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Šādas grāmatas iznākšana nav iedomājama Latvijā, tāpat kā nebūtu

iespējama neviena atklāta manu sildīšu izrāde un fotoattēlu izstāde

dzimtenē. To pilnībā apzinoties, pateicos Rietumiem, ka tāda iespēja
man ir dota, tāpatkā novērtēju to nozīmīgo palīdzību, ko devuši: Māra

Strautmane, Helēna un Aleksandrs R. Hofmaņi, Lidija Švābe, Dūda

Liepiņa, Lilita un Vilnis Zalkalni, Andrejs Eglītis arLNF, Inguna G un

daudziciti.

Šīgrāmata ir veltījums Madariņai, kura

piedzima 1987. gada Svečumēneša 24. dienā

Losandželosā.
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Autors 1987. gada vasarā Bavārijā.
Ulža Graša foto.
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Uzrunas vietā.

Gari mati un izpostītās lauku sētas, svētlaime, sajūsma un drūmi,

bezcerības pilni brīži, labā, skaistā meklēšana un varmācības izpausmes,
vakardiena un šodiena — tās ir pretrunas, kuras mani pavadīja ik uz

soļa, ceļojot pa savu dzimto, mīļo, bet piesmieto Latviju. Vajadzība

iepazīt savu dzimteni, tauste, pieskāriens, elpa, un beidzot — draudzība,

savienošanās, saplūšana, nenācauzreiz.

Esmu dzimis 1950. gada Rudzu mēneša septītā dienā Rīgā. Savu

bērnību pavadīju bruģētās ielās un smilšainā pagalmā, kur skanēja ne tikai

latviešu valoda. Šo agrās bērnības gadu atspulgs bija ari Vorkuta, to

neatrast uz Latvijas kartes, bet gan latviešu atmiņās un kapsētās. Skola

palikusi atmiņā kā cilvēka cieņu pazemojoša un ierobežojoša iestāde, kur

vidusskolas pēdējos gados radās pirmās sadursmes Latvijas vēstures

jautājumos. Domstarpības pieauga, kad vajadzēja dienēt sarkanarmijā,
bet ko nekad nedarīju. Sekojošais Puķu laiks tikai pastiprināja plaisu
individa un pseudo-sabiedrības starpā. Ar gariem matiem, puķainām
drēbēm, īkšķošanu un Rietumu roka mūzikas klausīšanos pieauga vēlme

latviskuma meklēšanā. Ar daļēju aiziešanu no pilsētas uz vecu lauku sētu,

šķiet, beidzās ari pirmie, tad vēl neskaidrie mēģinājumi. Mēs atradām

savu piederību zemei. Apceļojot Latviju, esmu savu dzimteni iemīlējis,
varbūt— sapratis, bet tomēr atstājis. Tā ir tiecība, skarba liecība.

Ceļojumu aprakstos esmu centies attēlot Latvijas ikdienas abas puses,
bet uzsvaru liekot uz paliekošām vai aizejošām kultūrvēsturiskām l

vērtībām un parādībām.
JauLatvijā iesāku vispārējos vilcienos aprakstīt ceļojumu norises un

iespaidus. Izziņas savākšanu irkuplinājusi satiksme ar vecākās paaudzes

ļaudīm, kā ari plašā grāmatu klāsta lietošana?. Pēc 1978.gada kratīšanām

un Valsts drošības komitejas spiediena bija lielas neērtības dažādu

materiālu glabāšanā un slēpšanā. Sāda nelabvēlīga vide apgrūtināja rakstu

darbu tapšanu. Arī uzsākot pilnīgi jaunu dzīvi Rietumos un bieži ceļojot,

bija grūtības ar palīgliterātūru, īpaši tādēļ, ka lielākā daļa vajadzīgo

grāmatu palika Latvijā.
Neesmu aprakstījis visus Latvijas ceļojumus, un šajā grāmatā nav

pieminēti ari daudzie ceļojumi pa Lietuvu. Varbūt tā būs nākotnes

iecere.
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Grāmata ir uzrakstīta cerībā, ka tā varētu ierosināt latviešus vairāk

apmeklēt savas zemes visattālākos nostūrus3 un palīdzēt saglabāt tautas

atmiņā aizejošā laika iezīmes, kā arī pastāstīt par tām senvietām un

pieminekļiem, kas tiek apzināti izpostīti, tā rakstot un veidojot „jaunu
vēsturi".

Turpinot mīlēt savu zemi, neaizmirsīsim, ka Latvija ir tikai viena. Tā

nav meklējama Stokholmā, Losandželosā vai kaut kur okeānu salās un

tuksnešos, bet turpat, kur gadsimtiem — pie Baltijas jūras.

1987.gada Rudzu mēneša20. dienā,

tieši pusotru gadu pēc izceļošanas no Latvijas.

Alfrēds Stinkuls no Mežuplejām

1 Vārds kultūrvēsturisks" tiek lietots vienigi kā apzīmējums, lai saprastu sacitā

nozīmi.

2 Galvenokārt publikācijas līdz 1940.gadam.
3 īpaši šis vietas derētu redzēt Rietumu latviešiem, lai dažā izgaisinātu mītupar

brīnišķīgo dzīvi dzimtenē.
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1. Tukums un Brizule.

Meklējot kultūrvēsturiskos pieminekļus, Latvijā jāsastopas ar pilnīgi

pretējām parādībām, proti, daļa pieminekļu, īpaši to, kuri attiecināmi uz

Neatkarības cīņām, Latvijas valsts pastāvēšanas gadiem, nopostīti pēc
1945. gada, sarkanarmijai otrreiz ienākot mūsu zemē. Okupācijas
sākuma gados postīšana un iznīcināšana pielietota ar izteiktu un

pastiprinātu naidu, ar „pacilātību", kura gadu gaitā nedaudz pierimusi.
Dažas nopostītās vietas un pieminekļi vēsturei tikpat kā zuduši uz

mūžīgiem laikiem, jo nav attiecīgu apstākļu, lai šos zaudējumus —

barbariskos postījumus varētu atjaunot, piemēram: nozīmīgi Neatkarības

cīņu pieminekļi tagadējos rajonu centros, baznīcas, ūdens un vēja
dzirnavas, saiešanas nami, tautiski jeb nacionālpatriotiski mūzeji, mītnes

v.c.

Tomēr vairāki stipri bojāti pieminekļi apbrīnojamā kārtā paklusām

pielaboti, apkopti, pat apsargāti.

Nav izņēmums Brizule.

1981. gada aukstā Veļu mēneša dienā mēs devāmies uz Tukumu, lai

apskatītu un nofotografētu to seno koka ēku daļu pilsētā, kuru nojauks.

Latvijas pilsētās daudz nespriež, ko zaudēs senās apdzīvotās vietas, ja

noplēsīs vecās koka mājeles — šim laikam tik neparastās celtnes.

Protams, ja tās nolaistas līdz pēdējam, nav liels prieks pašam tādās

dzīvot, kur nav pat ūdens vada namā, sausā ateja — pagalmā, u.t.t.

Latvijas jaunie saimnieki berzē rokas: „Re, te pacelsies daudzstāvu

labiekārtoti dzīvojamie nami — sociālisma sasniegumi..." Vecais aiziet;

senas ēkas noplēš visur pasaulē — vai tādēļ jāuztraucas? Nē, ja blakus

jaunajām ir vecās, sakoptas un atjaunotas, bet, ja ir tikai vecās un

nolaistās, kuras visas nojauks, tad gribas kliegt...
Par laimi ceļiniekam un par rūgtumu pašiem pilsētas iedzīvotājiem,

Tukumā bija maz jaunuzceltu ēku. Tomērneiztika pilsētas laukumābez

./vadoņa" 1 pieminekļa. 1981. gadā cēlajaunu. Ar „uzlabotā" pieminekļa

uzstādīšanu pilsētā bija manāma rosīšanās.

Nogājuši gardzelzceļa staciju, aizsoļojām līdz Kārļa Zemdegas meta

piemineklim. Šis ir pēdējais Latvijā uzceltais piemineklis Neatkarības

cīņu varoņiem, 1940. gadā neilgi pirms sarkanarmijas iebrukuma. Piemi-

neklim izvēlēta piemērota vieta — piekalnītē, netālu no ceļa. Uz piemi-
nekli ved grantēts celiņš, kurš noslēdzas ar pakāpieniem. Ap pieminekli
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stādītas egles. Tās pieminekļa risinājumam ainavā dod nobeigtības un

pārdomātības sajūtu. Pirmā pasaules kara un Neatkarības cīņu

piemineklis Tukumā ir veidots ar četrdaļīgu pamatu, kur tā daļas,

pakāpeniski samazinoties, veido izteiksmīgu ritumu. Trešās un lielākās

daļas augšmalā apkārt granīta četrstūrainajam akmenim izkalts līklocis —

Māras zīme. Uz pamata augšējās daļas novietota skulptūra — jauna
strēlnieka veidols. Tēla augstums varētu sasniegt pusotru metru, bet

pamats — apmēram divus metrus augsts.

Uz augšu saliektajā kreisajā rokā cīnītājs tur sev cieši piespiestu
šauteni. Kareivis nometies uz kreisā ceļa. Tērpies garā mētelī, kas

sniedzas līdz papēžiem. Labā roka atbalstās uz labā ceļa. Sejas vaibsti

mierīgi, pat cēli.

Uz pieminekļa pamata lielākās daļas zem līkloča uzraksts:

SENS MANTOJUMS

ŠI ZEME MŪSU TAUTAI

UN SVĒTĪTS TAS,
KAS DROŠS PAR VIŅU KRIT.

Kad mani draugi vienu gadu atpakaļ apmeklēja šo Tukumapieminekli,
tad skulptūrai vēl nebija nosists deguns kā tagad. Kāds pārcenties! Uz

pieminekļa otrās daļas izvirzījuma bija noliktas skaistas puķes —

izskatījās kā nesen atnestas...

Apskatījuši iespaidīgo pieminekli 2,
devāmiespilsētas centra virzienā.

Stundas ceturksni vēlāk, t.i., pulksten 11 no rita pilsētas laukumā, kur

vienā galā atrodas milicijas nodaļa un Valsts drošības komitejas Tukuma

nodaļa, bet otrā — „rēgs", atjaunojamais Ļeņina piemineklis, mums

pienāca klāt divi latvieši: Valsts drošības komitejas darbinieks, jaunākais
leitnants Rinalds Rašmanis (Ernesta d.) un milicis, protams, „lietas"

izpildītājs.

„Jūsu dokumenti?", jautāja otrais. Acīm redzot, abi cerēja uz

uniformas iespaidu, jo čekists bija ierastajās — pilsoniskajās drēbēs.

Šl nebija pirmā reize, kad „uzrida" pakalpīgos — tātad, nožēlojamos

ļautiņus. Bieži — iestāsta, samelo, noskaņo pret, un tie ir gatavi izpildīt
un pakalpot „sabiedriskā miera un valsts drošības labad". Nav vajadzīgs

gudrs padoms, paša izpratne un nostāja — tikai uz priekšu, izpildīt
internacionālo pienākumu. Varbūtdaudzpienākumu — bez gala.

Vārds pa vārdam, un, mēs atradāmies jau nopratināšanas telpā —

istabā Nr. 13. Stundas laikā noskaidroja" mūsu personību. Zvanīja uz

Rīgu. leteicu viņiem piezvanīt Valsts drošības komitejas darbiniekam
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Brīvības piemineklis Tukumā*.
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Tukums*.

Z.A. Meierovica nāves vieta Brizulē.
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Agrim Bergmanim, lai pārliecinātos par manas personības ticamību, jo
kur gan vēl var būt labāks apliecinājums kā pie Rīgas „kungiem".

Domāju — kāds bija pamanījis mūs pie pieminekļa fotografējam un

noturējis par ārzemniekiem jeb «spiegiem"— kā dēku romānā...

Dažreiz varu būt ļoti nepiekāpīgs, pat ietiepīgs. Tā kā nekādu

«informāciju" no manis neizdevās „izspiest" un «paskaidrojumu"
atteicos rakstīt, piebilzdams, ka viņi paši var rakstīt paskaidrojumus sev,

pēc brīža (30 minūtes) mēs šķīrāmies.
Čekas darbinieks itkā jutās neveikli — atvainojās par «pārpratumu"

un piebilda: «Kārtībai jau jābūt".3

Pazaudējuši gandrīz divas stundas neauglīgās pārrunās un gaidīšanā,
mēs nokavējām autobusu, kas devās uz Dzirciemu. Krietni kājām ceļu

mērodami, Brizuli sasniedzām pēcpusdienā. Apdzīvotās vietas centrā

saglabājušās dažas senās koka ēkas, no kurām vienā iekārtota pārdotava.
Krustcelēs izpostīta un aizaugusi kapsēta, kurai lieli un kādreiz izbalsināti

mūra vārti. Paejot tai garām, turpinājām mūsu ceļu uz gravu pa Druku

ceļu. Nonākuši lejā, ceļa pagriezienā, kreisajā pusē atradām meklēto

Zigfrīda Annas Meijerovica pieminekli.
Šeit 1925. gada Rudzu mēneša 22. dienā, braucot apmeklēt savus

bērnus, traģiskā nāve auto katastrofā nositās pirmais Latvijas ārlietu

ministrs.

Gadus divus, trīs atpakaļ piemineklis bija galīgi ieaudzis krūmos, un

tobija grūti saskatīt no ceļa. Piemineklis bija apgāzts un daļēji bojāts.

Tagad mēs to atradām tīru, sakoptu, atbrīvotu no krūmiem, novietotu

vecajā vietā. Saglabājies uzraksts, vienīgi virs tā nav vairs atrodama

Meijerovica ģīmetne:

ŠE MIRIS

TRAĢISKA NAVE

1925. g. 22. AUGUSTA

LATVIJAS PIRMAIS

ĀRLIETU MINISTRS

Z. A. MEIJEROVICS

1925. gadā iestādītie ozoli tagad ir kupli saauguši. Mazliet attīrījuši
vietu ap pieminekli no sakritušajiem zariem un mierīgi pasēdējuši,
atvadījāmies, lai caur Tukumuun Jūrmalu atgrieztos mājās.
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Pie Tukumair izbūvēts milzigs kara lidlauks. Tāpat kā no Vaiņodes,
šeit paceļas krievu „migi" — kara iznicinātāji, tie paši, kuri pārrauga

Padomijas robežu virs Baltijas jūras. Ap Tukumu, lidzīgi kā pie Dobeles

un vēlcitur, ir izveidojušās „kara pilsētiņas", piemēram: Dobele I, Dobele

11, Tukums 11, v.c. Visu savas varas laiku boļševiki ir bijuši bailēs un

aizdomās par tamlīdzīgām vietām. Līdz slimīgumam sakāpināta juteklība

par Liepāju, Priekuļi, Vaiņodi, Dobeli, Tukumu, Irbi, Jēkabpili un citām

„pulvermucām".
Tomēr tik lielukaraspēka un technikas blīvumu kā ap Birštonas un

Prienai Lietuvā, man nav izdevies Latvijā novērot.

1981. gada Veļu mēnesī.

1 V. Ļeņina, staļinisma ēras garāveidotais, piemineklis bija nokrāsots sudrabakrāsā.

Bieži šādi darinājumi veidotino ģipša!
2 Netāluno Melnāezera

3 Atgriezies Rīgā, vakarā runāju pa tālruniar Rietumiemun atstāstīju notikušo.
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2. Viena diena Zemgalē: Klīve - Ķīšu klosteris - Džūkste -

Līvbērze - Bērzmuiža - Svēte.

Netālu no Lielupes atrodas apdzīvota vieta Klīve. Pašā ceļa malā

saglabājusies Kalnciema Klīves baznīca. Pie mūra baznīcas sameklējām
Pirmā pasaules kara vācu karavīru Brāļu kapus. Šeit ir vairāki simti

apbedīto, un katram kritušajam savs, neliels betona krusts. Ap tiem

ganās aitas. Netālu sakrautas malkas grēdas. Mājas — vecas un jaunas,
pat kāds dzelzs betona konstrukciju piecstāvu nams.

Baznīcas priekšā, labajā pusē milzīgs ozols. Koku pavēnī, blakus

baznīcai paliels piemineklis ar pelēkā granīta piemiņas plāksni:

"3ā kurzemes latviešu strēlnieku pulka štāba kapteinis Jānis Pekka.

Ziemas svētku un Nāves salas kauju dalībnieks, Sv. Staņislava un Sv.

Annas kaujas ordeņu kavalieris. Dzimis 1888. 1919. g. 17.04. kritis no

slepkavu — laupītāju rokām. Slepkavas pirms sava asins darba upuri

izģērba kailu, nolaupīja viņa apģērbu un pēc asins darba, nošaujot savu

upuri no muguras ar 12 lodēm, vēl centās savam upurim atņemt viņa

pēdējo mantu — viņa karavīra godu. Lieta tika izmeklēta no Zemgales

apgabaltiesas prokurora 1923. g., kurš atzina, ka notikusi slepkavība,

konstatēja ari visus slepkavu vārdus".

Bieži mēs aizmirstam, ka Bermonta-Golca bendes ir nežēligi

slepkavojušas ne tikai savus ienaidniekus — latviešu karavīrus, bet ari

Latvijas iedzīvotājus, kuri tiešā kara darbībā nepiedalījās, un šīm

zvērībām nav nekāda attaisnojuma, līdzīgi kā boļševiku terroram 1919.

gadā.

