole ir vienīgā Kurzemes bīskapijas celtā pils,
kura vēl ir apdzīvojama. No kādreizējiem priekšpils

nocietinājumiem gan nekas nav saglabājies, bet pati
pils ilgajā pastāvēšanas laikā, kaut vairākkārt cie-

tusi karos un ugunsgrēkos, tomēr allaž atkal at-

jaunota un pārbūvēta. Pašreizējo izskatu pils visumā

ieguva tikai 19. gadsimta 30. gados, kad atbilstoši

tā laika gaumei tai tika izveidotas neogotiskas fa-

sādes. Vienlaikus pils pagalmā vārtiem priekšā uz-

cēla piebūvi, ko balsta smagas akmens kolonnas

un velves, kuras patiesībā ir tikai dekoratīvas, jo
ir veidotas no koka un apmestas. Tas viss kopumā
pili padara mums tik ierasti senatnīgu.

Tomēr zinātājs pils būvķermenī var saskatīt dau-

dzas sākotnējās pils daļas, kuras saglabājušas pir-

matnējo veidolu vai vēlākajās pārbūvēs ir tikai ne-

daudz pārveidotas.
2

Rakstītos avotos nav konkrētu ziņu par to, kad

pils celta. Vienīgi 1753. gadā iznākušajā J. Arnta

hronikā apgalvots, ka 1275. gadā pili cēlis ordeņa
mestrs Valters Nordeks.3 šis pils celtniecības gads
vēlāk atkārtojas arī vairākos jaunāko laiku pils būv-

vēstures apcerējumos. 1979. gadā Vācijā izdotajā

16



Ēdoles pils pēdējā īpašnieka pēcteča U. Bēra un

A. Zēninga grāmatā par Ēdoles pili un kādreizējiem
Bēru īpašumiem Kurzemē apgalvots, ka pēc viņu
rīcībā esošajiem dokumentiem pili cēlis bīskaps
Heinrihs laikā no 1264. līdz 1276. gadam. 4 Ar šādu

datējumu aptuveni saskan arī pils sienu mūrējuma
veids un celtniecībā lietoto ķieģeļu izmēri.5

Pils atrodas augstā Vankas upītes krastā pašā
stāvās nogāzes malā. Stāvais krasts un vēlāk uz-

plūdinātā upīte pili aizsargājusi tikai no vienas pu-

ses, tāpēc no pārējām trim pusēm pili norobežojuši
gari un dziļi nocietinājumu grāvji, kuri veidojuši
regulāru taisnstūri ar 66 un 150 m garām malām.

Ēdoles pils
no ziemeļrietumu puses.

17
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17. gadsimtā sākotnējā upītes aizsprosta vietā uz-

cēla dzirnavas, kuru slūžas arī tagad ūdens līmeni

pie pils uztur apmēram agrākajā līmenī. Lai aiz-

sprostu pasargātu no ienaidnieka, netālu no tā

ezerā uz mākslīgas saliņas bijis uzcelts mūra sarg-

tornis. U. Bērs un A. Zēnings apgalvo, ka 1913. ga-

dā, labiekārtojot pils teritoriju, pie nocietinājumu

grāvja atsegti kādreizējās priekšpils apkārtmūru un

triju apaļu torņu pamati. Divi no tiem sargājuši pa-

ceļamo tiltu, kurš atradies iepretī pils vārtiem. Viņi

pie priekšpils nocietinājumiem pieskaita arī kādu

lielu noliktavu, kura atradusies iepretī pils ziemeļ-
austrumu stūrim un kurā no upes puses varējis
iebraukt ar laivām. lespējams, ka tie bijuši tā sau-

camie ūdensvārti. šī celtne nojaukta tikai 1860. ga-

dā. Tā attēlota kāda 19. gadsimta nezināma autora

pils zīmējumā.
6 Diemžēl pagaidām nekādas citas

precīzākas ziņas par priekšpils sākotnējo veidolu

nav atrastas.

Septiņdesmito gadu pētījumos tika konstatēts, ka

pašā Vankas krastā, vieglāk aizsargājamā vietā vis-

pirms uzcelts pašreizējās pils ziemeļaustrumu un

vēlāk tam pretī esošais dienvidrietumu korpuss, kurā

patlaban atrodas arhitektoniskā izveidojuma ziņā
izcilākās pils telpas: baltā zāle un sarkanā istaba.

Vienlaikus ar dienvidrietumu korpusu uzcēla abus

korpusus savienojošās nocietinājumu sienas un vārtu

torni dienvidaustrumu sienā, tādējādi radot slēgtu

pils pagalmu.
7

Šādā veidā pils pastāvējusi neilgu laiku, jo drīz

vien tā tikusi paplašināta, pagalmā pie ziemeļrie-
tumu nocietinājumu sienas uzceļot vēl trešo dzīvo-

jamo korpusu. Tāpēc arī šodien ziemeļrietumu kor-

pusam ārsiena ir biezāka nekā abiem pārējiem kor-

pusiem, jo sākotnēji tā bijusi brīvstāvoša nocie-

tinājumu siena. Trešais, pēdējais korpuss acīmredzot



celts 13.—14. gadsimtu mijā. 8 Tas tagad aizsedz

vairākas pirmā un otrā korpusa logailas, un tā pa-

galma siena pie abiem stūriem ir ieliekta, lai ne-

aizsegtu ieejas sānu korpusos.
Sākumā pilij bijuši tikai divi stāvi un ieroču gale-

rija bēniņos. Visas dzīvojamās telpas atradušās ot-

rajā stāvā. Aizsardzības apsvērumu dēļ durvis un

logi galvenokārt bijuši vērsti uz pagalmu, un, lai

iekļūtu otrā stāva telpās, visapkārt pagalmam otrā

stāva līmenī stiepusies atklāta galerija, uz kuru no

pagalma vedušas kāpnes. Ārsienās nelieli lodziņi

bijuši tikai otrā stāva telpām, tāpēc vislabāk iz-

gaismotās un izsauļotās telpas atradušās vispirms

uzbūvētajā ziemeļaustrumu korpusā, kas tolaik, do-

mājams, galvenokārt izmantots dzīvojamām istabām.

19. gadsimta nezināma

mākslinieka zīmētā Ēdoles

pils: 1
—

noliktava jeb
kādreizējie ūdensvārti.

19



Ēdoles pils — viens no

raksturīgiem viduslaiku

piļu tipiem

20

Pašreiz vairums dzīvojamo telpu atrodas dienvid-

rietumu korpusā, kaut gan tās tur iekārtotas daudz

vēlāk, kad pils jau bija zaudējusi nocietinājumu
būves nozīmi un ārsienās varēja izlauzt plašus

logus.
Pils galvenā dominante bija vārtu tornis, kuram

sākumā bijuši vismaz četri stāvi. Tas izmantots ap-

kārtnes novērošanai un uzbrukuma gadījumā pils

aizstāvjiem noderējis par pēdējo patvēruma vietu.

Par to liecina kāda sena durvju aila pret pagalmu
vērstās torņa sienas ceturtajā stāvā. Kādreiz uz to

no tornim blakusesošās nocietinājumu sienas ieroču

galerijas vedušas atklātas kāpnes. Torņa sienā vei-

dotā aila ir slīpa, lai pils aizstāvjus, ja uzbrucēji

jau būtu ielauzušies pils pagalmā, caur durvīm ne-

varētu trāpīt tiešā tēmējumā. Tagad šo durvju aiļu

var redzēt no vēlāk pagalmā uzceltās ēdamistabas

bēniņiem.
Šāda pils ar diviem paralēliem dzīvojamiem kor-

pusiem un vārtu torni korpusus savienojošā nocie-

tinājumu sienā atbilst tolaik izplatītam piļu tipam.
Piemēram, tieši tāda bijusi Lietuvas lielkņaza pils tās

kādreizējā galvaspilsētā Trakos. Tā celta 14. gad-
simtā uz Calves ezera salas.9 Vismaz triju šāda

tipa piļu atliekas saglabājušās Polijā. Divas no tām,

tāpat kā Traku pils, celtas uz salām. Tā ir arhibīs-

kapa pils Lovicā, celta 1355. gadā, un bīskapa

pils Borislavicē, par kuru zināms, ka tā celta pirms
1423. gada. Vienīgi 14. gadsimtā celtā kņaza pils
Livā, tāpat kā Ēdole, atrodas upes krastā. 10

šīs pilis arī pēc lieluma ir apmēram vienādas, un

jādomā, ka tām visām par paraugu noderējusi kāda

uz salas celta pils. 11

Arī Baltijas piļu pētnieks K. Lēviss of Menārs

Ēdoles pili nosaucis par ūdenspili, kaut gan tā, at-

razdamās uz upes krasta, ne ar ko būtiski neat-



šķiras no citām Livonijas pilīm. Diemžēl viņš nav

devis nekādu motivējumu šādam nosaukumam.12

Par to, kā Ēdoles pils izskatījusies sākumā, šo-

dien vislabāk varam spriest pēc Traķu pils Lietuvā,

kura tagad ir restaurēta. Protams, Ēdoles pils bi-

jusi vienkāršāka nekā Lietuvas lielkņaza pils. Pie-

mēram, Ēdolē telpām nav bijuši velvēti griesti. To-

20. gadsimta 60. gados
restaurētā Traķu pils
Lietuvā.

21
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mēr plānā Ēdole ir pat nedaudz lielāka par Traķu
pili.

Līdz mūsdienām vismazāk pārveidots pils pirmais
stāvs, kuru tagad dēvē par pagrabu. Pret pagalmu
vērstajās ārsienās saglabājušās gandrīz visas sākot-

nējās šaurās durvju ailas ar segmentveida pārse-
dzēm un vairākas nelielas logu ailas. No vecajām
durvju ailām, kuras otrajā stāvā veda uz pagalma
pusē esošo galeriju, saglabājušās tikai divas, pa vie-

nai ziemeļaustrumu un ziemeļrietumu korpusā. Pā-

rējās durvis un lielie logi ārsienās izlauzti daudz

vēlāk, kad pils jau bija zaudējusi nocietinājumu
nozīmi.

Vēlākās pārbūvēs pilnīgi izzudusi dienvidrietumu korpusa
sākotnējā galasiena blakus tornim, bet ziemeļaustrumu korpusa
galasiena, kas vērsta uz pašreizējo saimniecības pagalmu,
liekas, ir vairākkārt pārmūrēta visā augstumā. Tagad tā ir

vairāk nekā par 50 cm izgāzusies uz āru un to notur tikai

saimniecības pagalmā vēlāk uzceltā piebūve.

Sākotnējais mūrējums visaugstāk, proti, līdz ce-

turtajam stāvam, saglabājies vārtu tornim, tomēr

kādreizējo šaujamlūku vietā tagad ir izlauzti plaši
logi un durvis. Sākotnējās šķērssienas saglabājušās
tikai ziemeļaustrumu korpusā. Tās tikai tūlīt nav

pamanāmas, jo kādreizējās lielās telpas vēlāk ar jau-
nām šķērssienām sadalītas mazākās.

Pagrabs ir tikai zem ziemeļaustrumu korpusa.
Sākumā tam, tāpat kā pils augšējiem stāviem, bijis
koka pārsegums, bet pašreizējā velve un ķieģeļu
klons, spriežot pēc ķieģeļu izmēriem, izbūvēti

1 6.— 17. gadsimtā.

U. Bērs un A. Zēnings raksta, ka 1913. gadā,
veicot pilī pētījumus, esot atrasti trīsstāvu pagrabi,
turklāt

no paša apakšējā stāva esot vedusi eja līdz

ezera krastam. Tā kā autori pils pirmo stāvu arī dēvē



23

par pagrabu, tad iznāk, ka pilij kādreiz bijuši divi

pagrabstāvi. Tomēr 70. gadu pētījumos nekādi citi

pagrabi zem īstā pagraba netika atrasti. 13 Acīmre-

dzot autori atļāvušies atstāstīt kādu senu teiku, kā-

das par Ēdoles pili, tāpat kā par citām Latvijas pi-
līm, parasti stāsta vietējie iedzīvotāji, šādi nostāsti

radušies ļoti sen, un no paaudzes uz paaudzi tie tiek

papildināti un izpušķoti. Liekas, ka Ēdolē apakšzemes

ejas meklētas jau kopš seniem laikiem. Ziemeļaus-
trumu korpusa pagraba galasiena kādreiz izlauzta

Ēdoles pils plānojuma
nospraušanas paņēmiens.

Ēdoles pils —
viens no

raksturīgiem viduslaiku piļu
tipiem: A —Ēdole 13. gs.;

B
— Traķu pils Lietuvā

14. gs.; C — Lovicas pils

Polijā 1355. gadā; D —

Livas pils Polijā 14. gs.;
E

— Borislavices pils

Polijā.
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Pils vertikālo izmēru

nospraušanas paņēmiens.
durvju aila, kura vēlāk aizmūrēta. Grūti izskaidrot,

kāpēc fas darĪTS( jo paTiesTbā zem korpusa pēdējās

telpas pagrabs nekad nav bijis. Var pieņemt, ka pils

iedzīvotāji aiz sienas meklējuši vecus aizbērtus pa-
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grabus un gribējuši tos atjaunot vai arī meklējuši ve-

cos nostāstos minētās pazemes ejas. l 4
Izdarot pils uzmērījumu grafisko analīzi, izdevās

noskaidrot, kā veidots ziemeļaustrumu korpusa plā-

nojums un viss pils telpiskais apjoms. Senatnē celt-

nieki, veidojot ēkas plānojumu un apjomu, tās at-

sevišķo daļu izmērus atvasināja ar dažādu ģeomet-
risku sakarību palīdzību, kuras šodien dēvē par seno

celtnieku praktiskiem darba paņēmieniem. Jādomā,
ka šie paņēmieni zināmā mērā aizstāja mūsdienās iz-

mantotās konstrukciju stiprības aplēses. Seno celt-

nieku darba paņēmienus varam atklāt ar grafisko
analīzi. Tās teorētisko pamatojumu izstrādājuši pa-

domju zinātnieki, un tā ir viena no plaši lietotām pie-
minekļu izpētes metodēm.15 Ar šo metodi bieži vien

var restaurēt arī celtnes zudušās daļas.
Pils apjoma veidošanas pamatmērs jeb modulis ir

bijis 6,77 m (24 ģermāņu pēdas). Tas atbilst visve-

cākā — ziemeļaustrumu — korpusa iekšējam platu-
mam pirmā stāva līmenī, no kura atvasināti visi pā-

rējie pils plānojuma un augstuma mēri. Piemēram,

ziemeļaustrumu korpusa divu pirmo telpu kopējais
garums ir vienāds ar diviem moduļiem, turklāt viena

telpa plānā ir kvadrāts. 16

Tomēr, plānojumu nospraužot, pieļautas neprecizi-
tātes. Piemēram, korpusa ārsienas nav paralēlas, tā-

pēc iekštelpu platums mainās no 6,77 līdz 6,59 m.

Tas pats attiecas uz dienvidrietumu korpusu. Arī tas

nav nosprausts paralēli ziemeļaustrumu korpusam —

senie celtnieki kļūdījušies par 24 cm. Attālums starp
abiem korpusiem jeb pagalma platums noteikts, par

izejas punktu pieņemot ziemeļaustrumu korpusa pla-

tumu, tātad jau dabā esošu lielumu. Pie vārtu torņa
tas ir vienāds ar divu tādu vienādmalu trīsstūru ko-

pējo augstumu, kuru malu garumi atbilst ziemeļaus-
trumu korpusa platumam. Pēc attiecīgo trīsstūru pa-

Seno celtnieku darba

paņēmiens, kura pamatā
ir vienādmalu trīsstūra

parametru attiecības.
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Visbiežāk izmantoto trīs

stūra parametru kombinā-

cijas.

rametriem reizē ar pagalma platumu noteikts arī

vārtu torņa izvirzījums. Nospraušanas vai uzmērīša-

nas kļūda attiecībā uz pagalma platumu ir pieci cen-

timetri, bet attiecībā uz torņa izvirzījumu tikai viens

centimetrs.

Tātad pils plānojuma un apjoma veidošanas pa-
matā ir vienādmalu trīsstūra augstuma un malas ga-

ruma attiecības.

Dienvidrietumu korpusam platums ir tāds pats kā ziemeļ-
austrumu korpusam, taču iekštelpu platums ir lielāks tieši

par tik centimetriem, par cik centimetriem šim korpusam pa-

galma siena ir plānāka nekā ziemeļaustrumu korpusam. Tas

norāda arī uz abu korpusu celšanas secību, jo, ievērojot aiz-

sardzības apsvērumus, pēc slēgtā pagalma izveidošanas dien-
vidrietumu korpusa pagalma sienai nevajadzētu būt tikpat
biezai kā vispirms uzceltajam brīvstāvošajam ziemeļaustrumu

korpusam.

Pašreizējie pils stāvu augstumi visumā atbilst to

sākotnējiem augstumiem, jo atbilstoši stāviem mainās

arī ārsienu biezums. Izdarot grafisko analīzi, konsta-

tēts, ka stāvu augstumi, ieskaitot pagrabu, no grī-
das līdz grīdai bijuši vienādi ar pusi no moduļa. 1,

1559. gadā, īsi pirms Livonijas sabrukuma, bīskaps
Johans IV Kurzemes bīskapiju pārdeva Dānijas ka-

ralim, kas to uzdāvināja savam brālim Magnusam.
Pret šo darījumu krasi iebilda bīskapijas pēdējais

domprāvests, no Hanoveras ieceļojušais Ulrihs Bērs,

kurš pretendēja uz bīskapa amatu. Lai Bērs atteiktos

no savām pretenzijām, jaunais bīskaps Magnuss
1561. gadā viņam iznomāja lielus zemes īpašumus,
arī Ēdoli. Maz ticams, ka Kurzemes bīskapija īsi

pirms pastāvēšanas beigām Ēdoles pilī vēl būtu iz-

darījusi kādas plašākas pārbūves, tāpēc jādomā, ka

ugunsieročiem tā galvenokārt piemērota Bēru val-

dīšanas laikā. Droši vien tolaik vispirms ticis uzcelts

apaļais bateriju tornis pils rietumu stūrī. Tas sākumā
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bijis zemāks nekā pašreiz un tam, tāpat kā vārtu

tornim, bijuši četri stāvi.

Torņa pirmajam stāvam ir kupolveida velve, kas

mūrēta no tāda paša lieluma ķieģeļiem kā torņa sie-

nas.
18

Pirmajā stāvā tornim bijušas trīs šaujamlūkas.

Otrajā un trešajā stāvā šaujamlūkas nav saglabāju-
šās, jo tur vēlāk iekārtotas dzīvojamās telpas un iz-

lauzti plaši logi. Ceturtajā stāvā nekāda liela pār-
būve nav notikusi, šaujamlūkas vienkārši aizmūrētas,
bet to aprises sienā vēl labi saskatāmas.

Lai saglabātu neskartu pils stūra mūrējumu, torņa pirmā
stāva ieejas durvju aila iziauzta korpusa galasienā un pils
ārpusē izveidots līks gaitenis. Līdzīgu apsvērumu dēļ tornim

nav pagraba, jo, to izbūvējot, būtu lielā apjomā jāatsedz

pils pamati, ko pat tā laika celtnieki uzskatījuši par bīs-

tamu.

levērību pelna tas, ka torņa atsevišķo daļu sav-

starpējie izmēri atvasināti pēc zelta griezuma attie-

cībām. Torņa ārējā diametra attiecība pret iekštelpu
diametru un iekštelpu diametra attiecība pret velves

sfēriskā kupbla rādiusu ir 1 : 0,618, kas atbilst zelta

griezumam. Par torņa celtniecības pamatmēru jeb
moduli acīmredzot ir bijis pieņemts tā ārējais rā-

diuss, kas ir 4,59 m un atbilst 16 Hamburgas pēdām

jeb vienai mērrīkstei. Pēc tāda paša paņēmiena no-

sprausti arī Alsungas pils torņu izmēri. Tie pagai-
dām ir senākie mums zināmie gadījumi, kad Lat-

vijā celtniecībā izmantotas zelta griezuma attiecības.

Pēc U. Bēra un A. Zēninga uzskatiem, arī nelielā

plānā taisnstūrveida piebūve pie pils ziemeļaustrumu
fasādes bijis nocietinājumu tornis, jo tikai pēc
1905. gada atjaunošanas darbiem tā šaujamlūkas esot

pārveidotas par logailām. Tā tas varētu būt, tomēr

šis tornis, liekas, celts nedaudz vēlāk nekā apaļais
tornis, jo tā celtniecībā lietoti cita izmēra ķieģeļi.

Sī piebūve jeb četrstūrveida tornis uzcelts tieši

16. gadsimtā populārā
zelta griezuma proporcijas
un to konstruēšana.



Apaļā torņa apjoma
veidošanas paņēmiens:
B — torņa iekšējais
diametrs, R1 — torņa
ārējais rādiuss, R 2 —

torņa iekšējais rādiuss,

R3 — torņa velves

liekuma rādiuss.



Pils zaudē

nocietinājumu būves

raksturu
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iepretī pils ziemeļaustrumu fasādes centram jau tad,
kad tā vēl bija daudz īsāka nekā tagad, jo piebūves

abpus vārtu tornim vēl nebija uzceltas. 19

Sešpadsmitajā gadsimtā pils bijusi aizsargāta at-

bilstoši visām tālaika ugunsieroču lietošanas prasī-
bām. Bez priekšpils nocietinājumiem ar trim torņiem,
kurus piemin U. Bērs un A. Zēnings, pili no saus-

zemes puses pilnīgi aizsedza vecais, stipri uz āru

izvirzītais vārtu tornis un jaunais apaļais bateriju tor-

nis, bet trešais, mazākais, pret Vankas upīti vērstais,

pili sargāja ziemā, kad uzplūdinātā upe bija aiz-

salusi. Par pils aizsardzības spējām liecina arī tas,

ka 1583. gadā, tā saucamajā Piltenes mantojuma

karā, poļu karaspēks pili nespēja ieņemt. Kādi zau-

dējumi nodarīti pilij, nav zināms, iespējams, ka tad

cietis tās ziemeļu stūris, jo ziemeļaustrumu korpusa

sākotnējā galasiena, kas vēlāk pārmūrēta visā aug-

stumā, līdz mūsdienām nav saglabājusies.

Pretrunīgas ir ziņas, ka pils cietusi arī no zviedru uzbru-

kuma. B. Smids raksta, ka 1617. gadā pils daļēji izdegusi, bet

U. Bērs un A. Zēnings tikai starp citu piemin, ka liels

ugunsgrēks Ēdolē izcēlies 1622. gadā.

Par priekšpils nojaukšanu pagaidām ir zināms, ka

tas noticis U. Bēra laikā, kuram pils piederējusi līdz

1667. gadam. Domājams, ka drīz pēc tam pils pār-

vērsta par greznu muižnieku mītni ar plašām dzī-

vojamām un reprezentācijas telpām.
Pils vecākais attēls ir J. K. Broces 1795. gada

zīmējums, kurā tā attēlota jau ar trim stāviem un

daudzām piebūvēm pie dienvidrietumu un ziemeļ-
rietumu fasādēm.20 Var domāt, ka pils iedzīvotājus
vairs nav apmierinājušas drūmās un no pagalma
slikti izgaismotās telpas pils ziemeļaustrumu kor-

pusā un tāpēc celtas piebūves ārpusē pie dienvid-

rietumu korpusa. Plašās piebūves visprecīzāk attē-
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1827. gadā K. Vilonga
zīmētā Ēdoles pils.

lotas marķīza Pauluči albumā ievietotajā mērnieka

K. Vilonga 1827. gada zīmējumā. 2 Rodas iespaids,
ka pēc apjoma un formas atšķirīgās piebūves cel-

tas bez vienota kopēja plāna, turklāt tās ar savu

haotisko veidolu pilnīgi aizsedza pils sākotnēji
vienkāršo un formā lakonisko kodolu. Konkrētas

ziņas par piebūvju celšanas un to būvēšanas se-

cību nav saglabājušās. Zināms vienīgi, ka kādu

piebūvi pie pils ziemeļrietumu fasādes cēlis Henrihs

Frīdrihs II Bērs, kuram pils piederējusi no 1740. līdz

1807. gadam. Viņš ir arī tas, kas ezerā uz mākslī-

gās saliņas kādreizējā sargtornī iekārtojis koncert-

zāli. Par pils iekārtojumu ap 1820. gadu var spriest
pēc guberņas arhitekta Heinriha Eduarda Dihta

zīmētā plāna. Līdz mūsdienām zīmējums gan nav



K. Lēvisa of Menāra

zīmētais Ēdoles pils plāns
pēc guberņas arhitekta

H. E. Dihta 1820. gada
uzmērījuma.



saglabājies, taču to redzējis un vēlāk pārzīmējis
K. Lēviss of Menārs.22 No pārzīmējuma uzzinām, ka

plašajās piebūvēs pie pils dienvidrietumu fasādes

atradies pils īpašnieka kabinets, bibliotēka, viesis-

taba, biljarda zāle un vēl kāda zāle. Galvenā ieeja

pilī vedusi no pagalma galerijas dienvidrietumu kor-

pusa vidū. leejas halli ar pils trešo stāvu savieno-

jušas kāpnes. No halles varējis nokļūt arī plašajās

piebūvēs pils ārpusē. Dienvidrietumu korpusā otrajā
stāvā izcilāka bijusi vienīgi ēdamzāle, bet pārējās

pils īpašnieku dzīvojamās telpas acīmredzot atra-

dušās trešajā stāvā, kuru neaizsedza piebūves. Zie-

meļrietumu korpusā atradusies virtuve un kalpotāju

ēdamistaba, ziemeļaustrumu korpusā — saimniecī-

bas telpas un kalpotāju dzīvojamās istabas.

Deviņpadsmitā gadsimta trīsdesmitajos gados
Eiropā par vadošo arhitektūras stilu kļūst eklektisms

un celtņu arhitektoniski mākslinieciskajā apdarē sāk

izmantot visu iepriekšējo laikmetu stilus, šajā laikā

Ēdoles pilī sāk saimniekot Ādolfs Verners Bērs, kurš

nolemj to pilnīgi pārbūvēt.
23 Pirms tam viņš bija

daudz ceļojis un ilgi uzturējies Anglijā un Skotijā,

tāpēc par būvdarbu vadītāju pieaicināja angļu arhi-

tektu.

Kad 1835. gadā nojauca piebūves pie pils dien-

vidrietumu fasādes, skatienam atklājās pils senais

kodols, tikai jau ar trim stāviem. No agrākiem lai-

kiem saglabājās vienīgi divas piebūves abpus vārtu

tornim, tās bija pilnīgi saplūdušas ar veco pils pa-

matkodolu, bez tam vēl saglabājās piebūve pie
ziemeļrietumu fasādes blakus apaļajam tornim. Vē-

lāk tur izveidojās saimniecības pagalms. Pils fasā-

des tika pārveidotas neogotikas stilā līdzīgi Tjū-
doru dzimtas pilīm Anglijā. 24 Frontoni ieguva kāpšļ-
veida siluetu un šauras logailas ar smailloku arkām.

Līdzīgu izveidoja arī vārtu portālu. Vārtu tornim

Viltus viduslaiki
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uzcēla vēl vienu, plānā astoņstūru augšstāvu ar

smailloku logailām un dzeguļveidīgu torņa nobei-

gumu. Arī apaļajam tornim tika izveidota uz āru

izvirzīta dzeguļu josla. Pie torņa, perpendikulāri

pilij, ierīkoja plašu ziemas dārzu, kas pie nocietinā-

jumu grāvja nobeidzās ar torņveida celtni. To, tā-

pat kā pils torņus, vainagoja dzeguļu josla. Dienvid-

rietumu korpusa fasāde ar lielajiem logiem un plašo
terasi gandrīz nemainīta saglabājusies līdz mūsdie-

nām. Kāda izskatījusies Ēdoles pils, redzam

V. Z. štavenhāgena zīmējumā, un ar nelielām iz-

maiņām tāda tā ir arī pašlaik.
25

Ēdoles pils pēc 1840. gada

pārbūves.
V. Z. Štavehāgena
gravīra.
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Ēdoles pils pagalma
piebūves kolonnas.

Tomēr pašā pilī notika lielas pārmaiņas. Nobeidzot

pils pārbūvi 1840. gadā, pagalmā vārtiem priekšā
uzcēla jaunu piebūvi, kuras pirmo stāvu balstīja sma-

gas mūra kolonnas. Jaunā piebūve, kurā iekārtoja
ēdamistabu, aizsedza galveno ieeju dienvidrietumu

korpusā, tāpēc to pārcēla uz vietu, kur tā atrodas

arī tagad. Līdz ar to dienvidrietumu korpusā pilnīgi
tika mainīts telpu iekšējais plānojums. Otrajā un tre-

šajā stāvā tas līdz mūsdienām vairs nav saglabājies,

jo pēc 1905. gada ugunsgrēka pils atkal tika stipri
pārbūvēta. Saglabājies tikai pirmā stāva plānojums,
kur gadsimta sākumā tika izbūvētas vēl līdz pat šim

saglabājušās lēzenās segmentveida velves. 26 Katrā

ziņā pirmā stāva plānojums ar masīvajām ķieģeļu
šķērssienām pilnīgi atšķiras no K. Lēvisa of Menāra



Pils dienvidrietumu

korpusa plānojums. A —

otra srava pians ap

1830. gadu: I—kabinets,

2 — bibliotēka, 3 —

viesistaba, 4 — biljarda

zāle, 5 — zāle, 6 —

ēdamzāle, 7 — halle,
8

— tornis; B — pirmā
stāva plāns pēc 1840. gada
pārbūvēm; C — otrā

stāva plāns pēc pils

atjaunošanas 1906.—

1911. gadā: 9 — brūnā

istaba, 10 — kādreizējās
ēdamzāles un halles vietā

izveidotā sarkanā istaba,
11 — baltā zāle,
12 — ēdamistaba.



Pils atjaunošana

pēc 1905. gada
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zīmētā agrākā pils plāna, kāds tas bijis pirms
A. V. Bēra izdarītās pils pārbūves. Domājams, ka pēc
1835.—1840. gada pārbūves dienvidrietumu korpusa

otrajā stāvā bijušas vairākas reprezentācijas telpas,
bet trešajā stāvā — dzīvojamās telpas. Pili pārbū-

vējot, stipri mainīts otrā stāva augstums. Uz to no-

rāda tas, ka trešajā stāvā kādreizējās pret pagalmu
vērstās logailas, kas vēlāk aizmūrētas un pārvērstas

par nišām, tagad sākas tūlīt virs grīdas. Pils ārpusē,
dienvidrietumu korpusa priekšā no terases līdz no-

cietinājumu grāvim un ziemas dārzam, iekārtoja krāš-

ņus apstādījumus. Turpat nocietinājumu grāvī ierī-

koja laivu piestātni ar atpūtas laukumiņu, uz kuru

veda akmens pakāpieni, bet tālāk, iepretī vārtu tor-

nim, pār grāvi no akmeņiem uzcēla arkveida tiltu.