Kopā ar sociālisma „iekarojumiem" Latvijas territorija ir „attīrīta no

daudzām aizspriedumainām senatnes parādībām un māņiem". Nav

izņēmums — klosteri. Vairs nav Sergeja klostera Rigā, Krišjāņa Barona

ielā, izputināts vecticībnieku Grebenščikova draudzes klosteris pie

Daugavas Rīgā. Uz Igaunijas zemes, kas tagad pieder K.P.F.S.F.,

Pečoros joprojām pastāv vīriešu klosteris.

Latvijā taču nav!? - Betkā arĶīšiem?
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Šķiet, daudzi nebūs dzirdējuši šādu vietvārdu; un ja nezina, tad nav

vērts pat uz kartes meklēt...

Bijušā Jelgavas apriņķa Valgundes pagasta robežās, pa kreisi ceļam

Jelgava — Kalnciems, meklējams pēdējais klosteris Latvijā. Tas ir

pareizticīgo baznīcas sieviešu klosteris. Apdzīvotā vieta Lielupes krastā

saucas Ķīši.

1982. gada Liepas mēneša vidū mēs trijatā, R., J. un es, apciemojām
šo reto vietu. Klosteris atrodas netālu no lielceļa. To apjož žogs — ceļa

pusē tā ir paprāva dzeltenuķieģeļu sēta ar krāšņiem un augstiem vārtiem,

kuri darināti no metalla. Vārtu augšdaļā, pašā vidū izveidots

kupolveidīgais tornis — „sīpols" ar pareizticīgo krustu galā. Zem tā,

sienā — svētbilde. Sētas daļa pa labi no vārtiem nesen uzmūrēta.

Jauklostera iekšpusē, netālu no vārtiem un dzeltenās sienas iekārtots

sakņu dārzs, bet mazliet tālāk, celiņa otrā pusē — kapsēta, un tur rosījās
vairākas sievas. Kapus rotā gandrīz vienīgi balti nokrāsoti koka krusti.

Vairākas ēkas klostera zemē ir ne pārāk sen celtas — galvenokārt,

guļbūves. To vidū ari viena baznīciņa: zilganpelēka skārda jumts, baļķu

gali savienojumos nokrāsoti balti, tāpat kā koka rotājumi ap lieveni,

logiem un jumtu. Galvenā baznīca ir paprāva mūra celtne — atkal

dzeltenieķieģeļi! Tajā visu laiku kāda mūķene skaita lūgšanas.
Starp klostera iemītniecēm ir ari jaunas meitenes.

Bija karsta vasaras pēcpusdiena, kad mēs pastaigājāmies pa klostera

territoriju. Mums pretim nāca sešas mūķenes, atgriezdamās no siena

darbiem ar darba rīkiem rokās (grābekļi, dakšas). Vecākai bija pilnīgi
melns tērps, citām — gaišākas kleitas. Visām galvā lakatiņi.

Klosterī ir skaists vasaras altāris. Tas atgādina masīvu četrstūra stabu,

kura katru šķautni rotā sava svētbilde. Staba galā — jumtiņš ar krustu.

Klosteri vēl ieraudzījām nelielu kapellu un brīvdabas zvanu (bez

nojumes). Uz tā bija latīņu burtiem rakstīts: „Cleopatra".

Vēlējos uzsākt sarunu ar kādu pajaunu klostera māsu. Esot nesen

atbraukusi no Krievijas. Izpildu komiteja tai nedodot pieraksti. Kā

zināms, Padomju Savienībā katram tās iedzīvotājam jābūt pierakstītam
savā dzīves vietā. Ja tev tādas nav, tu neesi cilvēks.

Pēdējos gados atbraukušas vairākas jaunas meitenes no Krievijas, pat

no Austrumsibīrijas, jo tur neesot iespēja dzīvot klosteri noslēgtu dzīvi.

Gribēju šo meiteni nofotografēt, kura man kaut ko pastāstīja. Kāda gados
veca māsa sāka uz mani bļaut (ķērkt) nelabā balsī kaut ko par netiklību,

velnu, kārdināšanu u.t.t. Vēl trakāk — ņēma rokās koka rungu un

vicināja manā priekšā. Teicu, lai nomierinās, jo neesmu ieradies ar

nodomugraut šejienes morāli un ikdienu. Hi! Sieva tomēr nerimās, pat
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Zemgale:
2.

un

27.

nod.
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Neatkarības cīņu piemineklis Džūkstē.



17

lietoja rupjus vārdus; cēla svārkus augšā pagriežot dibenu un izbļaujot,
ka to es varot redzēt...

Nebiju sagaidījis tādu uzņemšanu Ķīšu klosterī. Protams, viens

iemesls bija mans fotoaparāts, cits — manas īsās bikses. Acīm redzot,

dažasklostera iemītnieces aprobežojas arpadomisku domāšanu, un ja vēl

klāt nāk bailes no fotoaparāta ...

Tā kā biju ienācējs šajā norobežotajā vidē, nevēlējos kādam radīt

neērtības, un notiekošais draudēja izvērsties stulbā konfliktā, tādēļ

uzskatīju, ka šī vieta pēc iespējas drīz jāatstāj.
Netālu no izejas sastapām pāris tikko atbraukušos „varas" pārstāvjus.

Stādījās priekšā kā Izpildkomitejas darbinieki — man gan likās, ka tie ir

no lekšlietu daļas. Kāds bija jau parūpējies par to, lai atbraucēji zinām, ka

klosteri ienākuši svešinieki. Vai tā bija sadarbība starp klostera

administrāciju un vietējo varu?

Viens milicijas darbinieks, gan bez formas tērpa, kroplā latviešu

valodā šķelmīgi izteicās, ka viņiem esot zināms par ..razvratņikiem",1

kuri uztraucot mūķenes, un būtu vēlams, lai mēs brauktu projām.
-Protams! Visu labu!

Izgājuši no klostera pārrunājām šo savādo attieksmi. Otrreiz šeit

negribējās būt, katrā gadījumā — ne trijatā, un varbūt, ar fotoaparātu
nevis kaklā, bet azotē. Un vēl — klosteri nekur nedzirdēju skanam

latviešu valodu.

Pie Lejas Cīruļu mājām netālu no Ķīšu klostera atrodas sena kapsēta,
kurā saglabājies liels un vairākus gadsimtus vecs ozola zvanu tornis.

Kapsēta pilnīgi aizaugusi. Draugs man vēlāk sacīja, ka soļojot pa garo

zāli starp kapu kopām, man caur kājām izlocījies milzīgs zalktis.

Kapsētas ieeju rotāakmens vārtu stabi. Virināmā daļa veidotano metalla

kaluma. Virs ieejas lokveidā atrodas daļēji padzisis, bet vēl labi salasāms

teikums:

„Tee dus no savām darbošanām".

Šeit nedaudz pakavējušies, aizbraucām līdz Bataru mājām, kur vecās

Kalnciema šosejas malā atrodas ar ozoliem, eglēm un bērziem apstādīts

piemiņas akmens:2

ŠEIT 1919. G. 22.03. NOTIKA ATSEVIŠĶAS BALOŽA

BRIGĀDES KAUJA AR LIELINIEKIEM, KUĶk KRITA 10 UN

lEVAINOTI 28 KARAVĪRI.
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Kluss šis nostūris! Bet mēs to atstājām, lai redzētu Džūksti. Ja ir savi

spēkrati, vienā dienā var ļoti daudzapskatīt.

Bijušajā Lancenieku skolā, kuru sauc ari par Draudzes skolu, netālu

no Džūkstes ir iekārtots A. Lercha-Puškaiša piemiņas mūzejs (viena

istaba). Tur savāktas dažādas mēbeles, sienas pulkstenis, neliels skapis,

vairākas fotogrāfijas ierāmētas, bet virs rakstāmgalda skaistā koka rāmī

gotu burtiem rakstīts:

Mans nams ir mana pils un darbs tāhs vaiņags.

Grāmatu plauktā tikai dažas grāmatas. Šāda parādība nedaudz sāpina,

jo ganPuškaiša laikā, gan pēc viņa ir izdotas tik daudzas publikācijas,

kurām tieši šeit būtu vieta. Gribētu ticēt, ka mūzeja vadība parūpēsies
nākotnēpar vajadzīgo grāmatu sagādi.

Džūkstes ciems un apkārtne stipri cietusi pēdējā karā, un tādēļ īpašas

apbrīnas vērts ir pēc Kārļa Zemdegas metaveidotais Neatkarības cīņu

piemineklis,3 kas atrodas tieši pretī kapsētai. Džūkstes apkārtnē notikušas

sīvas cīņas ar lieliniekiem 1918., un bermontiešiem — 1919. gadā.

Pieminekļa aizmugurē tautu meitas tēls. Tas novietots zemāk par

jaunekļa tēlu pieminekļa priekšpusē, un zem tā ir lasāms:

PASAULES

KAĶA UN

LATVIJAS

ATBRĪVOŠANAS

CĪŅAS KRITUŠIEM

DŽŪKSTES DRAU-

DZES DĒLIEM.

DŽŪKSTES

DRAUDZE

DŽŪKSTES

SLAMPES

PAGASTI.

Starp jaunekli un jaunavu atveidots tāds kā debessjuma veidols vai

urna4 — ovālveidīgs, zvaigžņots. Rodas iespaids, ka šis debess jeb

pasaules attēlojums vienoun reizē saista abusjauniešus.
Piemineklis labi saglabājies. Ap to nopļauta zāle, bet tā pakājē

novietotas puķes. Tomēr mūsu apciemojuma laikā, tas ir 1982. gada
vasarā, pieminekļa apkārtnē pļavas bija stipri aizaugušas ar krūmiem.

Dažus gadus vēlāk krūmus izcirta un tagad piemineklis izskatās godam.
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Džūkstes kapsētā skaists piemineklis Teodoram Veidemanim,
atmodas laikmeta darbiniekam. Netālu no bēru kambara atrodas melnā

granīta piemineklis. Tā augšdaļā iecirsts vaiņags un krusts. Nedaudz

zemāk lasāms:

ANSS

LERCHIS - PUSCHKAITIS

Talsineeku - Zihruļu saimnieka

Reiņa un Ģedurtes dehls,

ds. 21. augustā 1859.,

m. 17. marta

1903."

Un vēl zemāk:

Džchuhstes = Lanzeneeku

skolotājs no 1883

to paschu laiku Latweeschu

tautas pasaku darbeneeks.

Piemineklis labi uzturēts, tādā veidā izrādot godu un atzinību šim

latvju tautas censonim. Man mati ceļas stāvus un rodas „zossāda",

redzot šādus cerīgus piemērus uz Latvijas zemes.

Skaistā un lielā Džūkstes evaņģēliski luteriskās draudzes baznīca

nopostīta kara beigās. Vēl atrodamas tās mūra drupas blakus kapsētai,
tiesa — nelielas. Balto kapliču izmanto dievkalpojumu noturēšanai.

Saglabājies Džūkstes bijušais biedrības nams. Tagad tajā pārtikas un

grāmatu veikali.

Vēl tiek apsaimniekotas rakstnieka Kārļa leviņa dzimtās mājas

leviņas.

Netālu no Līvbērzes sameklējām seno Vainagu krogu, kurš spītējot
iekārtu maiņām, kariem un nežēlībai, tomēr vēl nav sagāzies, daļēji

pateicoties tam, ka jumiķi kādreiz rūpīgi klājuši māla dakstiņu jumtu.
Dažus kilometrus tālāk atrodas vecākā koka katoļu baznīca Zemgalē. Tā

nesen izkrāsota dzeltenā krāsā ar baltiem rotājumiem. Baznīcai skaists

zvana tornis. Tās jumts apšūts ar koka skaidām un izskatās ļoti jauki.

Rūpīgi nopļauta zāle. Ap dievnamu atrodami seni akmens stabi —

kādreizējā sēta. Var redzēt, ka draudzei rūp dievnamaizskats un liktenis.
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Līvbērzes bijušā pagasta robežās joprojām lielākais ir katoļu skaits.

Bērzmuižas baznīca stāv kā stāvējusi. Todientajā pēdējā gaitā izvadīja
kādu vecāku tautieti, tādēļ dievnamā negāju, bet labi apskatīju kapsētu,

kur apbedīti prezidenta Kārļa Ulmaņa vecāki. Kaps rūpīgi kopts.
Bērzmuižas baznīca atrodas uz tādas kā pussaliņas, diviem lielceļiem
satiekoties. Noputējuši visi koki un krūmi ap baznīcu, jo ilgāku laiku

nebija lijis. Apkārt lidinājās papeļu pūkas.

Netālu no Svētes stacijas dzelzceļa malā var apbrīnot kādu retu

pieminekli:

1919.g. 22. 11. šajā vietā Ziemeļlatvijas partizāņu pulks
nolaida no sliedēm bermontiešu bruņotu vilcienu.

TĒVIJAS MĪLESTĪBA AUDZĒ VAROŅUS.

1938.g. 22. 11. dzelzsceļnieku aizsargu pulks.

Garām šim piemineklim drāžas vilcieni, un to pasažieri nekad

neuzzinās par Svētes pieminekli.

1982. gada Liepas mēneša 15. dienā.

1 Izvirtuļiem

10km no Kalnciemapieminekli atklājis ģenerālis H. Rozenšteins, iesvētījis viņu

mācītājs J. Ķullītis. VL BKP, 117. lpp.
3 5.5 m augsts piemineklis uz 0.85 m augstapamata

4 Ar 18 zvaigznēm. Piemineklis salikts no savstarpēji līdzsvarotām 5 granīta daļām

ar 160 tonnu lielu kopumu. To atklāja 1935.g. 17. XI. ministrs A. Bērziņš. VL

BKP, 64. - 65. lpp.
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3. Folkloras svētki Aizputē un Airīšu pārdomas.

Jau pāris mēnešus iepriekš dzirdēju par folkloras ansambļu noslēguma
skati Aizputē. Pirms tam apmeklēju Lielvārdi, kur sanāca kopā Rigas un

Zemgales dziesminieki mēroties spēkiem dziesmas dzidrumā un

skanigumā. Manpatika šī iespēja, vērot un dzirdēt vienā dienā vairākus

simtus izpildītāju. Cerīgi raudzījos ari uz Aizputes saietu, jo gribēju
tuvāk iepazīties ar pilsētiņu, kuru kopā ar tēvu apmeklēju sešdesmito

gadu vidū, kad spēlēju futbolu un biju ari šīs spēles jaunākais tiesnesis

Latvijā. Tad nebija laika un vēlēšanās izstaigāties pa līkumotajām, bruģa

noklātajām, ieliņām, bet zināju visus sporta laukumus. Tie parasti bija

bēdīgi... zālāja vietā vējš dzenāja smiltis.

Nedēļa noturējās silta bez lietus, un, pavadot brīnišķīgu sestdienas

vakaru lauku mājās netālu no Udzes un Bērzes, aizstaigājot līdz Svētes

upei, šķita pati pilnība.

Nākošajā rītā agri braucām cauri Dobelei Aizputes virzienā. Ak,

Dobele, Dobele ar taviem tanku un sarkano uzpleču lērumiem! Tikt ātrāk

cauri, nepatīkami, riebīgi. Draugs ieteica nefotografēt...
06. 03. 1919. gadā pie Airītēm pārskatīšanās dēļ, apšaudē krita

pulkvedis Oskars Kalpaks - pirmais Latvijas bruņoto spēku vadonis.

Mūsu brauciens uz Aizputi iznāca tieši gar šo liktenīgo vietu. Tā uz

kartes meklējama aiz Skrundas, Rudbāržu virzienā, bijušā Skrundas

pagasta territorijā.

Trīsdesmitajos gados šeit Ailītēs bija iekārtots Oskara Kalpaka

piemiņas mūzejs - pa labi ceļam, tieši pretī tai vietai, kur deviņpadsmitajā
gadā notika liktenīgā apšaudīšanās. Protams, mūzejs kā tāds vairs

nepastāv, bet saglabājusies guļbūve — mūzeja ēka. 1 Kāda pavecāka
māmuļa zināja stāstīt, ka vēl dažus gadus atpakaļ bēniņos esot bijušas

mūzeja viesu grāmatas.
Vismaz viena ir drošās rokās. Citas nonākušas čekā.

Traģiskā notikuma vietā Latvijas neatkarības gados uzcēla skaistu

pieminekli,2 bet to nopostīja neilgi pēc kara, četrdesmito gadu beigās, ar

buldozera palīdzību nostumjot piemiņas akmeņus tuvējā gravā. Paša

Oskara Kalpaka pieminekli sadauzīja gabalu gabalos. Liktenīgi —

postītājs drīz nositās tāpat kā parezticīgo katedrāles krustu zāģētājs Rīgā.
Mēs atradām seno uzeju ar pakāpieniem. Pieminekļa atrašanās vieta

aizaugusi ar garu zāli un krūmiem, bet, spriežot pēc taciņām, tiek

apmeklēta.
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Zīmīgi, bet neatradu liktenīgo priedi. Vai nozāģēta? Kāds man teica,

ka koks esot nokaltis vēl Latvijas laikā. Apgāzti, bet saglabājušies trīs

sarkanbrūna granīta pieminekļi. Uz viena lasāms: „Šeit krita pulkveža

Kalpaka bataljona atsevišķās jātnieku nodaļas virsleitnants Pēteris

Krievs. 1919. gada 6. martā", bet uz cita apgāzta pieminekļa varēju
salasīt kapteiņa Nikolaja Grundmaņa vārdu.3 Trešajā piemiņas plāksnē ar

grūtībām saredzams viens vārds: Šrīnders.4

Vai ilgi bēdāsimies par šo sapostīto vietu
...