Tajā pašā laikā pils ziemeļrietumu pusē uzcēla

piebūvi un stipri pagarināja pretī esošo apaļā torņa

piebūvi, šīs abas piebūves veidoja pils saimniecības

pagalmu, kurš tomēr vēl no visām pusēm nebija no-

slēgts. Abus pagalmus savienoja pils ziemeļrietumu

korpusā agrāk izlauztā vārtu aila, kura pieminēta
1827. gadā sastādītajā Pauluči albumā. Saimniecības

pagalmu norobežojošajā korpusā blakus apaļajam
tornim no tiem laikiem, kad korpuss vēl bija uz pusi

īsāks, saglabājies kāds no ķieģeļiem veidots per-

spektīviskais portāls ar smailloku arku. Portāls atra-

dies korpusa galā. Tagad to parasti nemaz neievēro,

jo tas savieno divas saimniecības telpas, kas ne ar

ko īpaši neizceļas.
1905. gada revolūcijas laikā pili nodedzināja. No

uguns daudzmaz paglābās tikai pirmā stāva un torņa
velves. Atjaunošanas darbus uzsāka 1906. gadā.

lekštelpu atjaunošana ieilga līdz pat 1911. gadam,
bet saimniecības pagalma izveidošana, fasāžu pār-
veidošana un pils labiekārtošana turpinājās līdz

1916. gadam. Kārtējo reizi tika mainīts pils plāno-



jums, it īpaši dienvidrietumu korpusā. Otrajā un tre-

šajā stāvā tur neviena šķērssiena vairs nebalstās uz

vecajām pirmā stāva mūra nesošajām sienām, šķērs-

siena, kas atdala tagadējo sarkano istabu no baltās

zāles, balstās tieši uz velves cekulu, tāpēc velve ir

Ēdoles pils galvenā fasāde

ar vārtu torni.
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Ēdoles pils pašreizējais
otrā stāva plāns:
t — bijusī ēdamistaba,
2 — zaļā istaba,
3 — sarkanā istaba,
4 — baltā zāle,
5

— bijusī bibliotēka,
6 — bijušās dzīvojamās
telpas, 7 — ieejas halle.

stipri deformējusies, tā ka to nācās pastiprināt ar

mūra stabiem.

Tātad visas tagadējās reprezentācijas telpas dien-

vidrietumu korpusa otrajā stāvā pēc 1905. gada

ugunsgrēka ir iekārtotas pilnīgi no jauna. To der pa-

turēt prātā, klausoties nostāstu par it kā nenomaz-

gājamu asins traipu uz pašreizējās sarkanās istabas

sienas un par kamīnu, kas esot uzcelts, lai traipu no-

segtu.
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Kā vēsta nostāsts, Ēdoles pils pirmā Bēru dzimtas īpaš-
nieka mazdēli Johans un Frīdrihs iemīlējušies Dundagas Mai-

dela meitā, straujajā Sibillā. Reiz strīda karstumā Johans

nodūris savu brāli, notašķīdams ar asinīm sienu. Viņš asinis

no sienas nomazgājis un par brāļa nāves cēloni uzdevis

trieku. Vēlāk Johans apprecējis Sibillu. lepazīstinot jauno
sievu ar pili, viņš to ievedis arī istabā, kur notikusi slep-
kavība un kur atkal spilgti rēgojies asinstraips. Lai savu

vainu izpirktu, Johans uzcēlis baznīcu un mūža nogalē licis,

lai viņu apglabā zem tās sliekšņa, jo tad visi dievlūdzēji ies

viņam pāri. Asinstraips, ko nekādi nav bijis iespējams no-

mazgāt, sākumā aizsegts ar skapi, bet 1841. gadā tajā vietā

uzmūrēts kamīns.27

lespējams, ka šis nostāsts tiešām balstās uz kādu patiesu

notikumu, tikai ar laiku ir mainījusies darbības vieta un arī

darbojošās personas. levērojot U. Bēra un A. Zēninga grā-
matā minētos kādreizējo pils īpašnieku biogrāfiskos datus,
varētu domāt, ka nostāsts radies ap 1623. gadu, kad pilī

dzīvoja nevis Ulriha Bēra mazdēli, bet gan viņa brāļadēli
Verners un Johans. Verners Bērs (1565—1623) patiešām
noslepkavots, taču to izdarījis nevis viņa brālis, bet gan

dēls Filips. Toties Johans patiesi piecus gadus pēc brāļa
nāves apprecējis Sibillu Maidelu, tikai ne Dundagas, bet gan

Cīravas Hermaņa meitu. Turpretī nostāstā minēta Dundagas

Sibilla, kura patiesībā bijusi Oto Maidela sieva, nevis meita

un kuras meitas uzvārds bijis Ostena-Zakena. Un zem baz-

nīcas sliekšņa apglabāts nevis sākumā minētais Johans, bet

gan viņa brāļa Ulriha mazdēls, kuru arī sauca par Johanu

un kurš miris daudz vēlāk — 1722. gadā. 17. gadsimtā pilij
ir bijis pavisam cits telpu plānojums un sarkanā istaba at-

radusies pavisam citā vietā.

Tagad sarkanajā istabā bez tradicionālā sarkanā

krāsojuma vēl ievērojamas arhitektoniskā ziņā ir lē-

zenās krusta velves. Līdzīgas velves ir vairākās pils

telpās un arī pagalma piebūvē zem 1840. ccdā cel-

tās ēdamzāles, taču šodien velvēm ir tikai dekoratīva

nozīme, jo tās veidotas kokā, bet ribojums ievilkts

apmetumā. Pēc formas tās it kā sasaucas ar neogo-

tiskā stilā ieturētajām fasādēm, tāpēc varētu domāt,
ka tās ir zināma atskaņa no pils kādreizējiem inter-

jeriem. Visai izteiksmīgs neogotikas interjers bijis
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Sarkanā istaba pēc pils

atjaunošanas 1911. gadā.
galvenās ieejas hallei. Tagad par to liecina vienīgi

kāpņu ozolkoka margas. Vēl nesen šo halli ar pils
dienvidrietumu korpusu savienoja plaša aila, ko no-

slēdza arka, un sienas sedza ozolkoka pa-

neļi.

Pilnīgi atšķirīgs interjers ir baltajai zālei un ēdam-

istabai. Baltā zāle šādu nosaukumu ieguvusi tāpēc,
ka tā bijusi apšūta ar klasicisma stilā ieturētiem balti

lakotiem sienu paneļiem, kurus rotājuši atturīgi zeltīti

medaljoni. Griesti bijuši gludi, sienas virs paneļiem



iztapsētas ar auduma tapetēm, tās vainagojusi kla-

siska dzega ar šauru augu motīva josliņu.
Ēdamzālē dominē tumšie ozolkoka paneļi un

griestu apšuvums. Tos darinājis kāds Kuldīgas meis-

tars, kurš pirms tam tieši tādus pašus paneļus izga-
tavojis Dundagas pilij.28 Uz ģeometriskās formās vei-

dotā paneļu pildiņu fona sienas centrālajā daļā iz-

ceļas kokgriezumiem rotāts kamīns ar vijīgi liektu

kurtuves atvērumu. Telpas stūros bijušas vēl divas

sarkanās istabas kamīnam līdzīgas krāsnis. Virs pa-

Ēdoles pils
iekšējais pagalms.
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Baltā zāle pēc pils
atjaunošanas 1911. gadā.

neļiem sienas klājuši krāšņi gobelēni, kas telpai pie-
šķīruši īpaši mājīgu noskaņu. Visai interesanti vei-

doti ir arī logu iekšējie slēģi, kuru vērtuves iekļaujas

logailās. Katrai telpai slēģi ir atbilstoši tās interjeram.
Pili atjaunojot, pilnīgi izveidots pašreizējais saim-

niecības pagalms. Līdz tam neapbūvētās pagalma
malas noslēdz mūra siena ar nelielu apaļu tā saukto

Aleksandra torni stūrī.29

Pagalmu norobežojošā korpusa otrajā stāvā bla-

kus lielajam apaļajam tornim atradušās pils saimnieku

dzīvojamās telpas, kuras bijušas tieši savienotas ar
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galvenās ieejas halli. Aiz halles pirmā telpa bijusi
bibliotēka.

Pie pagalmu norobežojošās sienas (starp Alek-

sandra torni un pils īpašnieku dzīvojamām telpām)
izveidota atklāta galerija, no kuras varēja pārraudzīt
saimniecības pagalmu un caur sienā ierīkotām deko-

1906.—1911. gadā Ēdoles

pilī izveidotā saimniecības

pagalma daļa ar jauno
Aleksandra torni.



ratīvām ailēm novērot otrpus nocietinājumu grāvja
esošās muižas saimniecības ēkas.

Lielas pārmaiņas notikušas arī pils ārējā izskatā.

Krietni īsāks kļuvis vārtu tornis. Tā augšējo stāvu

ar dzeguļu joslu nomainījuši četri zelmiņi ar astoņ-

slīpju jumtu, ko noslēdz atklāta skatu galerija.
60. gados tā nodega, tāpēc tornim tagad ir palicis
tikai vienkāršais konusveida jumts. Kādreizējām neo-

gotikas stilā ieturētajām fasādēm par labu nav nācis

arī tas, ka frontonos vairs nav agrāko logu ar smail-

loku arkām. Tas pats attiecas arī uz apaļo torni,

kuram aizmūrētas atstarpes starp dzeguļiem un uz-

likts konusveida jumts. Pils ārējo izskatu visvairāk

pārvērta tas, ka pēc ugunsgrēka netika atjaunots
arhitektoniski izteiksmīgais ziemas dārzs pie apaļā

torņa un tika nojaukts ainavā iederīgais akmens tilts

pāri nocietinājumu grāvim.
Piecdesmito gadu sākumā pilī iekārtojās Latvijas

PSR Sociālās nodrošināšanas ministrijas Kuldīgas ra-

jona invalīdu nams. Toreiz nekādi restaurācijas darbi

nenotika, minimāli tika izmainīts tikai saimniecības

pagalmu norobežojošo korpusu plānojums. Tajā

laikā, kamēr pilī mājoja invalīdu nams, pavirši sa-

labotā jumta dēļ aizgāja bojā ēdamzāles pārsegums

un griestu apdare.
1985. gadā pili nodeva Teodora Zaļkalna Latvijas

PSR Valsts Mākslas akadēmijai, lai tajā izveidotu

studentu radošā darba nometni. Bija domāts ar mā-

cību spēku un studentu palīdzību, pilnīgi atjaunojot
galveno telpu interjerus. Sīs ieceres tomēr nepiepil-

dījās. Tagad pils tiek nodota vietējām sabiedriskajām

organizācijām, un tajā tiks izveidots Ēdoles kultūras

centrs.



Pretstatā Ēdolei Ventspils pils ir vienīgā kādreizējā
kuršu apdzīvotajā teritorijā celtā ordeņa pils, kura

līdz mūsdienām pilnīgi saglabājusies. Arī tai jau iz-

zuduši priekšpils nocietinājumi un pēc daudzām pār-
būvēm lielā mērā mainījusies pils ārpuse. Livonijas
ordeņa laikā šī pils kontrolēja ne vien stratēģiski

svarīgo Ventas ūdensceļu ar ostu tās grīvā, bet kal-

poja arī par mītni komturam, kura rokās atradās

visa apgabala saimnieciskā un militārā vara. Pēc plā-

nojuma tā ir tipiska konventa tipa pils ar četriem

dzīvojamiem korpusiem, kuri veido slēgtu, plānā
gandrīz kvadrātveida pagalmu ar vienu nedaudz uz

āru izvirzītu torni pils dienvidaustrumu stūrī. Sākot-

nēji pilij bija tikai divi stāvi un ieroču galerija bēni-

ņos, kā arī vienslīpes jumts ar kritumu uz pagalma

pusi. Trešo stāvu izbūvēja 15. gadsimtā, bet pašrei-

zējo izskatu pils ieguva tikai pēc 1877. gada pār-

būvēm, kad tā jau sen bija zaudējusi aizsardzības

funkcijas. Daļēji mainījies arī pils plānojums, jo vai-

rākas kādreizējās lielās ordeņa brāļu koplietošanas

telpas ar šķērssienām sadalītas mazākās.

Rakstītas ziņas par pils būvvēstures senākajiem

posmiem, kā parasti, ir samērā trūcīgas, līdz mūs-

dienām nav saglabājies neviens dokuments, kurā

būtu minēts tās celšanas laiks. 30 Zināmi vārdi tikai

21 komturam, kas pilī saimniekoja Livonijas ordeņa

pastāvēšanas laikā, proti, no 1290. līdz 1561. gadam.

Tāpēc vairumā līdz šim publicēto pils būvvēstures

apcerējumu pieņemts, ka tā celta 13. gadsimta
90. gados. 31

1984./1985. gadā, izdarot plašus pētījumus pašā

pilī, atklājās, ka pašreizējās pils vietā senāk bijuši

nocietinājumi. No tiem līdz mūsdienām saglabājies
tikai kāds agrāk brīvstāvošs tornis, pie kura vēlāk

piebūvēta pašreizējā konventa tipa pils. Acīmredzot

sākumā uzcelti tikai kastelas tipa nocietinājumi, šāda

Ordeņa

pils Ventspilī

Sākotnējie nocietinājumi

pašreizējās pils vietā
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Ordeņa pils Ventspilī.
Skats no austrumiem.

tipa nocietinājumus veidoja nocietinājumu sienas un

grāvji, kuri ierobežoja parasti plānā stingri ģeomet-
risku taisnstūrveida pagalmu ar samērā brīvi izvie-

totām nelielām, galvenokārt koka dzīvojamām un

saimniecības ēkām. Dažkārt kastelas pagalmā cēla

brīvstāvošu mūra sargtorni jeb tā saucamo don-

žonu. Tornis noderēja apkārtnes novērošanai, turklāt

aplenkuma gadījumā no tā varēja vadīt aizsardzību,
bet, ja uzbrucēji jau bija pārvarējuši nocietinājumu
sienu, tas kalpoja šīs nocietinātās vietas aizstāv-

jiem par pēdējo patvēruma vietu. Tāpēc dzīvojamās
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Zondāžās atsegtais

bruņinieku guļamtelpas
portāla fragments.



Ordeņa pils Ventspilī.
Skats no

dienvidaustrumiem.

telpas atradās torņa augšējos stāvos un galvenā ieeja
tornī bija otrajā stāvā, uz kuru veda paceļamas koka

kāpnes. Šāda, vēlāk aizmūrēta, ieeja otrajā stāvā at-

rasta arī Ventspils pils tornī. Tā bijusi vērsta pret
Ventu, un vēlākos laikos caur to tornis bijis savienots

ar jaunās pils austrumu korpusa otrā stāva telpām.
32

No otrā uz trešo stāvu un tālāk uz bēniņos atro-

došos ieroču galeriju veda atklātas koka kāpnes
torņa iekšpusē. Torņa pirmajā stāvā, kur nebija ne-
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viena loga, un pagrabā varēja iekļūt tieši no pa-

galma pa divām rietumu sienā izveidotām ieejām un

sienā izmūrētām kāpnēm. Torņa augšējos stāvos pār-

segumi bija darināti no koka, bet starp pirmo un

otro stāvu bija cilindriska ķieģeļu velve. Domājams,
ka tas darīts tādēļ, lai aplenkuma gadījumā iebrucēji
nevarētu piespiest aizstāvjus padoties, sakurinot

ugunskuru pirmajā stāvā.

Ceturto un piekto stāvu uzcēla daudz vēlāk — jā-

domā, 15. gadsimtā.

Torņa sienas izmūrētas no lielizmēra ķieģeļiem
vendu sējumā, bet stūri, arī tie, kurus tagad aizsedz

vēlāk celtie pils korpusi, veidoti no akmens kvad-

riem.33 Liekas, ka tie stūros iemūrēti vienīgi torņa
dekorativitātes dēļ. Citādi fasādes bijušas pilnīgi glu-
das ar šaurām šaujamlūkām otrajā un trešajā stāvā

un nelieliem lodziņiem torņa nobeigumā.

Torņa pagrabs un pirmā stāva telpa ir 4,61 m

plata, kas tikai par 2 cm atšķiras no 16 Hamburgas
pēdām. Telpas platums, liekas, ir noderējis par mo-

duli torņa telpiskā apjoma veidošanai, jo no tā var

atvasināt arī torņa augstumu. Vismaz otrā un trešā

stāva augstums, uz ko norāda sienu biezuma mai-

ņas, ir bijis vienāds ar šo moduli, bet pirmā stāva

augstums ar pusi no tā. Arī ārsienu biezums pir-

majā stāvā ir tuvs moduļa pusei. Tātad darba paņē-

miens, ar kuru veidots torņa apjoms, balstās uz arit-

mētiskām attiecībām 1 : 1 vai 1 : 2.

No kastelas tipa nocietinājumu sienām, bez kurām

brīvstāvošs tornis vispār nav iedomājams, vairs ne-

kas nav saglabājies, taču jādomā, ka pēc konventa

pils uzcelšanas tās vēl bija saglabājušās un veidoja

priekšpils nocietinājumus.

Līdzīgi Ventspils pilij būvēta arī Kuresāres pils Igaunijā.
Tās Garais Hermanis vecajos nocietinājumos ir bijis brīv-

stāvošs sargtornis.34 Kuresārē tāpat daļēji saglabājušās kād-

49



Ventspils

pirmo nocietinājumu
rekonstrukcija.

reizējās kastelas tipa nocietinājumu sienas, kas veido paš-

reizējos priekšpils nocietinājumus, tāpēc ir izdevies rekonstruēt

nocietinājumu sākotnējo izskatu.

Kad nocietinājumi ir celti, pagaidām vēl nav no-

skaidrots. lespējams, ka šādus nocietinājumus ar

brīvstāvošu sargtorni, kuru varēja uzcelt īsā laikā,

ierīkoja jau tūlīt pēc Ventspils novada pakļaušanas
ordenim. Jāšaubās, vai līdz 1290. gadam, kad Vents-

pilī tika nozīmēts pirmais komturs, tāda stratēģiski

svarīga vieta varēja palikt bez kontroles un apsar-

dzības. Tāpēc lielāka nozīme jāpievērš marķīza
F. Pauluči albumā jau 1827. gadā izteiktajam apgal-
vojumam, kas gan attiecināts uz pili, ka to 1253. ga-
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Konventa tipa

pils

51

dā cēlis ordeņa mestrs Andreass štīrlands. Sis ap-

galvojums gan ne ar ko nav pamatots, bet sakrīt ar

bijušo kuršu zemju galīgo sadalīšanu starp ordeni un

Kurzemes bīskapiju. Katrā gadījumā pirmie nocieti-

nājumi Ventspilī, arī tagadējās pils tornis, droši vien

ir celti ne vēlāk kā 1263. gadā, kad pēc īpaša lī-

guma starp ordeni un Kurzemes bīskapiju tika sada-

lītas Kurzemes jūras ostas un ordeņa pakļautībā no-

nāca Ventspils osta.35

Tātad kastelas tipa nocietinājumi ar brīvstāvošu

sargtorni Ventspilī, iespējams, saglabājās apmēram
30 gadus, proti, līdz 1290. gadam, kad pēc pirmā

Ventspils komtura iecelšanas sākās konventa tipa pils
celtniecība. Par to, ka pirmie nocietinājumi samērā

drīz pārveidoti par konventa tipa pili, liecina tas, ka

jaunās pils celtniecībā galvenokārt lietoti tāda paša
izmēra ķieģeļi kā kādreizējā sargtornī. Vienīgi dažas

pirmā stāva sienas un pils otrais stāvs celts no ne-

daudz īsākiem un šaurākiem ķieģeļiem. 36

Tas vedina domāt, ka celtniecība nedaudz ieilgusi
vai arī vienlaikus lietoti pēc izmēriem nedaudz at-

šķirīgi divu tipu ķieģeļi, kuri pa ērtajiem ūdensce-

ļiem — Ventu un jūru — pievesti no diviem dažā-

diem cepļiem.
Jaunās pils plānojuma un apjoma pamatā ir pa-

visam cits modulis nekā tornim. Tas ir vienāds ar

6,13 m vai ar 18 Bavārijas pēdām un neatbilst ne-

vienam torņa izmēram. Tomēr jaunās pils plānojumu
un apjomu ietekmējis arī agrākais tornis. Piemēram,

pils austrumu korpuss, kurš ir tieši saistīts ar torņa
sākotnējo ieeju, izbūvēts tādā pašā platumā kā tor-

nis. Arī jaunās pils otrā stāva telpu grīdu līmenis

bijis atkarīgs no torņa stāvu augstumiem. Ar jauno
moduli — 18 Bavārijas pēdām — pirmajā stāvā no-

sprausts iekštelpu platums dienvidu un rietumu kor-

pusos, turklāt telpu plānojuma pamatā ir vienādmalu



Brīvstāvošais tornis

pirmajos Ventspils

nocietinājumos ap

1263. gadu un pašreiz.

trīsstūra parametru attiecības. Tas ir tas pats darba

paņēmiens, ar kuru veidots Ēdoles pils apjoms, tikai

šeit tas izmantots daudzveidīgāk.
37 Piemēram, rie-

tumu korpusā, kurā ir trīs telpas, abu lielāko telpu

garums atbilst tāda vienādmalu trīsstūra augstuma un

malas garuma summai, kuram malas garums ir vie-

nāds ar 6,13 m jeb ar korpusa iekštelpu platumu.
Toties vidējās (mazākās) telpas garums ir vienāds ar

tāda paša trīsstūra augstumu. Dabā, nospraužot šo

telpu garumu, kļūda nepārsniedz vienu centimetru.

Rietumu korpuss uzcelts četru moduļu attālumā no

torņa austrumu fasādes, no kā arī ir atkarīgs dien-

vidu korpusa garums. Dienvidu korpusa pirmā stāva

grīda atradusies apmēram par 80 cm zemāk nekā
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pašreiz, un no tornim blakus esošas telpas pa tā

vecajām ieejām varējis nokļūt torņa pirmajā stāvā un

pagrabā.

Apmēram tikpat augsta bijusi grīda arī austrumu

korpusa pirmajā stāvā un bruģis pils pagalmā. Aus-

trumu korpusa otrajā stāvā bijušas divas telpas. Bla-

kus tornim esošās mazākās telpas garums bijis vie-

nāds ar vienu moduli, un to ar torni savienojusi
tā kādreizējā galvenā ieeja. Nākamā telpa aizņēmusi
visu pārējo korpusa daļu. 18. gadsimta sākumā abas

telpas apvienotas un agrākās biezās ķieģeļu starp-

sienas vietā izveidota plata aila. Tajā pašā laikā kād-

reizējā lielākajā telpā ir pilnīgi no jauna izveidotas

velves, kas tagad ir vienīgās pils otrajā stāvā.

Visplatākais ir pret Ventu vērstais pils ziemeļu

korpuss. Tā platums ir atkarīgs no pils rietumu kor-

pusa garuma un pagalma izmēriem, kura malas ga-

rumu dienvidu—ziemeļu virzienā veido divi moduļi.
Ziemeļu korpusa visu otro stāvu aizņēma viena liela

telpa, kuras velves balstīja divi stabi, kas telpu sa-

dalīja divos jomos (ar sešām travejām).

Ziemeļu un rietumu korpusā pirmā stāva grīda bi-

jusi vairāk nekā metru zemāka par pagalma bruģi.
Zem grīdas tūlīt sācies gruntsūdens, tāpēc pilī zem

tagadējām pirmā stāva telpām pagrabu nav bijis.
Sākotnējās velves līdz mūsdienām saglabājušās ti-

kai divās rietumu korpusa pirmā stāva telpās.

Pirmā stāva telpas pilī jau no paša sākuma izman-

totas dažādām saimnieciskām vajadzībām. Nozīmī-

gākā no tām bijusi virtuve, kura, domājams, atradu-

sies dienvidu korpusā. 38 K. Lēviss of Menārs savā

laikā pievērsa uzmanību arī rietumu korpusa vidējai

telpai, kuras sienās esot sešas nišas, un uzskatīja, ka

tā varētu būt bijusi vērtīgu mantu glabātava vai

mantnīca.39 Izdarot izrakumus ziemeļu korpusā, kād-

reizējā grīdas līmenī tika atrastas vairākas lielgabalu



Ventspils pils 13.—14. gadsimtā. Rekonstrukcija.
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lodes. Varētu domāt, ka tur bijusi ieroču noliktava.

Par pārējo telpu izmantojumu pagaidām nekādu

datu nav.

Agrākajos pils būvvēstures pētījumos par otrā

stāva telpu izmantojumu izteikti atšķirīgi minējumi.
Vēsturnieks K. Lēviss of Menārs uzskatīja, ka pils
kapela atradusies austrumu korpusā, un rakstīja:
«. . kapela sastāvēja no četrām travejām, no kurām

trīs bija orientētas ziemeļu—dienvidu virzienā un

veidoja mazu baznīciņu . .
Ceturtā traveja baznīci-

ņas vidū bija pavirzīta sāņus austrumu virzienā un

veidoja kori. šāds iekārtojums atgādina galma baz-

nīcu vecajā Štutgartes pilī 19. gadsimta beigās..»
80. gadu pētījumos tika konstatēts, ka arī Ventspils
pilī kora daļa izbūvēta daudz vēlāk, proti, 18. gad-
simta sākumā un nav attiecināma uz pils pirmsāku-
miem. Tālāk K. Lēviss of Menārs raksta: «. .

blakus

kapelai ziemeļu korpusā atradās divjomu zāle, kurai

bija . . nevis vienkāršas krusta, bet gan tā saucamās

zvaigžņu velves. Tā kā no katras acīmredzot astoņ-
stūru kolonnas augšup sniedzās ne tikai astoņas, bet

gan divpadsmit vai pat sešpadsmit ribas . . Ja šī telpa

bijusi konventa zāle, tad sākotnējo remteri (ēdam-

zāli) vajadzētu meklēt rietumu korpusā.» 40

Pazīstamais Kurzemes piļu pētnieks B. Šmids savos

uzskatos bija daudz konsekventāks un rakstīja:
«.

. telpa ar trim travejām austrumu spārna galvenajā
stāvā nevarēja būt bijusi baznīca ziemeļu—dienvidu

orientācijas dēļ. Tā kā šajā telpā ir bagātīgi apstrā-
dāti grezni akmens balsti (velvju šķīrējarku kapiteļi),
tad te būtu jāmeklē kāda dižciltīga telpa, un proti —

konventa zāle. Austrumu korpusa ceturtā dienvidu

traveja agrāk ir veidojusi atsevišķu telpu — varbūt

komtura istabu. Varētu pieņemt, ka dienvidu spārnā
atradusies konventa baznīca. Tad pils torņa telpā
būtu bijusi laba sakristeja. Ziemeļu spārnā tad būtu



Ventspils pils plānojuma
pamatprincipi.

atradusies konventa ēdamzāle un rietumu spārnā —

guļamistabas .
.»

41

Astoņdesmito gadu pētījumos par otrā stāva telpu

kādreizējo izveidojumu izdevās noskaidrot daudz

vairāk. Ziemeļu korpusā zem jaunāko laiku apme-

tuma atsegtas kādreizējo velvju pieres arku pēdas.
Tās bijušas smailloka arkas, un to cekuli ir saskatāmi

virs trešā stāva grīdām. Tātad ziemeļu korpusā otrā

stāva augstums kādreiz bijis apmēram tāds pats kā

tagadējā austrumu korpusa velvētajā daļā. Atsegtajās

velvju pēdās gan nekas neliecina, ka tās būtu biju-
šas K. Lēvisa of Menāra iedomātās zvaigžņu velves.

56



57

šāds viņa uzskats galvenokārt balstās uz pieņēmumu,
ka tur atradusies pils konventa zāle. Vēl vairāk, iz-

darot izrakumus, pirmajā stāvā atrasts akmenī kalts

otrā stāva sākotnējo velvju ribu fragments. Tas kād-

reiz atradies tieši virs velvju pēdas kapiteļa. Pēc tā

formas var spriest, ka te bijušas parastās krusta

velves. Līdz šim uzskatīja, ka otrā stāva austrumu

korpusā saglabājušās sākotnējās velves un divi to

šķīrējarku kapiteļi, kas ir vienīgās akmenī kaltās

viduslaiku detaļas. Tie gan nenoliedzami ir vidus-

laiku darinājumi, bet to izcelsme pagaidām vēl nav

skaidra, jo tagad ir zināms, ka velves mūrētas

13.—14. gadsimta

Ventspils pils otrā stāva

plāna rekonstrukcija:
1 — tornis, 2 — kapela,
3 — konventa zāle,
4 — ēdamzāle,
5 — bruņinieku
guļamtelpa, 6 —

viesu

istaba, 7 — pusbrāļu
guļamtelpa, 8 — komtura

dzīvojamās telpas,
9 — apvalkdūmenis.
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Velvju šķīrējarku kapitelis

Ventspils pils konventa

zālē.

18. gadsimta sākumā, kad pilī pilsētas vajadzībām

iekārtoja baznīcu. Arī pēc telpiskā veidola tagadē-

jās velves neatbilst sākotnējo velvju izmēriem, jo,
lai balstītu vienu no pašreizējās velves šķīrējarkām,
izlauzta agrākā durvju pārsedze. Tātad arī šķīrēj-
arku kapitelis pašreizējā vietā iemūrēts tikai 18. gad-
simtā. Turklāt kapiteļu forma vairāk atgādina atse-

višķu posmu no akmenī kaltas dzegas, bet pagai-
dām nav atrastas nekādas pazīmes, kas liecinātu, ka

tāda kaut kur pilī būtu bijusi.
Ja pieņem, ka šajā telpā iesākumā bijusi pašrei-

zējai līdzīga krusta velve, tad pavisam atšķirīgas
velves bijušas rietumu korpusā. Sienu zondāžā ir at-

klājies, ka korpusa lielajās galatelpās bijušas cilin-

driskas velves. Tās sākušās apmēram 1,50 m virs
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grīdas, un sienas plakne pārgājusi velves liekumā

bez jebkāda arhitektoniska starpelementa. Zem vē-

lāko laiku biezās apmetuma kārtas atsegti vairāki

telpas sākotnējā polihromā krāsojuma fragmenti: uz

balta fona ar apmēram 1,5 cm platu melnu svītru at-

tēloti liliju ziedi.

Velvju pēdas nav atrastas vienīgi dienvidu kor-

pusā, tāpēc jāpieņem, ka tur bijuši koka pārsegumi.

Izvērtējot jauniegūtās ziņas par pils otrā stāva

telpu veidojumu, jāpieņem, ka rietumu korpusā ar

vienkāršām cilindriskām velvēm atradušās ordeņa

brāļu kopējās guļamtelpas. Tām blakus, pret Ventu

vērstajā ziemeļu korpusa divjomu zālē, varēja būt

ēdamzāle, bet austrumu korpusa lielākajā telpā ar

trim travejām — sanāksmju jeb konventa zāle. Ma-

zākajā telpā blakus tornim droši vien atradās pils

kapela. Tās izmēri pilnīgi atbilst nelielajam pils

iedzīvotāju skaitam, jo, piemēram, ir zināms, ka

1442. gadā pilī dzīvojuši tikai septiņi ordeņa brāļi,
kaut gan konventa sastāvā vajadzēja būt 12 cilvē-

kiem. 42 Paša komtura mītnei, liekas, visvairāk atbilst

telpas dienvidu korpusā virs virtuves abpus apvalk-
dūmenim.

Pēc Latvijas PSR Nopelniem bagātā arhitekta, māk-

slas zinātņu kandidāta J. Vasiļjeva domām, šādā plā-

nojumā saskatāma zināma līdzība ar Rīgas pili.
Ventspilī pils gan ir daudz mazāka (ieskaitot pa-

galmu, tā aizņem tikai 1133,0 m
2, turpretī Rīgas pils

ir apmēram trīs reizes lielāka — tā aizņem 3082 m 2).

Vispār Ventspils ir viena no mazākajām konventa

tipa pilīm Livonijā.
Kaut arī pilij bija tikai divi stāvi, tās ārējās sienas

jau no paša sākuma bija apmēram tikpat augstas kā

pašlaik, jo bēniņos gar tām bija iekārtota aizsardzī-

bas eja ar šaujamlūkām. 43
Tāpēc pilij bija vienslīpes

jumts ar kritumu uz pagalma pusi. Uz aizsardzības



Ventspils pils
13.—14. gadsimtā
(šķērsgriezums).

Rekonstrukcija.

eju bēniņos varēja nokļūt no torņa, kā arī pa pils
ārējām ziemeļrietumu stūrī izmūrētām kāpnēm, kuras

tika atsegtas 80. gadu pētījumos.
lekšējo kāpņu starp pils pirmo un otro stāvu sā-

kotnēji nav bijis, bet otrā stāva telpās varējis no-

kļūt no otrā stāva vaļējās galerijas, uz kuru no pa-

galma vedušas atklātas kāpnes. Parasti katrai telpai

bijusi atsevišķa izeja uz galeriju. lespējams, ka koka

galerija, tāpat kā Ēdoles pilī, balstījusies uz mūra
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arkādes. Uz to norāda daži izvirzījumi pirmā stāva

mūra sienā pagalma pusē, kuri citādi nav izskaid-

rojami.
Pils ārējais arhitektoniskais veidols bijis skarbs un

vienkāršs. Noņemot pils ārējām sienām apmetumu,
netika atrastas nekādas ķieģelī veidotu dzegu atlie-

kas vai citādas reljefas joslas. Sienas bijušas pilnīgi
gludas. Ārsienās logi bijuši tikai otrajā stāvā, turklāt

daudz šaurāki un zemāki nekā pašreizējie, bet virs

tiem, tūlīt zem jumta, tagadējo trešā stāva logu vie-

tās bijušas šauras šaujamlūkas. Atturīgs dekors grez-

nojis vienīgi pils pagalma sienas. Dienvidu korpusa
otrajā stāvā durvju ailas ritmiski mijušās ar platām
nišām, kurām bijuši pusaploces arku pārsegumi.

Līdzīga ir arī rietumu korpusa pagalma sienas

kompozicionālā izveide. Pētījumu gaitā tajā tika at-

segts daļēji saglabājies no ķieģeļiem mūrēts gotisks

portāls ar smailloka arkas pārsedzi — ieeja kādrei-

zējā ordeņa brāļu guļamtelpā. Tas pieskaitāms pie tā

saucamajiem perspektīviskajiem portāliem ar trim

taisnām pakāpēm un diviem gredzenotiem stiebriem.

Latvijā ir divi šāda veida portāli: Rīgas Doma baz-

nīcas ziemeļu ieejai un Ventspils pilī. Domājams, ka

Ventspils pilī līdzīgi bijuši arī ēdamtelpas un kon-

venta zāles portāli. Pagaidām nav atrastas atliekas

no kādreizējām apkures ietaisēm. Ir vienīgi pazīmes,
ka ziemeļu korpusa pirmajā stāvā varbūt bijusi tā

saucamā hipokausta krāsns — viduslaikos izplatītā
siltā gaisa apkures sistēma, kas apsildījusi otrā stāva

ēdamtelpu.

Spriežot pēc ķieģeļu izmēriem un mūrējuma, pir-
mā lielākā pils pārbūve notikusi 15. gadsimtā, kad

pagalma sienas paaugstinātas līdz pils ārsienu aug-
stumam. Jaunās, plašās bēniņtelpas acīmredzot iz-

mantotas par noliktavām, jo dzīvojamām telpām tās

tomēr bija par zemu. Trešajā stāvā dzīvojamās tel-

Pirmās pārbūves
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Priekšlikums pils ziemeļu
fasādes restaurācijai.

pas varēja iekārtot tikai pēc tam, kad otrajā stāvā

tika iebūvēti pašreizējie horizontālie koka pārse-

gumi, kuri atrodas daudz zemāk par kādreizējo

velvju cekuliem. Tā kā pagalma galerijai tolaik bi-

juši divi stāvi un bēniņos varējis nokļūt tikai no

torņa vai pa šaurām sienā iebūvētām kāpnēm, tad

jādomā, ka pagalma pusē jumtā bijusi izbūve ar

vinču preču pacelšanai.
Jaunās pils pagalma sienas tagadējā trešā stāva

augstumā mūrētas visai pavirši, ar māla javu, ķie-

ģeļus liekot gotu sējumā un šuves neaizpildot —

tātad paredzot sienu apmest. Mūrim izmantoti veci,

jau lietoti dažādas krāsas un dažāda lieluma ķieģeļi,
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līdzīgi tiem, no kādiem mūrēts tornis un vēlāk cel-

tie pils korpusi.

Vienlaicīgi ar pils pagalma sienu paaugstināšanu

pagarināts arī tornis, kas tāpat mūrēts gotu sējumā.
Tikai tornis mūrēts no jauniem ķieģeļiem, kuru iz-

mēri atbilst 15. gadsimtā izmantotajiem.44

Parasti līdz ar ugunsieroču izplatīšanos visas no-

cietinājumu būves tika vairāk vai mazāk pārbūvē-

tas, lai tās piemērotu jauno ieroču lietošanai. Ja

līdz tam aizstāvībai galvenokārt bija vertikāls rak-

sturs — uz pretinieku lielākoties šāva virzienā no

augšas uz leju vai meta uz to dažādus priekšmetus,
tad tagad, palielinoties ieroču aizsniedzamībai, aiz-

stāvība kļuva horizontālāka. Sevišķu nozīmi ieguva
apšaude no flangiem, tāpēc attiecīgi pārveidoja

šaujamlūkas un veco piļu ārējos stūros cēla jaunus,

stipri uz āru izvirzītus torņus, lai padarītu neiespē-

jamu piekļūšanu pils sienām. Taču Ventspils pilī
nekādas pazīmes par šādām pārbūvēm nav atroda-

mas. Arī torņa jaunuzceltā ceturtā stāva sienās nav

saskatāmas nekādas pēdas no šaujamlūkām vai citā-

dām ailām. Liekas, ka tornis paaugstināts tikai tādēļ,
lai pāri pils korpusiem varēlu labāk novērot jūru.

Rodas iespaids, ka šajā laikā pils aizsardzībai

galvenokārt izmantoti priekšpils nocietinājumi. Vis-

pār 15. gadsimtā pils apbruņojums nav bijis sevišķi

labs, jo, kā liecina 1442. gada inventarizācijas akti,

pilī bijušas tikai deviņas mūra bises. 45

Livonijas ordeņvalsts pastāvēšanas laikā pils, liekas, vairs

nav pārbūvēta un nav cietusi arī karos. Zināms tikai, ka

ordeņvalsts sabrukšanas laikā pilsētā nav bijis baznīcas un

tāpēc pils kapelu līdz pat 1567. gadam izmantojuši arī pil-
sētas iedzīvotāji.

46 Sīkāku rakstītu ziņu par Ventspils pils iz-

mantošanu un tās iespējamām pārbūvēm Kurzemes hercogistes
laikā ir maz. Zināms tikai, ka pilī dzīvojis pilskungs un bijis
izvietots garnizons.
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Atjaunošanas darbi pēc
Polijas—Zviedrijas kara

Septiņpadsmitajā gadsimtā pēc Polijas—Zviedri-

jas kara pils tiek lielā mērā atjaunota un pārbūvēta,

par ko liecina atjaunoto sienu mūrējums. Atjau-
nošanas darbos lietoti tie paši vecie ķieģeļi, bet nu

sienas mūrētas bloka sējumā vai bez noteikta sē-

juma. Vispār bloka sējums celtniecībā ieviesās

16. gadsimtā, bet nekādas rakstītas liecības par šajā
laikā pilī izdarītiem lielākiem būvdarbiem nav sa-

glabājušās, tāpēc tos var vienīgi saistīt ar postīju-
miem Polijas—Zviedrijas kara laikā (1655—1660).

Zviedri Ventspili ieņēma 1659. gada 12. aprīlī, kad no-

dega arī daļa pilsētas. Tomēr jau tā paša gada 22. septembrī

poļi Ventspili atguva, kaut gan zviedri viņus spēcīgi ap-

šaudīja ar lielgabaliem no diviem ostā stāvošiem kara-

kuģiem.

Tā kā cietušas tikai pret Ventu un jūru vērstās

ziemeļu un rietumu korpusa sienas, tad jādomā, ka

pili sagrāvuši zviedri. Trešā stāvā tās atjaunotas,
taču stipri plānākas nekā bijušas agrāk, tāpēc sienā

daļēji aizmūrētas senās kāpnes, pa kurām agrāk va-

rēja nokļūt pils bēniņos. Trešajā stāvā stipri cietušas

arī pagalma sienas. Austrumu korpusa pagalma

siena, kura ir vērsta pret jūru, pie torņa bijusi no-

postīta līdz pat pirmajam stāvam.

Dabiski, ka tik lielu postījumu dēļ gājušas bojā
arī visas otrā stāva velves. To vietā izbūvēts hori-

zontāls koka pārsegums, kas ir apmēram par metru

zemāks nekā kādreizējo velvju cekuli. Tas nozīmē,

ka dzīvojamās telpas vismaz daļēji tikušas izbūvē-

tas arī trešajā stāvā. Domājams, ka tad pagalmā
uzcelta arī jauna koka galerija, kas saglabājusies
līdz pat 1875. gadam. Tā kā tai bijuši divi stāvi, tad

uz trešo stāvu vedušas iekšējas kāpnes. 19. gad-
simta pils plānos tādas kāpnes redzamas ziemeļu
korpusā.

Atjaunošanas darbu lielie apjomi un veco vidus-
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laicīgo ķieģeļu lietošana liek domāt, ka tie iegūti ne

tikai no sagrautajām sienām, bet arī no nojaukta-

jiem priekšpils nocietinājumiem, kuru vietā tika iz-

veidoti zemes bastioni. B. Smids no Kurzemes pro-

vinces muzeja Jelgavā ir publicējis kādu zīmējumu,
kurš līdz mūsdienām gan nav saglabājies, bet kurā

Ventspils pils 1729. gadā attēlota jau it kā ar di-

viem bastioniem. 47

Pēc to izveidošanas pils zaudēja sākotnējo no-

cietinājumu būves nozīmi un faktiski kļuva par vie-

tējā garnizona mītni. Tas atspoguļojās arī pils fa-

sādēs. Tajās izzuda kādreizējās ieroču galerijas šau-

jamlūkas un to vietā jaunuzceltajā trešajā stāvā uz-

radās dzīvojamo telpu logi. Arī otrajā stāvā izlauza

plašākas logailas, un ar laiku logailas tika izlauztas

pat pirmā stāva ārsienās.

Tagadējās Ventspils pils
šķērsgriezums.

Pils izmantošanas veida

maiņa
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17. gadsimta beigās arvien lielāka uzmanība tika

pievērsta otrai Kurzemes ostas pilsētai Liepājai un

saimnieciskā darbība Ventspilī sāka apsīkt. Arī pilij

pamazām sāka meklēt jaunas izmantošanas iespējas.
1700. gadā jau atkal pilsētā lietošanas kārtībā ne-

bija neviena baznīca, tāpēc tika nolemts pilsētnieku

vajadzībām iekārtot baznīcu pilī. Tā tika izveidota

kādreizējās pils kapelas un konventa zāles vietā.

Pārbūve ilga līdz 1706. gadam. Tika nojaukts pirmā
stāva pārsegums zem kādreizējās konventa zāles,

un tādējādi baznīcas draudzes telpai tika izbrīvēti

abi stāvi. Konventa zālē iepretī vidējai travejai iz-

lauza ārsienu un ārpusē uzcēla altārtelpu. 48 Vien-

laikus pārmūrēja kādreizējās konventa zāles velves.

Tās mūrētas no tāda paša izmēra ķieģeļiem kā jaunā

altārdaļa. 49 Baznīcas iekštelpa bija visai īpatnēja, jo,

apvienojot konventa zāli ar kapelu, virs pils vārtu

telpas draudzes telpas sānos izveidojās plašs bal-

kons. Šaurāks balkons bija radies arī draudzes tel-

pas aizmugurē pie pagalma sienas, un no tā lejup
uz draudzes telpu veda kāpnes. Baznīcā varēja
iekļūt no vārtu caurbrauktuves, bet uz lielā balkona

nonākt arī no pils pagalma galerijas.
Par pārējo pils telpu izmantošanu var spriest tikai

pēc dažiem 18. gadsimta pirmās puses pils inven-

tarizācijas aktiem. Tajos pirmā stāva telpas dēvētas

par pagrabiem un atsevišķi minēta tikai kāda cie-

tuma kamera, kas atradusies pie vārtiem, kā arī

virtuve pils dienvidu korpusā un zirgu stallis rie-

tumu korpusā. Otrajā stāvā bieži atzīmēta kāda

zāle, kura, domājams, atradusies ziemeļu korpusā

un senāk kalpojusi ordeņa brāļiem par ēdamzāli.

Tolaik pils bijusi visai nolaista, jo bieži vien piemi-
nēti daudzās telpās trūkstošie logi un durvis.50

1798. gadā pils tornim no koka uzcēla jaunu baz-

nīcām raksturīgu barokālu smaili. Tā saglabājās tikai
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29 gadus— līdz 1827. gadam. Par tā laika pils un

baznīcas iekārtojumu var spriest pēc trim līdz šim

zināmiem vecākajiem pils plāniem. Tie cits no cita

maz atšķiras, tomēr vienā, kuru izstrādājis Johans

Pēteris Kriks, parādīts pat baznīcas solu izvieto-

jums, bet kādā citā, kura autors nav zināms, re-

dzams torņa koka konstrukciju veidojums un div-

stāvu koka galerija pils pagalmā.
51

Tajā laikā pils
dienvidu un arī rietumu korpusā no otrā uz trešo

stāvu vedušas iekšējās kāpnes.
1825. gadā, atskaitot baznīcu, pils pārējās telpas

bijušas neapdzīvotas un atradušās ļoti sliktā stā-

voklī, tāpēc nolemts pili pārbūvēt un bez baznīcas

Vecākais Ventspils pils

plāns, kurā redzama

1789. gadā uzceltā torņa
smaile un divstāvu koka

galerija pagalma pusē.
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Loču novērošanas postenis

Ventspils pils tornī laikā

no 1867. līdz 1897. gadam.
Arhitekts A. Gusevs.

tajā iekārtot arī cietumu, bet tornī loču novēroša-

nas posteni. 1827. gadā būvdarbi jau tika pabeigti
un pils otrajā stāvā blakus baznīcai bija iekārtots

pilskunga dzīvoklis ar sešām istabām, virtuvi un ci-

tām telpām, bet trešajā stāvā cietums. Lai varētu

ieiet cietuma kamerās, pils pagalmā galerijai uzcēla

trešo stāvu, bet vecās iekšējās kāpnes starp otro

un trešo stāvu nojauca. To vietā dienvidu korpusā
blakus tornim izbūvēja jaunas kāpnes, kas savie-

noja visus trīs stāvus. šīs kāpnes eksistē vēl šodien.

Reizē pie pils dienvidu korpusa ārsienas pildrežģu

konstrukcijā uzcēla piebūvi, kurā iekārtoja tualetes

pilskunga dzīvoklim un cietumam. Agrākās barokā-

lās torņa smailes vietā uzcēla 13,8 m augstu, plānā
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astoņstūru loča novērošanas posteni ar kupolveida

jumtu.52 Atbilstoši tālaika kroņa ēku arhitektūrai kla-

sicisma stilā tika pārveidotas arī pils fasādes. Otrā

stāva logiem izveidoja pusaploces sandrikus, bet

torņa fasādē izkala plašu padziļinājumu ar pusap-
loci vainagojumā un apmetumā izveidoja arkveida

rustojumu.
1835. gadā Ventspilī iesvētīja Nikolaja baznīcu,

tāpēc baznīca pilī, kas tur bija darbojusies 129 ga-

dus, beidza funkcionēt. Pēc kāda laika pilī bijušās
luterāņu baznīcas draudzes telpā atjaunoja agrākā

pirmā stāva pārsegumu un 1842. gadā iekārtoja pils-
kunga sēžu zāli. Tā šeit pastāvēja tikai divus ga-

dus, un jau 1844. gadā pilsētas garnizona priekš-

Ventspils pils trešā stāva

iekārtojums ap
1920. gadu:

1 — cietuma kameras,

2
—

karceri (iekārtoti ap

1920. g.), 3 — cietuma

kameras (19. gs. sākumā

3. un 4. telpas vietā bija
tiesas zāle un kanceleja),
5 — sardzes telpa,
6 — gaitenis (izbūvēts
1875. gadā), 7 — tualetes

(izbūvētas 1877. gadā),
8 — mantu noliktavas,
9

— neizbūvēti bēniņi.
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nieks panāca, ka pilī nolēma iekārtot pareizticīgo
baznīcu, jo, tā kā neesot dievnama, tad pasliktino-
ties garnizona kareivju dievbijība un disciplīna. Tad

pēc kapteiņa Tidensa projekta bija paredzēts atkal

izlauzt pils pirmā stāva pārsegumu. 53 Projektu to-

mēr nerealizēja un baznīcu iekārtoja tikai pils otrā

stāva telpās. Tas stipri vienkāršoja būvdarbus,
tāpēc baznīcu varēja iesvētīt jau 1845. gadā. Lai

nokļūtu baznīcā, starp vārtiem un torni izbūvēja

jaunu kāpņu telpu, lai baznīcas apmeklētājiem ne-

vajadzētu iet caur pils pagalmu un lai tas paliktu

pilnīgi cietuma pārziņā. Vēlāk, laikā starp 1890.

un 1893. gadu, kāpnes uz baznīcu iekārtoja kād-

reizējā luterāņu baznīcai celtajā altāra daļas pie-

būvē, pārvēršot to par baznīcas priekštelpu. Pa-

reizticīgo baznīca zem viena jumta ar cietumu pilī

darbojās 83 gadus — līdz pat 1928. gadam.

Kopš 1827. gada pils izmantošanā un tās pār-
būvēs vislielākā nozīme bijusi cietumam. Jau

1848. gadā tika nolemts to paplašināt, tāpēc pēc

pāris gadiem pils priekšā uzcēla esošos vienstāva

korpusus, kuros iekārtoja sieviešu kameras, cietuma

virtuvi un apkalpojošā personāla dzīvokļus.
1851. gada vētrā stipri cieta loču novērošanas pos-

tenis pils tornī un to nācās nojaukt. Jaunu loču no-

vērošanas posteni pēc arhitekta A. Guseva projekta
uzcēla tikai 1867. gadā. Tā smailā piramidālā forma

stipri atšķīrās no torņa mūra pamatnes un pils ārējā
veidola. Torņa smaile pēc nelielas pārveides
1872. gadā saglabājās līdz pat 1897. gadam. Līdz

mūsdienām nonācis torņa projekts un vairākas tā

fotogrāfijas. 54

Pēdējās lielākās pārmaiņas pilī notika no 1875.

līdz 1877. gadam, kad pēc tā paša arhitekta A. Gu-

seva projekta pils pagalmā uzcēla pašreizējo mūra

galeriju un pie dienvidu korpusa blakus tornim jaunu



trīsstāvu mūra piebūvi cietuma tualetēm.05 Izbūvējot
jaunās mūra galerijas kāpnes un velves, pagalma fa-

sādē tika izpostītas visas vecās durvju ailas un

portāli.
Jaunā mūra, tāpat kā iepriekšējā koka galerija no

sākuma bija vaļēja, bet ar laiku arkādi pakāpeniski

aizmūrēja, visapkārt pagalmam visos stāvos izveido-

jot slēgtus gaiteņus ar maziem lodziņiem uz pa-

galmu, šodien vaļēja galerija ir tikai nelielā posmā

gar ziemeļu korpusu.

Pils pagalma slēgtās mūra

galerijas iekšskats.
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Pirmajā pasaules karā, kad Kurzemi bija okupējuši
vācieši, pilī bija iekārtota karagūstekņu nometne un

pils tika stipri izpostīta — tai bija caurs jumts, nebija

logu, durvju, krāšņu. Buržuāziskās Latvijas laikā pilī
atkal atjaunoja cietumu. To likvidēja tikai pēc Lielā

Tēvijas kara 60. gados.

Tagad Ventspils pils ir nodota pilsētas Kultūras no-

daļai un tajā paredzēts iekārtot muzeju. Tuvākajā
nākotnē to iecerēts pamatīgi restaurēt.

Ordeņa

pils Aizputē

Lai nodrošinātu sakarus ar Vācu ordeņa bāzi Prū-

sijā, pēc Kurzemes pakļaušanas Livonijas ordenis

sāka uzbrukt kuršu kaimiņiem žemaišiem un prūšiem.
Šādos apstākļos svarīgu nozīmi ieguva Livonijas—

Prūsijas kara un tirdzniecības ceļš, kurš sākās Rīgā

un caur Tukumu, Kandavu un Sabili veda uz Kuldīgu

un tad caur Aizputi, Grobiņu un Klaipēdu uz Prū-

siju, šajā ceļā sākumā bija tikai divas mūra pilis —

Kuldīgā un Klaipēdā. Ceļa posmi bija pārāk gari un

tāpēc tajā vajadzēja iekārtot vairākus atbalsta pun-

ktus, kur varētu apmesties karavīru nodaļas un tirgo-

tāji ar saviem vezumiem, kā arī vajadzības gadījumā
ļaudis varētu rast patvērumu no sirotājiem.

Par ordeņa mūra pils celtniecību Aizputē rakstiskas

ziņas tā laika dokumentos nav atrodamas. Vissenā-

kās ziņas atrodam 17. gadsimta pirmajā pusē Jirgena
Helmsa hronikā, kur ir apgalvots, ka ordenis Aiz-

putes pili cēlis 1249. gadā. 56 Vairāk gan ticams, ka

ordeņa brāļi tajā laikā apmetušies agrāk celtajā
kuršu koka pilī, jo pēc Durbes kaujas 1260. gadā or-

denis Aizputes pili steidzīgi pameta un 1261. gadā

gandrīz bez kaujas atguva.



Šādam pieņēmumam atbilst arī Rīmju hronikā aprakstītā
Dzintares un Aizputes pils ieņemšana: «. . pie pils [Dzintares —

G. E.j nonācis, kristiešu karaspēks atpūtās te nakti līdz rītam

agram. Tad tie pilij bruka ar joni virsū lielā cīņā . . Grāvjus
piepildījuši ar kokiem, tie tos aizdedzināja. . . kad grāvis bija

aizdedzināts, uguns tūdaļ sakāpa pilī ar lielām liesmām . . Kad

pils bija nodedzināta, karaspēks tūdaļ nogāja pie Aizputes
pils. Kas bija pilī, palika kā peles tik klusi, apstādami trok-

šņot, gana dzirdējuši, kā leišiem izgājis Dzintarē. Tie ne-

drīkstēja draudēt un atdevās brāļiem [ordenim — G. E.]
rokās . .»

57

Jaunākajos Latvijas vēstures pētījumos vienprātīgi
atzīts, ka mūra pili Aizputē ordenis varēja uzcelt ti-

kai 13. gadsimta beigās, laikā starp 1276. un

1300. gadu.
58 Uz šāda datējuma pareizību, kaut tam

nav vēsturiski dokumentāla apliecinājuma, norāda arī

pils vecāko daļu apdarē lietoto ķieģeļu izmēri. 59

Tūkstoš deviņi simti astoņdesmit pirmā gada pils

izpētē tomēr tika konstatēts, ka ordenis laikā no

1276. līdz 1290. gadam Aizputē uzcēlis tikai kas-

telas tipa nocietinājumus — līdzīgus tiem, kādi iesā-

kumā, domājams, bijuši arī Ventspilī. Tos veidojis

Aizputes pils. Skats

uz austrumu korpusu
no pagalma puses.

Pils vai kastelas tipa
nocietinājums!
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Aizputes pils dienvidu

korpuss.
vienīgi apkārtmūris, kas ierobežojis kvadrātveida

pagalmu, un, iespējams, arī divi novērošanas torņi
pagalma pretējos stūros. Tikai daudz vēlāk —

15. gadsimtā, kad apkārtmūra ārpusē pie tā aus-

trumu sienas uzcēla mūra dzīvojamo korpusu, no-

cietinājumi kļuva par pili. Otru mūra korpusu pa-

galmā pie apkārtmūra dienvidu sienas uzcēla vēl

vēlāk — 17. gadsimta beigās.

lespējams, ka tieši tāpēc 1338. gadā Kurzemes

bīskapa Johana un ordeņa mestra Eberharda Man-

heima parakstītajā dokumentā par ordeņa un bīs-

kapijas zemju robežu precizēšanu Aizputē minēta

tikai viena pils.
60 Tā varēja būt Tebras pretējā krastā

uzceltā Kurzemes bīskapijas pils, kurā no 1234. līdz

1260. gadam un no 1290. līdz 1583. gadam mitinā-

jās bīskapijas domkapituls.
No pirmajiem ordeņa celtajiem nocietinājumiem
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līdz mūsdienām saglabājušās to sienas, kuras vie-

tām vairs ir tikai 2,0 līdz 5,0 m, bet senāk bijušas
vismaz 7,0 m augstas. Pagalma dienvidaustrumu

stūrī atrodas neliela celtne, kura ir saplūdusi ar

daudz vēlāk celto austrumu un dienvidu korpusu.

Domājams, ka tas ir bijis tornis, kura sākotnējās
pret pagalmu vērstās sienas saglabājušās tikai pirmā
stāva augstumā. 19. gadsimtā, lai torņa iekšpusē bal-

Pils pirmā stāva plāns:
J — apkārtmūris un

sargtornis (13. gs.),
2

— austrumu korpusa
1. kārta (15. gs.),
3 — austrumu korpusa
2. kārta (15. gs.),
4

— dienvidu korpuss

(17. gs.), 5
—

19. gadsimta

būvkonstrukcijas.
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stītu jaunizveidotās velves, pie sienām izdarīti biezi

piemūrējumi, kas aizsedz kādreizējās šaujamlūkas.

Vienīgi torņa austrumu sienā no ārpuses saskatāma

kāda aizmūrēta šaujamlūka, kura tagad aplūkojama
no vēlāk uzceltā austrumu korpusa iekštelpas. Otra

šaujamlūka, iespējams, atradusies dienvidu sienā bla-

kus tagadējai vārtu ailai, bet vēlāk šaujamlūka tikusi

paplašināta un pēc tam atkal aizmūrēta. Tornī va-

rējis iekļūt no pagalma puses pa torņa rietumu sienā

izveidoto ieeju. Tai blakus, tuvāk apkārtmūrim, at-

radies neliels lodziņš, kuru tagad aizsedz vēlāk uz-

celtā dienvidu korpusa caurbrauktuves siena.

Elementāru aizsardzības apsvērumu dēļ otram tor-

nim būtu vajadzējis atrasties pagalma pretējā ziemeļ-
rietumu stūrī. Taču nekādas atliekas no tā virs ze-

mes nav saglabājušās un apkārtmūris šajā vietā ir pa

daļai sabrucis, vienīgi redzams, ka tā gali pilnīgi no

jauna pārmūrēti.
61

Latvijas PSR Kultūras ministrijas Muzeju un kultūras

pieminekļu zinātniskās pētniecības padomes Arheo-

loģijas nodaļa J. Urtāna vadībā 1982. gadā te izda-

rīja pārbaudes rakumus. Tos stipri apgrūtināja zem

19. gadsimta kultūrslāņa atsegtie būvgruži, starp ku-

riem bija daudz lielu, līdz 70,0 cm diametrā, neap-

strādātu akmeņu. Tomēr 2,05 m dziļumā nelielā lau-

kumā pamatzemes mālos izdevās saskatīt varbūtējā

torņa pamatu būvbedres malu.62

Apkārtmūra ziemeļu sienā atrasta aizmūrēta sena

vārtu aila, kurai bijusi pusaploces formas pārsedze.
Abpus vārtiem pirmā stāva līmenī bijušas divas šau-

jamlūkas. Mūra augšdaļa ar šaujamlūkām, kuras bija
pieejamas no ieroču galerijas, vairs nav saglabāju-
sies. Apakšējās šaujamlūkas abpus vārtiem liecina par

pastiprinātu vārtu aizsardzību. Turklāt var domāt, ka

ceļš uz pili vedis pa paugura rietumu nogāzi uz

nocietinājumu ziemeļrietumu stūri, tāpēc gājējs, tu-
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vojoties vārtiem, bijis spiests pagriezt pret apkārt-
mūri vairoga neaizsargāto labo plecu.

Pie tagadējiem vārtiem apkārtmūra dienvidu sienā

šaujamlūkas pirmā stāva līmenī nekur nav redzamas,

tāpēc liekas, ka vārti izveidoti vēlāk — kādā no

turpmākajām pārbūvēm, kad aiz apkārtmūra dienvidu

sienas izrakts arī nocietinājumu grāvis.

Nocietinājumi plānā bijuši gandrīz kvadrātveidīgi,

un to malu garuma attiecības veidotas pēc plānā
ierakstītas aploces, kura skārusi apkārtmūra austrumu

Kastelas tipa nocietinājumi
13. gadsimta beigās.