Četri pakāpieni lejup, un es atrados uz mūsdienu šosejas, kuras

braucēji ir no citas pasaules un nepazīst šīs izjūtas jeb pārāk steidzas —

aizņemti, lai veltītu bridi Airišu pārdomām.
Klusēdami iekāpām spēkratos un turpinājām ceļu uz Aizputi.

Nogriežoties no Liepājas šosejas un braucot uz ziemeļiem līdz

Aizputei, varējām vērot veca šaursliežu dzelzceļa paliekas. Kādreiz pa šo

sliežu ceļu uzturēta satiksme starp Liepāju un Aizputi. Lidzīgs vēl

saglabājies un vietu vietām atrodams gar Kurzemes jūras krastu.

Aizputē apmetāmies pie Marikas krustmātes, kura mūs jau gaidīja ar

cienastu. Tajā laikā pilsētiņā bija uzceltas pāris desmit trijstāvu baltu

ķieģeļu ēku dažu nelielu rūpnīcu strādniekiem. Vienā no šādām

jaunbūvēm mēs palikām. Aizputes vaibstos, galvenokārt, iezīmējas senās

koka celtnes, diemžēl apdrupušas, neremontētas kopš trisdesmitiem

gadiem, un tomēr tajās dzīvo ļaudis. Dažas mājas izskatījās, ka tūlīt

sagrūs.

Nebija daudz laika uzkavēties pie galda, jo mūs gaidīja „dienas nagla"
— pulcēšanās pie ūdens dzirnavām iepretim Baznīckalnam un gājiens
cauri pilsētai uz Misiņkalnu, kur brīvdabas estrādē notiks svētku

koncerts.

Ūdens dzirnavas diezgan labi saglabājušās un šeit ir jauks Aizputes
nostūris. Baznīckalnā, kur senatnē atradusies senču pils, joprojām stāv

mūra baznīca, celta 1733. gadā, daļēji izmantojot vecās Doma baznīcas

mūrus un pamatus. Grūti spriest vai zvans, kas vēl saglabājies, ir tas

pats, ko izlējuši no poļu kara ieročiem 1589. gadā?
Baznīckalns ir stāvs un izteiksmīgs, kas pastiprina baznīcas

novietojumu. 1982. gada Liepas mēnesī dievnams bija pieņemamā
izskatā. Kādreiz Aizputē esot bijušas septiņas baznīcas. Tagad varēju
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Airīšu pieminekļi 1982. gada vasarā.
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Aizputes luterāņu baznīca*.
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Iela Aizputē.

Aizputes nodedzinātā pils*.
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J. Raiņa krūšutēls pie Aizputes vidusskolas.

Sena saimniecības ēka Aizputē.



Ūdens dzirnavas uz Tebras upes Aizputē.

Dzirnavu aizsprosts.

27
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saskaitīt tikai trīs! Vismaz noteikti nav vienas — žīdu sinagogā ierīkota

noliktava. Starp citu, tās priekšā, pilsētas laukuma vienā malā uzcelts

kārtējais Ļeņina piemineklis.
Manu uzmanībuīpaši saistīja četrstūrainā mūra ēka — bijusī Aizputes

ordeņa pils. Tai blakus tek Tebras upe. Pils uzcelta kalniņā. Lai gan tā

attiecināma uz 13. gadsimta beigām un skaitās valsts aizsargājamais
architektūras piemineklis, tajā bija ierīkota sakņu bāze, kantoris un

noliktavas. Bija bēdīgi vērot šo bojā ejošo senceltni, īpaši tādēļ, ka no

pagraba telpām spiedās sapuvušu sakņu smaka, un pils pagalmā mētājās
tukšas kartupeļu kastes. 1982. gadā pili dzīvoja vairāki cilvēki, bet ari tas

pieder vēsturei, jo Aizputes pils nodega, līdzīgi kā nodeg citas

vēsturiskas ēkas Latvijā. Izpildu komiteju, partijas biroju, Valsts drošības

komiteju un milicijas nodaļu ēkas nemēdz degt!

Bijušajā muižas pili ierīkota vidusskola. Pagalma pusē atrodas neliels

piemineklis Jānim Rainim.s

Pilsētas ielās pie dažiem namiem atrodami uzraksti, kuri vēstī, ka tāds

un tāds pagridnieks jeb 1905. gada revolucionārs te dzīvojis un cīnījies.
Par pagrīdi neņemos spriest, bet 1905. gada cīņas norisinājās gan

Aizputē, gan tās apkārtnē — piedevām sīvas, īsts karš, kur iesaistījās līdz

10 000 zemnieku! 6

Bet atpakaļ pie folkloras svētkiem; vairākās vietās pilsētā bija izlīmēta

šāda satura afiša jeb plakāts:
„25. jūlijā pīkst. 16:00 Aizputē, Misiņkalna estrādē republikas

etnogrāfisko un folkloras ansambļu svētku koncerts. Gājiens pīkst.
14:00 no vecajām dzirnavām".

Svētki oficiāli saucās: Folkloras un etnogrāfisko ansambļu noslēguma
skate; labi, ka skate — ja sauktos - tautas svētki, iespējams, pasākums
nenotiktu.

Tātad, pēc Preiļu, Siguldas, Lielvārdes un Aizputes zonālajām
skatēm, 7 šeit, vēlreiz Aizputē, tālāk no acim, sabrauca brašie dziesminieki.

Ari no tālās Latgales pavecākas sievas bija mērojušas garu un

nogurdinošu ceļu, lai faktiski nodziedātu pāris dziesmas. Jā, pāris
dziesmas. Par savādībām jau sen laiks beigt brīnīties. Tās laikam

vajadzīgas, lai ļaudīm nebūtu pārāk garlaicīgi, jau tā pelēcības pārņemtajā
dzivē.

lepriekšējā dienā, 24. Liepas mēneša dienā, tas ir, sestdienas agrā rīta

stundā Aizputes autoostā pilsētas kultūras darbinieki un bērni ar

skaistām puķēm un palielu pūtēju orķestri sagaidīja svētku viesus,

koncerta dalībniekus. Tā bija izdevusies apsveikšana, kura izraisīja

vispārēju prieku un pacilātību.
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Pēcpusdienā, pulksten sešos, vietā, kur 1905. gadā pakāra revolūcijas
dalībnieku, skolotāju Jēkabu Ziņgbergu,B „Bizīteri" dziedāja karavīru

dziesmas.

Turpat, ceļa otrā pusē kādreiz atradās mūsu tautieša Friča

Brīvzemnieka (Treulanda) vecāku mājas Rokaiži, kur tagad aug nezāles:

no mājām — ne vēsts. Neliela un aprūsējusi plāksnīte liecina, ka šeit

kādreiz dzimis Fricis Brīvzemnieks. Kā bēdīgi izskatījās šī piemiņas
plāksnīte, tā spēcīgi un jautri skanēja dziesmas ceļam otrā pusē.

Pusotru stundu vēlāk kultūras namā dziedāja daļa svētku dalībnieku.

Daži no tiem piedalījās ar dziesmām ari nākošajā dienā, bet citus nelaida

pie vārda.

Viskuplākā skaitā bija pārstāvēti kurzemnieki. Pēc pusnakts pieguļā

pie ugunskura dziedāja Rikavas sievas. Vakarēšanai bija izvēlēta jauka

pļaviņa. Gan sestdien, gan svētdien daļa svētku dalībnieku piedalījās
siena novākšanas talkā.

Aizputes svētku nosaukums: „Veltījums maizei!"

Divi, Silvija un Uģis no „Bizīteriem", svinēja kāzas. Tos apsveica

„Skandinieki". Kultūras namā varēja apskatīt veiksmīgi sarīkotu foto

izstādi.

Svētdien, kā jau pieminēju — krāsains svētku gājiens ar dziesmām,

dejām un rotaļām līdz Misiņkalnam,9 kur saule cepināja pakaušus un

tautas tērpos saģērbtos novadniekus.

Kāda „oficiāla biedrene" man aizrādīja, ka es ar savu izskatu bojājot

kopskatu —biju īsās biksēs, apkrāvies ar „fotiķiem", un kā parasti — ar

prievīti ap galvu.

„Sarkanās lupatas un sadzērušies tautieši — nebojā", nodomāju.

Tirdziņā ap estrādi varēja atrast dažas palabas tautiskas lietiņas, alu
...

un piparkūkas.
Pirmdien, atceļā uz Rīgu, Saldūredzēju, ka remontē dievnamu.

Kādas bagātas, notikumiempilnas, karstas, bet derīgas dienas!

Aizpute nav daudzmainījusies, varbūt tādašķībāka, greizāka palikusi.
Tomēr tā ir vieta, kur vēl šodien vairākumā ir latvieši. Pat vairāk kā to

bija Latvijas laikā, jo nesastapu žīdus un vāciešus. Maz palicis čigānu.

Latvijas Mazā Enciklopēdijā par Aizputi stāsta: „Senrakstos —

Asenpotten, apriņķa pilsēta Kurzemē, 48,4 km no Liepājas ar 3400

iedzīvotājiem (71% latviešu)".
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1979. gadā Aizputē bija 92.8%lū latviešu arkopskaitu 5416, bet visas

pilsētas iedzīvotāju skaits tiek vērtēts uz 5839 cilvēkiem. Uzrādīti 3 žīdi,

betnav pieminēti vācieši un čigāni.

1982. gadā no 24.-26. Liepas mēneša dienai.

1987. gada novembra sākumā, jaunieši sakopa Airīšu pārpalikušos

pieminekļus, tos pieceļot un apkārtni attīrot. Pirms 18. novembra varas

iestādes brutāli iznīcināja šo vietu talkā ņemot traktorus un buldozerus.

Pieminekļus aizveda, vietu nolīdzināja, vēlāk saberot tur lielas smilšu

kaudzes.

1 Tāpatkā Nāves salā, tā šeit, pretim pieminekļu uzkalnam, otrpus ceļa ir izveidota

īpatnēja saimniecībaar ēkām, kas celtas pēc pulkv. arch. A. Galindomameta. Vienā

no celtnēmir iekārtots pulkveža Kalpaka pieminas mūzejs, kas atklāts 1936.g. 6. IX.

Saimniecības-mūzeja celtnes irveidotas pēc iespējas atdzīvinot seno laiku latviešu

nacionālos celtniecībaselementus.Visas guļbūvē celtnes ēkas segtas ar niedru

jumtiem. (VL BKP, 77. lpp.)
2 To atklāja 1922. g. 3. IX.

3 ,JCapt. Nikolajs Grundmanis. Atsevišķās studenturotas komandieris, dzimis 7.

februāri 1896.g. Bērzmuižas Grundmanos, kritis 6. martā 1919.g. Nav lielākas

mīlestības par to, kā atdot dzīvību par saviem brāļiem."
4 „Šeit krita pulkv. Kalpaka bataljona neatkarības rotas artilērijas leitnantsŠrinders

1919.g. 6.martā."Grundmanapiemineklim bija ari sejas bareljefs. (VLBKP,

76.1pp.)
*

Ģipša krūšutēls.

6 1905. gada 18. decembrī

7 Kādēļ rīkotāji nenomainīja ar vārdu —novadu?

8 6 kilometrus no Aizputes uz Kazdangas pusi.
9 28 ha plašs kalns, 106 m.v.j.1., Tebras kreisajā krastā, tajā atrodas arī 12. g.s. kuršu

kapulauks, kalnā uzcelts skatu tornis ar laburedzamību uz Aizputi.



31

4. „Cūkcepures" un «Zebiekstes"

Ikšķojot ir nepatīkami šķērsot pilsētas — bieži iznāk tām cauri iziet

kājām, un esi priecīgs, kad tas ir noticis. Kā zīmīgs piemērs minama

tagadējā Jūrmalas pilsēta. Lai izbrauktu tai cauri spēkratos, ir vajadzīga

īpaša atļauja. Transitam jeb smagajiem autiņiemjābrauc ar līkumu caur

Kalnciemu, un apvedceļš tuvojas jūrai tikai aiz Slokas. Pāris reizes,

pārvarot principiālu nostāju— nebraukt ar sabiedrisko transportu, esmu

izmantojis elektrovilcienu Rīga - Sloka, bet tālāk uz ziemeļrietumiem

kļūst iespējams balsot. l Šis posms, no Slokas vai Ķemeriem līdz

Mērsragam neliecina par dzīvu satiksmi, jo pirms Mērsraga iesākas

liegums, aizliegtā pierobežas zona. Un galu galā — kur tu aizbrauksi?

Lielie saldētāji ir retie spēkrati uz šī ceļa. Ar tiem izved zivis vai citus

jūras ieguvumus no Irbes, Rojas, Mērsraga. Protams, gadās pa retam

vietējam „vāģim", armijas spēkrati un daži satiksmes autobusi.

Lūk, lūk! Draugs, sāc tikai soļot uz priekšu — vismaz kaut kad galā
nokļūsi.

Manir daži labi paziņas, kuri pārcēlušies uz Mazirbi un Melnsilu. Lai

viņus apmeklētu, jāiet uz miliciju, jāraksta lūgums vai iesniegums Oabāk

otro!), jābūt pasei ar pieraksti dzīves vietā, jo bez tās neesi cilvēks. Tad

vēl: vēlams, lai tu strādātu un skaitītos kārtīgs padomju pilsonis. Ir labi,

ja vari parādīt uzaicinājumu kādu apciemot pierobežā. Tas var būt privāts

ielūgums, darbakomandējums v.c.Pēdējo parasti kārto darba vieta.

Klau, vai neizskatās, ka vēlies izceļot uz Rietumiem? Nē, nav tik traki.

Šīs Padomijā tik ierastās parādības man šķita un šķiet vēl šodien kā

ālēšanās, pareizāk — rupjība un despotisms; vēl tik trūka — no

„cūkcepurēm"2 lūgt atļauju apceļot savu dzimto zemi. Fū!

Iznākums bija tāds, ka uz Kolkas ragu nebraucu.

Vairākas reizes septiņdesmito gadu sākumā (arī sešdesmito - beigās)

apciemoju Kurzemes jūrmalu, bet, kādā reizē kārtīgi izstaigājoties,

nokļuvām gandrīz līdz Mērsragam. „Gandriz" — nav bez iemesla.

Kopā ar Ingūnu aizkļuvuši līdz Bērzciemam,3 saulei rietot, cerējām

sasniegt Mērsragu, bet ja tas neizdotos, — palikt kādās mājās

pārnakšņot.

Izrādījās, ka pirms Mērsraga gar jūrmalu nav zvejniekciemu, vēl

vairāk — nav māju. To nav ari gar lielceļu — tukšs. Tikai vēlāk,

iepazīstot vietējos apstākļus un vērīgāk apskatot karti, sapratām —

kādēļ.
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Jau tumsā nonācām pie kādas mājas lielceļa kreisajā pusē.

„Kā šīs mājas sauc?"

„Hm, bigelbogeļi, pūķi, vārnas — nē, nē."

Lepstes! Mēs tās nosaucām par Zebiekstēm, jā — tāds māju
nosaukums. Patiešām, zebiekstes, jo tajās pat nebija iespējas pārgulēt
siena šķūnīti! Neesot vietu

...

Vai vaina garmatainajā, vai pēcstaļinisma bailēs un nespējā uzticēties

— piķis to zina!

Nakti pārgulējām kādas pamestas mājas bēniņos, paklājot zem sevis

ezermalā saplūktas papardes. Protams — nosalām. Piedevām, mūs

kārtigi sakoda odi. Toreiz nebija ne jausmas, ka atgriezīšos šajās mājās
10 gadus vēlāk.

Agrā rīta stundā ne dzīvi, ne miruši pa meža cirsmu izgājām atpakaļ
līdz jūrai un turpinājām soļot Mērsraga virzienā. Pāris stundas vēlāk

,ječāpojām" ciemata bodē, lai nopirktu maizi.

„Svešinieki! Kur tādi radušies?" - to varēja manīt no ciemata

iedzīvotāju skatieniem. Kurš no viņiem mūs nodos? Tagad vēl ne, jo

laimīgi izgājām cauri Mērsraga centram, apskatījām kapsētu un koka

baznīciņu.
Gar gruvešiem, uz kuru sienām varēja lasīt uzrakstus krievu valodā,

kas apliecināja,ka šajās ēkās kādreiz mitinājušās „cūkcepures", izgājām

pludmalē. Bija silta un saulaina diena. Tīras, dzeltenīgas smiltis, akmeņi,
bet dziļāk krasta kāpās pie raga — sargtornis. —Lai! Bijām nolēmuši

aiziet lidz Upesgrīvai. —Aiziet!

Kad bijām nogājuši kādu pusjūdzi izdzirdējām: „Stoj, stoj, streļatj
buču. OstonovisfA No aizmugures vējš lidz mums atnesa šis neparastās

skaņas, kas pieņēmās skaļumā. Atskatījāmies. Mums pakaļ dzinās

„cūkcepure" ar „kalašņikova" automātu. Nosvīdis un aizelsies tas

pieskrēja mums klāt. Tvēra pēc gaisa, slaucīja sviedrus un turēja šaujamo

gatavībā. —,jyelzja. Tudaņelzjar
-„Jūsu dokumenti? Tālāk nedrīkst iet — aizliegtā zona. Jūs tiekat

aizturēti. Vai tad neprotat lasīt — uzrakstus — brīdinājumus nelasāt?",

joprojām „bēra" krieviski.