Rekonstrukcija. Zīm arhit.

M. Mihailova.
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Kastelas tipa
nocietinājumu plāna
nospraušanas paņēmiens.

un rietumu sienu ārējās plaknes, bet dienvidu un zie-

meļu sienu iekšējās plaknes. 63 Plāna nospraušanas
modulis atbilst 70 ģermāņu pēdu garajam aploces rā-
diusam. Dienvidaustrumu tornim malas garums aus-

trumu—rietumu virzienā ir vienāds ar moduļa pusi
jeb ar certurto daļu no apkārtmūra attiecīgās malas

garuma. Vārti apkārtmūra ziemeļu sienā ierīkoti uz

pagalma ass.

Tātad plāns nosprausts, par pamatu ņemot aritmē-

tiskās attiecības 1:1,1:2 vai 1 : 4.
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Atsevišķu konstruktīvo elementu izmēri atbilst tieši

tālaika mērvienībām. Piemēram, apkārtmūrim un tor-

nim pagalma siena ir attiecīgi 5V2 un 4 pēdas bieza,

bet vārtu platums ziemeļu sienā sasniedz 9V2 pēdas.
šāda veida nocietinājumi, ja neskaita koka celtnes,

kuras droši vien atradušās pagalmā, eksistējuši līdz

14. gadsimta beigām un ir pilnīgi apmierinājuši Livo-

nijas—Prūsijas tranzītceļa atbalstpunkta vajadzības.

Vispirms ārpus nocietinājumiem pie apkārtmūra
austrumu sienas dienvidu gala uzcelta divstāvu mūra

Hradiščes baznīcas plāna
nospraušanas paņēmiens
(Čehoslovakija).

No nocietinājumu
atbalstpunkta līdz pilij
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Aizputes pils 14. gadsimtā
uzceltā austrumu korpusa
rekonstrukciia. Zīm. arhit.

M. Mihailova.

piebūve. Kad tas noticis, līdz šim rakstītas ziņas nav

atrastas, taču, spriežot pēc ķieģeļu izmēriem, pie-
būve celta apmēram 14.—15. gadsimtu mijā.64 Piebū-

ves ziemeļu galasiena atradusies apmēram pret ap-
kārtmūra vidu. Līdz ar to nocietinājumiem vairs ne-

varēja brīvi apiet apkārt un tie piekļāvās nogāzei.
Atkarībā no apkārtmūra pamatu dziļuma piebūvē
izveidoti sekli pagrabi. Interesanta ir pagraba velvju

konstrukcija. Velvēm apmēram apakšējās 2/s mūrētas

no dolomīta plātnēm, liekot tās horizontālās kārtās,



81

bet cekuls veidots no
radiāli liktiem ķieģeļiem. Pa-

grabs un pirmais stāvs, domājams, izmantots dažādām

saimnieciskām vajadzībām, bet otrajā stāvā atradu-

šās divas lielas dzīvojamās telpas. Pagrabos un pir-
mā stāva telpās varēja iekļūt tieši no pagalma, bet

otrā stāva dzīvojamās telpās — no pagalma galeri-

jas, sakarā ar ko apkārtmūrī nācies izlauzt jaunas
ailas durvīm un logiem. Pirmajā stāvā šaujamlūkas

bijušas tikai piebūves dienvidu galasienā, bet pret

nogāzi vērstajā sienā, šķiet, šaujamlūku nav bijis.

Dzīvojamās piebūves plāna pamatā ir modulis, kas

vienāds ar 25 Hamburgas pēdām. Tātad lietota pa-

visam cita mērvienība. Plāna nospraušanas paņē-

miens balstās uz kvadrāta malas un tā diagonāles

garumu attiecībām.65 Piemēram, piebūves pirmā
stāva visas iekštelpas garums, ieskaitot šķērssienu

biezumu, ir vienāds ar divkāršu tāda kvadrāta dia-

gonāles garumu, kura mala ir vienāda ar moduli jeb

piebūves iekšējo platumu.

Sākotnējie piebūves virszemes stāvu pārsegumi
nav saglabājušies, taču, spriežot pēc mainīgā ārsie-

nas biezuma, tie atradušies apmēram pašreizējo pār-

segumu augstumā. Tātad stāvu augstums apmēram

bijis vienāds ar pusi no moduļa.

šķiet, ka pēc neilga laika piebūve paplašināta
un tāda tā saglabājusies līdz mūsdienām. Par to

liecina jaunās daļas celtniecībā lietotie ķieģeļi, kuri

pēc izmēriem maz atšķiras no sākumā lietotajiem.
66

Piebūves jaunās daļas garums ir vienāds ar tās

sākotnējās daļas garumu, tāpēc tās ziemeļu gals
sniedzas tālu aiz apkārtmūra ziemeļaustrumu stūra.

lespējams, ka tas darīts aizsardzības apsvērumu dēļ,
jo pēc ugunsieroču ieviešanas no piebūves gala gar

apkārtmūra ziemeļu sienu bija ērti apšaudīt ienaid-

nieku un bloķēt piekļūšanu vārtiem. Piebūves jauna-
jai daļai ir trīs stāvi, un vienlaikus ar to arī vecajai

Seno celtnieku darba

paņēmiens, kas balstās

uz kvadrāta malas

un diagonāles garuma

attiecībām.



Austrumu korpusa plāna
nospraušanas paņēmiens.

daļai uzcelts trešais stāvs. Par to liecina jauno sienu

mūrējums. Ja vecajā daļā sienas mūrētas no lauk-

akmeņiem kaļķu javā, tad jaunās sienas mūrētas

mālu javā, bet ar kaļķiem šuves aizziestas tikai no

ārpuses. Lai no otrā stāva nokļūtu trešajā, blakus

apvalkdūmenim izbūvētas iekšējās kāpnes. Jaunajai

daļai nav arī pagraba.
Kad plašā piebūve bija uzcelta, tajā varēja iekār-

tot visas daudziem iemītniekiem pastāvīgai dzīvei

nepieciešamās telpas, tāpēc kādreizējos kastelas

tipa nocietinājumus jau var saukt par pili ar vienu

dzīvojamo korpusu.
67

Tomēr izbūves secība, kādā būvēta Aizputes pils,
ir krasi atšķirīga no citām Kurzemes pilīm. Parasti, l

ceļot pilis, vispirms visgrūtāk pieejamā, tātad vieg-
lāk aizsargājamā, vietā uzcēla vienu vai divus dzī-

vojamos korpusus un, tikai ceļot nākamos korpusus
vai atsevišķus nocietinājuma sienas posmus, izveidoja

82



slēgtu pils pagalmu. Ceļot katru korpusu atsevišķi,

pret nākamo pagalmu vērsto sienu jau uzreiz mū-

rēja plānāku nekā pretējo, proti, ārējo sienu. Tur-

pretī Aizputē austrumu korpusa ārsiena ir plānāka
nekā pret pagalmu vērstā kādreizējā apkārtmūra
siena.

Austrumu korpusa vertikālo

izmēru nospraušanas

paņēmiens.

83
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Stipri pārbūvēts ir arī dienvidaustrumu tornis, ku-

ram pilnīgi pārmūrētas pret pagalmu vērstās otrā

un trešā stāva sienas. No tāda paša izmēra ķieģe-

ļiem kā torņa sienas veidots arī formās vienkāršais

perspektīviskais trīspakāpju portāls ar smailloka pār-
sedzi austrumu korpusā. Spriežot pēc ķieģeļu iz-

mēriem, tas izveidots pirms 15. gadsimta beigām.
68

Liekas, ka Livonijas valsts pastāvēšanas laikā pilī
nekādas īpašas pārbūves nav notikušas.

Jau 1410. gadā pēc Vācu ordeņa sakāves Tannenbergas

kaujā stipri pavājinājās Vācu ordeņa ietekme uz Livonijas
ordeni, un 1525. gadā, kad Vācu ordenis tika sekularizēts,
nozīmi zaudēja arī kādreizējais Livonijas—Prūsijas karaceļš.
Daudzas pilis gar to tika pamestas novārtā. 1555. gadā kādā

dokumentā minēts, ka «.. Durbe, Aizpute, Alsunga, Skrunda,

Kuldīga, Sabile —
visas šīs mājas [pilis —

G. E.|, izņemot

Kuldīgu, nav nocietinātas, tās netiek apdzīvotas, ir kļuvušas
par labības noliktavām . ,»

69

Kurzemes hercogistes laikā Aizputei bija daudz mazāka

nozīme nekā ordeņa laikā, jo tā atradās nomaļus no gal-

venajiem tirdzniecības ceļiem.

1655. gadā sākās kārtējais Polijas—Zviedrijas

karš, kas smagi skāra arī Kurzemi. 1659. gadā
zviedri pie Aizputes pēkšņi uzbruka Lietuvas het-

maņa Komarovska vadītajam apvienotajam lietu-

viešu, poļu un Kurzemes muižniecības karaspē-
kam. 70

Kaujas laikā apmēram 200 Komarovska kara-

vīri krita, bet apmēram 400 cilvēki, galvenokārt
no Kurzemes muižniecības karaspēka, paslēpās pilī.
Taču tajā pašā vakarā pils kapitulēja. Nekādas kon-

krētas ziņas par pilij nodarītajiem postījumiem un

tās atjaunošanu nav saglabājušās. Tā kā nav zi-

nāms, ka tā būtu aplenkta vai ieņemta vēl arī kādu

citu reizi, tad var pieņemt, ka šajā reizē nopostīts
arī hipotētiskais pils ziemeļrietumu tornis un sa-

grauta apkārtmūra rietumu siena.

1665. gadā pils bija atjaunota un tajā bija ap-
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meties hercoga Jēkaba garnizons un lielgabalnieku
komanda. 71

Pēc hercoga Jēkaba nāves 1682. gadā pils no-

nāca Mihaela Fridriha Noldes īpašumā, kuram Aiz-

putes apkārtnē jau piederēja daudz zemes.
72 Pils

tiek stipri pārbūvēta un pilnīgi zaudē nocietinājumu
būves raksturu.

Pils pagalmā pie apkārtmūra dienvidu sienas tiek

uzcelts jauns dzīvojamais korpuss. 73 Pilī iebūvēto

kokmateriālu dendrohronoloģiskā analīze aplieci-
nāja, ka austrumu korpusa otrā stāva griestu sijas
cirstas 39 gadus agrāk par dienvidu korpusa pār-

seguma sijām. Ja pieņem, ka austrumu korpusa sijas
būtu mainītas pēc 1659. gada, kad zviedri, pili

Aizputes pils 1814. gadā
F. H. Vēbera zīmējums.



ieņemot, to bija daļēji nopostījuši, tad var domāt,

ka dienvidu korpuss celts apmēram 1698. gadā.
74

Pils pagalma līmenis jau tad bija paaugstinājies

apmēram par 1,50 m, tāpēc jaunajā dienvidu kor-

pusā pirmā stāva grīda ir daudz augstāka nekā

austrumu korpusā. Pretēji citām pilīm, kuras, pār-

ejot privātīpašumā, tika pārbūvētas par greznām
muižnieku mītnēm, Aizputē uzceltais jaunais pils
dienvidu korpuss ir ļoti vienkāršs. Katrā stāvā ir

trīs telpas ar apvalkdūmeni vidū. leeja tradicionāli

atrodas iepretī apvalkdūmenim, veidojot nelielu

priekšnamu. Otrā stāva telpas bijušas caurstaigā-
jamas, savienotas ar dienvidaustrumu torņa trešo

stāvu un ar austrumu korpusa telpām. Uz pagalmu
vedušas atklātas ārējās kāpnes, kas atradušās

iepretī apvalkdūmenim. lespējams, ka samērā vien-

kāršajā dienvidu korpusā, vismaz pirmajā stāvā,

bijušas kalpotāju dzīvojamās telpas, bet pils īpaš-
nieki mituši vecajā austrumu korpusā, kas tolaik

bijis labiekārtots un uzposts, šķiet, ka dienvidu

korpuss izcēlies tikai ar bagātīgo un komplicēto

sgrafito tehnikā veidoto dekoratīvo zīmējumu pa-

galma fasādē virs caurbrauktuves. Tas saglabājies
līdz mūsdienām. lespējams, ka tas pilī arī bijis

vienīgais vērtīgais arhitektoniski dekoratīvais vei-

dojums.

19. gadsimta sākumā pils jau bija tikai daļēji ap-

dzīvota. Brīvkungs Ulrihs šlipenbahs 1809. gadā
Kurzemes ceļojumu aprakstā atzīmē, ka muižas

īpašnieki dzīvojot jaunajā kungu mājā, kas uzcelta

netālu no vecās pils. 75 Tas liecina, ka pils bijusi
sliktā stāvoklī. Mainījies arī tās izmantošanas veids,

šajā laikā austrumu korpusā un senā dienvidaus-

trumu torņa pirmajā stāvā izbūvētas lēzenās ķieģeļu

velves, kuras tur redzamas vēl tagad.76 Pils pa-

galma līmenis jau bija sasniedzis pašreizējo aug-

Pils pārveidošana par tā

laika muižnieku mītni

86



stūmu, un kādreizējās austrumu korpusa pirmā stāva

telpas bija pārvērtušās par puspagrabu. Kopš tā

laika var runāt par divstāvu pagrabiem pils aus-

trumu korpusā. Tad blakus tornim radās pašreizējā

ieeja austrumu korpusa pagrabos. Līdz ar velvju
izbūvi

no jauna bija jāmūrē arī augšējo stāvu šķērs-
sienas, un tā radās aptuveni pašreizējais telpu plā-
nojums.77

No 19. gadsimta sākuma saglabājušies vecākie

pils zīmējumi. Precīzāks un bagātāks ar informāciju
ir F. H. Vēbera 1814. gada pils zīmējums skatā no

Aizputes ordeņa pils
austrumu korpuss no

ziemeļaustrumu puses.
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Aizputes pils 1827. gadā.
J. Krāmera zīmējums.

dienvidaustrumiem. 1827. gadā J. Krāmers izgata-
vojis pils plānu un uzzīmējis to perspektīvā no

putna lidojuma. Tajā pie apkārtmūra ziemeļu sienas

redzama plaša piebūve, kura izmantota par kūti.

Pēc 1920. gada agrārās reformas Aizputes pilij

piederošos īpašumus pārveidoja par valsts saimnie-

cību, bet 1924. gadā pili savā pārziņā pārņēma Aiz-

putes pilsēta. Spriežot pēc pārņemšanas aktiem,

pils un tās pagalmā uzceltā kūts bijusi gandrīz

nelietojama.
Diemžēl arī šodien pilij nav atrasts piemērots iz-

mantošanas veids, un tā mūsu acu priekšā pamazām
sabrūk. 1977. gadā nobruka liels dienvidu korpusa
sienas posms, bet 1983. gadā daļēji nodega aus-

trumu korpusa jumts. Lai gan vienmēr tūlīt tika iz-

strādāta tehniskā dokumentācija avārijas stāvokļa
likvidēšanai, tomēr praktiski nekas nav darīts, un



1988. gadā Latvijas PSR Kultūras komitejas Restau-

rācijas institūtam atkal tika pasūtīta jauna dokumen-

tācija un bija jāizstrādā priekšlikumi par pils turp-
māko izmantošanu. Taču praktiski pils glābšanā
nekas nav darīts.

Rīgas bīskapija Dundagas novadu bija pakļāvusi

jau krietnu laiku pirms Kurzemes bīskapijas izvei-

došanās 1234. gadā. Un tikai 1245. gadā Rīgas
bīskaps Nikolajs Dundagu atdāvināja savam dom-

kapitulam, un tā palika Rīgas domkapitula īpašumā
arī pēc 1253. gada, kad kuršu zemes tika galīgi
sadalītas starp Kurzemes bīskapiju un Livonijas or-

deni. Protams, Kurzemes bīskapijai tas nebija pa
prātam, un Dundaga kļuva par iemeslu daudziem

strīdiem, kuros piedalījās arī ordenis.

Precīzas ziņas par to, kad tieši Rīgas domkapi-
tuls cēlis Dundagā pili, tā laika dokumentos nav sa-

glabājušās. Tikai daudz vēlāk, 1753. gadā,
J. G. Arnta hronikā apgalvots, ka pili 1249. gadā
cēlis ordeņa mestrs Dītrihs Groningens.

78

Par to tomēr jāšaubās, jo nav saprotams, kāpēc ordenim

būtu bijis jāceļ pils Rīgas domkapitulam. Arī pats Gronin-

gens bija mestrs tikai līdz 1245. gadam. Tomēr šādam pils
celtniecības datējumam par labu runā kāds 1290. gada doku-

ments, kurā teikts, ka 1253. gadā, kad kuršu zemes tika galīgi

sadalītas, Rīgas domkapituls Kurzemes bīskapijai atdevis Ve-

cīšu un Usmas ciemus, lai segtu Embūtes pils celtniecības

izdevumus.79 Pamatojoties uz šo dokumentu, pazīstamais Kur-

zemes piļu pētnieks B. šmids secina, ka Dundagas pils tad

jau bijusi uzcelta, jo tikai pēc tās uzcelšanas Rīgas dom-

kapituls būtu varējis piekrist abu ciemu atdošanai Kurzemes

bīskapijai.

Rīgas

domkapitula

pils Dundagā
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Dundagas pils
vārtu tornis.

1978.—1979. gada pētījumos konstatēts, ka pils
celta pakāpeniski vairākās kārtās un ar pārtrauku-
miem, tātad ilgā laika posmā.

80 Kaut gan par pils
celšanas laiku ir dažādi uzskati, tomēr vispareizā-
kais būtu tās celtniecību kopumā datēt ar 13. gad-
simta trešo ceturksni.

Pils atrodas uz pussalas, kuru veido uzplūdinātie
Pāces upes ūdeņi. Kad pils bijusi pilnīgi uzbūvēta,



tai bijuši trīs dzīvojamie korpusi. Vidējais korpussac

ar nocietinājumu grāvi priekšā neļāvis piekļūt pus-did
salai. Pret pussalas krastiem vērstie sānu korpusi

bijuši īsāki, un to galus savienojis nocietinājumu mū-

ris, veidojot slēgtu iekšējo pagalmu. Aiz nocietinā-

jumu sienas, pret pussalas galu, atradusies priekš-

pils. Pilī varējis iekļūt tikai caur priekšpili. Lai no-

kļūtu līdz vārtu tornim priekšpils apkārtmūra zie-

Dundagas pils
dienvidaustrumu korpuss.
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meļrietumu sienā, vajadzējis iet gar visu pili, pa-
vērsušam pret to ar vairogu neaizsargāto labo

plecu.

Ilgajā pastāvēšanas laikā pils vairākkārt pārbū-
vēta un divas reizes nodegusi, tomēr vienmēr at-

jaunota un pat paplašināta. 17. gadsimtā gar vi-

siem priekšpils apkārtmūriem jau bijuši uzcelti jauni
dzīvojamie korpusi, kuri pilnīgi saplūduši ar kād-

reizējiem pils korpusiem, bet pēc 1872. un 1905.

gada ugunsgrēkiem arī tiem priekšā uzceltas

jaunas piebūves. Tāpēc pils sākotnējās pagalma sie-

nas tagad zinātājs var aplūkot tikai
no iekšējiem

gaiteņiem.
īpaša uzmanība jāpievērš pils celtniecības vietas

izvēlei. No aizsardzības viedokļa izraudzīta šķie-
tami ideāla vieta — izteikti gara un šaura pus-
sala, ko apņem Pāces upes uzplūdinātie ūdeņi, un

tāpēc tikai dienvidrietumu pusē vēl vajadzēja iz-

rakt samērā īsu pussalu norobežojošu nocietinā-

jumu grāvi. Parasti pilis tika celtas stāvos ienaid-

niekam grūtāk pieejamos, toties vieglāk aizsargāja-
mos upju krastos, bet no sauszemes puses pili pa-

rasti aizsargāja priekšpils un nocietinājumu grāvji.
Tā tas, piemēram, ir Ēdoles, Ventspils un daļēji arī

Aizputes pilīs.

Turpretī Dundagā centrālais dzīvojamais korpuss
ir vērsts pret sauszemi un to aizsargā tikai nocie-

tinājumu grāvis, kurš ir daudz seklāks un šaurāks

par uzplūdināto upi, bet priekšpils vērsta pret pus-

salas galu — tātad pret upi. Turklāt pils neatrodas

pašā pussalas galā, kur tā būtu labāk aizsargāta, bet

tik tālu no tā, ka upe daļēji zaudē aizsardzības no-

zīmi. Aiz priekšpils gan ir otrs grāvis, bet tam līdz

šim pievērsa mazāku vērību, jo uzskatīja, ka tas

rakts daudz vēlāk, jau muižas laikos, lai pussalas

galā izveidotu intīmu mākslīgu saliņu. Par to tomēr

Celtniecības vieta

un pils orientācija
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Dundagas pils
celtniecības vieta:

1 — sena apmetne upes

ielokā ar nocietinājumu

grāvi, 2 — mūra pils

pēc upes aizsprostošanas
un otra nocietinājumu

grāvja izrakšanas.
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jāšaubās, jo saliņas platība ir 4000 m 2 un uz tās

pilnībā varētu izvietot pili ar visu priekšpili, kuru

kopējā apbūves platība ir tikai 3100 m 2.
Tam vi-

sam iespējams rast izskaidrojumu, ja ievēro, ka no-

cietinājumu grāvis, kas veido saliņu, ir dziļāks nekā

pussalu norobežojošais grāvis. Jādomā, ka tas iz-

rakts vispirms, kad upe vēl nav bijusi uzplūdināta

un pussala bijusi daudz īsāka.

Otrais grāvis acīmredzot izrakts vēlāk, vienlaikus

ar upes aizsprostošanu, kad uzplūdināto ūdeņu dēļ

pussala stipri pagarinājās, šādas pussalas izveido-

šana pēc upes aizsprostošanas, abu grāvju rakša-

nas secība un pils novietojums starp tiem izskaidro-

jams vienīgi ar to, ka pils celšanas laikā pussalas

gals jeb saliņa bijusi apdzīvota vai kā citādi aiz-

ņemta.
1981. gadā Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēs-

tures institūta arheoloģijas nodaļas vadītājs ē. Mu-

gurēvičs saliņas galā izdarīja nelielus pārbaudes ra-

kumus, kas liecināja, ka tur jau tālā senatnē bijusi
ierīkota nocietinājumu sistēma. Izrakumos tika at-

segtas no akmeņiem un zemes veidotu vaļņu atlie-

kas, kas pēc izmēriem un krāvuma rakstura atgā-

dināja dzelzs laikmeta pilskalnos sastopamos no-

cietinājumus, bet atrastās rotaslietas liecināja, ka šī

vieta bijusi apdzīvota arī pēc vācu iebrukuma

13. gadsimtā.
81

Dundagas novads 1237. gadā nonāca Rīgas bīs-

kapijas ietekmē, tāpēc iespējams, ka līdz pils uz-

celšanai, kuras būvdarbi ilga apmēram 25 gadus,

pirmie vācu iebrucēji mitinājās kuršu apmetnē pus-

salas galā, kura jau tad bijusi norobežota ar grāvi.
Vēlāk Rīgas domkapitulam, kas nemitīgi juta Kur-

zemes bīskapijas neapmierinātību ar tā īpašumiem
Dundagā, bija izdevīgi uzturēt labas attiecības ar

vietējiem iedzīvotājiem un pat izmantot to atbalstu.



lespējams, ka no tā arī bijusi atkarīga pils celšanas

vieta un priekšpils neparastā orientācija, jo vietē-

jiem iedzīvotājiem tā noderējusi par ērtu un viegli
aizsniedzamu patvērumu ienaidnieka uzbrukuma

gadījumā.

Protams, tie ir tikai pieņēmumi, taču zīmīgi, ka

visvecākais līdz mūsdienām nonākušais rakstiskais

dokuments, kurš datēts ar 1318. gadu un kurā pirmo
reizi pieminēta pils, ir saistīts ar ordeņa, tātad pašu

vācu iekarotāju, uzbrukumu pilij. Tajā laikā Rīgas
namnieki bija padzinuši no pilsētas ordeņa bruņi-
niekus. Un, tā kā Rīgas pusē nostājās arhibīskaps,
ordenis uzbruka baznīcas īpašumiem un ieņēma
Dundagas pili. Tāpēc 1318. gada 23. februārī pā-
vests aicināja pie sevis vainīgos, kam bija jāat-
bild par baznīcas īpašumu piesavināšanos.

82 Ar

to konflikts nebeidzās, un 1359. gadā ordenis atkal

ieņēma un izlaupīja pili. 83 Arī Kurzemes bīskapija,
kuru no visām pusēm apņēma ordeņa zemes un

kura atradās pilnīgā atkarībā no ordeņa, 1383. ga-
dā vismaz četras reizes iebruka Dundagas novadā

un uz laiku ieņēma arī pili.84

Dundaga ir vienīgā Kurzemes pils, kuru tās pa-

stāvēšanas sākumā vismaz trīs reizes — 1318., 1359.

un 1383. gadā — iekaroja paši vācu iebrucēji.
Izdarot pilī neskaitāmas zondāžas, dienvidrietumu

korpusa pagalma fasādē, daļā, kuru tagad aizsedz

dienvidaustrumu korpuss, tika atrastas vairākas aiz-

mūrētas logailas. No tā var secināt, ka sākotnēji

pilij bijuši tikai divi savā starpā perpendikulāri, ga-
los savienoti dzīvojamie korpusi — pussalu noro-

bežojošais dienvidrietumu un pret upi vērstais zie-

meļrietumu korpuss. Kādu laiku tā tāda arī pastā-

vējusi. Spriežot pēc analoģijas, tai iepretī abiem

korpusiem būtu vajadzējis būt kaut vai koka pali-

sādei, kas būtu veidojusi pils pagalmu.

Pils sākotnējais
veidols
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Alsungas pils
dienvidrietumu tornis.

šāds plānojums bijis arī Alsungas pilij, tāpēc do

mājams, ka Dundagas, tāpat kā Ēdoles pils, ir bijus
tam laikam raksturīgs piļu tips.

Kad bija pabeigta pēdējā, dienvidaustrumu kor

pusa celtniecība, pils pagalmu no trim pusēm ieslē

dza dzīvojamie korpusi, bet pret pussalu bija vērsti

mūra nocietinājumu siena, kuras atliekas kontrforsi
veidā vēl saglabājušās ziemeļrietumu korpusa galā
Aiz nocietinājumu sienas atradās priekšpils ar apkārt
mūriem un vārtu torni ziemeļrietumu sienā. Vārtu tor

nis plānā bijis daudz mazāks nekā taaadēiais tornis
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kurš vēlāk tam vienkārši uzcelts priekšā. Sākotnējā

torņa atliekas saglabājušās otrā stāva augstumā, kur

palikusi neskarta viena šaujamlūka un izeja uz ap-

kārtmūra ieroču galeriju.
Pils ziemeļrietumu un dienvidrietumu korpusos sa-

glabājušās visas sākotnējās šķērssienas, tikai lielākās

telpas vēlāk ar jaunām šķērssienām sadalītas ma-

zākās.

Dundagas pils
13. gadsimtā.

Rekonstrukcija.
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Izpētes gaitā atklājās, ka zem visas pils bijuši plaši

pagrabi. Pagaidām tie daļēji atrakti tikai zem dien-

vidrietumu korpusa. Uz pagrabiem no pils pagalma

stūriem vedušas akmens kāpnes. Viena noeja uz

pagrabiem bijusi arī no kādas dienvidrietumu kor-

pusa telpas pa biezā šķērssienā iebūvētām kāpnēm.

lespējams, ka tur tuvumā atradusies pils virtuve. Pēc

1872. gada ugunsgrēka pagrabi aizbērti ar būvgru-
žiem. Un pagalmā pie dienvidrietumu korpusa uz-

celta piebūve, tāpēc kādreizējās ārējās noejas pa-

grabos tagad aplūkojamas no pils iekšējiem gai-

teņiem.
Pēc pils galīgās izbūves abos stāvos pavisam bijis

vismaz 16 telpu, kuru sākotnējo nozīmi šodien vairs

nav iespējams noskaidrot. Vienīgi Dundagas mācī-

tāja J. F. Bankava 1721. gada pils aprakstā, kad tā

jau bija stipri pārbūvēta, minēta pils kapela, kura jau
tad izmantota par noliktavu.80

Izsekojot viņa aprak-
stam, var domāt, ka kapela atradusies pils vecākajā

daļā, proti, rietumu stūrī.

Pils apjomu pamatā ir vienādmalu trīsstūra para-

metru attiecības. Tas ir tas pats darba paņēmiens, ar

kuru veidoti apjomi Ēdoles un Ventspils pilij. Tāpat
kā Ventspils pilī, arī Dundagā šis darba paņēmiens
izmantots visai profesionāli. Ar tādu pašu darba pa-

ņēmienu un ļoti līdzīgā manierē veidota arī Rīgas

Doma baznīca. Tas liek domāt, ka Rīgas domkapitu-
lam abas šīs celtnes cēluši ja ne tie paši, tad noteikti

vienas skolas celtnieki.

Par plānojuma nospraušanas moduli ņemts ziemeļ-
rietumu korpusa iekštelpas platums, kas ir vienāds ar

6,77 m un atbilst 24 ģermāņu pēdām. Interesanti, ka

tāds pats modulis bijis arī Ēdoles pilij. Dundagas pils

nospraušana dabā sākta no ziemeļrietumu korpusa

ziemeļaustrumu gala. Korpusa garums pieņemts vie-

nāds ar četriem moduļiem, kas ir 6,77 mX4=



= 27,08 m. Dabā korpusa garums ir 27,02 m, tātad

nospraušanas vai arī uzmērīšanas kļūda ir 6,0 cm.

Dienvidrietumu korpusam platums ir tāds pats kā

ziemeļrietumu korpusam, un tajā ir trīs vienāda lie-

luma telpas. Katras telpas garums ir vienāds ar

divkāršu tāda vienādmalu trīsstūra augstumu, kura

malu garums ir vienāds ar moduli jeb korpusa
iekštelpu platumu.