Pēc brīža piesteidzās vēl viens — bruņojies.
Protams, man nekādu „doķu"5 līdzi nebija, bet Ingūnai — tikai skolas

apliecība. Labi, ka Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā tādas izsniedz...

„Jūs tiekat aizturēti, jo pārkāpāt aizliegumu", atkal krieviski. Ari

turpmākā saruna noritēja tikai šajā ,mēlē". Tūtit atbraukšot no pastāvas"

priekšniecība; tā „razberjotsa".

Nebija ilgi jāgaida, kad „džīps" (krieviem - GAZ) bija klāt, un tajā vēl
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īkšķojot 2
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Kuģinieki pie Mērsraga.

„Atjaunotie" Dundagas Pils vārti (1985.)*
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pāris „cūkcepures" ar jau augstāku dienesta pakāpi. Atkal jautājumi.
Jābraucot uz robežapsardzības daļu; tur izlemšot, ko ar mums darīt.

lebildām, ka apceļojam dzimto zemi; nekādus uzrakstus neesam

redzējuši; pirmo reizi dzirdam par tādiem aizliegumiem; mums ir

brīvdienas, un mēs tās gribam labi pavadīt.

Starpgadījums noslēdzās mierīgi, proti: pierakstīja mūsu datus, un

teica, lai mēs ātri atstājot šo vietu un turpmāk šurp nebraucot.

Sacīts, darīts; vienīgi nevarējām piekrist pēdējam noteikumam —

nekadšeit nerādīties.

„Tādi mēs esam, mīļie krievu brāļi. Labāk, ja jūs no šejienes

pazustu".

Desmit gadus vēlāk sēdēju tajās pašās mājās, kuru bēniņos mūs tik ļoti

sakoda odi, un dzēru gardu tēju. Māja vairs nav pamesta. Te dzīvoja
mani draugi, Brigita un Pēteris. Kuģinieki — skan skaisti. Māja kopā ar

saimniecības ēkām uzcelta trīsdesmitajos gados un piederējusi
mežniecībai, varbūt— bijusi mežsarga īpašumā. Te ir labi. Līdz jūrai —

desmit minūšu gājiens, līdz ezeram — piecu. Kādašaura zemes strēle.

Pat mežs te citāds — skarbs.

Engures ezers nav no dziļajiem. Tikai vietām sasniedz divarpus
metrus. Tajā sešas salas, un lielāko var redzēt tepat no krasta. Tā

apaugusi ar mežu. Vidū — kalniņš. Salas platība nepārsniedz vienu

kvadrātkilometru. Ap ezeru izveidots liegums — no 1957. gada —

pumu rezervāts, bet no 1977. — ornitologiskais liegums. Ezera piekraste

stipri aizaugusi, bet tas bagāts zivīm.

Pagājušā gadsimta pirmajā pusē (1842./43.g.) izraka kanālu, kas

savieno ezeru un jūru pie Mērsraga. Ūdens līmenis kritās. Kanālaezera

galā neparasta, neliela saliņa uz kuras aug daži bērzi un daudzkadiķu.

Engures ezers, līdzīgi Babītes un Liepājas ezeriem, ir izveidojies senatnē

no jūras jomas.

Hercoga Jēkaba laikā pie tagadējā Mērsraga bija iekārtots

dzelzsāmurs. Gar piekrasti uz augšu bija jūras laupītāju mājvieta. Jau

pagājušā gadsimtā te būvēja kuģus.
Tagad Mērsragā ir zvejnieku artelis — viss centrālizēts. Ļaudim vairs

nepieder savas laivas un nelieli kuģi. Pat kārtīgi zvejot sev Rīgas jūras
līcī vairs nedrīkst.

Ciema zvejnieki brauc jūrā ar padomju saimniecības zvejas tralleriem.

Mērsragā skaitās pierakstīti vismaz trīs līdz četri lieli jūras zvejas kuģi un
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saldētavas kā arī zivju pārstrādes rūpnīcas uz kuģiem. Starp zvejniekiem
ir daudz svešinieku — migrantu. Tiem bieži vairāk uzticas, ja jābrauc

neitrālajos ūdeņos vai uz citām valstīm.

Ciematā ievērības cienīga apskatei ir koka baznīca, kura par jaunu
celta 1809. gadā, bet 1893. gadā atkal pārbūvēta. Aizbraucām ar

divriteņiem to apskatīt. Pirms Mērsraga uz ceļa ir izveidots

nosprostojums, bet pie tā nevienu „cūkcepuri" neatradām.

Citādi bija, kad braucām spēkratos cauri Mērsragam, Rojai uz

Dundagu. Kādu kilometru pirms posteņa izkāpām no auto, lai mērotu

ceļu kājām pa mežu, bet mūsu draugi, kuriem bija uzturēšanās atļauja un

caurlaide, brauca tieši „vilkam rīklē". Izdevās! Nakti braucot atpakaļ,
nevienā ceļa posteni „cūkcepures" nemanījām.

Roja ir jauns, daudz apbūvēts, zvejnieku ciemats.

Uz Dundagu braucām, lai satiktu slaveno keramiķi Albertu Bogdānu,
kas dzimis Latgalē un savā mākslā apvienojis latgaļu seno podniecības

gudrību ar izsmalcināti vienkāršo libju varēšanumālā. Paciemojamies pie
šī laipnā un vienkāršā amatnieka, nopirkām vairākus viņa darinājumus:

podus, bļodas, krūzes un krūzītes.

Ši ir paliekoša piemiņa, jo Alberts Bogdāns mira gadu vēlāk,

paņemdams kapā savu mūža pieredzi un mantojumu no iepriekšējām

paaudzēm. Tā aiziet amatnieki no mūsu tautas vidus, un bieži viņu aroda

prasmi un noslēpumus nepārņem jaunie.

Dundagā apskatījām vēl seno pili (1249.g.). Apmeklējuma laikā tajā

bija remonts, un atjaunoja jumta segumu un vārtus ar torni. Mūra pili
iekārtota skola. Pretī — sens kuršu pilskalns, bet blakus — skaists

parks. Daži uzskata, ka Dundagas muiža ir bijusi lielākā Baltijā — 728

kvadrātkilometri. Parks ir 20,9 hektārus liels. Šajā platībā ietilpst
Alakstes upīte un diķi.

Baznīcu apskatījām tikai no ārpuses, jo diena gāja pret vakaru, un

vēlējāmies vēl pabūt Dinsberga skolā. Tā atrodas četrus kilometrus no

Plintiņiem mežainā apvidū un kādreiz saucās Kubeles skola. Ernests

Dinsbergis (1816. - 1902.) šajā skolā par skolotāju nostrādājis līdz 1878.

gadam. 1928. gadā skola ieguvusi Dinsberga vārdu. Pēc kara visas

skolas iedzīve izvazāta, un 1842. gadā celtā ēka vairākus gadus stāvējusi
novārtā pamesta. Vēlāk šeit bijis MTS (mašlnu-traktoru stacija) kantoris,

kas diemžēl aizņem vēl tagad ēkas visu kreiso spārnu. Pateicoties dažu

uzņēmīgu tautiešu rosībai un izveicībai, skolā iekārtots mūzejs. Abos

stāvos sakoptas istabas, savākti senie skolas priekšmeti: soli, galdi,
tāfele, lampas v.c. Pat senā karte. Uz tāfeles uzraksts tā laika latviešu

rakstībā, kas godina Dinsbergi. —Aizkustinoši! Mani pārsteidza tas
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gars, tie strāvojumi, kuri šodien vēl tik spēcīgi jūtami, te — šajās 150

gadīgās telpās — pēc postīšanas, pamestības un eļļainās mašīnu -

traktoru stacijas. Jauki un spēcinoši!
Pie ēkas labā spārna zaļo kuplā, Ernesta Dinsberga stādītā goba.

Skolas tuvumā aug vairāki ļoti lieli ozoli un liepas.
Netālu— kapsēta. Tā sakopta pēdējo gadu laikā. Šeit dus dzejnieks un

daudzi viņa dzimtas piederīgie. Šī ir viena no tām vietām, kuru

apmeklēdams gribi palikt arvienu godīgs un centīgs latvietis.

Ap Dundagu ir tādakā pauguraine — augstiene. No šejienes ziemeļu

virzienā paveras plašas tāles — Zilie kalni— līdz pat jūrai. Tereti tist, jo
valdošie vēji izdzenā saradušos mākoņus.

Izbraucām cauri Valdemārpilij (Sasmaka), kur gar ceļu pie savām

mājiņām varēja redzēt dažu žīdu sēžam.

1972. gada vasarā, 1982. un 1983. gadā.

1
Ikšķot (braukt ar gadījuma spēkratiem)

2 lekšlietu ministrijas robežapsardzības daļukaravīri un virsnieki

3 Neliels zvejnieku ciems starpEnguri un Mērsragu
4 „Stāvi, stāvi, šaušu. Apstājies." ...„Nedrikst. Turnedrīkst."

5 Dokumenti
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5. Vecpiebalga un Jaunpiebalga.

Pabraukājies no Ļauļēniem līdz Kosas bijušajam pagasta namam, no

Kosaskrustojuma līdz Skujienai, soļodams pa izkaltušo, putekļaino ceļu,
devos Elku kalna virzienā. Pretim slējās apkārtnei tik nepiemērots un

nepievilcīgs tornis pašā kalna galā.
Pirms Vībēniem mani paņēma kāds jauks, pajauns latvietis, kurš kopā

ar pavecāku māmuļu brauca Kaives virzienā pakaļ kādai pensionētai

skolotājai, lai pēc tam to nogādātu Vecpiebalgā.
Nobraucis ar viņiem nelielu ceļa posmu, izkāpu, lai nostaigātu gar

Elku kalna pakāji un atkal satiktu braucējus pie nākošā krustojuma, jau

kopā ar skolotāju.

Ceļā pārrunājām Vecpiebalgas nozīmi 19. gadsimtā. Pieminēju
Kronvaldu Ati kā paraugu sev un citiem, sacīdams, ka vēlos apmeklēt

viņa un Brāļu Kaudzīšu atdusas vietas.

Pabraucām garām Veļķu krustojumam, kur saglabājusies skolas ēka

un mācītāja muiža— paplukušas kā nekoptas un nebarotas vistas...

Tālumāmirdzēja Ineša ūdeņi. Kāds milzenis!

Atbraukuši lidz Vecpiebalgas robežai, atvadījāmies, jo gribēju uzsākt

pastaigu jau šeit, vispirms apskatot slaveno skolu ceļa kreisajā pusē

pretim kapsētai. Pie šis ēkas notika revolūcionāru cīņa ar carakaraspēka
daļām, kuras mēģināja nokļūt līdz Cēsim.

Revolūciju apspiežot, soda ekspedīcija uzspridzināja skolas ēku

(1864. - 1906.), revolucionāro ideju un domu „perekli". Skolu atjaunoja
1940. gadā, karā atkal sagrāva un pēc tam uzcēla par jaunu. Tā ir

trisstāvīga mūra ēka, kura uzcelta skaistā piekalnitē. Par drāmatiskajiem
notikumiem 1905. un 1906. gadā liecina divas piemiņas plāksnes skolas

kreisā spārna stūri.

Uz augšējās, baltās bija rakstīts:

1905. GADA 3. (16.) DECEMBRI

PIE VECPIEBALGAS

DRAUDZES SKOLAS NORISA

80 REVOLUCIONĀRU BRUŅOTA

CIŅA AR CARA KARASPĒKU
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Vecpiebalgas vidusskola.

Piemiņas plāksne Vecpiebalgas baznīcas drupās.
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Kronvalda Ata atdusas vieta Vecpiebalgas Viduskapsētā.
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Bet zem tās, uz melnas plāksnes lasāms:

VECPIEBALGAS DRAUDZES SKOLA

No 1897. X. - 1900. VI. MACUAS

ANTONS SALUMS

1883. 28. XH. - 1905. 23. I.

SKOLOTĀJS, PUBLICISTS, CĒSU APRIŅĶA PIRMĀ

SOCIĀLDEMOKRĀTISKA PULCIŅA "ZOBOLIEŠI"
DIBINĀTĀJS - 1902. LSDSP ORGANIZĀCIJAS

"IMANTA" VIDZEMES VIDIENA VADĪTĀJS 1905.

Pārgājis pāri ceļam, iegāju kapsētā. Vecpiebalgā tādu ir tris. Šī ir vidējā

pēc vecuma un ari pēc novietojuma, un, to apstiprinot, nes Vidus kap-

sētas vārdu. Apskatīju Brāļu Kaudzīšu kapu un skaisto pieminekli. Šeit

apglabāti: Matīss, Lize un Reinis Kaudzīte. Vairāk nekā divus metrus

augsto melnā granīta pieminekli rotā abu brāļu metalla ģīmetnes.

Tikai dažus soļus tālāk zemes klēpī guldīts Kronvaldu Atis. Obelisk-

veidigā pieminekļa vidū, nelielā aplī varā atliets galvas attēls profilā.

Starp pieminekļa pamatni un ģīmetni uz akmens plāksnes uzraksts:

KRONVALDA ATTIS,

1837. g. 3. aprīli — 1875. g. 5. februāri

Pateicīgu tauteešu vārdā

Rīgas Latveešu beedriba

1893. gadā.

Šos pieminekļus vienmēr rotā svaigas puķes.
Skaista ir piemiņas plāksne Reiņa Sancberga šūnakmens piemineklim

ar divkāršo Dieva krustu vara plāksnes augšdaļā. Brūnā granīta

kapakmenī cirsts skolotāja Jāņa Cimzes vārds.

Un vēl kāds melnā granīta krusts ar uzrakstu tā pamatā:

Vec Piebalgas
draudzes skolotājs

Anschs Rathminders

* 6. mar. 1805. f3O. dcc. 1886.

Amatā bijis 63 gadus.
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Šeit liela un sena koka kapliča, — guļbūve ar divstipju jumtu.
Jau ārpusē tai pretim liepu apstādīts piemineklis. Šajā vietā soda ek-

spedīcija nošāva tautskolas skolotāju Antonu Salumu.

Ejot uz priekšu dienvidu virzienā, redzamas samērā labi saglabājušās
sarkanas ēkas, rindā gar ceļu — slimnīca. Vienstāvīgās un divos stāvos

celtās ēkas visas no ķieģeļa. Tepat pagrieziens jeb ceļa krustojums. Uz

kādas nesen piestiprinātas plāksnes izlasīju: „Sakarā ar ēku remontu un

apkārtnes labiekārtošanu Br. Kaudzīšu mūzejs slēgts". Virs tās virziena

norāde: „Kaudzīšu mūzejs 8". Pavisam tuvu!

Šorīt, ceļā dodoties, domāju pabūt ari tur...

Pagājušās ziemas beigās no biezā sniega kārtas Kalna Kaibēnu

dzīvojamai ēkai iebrucis jumts. Tas nebūtu nekas neparasts, bet mūzejā?
No krustcelēm devos uz austrumiem garām Ziemeļu elektrotīkliem.

Tur veltīgi mēģināju sarunāt elektrības ievilkšanu mūsu lauku mājās
1973. gadā. Nevarot, attālums līdz transformātoram esot par lielu

...

mums nē, bet partijas „bosiem" un „pakalpiņiem" ganvarētu.

Bet lai nu paliek „visas zemes elektrifikācija". Mani interesē kapsētas.
Atradis visvecāko, pa kapsētas galveniem vārtiem devos iekšā. Neko

teikt, vareni samūrēti. Tie veidoti no palieliem, šķeltiem, līdzīgi bruģim,

akmeņiem, veidojot milzīgus divreizdivreizčetru metru stabus.

Kapsētā daudz senu pieminekļu. Manu uzmanību piesaistīja daži:

pulkvedis Pauls Šmidt (27. V. 1874. - 9. 11. 1922.) un Nannija Šmidt,

pieminekļa apakšējā daļā bronzas plāksne ar divām aitām; lidotājs Kārlis

Sabulis 0897. 22. 1. - 1920. 20. 1.); dr. Jāhnis Kundsin, dsimis 12. de-

zembri 1857. g. Kursemē, Sihpeles Kundsiņos, miris 23. februāri 1913.

g. Wez Peebalgā.

Kapsēta daļēji aizaugusi. Tās augstākajā vietā atrodas liela sarkanu

ķieģeļu kapliča arkoka torni kreisajā pusē. Stāsta, ka pēc kara šeit noturēti

dievkalpojumi.

Rīgas archibīskapa Piebalgas pils drupas (1340.) vēl saglabājušās ar

daļējiem mūriem. Redzami galvenokārt mūri, kuri apjoza pili. Vietumis

to augstums sasniedz sešus līdz septiņus metrus. No pilsdrupām var

redzēt Inesi.

Luterāņu baznīca sagrauta. Četras apdrupušās sienas un ģērbkambaris
liecina par kādreizējās ēkas esamību. Uzmanīgi apejot šīs mūra drupas,

kreisajā ārsienā atradu labi saglabājušos piemiņas plāksni:

Pabeigta un eeswetīta

22 trā Juli 1845.

Atjaunota 23 Juli 1895.
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Adventistu lūgšanas nams starp Vecpiebalgu un Jaunpiebalgu.
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Brīvības piemineklis Jaunpiebalgā.
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Kā izsmiekls baznīcas priekšā, lielceļa pusē „uzbāzts kiosciņš" —

dzelzs un plasta kārba. Parasti tādi ir tā saucamie alus kioski. Šī

„triecienbūve", nelietota jau vairākus gadus, pieliek punktu apcerei par

baznīcu.

Ar to man pietika, lai domātu par braukšanu projām. Uzreiz aiz

Vecpiebalgas „dabūju" smagos spēkratus un drīz jau biju Jaunpiebalgā.
Dažus kilometrus aiz Vecpiebalgas ceļa labajā pusē no kādas

dzīvojamās ēkas baptisti (?) uzcēluši baznīcu, piebūvējot klāt torni. Tā

smailē kalts metalla krusts ar pirmskristiešu laika iezīmēm. Tornis

četrstūrains. Sienas nobalsinātas. Spriežot pēc grants kaudzes pie
baznīcas, jādomā, ka šeit rit remontadarbi.

Jaunpiebalga ir lielākais ciems bijušā Cēsu apriņķī, tagad - rajonā.
Visas rosības notiek ap vienu gani ielu. Tā stiepjas cauri ciemam. Šķiet,
ka bijušais krogs pastiepies, mēģinot sacensties ar galveno ielu. Tā

biezajā mūra sienā saglabājies gada skaitlis 1800, neskatoties uz

vairākkārtīgām pārbūvēm, - tomēr! No daudzajām Piebalgas biedrībām,

protams, tagad nekas nav pāri palicis. Ir biškopības biedrība, bibliotēka,

kultūras nams, slimnīca, Izpildu komiteja, milicijas nodaļa, dažas

bodes...

Dižs stāv dievnams, un netālu no tā — cels piemineklis...
Mūra baznīcas būvdarbi pabeigti 1804. gadā uņ tā iesvētīta vasaras

vidū. Tajā ir 800 sēdvietu — krietni liela. Tā kā Jaunpiebalga

novietojusies līdzenumā, tadbaznīcas augstais tornis, redzams no liela

attāluma, dod ainavai īpatnu skanējumu. Dievnama krāsotie mūri

apdrupuši, tomēr lielu bojājumu nav, un baznīca, salīdzinājumā ar citām,

izskatās cerīga. Apkārtne sakopta. Domāju, šeit liels mācītāja un

draudzes nopelns. Dievvārdu sludinātājs dzīvo netālu, ielas otrā pusē.

Ap baznīcu krustveidā sastādītie koki, tagad — milzeņi.
Tieši pretim baznīcas galvenai ieejai, Jaunpiebalgas un Rankas Brāļu

kapu komitejas ierosmē uzcēla un 1930. gadā iesvētīja architekta A.

Birzenieka un ciļņu veidotāja, tēlnieka Kārļa Zāles Brīvības pieminekli l

šūnakmenī: „Mūžam nerims varoņu gars", un otrā pusē —

„Brīvības cīņās kritušiem, 1930."

Pie pieminekļa sastapu trīs vīrus iestiprināmies". Parunājāmies bez

naida. Kad teicu, ka vēlētos pieminekli nofotografēt, viņi saprotoši

pagājās sāņus. Draudzīgi atvadījāmies. Tomēr labāk, ja iedzeršanu rīkotu

citos „zaļumos".
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Līdzīgi Mazsalacai, šeit ir ļoti plaša kapsēta, vārda tiešā nozīmē —

smiltaine. To apjož masīvs akmens žogs. leeju rotā kalti metalla vārti

krietni apjomīgos sarkanķiegeļu stabos. Tiem cauri izejot, nonāk tieši pie

skaistas, no pelēkā laukakmens celtas kapličas ar pasmailu koka jumtu.

Kapsētā atradu lielāku skaitu dievturu kapu:

Seviķu Ruku dzimtas vectēvi

Jānis 1698. - 1749., Andrievs 1726. - 1763.,
Andrievs 1754. - 1807., Pēteris 1781. - 1863.

un ...

divas iekaltas, brīvas vietas nākošajiem. Bez šī vēlRukiem bija atrodami

divi citi pieminekļi. Visi ar Māras krustu.

Pārdomas izraisa Annasun Jāņa Galiņu piemineklis, jo tā augšējā daļā
iemūrēta balta marmora urna ar uzrakstu angļu valodā:

Captain John Galin, died dcc. 7th 1937, aged 59 years.

Vienkāršā ozola krustā apsūnojis, bet tomēr salasāms Jāņa Damrozes

vārds. Baueru dzimtas piemineklis darināts jūgenda stilā.

Pilātu dzimtai skaists pelēka granīta piemineklis ar tautu meitas tēlu.

Piebalgā apglabāts arī gleznotājs Kārlis Miesnieks (1887. - 1977.).
Atradu vairākus senus ozola krustus ar un bez uzrakstiem un māju
zīmēm, tāpat kā divas ērces, kuras pamanīju uz vēdera un uz kakla tikai

mājup atgriežoties.

Pārbraucis Gaujas tiltu Jaunpiebalgā, atskatījos un ar skatu pavadīju
baznīcas torni līdz tas izzuda skatienam.

Piebalgā vēl lieto pajūgus. Ar tiem brauc arī uz Kapu svētkiem.

Saiešanas nams „Cepļi" vēl nesenāpagātnē bija pārvērsts par dzertuvi.

Tagad nav ari tās, jo Cepļi līdz pamatiem nodega.

1983. gada Dzeguzes mēnesī.

1 600 x 330 cm lielopieminekli atklāja valsts prezidents A. Kviesis 1930. g. 29. VI.

VL BKP, 90 lpp.
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Dievturu atdusas vieta Jaunpiebalgas kapsētā.
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Veselavas bēru kambaris. 1923-1931.Aiz ēkas - igauņu Brāļu kapi.
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6. Veselava — Drusti — Rauna.

Tik ļoti gribējās apskatīt Raunu, īpaši K. Zemdegas koklējošo tautu

meitu. Jā, skaists ir Brīvības piemineklis Raunā...

Baložkalnā ātri „noīkšķoju" kādu smago vāgi: — „Līdz Siguldai!" -

„Lai iet, braucam." —„Paldievs!"

Mani aizrāva tidz 53. kilometram. Siguldas pievārtē pastāvējis pie

pagrieziena uz Gaujas senleju, tomēr drīz dabūju jaunu braucamo. 20

minūtēs bijām jau pie Eglītes, 80. kilometrā, kur vecais pagrieziens uz

Cēsīm. Ari šeit nebija jāgarlaikojas, jo drīz tuvojās smagais pašizkrāvējs,
un mazā pagrieziena spuldze jau mirkšķinājās. Pat nevajadzēja roku celt.

Ne pirmo reizi. Gadās ari tā.

Puisis brauca līdz Smiltenes pagriezienam. Atradām kopēju valodu.

Izteicos, ka vēlos mēģināt aizkļūt līdz Drustiem un, ja dienas gaisma
atļaus, apskatīt ari Raunu.

Auto vadītājs ieminējās par Veselavu, kuresot pasena muiža ar tādu

kā baznīciņu, un retu pieminekli kapos. Ja mani interesējot, varot

„aizraut". Tepat jau vien esot. Veselavā, agrāk Veselauskā, atradām

iepriekš pieminēto baznīciņu, kura nav nekas cita kā kapliča. Aiz tās

neliela kapsēta; tajā ieraudzīju igauņu Brāļu kapus ar pieminekli.
Virs kapličas arkveidigām durvīm uz baltās mūra sienas fona —

pelēks granīta krusts. Pa kreisi no tā gada skaitlis — 1923. Labajā pusē
— 1931. Krusta augstums nepārsniedz 70 centimetrus. Jumtā, ēkas

priekšpusē, izbūvēts skaists divnojumju tornis. Astoņstūrainais tornis

celts no koka un tagad nokrāsots brūns. Katrā šķautnē pa nelielam

lodziņam. Tos atdara zvanīšanas reizēs. Jumts nosegts ar pelēcīgu
skārdu. Torņa smailē krusts.

Igauņu Brāļu kapu piemineklis l ir divdaļīgs, obeliskveidīgs. Varbūt

trīsarpus metrus augsts. Un atkal puķes — svaigas, tikko noliktas
...

Šoreiz
— dzeltenās narcises. Pieminekļa apakšējo daļu rotā melna

marmora plāksne ar uzrakstu:

Latvijas atbrīvošanas cīņās
kritušiem

Igaunijas karavīriem

1919. gadā

Veselavas pagasta sabiedrība.
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Augšējā, garākajā un obeliskveidīgajā daļā var salasīt uzrakstu, kas vēl

kā nospiedums palicis pēc vara plāksnes noraušanas. Kas to izdarījis,

kad, kādēļ? - Nezinu.

Kāpāt uz sārtu,

nesāt brivibu.

Uzraksts līdzīgs ar Jelgavas Meža kapu Neatkarības ciņu pieminekļa
tekstu.

Klusējot uzkavējušies bridi, devāmies tālāk ceļā. Pie pagrieziena uz

Drustiem un Gatartu atvadījos, izkāpu un sāku soļot pa lauku ceļu.
„Te ilgāku laiku nav lijis", nodomāju, „neparasti karsts priekš agra

pavasara Lapu mēnesi".

Ceļš putējakā milti. Mani uzņēma pirmajos spēkratos.

~Labi veicas šodien. Varbūt redzēšu vēl Drustus un Raunu", pie sevis

murmināju.

Smagā automobiļa vadītājs nebija pārāk runīgs. Steidzās. Vairākas

reizes dienā jāmērojot šis ceļš. Vedot granti. Strādājot jau 32 gadus par

šoferi. Vairs nevarot neko prātīgu nopelnīt. Nesen „apgrieztas" algas.
Trešo reizi divu gadu laikā.

Mūsu ceļš devās arvien augšup. Strauji. Autiņš smagi dunēja un

drebēja. Mums lija sviedri, un putekļi tfda nāsīs.

,Jā, -kāpieniņš!" To varēju just no lielā spiediena ausīs.

Kautkur pa kreisi palika Slapjuma kalns. Šķiet, šis? Varens. Dižojas
248 metrus virs jūras līmeņa. Tā pakājē divimilzīgi ozoli. Izskatās, ka šie

vēstures liecinieki piedzīvojuši gan vāciešus, gan zviedrus, gan poļus.
Drīz sasniedzām Drustus.

Drustu muiža bija viena no lielākajām apkārtnē kopā ar Gatartu. Tā

izvietojusies 175 metrus virs jūras līmeņa. Ciems it kā iespraucies starp
diviem ezeriem: Brenkūža un Krogus.

Šeit saglabājušās ļoti daudzas mūra ēkas. Tās ir vismaz 200 gadus
vecas. Milzīgā pienotava drīz sagrūs, ja tai neuzliks jaunu dakstiņu

jumtu. Tās ieeju rotā kolonnas — četri stabi. Kā izceļas izbalsinātais

mūris un laukakmens! Vietumis sarkano ķieģeļu mūrējumi.
Vēl neskārta stāv senā smēde. Blakus tai neparasta divstāvu akmens

ēka ar pārmūrētu seno ieeju. Izskatās, ka to rotājuši stabi. Otrajā stāvā

savādi, niecīgi lodziņi.
Krustcelēs kilometru stabiņš liecina: Cēsis 44 km; 15 Jaunpiebalga;

Dzērbene 14. Netālu no tā, kalnā — liela kapsēta ar kapliču pie galvenās

ieejas. Ari tā darināta no Vidzemes pelēkajiem akmeņiem. Koka torņa

galā krusts. Kapsēta tīra un sakopta. Vairākas vecākas kapu kopējas
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parādīja man senāko apbedījuma viena— baronu kapus ar izmūrētām

telpām zem zemes. Lielas kapa plāksnes vienā stūrī attēlota čūska, kura

iekodusies savā astē — mūžīgās dzīvības simbols. Gan plāksne, gan

čūskas atveidojums ir no akmens.

Netālu no baronu kapiem atdusas Drustu draudzes ilggadējais

ērģelnieks Augusts Ķibers. Citā vietā — kāds zvērināts advokāts, kuru

lielinieki nomocījuši 1919. gadā:

t

Zvērināts Advokāts

Voldemārs Teikmanis

20. dcc. 1870. g. - 24. febr. 1918. g

Esiet priecīgi cerībā, pacietīgi

bēdās, pastāvīgi lūgšanās.

Rom. XII., 12.

A. Sprogis, Cēsis

Abiem kapiem ir ari pieminekļi.
Pašā kapsētas vidū saglabājies paaugstinājums (akmens pamati). Šeit

esot atradies Kaulu kambaris — neliela mūraēka ar šauriem un maziem

lodziņiem, kuros rēgojušies izbalējušie kauli. Rokot jaunas apbedījumu
vietas, atrasti senie kauli, kurus metuši ēkā pa nelielajiem lodziņiem.
Agrāk domāju, ka jēdziens „kaulu kambaris" ir izdoma, pareizāk —

palama jeb attiecinājums uz ļoti tieviem, izstīdzējušiem ļaudīm. Izrādās, tā

ir dzīves īstenība!

No kapsētas kalna labi pārredzams ceļš, kurš ievijas Drustu ciemā.

Lejā spulgo ezera ūdeņi. Tā pretējā krastā vēl saglabājušās ūdens

dzirnavas un ādas gērētava. Ciema centrā redzamas senās pārdotavas,

aptieka un saviesīgās biedrības ēkas.

Uz balto luterāņu baznīcu ved skaista, sena ozolu gatve. Pašā kalna

galā priecē no 1835. - 1838. gadam celtā, 425 sēdvietu plašā baznīca.

Skaists tornis, lieli logi, seši apaļi stabi vai kolonnas ieejas pusē.

Apkārtne satīrīta un uzposta; samanāmas grābekļa pēdas.
Blakus dievnamam atrodas Pirmā pasaules kara un Neatkarības cīņu

kapi un piemiņas plāksne, bet pa kreisi no baznīcas priekšas — skaists

piemineklis. 2 Tā galu rotā trīs zvaigznes. Apakšējā daļā uz baltas akmens

plāksnes lasāms:
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Viņu darbi tos pavada.
Saviem kritušajiem dēliem.

Drustu draudze.

Tieši virs uzraksta vara kalums (?), kurā attēlots pakritis karavīrs ar

vairogu kreisajā, un zobenu labajā rokā.

Aiz pieminekļa rindā stādītas egles. No šīs puses (t.i. - pieminekļa

aizmugures) salasāms teksts uz granīta plāksnes:

Un tūkstoši krita un kritīs vēl

kā savas dzimtenes sargi,
bet Latvija dzīvos un brīva būs,

un tādēļ tas nebij par dārgi.

Tieši celiņam otrajā pusē, turpat baznīcas priekšā, kā jau pieminēts,
atrodasPirmā pasaules kara Brāļu kapi. Ja pareizi atceros, tad uz kādas

kapa plāksnes bija vārds: Jānis Tauris (?) Grūti aprakstīt šo vietu izjūtas.
Pārāk emocionālas: sīvās cīņas, brīvības izcīnīšana, noturēšana,

pazaudēšana un atkal apspiestibas jūgs...Baznīcas kalns ir apmēram tādā

pašā augstumā kā kalns, kurā atrodas kapsēta — kādu kilometru uz

ziemeļrietumiem. Krogus ezera krastā, piekalnītē izceļas Drustu

astoņgadīgā skola, kuru uzcēla 30-tajos gados. Baltā, divstāvīgā ēka

izskatās cerīgi, ja to salīdzina ar pussagruvušajām muižas ēkām. Skolas

apkārtnē vairums stādītu koku. Tīrs, sakopts.

Aizstaigājis pa lielceļu līdz pirmajam kalnam Gatartas virzienā,

izdarīju Drustu kopskata uzņēmumu, vēlreiz izgāju ciemam cauri, tad ātri

un veiksmīgi aizbraucu līdz Raunai.

Rauna atrodas tikai 3 kilometrus no Vidzemes šosejas, bet joprojām

saglabā latviskas apdzīvotas vietas izskatu. Tomēr ciema centrā ir nami,

kurus derētu labot, atjaunot un izkrāsot. Pārāk noplukušas izskatās

gandrīz visas Latvijas mazpilsētas un ciemi.

Bija vēla pēcpusdiena. Man vajadzēja izšķirties, ko apskatīšu.
Vistuvāk šosejai atradās Kārļa Zemdegas veidotais Neatkarības cīņu

piemineklis. Aiz tā pilsdrupas ar parku un 1905. gada revolūcionāru

piemiņas vietu. Ne pārāk tālubija ari līdz baznīcai. Ar šo vietu apskati
man šodien pietiktu...
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Ceļa zīmes netālu no Drustu kapsētas.

Drustu skola.
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Drustu ciema centrā. (Pa kreisi — sena kalve.)

Bijušā Drustu pienotava.
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Gatve uz Drustu baznīcu.
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Neatkarības cīņu piemineklis pie Drustu baznīcas.
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Baznīcas
portāls

Raunā.
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Raunas Brīvības piemineklis.
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Vispirms aizgāju līdz Brīvības piemineklim.3 Šķiet, ka šis ir viens no

visskaistākajiem Latvijā. Nekādus uzrakstus jeb piemiņas tekstus uz

pieminekļa neatradu! Vai tādi nebija Latvijas laikā?4 Pieminekļa
apkārtne sakopta.

Citādi ir pļavās un taciņās ap pilsdrupām. Vietām — tīrs, vietām —

nē. No 13. gadu simtā celtās Rīgas archibīskapa pils — ziemas

rezidences, vēl saglabājušies iespaidīgi mūri. Kādus 200 metrus no

pilsdrupām uzcelts piemineklis 1905. gada revolucionāriem: J. Dukātam

un P. Grundulim, kurus šeit sodīja 1906. gadā. Latviešu tautai un

boļševiku pēctečiem, kuri tagad valda Latvijā, ir kaut kas kopīgs, proti:
1905. gada revolūcijas atzīšana un tās upuru godināšana. Tikai tauta šo

notikumu redz citā gaismā. Tas ir cīņas un ciešanu apliecinājums.