86

No senās pils sienām pilnā augstumā saglabāju-
sies tikai dienvidrietumu korpusa pret pagalmu vēr-

stā siena, pēc kuras biezuma maiņas var spriest par

kādreizējo stāvu augstumu. Pirmā stāva grīdas at-

radušās apmēram 35,0 cm zemāk par tagadējām

grīdām, un stāva augstums bijis vienāds ar moduļa
pusi jeb 12 ģermāņu pēdām. Otrā stāva un ieroču

Dundagas pils plāna
nospraušanas paņēmiens.
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Dundagas pils
vertikālo izmēru

noteikšanas paņēmiens.

galerijas kopējais augstums (bēniņos) ir apmēram
vienāds ar % moduļa. Tāpēc var pieņemt, ka pirmā
un otrā stāva augstums ir bijis vienāds, bet ieroču

galerijas augstums bēniņos varētu būt bijis vienāds

ar
lU moduļa. Atrokot pagrabus, kāda grīda tika

atsegta 2,80 m zem tagadējām pirmā stāva grīdām,
bet neskartā grunts sākas vēl 60 cm dziļāk. Tātad

pagraba augstums ir bijis apmēram vienāds ar tāda

vienādmalu trīsstūra augstumu, kura malu garumi
atbildusi V2moduļa. 87

Sienās nekur netika atrastas velvju pēdas, un, pēc

visa spriežot, sākotnēji visā pilī, kā pagrabos, tā
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arī virszemes stāvos, bijuši horizontāli koka pār-
segumi.

Ja plānā pils, ieskaitot pagalmu, ir izteikts taisn-

stūris, tad priekšpilij pretējo malu garumi ir atšķi-

rīgi, un tā plānā veido trapeci. Kāpēc priekšpilij ir

šāds plānojums, līdz šim nav izdevies noskaidrot.

Priekšpils apkārtmūra ziemeļrietumu siena ir gandrīz

tikpat gara kā pils dienvidrietumu korpuss, bet kād-

reizējā vārtu torņa izmērus plānā var atvasināt no

dienvidrietumu korpusa nospraušanai lietotā vienād-

malu trīsstūra parametriem.
Pils priekšā pāri pussalu norobežojošajam nocie-

tinājumu grāvim, domājams, vedis paceļamais tilts.

Tādā gadījumā noteikti ir bijis vēl kāds tornis, un

jādomā, ka vismaz gar nocietinājumu grāvi stiepu-
sies vēl otra nocietinājumu siena.

Pēc ilgiem strīdiem starp Rīgas domkapitulu un

Kurzemes bīskapiju par Dundagas pili un tai piede-
rošajām zemēm 1434. gada 12. janvārī Rīgā sapul-

cējās 12 šķīrējtiesneši, kurus bija izraudzījušas abas

strīda puses. Kurzemes bīskapijas intereses aizstā-

vēja trīs augsti garīdznieki, ordeņa landmaršals un

divi komturi. Rīgas domkapitulu pārstāvēja tikai

divi garīdznieki un četri arhibīskapijas lielie vasaļi,
kurus, kā zināms, ordenim bieži izdevās sakūdīt

pret savu senjoru. Šķīrējtiesa nolēma, ka pils ar

Dundagas un Tārgales novadiem pārdodama Kurze-

mes bīskapijai par 6037 72 jaunajām Rīgas markām.

Apmēram tajā pašā laikā pils tiek stipri pārbū-

vēta, lai celtu tās aizsardzības spējas. Domājams,
ka pārbūvi veikusi Kurzemes bīskapija tūlīt pēcpils

pāriešanas tās īpašumā. Vispirms ir paaugstināts
priekšpils apkārtmūris un pārveidots vārtu tornis.

Sākotnēji apkārtmūra sienas bijušas mūrētas no lie-

liem laukakmeņiem, tādas tās vēl tagad redzamas

abpus vārtu tornim apmēram līdz triju metru aug-

Pils pāriet Kurzemes

bīskapijas īpašumā
Pils pārbūve
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stumam. Patiesībā tās bijušas vēl augstākas, jo laika

gaitā paaugstinājies kultūrslānis. Arī sienas paaug-

stinājums vēlāk mūrēts no laukakmeņiem, bet

ietverts ķieģeļu čaulā, kas mūrēta neregulārā vendu

sējumā. Ķieģeļi ir stipri plānāki nekā pils vecākajās
daļās un pēc izmēriem atbilst ķieģeļiem, kādi

15. gadsimtā lietoti citās Kurzemes pilīs.
88

Tūkstoš seši simti astoņdesmit trešajā gadā, kad

blakus tornim cēla jauno kapelu, sienas augšdaļa
nedaudz pārveidota un vēlāk tā cietusi 1872. gada
ugunsgrēkā. Tomēr B. šmids 1921. gadā tās augš-
daļā vēl esot saskatījis dzeguļu atliekas. Tagad
siena jau stipri nodrupusi un saskatāmas vairs vie-

nīgi melni glazētu ķieģeļu joslas, virs kurām, kā ap-

galvo B. šmids, sākušies dzeguļi. Jaunais masīvais

vārtu tornis, kurš uzcelts priekšā vecajam, arī vēlāk

stipri pārbūvēts un bijis daudz augstāks. Nelielais

tornītis, kas tagad paceļas virs kādreizējā masīvā

vārtu torņa atliekām, celts pēc 1905. gada uguns-

grēka.
Pārbūve notikusi arī pašā pilī, jo konstatēts, ka

dienvidrietumu korpusa pagalma sienā dažu jauno
aiļu apdarē un sākotnējo aiļu aizmūrējumā lietoti

pat vēl plānāki ķieģeļi nekā apkārtmūra un torņa
pārbūvē. 89

lespējams, ka šīs pārbūves saistāmas ar

Kurzemes bīskapu uzņemšanu pilī, jo zināms, ka

viņi divas reizes — 1459. un 1503. gadā — tur uz-

turējušies ilgāku laiku. Diemžēl rakstītas ziņas par

pils stāvokli tajos laikos nav saglabājušās. Arī veik-

tajos pētījumos neko konkrētāku neizdevās no-

skaidrot. Piemēram, atrokot pils pagrabus, būv-

gružos tika uzieti vairāki viduslaikiem raksturīgi pro-

filķieģeļu paraugi, bet no tiem darinātu konstrukciju
atliekas nekur nebija atrodamas.

Livonijas karš, kas iezīmēja Livonijas valstiņu konfederā-

cijas sabrukumu, sākās 1558. gadā. Kurzemes bīskaps Jo-
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hans IV 1559. gadā pasteidzās Kurzemes bīskapiju pārdot
Dānijas karalim. Pēdējais to atdāvināja savam brālim Mag-
nusam, kurš vienlaikus ar to kļuva arī par jauno Kurzemes

bīskapu.

Domājams, ka karadarbībā pils cietusi divas rei-

zes. Vispirms tas varēja notikt tā saucamajā Piltenes

mantojuma karā, kurš pēc Magnusa nāves 1583. ga-
dā sākās starp Dāniju un Poliju. Pils šajā laikā pie-
derēja ungāru magnātam Polijas karalistes kancleram

Mārtiņam Berzēvicam, kurš 1582. gadā to bija nopir-
cis no Magnusa. Karš stipri izpostīja visu apgabalu,

tāpēc iespējams, ka cieta arī Dundagas pils, jo Ber-

zēvics to jau 1588. gadā pārdeva Brandenburgas
markgrāfa padomniekam Levinam Bīlovam.

Pēdējo reizi kara darbībā pils cieta 1656. gadā

Polijas—Zviedrijas karā, kad pēc artilērijas apšaudes
to ieņēma zviedri, šajā laikā pils piederēja Oto Er-

nestam Maidelam, kuram tikai par lielu naudu, zvērot

uzticību zviedru karalim Kārlim X Gustavam, izdevās

pili atkal atgūt. Par pilij nodarītajiem postījumiem tā

laika dokumentos ziņu nav, bet gleznotājs J. Dērings

apgalvoja, ka viņš 1849. gadā pils ārējā ziemeļu
mūrī varējis saskatīt vietu, kur mūris iebrucis acīm-

redzot pēc zviedru apšaudes.
90 Zināmu neticību iz-

raisa tas, ka viņš savā dienasgrāmatā sākumā ierak-

stījis «austrumu mūrī», bet vēlāk pārlabojis «zie-

meļu mūrī». Turklāt viņa laikā pils ziemeļu stūrī jau
bija uzcelta jaunā kapela, tāpēc jāšaubās, vai tur

vairs varēja saskatīt kādas pēdas no agrāko laiku

postījumiem.

lespējams, ka apmēram tajā pašā laikā bez atjau-
nošanas darbiem pilī notikusi arī pārbūve. Ap šo

laiku priekšpils teritorijā uzceltas divas kapitālas
mūra saimniecības ēkas. Rakstītas ziņas līdz šim gan
nav atrastas, un pagaidām par to var spriest vienīgi

pēc celtniecībā lietoto ķieģeļu izmēriem. 91 Pie ap-



kārtmūra priekšpils austrumu stūrī vispirms uzcelta

vienstāva saimniecības piebūve, bet vēlāk tai blakus

pie apkārtmūra dienvidaustrumu sienas vēl kāda cita,
kas stiepusies līdz pašai pilij. Abas piebūves sagla-

bājušās pils būvķermenī, un tikai vēlāk tām uzcelti

augšējie stāvi, un beidzot tās no pagalma puses pil-

nīgi aizsegtas ar jauniem dzīvojamiem korpusiem.
Piebūvē priekšpils austrumu stūrī bijusi viena liela

telpa ar smagu cilindrisku velvi, kuras pēda sākas

tūlīt virs tagadējās grīdas līmeņa. Sākotnēji grīda at-

radusies apmēram par 70,0 cm zemāk un bijusi vei-

dota no lieliem nelīdzeni ieklātiem akmeņiem, kas

faktiski ir tur saglabājies kādreizējais priekšpils pa-

galma bruģis. Piebūvē pie apkārtmūra dienvidaus-

trumu sienas ir vairākas telpas.92 šīs telpas senāk

acīmredzot izmantotas citādi, jo tās sedz cilindriskas

krusta velves. Arī sākotnējā grīda, kura veidota no

30,0X30,0 cm akmens flīzēm, ir augstāka nekā telpai
ar cilindrisko velvi un atrodas tikai 38,0 cm zem ta-

gadējās grīdas. Piebūves bēniņos gar apkārtmūri

stiepusies ieroču galerija, un piebūves velvē netālu

no priekšpils stūra atrasta lūka, caur kuru varēts

iekļūt galerijā. Turpat apkārtmūrī daļēji saglabājusies
arī kādas šaujamlūkas niša.

Zondējot apkārtmūri, atklājās, ka tajā iepretī vi-

sām piebūves šķērssienām sienā izkalti īpaši vertikāli

kanāli. Domājams, ka pa tiem no velvju padusēm no-

vadīti sniega kušanas ūdeņi, ja sniegs caur šaujam-
lūkām bija ieputināts bēniņos vai ja lietusūdens tur

bija nokļuvis caur bojājumiem jumtā.

Septiņpadsmitā gadsimta beigās pils pilnīgi zau-

dēja nocietinājumu būves raksturu un tika pārvei-
dota par greznu muižnieku mītni. Šajā laikā pilī

saimniekoja enerģiskā un darbīgā Oto Ernesta Mai-

dela atraitne Anna Sibilla, dzimusi Ostena-Zakena,

par kuru vēlāk radušies daudzi leģendāri nostāsti. 93

Pils pārbūve par greznu
muižnieku mītni
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Par pils plānojumu un tās arhitektūru var spriest

pēc 1721. gadā Dundagas mācītāja Jākoba Frīdriha

Bankava liriskā pils apraksta.
94 No viņa apraksta uz-

zinām, ka 1683. gadā kādreizējās priekšpils ziemeļu
stūrī blakus vārtu tornim uzcelta jaunā pils kapela,
bet vārtu tornis pārveidots par zvanu torni. Pēc di-

viem gadiem, 1685. gadā, kapelai iepretī priekšpils
saimniecības piebūvēm uzcelts otrs — dzīvoja-
mais — stāvs. Šajā laikā acīmredzot nojaukta nocie-

tinājumu siena starp pili un priekšpili. No tās pie pils

ziemeļrietumu korpusa saglabājies tikai neliels frag-

ments, kas tagad veido kontrforsu. Visapkārt jaun-
izveidotajam plašajam pils pagalmam stiepusies va-

ļēja koka galerija, no kuras varējis iekļūt otrā stāva

telpās. Galvenās kāpnes uz galeriju atradušās tornim

pretējā pagalma pusē, bet otras kāpnes, kuras vedu-

šas arī uz pils kapelu, — blakus tornim.

Bankavs, kā jau mācītājs, savu vēstījumu sāk ar kapelu.
Tās tornī esot divi zvani, no kuriem viens «ejot» un ziņojot

stundas, bet otrs «stāvot» un aicinot tikai uz lūgšanām. Tātad

tornī jau tolaik bijis mehāniskais pulkstenis. Pa «vītņu» kāp-
nēm, kas atrodoties aiz vārtiem, nokļūstot kapelā ar bagāti
rotātiem soliem, kanceli, biktssolu, altāri un daudzām glez-
nām. Izcils meistardarbs esot virs altāra ģipsī veidotais Jēzus

tēls, kam iepretī atrodoties ar stikliem rotāta sēdvieta pils

saimniecei, bet augšā «uz raibā kora» — ērģeles.
Tālāk Bankavs apraksta telpas, kas atrodas pa labi no

vārtiem, tātad pils ziemeļrietumu korpusu. Pirmais esot «ve-

cais medus kambaris», no kura nokļūstot velvētā istabā, kurā

pēc nostāstiem kādreiz dzīvojusi «zaļā jaunava». Augšā esot

istaba ar ieročiem, bet tai pretī istaba ar «grāmatu labi-

rintu» — tātad bibliotēka. Apakšā, pils rietumu stūrī, atrodo-

ties vecā kapela, kurā tolaik glabātas vairs tikai garšvielas un

cukurs. Aiz tās esot «jaunkundžu» istaba, no kuras varot no-

kļūt ēdamzālē. Durvis no tās vedot uz Bakha mājokli, tātad

uz vīna pagrabu. No turienes bieži uznesot kungiem, kučie-

riem un sulaiņiem vēsu dzērienu.

Pētījumos, kas tika veikti pilī, dienvidrietumu korpusa vi-

dējās telpas sienā tiešām tika atrasta noeja uz pagrabiem,
tātad šī telpa ir Bankava pieminētā ēdamistaba, bet, tā kā
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Dundagas pils
19. gadsimtā.
F. H. Vēbera zīmējums.

viņš stāsta par kučieriem un sulaiņiem, tad jādomā, ka tā bijusi
saimes ēdamistaba. Savukārt «jaunkundžu» istaba, kas atra-

dusies blakus saimes ēdamistabai, varētu būt bijusi kalpoņu

dzīvojamā istaba.

Aiz ēdamistabas, t. i., pils dienvidu stūrī, esot no kokiem

būvēta guļamistaba, kur ērglis varot justies kā ligzdā. Tā

varēja būt kalpu dzīvojamā istaba, un, tā kā telpai bija divas

ārsienas, tad tā no iekšpuses būs siltināta ar koka apšuvumu.
Vēl Bankavs piemin istabas, kuras, kā viņš uzzinājis, izbū-

vētas tikai pirms 36 gadiem, tātad 1685. gadā. Aiz tām atro-

doties zāle, kur latviešiem, kamēr celta jaunā draudzes baz-

nīca, noturēti dievkalpojumi. Tās ir telpas, kuras izbūvētas

virs kādreizējās priekšpils saimniecības piebūvēm, jo Bankavs

norāda, ka apakšā esot pagrabs, klēts, brūzis un zirgu

staļļi. Tādā gadījumā zāle, kurā notikuši dievkalpojumi, atra-

dusies virs kādreizējās piebūves pils austrumu stūrī.

Par pils dienvidrietumu un dienvidaustrumu korpusu otrā
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stāva telpām Bankavs raksta, ka «kādā citā vietā» augšā esot

kambari un istabas, kuras visas izrotātas kā «lelles un tīras

kā biķeris».
Tā kā īpaši uzsvērts, ka tās ir loti skaistas, bet katra

atsevišķi sīkāk nav aprakstīta, tad jādomā, ka tās bijušas pils
saimnieku dzīvojamās telpas. Par to liecina arī tas, ka tām

tuvumā atradusies bibliotēka un ieroču istaba.

No apraksta var secināt, ka tolaik pilij bijuši tikai

divi stāvi. Ar kapitālām ēkām neapbūvēts bijis vie-

nīgi pils ziemeļaustrumu gals, kur apkārtmūra sienā

jau bijuši izveidoti nelieli kājnieku vārtiņi. Bankavs

raksta, ka pie mazajiem vārtiņiem bijušas sliktas koka

celtnes ar kalēja dzīvokli un zirgu staļļiem pils īpaš-
nieka viesiem.

Dundagas pils
1827. gadā.
K. Vilonga zīmējums.
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Krišjānis Valdemārs, 1855. gadā žurnālā «Inland»

publicēdams J. F. Bankava aprakstu, no savas puses

piezīmē, ka līdz 1785. gadam pilij nav bijuši ap-

mesti griesti, nav bijis koka grīdu un apgleznotu
sienu. Mazās logu rūtis bijušas iestrādātas svina

ietvaros, bet grīdas izklātas ar akmens plātnēm. Vie-

nīgi durvis greznojuši griezti koka rotājumi un lieli

rokturi. Tās ir vienīgās liecības par tālaika pils iekš-

telpu arhitektonisko veidolu. Pēc dažiem vēlākā laika

zīmējumiem zināmu priekšstatu var gūt arī par pils

ārējo izskatu. Zīmējumos pils gan attēlota jau ar trim

stāviem, taču arī tad tās galvenā dominante ir ka-

pelas barokālās formās veidotais zvanu tornis. Var

Dundagas pils 1860. gadā.
V. Z. Štavenhāgena
gravīra.

Dundagas pils 1846. gadā.
J. Dēringa zīmējums.



tikai iedomāties, ka agrāk uz tikpat vienkāršo

divstāvu pils dzīvojamo korpusu fasāžu fona, kurām

arī tad, domājams, nav bijis nekāds arhitektonisku

detaļu dekors, tornis ir vēl vairāk izcēlies.

Visprecīzāk torņa apveidi redzami mērnieka K. Vi-

longa 1827., gleznotāja J. Dēringa 1846. un V. Z. Šta-

venhāgena aptuveni 1860. gada zīmējumā.

Interesanti ir tas, ka vecajos zīmējumos torņa
smailes atsevišķo daļu izveidojumam un proporcijām
ir ļoti liela līdzība ar R. Bindenšū 1690. gadā uz-

celto Rīgas Pētera baznīcas un 1686. gadā uzcelto

Matīšu baznīcas torni. Dundagas baznīcas tornis ir

tikai nedaudz īsāks par Matīšu baznīcas torni un arī

celts agrāk. Tāpēc jādomā, ka arī Dundagas torņa
autors varētu būt bijis R. Bindenšū. Tādā gadījumā

iespējams, ka Dundagas un Matīšu baznīcas tornis

viņam noderējis par mēģinājumu un formu meklē-

jumu pirms grandiozā Pētera baznīcas torņa pro-

jektēšanas.

Rīgas Pētera baznīcas restaurācijas gaitā tika pē-
tīti R. Bindenšū projektēšanas un formu uzbūves pa-

ņēmieni.
95 Ar šiem paņēmieniem konstruējot Dunda-

gas torņa ortogonālo projekciju un no tās savukārt

veidojot perspektīvu attēlu, iegūts pēc formas un

proporcijām tieši tāds pats torņa attēls kā K. Vi-

longa, J. Dēringa un V. Z. Štavenhāgena zīmējumos.96

Tātad pilnīgi iespējams, ka torņa apjomu noteikšanā

lietoti tiešām tie paši paņēmieni kā Rīgas Pētera

baznīcas tornī.

Tā kā tomēr nav atrasti dokumenti, kas sniegtu
liecības par torņa autoru, vēsturnieks A. Jansons iz-

darīja atkārtotu ar R. Bindenšū darbību saistīto rak-

stīto avotu pārbaudi, lai konstatētu, vai viņam to-

mēr nav bijuši kādi sakari ar Dundagu. Izrādījās, ka

laikā no 1681. līdz 1689. gadam, kad tika celta
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Dundagas kapela, viņš Kurzemē bijis vismaz piecas
reizes un, iespējams, apmeklējis arī Dundagu. 97

Kaut dokumentos neizdevās atrast tiešus pierādī-

jumus tam, ka R. Bindenšū būtu cēlis Dundagas pils
torni, tas tomēr nav izslēgts, jo viņa projektu va-

rēja realizēt arī bez paša tiešas līdzdalības, kā tas

vairākkārt noticis Rīgā un Vidzemē.

Nākamās lielās pārbūves, kā uz to netieši norā-

dīja K. Valdemārs, publicēdams žurnālā «Iniand»

J. F. Bankava pils aprakstu, notikušas ap 1785. gadu,
tātad apmēram pēc 100 gadiem. Tolaik pilī saim-

niekoja vēl viens ievērojams Ostenu-Zakenu dzim-

tas pārstāvis — Kārlis Ostens-Zakens.98

Par viņa laikā izdarītām pils pārbūvēm diemžēl

rakstītas ziņas vai projekti nav saglabājušies. Tomēr

1814. gada F. H. Vēbera akvareļos, kuri ir vecākie

mums zināmie pils zīmējumi, tā jau attēlota ar trim

stāviem. Turklāt ar kapitālām mūra celtnēm ap-

būvēta arī pils ziemeļaustrumu mala starp kapelu
un pils dienvidaustrumu korpusu, kas Annas Sibil-

las laikā vēl nebija apbūvēta. Domājams, ka pār-

maiņas notikušas arī pils plānojumā, jo pie dienvid-

austrumu fasādes radusies neliela trīsstāvu piebūve,
kur droši vien atradušās tualetes. Šajā pašā vietā,
tikai tagad jau pils iekšienē, tās ir arī šodien. Lī-

dzīga, tikai divstāvu, piebūve attēlota arī pie zie-

meļrietumu fasādes.

Tūkstoš astoņi simti četrdesmit sestajā un tūkstoš

astoņi simti piecdesmit trešajā gadā pilī uzturējās

gleznotājs J. Dērings. Uz kāda no viņa zīmējumiem
ir piezīmes, kuras ļauj spriest par pils iekšējo izvei-

dojumu. Izrādās, ka zāle pils rietumu stūra otrajā
stāvā, kur kādreiz noturēti dievkalpojumi latviešu

zemniekiem, tad jau bijusi pārvērsta par teātra zāli.

Ēdamzāle atradusies pils pretējā — dienvidu stūrī.

Dundagas pils torņa
grafiskā analīze.

Rīgas Pētera baznīcas

torņa grafiskā analīze.
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Tai blakus dienvidaustrumu korpusā bijusi vē! kāda

zāle, kura saukta par ģimenes zāli. Ceturtā, tā

sauktā bruņinieku zāle, atradusies jaunuzceltajā zie-

meļrietumu korpusā blakus kapelai. J. Dērings vie-

sošanās laikā dzīvojis ziemeļrietumu korpusa tre-

šajā stāvā. Varam pieņemt, ka šajā korpusā trešajā
stāvā bijušas iekārtotas istabas viesiem.

Savā dienasgrāmatā J. Dērings vienīgi piemin, ka

kādā dzīvojamā istabā bijis griestu gleznojums,
kurā attēlota Sabas ķēniņienes viesošanās pie Zāla-

mana. Pils kapela 1846. gadā jau bijusi galīgi no-

laista un nav izmantota. Par tās izveidojumu viņš
izsakās ļoti neatzinīgi un tikai norāda, ka tai bi-

jušas smagas neapmestas mucveida velves, bet sie-

nas klājuši daudzi stuka darinājumi. Sevišķi smagi

izskatījušies virs logiem novietotie eņģeļi, kam kājas

nokarājušās tiem tālu priekšā."
šodien kapelas sienās nav saskatāmas nekādas pē-

das no mūra velvēm. Visticamāk, ka kapelai bijuši

elipses vai ovālas formas piekārti koka griesti. Šādi

griesti ir bijuši vairākās baznīcās, kuras celtas ap-
mēram tajā pašā laikā. Piemēram, Gaiķu baznīcā

(1658. gadā) Saldus rajonā, Grobiņas baznīcā

(1662. gadā) Liepājas rajonā, Vānes baznīcā

(1663. gadā) Tukuma rajonā v. c.

Jau labu laiku pirms Dēringa, proti, 1809. gadā,
Dundagu apmeklēja arī brīvkungs Ulrihs šlipen-
bahs. Viņš savā gleznainajā Kurzemes ceļojuma
aprakstā Dundagai veltījis 22 lappuses. Diemžēl

viņš tik ļoti ietekmējies no J. F. Bankava apraksta, ka

gandrīz to pilnīgi atkārto, un, liekas, nemaz nav

manījis tās lielās pārmaiņas, kas kopš tā laika no-

tikušas pilī. No jauna uzzinām tikai to, ka pagalma
galerijas kāpņu galā esošos stabus rotājušas kokā

grieztas galvas, kas ņemtas no avarējušiem kuģiem.

Viņš norāda, ka istabā, kurā pats dzīvojis, griesti
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bijuši apgleznoti «gan ar pagānu, gan ar kristiešu

tēliem». Tātad pilī griesti bijuši apgleznoti ne vienā

vien telpā. Šlipenbahs īpaši piemin pils fasādes,

kuras izcēlušās ar to, ka neviens logs nekur neat-

radies tieši viens virs otra. 100

Par to, kā tolaik izskatījies pils pagalms, daļēji
var spriest arī pēc kāda nezināma 19. gadsimta
autora zīmējuma. Izstrādājot pils restaurācijas pro-

jektu, tomēr noskaidrojās, ka šis zīmējums nav pre-

cīzs, jo kapelas un pils ziemeļrietumu korpusa otrā

stāva grīdas atradušās dažādos augstumos, kas ne-

maz neatspoguļojas zīmējumā.
Tātad ap 1785. gadu pils tikusi stipri pārbūvēta,

taču šai pārbūvei līdz šim nav pievērsta uzmanība,
kaut gan pēc apjoma un satura tā nav bijusi maz-

nozīmīgāka par Annas Sibillas laikā notikušo pār-
būvi.

Dundagas pils
19. gadsimtā. Nezināma

autora pils pagalma

zīmējums.
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Dundagas pils nerealizētais

atjaunošanas projekts.

Liepājas pilsētas arhitekts

P. M. Berči. 1872.

Deviņpadsmitā gadsimta 70. un 80. gados Latvijas

teritorijā daudzās vietās izcēlās stihiski zemnieku ne-

mieri, zemnieki uzbruka muižniekiem un dedzināja
muižu ēkas. 1872. gada 1. aprīļa naktī arī Dundagā
izcēlās ugunsgrēks un pils pilnīgi nodega. Kaut arī

Teodors Ostens-Zakens, kas tajā laikā pārvaldīja
sava brāļa Kārļa īpašumus, visādi centās nomaskēt

zemnieku neapmierinātību, laikraksts «Latviešu Avī-

zes» tā paša gada 26. aprīlī tomēr sniedza garāku
rakstu par pils degšanu, neslēpjot arī valodas par

tīšu dedzināšanu.

Par atjaunotās pils izskatu rakstītas ziņas līdz mums

nav nonākušas. Vienīgi Liepājas Vēstures un māk-

slas muzejā saglabājies kādreizējā Liepājas pilsētas
arhitekta P. M. Berči pils atjaunošanas projekts. 101

Tajā paredzēts pils pagalmā pie dienvidrietumu kor-

pusa uzcelt jaunu divstāvu piebūvi. Tomēr, kā pie-

rādīja pils izpēte, projekts pilnībā nav realizēts. Nav

uzcelta, piemēram, pils kāpņu telpa, kura projektā

paredzēta kā astoņstūru tornis pagalma dienvidu

stūrī.

No agrākajiem pils pārsegumiem uguni bija iztu-



rējušas vienīgi dienvidaustrumu korpusa velves, ku-

ras saglabājušas vēl no kādreizējās priekšpils
saimniecības piebūves. Pili atjaunojot, tas pamu-

dināja arī visos pārējos korpusos pirmajā stāvā iz-

būvēt tagadējās lēzenās ķieģeļu velves. Atjaunoša-

Pēc 1872. gada ugunsgrēka
Dundagas pils aizbērtajos

pagrabos atrasto krāsns

podiņu fragmenti.
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Pils otrais stāvs

1914. gadā: 1
— bērnu

guļamistaDas,

2 — guvernantes istaba,
3 — vecāku guļamistaba,
4 — kamīna istaba,
5

— Ostena-Zakena istaba,
6 — lifta telpa pie
ēdamistabas.

nas darbos ar būvgružiem aizbērti visi pils pagrabi,

tāpēc daudzas jauno velvju nesošās šķērssienas
balstās tieši uz aizbērtajiem pagrabiem.

Par atjaunotās pils izskatu liecina vienīgi daži fotouzņē-

mumi, kuri izdarīti tūlīt pēc 1905. gada ugunsgrēka. Tajos

redzams, ka pils kapela un tornis palikuši neatjaunoti. Pie

pils ziemeļrietumu fasādes, netālu no rietumu stūra, bijusi
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divstāvu veranda, bet dienvidaustrumu pusē — atklala te-

rase, kas balstījusies uz mūra arkādi.

Pēc 33 gadiem — 1905. gada revolūcijas laikā —

1. decembra naktī sacēlušies zemnieki pili atkal no-

dedzināja. Pils atjaunošanas projekta izstrādāšanai

un būvdarbu vadībai Hristofors Ostens-Zakens no

Braunšveigas (Vācijā) pieaicināja profesoru H. Pfei-

feru. Latvijas PSR Centrālajā Valsts vēstures arhīvā

ir saglabājies viņa izstrādātais pils atjaunošanas pro-

jekts, kurā var smelties datus par to, kāda bijusi
pils pirms nodegšanas. 102

Bez P. M. Berči projektētās pagalma piebūves arī

pašreizējā reprezentatīvā kāpņu telpa pils dienvid-

austrumu korpusā izveidota jau pēc 1872. gada un

tai priekšā līdz pat korpusa dienvidu galam uzcelta

šaura slēgta divstāvu galerija.
Pēdējoreiz pili sāka atjaunot 1909. gadā un atkal

stipri mainīja tās apjomu. Pagalmā iepretī vārtiem

uzcēla jaunu plašu piebūvi, bet iepriekšējo slēgto
galeriju korpusa dienvidu galā paaugstināja, proti,

Dundagas pils pēc
1905. gada ugunsgrēka.

7 —ēdamistaba, 8 —zale,
9 — kamīna istaba,
10

— bibliotēka,
11

— buduārs, 12
— kāršu

spēles istaba,
13 — kanceleja,
14

— uzgaidāmā telpa,
15

— birojs, 16
— malkas

lifts, 17
— salons,

18 — meitu salons,
19 — vannas istaba,
20

— seifu istaba,
21 — veļas lāpītava,
22

— veļas mazgātavas,
23 — veļas gludinātava.
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uzbūvēja trešo stāvu. Arī agrākajai pagalma dien-

vidrietumu korpusa piebūvei uzcēla trešo stāvu un

mansardveida izbūvi jumtā. Ziemeļrietumu korpusa

ārpusē gandrīz vecās verandas vietā, tikai nedaudz

tuvāk pils rietumu stūrim uzcēla jaunu trīsstāvu ve-

randu. Pie ēdamzāles nojauca veco terasi un iepretī

galvenajām kāpnēm uzcēla jaunu. Arī vārtu tornis

ieguva citu veidolu. Tā apakšējai daļai izveidoja
lēzenu jumtu ar terasi un dzeguļveida margām, bet

kādreizējās torņa smailes vietā uzmūrēja slaiku ķie-

ģeļu torni, kas pēc formas nedaudz atgādina sā-

kotnējo vārtu torni, tikai ir daudz augstāks. Vie-

nīgi kapelas drupas atkal palika neskartas.