Turpretim, kompartijai - lieliska iespēja demagogijai, savu interešu

aizstāvēšanai, nekautrējoties no vēsturisko notikumu sagrozīšanas. Šie

pieminekļi arvien izraisa pārdomas.
Raunā saglabājies bijušais pagasta nams. Samērā labi apmeklē

luterāņu baznīcu. Ap dievnamu bija vistīrākā vieta pilsētiņā. Protams,

pašas draudzes nopelns.
Pēc 1702. gada baznīcas nopostīšanas, to atjaunoja 1713. gadā. 1736.

gadā uzcēla torni. 18. gadsimta beigās un 19. gadsimta sākumā

dievnamu pārbūvēja. 1862. gadā draudze svinēja 600 gadu pastāvēšanas

svētkus Raunas baznīcai. Tā vēlreiz labota 1906. gadā. Pēc Pirmā

pasaules kam atkal atjaunota — 1936./37. gadā. Tajā 900 sēdvietu.

Virs galvenās un sānu ieejām saglabājušies senie portālu rotājumi: ap

Ēdenes dārzakoku, laikam, ābeli, apvijusies čūska; katrs savā pusē stāv

Ādams un leva; virs galvenās ieejas neliels izcilnis ar krustā sisto

Pestītāju, Jēzu Kristu, kuru apraud trīs sievas.

Baznīcas koka tornis ar astoņiem baltiem stabiem dod visai Raunai

savu, senīgu un skaistu pieskaņu.

1983. gada Lapu mēnesī.

1 11 km no Cēsīm, to atklājis 1923.g. S.VUJ. prezidents J. Čakste, iesvētījis viens

igauņu mācītājs un latviešumāc. P. Apkalns. Kaujās pretBaltijas Landesvēru un

Dzelzdivīziju 1919.g. pie Veselauskas krita 16 igauņu karavīri, no tiem 4 pārvesti uz

Igauniju, bet 12 apbedīti pie pieminekļa. VL BKP, 132. lpp.
2 VL BKP, 90. -91. lpp.
3 VL BKP, 61.-62. lpp.
4 DIEVS SVĒTI LATVIJU!
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7. Bauska.

Bauska ir vienano tām pilsētiņām, kurā bieži esmu bijis, bet nekā īsti

neesmu redzējis un iepazinis. Tas tādēļ, ka Bauska atrodas „kaut kur"

starp Rīgu un Kaunu, kurp bieži balsojot esmu braucis un, kā jau

īkšķodams, nekur un nekad īpaši ilgi neesmu centies uzkavēties. Tā ir

vienmēr bijusi paša griba, bet pastāv vēl kāda cita griba, kad iznāk

„iekrist", „iesēsties" kādā ceļa posmā — un netikt uz priekšu.
Tev drāžas garām dažāda lieluma un izskata spēkrati, - lērums;

kārbveidīgi, stūraini, graboši, un to ietiepīgie vadītāji tevi „neredz",

pareizāk — negrib redzēt. Šādās reizēs ir jānomierinās un jāatceras

(neviļus pie šādas domas nonāc!), ka tā trešā griba, kas ari tevī mīt, vēlas,

lai tu pagaidām nebrauktu— nogaidītu. Pārāk bieži piedzīvoju, ka tā nav

vienkārša sagadīšanās, nejaušība.
Parasti esmu „izskrējis" Bauskai cauri, lai gan pilsēta ir viegli

sasniedzama, jo ir daudz transita, kas dodas cauri pilsētai uz dienvidiem:

Lietuvu, Baltkrieviju, Ukrainu, Moldāviju v.c. Jāpiebilst, ka ap Bausku

joprojām nav iekārtots apvedceļš.
Pilsētas Izpildu komitejas vadībānoplēš pa retai palabai un senai koka

ēkai, kaut ko „paplašina", „padziļina", „paildzina"; radušosjaunatsegtos
mūrus „apsārtina" ar garlaicīgiem padomju ikdienas saukļiem, piemēram:

bijušajā Aizsargu ielā aiz vecā tirgus laukuma noplēsa vairākas koka

mājas. To vietā uz mūra sienas parādījās spilgts un bezgaumīgs

aicinājums apmeklēt Bauskas rajona kultūrvēsturiskās vietas. Protams,

uzraksts bija krievu valodā — lai zeļ lielās dzimtenes tūrisms. Bez

Rundāles, Mežotnes un citām vietām bija uzskaitīta virkne sarkano

partizāņu vietu un padomju karavīru kapsētu.
Garām braucošo automobiļu radītās vibrācijas turpina un paātrina

seno celtņu nolietošanās procesu, to skaitā ari vecā rātsnama mūžu, kas

pēc rātūža vairs neizskatās — tieši tik ilgi, cik ilgi te piemājo padomju
vara. Bijušajā rātsnamāatrodas noliktavas. Ēka izskatās baigi: mūrēts,

lāpīts un tomēr izdrupis. Dažam vecākās paaudzes cilvēkam būtu to grūti
pazīt.

Toties uz vairāku namu sienām novietotas piemiņas plāksnes. Te daži

piemēri, vecā tirgus laukuma vienā stūri uz baltas marmora plāksnes
lasāms:
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Pirmā pasaules kara krievu kareivju kapi Bauskas pievārtē.

Iela Bauskā.
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Akmens zāģis.

Bijušais Rātsnams Bauskā
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ŠIS ĒKAS PAGRABA

NO 1910. G. LIDZ 1912. G. DARBOJAS

LATVIJAS SOCIĀLDEMOKRĀTISKAS

PARTIJAS BAUSKAS ORGANIZĀCIJAS

PAGRĪDES TIPOGRĀFIJA

KURA lESPIEDA

REVOLUCIONĀRAS LAPIŅAS

Uzraksts atrodas Pils un Pasta ielu stūrī.

Vai:

ŠAJA NAMA

1919. GADA 19. JANVĀRI

lEVĒLĒJA BAUSKAS APRIŅĶA
STRĀDNIEKU

UN BEZZEMNIEKU PADOMES

IZPILDU KOMITEJU

Ja neviļ atmiņa, plāksne, novietota netālu no vecā tirgus laukuma, kāda

neliela nama sienā.

Un vēl:

PIE ŠI NAMA

1919. GADA 23. MARTA

CIŅA AR BAUSKA lE-

BRUKUŠAJIEM VĀCU

OKUPANTIEM KRITA

BAUSKAS APRIŅĶA
STRĀDNIEKU UN BEZ-

ZEMNIEKU PADOMES

IZGLĪTĪBAS UN VESE-

LĪBAS AIZSARDZĪBAS

NODAĻAS VADĪTĀJS

KĀRLIS

A S A R S.

sameklēju Vienības ielā. Netālu atrodas bijušā Bauskas pilsētas žīdu

pamatskolas ēka, — skola arī tagad, bet nejau žīdu! Bauskas Tautas

namā ir iekārtota sakaru nodaļa — pasts. Kādreiz nama sienā iemūrētā

piemiņas plāksne aizkrāsota.
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Kādā saulainā un karstā 1983. gada vasaras dienā beidzot biju
nolēmis braukt tikai līdz Bauskai un ne soli tālāk. Bet dažreiz gadās, ka

iecere mainās, jo izrādās, ka braucot ar kādu auto ir iespēja aizkļūt līdz

daudz attālākai un nepazīstamākai vietai nekā bija paredzēts ...

Līdz Bauskai aizbraucu vienos spēkratos. Pilsētas pievārtē ir

pagrieziens pa kreisi uz AAS 1
,

darbnīcām v.c. Tur izkāpu, un lieliski —

tieši pie krustojuma pašā ceļa malā atrodas sena kapsēta, kuru vienmēr

esmu pavadījis ar skatienu no braucošo automašīnu loga.

Ļaužu aizmirsta, aizaugusi kapsēta. Tādu Latvijā vēl daudz.Šī ir Pirmā

pasaules karā kritušo krievu karavīru atdusas vieta. Kapsētā ieaugušas

milzīgas apses un nātras. Lieliski izbaudīju to ārstniecisko iespaidu, jo

biju īsajās biksēs. Ar grāvi no pārējā lauka atdalītajā kapsētā

saglabājušies septiņi līdz astoņi akmens lējuma krusti — pareizticīgo! Tie

gandrīz trīs metrus augsti, bet kapu kopas vairs nav jaušamas. Uz

krustiem uzraksti vācu valodā, piemēram: „40 Russ Krieger. Starben

fiirs Vaterland, Aug. 1915." Šo kapsētu iekārtojuši guldīto toreizējie
ienaidnieki, vācieši.2 Var redzēt, ka pirms dažiem gadiem šeit izcirsti

krūmi, kuri te atstāti, ieauguši zālē.

Nokļuvis pie Mēmeles upes, pārsoļoju pār sačabējušo tiltu un pa

Rīgas ielu 3 devos dienvidaustrumu virzienā, pa ceļam apjautādamies
vienam otram vecākam ļautiņam, kur īsti atrodas pēc iespējas vecākā

kapsēta. Izrādījās, biju izvēlējies pareizo ceļu. Ejot pa Vienības ielu

(vecais nosaukums) tikai taisni, nonāktu pie tās — kalniņā, upes krastā,

papardēs. Paparžu kapsēta. Ak, nē! Tā to nesauc. Šis ir manis dots vārds,

skaisti, vai ne?

Pagāju garām jau pieminētajām ēkām: Tautas namam, žīdu skolai v.c.

Drīz sadzirdēju kādu dīvainu, arvien spēcīgāku, neparastu troksni. Kāda

neiedomājami skaļa švīkstoņa, klabēšana, dārdēšana. legājis pagalmā no

kura nāca skaņas, zem nojumes ieraudzīju ierīci, kuru varētu dēvēt par
akmens zāģi. Manāiztēlē tāds varētu būt elles moku rīks

...

Parunājos ar vīru, kurš šo „daiktu" pieskatīja. Esot pensijā, bet šeit

mazliet piestrādājot. Ko tad mājās sēdēšot...

Eltigs troksnis, bet viņš saka:
„... jā, ir man iedotas austiņas trokšņa

slāpēšanai, bet es viņas nelietoju ..."

Nopratu, ka tās austiņas draņķīgas un neērtas.

Akmeņi gadoties dažādi, vienus zāģējot divas līdz trīs nedēļas, citus

pāris dienās dabūnot pušu. Te esot gatavie gabali. Aplūkoju „gatavos".
Tie sprīdi biezi. No pārzāģētajiem akmeņiem, t.i., plāksnēm, veidojot

kapu pieminekļus.
Atrodoties pie šīs „akmeņu graizītavas", neviļus rodas sajūta, ka tu
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ikšķojot 3

varētu šeit atrasties pirms pāris gadsimtiem, iegriezies kādā nostūri, kur

izmanto katordznieku fizisko darba spēku
...

Uz akmens zāģējamās
ierīces rāmja bija uzzīmēti Lietuvēnakrusti ļauno garu atgaiņāšanai, bet

labajā augšstūri — Laimas krusts. Nevēlēdamies pārāk ilgi bojāt dzirdi,

izgāju ārā uz bruģētās ielas un turpināju gājienu kapsētas virzienā. To

viegli atradu.

Papardes, papardes — bez gala, milzīgas. Vai šeit būtu papardes zieds

meklējams? Koši zaļais augs pārņēmis visu pakalnu, bet visvairāk tam

patīk kapsētas smiltaine. Un vīna gliemeži. Daudz, ļoti daudz— visur:

uz kapu plāksnēm, krustiem, zālē, smiltīs; pat uz ķēdēm un skulptūrām.
„Tikko uzliek svaigas puķītes, tā drīz vairs tikai kāts pāri paliek, —

visu noēd", saka kāda sieviņa ar grābekli rokās. Mazliet parunājāmies.

Viņa esot no cita Zemgales novada, bet šeit — 16 gadus. Visu mūžu tādi

prasti strādnieki vienesot bijuši; ari tajos laikos.4

„Jā, jā", piebalso vīrs.

Jautāju par seniem pieminekļiem. īsti nezinot. Kapu kopēja gan visu

zinot. Tā varēšot izstāstīt, tepat blakus dzīvojot.

„Lūk, tajā namiņā", norādaar roku.

Uz namiņu negāju, — varu meklēt pats, tomēr pēc neilga laika pienāca
abi man klāt un parādīja dažu senāko kapu vietas: barona Naensella

kapliča, citur kāds krievu virsnieks, bet pie tā krūma vācu muižnieks v.c.

Atradu Jūlija Mademiekameta pieminekli Otīlijai, Minnai un Kārlim

Bērtuļiem.

Tuvu nāca saules riets,

kad vēl vakars šķitās tālu

— šīs rindas bija iekaltas lielā melna marmora piemineklī zem kura

apbedīta ģimnāzijas direktrise Ina Kļaviņa (dzim. Šulcs, 1875. g. 17.

novembri, mir. 1944. g. 15. maijā) un miertiesnesis Jānis Kļaviņš (dz.

1872., mir. 1919.) Diemžēl, Dievturu zīmes, kā biju cerējis, neatradu.

Pāri upei novietoti pontoni uz kuriem uzsistas dēļu laipas. Tiltiņš
domāts kājniekiem. Devos pa to uz otru krastu. Pretī nāca zēni ar

makšķerēm. Sveicināja. Šajā krastā sameklēju vēl divas nelielas kapsētas,

no kuram viena ir ļoti sena, bet tajā nebija daudz skatāmā. Manu

uzmanību saistīja divi kapi. Uz kāda akmens kapa izlasīja Rabindranāta

Tagoress vārsmu: „Dievs atklāj sevi radīšanā". Tagores vārds kapsētā
— retums, lai ganšī dzejnieka un filozofa vārds Latvijā ir labi pazīstams,

jo Latvijā iznāca viņa kopoti raksti deviņos sējumos.6

Akmens kaps ar Tagores vārdiem ir viens no septiņiem, kuri atrodas
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palielajā un skaistajā Krišjāņa Skaldera7 ģimenes nodalījumā ar

pieminekli — skulptūru.
Pēc kapsētu apskates devos atpakaļ uz pilsētu. Pilsdrupu virzienā

Uzvaras ielā atrodamapareizticīgo sarkanķiegeļu bazniciņa. Tai blakus

vecās skolas ēka, bet otrajā pusē nesen uzceltais Ļeņina piemineklis.

Boļševiku vadonis un padomju skola — vidū pieci torņi ar krustiem

galos ...

Luterāņu baznīca, kura atrodas pašā pilsētas centrā aizņem veselu

apbūves bloku jeb kvartālu. To apjož sens žogs. Baznīcas aizmugurē labi

saglabājies mūrabēru kambaris.

Evaņģēliski luteriskā draudzes baznīca celta no 1590. - 1594. gadam.
1706. gadā saspridzināta pils un cietusi ari baznīca, kura pārbūvēta 1886.

gadā.
Kāda vecāka māmuļa apkopa baznīcas lūgšanas telpas un atvēlēja man

tajās pabūt. Skaistas iekštelpas ar jauku koka altāri. Pa labi no tā sienā

iemūrēta Neatkarības cīņās kritušo draudzes locekļu piemiņas plāksne:

t

BAUSKAS DRAUDZES DELI

VARONĪGIE UPURI

LATVIJAS ATBRIV. KARA LATVJU STRĒLN. CIŅAS

EDUARDS BRIKOVSKIS INDRIĶIS KALNIŅŠ
kornets leitnants

KĀRLIS FITCHTENBERGS PAULS MŪRNIEKS

leitnants leitnants

KĀRLIS RAGAUCKIS ERNESTS HAUSMANIS

seržants strēlnieks

JĀNIS LIRUMS VOL. KOPMAN-KARLIS

kareivis strēlnieks

JĀNIS RUDZITIS JĀNIS SALMIŅŠ
kareivis strēlnieks

ROBERTS LICIS JĒKABS BAGDIŅŠ
kareivis strēlnieks

ROBERTS UŽIŅŠ JĀNIS RAGOVSKIS

kareivis strēlnieks

JĀNIS FELDMANIS ALFRĒDS VALTERS

kareivis strēlnieks

EMĪLS JANSONS VILIS URBENS

kareivis strēlnieks



67

PĀVILA 11. GRAM. TIMOT. 4. NOD. 7-8 p.

19
- l/V 28.

Pārlasīju vairākas reizes, tad palūkojos uz krustā sisto Pestītāja

altārgleznu, vēlreiz pārlasīju kritušo vārdus.

Kāds klusums. Mani neviens netraucēja. Kaut kur ārā san pasaule
...

Vācu draudzes vairs nav. No Bauskas piecām baznīcām palikušas
trīs. Nav arī vairs žīdu sinagogas. Netālu no tirgus sameklēju kokos

ieaugušo nelielokatoļu baznīcu. Tā celta 1864. gadā un pārbūvēta 1902.

Uz tirgus ēku sienām atradu savādus uzrakstus: „Zāļu tējas pārdot

aizliegts!"

Joprojām iespaidīgas irpilsdrupas (1443. - 1456.) Pili cēluši somugru

kara gūstekņi. Kad pussala starp Mūsu un Mēmeli kļuvusi par šauru,

Bauska sākusi apbūvēties abu upju pretējos krastos (1584.). 1706. gadā
krievu saspridzināto pili nekad īsti nav izdevies atjaunot. Pēdējos gados
samanāmazināma rosība pie atjaunošanas darbiem pilsdrupās. Diemžēl,

vērīgāk ieskatoties, var redzēt, ka darbi netiek pareizi un rūpīgi veikti,

piemēram: velvju un sienu mūrēšanai izmanto betona paneļus un

gāzbetonu! Kā nākošās paaudzes varēs mācīties par seno un pareizo
celtniecības veidu? Pilsdrupu atjaunošana ir saistīta ar Bauskas

iekļaušanu rietumu tūristiem pieejamā puslokā: Rīga — Bauska —

Rundāle. Pils priekšā pirms grāvjiem un vaļņiem, Mūsas krastā, skaistā

vietā starp senām liepām uz mākslīga paaugstinājuma atrodams Pirmā

pasaules karā un Neatkarības cīņās kritušiem latvju dēliem veltīts granīta

piemineklis: B

PAR

LATVIJAS BRĪVĪBU

KRITUŠIEM.

1915. - 1920.

un tā otrajā pusē lasāms:

TIK TAS

IR LIELS,

KAS SPĒJ

PRIEKŠ CITIEM

MIRT.
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KAM AUSIS

DZIRDĒT

TAS LAI DZIRD! 9

Pie pieminekļa paplatinātā pamata stūriem četri vārdi:

ALBERTS ŪZIŅŠ, JĀNIS RIMLIŅŠ, JURIS HAZENFŪSS un

NEZINĀMAIS KAREIVIS.

Bauskas piemineklis izskatās kā trīsdaļīgs ar izvirzītu krustu,

apvienotāju.lo

Ejot gar upi atpakaļ pilsētas virzienā pa labi pie Kalēja ielas sameklēju
Pētera Pirmā akmeni. Apkārtne varēja būt sakoptāka. Nav piemiņas
atzīmes jeb paskaidrojošā uzraksta.

Bauska sevī nes vēl pietiekoši daudz senatnes vaibstu ar latvisku

pieskaņu, tomēr, staigājot pa šo pilsētiņu, bieži dzirdēju svešu mēli

runājam.

1983. gada vasaras vidū

1
Automobiļu apkalpes stacija

2
Līdzīgi iekārtotakapsēta atrodas Mežotnes parkā

3 Agrāk Aizsargu iela

4 Latvijas neatkarības gadi
5 R.T. dzimis 1861. g., miris 1941. g.
6 R.T. Raksti. K. Egles un R. Rudzīša tulk., L - IX. sēj., Rīgā, 1928. - 1937.

7 Medicīnas grāmatuautora, ārsta Kārļa Skaldera tēvs

8 395 x 130 x65 — Somijas granīts, VL BKP, 116.-117.lpp.
9 V. Plūdoņa teksts

10 Pieminekli atklājis 1929.g. 20. X. prezidents G. Zemgals; iesvētījis mācītājs G.

Turss. VL BKP, 116.
- 117. lpp.
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Ordeņa pilsdrupas Bauskā.

Skats uz Mūsu no pilsdrupām.
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Piemineklis latviešu cīnītājiem Bauskā.
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8. Kosa — Nītaure — Līgatne — Sigulda — Turaida.

Aukstā rudens svētdienā devāmies atceļā uz Rīgu, atstādami lauku

mājas Mežuplejas. Mūsu nodoms bija izbraukt cauri Līgatnei, pārcelties
pāri Gaujai arpēdējo prāmi Latvijā, izbraukt ārā uz Valmieras šosejas vai

nu pie Lielstraupes, vai pie Braslas tilta. Tas atrodas nepilnus 10

kilometrus no Straupes Rīgas virzienā. Ar tādu domu ari iesēdos

spēkratos. Braucām līdz Kosas ceļa krustam, kur labajā pusē ir redzams

bijušais pagasta nams. Tagad šīs telpas izmanto retajiem Skujenes ciema

kulturālajiem pasākumiem, kā kinofilmu demonstrēšanai, sapulcēm,

dejām un cita veida sarīkojumiem. Dažus gadus atpakaļ kāds

„kāpostgalvains architektiņš" bija izdomājis (iespējams — ar citu

piepalīdzēšanu), ka skaisto pagasta namu vajadzētu pārbūvēt, t.i. —

„uzlabot". Patiesību sakot, šai sarkanķiegeļu divstāvīgai celtnei bija

vajadzīga tikai neliela atjaunošana, tāda, kura atsvaidzinām ēkas ārpusi
un iekštelpas, proti: jauna jumta seguma uzlikšana, krāsošana un

balsināšana. Varbūtnelieli koka darbi. Bet iznāca citādi!

Nojauca otro stāvu. Pilns otrais stāvs ēkai bija vidū, bet malās

nolaidenais jumts sniedzās līdz pirmajam stāvam. Daļēji nojauktā ēka ilgi

stāvēja lietū un vējā, kamēr tai uzcēla jaunu otro stāvu. Eka vairs

neizskatījās pēc pagasta nama, bet — pēc kārbas. Nav pagastu, nevajag
arī pagasta namu

...
Jauko sānu ieejas piebūvi nojauca. Uzlika

neizskatīgu šīfera jumtu. Izjauca saskanīgo fasāžu ritumu. Eka kļuva
architektoniski nelīdzsvarota un neizskatīga. Tā beidza pastāvēt vienano

jaukākām Skujenes ciema ēkām.

Rudens svētdienā nams man izlikās drūms un neviesmīlīgs. Bet

atstāsim šo sarkanķiegeļu ēku piecu ceļu krustojumā un dosimies tālāk.

Grantētais zemes ceļš met daudzus līkumus, steidzas lejā no kalna, tad

atkal rāpjas, tad pazūd aiz kārkliem aizauguša pagrieziena. Skaisti ir

braukt vai iet pa šādiem līkloču ceļiem. Ar tiem pilna Vidzemes

augstiene, ar tiem pilna Latvija. Apkārtnes ainavā mēs saskatījām vēl

pietiekoši daudz dzelteno toņu, bet vaimms koku stāvējakaili, ceļiniekos

nopietni noraugoties. Gar automobīļa logu zibēja lauku sētas: gan skaisti

koptas, gan neglītas. Tuvojoties Ģerķēniem ieminējos, ka šeit atrodas

skaists ezers un maza pareizticīgo baznīciņa, pamesta gan; bijusi
draudzes skola un lielā koka ēka— mācītāja māja. Dievnamam izvēlēta

skaista vieta pašā kalna galā, 300 metrus no lielceļa. Tas celts 19. g. s.

vidū. Atkal sarkani ķieģeļi, laukakmens, skārds. Vienkārša baznīciņa.
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Līdzīgas, pareizticīgo — atrodamas Latvijā, to vēl ir daudz, bet bija

vairāk. Busiņu vadīja Vilnis, mans Puķu laika draugs.

Viņš smaidot teica: „Lai dāmasizlemj".
Un „dāmas", Liāna un Aurēlija, protams, vēlējās izstaipīt kājas. Līdz

kalna galam uzbraukuši, rāpāmies ārā no spēkratiem. Vilnim patika

pievest klāt — tā viņš mēdza darīt. Izrāpāmies lēni, nesteidzoties, gumijas
zābakus ģērbjot un aizpogājoties. Laukā pūta spēcīgs un auksts vējš,

triekdams dzeltenās — sakaltušās lapas. Zemebija mitra. Nemanīju, kur

palika Vilnis. Šķita — atrodas aiz baznīcas. Piegājis pie lielām durvīm,

izjutu tādu kā nepieciešamību paraudzīt, vai durvis aizslēgtas, lai

pārliecinātos, ka iekšā nevar ieiet.

Un galu galā, ko lai tur skata? Kārtējo postažu, tukšu, drēgnu un

piegānītu telpu ...

Bet, ak! Atvēris durvis sajutu, ka mani apņem tāds kā siltums.

levēroju dažas malkas pagales novietotas priekštelpā. Slota, lāpsta,

grābeklis
...

vēl kaut kas...

Paverot otrās durvis, aiz pārsteiguma gandrīz apsēdos. Kāds tam bija
iemesls? — Man pavērās ļoti negaidīts skats: bezgala mīļa telpa, silta,

dzīva, cerīga. Jauks, bet vienkāršs altāris, dažas svētbildes, karogi,

aizdegtas sveces, citas lietas un priekšmeti — nepieciešamais

dievkalpojuma noturēšanai. Pa labi sēdēja kāda sieviete ar seju pret altāri,

lielā lakatā ietinusies. Izdzirdusi durvju virināšanu, tā atskatījās, bet tikai

bridi. Tā bija kāda pavecāka māmuļa.

„Vai viņa jau ilgi sēž apcerē?", nodomāju, „un kā tas iespējams, ka šeit

Kungu godā?"

Bija taču tāda pamestība un bezcerība vēl dažus gadus atpakaļ... —

Prieks! Kādas prieks mani pārņēma! Lieliski, paldievs. Tauta vēl

nemirst, vēl nepagrimst tumsības bezdibeņos. Tā Tevi, Dievs, sveic un

godā! Un vai nav vienalga kādā veidā; kaut — caur pareizticību.
Bridi baudījuši šo Mīlestību, mēs klusi attālinājāmies no Ģerķēnu

baznīcas. Tā sagādāja patikamu pārsteigumu.
Draudzes skola izskatījās kā pamesta, bet mācītāja mājā dzīvo

vairākas ieceļotāju ģimenes— diemžēl netīrībā. Nobraukuši lejā līdz

lielceļam, pagriezāmies pa kreisi un lēni pabraucām garām galdniecībai,
tad spēkrati uzņēma gaitu. Mūs gaidīja Līgatne.

Turpmākais ceļš līdz Nītaurei joprojām ir kalnains un līkumains.

Pabraucām garām diviem ezeriem ceļa kreisajā pusē. Aiz muguraspalika
daži milzīgi, bet pussagruvuši krogi, dižs akmens pie Annaspagrieziena.
Nītaurē neapstājāmies. Luterāņu baznīcas logos redzējām aizdegtus
lukturus. Skaisti mirdzēja gaisma baznīcas logos. Tātad ari šeit pulcējās
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Bijušais
Kosas

pagasta
nams
pēc

pārbūves.
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Pirmā pasaules kara un Brīvības cīņu piemineklis Līgatnē.
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ļaudis, kopīgi dievvārdus skaitot un Radītāju pieminot.
—Varēja būt ap trim pēcpusdienā.
Uzreiz aiz Nītaures ir straujš pagrieziens pa kreisi gar milzīgo krogu,

kur jau vairāk kā 20 gadus atrodas MTS. — Cik eļļaina! Vēl dažas

jūdzes ceļš tikumo, bet 14 kilometrus pirms Līgatnes iztaisnojas un ir

asfaltēts. Braucot vairākkārt aizkrīt ausis, un tā ir pazīme, ka mūsu

spēkrati ripo lejup no Vidzemes augstienes rietumu nogāzes. Starp

Līgatni un Kosu ir tikai pāris desmit kilometru starpības, bet pie
Vidzemes šosejas rudens ir tikai nesen ieradies un salnas mazliet ir

„apglaudušas" koku lapotnes. Tajās vēl daudz zaļu lapu.
Mēs ātri sasniedzām Vidzemes šoseju, nogriezāmies pa labi un pēc

vienakilometra vēlreiz griezām pa labi kalniņā. Te izvietojusies Līgatnes

kapsēta. Koku pudura vidū redzams skaists bēru kambaris — pašā kalna

galā. Šajā kapsētā atrodas Pirmā pasaules kara un Neatkarības cīņu

piemineklis. l Tā autors: Kārlis Jansons (1896. - 1986.). Viņa dzimtene

ir Nītaure, bet sava mūža lielāko daļu nodzīvojis Cēsīs.

Vienkāršs piemineklis. Apmēram divarpus metrus augsts un pusotru

metrus plats pelēks akmens, kurā izcirsts karavīra tēls — mazliet salīcis,

noliektu galvu, kails, ar zobenu rokā un bruņu cepuri galvā. Vienkāršs,

bet pilns cienības.

Kamēr mēs tā nolūkojāmies piemineklī, pienāca kāds svešs vīrs.

Smaidīgs, enerģiskiem sejas vaibstiem. Mūs uzrunāja. Sākumā es neko

no teiktā nesapratu. Tā nebija ierasti dzirdētā valoda. Tā bija kāda savāda

skaņa, kā gārdzoņa, kā kalēja plēšas. levēroju, un mani nošokēja caurums

īkšķa resnumā šī vīra kaklā virs apkakles. Gaiss, radīdams savādu

troksni un pa šo vaļējo kakla brūci traukdamies, ievilkts un izlaists, radīja

skaņas, kurās, vērīgāk ieklausoties, varēja saprast atsevišķus vārdus,

teikumus, valodu. Apradot ar šo savādību, bija saprotama ši vira runa,

viņa paša vārdiem;
„
Vēdera runāšana".

—Tātad šāds izskatās vēdera runātājs!?

Izrādījās, ka šis vīrs ir kapu kopējs. Agrāk esot strādājis ar

ķimikālijām bez maskas. Viss kakls izdedzis, izkosts. Izdarot operāciju,

izņemta balsene. Četrus gadus gājis mācīties „vēdera runāšanu". Tagad

pensijā. Rūpējās par to, lai ari šis piemineklis būtu ļaudīm aplūkojams.
Pazīstot Jansonu, kas viņam teicis, ka Latvija bijusi kaila, atkailināta,

noplicināta karos un cīņās. Tādēļ ari autors (Jansons) šādu karavīra tēlu

izvēlējies savam piemineklim.
—Neslikti! Vēl vīrs pastāstīja, ka karojis padomju armijā, neesot

bijusi izvēle. Netālu atrodoties vēl vieni Brāļu kapi. Tos varot atrast tieši

pretī pagriezienam uz Līgatnes papīrfabriku.
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Gauja pie Līgatnes papīrfabrikas...

un... pēdējā pārceltuve Latvijā.
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Vācu kareivju Pirmā pasaules kara Brāļu kapu piemineklis netālu no

Starpas kroga pie Siguldas.
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Atvadījušies no laipnā cilvēka, turp nobraucām, bet šie kapi mūsu

interesi nesaistīja. Pēc acumirklīgā novērojuma varēja noteikt, ka

padomju karavīru kapi, kas tur atradās, ir uzrakti virsū kādiem vecākiem,

senākiem. Vieta skaista. Alejās stādīti koki. Gravā Līgatnes upīte v.c.

Braucām tālāk uz Līgatnes pārceltuvi pie Gaujas. Šo vietu pirmo reizi

apmeklēju pagājušo rudeni, kad atsoļoju no Straupes puses. Šoreiz

atbraucām vispirms lidz papīrfabrikas ciematam, kas izveidojies jau cara

laikos.

1815. gadā tagadējā Līgatnes pilsētciematā uzcēla papīra manufaktūru.

Pēc 1884. gada ugunsgrēka fabriku uzcēlapar jaunu. Šeitjoprojām ražo

kvalitatīvāko papīru Latvijā. Latviešu konversācijas vārdnīcā pieminēts,
ka jau 17. g.s. Līgatnē sākās papīra ražošana.

Papīrfabrikas apkārtne ir ļoti skaista. Tāda kalnaina vieta ar jauki
sastādītiem kokiem un strādnieku dzīvojamām ēkām, kuras celtas vēl

pagājušā gadsimta beigās un 20. g.s. sākumā. Tāpat kā fabrika, tās

uzceltas no sarkanķieģeļa. Ciemata vidū atrodas dīķis. Tajā uzturas

dažādi ūdensputni: pīles, zosis; pat redzējām vienubaltu gulbi. Liānai tas

iekoda baltajā zābaciņā ... esot bijis sāpīgi! Gar dīķa vienu pusi aizlokās

šaursliežu dzelzceļš, tāds, pa kuru var stumt nelielus vagoniņus. Tik

šauru sen nebiju redzējis. 2
Izskatījās ļoti savādi. To ievērojām jau

braucot no Vidzemes šosejas ceļam pa kreisi. Tagad tas bija atkal pie
dīka!

Šeit Līgatnē sastapāmies ar vēl kādu īpatnību, proti; ciemata iedzīvotāji
ir iekārtojuši pagrabus stāvajos pakalnos ap dīķi. Grūti spriest, cik seni

tie ir. Katrā gadījumā — no pagājušā gadsimta. Savādi izskatās

smilšakmens atsegumi ar visdažādākajām pagrabu durvīm. Atradām ari

alas un nelielus padziļinājumus. Uzkāpjot augstākajā paugurā, pavērās
lielisks skats uz apkārtni.

Apskatījuši Līgatnes papīrfabrikas apkārtni, braucām tālāk lejup līdz

Gaujai, varbūt trīs kilometri. Pārcelties pāri upei ar spēkratiem mums

neizdevās, jo mūsu pusē, t.i., Gaujas kreisajā krastā uzbrauktuve bija
ielauzta. Nemēģinājām riskēt uzbraukt uz prāmja. Meitenēm sala, un drīz

mēs braucām atpakaļ. Dienajoprojām bija auksta, vējaina un brīžiem lija
lietus. lebraukuši Siguldā, cerējām iedzert siltu un, ja iespējams, stipru

kafiju. Mūsu cerības Kultūras namā padzert kafiju nepiepildījās, jo

izrādījās, ka to „pasniedz" šeit no „bunduļa". 3

Vilnis jokoja: „Māster, 'zeķūdeni', mēs taču negribam. Lai paliek
'Dzimtenes' tūristiem".