īsā laikā cits citam sekojošie ugunsgrēki pamudi-

nāja arī pils otrajā un trešajā stāvā izveidot uguns-
drošus dzelzsbetona pārsegumus. Vispār, pili atjau-

nojot, izmantoti visi tā laika jaunākie tehnikas sa-

sniegumi. Piemēram, dzelzsbetona konstrukciju ap-

rēķinu metodika tika izstrādāta un publicēta Fran-

cijā tikai 1886. gadā, bet 1909. gadā Dundagā jau
veidoti dobie monolītie dzelzsbetona pārsegumi.
1910. gadā tika izstrādāts projekts pils elektrifikā-

cijai un pat divu liftu elektropiedziņai. Viens no

tiem iekārtots blakus virtuvei ēdienu pacelšanai līdz

ēdamistabai, bet otrs dienvidrietumu korpusā mal-

kas pacelšanai līdz trešajam stāvam. Krāšņu apkure

saglabājusies tikai ziemeļrietumu un dienvidrietumu

korpusā, bet paša Ostena-Zakena dzīvojamās telpās

jau izbūvēta centrālā apkure.
Ostena-Zakena dzīvojamās telpas aizņēma dien-

vidaustrumu korpusa otro stāvu austrumu galā,
ieskaitot jauno piebūvi pils pagalmā. No pagalma
uz viņa dzīvojamām telpām veda greznas kāpnes.

Korpusa dienvidu galā aiz pils galvenajām repre-

zentācijas kāpnēm atradās ēdamistaba un pils lielā

zāle. Aiz tām dienvidaustrumu korpusā bija kamīna
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Tām iepretī pagalma pusē atradās muižas kance-

leja, uz kuru veda atsevišķas kāpnes, kas vienlaikus

noderēja arī par apmeklētāju uzgaidāmo telpu.

Pēc 1905. gada pie
ziemeļrietumu korpusa
uzceltā veranda.
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Otrā stāva gaitenis
pie ēdamzāles.

Blakus atradās vēl vienas kāpnes, kas veda uz viesu

telpām trešajā stāvā. Tur viesu rīcībā bija 20 da-

žāda lieluma istabas.

Visas saimniecības un kalpotāju dzīvojamās tel-

pas atradās drēgnajā un maz izgaismotajā pirmajā
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stāvā. Dienvidrietumu korpusa pirmā stāva telpas

izmantoja tikai par noliktavām, turpat atradās arī

kalpotāju pirts. Dienvidaustrumu korpusā zem

ēdamzāles bija virtuve, bet aiz galvenajām kāpnēm
saimes virtuve ar ēdamistabu un maizes ceptuvi.
Visas šīs telpas savā starpā savienoja šauri un

tumši gaiteņi. Lai nokļūtu pils augšējos stāvos,

kalpotājiem vajadzēja izmantot šauras vītņu kāpnes

pie virtuves. Ziemeļaustrumu korpuss, kas atradās

blakus kapelas drupām, bija pilnībā pārvērsts par

saimniecības korpusu. Otrajā stāvā kādreizējā bru-

ņinieku zālē bija iekārtota veļas mazgātava un glu-
dinātava, bet pirmajā stāvā — centrālās apkures
katlu telpa.

Deviņpadsmitā un divdesmitā gadsimtu mijā Lat-

vijas arhitektūrā ienāca jūgendstils. Tā agrīnās iezī-

Loga niša otra stāva

gaitenī.
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mes saskatāmas arī 20. gadsimta sākumā atjaunotās
Dundagas pils arhitektūrā. Visspilgtāk tās izpaužas
jaunuzceltās pagalma piebūves fasādē, tās erkera

formā un trešā stāva galerijas veidolā. Jūgendstilam

raksturīgais ornaments rotājis ziemeļrietumu korpusa

jaunās verandas zelmeni, bet līdz mūsdienām tas

nav saglabājies. lekštelpu apdarē stila iezīmes vēl

joprojām saskatāmas dienvidaustrumu korpusa abu

kāpņu telpu un otrā stāva gaiteņa apdarē.

Tagad pils atrodas Dundagas vidusskolas pārziņā,
un tajā iekārtos skolas internātu, kā arī telpas paš-
darbības pulciņu nodarbībām. Daļēja restaurācija
un pils piemērošana skolas internāta vajadzībām sā-

kās 1979. gadā.

Ordeņa

pils Alsungā

Pēc piļu uzcelšanas svarīgākajos administratīvajos

centros, piemēram, Kuldīgā, Ventspilī, Dobelē, un

nocietinātu atbalsta punktu izveidošanas gar Livo-

nijas—Prūsijas tranzītceļu ordenis sāka celt pilis arī

mazāk nozīmīgos novadu centros. Tāda ir Alsungas

pils, kura uzcelta 14. gadsimta pirmajā pusē.
1341. gadā Alsungas pils jau bijusi uzcelta, jo Al-

sunga pieminēta Kuldīgas komtura 8. aprīļa un

29. septembra ziņojumos ordeņa mestram par lopu
un labības krājumiem komtūrijas pilīs. 103

No senās pils līdz mūsdienām saglabājusies tikai

daļa no tās austrumu korpusa pagrabiem. Tas, ko

mēs šodien saucam par Alsungas pili, patiesībā ir

tās priekšpils teritorija pie apkārtmūra dienvidu sie-

nas uzceltā saimniecības piebūve, kurai otro — dzī-

vojamo stāvu — uzcēla tikai 15. gadsimtā, kā arī

divi vēlāk celtie apaļie torņi.
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Kā pils gājusi bojā, nav zināms, var tikai pieņemt,
ka tas noticis Polijas-Zviedrijas kara laikā (1655—

1660), kad Kurzeme tika stipri izpostīta. Katrā gadī-

jumā 18. gadsimta sākumā daļēji apdzīvojams bijis
vairs tikai kādreizējās priekšpils dzīvojamais korpuss

pie apkārtmūra dienvidu sienas. 104

18. gadsimta otrajā pusē dzīvojamo korpusu ka-

pitāli pārbūvēja un tas ieguva pilnīgi jaunu veidolu

ar atbilstošām tā laika arhitektūras iezīmēm.

Ārpusē pie apkārtmūra ziemeļu un rietumu sienas

uzcēla jaunu stalli un klēti. Pirmo reizi tie pieminēti
1795. gadā.

105

šādā veidā viss pils komplekss, kurā atradās vai-

rāki vēsti/riski un arhitektoniski nozīmīgi dažādos lai-

kos celti objekti, palika nemainīgs līdz 20. gadsimta
20. gadiem, kad te sākās pārbūve un vairākas cel-

tnes neatgriezeniski zaudēja sākotnējo veidolu.

1925. gadā kādreizējo stalli pils pagalma ziemeļu
malā pārbūvēja par pienotavu, iekārtojot tur arī vei-

kalu un dzīvokļus. Nākamajā gadā blakus ziemeļ-
austrumu tornim virs senās pils austrumu korpusa pa-
grabiem uzcēla zāli ar skatuvi vietējo biedrību sarī-

Priekšpils dienvidu korpuss
Skats no pagalma puses.
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18. gadsimta celtā klēts

1928. gadā.

Kada bijusi zudusī pils!

kojumiem. 1935. gadā pagasta valde nolēma pār-

būvēt klēti, lai tajā iekārtotu skolu. Tāpēc 1939. gadā

pils kompleksā radās vēl viena jauna liela divstāvu

ēka, kurai arhitektoniski bija noformēta vienīgi pret
ielu vērstā fasāde. Tikai kādreizējais stallis, kuram

1968. gadā nodega jumts, tagad atkal ir gandrīz at-

guvis seno ārējo izskatu. 106

Kaut gan no pils dzīvojamiem korpusiem nekas nav

saglabājies, tomēr zināmu priekšstatu par tās sākot-

nējo veidolu sniedz atlikušo celtņu izpēte. Liela no-

zīme ir tam, ka dienvidu korpusā, labāk un uzska-

tāmāk nekā jebkurā citā iepriekšapskatītajā pilī, sa-

glabājušās kādreizējās priekšpils nocietinājumu sie-

nas atliekas. Arī vēlāk celtie apaļie torņi ir tikai ne-

daudz pārbūvēti. Tas un vēl daži negaidīti atklājumi,
kuri raksturo viduslaiku celtniecību vispār, Alsungas

pils kompleksu padara sevišķi interesantu.

Apsekojot vēl saglabājušos pils austrumu korpusa
pagrabus, konstatēts, ka korpusa pirmā stāva iekš-

telpu platums bijis 9,05—9,15 m. Tikpat plata bijusi

arī kāda priekšpils saimniecības ēka pie apkārtmūra
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austrumu sienas. No šīs ēkas vietām zemes līmenī vēl

saglabājušās sienas. Pils austrumu korpusa garumu

pēc pagraba izmēriem vairs nevar noteikt, jo dien-

vidu galā pagrabs ir aizbērts. Par austrumu korpusa

Alsungas pils:
f

— austrumu korpusa

pagrabi, 2
— sporta zāle,

celta 1928. gadā, 3
— ar

radiolokācijas metodi

aprastā pils dienvidu

korpusa vieta,
4 — pils pagalms,
5 — priekšpils pagalms,
6 — saimniecības

piebūves pamati pie
priekšpils austrumu sienas,
7 — saimniecības piebūve

pie priekšpils dienvidu

sienas, 8 — pils
ziemeļaustrumu tornis,
9

— pils dienvidrietumu

tornis, 10— 18. gs. celtais

stallis, 11 — 18. gs.

celtā klēts, 12 — šķūnis,
13

— transformatoru

apakšstacija.
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18. gadsimtā celtā klēts,
kam 1939. gadā uzcelts
otrais stāvs un tajā
iekārtota skola.

kādreizējo augstumu var spriest pēc ziemeļaustrumu

torņa, kas piebūvēts vēlāk un kura sienās vēl sagla-

bājušās aizmūrētas durvju ailas, kas to savienojušas
ar attiecīgajiem pils stāviem. Tātad 15. gadsimtā, kad

celts ziemeļaustrumu tornis, pils austrumu korpusam

bijuši divi stāvi un tas bijis aptuveni tikpat augsts
kā pašreizējais priekšpils dienvidu korpuss.

Lai noskaidrotu, kādas celtnes senāk bijušas pils

pagalmā, un izlemtu, kur jāizdara arheoloģiskie izra-

kumi, 1982. gada vasarā sadarbībā ar Rīgas Civilās

aviācijas inženieru institūta problēmu laboratoriju Al-

sungas pils pagalmā pirmoreiz arhitektūras piemi-
nekļu izpētes praksē grunts izpētīta ar radiolokācijas
metodi. Ar šo metodi iespējams noteikt grunts blī-

vuma izmaiņas, tātad principā var atklāt arī zemē sa-

glabājušās mūra konstrukciju atliekas. Pils pagalmā

apmēram 10,0 m platā un 27 m garā joslā no pa-
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galma austrumu malas vidus uz pagalma centru ra-

diolokācijas signāli uzrādīja ļoti blīvu grunts slāni. 107

Pārbaudes nolūkā pagalmā tika izdarīti vairāk

nekā 50 urbumi, kuros konstatēja, ka kultūrslāņa bie-

zums ir 1,2—1,45 m, bet dziļāk sākas neskarta māl-

smilts. Turpretī ar radiolokāciju iezīmētajā 10,0 m

platajā joslā kultūrslāņa biezums sasniedza 3,16 m.

Izdarot daudzus urbumus, noskaidrojās, ka tur ir liela

par 2,4 m neskartajā gruntī iedziļināta ar būvgružiem

un ķieģeļu lauskām piepildīta taisnstūrveida bedre.

Tās dibens atrodas tādā pašā dziļumā kā pils aus-

trumu korpusa pagrabu grīda. Tas liek domāt, ka

Alsungas pils
14. gadsimtā.

Rekonstrukcija.
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ar radiolokācijas metodi atrastas senās pils otra —

dienvidu — korpusa atliekas.

Tātad pilij ir bijuši divi galos savā starpā savienoti

perpendikulāri dzīvojamie korpusi, tāpat kā tas sā-
kumā bijis Dundagas pilī. Abi korpusi un tiem iepretī
esošās nocietinājumu sienas veidoja apmēram
15,5 mX26,5 m lielu slēgtu iekšējo pagalmu. 108 Tā-
pat kā citās pilīs, arī Alsungā austrumu dzīvojamais
korpuss no aizsardzības viedokļa uzcelts pretinie-
kam grūti pieejamā vietā — stāvajā Kauliņas upītes
krastā.

Diemžēl nedaudzajos viduslaiku dokumentos, kuri

saglabājušies līdz mūsdienām, par celtniekiem parasti
nekas nav minēts.

Zināmu norādi par celtnes autoru vai celtniecības
skolu varētu dot dziļāki praktisko darbu paņēmienu
pētījumi, ar kuriem veidots pils būvapjoms.

Šie darba paņēmieni principā mums ir zināmi.

Atšķirīgs ir tikai to lietojums. 109 Tieši tas katrā kon-
krēta gadījumā var norādīt uz pašu celtnieku.

Daudz informācijas par celtnes autoru sniedz arī
modulis jeb apjoma konstruēšanas paņēmiena sākot-

nējais izmērs, tā atbilstība sava laika mērvienībām
un to skaitliskajām vērtībām. Interesanti ir tas, ka Rī-

gas domkapitulam piederošajai Dundagas pilij un

Kurzemes bīskapijas īpašumam — Ēdoles pilij ir
vienāds modulis, proti, 24 ģermāņu pēdas. Ģermāņu
pēda lietota arī Aizputes kastelas tipa nocietinājumu
būve. Katrā no pārējām pilīm lietota cita no Rietum-
eiropas aizgūta mērvienība. Ventspilī sākumā lietota

Hamburgas, bet, ceļot konventa ēku, — Bavārijas
pēda. Tāpēc var pieņemt, ka šo piļu celtnieki nākuši

no attiecīgajiem Vācijas novadiem.

sajā Zl'ņā Alsungas pils krasi atšķiras no visām pā-
rejam iepriekš apskatītajām pilīm gan ar tās celtnie-
cība lietoto mērvienību, gan ar apjomu veidošanas
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paņēmiens, kas balstās

uz ēģiptiešu trīsstūra

parametriem.
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paņēmienu. Kādreizējā priekšpilī austrumu piebūves

iekštelpu platums bijis 9,14 m, kas praktiski ir tieši

tāds pats kā pils sākotnējam austrumu korpusam.

Turpretī tagadējās priekšpils dienvidu korpusa iekš-

telpu platums ir 7,27 m un, ja tam pieskaita sienu

biezumu, tad iznāk, ka tas ir tieši tikpat plats kā ar

radiolokācijas metodi atrastā pils dienvidu korpusa
būvbedre. Tātad vēlāk celtās priekšpils saimniecības

piebūves ir tieši tikpat platas kā pils senie dzīvo-

jamie korpusi.
Abu korpusu platumu atšķirība nav nejauša. To

platumu attiecība ir 4:5, un tas nozīmē, ka pils ap-
jomu veidošanā izmantota tā saucamā ēģiptiešu trīs-

stūra malu garuma attiecība — 3:4:5. Vēl nesenā

pagātnē šādu trīsstūri plaši lietoja, lai dabā no-

spraustu taisnu leņķi. Tātad, ja pils austrumu kor-

pusa platums atbilst šāda trīsstūra hipotenūzas ga-

rumam, tad dienvidu korpusa platums — garākās
katetes garumam.

Pils izpētē kādā
no tagadējā priekšpils dienvidu

korpusa pirmā stāva telpām tika atsegta no akme-

ņiem izlikta grīda. Tā kā zem tās tūlīt sākās ne-

skarta zeme, tad var domāt, ka tas ir senās priekš-

pils pagalma bruģis. Līdz ar to var noteikt, cik

liels agrāk bijis priekšpils nocietinājumu sienas ko-

pējais augstums un augstums no bruģa līdz ieroču

galerijas grīdai. Pēdējais ir vienāds ar priekšpils
dienvidu korpusa abu stāvu kopējo augstumu. No-

skaidrojās, ka arī šie izmēri atbilst tiem pašiem

ēģiptiešu trīsstūra malu garumiem.
Var aprēķināt, ka Alsungas pils būvapjomu kon-

struēšanā lietotā trīsstūra malas vienas iedaļas ga-
rums ir 1,83 m. Sāds izmērs pie mums nevienā vi-

duslaiku arhitektūras piemineklī līdz šim nav kon-

statēts, un tas atbilst diviem angļu jardiem jeb se-

šām pēdām.
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izskaidrojama ar to, ka pils celtniecībā droši vien

ir bijis pieaicināts nevācu izcelsmes celtnieks.

Drīz vien pēc tam, kad pils bija uzcelta, pie
priekšpils apkārtmūra austrumu un dienvidu sienām

tika piebūvētas divas vienstāva saimniecības ēkas. 110

Jādomā, ka abu piebūvju platums ticis pārņemts no

attiecīgo pils dzīvojamo korpusu platuma. No pie-
būves, kas atrodas pie austrumu sienas, tagad vēl

nedaudz virs zemes ir saglabājušies tikai atsevišķi
sienu posmi. Piebūve pie dienvidu sienas sākumā

bijusi daudz īsāka nekā tagad, un tās garums bijis
vienāds ar trim platumiem. Tās austrumu galatelpa,
ieskaitot šķērssienu biezumu, bijusi vienāda ar di-

viem piebūves platumiem, bet nākamā telpa plānā

veidojusi kvadrātu. Vēlāk saimniecības piebūve iz-

būvēta līdz pat priekšpils dienvidrietumu stūrim,

un atkal divu telpu kopējais garums ir vienāds ar

piebūves divkāršu platumu, bet pārējā daļa sadalīta

trijās apmēram vienādās daļās.
Sākumā piebūvei bijis vienslīpes jumts, kas snie-

dzies līdz apkārtmūra augšai. Bēniņos gar apkārt-
mūra augšējo daļu stiepusies ieroču galerija. Lai

plašos bēniņus varētu izmantot par noliktavu, jumtā

vajadzēja ierīkot izbūves ar lūkām preču pacel-
šanai.

Kādreizējai saimniecības piebūvei pakāpeniski
izbūvēts arī otrais, dzīvojamais stāvs. Vispirms tas

uzcelts tās vecākajā daļā, kur pagalma sienu

veido pilnķieģeļu mūris. Tajā ķieģeļu izmēri at-

bilst 15. gadsimta sākumā lietotiem ķieģeļiem. 111

Pagalma siena tad vēl nav bijusi tik augsta kā ta-

gad, bet sniegusies tikai līdz otrā stāva pārsegu-

mam, kas atradās vienā līmenī ar apkārtmūra ieroču

galerijas grīdu. Tāpēc jaunajam jumtam, kas, domā-

jams, jau bija divslīpju, pret pagalmu vērstā slīpē

Priekšpils apbūve
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bija garāka, šajā laikā kādreizējā pirmā stāva koka

pārseguma vietā, kas saglabājies tikai pašreizējā
korpusa divās vidējās telpās, piebūves vecākajā

daļā uzmūrētas ķieģeļu velves. Spriežot pēc ķie-

ģeļu izmēriem, 15. gadsimta beigās otrais stāvs

uzcelts arī pārējai korpusa daļai.112 Līdz ar to ag-
rākā saimniecības piebūve kļuva tāda, kāda tā ir

pašreiz — ar plašām dzīvojamām telpām otrajā
stāvā, un tāpēc turpmāk to būtu pareizāk saukt par

priekšpils dienvidu korpusu.

Korpusa pagalma fasādē vēl tagad katrai otrā

stāva telpai labi saskatāmas aizmūrētās durvju ailas,

tāpēc liekas, ka gar visu korpusu pagalma pusē stie-

pusies atklāta galerija. Domājams, ka līdzīgs bijis
arī priekšpils austrumu korpuss. Kad tas gājis bojā,
nav zināms, taču 18. gadsimta sākumā pils pirma-

jos inventarizācijas aktos tas vairs nav minēts.

Pirmais tornis, kurš bija paredzēts ugunsieroču
lietošanai, uzcelts pie paša austrumu korpusa —

pils kompleksa ziemeļaustrumu stūrī. Tā pirmajā
stāvā vēl tagad redzamas ugunsieročiem raksturī-

gās šaujamlūkas. Tornis celts reizē ar priekšpils

Pie priekšpils dienvidu

sienas uzceltās

saimniecības piebūves
plāna grafiskā analīze:

1 — apkārtmūris,
2

— saimniecības

piebūves sienas,
3 — 16. gadsimta
pārbūves.

Pils piemērošana

ugunsieroču lietošanai
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dienvidu korpusa otra stāva pirmo kārtu, jo kā

vienā, tā otrā lietoti vienāda izmēra ķieģeļi, kādi

raksturīgi 15. gadsimta sākumam. 113 Sākumā tornim

bijuši tikai divi virszemes stāvi un tas bijis vienādā

augstumā ar pils austrumu korpusu.
Tikai tad, kad priekšpils dienvidu korpusa otrais

stāvs jau bija izbūvēts visā garumā, pie tā dienvid-

rietumu stūra tika uzcelts pils kompleksa otrais tor-

nis. Tā celtniecībā jau lietoti cita izmēra ķieģeļi,
kuri ir nedaudz plānāki un īsāki nekā dienvidu

korpusa galīgajā izbūvē lietotie un stipri atšķiras
arī no ziemeļaustrumu torņa celtniecībā izmantota-

jiem. Spriežot pēc ķieģeļu izmēriem, tornis celts

16. gadsimtā. Tam bijuši trīs stāvi, t. i., par vienu

stāvu vairāk nekā tam piegulošajam priekšpils dien-

vidu korpusam.

Acīmredzot pils iedzīvotāji uzskatīja, ka viņu
drošību vairāk garantē tornis pie pils austrumu kor-

pusa nekā dienvidrietumu tornis, tāpēc vienlaikus

ar pēdējo uzcelti vēl divi stāvi arī pils ziemeļaus-
trumu tornim, tā ka nu tas jau bija par diviem stā-

viem augstāks par pils dzīvojamiem korpusiem.
114

Pārsteidz tas, ka pirmā — ziemeļaustrumu torņa
apakšējiem stāviem sienas mūrētas krusta sējumā,
kaut gan līdz šim uzskatīja, ka tas Latvijā ieviesies

tikai kopš 18. gadsimta. 115 Diemžēl 18. gadsimtu ne-

kādi nevar saistīt ar nepieciešamību būvēt līdzīga
veida apaļus torņus, ne arī ar ziemeļaustrumu torņa
celtniecībā lietoto ķieģeļu izmēriem. Tāpēc acīm-

redzot turpmāk nopietni jāpārvērtē pie mums iesak-

ņojušies dažādu ķieģeļu sējumu datējumi.

Reizē ar abu torņu celtniecību arī pils tika lielā mērā pār-
būvēta. No tāda paša izmēra ķieģeļiem, no kādiem celts pir-
mais ziemeļaustrumu tornis, pils austrumu korpusa pagrabā
mūrētas šķērssienas. Savukārt vēlāk no tāda paša izmēra ķie-

ģeļiem, no kādiem celts dienvidrietumu tornis un, piemērojo-
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ties ugunsieroču lietošanai, priekšpils dienvidu korpusa bēni-

ņos pārveidotas šaujamlūkas, šī korpusa pirmā stāva rietumu

galā izbūvētas velves.

16. gadsimtā pēc abu torņu uzcelšanas pils pre-

tējos stūros tā no visām pusēm bija pilnīgi aizsar-

gāta ar uguni no flangiem. lespējams, ka bija
modernizēts vēl arī trešais — kādreizējais priekš-

pils vārtu tornis apkārtmūra rietumu sienā. Funkcio-

nāli šādam tornim vajadzēja būt, bet pagaidām tā

atliekas nav atrastas. Par to, ka tāds tornis bijis,
varbūt liecina tagadējās skolas ēkas jeb kādreizē-

jās muižas klēts caurbrauktuves sienas, kuras ir

daudz biezākas nekā ēkas ārsienas.

Lai gan abi apaļie torņi nav celti vienlaicīgi, to-

mēr to izmēri plānā ir vienādi. Dabiski, ka tādā

gadījumā dienvidrietumu torņa izmēri ir pārņemti
no vecākā ziemeļaustrumu torņa. Abu torņu ārējais
diametrs ir 10,70 m, bet iekšējais — 6,62 m, un šo

izmēru skaitlisko vērtību attiecība ir 1 : 0,618, proti,

Pils ziemeļaustrumu torņa
pirmā stāva iekštelpa.



zelta griezuma attiecība. Plāna nospraušanai, domā-

jams, ņemts modulis, kas ir vienāds ar ārējās ap-
loces rādiusu, proti, ar 16 ķeltu pēdām.

Tādas pašas plāna izmēru sakarības konstatētas

arī Ēdoles tornim, tikai tā ārējās aploces rādiuss ir

16 Hamburgas pēdas, kuras ir īsākas par ķeltu pē-
dām. Turklāt Alsungā, tāpat kā Ēdolē, ziemeļaus-
trumu torņa pirmā stāva velves parametri atbilst

zelta griezuma attiecībām, jo torņa diametrs plānā
attiecas pret velves kupola rādiusu kā 1 : 0,618.
Velves kupols ir sfērisks. Pārējām abu torņu vel-

vēm kupolu veido gandrīz precīza pussfēra, un to

rādiuss ir vai nu pilnīgi vienāds, vai tikai par da-

žiem centimetriem garāks nekā telpas rādiuss.

Līdzīgas ir arī vēlāk būvētās otrā stāva velves ar smailām

loga ievelvēm un apmetumā pastiprinātām šķautnēm, kas rada

šķietamu zvaigžņu velves iespaidu. Tāda pati ir arī Ēdoles

pils torņa otrā stāva velve, tāpēc iespējams, ka abās pilīs
tās veidojis viens meistars.

Patiesībā no pašas pils dabā gandrīz nekas nav

saglabājies, bet šeit izvirzītā darba hipotēze par tās

veidolu balstās vienīgi uz secinājumiem, kas izdarīti

pēc izpētes uz vietas.

1738. gadā pils kļūst par hercoga Ernesta Bīrona

īpašumu. 116 No tā laika saglabājušies vairāki tās

inventarizācijas akti. Vecākajā no tiem, kas sastā-

dīts 1740. gada 9. septembrī, minēts, ka pils zie-

meļaustrumu tornis, kurš dēvēts par brīvstāvošu, tad

vēl atradies samērā labā stāvoklī un tā jumts bijis

iesegts ar kārniņiem. 117 No pašas pils blakus tor-

nim pussabrukušā stāvoklī saglabājusies tikai daļa no

austrumu korpusa pirmā stāva sienām un dažām

velvēm. Tāpat norādīts, ka zem šīm sienām un torņa
esot bijuši pagrabi. Stipri sliktā stāvoklī atradies

priekšpils dienvidu korpuss, kam jumts bijis iesegts

ar lubiņām. leeja korpusā vedusi no austrumu gala,

Pils atlieku

vēlākās pārbūves
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un apdzīvotas vairs bijušas tikai pirmās četras tel-

pas, bet pārējās griesti bijuši iebrukuši. Arī dienvid-

rietumu tornis vairs nav izmantots. Priekšpils aus-

trumu korpuss vispār netiek pieminēts, bet par ap-

kārtmūri teikts, ka tā ziemeļu un rietumu sienas jau
ir stipri sabrukušas.

1741. gada beigās dienvidu korpuss jau bijis at-

jaunots un tā jumts iesegts ar kārniņiem. Galvenā

divpusīgā ieeja ar jaunām kāpnēm atradusies pa-

galma pusē pret korpusa vidu. Priekšnams ar vir-

tuvi aiz tā bijis par vienu telpu tālāk uz rietumiem

nekā tagad. Pa labi no tā bijusi viena lielāka istaba

un divas mazākas galaistabas. Šķērssiena pirms
galaistabām izbūvēta pilnīgi no jauna, jo tā balstās

uz velves cekula. No vienas galaistabas varēja
iekļūt tornī un pa sienā izbūvētām kāpnēm arī torņa

otrajā stāvā. Pamatā šāds plānojums saglabājies līdz

mūsdienām.

Pa kreisi no priekšnama atradusies «skursteņa
kamera». Aiz tās bijušas divas lielākas istabas ar

Ziemeļaustrumu tornis

un pils austrumu korpusa

drupas 1926. gadā.
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Alsungas pils
ziemeļaustrumu tornis.

divām podiņu krāsnīm un kamīnu. Pašā korpusa galā

bijis vēl viens priekšnams ar izeju uz āru, faktiski

tās ir bijušas durvis uz seno priekšpils austrumu

korpusu.
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Kurzemes hercogistes laikā pils inventarizēta 1744.,

1747., 1750. un 1757. gadā un, spriežot pēc inventa-

rizācijas materiāliem, telpu plānojums būtiski vairs

nav mainījies. Tolaik arvien lielāku vērību sākuši pie-
vērst sanitāri higiēniskiem apstākļiem. 1744. gada
aktā minēts, ka pilī bijusi tikai viena tualete, kurā

varējis iekļūt no apaļā torņa, bet 1757. gadā piemi-
nēta arī otra — korpusa austrumu galā — un

1763. gadā trešā — «skursteņa kameras» ārsienā.

Inventarizācijas aktos nekas nav teikts par to, kā

pils izskatījusies tajā laikā. Taču, kā zināms, 18. gad-

Pils dienvidu korpusa
izmantošana (pēc 18. gs.

inventarizācijas aktiem):
1

— lielās istabas,
2

— skursteņkambaris,
3 — virtuve,
4 — priekšnams,

5
— istaba, 6 — gala

istabas, 7
— tornis,

8 — pagrabs «zem

pēdējās istabas», 9 — alus

pagrabs, 10 — virtuve,
11

— virtuves istaba.
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K. Vilonga 1827. gadā
zīmētā Alsungas pils.

simtā, atjaunojot dienvidu korpusu, mainīts arī logu

izveidojums. Korpusa austrumu galā virs logiem vēl

labi saskatāmas sandriku pēdas. Tie bijuši veidoti no

ķieģeļiem, kas iemūrēti sienā iekaltās rievās. Ir bi-

juši divējādi — lēzeni trīsstūrveida un segmentveida

sandriki, kas virs logiem izkārtoti pamīšus. lekštelpās

no tiem laikiem saglabājušās tikai dažas durvju vēr-

tnes ar barokālas formas pildiņiem un kaltām virām

akanta lapas veidā.

Pagaidām neliels sienas gleznojuma fragments ar

ordera elementiem atsegts tikai tornim blakus eso-
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šajā telpā. Tā kā tā nav korpusa galvenā telpa, tad

jādomā, ka sienu un griestu gleznojumi bijuši arī

pārējās lielākās telpās. To atsegšana ir turpmāko pē-

tījumu uzdevums.

Laikā starp 1763. un 1795. gadu uzsākta arī priekš-

pils austrumu korpusa atjaunošana. To uzzinām tikai

no inventarizācijas aktiem, kas sastādīti jau pēc Kur-

zemes pievienošanas Krievijas impērijai. Piemēram,

1796. gada 18. novembra aktā minēts, ka dienvidu

korpusa austrumu galā jau pirms vairākiem gadiem

piebūvēts kāds korpuss, kurš gan vēl neesot pa-

beigts. Arī 1854. gada aktā tas vēl joprojām dēvēts

Alsungas pils 1866. gadā
V. Z. Štavenhāgena
gravīra.



par nepabeigtu, noradot, ka tajā bijušas paredzētas
tikai divas telpas — viena istaba un zāle.

šāda ieilgusī celtniecība izskaidrojama vienīgi ar

to, ka 1796. gadā Alsunga par 100 000 Alberta dāl-

deru tika atpirkta no Pētera Bīrona un kļuva par

kroņa muižu. Turpmāk tā tika iznomāta dažādām

personām, bet nomas līgumi bija ļoti īsi — tie ne-

pārsniedza 12 gadus, tāpēc neviens nebija ieintere-

sēts iesāktos būvdarbus pabeigt. Nepabeigtais aus-

trumu korpuss attēlots arī K. Vilonga 1827. gada un

V. Z. Štavenhāgena 1866. gada pils zīmējumā. Kad

šis korpuss atkal nojaukts, nav zināms.

Pašlaik Alsungas pils kompleksu, izņemot senos

staļļus, izmanto Alsungas skola jaunāko klašu mācību

telpām, mācību un ražošanas darbnīcām, kā arī dzī-

vokļiem skolas kalpotājiem. Tuvākajā laikā pēc Al-

sungas jaunās vidusskolas uzcelšanas pils komplekss
tiks nodots Kuldīgas rajona kultūras nodaļai.



141

1 Mugurēvičs £*. Latvijas viduslaiku piļu klasifikācijas un ar-

heoloģiskās izpētes jautājumi // Arheoloģija un etnogrā-
fija. — Rīga, 1983. — 14. sēj. — 176 Ipp.

2 Lai noskaidrotu, kāds bijis Ēdoles pils sākotnējais veidols
un lai izstrādātu tās restaurācijas projektu, Latvijas PSR

Kultūras ministrijas Kultūras pieminekļu restaurēšanas pro-

jektēšanas kantoris 1980.—1981. gadā pilī veica pētījumus,
proti, izdarīja vairāk nekā 40 zondāžas un precizēja līdz

mūsdienām saglabājušos senās pils atlieku apjomus, noteica

tās celtniecības un pārbūvju būvperiodus, kā arī attiecīgo
celtniecības darbu apjomus un raksturu.

3 Amdf i. G. Der Livlandischen Chronik andrer Theil. —

Halle, 1753.
— Th. 2.

—
S. 340. šaubas par J. Arnta pils

datējumu izraisa tas, ka V. Nordeks par ordeņa mestru bija
no 1270. līdz 1273. gadam, tātad pirms J. Arnta minētā

pils celšanas laika, tāpēc nav saprotams, kādēļ Nordekam

vispār vajadzēja bīskapijai celt pili.
4 Baumann E. Im Gotteslāndchen. — Reval, 1904.

—
S. 111;

Heine G. Kurlāndische Gūter und Schlosser. — Riga,
1905. — S. 13; Behr U., Senm'ng A. Edvvahlen und die

Behrsche Ecke m Kurland. — Verden-Aller, 1979. —

S. 65.

5 Pils vecāko daļu celtniecībā lietoti tāda paša izmēra ķie-

ģeli kā pārējās 13. gadsimta beigās celtajās Kurzemes

pilīs. Ķieģeļu izmēri ir šādi: (9,0+10,0)X (14,0+15,0) X

X(29,0+ 30,0) cm.
6 šīs celtnes bijusī atrašanās vieta nejauši tika uzieta

1985. gada vasarā, pils teritorijā ierīkojot jaunu ūdensvadu.

7 Uz šādu celtniecības secību norāda arī tas, ka ziemeļaus-
trumu korpusā ķieģeļi lietoti tikai logu un durvju apdarē,
bet dienvidrietumu korpusā, abās nocietinājumu sienās un

vārtu tornī tie lietoti jau daudz vairāk, turklāt arī akmens

sienu apšuvumam jeb ieveidņiem. Pagrabi ir tikai ziemeļ-
austrumu korpusā. Tas liecina, ka šāda celtniecības darbu

secība jau kopš paša sākuma ir apmierinājusi pils iedzī-

votāju visneatliekamākās vajadzības.
8 Uz to norāda arī tas, ka tad vēl lietoti tāda paša izmēra

ķieģeļi kā abos iepriekšējos korpusos.
9 M/kul/on/s S. Die Inselburg Trakai. — Vilnius, 1982. —

S. 24—27.

10
Guerquin B. Zamki w Polsce. — Warszawa, 1974. —

Str. 99, 183, 184, 190, 191.

11 Līdz šim, raksturojot kādas viduslaiku pils veidolu un

plānojumu, pieņemts lietot igauņu mākslas vēsturnieka

Paskaidrojumi,
avotu

un literatūras

norādes
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A. Tūlses 40. gados izstrādāto piļu klasifikāciju (Tuu/se A.

Die Burgen m Estland und Lettland. — Dorpat, 1942.—

S. 23—334), saskaņā ar kuru tās iedalāmas piecās grupās:

1) dabiskajam reljefam pieskaņotās pilīs; 2) torņveida pi-
līs; 3) kastelas tipa pilīs; 4) konventa tipa pilīs un

5) klosterpilīs.
Pēc šī iedalījuma Ēdole tiek pieskaitīta kastelas tipa

pilīm, tāpat kā šajā darbā apskatītās pārējās Aizputes,

Dundagas un Alsungas pilis. Tomēr to veidols ir stipri
atšķirīgs. Ja Ēdolei un tekstā minētajām Lietuvas un Poli-

jas pilīm raksturīgs ir to korpusu paralēlais novietojums
ar nocietinājumu sienām abos galos un vārtu torni vienā

no tām, tad! Dundagā un Alsungā abi pils korpusi ir

savstarpēji perpendikulāri. Pils pagalmu veido korpusi ar

tiem iepretī esošajām nocietinājumu sienām. Arī priekšpils
veidols abos gadījumos bijis atšķirīgs. Ēdoles tipa pilīm

priekšpils pašu pili apņem no visām pusēm, bet Dundagā
un Alsungā tā ir piekļāvusies pils apbūvei un to aiz-

sedz tikai no vienas vai no divām pusēm.
Katrā gadījumā nevienu no šīm pilīm nevar pieskaitīt

ne pie konventa, ne pie kastelas tipa pilīm, un pareizāk
būtu tās izdalīt kā atsevišķu — mazo piļu tipu. šādu

definējumu, gan neko tuvāk nepaskaidrojot, Ēdoles pilij
devis U. Bērs un A. Zēnings.

Acīmredzot šis mazo piļu tips iedalāms apakšgrupās,

no kurām vienā noteikti ietilpst Ēdoles pils, bet citā —

Alsungas un Dundagas pilis.
12 Ldvvis of Menar K. Burgenlexikon fūr Alt-Livland. — Riga,

1922.
—

S. 54.

13
Vairākās vietās atsedzot pagraba ķieģeļu klonu, zem tā at-

rasta neskarta grunts bez jebkādām kultūrslāņa pazīmēm.
14 Ailas pieduras veidotas no tāda paša izmēra ķieģeļiem kā

pagraba velve, tāpēc domājams, ka aila radusies 16.—

17. gadsimtā. Aiz aizmūrētās ailas un visas pagraba gala-
sienas atrodas plāns, vertikāls, ar būvgružiem sajaukts ze-

mes slānis, kas acīmredzot radies, aizberot pagraba būv-

bedres. Tālāk, kā to apliecināja arī par ekspertu pieaici-
nātais Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Vēstures institūta

arheoloģijas nodaļas vadītājs vēstures zinātņu doktors

E. Mugurēvičs, sākas neskarta grunts, kas norāda, ka agrāk
tur pagrabi nav bijuši.

15
AcpaHacbeß K. H. riocTpoei-me apxnTeKTvpHOM cpopMbi

ApeßHepyccKMMM 30ahmmm. — MocKßa, 1961. — 269 c.

16 Parasti senie celtnieki, nospraužot pils plānu, atsevišķi ne-

izdalīja šķērssienu biezumu. Ēdolē šajā ziņā stāvoklis ir
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savādāks — šķiet, ka pēc pirmo divu telpu kopgaruma
noteikšanas nosprausts arī šķērssienas biezums un tikai pēc
tam noteikts nākamās telpas jeb korpusa atlikušās daļas
garums līdz tā ziemeļu galasienai. Un tas atkal ir vienāds

ar diviem moduļiem. Tāpēc varētu domāt, ka korpusa no-

spraušana dabā un tā celtniecība notikusi pakāpeniski,
divās kārtās. Tomēr izteiktu šuvi ārsienās neizdevās sa-

skatīt, kaut gan tās var arī nebūt, ja celtniecību bija
paredzēts tūlīt turpināt un šim nolūkam sienā tikusi sav-

laicīgi atstāta sazobe.

17 Pašreiz pirmā un otrā stāva kopējais augstums sasniedz

6,82 m un tikai par 5,0 cm atšķiras no moduļa — 6,77 m.

Par ieroču galerijas augstumu pils bēniņstāvā liecina zie-

meļaustrumu korpusa galasienu biezuma maiņa. Tās aug-

stums ir bijis 1,69 m, proti, vienāds ar V4 moduļa.
18 Torņa sienas un velve mūrētas no (7,0+8,0)X(13,5 +14,0) X

28,0 cm lieliem ķieģeļiem, kas atbilst 16. gadsimtā lie-

toto ķieģeļu izmēriem.

19 šī torņa celtniecībā lietoti nedaudz plānāki ķieģeļi nekā

apaļajā tornī. To izmēri ir šādi: (7,0 + 7,5)X14,0X(28,0+

+ 29,0) cm. Torņa izmēri plānā ir 4,27mX5,91m, bet

pirmā stāva iekštelpai — 3,29 mX3,95 m ar 98 cm biezām

sienām. Diemžēl tikai pēc diviem izmēriem nevar vien-

nozīmīgi noteikt paņēmienu, ar kādu veidots torņa ap-

joms. lespējams, ka tā izmērus plānā veido vienādmalu

trīsstūra malas garuma un augstuma attiecība. Tas ir bieži

lietots darba paņēmiens. Katrā gadījumā četrstūrveida torņa
celtniecībā lietots cits darba paņēmiens nekā apaļā torņa
būvē, un tas liecina, ka abi torņi nav celti vienlaicīgi.

20 Brotze i. Ch. Sammlung verschiedener lieflāndischer Monu-

mente, Prospecte, Mūnzen, Wappen etc. — Bd. 7, 81. 60.

21 Paulucci Album. Beschreibung der im Kurlandischen Gou-

vernment vorhandenen altertūmlichen Gebāde und Ruinen

alter Schlosser. — Manuskripts glabājas Latvijas PSR ZA

Fundamentālās bibliotēkas Rokrakstu un reto grāmatu no-

daļā, Nr. 1219, 54 Ipp. Albums sagatavots pēc cariskās

Krievijas valdības 1826. gada 31. decembra ukaza par

seno celtniecības pieminekļu saglabāšanu un uzmērīšanu

un nosaukts toreizējā Baltijas ģenerālgubernatora — mar-

ķīza F. Pauluči vārdā. Kurzemes guberņā uzmērīšanu iz-

darījuši apriņķa revizori (mērnieki) —
K. Vilongs, K. Rēčs,

H. Krāmers un J. Kislokovičs.

22
Latvijas PSR Centrālais Valsts vēstures arhīvs (turpmāk

LCVVA), 1583. f., 1. apr., 30. I.



23 Ādolfam Verneram Bēram (1810—1881) bija trīspadsmit
gadi, kad 1823. gadā mira viņa tēvs Heinrihs Frīdrihs 111.

Līdz 1838. gadam Ēdole atradās viņa mātes Luīzes Agne-
ses, dzimušas Zakenas, pārziņā, šajā laikā Ādolfs Verners

ārzemēs izglītojas. Atgriezies Ēdolē, viņš uzsāk enerģisku
saimniecisku darbību: pārbūvē pili, cej kokzāģētavas un

alusdarītavas, audzē ievesto šķirņu zirgus un govis.
24 Tjūdoru dinastija Anglijā pastāvēja no 1485. līdz 1603. ga-

dam.

25 Stavenhagen VV. S. Album baltischer Ansichten. Kur-

land. — Gezeichnet und herausgegeben von W. S. Sta-

venhagen, m Stahl gestochen und gedruckt von

G. G. Lange m Darmstadt. — Mitau: im Selbstverlag des

Herausgebers, 1866. — 198 S.

26 Velves mūrētas no šāda izmēra ķieģeļiem: 7,0X(13,0+

+13,5) X(27,0+ 28,0) cm.
27 Šmifs P. Latviešu pasakas un teikas. 15 sēj. — Rīga,

1937. — 15. sēj. — 353., 354. Ipp.
28 1978. gadā Ventspilī Kuldīgas ielā 64 dzīvoja 85 gadus

vecais pensionārs Jānis Strazdiņš, kurš dzimis un ilgus

gadus dzīvojis Dundagā. Apmēram 16 gadu vecumā viņš
iestājies darbā pie kāda Kuldīgas kokamatniecības meis-

tara, kura vārdu vairs neatcerējās, un darinājis koka pa-

neļus 1905. gadā nodedzinātajai Dundagas pilij. Kad Dun-

dagā darbi bijuši pabeigti, meistars J. Strazdiņu aicinājis
līdzi uz Ēdoles pili, kur arī vajadzējis izgatavot tamlīdzī-

gus paneļus.
29 1905. gadā pils piederēja Aleksandram Vilhelmam Bēram

(1847—1910). Viņš sāka pili atjaunot, taču darbus nobei-

dza viņa brāļadēls, kura vārds arī bija Aleksandrs un

kurš bija pēdējais trīspadsmitais Ēdoles īpašnieks. Tomēr

liekas, ka saimniecības pagalmā uzceltais apaļais tornis

Aleksandra vārdā nosaukts par godu Krievijas ķeizaram
Aleksandram 111.

30 Pils būvvēsturi pēc arhīvu materiāliem un literatūras datiem

1976. gadā pētīja Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kultūras

pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantora vēsturnieks

R. Dundurs, bet 1984. gadā vēsturnieks Z. Bēts, kurš pieda-

lījās arī pils izpētē dabā. šajā grāmatā vēsturiskās ziņas
lielākoties ņemtas no viņu darba «Ventspils pils. Būvvēstu-

res apcerējumi» (šim darbam ir divi sējumi, viena sējuma
autors ir R. Dundurs, otra —

Z. Bēts), kas mašīnrakstā gla-

bājas Latvijas PSR Kultūras komitejas Restaurācijas institūta

(KKRI) arhīvā.

144
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31 Dundurs R. Ventspils pils. Būvvēstures apcerējumi. 1. sēj.
3.—6. Ipp. Glabājas KKRI arhīvā.

32 Torņa aizmūrēto sākotnējo galveno ieeju otrajā stāvā un vēl

dažas citas aizmūrētās ailas pilī atklāja, zondējot sienas ar

radiolokācijas metodi.

33 Torņa sienas līdz trešam stāvam ieskaitot mūrētas no šāda

lieluma ķieģe|iem: (9,0+10,0)X (13,5-h 14,5)X (29,0+30,0) cm.

34 Aluve K. Kuressaare linnus. — Tallinn, 1980. — 57., 78. Ik.
35 Liv-, Est- und Kurlāndisches Urkundenbuch nebst Rege-

sten. — Reval, 1853. — Bd. 1. — N2 373.
36

Pils otrais stāvs celts no šāda lieluma ķieģeļiem:

(9,0+10,0)X (13,0+ 14,0)X(28,0 +29,0) cm. Pirmajā stāvā no

šādiem ķieģeļiem mūrēta vienīgi rietumu korpusa pagalma
siena, bet visur citur lietoti tāda paša izmēra ķieģeļi kā

torņa būvei.
37 Jādomā, ka tieši, spriežot pēc tā vai cita darba paņēmiena

lietojuma veida, ir iespējams noteikt celtnes autoru.
38

Dienvidu korpusa vidū līdz paf 19. gadsimta sākumam atra-

dās liels apvalkdūmenis. Tas redzams vēsturnieka R. Dun-

dura atrastajā pagaidām vienīgajā mums zināmajā vecākajā
pils plānā, kurš glabājas Centrālajā Valsts jūras kara flotes

arhīvā Ļeningradā, 3. f., 23. apr., 2686. I.
39 LCVVA, 1583. f., 1. apr., 28.—30. I.

40 Turpat.
41 Schmid B. Die Burgen des deutschen Ritterordens m Kur-

land // Zeitschrift fūr Bauvvesen. — 1921. — S. 230.
42

Liv-, Est- und Kurlāndisches Urkundenbuch nebst Rege-
sten. — Reval, 1853. — Bd. 9. — N° 804.

43 Pašreizējie trešā stāva logi izlauzti kādreizējo šaujamlūku
vietā. Zondāžās noskaidrots, ka tie vairākkārt tikuši pār-
veidoti, tomēr vairākās vietās aiļu piedūrās izdevās atrast

kādreizējo šaujamlūku fragmentus.
44 sajā grāmatā apskatīto Kurzemes piļu celtniecībā lietoto ķie-

ģeļu biezums kopš 14. gadsimta visu laiku pakāpeniski sa-

mazinās un 15. gadsimtā ir 8,0+ 9,0 cm. Turpretī ķieģeļu

platums un garums stipri svārstās. Ķieģeļu izmēri nekad nav

krasi mainījušies visām trijām dimensijām reizē. Parasti tie

mainījušies pakāpeniski, turklāt vienlaicīgi mainījušās divas

dimensijas vai pat tikai viena.

Ventspils pils tornim ceturtais stāvs celts no šādu iz-

mēru ķieģeļiem: (8,0 +9,0)X(13,5h-14,5)X(29,5+ 31,5) cm.

45 Liv-, Est- und Kurlāndisches Urkundenbuch nebst Rege-
sten. — Reval, 1953. — Bd. 9. — N2 804.

46 Kallmever T. Die evangelischen Kirchen und Prediger Kur-

lands. — Mitau, 1890. — S. 143.
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47 Schmid B. Die Burgen des deutschen Ritterordens m Kur-

land // Zeitschrift fūr Bauvvesen. — 1921. — S. 230.

Liekas, ka pēc Polijas-Zviedrijas kara pilsētas un ostas aiz-

sardzībai netālu no jūras tika izveidoti zemes bastioni, kuru

atliekas vēl tagad saskatāmas 1. Maija un Vasarnīcu ielu

stūrī.

48 No jauna izlauztajai ailai pils ārsienā uz altārtelpu ir

smailloka arka, kas ir mūrēta no lielizmēra ķieģeļiem, tāpēc

pils pētnieki uzskatīja, ka konventa zāles ārsienā bijusi niša

vai erkerveida izbūve.

Javas ķīmiskā analīze rāda, ka kaļķi, ar kuriem mūrēta

aila un arka, ir līdzīgi tiem, ar kuriem mūrētas altārdaļas
sienas. Tajā ir ļoti daudz magnija oksīda un ar to tā stipri

atšķiras no javas, ar kuru mūrētas pils sienas. Arī ailas

nedaudz asimetriskais smailloks ir savādāks nekā citi pilī
sastopamie smailloki. Tas pierāda, ka aila izlauzta vienlaikus

ar altārdaļas celtniecību un lielizmēra ķieģeļi ailas apdarē

lietoti, lai panāktu labāku sasaisti ar veco mūri.
49 Altārdaļas sienas un jaunās velves mūrētas no šāda izmēra

ķieģeļiem: (6,0 +7,0)X(13,0+14,0)X(26,0+27,0) cm.
50 LCVVA, 699. f., 44. apr., 1128., 1129., 1130. I.

51 PSRS Centrālais Valsts vēstures arhīvs (CVVA) Ļeningradā,
1399. f., 1. apr., 441. I.; 1488. f., 2. apr., 365. I.; Centrālais

Valsts Jūras kara flotes arhīvs Ļeningradā, 3. f., 23. apr.,

2686. I.

52 Pils tālaika attēls atrodas Rīgas Vēstures un Kuģniecības
muzejā. Inv. N2 39 779.

53 CVVA (Ļeningradā), 218. f., 4. apr., 1276. :.

54 CVVA (Ļeningradā), 1293. f., 166. apr., 19. I.
55 CVVA (Ļeningradā), 1293. f., 166. apr., 20. I.
56 LCVVA, 4038. f., 2. apr., 14., 16. un 24. I. Pils būvvēsturi

pēc arhīvu materiāliem un literatūras datiem 1981. gadā

pētīja Kultūras pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kan-

tora vēsturnieks Z. Bēts. Sajā darbā vēsturiskās ziņas par

Aizputes ordeņa pili lielā mērā ņemtas no viņa pētījuma

«Aizputes pils vēstures izpētes materiāli», kurš mašīnrakstā

glabājas Latvijas PSR Kultūras komitejas Restaurācijas in-

stitūta arhīvā.

57
Rīmju hronika. — Rīga, 1893. — 58. Ipp.

58 Latvijas PSR arheoloģija. — Rīga, 1974.
— 288.-289. Ipp.

59 Pils vecākās daļas mūrētas no šāda izmēra ķieģeļiem:
(9,0+ 9,5)X(13,0+14,0)X(29,0+30,0) cm, kas atbilst Kur-

zemē 13. gadsimta beigās plaši lietoto ķieģeļu izmēriem.
60 Liv-, Est- und Kurlāndisches Urkundenbuch nebst Rege-

sten.
— Reval, 1853. — Bd. 2.

—
N2 783, 784.
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61 Atjaunotie sienas gali nav uzmūrēti tieši viens otram pretī
un ir stipri plānāki nekā citur. Sienas jaunā daļa mūrēta no

6,5X(15,5+16,0) X (32,5+33,5) cm lieliem ķieģe|iem, kādi

nekur citur pilī nav lietoti. Tāpēc jādomā, ka tas ir kāds

19.—20. gadsimta restaurācijas mēģinājums.
62 Urfāns J. Izrakumi Rīgā Teātra ielā, Aizputē un pieminekļu

apzināšana. — Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par

arheologu un etnogrāfu 1982. un 1983. gada pētījumu rezul-

tātiem. Sk.: Arheoloģija. — Rīga, 1984. — 95. Ipp.
63 Sāds kvadrātam tuva taisnstūra konstruēšanas paņēmiens ir

ļoti vecs. Tieši ar šādu paņēmienu čehoslovakijā jau 9. gad-
simtā nosprausts kādas baznīcas plāns. Sk.: Siruhār A. Geo-

metrickā harmonia historickej architektūrv na Slovensku. —

Bratislava, 1977.
— 37 str.

64 Piebūvei sienas, tāpat kā apkārtmūris, veidotas no lauk-

akmeņiem, bet ķieģeļi lietoti tikai velvēm un aiļu apdarei.
Tie ir plānāki, toties platāki un garāki nekā apkārtmūra ķie-

ģeļi. To lielums ir šāds: (8,5 + 9,0)X(14,0+15,0)X(30,6 +

+31,0) cm.

65 Tas ir plaši pazīstams viduslaiku celtnieku darba paņēmiens.
Ar to, piemēram, veidots arī Rīgas ordeņa pils un Pētera

baznīcas vecākais būvapjoms, bet no Kurzemes pilīm tas

konstatēts tikai Aizputē.
66

Ķieģeļu izmēri ir šādi: 9,0X(13,0 +14,0)X30,0 cm.

67 Pēc A. Tūlses piļu klasifikācijas, kas dota viņa grāmatā
«Die Burgen m Estland und Lettland» (Dorpat, 1942), Aiz-

pute ir vienīgā no Kurzemes pilīm, kuru pēc austrumu kor-

pusa uzcelšanas varētu pieskaitīt pie kastelas tipa pilīm.
68 Ķieģeļu izmēri ir šādi: (8,5 +9,0) X 14,0X(27,0+28,0) cm. Tā

kā ķieģeļi ir 8,5+9,0 cm biezi, tad tie attiecināmi uz

15. gadsimtu.
69 Tuulse A. Die Burgen m Estland und Lettland. — Dorpat,

1942.
— S. 235.

70
Juškēvičs J. Hercoga Jēkaba laikmets Kurzemē.

— Rīga,
1931. — 586. Ipp.

71 Turpat, 323. Ipp.
72

LCVVA, 6999. f., 43. apr., 205. I.; 4038. f., 2. apr., 2235. I.
73 Dienvidu dzīvojamā korpusa sienas mūrētas no (6,0+7,0) X

X(14,0+15,0) X(27,0+28,0) cm lieliem ķieģeļiem, kā arī no

ievestiem tā saucamiem holandiešu tipa ķieģeļiem, kurus pa-
rasti datē ar 16.—17. gadsimtu.

74
Koksnes paraugu datēšana ar dendrohronoloģijas metodi

pirmo reizi izdarīta Aizputes pilī. Ar šo metodi pēc gads-
kārtu gredzeniem var noteikt, kad koks zāģēts. Ar šo me-

todi var datēt kokus, kuri zāģēti pēc 1723. gada. Attiecībā
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uz senākiem laikiem atsevišķos gadījumos var noteikt ve-

cuma starpību vairākiem paraugiem.
75 Schfippenbach U. Malerische Wanderungen durch Kur-

land.
— Riga—Leipzig, 1809. — S. 325.

76 Velvēs iebūvēti dzelteni ķieģeļi ar šādiem izmēriem:

(6,5 +7,0) X (12,0+14,0)X (27,0+28,0) cm. Velves ir seg-

mentveida un balstās uz elipsveida šķīrējarkām. Tieši tādas

pašas velves Ēdoles pilī mūrētas laikā starp 1835. un

1841. gadu.
77 Jaunās šķērssienas veidotas pildrežģu konstrukcijā un aiz-

pildītas ar neapdedzinātiem māla ķieģeļiem, kam piejaukts
nedaudz salmu. Ķieģeļu izmēri ir šādi: (8,0+ 9,0)X16,0X
X35,0 cm.

78 Arndi i. G. Der Livlāndischen Chronik andrer Theil. —

Halle, 1753. — Th. 2.
—

S. 340. Pils būvvēsturi pēc arhīvu

materiāliem un literatūras datiem 1979. gadā pētīja Latvijas
PSR Kultūras ministrijas Kultūras pieminekļu restaurēšanas

projektēšanas kantora vēsturnieks R. Malvess. Vēsturiskās

ziņas par Dundagas pili ņemtas no viņa darba «Dundagas
pils vēsturiskās izpētes materiāli», kas mašīnrakstā glabā-
jas Latvijas PSR Kultūras komitejas Restaurācijas institūta

arhīvā.

79 Liv-, Est- und Kurlāndisches Urkundenbuch nebst Rege-
sten.

— Reval, 1853.
— Bd. 1.

—
N2 534.

80 Lai izstrādātu projektu pils daļējai restaurācijai un pie-
mērošanai Dundagas vidusskolas internāta vajadzībām, tā

tika pētīta 1978.—1979. gadā.
81 Mugurēv/čs ē. Arheoloģiskie izrakumi Dundagas pilī. —

Zinātniskās atskaites sesijas materiāli par arheologu un

etnogrāfu 1980. un 1981. gada pētījumu rezultātiem. —

Rīga, 1982. — 100. Ipp.
82 Liv-, Est- und Kurlāndisches Urkundenbuch nebst Rege-

sten. — Reval, 1853. — Bd. 2. — N2 373.

83 Turpat, N2 968.
84

Turpat, Bd. 3, N2 1207, 1248, 1278.

85 Bankau i. F. Dondangen, Ritterschloss und Privatgut m

Kurland. — Dorpat, 1855. — 28 S.

86 Vispirms nospraustas korpusa ārsienas. To darot, pieļauta
neliela kļūda, un tās nav pilnīgi paralēlas. Tāpēc korpusa

iekštelpas platums ir palielinājies no 6,77 m līdz 6,87 m

un ir mainījies arī katras telpas garumu noteicošā vienād-

malu trīsstūra malu garums un augstums. Tādā gadījumā
katra trīsstūra augstumam un no tā atvasinātajam pils dien-

vidrietumu fasādes garumam jābūt šādam:
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modulis jeb ziemeļrietumu korpusa platums =6,77 m

1. trīsstūra augstums =6,77 mX0,866 =5,86 m

2.
„ „ =6,79 mX0,866 =5,88 m

3.
„ „

=6,81 mX0,866 =5,90 m

4.
„ „ =6,83 mX0,866 =5,92 m

5.
„ „ =6,85 mX0,866 =5,93 m

6.
„ „ =6,87 mX0,866 =5,95 m

pils dienvidrietumu fasādes garums =42,21 m

Faktiski dienvidrietumu fasādes garums ir 42,25 m, tātad

nospraušanas kļūda ir tikai 4 cm, un tas nozīmē, ka kor-

pusa garuma noteikšanai visi seši trīsstūri pēc kārtas kon-

struēti tieši dabā.

Šādas sīkas neprecizitātes senajās celtnēs ir visai rak-

sturīgas, jo katra kļūdaini nospraustā daļa ietekmē nāka-

mās no tās atvasinātās daļas izmērus. Pārliecinošs šādu

kļūdu izskaidrojums ir labākais pierādījums tam, ka senais

celtnieks lietojis mūsu pētījumos atklāto darba paņēmienu.
87 Līdzīgu senās pils rekonstrukciju plānā 1921. gadā devis

arī B. Smids darbā «Die Burgen des deutschen Ritter-

ordens m Kurland». Savā rekonstrukcijā viņš gandrīz visas

pils iekšējās šķērssienas uzrādījis par vēlāk būvētām. Tur-

pretī vienu no tagadējās reprezentatīvās kāpņu telpas sie-

nām dienvidaustrumu korpusā viņš uzskatījis par šī kor-

pusa kādreizējo galasienu, bet, sienu zondējot, tika konsta-

tēts, ka tā ir celta vēlāk (19. gs.). Līdz ar to dienvidaus-

trumu korpuss B. Smida rekonstrukcijā ir stipri garāks par

pretējo ziemeļaustrumu korpusu un pagalmu norobežojošā

nocietinājumu siena pils plāna ir sašķiebta. Šāds sašķie-
bums neapstiprinājās arī E. Mugurēviča izdarītajos izra-

kumos, kad daļēji tika atsegti sienas pamati pie ziemeļ-
rietumu korpusa.

88 Pils vecākajās daļās lietoto ķieģeļu izmēri ir šādi: (9,0 +

+10,0)X(14,0+15,0)X(29,0+30,0) cm, bet apkārtmūra jaunā
daļa un pārveidotais tornis mūrēts no (8,5+9,0)X1 5,0 X
X30,0 cm ķieģeļiem.

89 šeit lietoto ķieģeļu izmēri ir šādi: (7,0 + 8,0)X(14,0+15,0)X

X(29,0+30,0) cm.

90 LCVVA, 5759. f., 2. apr., 1107. I.
91 Piebūves sienas un velves mūrētas no (7,5 +8,0)X(12,0+

13,0)X(24,0+25,0) cm lieliem ķieģeļiem. Tā kā tie ir nelieli,
tad tos var attiecināt uz 17. gadsimtu.

92 Piebūvju plānojumā par moduli ņemts iekštelpas platums,
tikai darba paņēmiens, ar kuru nosprausts piebūvju plāns,
ir citādāks nekā pašas pils celtniecībā lietotais. Piemēram,
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lielās telpas garums piebūvē priekšpils austrumu stūrī ir

vienāds ar divkāršu piebūves platumu, bet dienvidaustrumu

piebūvē pirmo triju telpu šķērssienas cita no citas atrodas

viena moduļa attālumā.
93 Maidela Anna Sibilla, dzimusi Ostena-Zakena, Dundagā

nonāca, pirmoreiz precējoties ar Frīdrihu Bīlovu, kurš bija
viens no pirmajiem pils īpašniekiem. Oto Ernsts Maidels

bija viņas otrais vīrs, Frīdriha Bīlova lielākais ienaidnieks

un pirmās sievas radinieks. Arī Oto Ernstam Maidelam

Anna Sibilla bija otrā sieva. Tas norāda uz tā laika muiž-

nieku sarežģītajām radnieciskajām attiecībām, kādas nebūt

nebija raksturīgas Dundagas saimniekiem vien.

Pēc Maidela nāves 1670. gadā Anna Sibilla saimnie-

kojusi Dundagā vēl 17 gadus un nomirusi 1687. gadā.
Bez plašajām pils pārbūvēm A. S. Maidela jūrmalā Sīk-

ragā esot iekārtojusi arī ostu un būvējusi pat kuģus. Rīgā
viņa ieguvusi cieņu ar to, ka Kolkasragā uzturējusi uguns-

bākas. Gandrīz pēc 200 gadiem dzejniece G. Zēzemane

Dundagas aprakstā stāsta, ka tāpēc Anna Sibilla Rīgā
vienmēr uzņemta ar lielu godu, ar baznīcu zvanu ska-

ņām (Seesemann G. Errinnerungen an Dondagen. —

Mitau, 1872. — 40 S.).
94 J. Bankava vēsturisko dzejojumu K. Valdemārs ar saviem

komentāriem publicēja tikai 1855. gadā Tērbatā izdotajā
žurnālā «Inland» 14. numurā ar turpinājumiem 15. un

16. numurā.

95 Erdmanis G. Rīgas Pētera baznīcas telpiskās uzbūves prin-
cipu analīze. — Rīga, 1962—1963. Mašīnraksts glabājas
Latvijas PSR Kultūras komitejas Restaurācijas institūta ar-

hīvā.
96 Visos minētajos 19. gadsimta zīmējumos torņa proporcijas

ir pilnīgi vienādas. Tā augstums ir vienāds ar 3
3U no tā

vārtu pabūves jeb kādreizējā nocietinājumu torņa platuma,
bet pašas smailes garums ir vienāds ar četriem tās pa-

matnes platumiem. Tā kā smailes pamatnes platums dabā
vēl ir nosakāms, tad torņa augstumu un tā atsevišķu daļu
izmērus ir iespējams rekonstruēt. Sie izmēri tika pieņemti
par pamatu, konstruējot torņa siluetu ar R. Bindenšū iz-
mantotajiem darba paņēmieniem.

97
Erdmanis G., Jansons A. Dundagas pils un Ruperts Bin-
denšū // Zinātne un Tehnika. —

1980.
— N2 11. — 20.—

21. Ipp.
98 Kārlis Ostens-Zakens (1721—1794) mantoja arī Bāti un ar

laiku ieguva vēl citas muižas Kurzemē un Vidzemē.

Dundagā viņa laikā (1766. gadā) uzcelta pašreizējā mūra
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baznīca. 1746. gadā K. Ostenu-Zakenu iecēla par poļu
stārastu Piltenē, 1763. gadā Austrijā piešķīra grāfa,
1786. gadā Prūsijā firsta titulu; mūžu viņš beidza kā

Prūsijas kara ministrs.
99 LCVVA, 5759. f., 2. apr., 1123. I.

10J Schfippenbach U. Malerische VVanderungen durch Kur-

land. — Riga—Leipzig, 1809.
—

S. 176.—198.

101
Informācija saņemta no Rundāles pils muzeja, kura rīcībā

ir P. M. Berči projekta fotokopijas: negatīva N2 30 188,
30 191, 30 192.

102 LCVVA, 6828. f., 6. apr., 796.-798. I.
103 Liv-, Est- und Kurlāndisches Urkundenbuch nebst Rege-

sten. — Reval, 1853. — Bd. 2. — N2 803, 806.

Pils būvvēsturi pēc arhīvu materiāliem un literatūras

datiem pētīja Latvijas PSR Kultūras ministrijas Kultūras

pieminekļu restaurēšanas projektēšanas kantora vēsturnieks

Z. Bēts. Sajā grāmatā vēsturiskās ziņas par Alsungas pili

ņemtas no viņa manuskripta «Alsungas pils. Pirmsprojekta

izpēte» (1982. g.), kas glabājas Latvijas PSR Kultūras komi-

tejas Restaurācijas institūta arhīvā.
104

LCVVA, 6999. f., 44. apr., 24. I.

105 LCVVA, 6999. f., 44. apr., 27. I.

106
pcojektu ēkas daļējai restaurācijai un piemērošanai veikala

vajadzībām 1972. gadā izstrādāja Restaurēšanas projek-
tēšanas kantora arhitekts A. Zandbergs. Sākotnējā izskatā

pagaidām ir izdevies restaurēt tikai ēkas ārpusi.
107

Alsungas pils teritorijas izpēti ar radiolokācijas metodi va-

dīja Rīgas Civilās aviācijas inženieru institūta līdzstrād-

nieks tehnisko zinātņu kandidāts J. Bogatirjovs.
108

Abu pils dzīvojamo korpusu kopējā apbūves platība ir

606,0 m 2, bet kopā ar pagalmu tā aizņem 1026,0 m 2. Al-

sungas pils bijusi aptuveni tikpat liela kā Kurzemes bīska-

pijas pils Ēdolē, kuras dzīvojamie korpusi aizņēmuši

596,0 m 2, bet kopā ar pagalmu — 1161,0 m 2.

109 šo darba paņēmienu izmantošanā visu Kurzemes piļu celt-

niecībā konstatētas tikai tām raksturīgas īpatnības. Pie-

mēram, atšķirībā no tālaika baznīcām, kur ar zināmu ģeo-
metrisku paņēmienu atvasināti ne vien traveju, bet arī pī-
lāru izmēri šķērsgriezumā, šajā grāmatā apskatītajās pilīs

nospraustas tikai šķērssienu atrašanās robežas, bet šķērs-
sienu biezums, neatkarīgi no darba paņēmiena, atbilst no-

teiktai tālaika mērvienībai. Turklāt tas tiek šķietami pat-
vaļīgi nosprausts gan pirms, gan arī pēc robežas, kas no-

teikta ar ģeometrisko paņēmienu. Otra raksturīga īpatnība
ir tā, ka visām pilīm, kurām bijuši horizontāli koka pār-



segumi, kopējais pirmā un otrā stāva augstums ir bijis vie-

nāds ar korpusa iekštelpas platumu.
110

Priekšpilij apkārtmūra ārējās plaknes mūrētas no lielizmēra

ķieģeļiem vendu sējumā, bet mūra vidus aizpildīts ar ak-

meņiem kaļķu javā. Ķieģeļi pēc izmēriem ir nedaudz pla-
tāki nekā tie, no kuriem mūrētas pils austrumu korpusa
sienas virs pagraba velvēm. Tur to izmēri ir šādi:

(9,0+10,0)X (13,0+14,0)X (29,0+ 30,0) cm, bet priekšpils
apkārtmūrī (9,0+ 10,0)X(14,0+15,0)X(28,5+29,5) cm. Tur-

pretī pie priekšpils apkārtmūra uzcelto saimniecības pie-
būvju sienas pagalma pusē mūrētas no laukakmeņiem, bet

ķieģeļi lietoti vienīgi logu un durvju apdarē, un tie jau ir

(8,0 +9,0)X(13,0+14,0)X(28,0+29,0) cm lieli.
111

Priekšpils dienvidu korpusa austrumu galā pret pagalmu
vērstā otrā stāva siena mūrēta no šāda izmēra ķieģeļiem:
(8,0 +9,0) X (13,0+ 14,0)X (28,0+29,0) cm.

112 Priekšpils dienvidu korpusa rietumu galā pret pagalmu vēr-

stā otrā stāva siena mūrēta no (7,0 + 8,0)X(14,5+15,5) X

X(28,5+29,5) cm ķieģeļiem. Salīdzinot ar šī korpusa otrā

stāva celtniecībā sākumā lietotajiem ķieģeļiem, šie jau ir

daudz plānāki, kaut gan ir nedaudz platāki un garāki. Tas

liecina, ka dienvidu korpusa celtniecība datējama ar

15. gadsimta beigām.
113 Ziemeļaustrumu torņa pirmie divi stāvi ir mūrēti no ķieģe-

ļiem, kuru izmēri ir šādi: (7,3+ 8,5)X(13,5+ 14,5)X(28,0+

+ 29,0) cm. Faktiski tie ir tādi paši kā dienvidu korpusa
austrumu gala otrā stāva pagalma sienā.

114 Dienvidrietumu tornis un ziemeļaustrumu torņa augšējie stāvi

celti no (6,0+ 7,0)X(14,5+ 15,5)X(27,0+ 28,0) cm ķieģeļiem.
Tie ir plānāki nekā priekšpils dienvidu korpusa rietumu

gala otrā stāva sienās lietotie, proti, tie nav biezāki par

7,0 cm. Sādi ķieģeļi ir ļoti raksturīgi 16. gadsimta celtnēm.
115 Pēc ķieģeļu sējuma pirmais ķieģeļu mūri mēģinājis datēt

O. Pipers, norādīdams, ka krusta sējums Baltijā ieviesies

18. gadsimtā. (P/per O. Burgenkunde. — Mūnchen, 1912.—
3. Aufl. — S. 137, 138.)

116 1566. gadā, kad pirmais Kurzemes hercogs Gothards Ket-

lers Alsungas pils zemes izlēņo savam padomniekam Frīd-

riham Kanicam, pils kļūst par privātīpašumu. 1572. gadā
pils pāriet šverinu dzimtas īpašumā, kurai tā pieder līdz

1738. gadam. Domājams, ka pils sagrauta Polijas-Zviedrijas
kara laikā (1655—1660).

117 LCVVA, 6999. f., 44. apr., 24. I.



Aila — caurums, atvērums sienā logiem vai durvīm.

Akants — rotājums stilizētas akanta (dadža) lapas veidā.

Altārdaļa — baznīcas austrumu daļa, parasti ar paaugstinātu
grīdu. Vieta, kur notiek reliģiskais rituāls.

Angļu (arī Londonas, arī krievu) pēda — garuma mērvie-

nība — 30,48 cm.

Apvalkdūmenis (arī manteļskurstenis) — līdz 19. gadsimta vi-

dum dzīvojamās ēkās izplatīta izbūve pavardam. Tās bija līdz

griestiem izmūrētas sienas, kas virzienā uz augšu sašaurinā-

jās, virs jumta veidojot parastu dūmeņa galvu.

Arka — ailas lokveida pārsedze sienā vai starp balstiem.

Atkarībā no pārsedzes formas izšķir pusaploces arku, smail-

loka arku utt.

Arkāde — pēc formas un lieluma vienādu uz kolonnām vai

stabiem balstītu arku rinda.

Baroks — mākslas stils, kas dominēja Rietumeiropā no

17. gadsimta pirmās puses līdz 18. gadsimta vidum. Radās

Itālijā. Barokam ir tieksme uz monumentālismu, dinamiku, grez-

nību.

Bastions — plānā piecstūrains, uz priekšu izvirzīts nocietinā-

jums, parasti cietokšņa vaļņu vai mūru stūros. Tos iekārtoja

tā, lai tie ar lielgabalu sānuguni cits citu nosegtu.

Baterijas tornis — fortifikācijas būve. Lielgabalu uzstādīšanai

īpaši izbūvēts tornis mūra piļu stūros, bastionu sistēmas

priekštecis.

Bavārijas pēda — garuma mērvienība — 29,19 cm.

Biktssols — sols vai krēsls baznīcā grēksūdzes vajadzībām.
17. gadsimtā tika radīta slēgta biktskamera.

Bloka sējums — kopš 15.—16. gadsimtu mijas iecienīts ķie-

ģeļu kārtojuma veids sienas ārējā virsmā, kurā laidu kārtas

mijas ar galenieku kārtām. Šajā sējumā vertikālo šuvju sa-

kritība netiek ievērota.

Domkapituls — katoļu baznīcas bīskapijas vai arhibīskapijas

augstāko garīdznieku (domkungu) kolēģija, kas piedalījās bīs-

kapijas pārvaldē.

Dzega —
sienu vainagojošā josla, kas sienu atdala no jumta

un pasargā no nokrišņiem. Tā var būt arī sienu sadaloša josla.

Dzeguļi — viduslaiku militārajā arhitektūrā sienu vai torņu
mūru robojums, kura zemākās daļas noder šaušanai, bet aug-

stākās veido slēpni cietokšņa aizstāvjiem.

Speciālo
terminu vārdnīca
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Erkers — ēkas ārsienā uz āru izvirzīta ieapa|a, trīsstūrveida

vai daudzstūrveida slēgta izbūve, kas parasti nesniedzas līdz

zemei.

Frontons — fasādes elements trīsstūra, pusloka, segmenta vai

citā formā. Radies ordera arhitektūrā kā divslīpju jumtgale.

Galenieks —
sienas šķērsvirzienā iemūrēts ķieģelis.

Gotu sējums — līdz 15. gadsimtam iecienīts ķieģe|u kārtojuma
veids sienas ārējā virsmā, kad katrā kārtā aiz laida seko g a-

I c ni c k s. Ja vertikālās šuves nesakrīt, tad šādu sējumu sauc

par neregulāru (1). Ir divi regulārā sējuma veidi: vertikālais,
kad g aI c ni c k i katrā nākamajā kārtā attiecībā pret iepriek-

šējo ir pārbīdīti par
3U ķieģeļa (2); diagonālais, kad g a le-

nieki katrā nākamajā kārtā attiecībā pret iepriekšējo pārbī-
dīti par V 4ķieģeļa (3).

Ģermāņu pēda — mērvienība — 28,20 cm.

Hamburgas pēda — mērvienība — 28,66 cm.

Joms — ar balstu (stabu, kolonnu) rindu nošķirta telpas daļa.

Kancele — arhitektoniski izveidota un dekorēta sprediķa vieta

baznīcā.

Kapela — katoļu un anglikāņu sakrālajā arhitektūrā neliela

baznīca bez draudzes vai atsevišķa telpa (pilī, klosterī), kurā

notiek reliģiskais rituāls.

Kapitelis — vertikālu balstu (kolonnas, pilastra) plastiski vei-

dots vainagojums.

Kastela —
nocietināta nometne, kuru aizsargā zemes valnis

ar palisādēm vai mūra siena un grāvis. Par kastelas tipa pilīm
dēvē viduslaiku pilis, kuru apkārtmūra aizsargātajā pagalmā pa

perimetru izvietotas dažādas garnizona, saimniecības un no-

liktavu ēkas.

Ķeltu pēda — mērvienība — 33,50 cm.

Klasicisms — mākslas stils Eiropā (18. gs. 60. gadi—l9. gs.
sākums). Radies Francijā kā pretstats barokam. Tā estētiskā

ideāla pamatā ir klasiskā (senās Grieķijas un Romas) māksla.

Konservācija —
viens no arhitektūras pieminekļu restaurācijas

pamatveidiem, kas ar dažādiem paņēmieniem nodrošina to sa-

glabāšanu un izceļ objekta māksliniecisko un arhitektonisko

vērtību.

Kontrforss — vertikāla izvirzīta sienas daļa, kas nodrošina sie-

nas stabilitāti vai uzņem pārseguma velvju horizontālo spie-
dienu.

Gotu sējuma veidi.



Konvents — ordeņa pils pilntiesīgo bruņinieku kopsapulce,
kurā bija jāpiedalās vismaz 12 ordeņa brāļiem ar komturu

priekšsēdētāja amatā. Parasti konventa locekļu skaits bija ma-

zāks.

Konventa tipa pils — viduslaiku mūra pils ar četriem savā

starpā savienotiem vienāda augstuma korpusiem, kuri plānā
veido kvadrātveida iekšējo pagalmu.

Koris — sākotnējā nozīmē — vieta baznīcā, kur pulcējas
dziedātāji dievkalpojuma laikā, parasti altārtelpa vai paaug-

stināta, arhitektoniski veidota norobežota telpa citās baznīcas

daļās.

Krusta sējums — kopš 15.—16. gadsimtu mijas iecienīts ķie-

ģeļu kārtojuma veids sienas ārējā virsmā, kurā laidu kārtas

mainās ar galenieku kārtām tā, ka g a Ic n i c k i visās kār-
tās atrodas tieši cits virs cita, bet laidi ir savā starpā pārbī-
dīti par

3U ķieģeļa, lai to sadura tikai pēc trim kārtām atrastos

cita virs citas. Regulārā bloka sējuma paveids.

Kvadrs — atsevišķs taisnstūra paralēlskaldņa formā tēsts ak-

mens mūrī.

Laids —
sienas garenvirzienā iemūrēts ķieģelis.

Mansards — lauztas formas jumtā izbūvētas telpas ar stāvajā

jumta plaknē veidotiem logiem.

Medaljons (tēlotājā mākslā) — ornamentāla vai figurāla kom-

pozīcija (cilnis, gleznojums), kas kārtota ovālā vai apļa formā.

Orderis — nesošo (statņu) un balstošo (siju) arhitektonisko ele-

mentu kārtojums noteiktā mākslinieciskā sistēmā. Ordera galve-

nās sastāvdaļas ir pamatne, kolonnas vai pilastri un antable-

ments. Klasiskā veidā radās senajā Grieķijā. Ir doriskais, jonis-

kais, korintiskais v. c. orderi.

Palisāde — stiprs žogs no stāvus zemē ieraktiem apaļkokiem,
kuru augšgali nosmailināti.

Perspektīvais portāls — arhitektoniski veidota ieeja ēkā, ku-

rai ailas pieduras attiecībā pret sienas plakni ir slīpas. Tādē-

jādi ailas laukums palielinās un tā šķietami kļūst dziļāka. Pie-

duru plaknes parasti ir sadalītas ar pakāpienveida pilastriem.

Pildrežģis — būvveids, kad sienu koka karkasu aizpilda ar

ķieģeļu mūrējumu vai citu materiālu.

Rusts — akmens ar rupju tēstu virsmu. Par rustu sauc arī šādas

virsmas imitāciju apmetumā.

Sakristeja — īpaša telpa baznīcā, kur glabājas kulta pie-

derumi. Vēlāk to mēdza saukt par ģērbkambari.

Krusta sējums.

Velve.
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Sandriks — arhitektoniska detaļa virs logu vai durvju ailēm

dzegas fragmenta vai frontona veidā.

Sgrafito —
sienu rotājuma veids, kad ar ogļu miltiem sa-

jauktam melnam (arī brūnam, iesarkanam) apmetumam pārvelk
plānu dzēstu kaļķu slāni, kurā līdz pamatnei ieskrāpē deko-
ratīvu zīmējumu. Sēda tehnika parasti lietota celtņu ārējo
sienu rotāšanai.

Stuks — izliekts arhitektonisks pārsegums. Ir pusaploces (ci-
berzta ģipša un kaļķa masa ar piedevām), no kā veido

dekoratīvās tēlniecības darbus, parasti iekštelpu rotāšanai.

Traveja — ar velvi pārsegta telpas daļa starp balstiem (pī-

lāriem, kolonnām).

Velve — izliekts arhitektonisks pārsegums. Ir pusaploces (ci-

lindriskas), smailloka v. c. formas velves. Divām velvēm krus-

tojoties, veidojas krusta velve. Abu velvju saskarē var būt

izveidota speciāla diagonālriba (1). Krusta velves citu no

citas atdala šķīrējarkas (2), bet velves pāreju sienā sauc

par pieres arku (3).
Velves laukumu jeb buru starp pieres arkām vai šķīrēj-

arkām un diagonālribu sadalot ar ribām sīkākās daļās, veido-

jas zvaigžņu velve (tās ribu zīmējums atgādina zvaigzni).
Vienkāršāko zvaigžņu velvi veido četri ribu trijstari. Katru no

tiem veido divi tjerseroni (4) un viena lijerna (5).

Vendu sējums — līdz 15. gadsimtam izplatīts ķieģeļu izkār-

tojuma veids sienas ārējā virsmā, kad katrā kārtā aiz diviem

laidiem seko viens g aI c ni c k s. Ja vertikālās šuves nesakrīt,
tad šādu sējumu sauc par neregulāru (1). Ir divi regulārā ven-

du sējuma veidi: vertikālais, kad 1., 3., 5. un attiecīgajās turp-

mākajās kārtās galenieks atrodas virs g aI c ni c ka, bet starp-
kārtās tas attiecībā pret zemāko kārtu ir pārbīdīts par

3U ķie-

ģeļa (2); diagonālais, kad galenieks katrā nākošajā kārtā

attiecībā pret iepriekšējo ir pārbīdīts par
3U ķieģeļa (3).

Zelta griezums — nogriežņa AC dalīšana divās daļās ar tādu

aprēķinu, lai tā garākā daļa AB attiektos pret īsāko BC, tāpat
kā viss nogrieznis AC attiecas pret AB (t. i., AB :BC=

=AC : AB).

Vendu sējuma veidi.
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Arnts Johans Gotfrīds (1710—1764), vēsturnieks, Rīgas liceja
līdzrektors (no 1747. g.), 1747. gadā izdevis savas Livonijas
hronikas pirmo daļu, 1763. gadā — otro daļu — 16, 89.

Bankavs Jākobs Frīdrihs (?—1725), no 1711. gada mācītājs
Dundagā, 1721. gadā sarakstījis dzeju par Dundagas pili —

98, 105—107, 109, 111, 112.

Berči Pauls Maksis (1840—1911), Liepājas pilsētas arhitekts

(1871—1902) — 114, 117.

Bērs Ādolfs Verners (1810—1881), Ēdoles pils īpašnieks no

1838. līdz 1881. gadam; viņš pili pārbūvēja, pielāgojot to

laikmeta prasībām — 32, 36.

Bērs Henrihs Frīdrihs II (1729—1807), Ēdoles pils īpašnieks no

1740. līdz 1807. gadam — 30.

Bērs Ulrihs, Ēdoles pils īpašnieku pēctecis, viens no grāmatas
«Edwahlen und die Behrsche Ecke m Kurland» autoriem

—

17, 18, 22, 26, 27, 29, 39.

Bindenšū Ruperts (1645—1698), no 1675. gada Rīgas pilsētas
būvmeistars — 110, 111.

Bogatirjovs Jevgeņijs (dz. 1954), radioinženieris — 15.

Broce Johans Kristofs (1742—1823), Baltijas vācu vēsturnieks —

29.

Dērings Jūliuss (1818—1898), etnogrāfs, gleznotājs un mākslas

vēsturnieks, no 1845. gada Jelgavas ģimnāzijas zīmēšanas sko-

lotājs, vēlāk arī Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības

bibliotekārs un darbvedis — 103, 108—112.

Dihts Heinrihs Eduards, Kurzemes guberņas arhitekts (1814—

1821) — 30, 31.

Groningens Dītrihs, Livonijas ordeņa mestrs
— 6, 89.

GusevsAA
r arhitekts, Ventspils pils loču novērošanas torņa

projekta (1867) un pils pārbūvju projektu (1875 un 1877)
autors — 68, 70.

Heinrihs I Licelburgs (?—1273), Zemgales bīskaps no 1247. līdz

1251. gadam un Kurzemes bīskaps no 1251. līdz 1263. gadam;

noslēdzis vairākus līgumus ar Livonijas ordeni par Kurzemes

sadali —
17.

Personu rādītājs*

* Personu rādītājā dotas personas, kuru darbība saistīta ar

Kurzemes piļu celtniecību, būtisku izpēti, pārveidojumiem vai

kuras sniegušas par tām rakstiskas ziņas, vai atstājušas grafiskus
materiālus.
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Helmss Jirgens, domājams, ka viņš ir 1628.—1645. gadā uz-

rakstītās hronikas autors, kura, starp citu, balstās uz dažām

vecām Livonijas un Prūsijas hronikām (tās nav saglabājušās). Tā

saucamā Helmsa hronika gājusi bojā ugunsgrēkā Rīgā
1791. gadā. Saglabājušies tikai vairāki tās noraksti, no kuriem

pilnīgākais ir J. K. Broces noraksts — 72.

Jansons Aleksandrs (dz. 1916), filologs, vēsturnieks, Latvijas
kultūras un arhitektūras vēstures pētnieks — 110.

Klētnieks Jānis (dz. 1929), astronoms, ģeodēzists — 15.

Krāmers J., Bauskas, vēlāk Piltenes apriņķa mērnieks — 88.

Kriks Johans Pēteris (?—ap 1840), arhitekts, kopš 1807. gada
Kurzemes guberņas arhitekts, no 1820. līdz 1822. gadam gu-

berņas arhitekts Rīgā — 67.

Lēviss of Menārs Kārlis (1855—1930), vēsturnieks, Baltijas vi-

duslaiku piļu pētnieks — 13, 20, 31, 32, 34, 53, 55, 56.

Maidela Anna Sibilla, dz. Ostena-Zakena (?—1687), Dundagas

īpašniece no 1670. līdz 1687. gadam; veikusi plašas pils pār-
būves

— 104, 111, 113.

Mihailova Marina (dz. 1958), arhitekte — 77, 80.

Mugurēvičs Ēvalds (dz. 1931), arheologs — 94.

Neimanis Vilhelms (1849—1919), arhitekts un mākslas vēstur-

nieks — 13.

Nolde Mihaels Frīdrihs, Aizputes muižas īpašnieks 1682. ga-

dā — 85.

Nordeks Valters, Livonijas ordeņa mestrs (1270—1273) —
16.

Ostens-Zakens Hristofors, Dundagas pils īpašnieks no 1897.

līdz 1912. gadam — 117.

Ostens-Zakens Kārlis (1721—1794), Dundagas pils īpašnieks no

1731. līdz 1794.gadam; viņš uzcēla pilij trešo stāvu — 111,114.

Pauluči Filips (1779—1849), Vidzemes un Kurzemes ģenerāl-

gubernators (1812—1829) — 30, 36, 50.

Pfeifers H., 20. gadsimta sākuma vācu arhitekts, Braunšveigas
universitātes profesors — 117.

Šlipenbahs Ulrihs (1774—1826), literāts — 86, 112, 113.

šmids Bernhards, 20. gadsimta sākumā pētījis Kurzemes vidus-

laiku pilis — 13, 29, 55, 65, 89, 102.

špalte Edvīns (dz. 1932), inženieris mežkopis — 15.

Stavenhāgens Vilhelms Zigfrīds (1814—1881), Baltijas vācu tēl-

nieks un gleznotājs, izdevis trīs sējumos «Album baltischer
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Ansichten» (1857—1866) ar paša zīmētiem skatiem un dažādu

autoru vēsturiskiem aprakstiem — 33, 109, 110, 139, 140.

Tetere Vija (dz. 1932), inženiere tehnoloģe — 15.

Tidens, Ventspils pils pārbūves projekta (1844) autors — 70.

Urtāns Juris (dz. 1952), arheologs — 76.

Vasiļjevs Jurijs (dz. 1928), arhitekts — 59.

Vēbers F. H. (1761—1833), mākslinieks Ēdolē — 85, 87, 106,
111.

Vilongs Kārlis, Kuldīgas apriņķa mērnieks un mākslinieks

(1825—1828) — 30, 107, 110, 138, 140.

Zēnings A. — 17, 18, 22, 27, 29, 39.
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Sērija «Latvijas PSR arhitektūras un māk-

slas pieminekļi» iepazīstina lasītājus ar

celtnēm, celtņu kompleksiem un mākslas

darbiem, kuri veido republikas kultūras

pieminekļu nozīmīgāko daļu, stāsta par to

rašanās vēsturi un autoriem, kā arī analizē

šo pieminekļu vēsturisko un māksliniecisko

vērtību, parāda to vietu gan nacionālās

kultūras attīstībā, gan arī visas Padomju
Savienības un pasaules kultūras pieminekļu
vidū. Sērijas darbi atspoguļo arī pavisam
jaunus vai vēl maz pazīstamus zinātniskus

faktus. Sērijā ietverto darbu autori ir spe-
ciālisti arhitektūras un mākslas pieminekļu
izpētes, aizsardzības un restaurācijas jomā.

Sajā grāmatā aplūkotas piecas Kurze-

mes viduslaiku pilis, kuras faktiski ir vie-

nīgās no apmēram 20 kādreizējā kuršu

apdzīvotajā teritorijā uzceltajām, kas vēl

tagad ir saimnieciski izmantojamas. Turpmāk
tās paredzēts daļēji restaurēt un piemērot

jaunam izmantošanas veidam. Izpētot šīs

pilis, gandrīz katrā no tām atklāti jauni,
līdz šim nezināmi būvperiodi un noskaid-

rots šo piļu sākotnējais veidols.

Sekos grāmata par Vecrīgas pilsētbūv-
niecisko ansambli.
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