Braucot no Siguldas uz Turaidu, pa ceļam uzņēmām kādu sievu ar

puisēnu, kurus ievedām sanatorijā. Šķiet, tur viņi dzīvoja. Pārsteidzoši,
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bet sanatorijas ēkas bija senas mūra celtnes — vairākas, kāds sens

muižas īpašums. Vēl pārsteidzošāka bija netīrība un nekārtība apkārtnē.

Aizkļuvuši līdz Turaidai, apskatījām pili. Tā izdaiļo un bagātina
ainavu. Sarkanie mūri labi izceļas pret kokiem apaugušiem pauguriem.

Pastiprinājums jeb „dienas nagla" bija plašā un brīnišķīgā Gaujas

senleja.
Ceļā līdz Raganai apkārtne izskatījās piemīlīga: sakopti lauki, kārtīgas

viensētas, un lieliska savā stilā — Krimuldas baznīca; krāsainu koku

puduris ap to un sārtā gaisma pirms saulrieta.

Vēl pirms „Sēnītes" pārbraucām pāri Gaujai. Upe šeit kļuvusi plata un

nesteigdamās plūst uz jūru. Krasti apauguši dažādiem krūmiem un

kokiem; vietām atsedzas smilšaini līcīši.

Izbraucot uz platās un neizteiksmīgās Vidzemes šosejas, posmā no

Inčukalna līdz Rīgai, apkārtnē nav nekā īpaši saistoša un pievilcīga.
Baložkalnā mums pretī spīdēja lielpilsētas ugunis.
Šis bija mans pēdējais brauciens kopā ar Vilni.4

1983. gada Veļu mēnesī

1 Uz pieminekļa uzraksts: PAR TĒVZEMI KRITUŠIEM. 1915.- 1919.

2 Līdzīgu atceros no bērnības Vorkutas ogļraktuvēs („šachtās").
3 Nevis Expresso kafijas automāts,bet milzīga, katlarulīdzīga tvertne, kura vairākjeb

mazāk tiek turēta silta; no šādas vājas kafijas jeb „padzēriena" var piemesties vienīgi

caureja - hi!

4 Neilgi pirms manas izceļošanas uz RietumiemVilni notiesāja uz četriem gadiem, it kā

par kaušanos ar krieviem, bet 1987. gadā atbrīvoja pirms termiņa!
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9. Kandava.

Bārdai ir vairākas priekšrocības: vasarā nekož odi un dunduri, bet

ziemā tā silda un kalpo kā termometrs.Bārdas nēsāšana pasarga ari no

saltiem vējiem un nepatīkamām smakām. No 0° līdz ūdens sasalšanai

bārda ir mīksta; pie -10° un vairāk — tā nedaudz sasalst, kļūst stīva,

īpaši ūsas. Aukstumam pieņemoties spēkā pāri par -15°, un temperātūrai

turpinot kristies, ūsas un bārda apsarmo. Kandavā, 1985. gada agrā Zie-

mas mēneša ritū bija -27°, un,kāpjot pilskalnā, mana rudābārda un ūsas

sāka uzrādīt pilnīgas apledojuma pazīmes, kas, pilnveidojoties zem de-

guna un ap muti, ieguva nepārprotamu lāsteku apveidu un pieņēmās
svarā, un ejot skanēja kā zvaniņi. Nebiju domājis, ka pārvērtīšos zvanā.

Skanēdams, kopā ar savu ceļa biedru — zinošu puisi, izrāpos no ceļ-
malas kupenas Kandavas centrā un nospiedu fotoaparāta slēdzi. Tas

savādi skaudri klikšķēja, bet tomēr darbojās. lemūžināju Livonijas ordeņa

bruņinieku pilsdrupas kopskatā ar pulvertorni labajā stūri. Skaists un

nosarmojis izskatījās šis pilsdrupu kalns. Kamērjūsmoju, piemirsās sals,

un nesala ari kājas 15-gadīgos amerikāņu armijas saišu zābakos, kuri no

sākotnēji spilgti dzelteniem bija palikuši parkrāsā nenosakāmiem, tomēr

veica savu uzdevumu.

Bārda bija paspējusi piesalt pie Zorkija metalla daļas — to nemāniju
un straujā kustībā paplūkāju. No elpas siltuma atkusušās ledus stērbeles,

uzpilot uz fotoaparāta, vienā mirklī sasala. Ahā! Jāmācās fotografēt salā.

Pagaidām iztur arī Minolta, bet vēl priekšā visa diena, un sals pat saulē

neatlaižas.

Pa lielceļu aizstaigājām līdz kuršu pilskalnam, kas atrodas pie pilsētas
robežas. Savādi redzēt to pilnīgi apsnigušu — tāds miksts, apglaudīts,
tomēr— pietiekoši izteiksmīgs, lai to pazītu. Pilskalns iekārtots kādas

savrupējas kalnu grēdas galā — tagadējā ceļa tuvumā, un atšķeltā, atdalītā

pilskalna daļa ar spilgti izteikto uzbedumu labi redzama jau pa gabalu.
Pilsētas ziemeļu daļā pilskalna tuvumā, ap lielceļu ir vienīgi

privātmājas. Nākot no Ventspils šosejas uz Kandavu, senais nocie-

tinājums atrodas ceļa labajā pusē, un to neaizsedz nekādas jaunbūves.
No pilskalna plakuma — Abavas plašā ieleja kā uz delnas. Pilskalnu

sauc par Baznīckalnu, jo esot līdzīgs baznīcai. Un patiesi — tam stāvas

nogāzes, asas, cilvēku roku apdarinātas formas. Nav grūti iedomāties, ka

uzbēduma turpinājumā varētu būt tornis. Kādreiz pilskalns ticis arts. Tā

plakums ir 40x 26 metri, un kalna augstums sasniedz desmit metrus.
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Mītņu kārta vērtējama ap vienu metru. Vācieši šo kalnu sauca par

Klosterkalnu.i Rakstos Kandava pieminēta jau 1231. gadā kā

„Candowe".2

Baznīckalns ir spilgts kuršu pilskalnu pārstāvis. Par šo, cilvēku roku

darināto kalnu daudzrakstīts, bet pilskalns nav kārtīgi izpētīts, jo tajā vēl

nav izdarīti archeologiskie izrakumi.

A. Lerchs-Puškaitis ir pierakstījis teiku, kurā sacīts, ka Baznīcas kalnā

viņos laikos vienā svētdienā baznīca nogrimusi kopā ar mācītāju un

baznīcēniem. Ir ari parastā teika parpīli, kura ielaista kalna caurumā, iz-

peldot Abavā. Tiešām — vēl tagad plakuma ziemeļu daļā saskatāmas

kādas bedres pazīmes. Pilskalna uzbeduma gala nogāzē aug daži koki.

Mērojot no apkārtnes pļavām — pilskalna augstums kopā ar „cepuri" ir

vismaz 17 metri — diezgan labi!

Izsēdējušies sniegā, papriecājāmies par šo brīnišķīgo vēstures liecinie-

ku un nenosaluši cēlāmies un gājām apskatīt pilsētiņu.
Kandavā galvenokārt saceltas mūra ēkas pēc 1870. gada milzīgā

ugunsgrēka, kad nodega pilnīgi visas koka mājas. Šobrīd iedzīvotāju
skaitu lēš uz 4,5 tūkstošiem, no kā vismaz 90% ir latviešu. Agrāk te

dzivojuši ari vācieši un lielā skaitā — čigāni. Tagad tikpat kā nav vāciešu,

bet čigāni — pietiekošā skaitā. To galvenās pilsētas joprojām ir: Sloka,

Tukums, Kabile, Sabile, Valdemārpils, Talsi, Ventspils.
Jau pirmajā ieliņā, dodoties kalnup, ieraudzījām vienstāva koka ēku

— baptistu lūgšanas namu. Žīdu sinagogā tagad rāda kinofilmas! 1736.

gadā celtā luterāņu baznīca uzkopta, un tajā mājo aktīva un spēcīga
draudze. Ap baznicu ir kapi un neliels bēru kambaris. Pāri pļavai — sko-

la. Baznīcu un kapsētu apjož sens un diezgan labi saglabājies akmens

žogs ar dzelzs vārtiem un lieliem akmens stabiem. Pie baznīcas galvenam
durvīm, labajā pusē piestiprināta skārda plāksne, kas vēstī, ka baznīca

atrodas valsts aizsardzībā. Savāda šī aizsardzība, jo līdzīgas plāksnes
atradu arī pie drupām un citāda izskata postītām celtnēm, kuras senāk bi-

jušas baznīcas, ūdens un vēja dzirnavas, pilis v.c. Šai 18. gadsimtā celta-

jai baznīcai 1889. gadā uzmūrēja 32 metrus augstu torni. Pirms 1736.

gada ari šeit stāvējusi baznīca.

Pilsētā saglabājies pagasta nams. Spēcīgs senatnes iespaids. Latviska

gaisotne. Dzird skanam vienīgi latviešu valodu.

No vācu ordeņa pils ir vairs niecīgi mūri, tos pat grūti nosaukt par
pilsdrupām. Pulvertornim nesen uzlikts māla dakstiņu jumts (1977. g.).
Mūri izbalsināti no ārpuses, bet iekšā viss pilnīgi izpostīts un baigā
netīrībā; lai gan šis iespaidīgais, četrstūrainais tornis vairākkārt

pārbūvēts, tas celts vienlaicīgi ar pili un ir viena no vecākajām celtnēm



83

Latvijā. 3 Divstāvīgā torņa sienas ir divus metrus biezas un 11,9 x 11,6

metrus garas. Domājams, ka sākotnēji tornim nebija nekāda sakara ar

pulveri, bet no 1648. līdz 1676. gadam Kandavā bijušas pulvera dzirna-

vas. Var gadīties, ka torni izmantoja kā noliktavu pulvera mucu

glabāšanai (?). Tieša apstiprinājuma tam nav.

Viens no skaistākajiem senajiem tiltiem ir Kandavā pār Abavas upi.
Tas it kā celts 14. gadsimtā un ir pilnīgā kārtībā. Mūsu apciemojuma
laikā pie tā stipri smirdēja, jo netālu atrodas pienotava, kuras atkritumu

vircu laiž tieši Abavā pie šī tilta. Apvidū ap Kandavu līdz Pūrei ir

lielākais nokrišņu daudzums gadā Latvijā.

1984. gada Ziemas mēneša vidū.

1 EBLPI, „Kuršu zeme", 40. lpp.
2 Kuršu līgums ar pāvesta vicelegātu Ainas Balduīnu(LVA, 11:1, nr. 163)
3 A. Tunlise. Die Burgen m Estland und Lettland.Tartu 1942.,227. lpp.
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Kandavas pilskalns.

Baptistu lūgšanas nams Kandavā.
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-27°
...

..Kandavā.
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... Agrāk sinagoga, tagad kinoteātris
...

Viduslaiku akmens tilts pār Abavu Kandavā.
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10. Vidzemes jūrmala.

Līdz ar Puķu kustības pieskārienu, daļai Latvijas jaunatnes 60-to ga-
du beigās radās vēlēšanās dzīvot vairāk pie dabas. Tādēļ arī mēs sākām

meklēt kādas pamestas jebtobrīd neapdzīvotas lauku mājas, lai mēģinātu
tās nopirkt jeb citādi — „oficiāli" — iegūt.

Bijām iemilējuši Vidzemes jūrmalu aiz Tūjas uz augšu Oltužu virzienā.

Pat līdz Vitrupei...
Meitenei, ar kuru mācījos vienā klasē vairākus gadus Rīgas Anrī

Barbisa 11.vidusskolā Mēness ielā (skola ir uzskatāma par bijušāFranču

liceja atblāzmu vai paliekām), bija radinieki pie Tūjas. Tie dzīvoja senā,

guļbūves paveida zvejnieku mājā, kurai bija jauka vasaras veranda pret
dārzu un brīnišķīga maizes krāsns. Ap māju augaseni koki. Saimniecība

atradās četrarpus kilometrus no Tūjas ķieģeļu rūpnīcas.
Tā pati vecā, labā! Vēl joprojām tur gatavoja sarkanā māla ķieģeļus

būvniecībai. Diemžēl, tajā nodarbināja vairākus desmitus, no Krievijas

ieceļojušus, strādniekus. Rūpnīcas apkārtne bija zaudējusi jebkādu

pievilcību. Dubļi, atkritumi, nekārtība. Ejot gar krastu Oltužu virzienā,

vienmēr centāmies šo necilo vietu apiet.
Zināms, ka Tūjas devona māli atrodami tikai nelielā joslā, tomēr to

krājumi vēl tagad nav izsīkuši. Līdzīgi — Lodē.

Strādnieki — ieceļotāji nemēdzaattālināties no Tūjas mālu rūpnicas.

Jūrmala, augšup un lejup Tūjai, palika maz apdzīvota. Tā bija klusa vieta

līdz, septiņdesmitajos gados sāka iedalīt nelielus zemes gabalus Rīgas

darbaļaudīm — piemājas zemi (0,015 ha.) vasarnīcu izbūvei.

Stundām ilgi, īpaši darbdienās, varējām dzīvot vientulibā, saulē un

smiltis starp lielajiem akmeņiem jūras krastā. Vietām auga jūrmalas
kvieši. Pie Ķurmjraga joprojām apbrīnas vērtas bija Sarkanās klintis. Ap

ragu vairāki Rīgas mākslinieki bija nopirkuši sev vecas zvejnieku mājas;
centās tās salabot, sakopt; apdzīvot. Tajā laikā vēl varēja mājas pirkt,

nekļūstot par kollektīvās saimniecības locekli (kolchoznieku).
Mēs braucām arī ziemā: vējā un salā. Turvienmēr bija labi.

Ari mēs atradām vienu pamestu māju. Netālu no Oltužiem. Braucām,

šo to pielabojām, un cerējām, ka izdosies nopirkt... Bet nē! Pliko sienu

un caurā jumta saimnieks gribēja 5500 rubļus! Tā bija trīsdesmito gadu

otrajā pusē celta jaunsaimniecība. Kādreiz šeit bijis purvs, bet to

izgrāvjojot, uzcelta saimniecība. 20 minūšu gājiens līdz jūrai. Tātad: pieci
ar pusi tūkstoši par piejūras gaisu! Galu galā, var baudītjūru ari dzīvojot
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teltis. Acīm redzot bija lemts, ka mēs dzīvosim Vidzemes augstienē, jo

tagad Vidzemesjūrmala ir blīvi apdzīvota. Nedomāju, ka tas ir tieši tas,

ko mēs vēlējamies...
Vēl pāris gadus turpinājām braukt uz Anitas lauku mājām pie Tūjas.

Mums patika šis klusais, no parastā pilsētas trokšņa, nostūris. Vēja

appūstais Baltijas jūras krasts ar salīkušajām zvejnieku mājām, kuras bija

zivju un sāļuma piesūkušas, izkaltušas. Sie mazrunīgie ļaudis, to valoda,

sadzīve, miers un nesteigšanās. Šie moli un bākas. Šīs mūsu zemes

smiltis, kuras iemanījās visur ielīst...

Vitrupē katru vasaru bija telšu pilsētiņa. Tajā sabrauca garmatainie no

malu malām. Tos trenkāja milicija. Atkal un atkal. Bet tā bija Vitrupe.

Jelgavkrastu baznīcu nodedzināja 1972. gadā. Nejau garmatainie. To

parasti dara īsmatainie, bieži, uzvalkos ietērpušies. Nav arī tik uzkrītoši.

Vēl tagad, braucot uz Rīgu, var redzēt „apskaistinātās" drupas.

„Uzlabotas" par godu Maskavas Olimpiskajām spēlēm 1980. gadā, jo
atrodas tūrisma ceļa malā, šosejas Tallina-Rīga kreisajā pusē.

Liepupes baznīca celta 1784. gadā, un tajā bija 600 sēdvietu. Bija! No

dievnama drupām nav tālu līdz muižai. Bijušo kungu ēka labi

saglabājusies. Tā celta 1751. gadā. Veselas ari Liepupes muižas

saimniecības ēkas un krogs, kas atrodas pusceļā no pils līdz bijušai
baznīcai. Vējenes bez spārniem un bez cepures. Netālu no tām atrodas

aizmirstas ūdens dzirnavas. Pēdējo reizi šajā nostūrī bijām 1984. gada

pavasari, kad Liepupes klubā (bijušajā pilī) mūzicēja četras Rīgas roka

kluba vienības: Lauku Stunda, Tilts, Dzelzceļš un Archīvs. Atskanot

pirmajām Tilta skaņām, vairākas māmuļas nostenējās vien. Jādomā —

bija atnākušas klausīties RaimondaPaula dziesmiņas par mīlestību.

Bijušā Neibāde Ģldz 1935. g.), tagad — Saulkrasti, uzplaukusi. Jūras

piekraste no Pabažiem līdz Zvejniekciemam blīvi apdzīvota. Apkopta
izskatās Saulkrastu baznīca ceļa kreisajā pusē. Pilsētciematā (1950.)

tagad ir vismaz 6000 iedzīvotāju. To vidū daudz ieceļotāju. Nav jau
brīnums, jo elektrovilciena satiksme sasniedz Zvejniekciemu.

1969. -1972. un 1984. gada Sērsnas mēnesī.
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11. 1984. gada Kristus Augšāmcelšanās svētki.

Vai svētku diena ir piemērota ceļošanai? — Domāju, jā.
Pirms saules lēkšanas visi lauki un pļavas bija pārklāti ar spīdīgu

sirmumu — stipra salna, bet diena izvērtās saulaina un silta. Kāds

patikams pārsteigums, dzirdot strazda treļļus. Laikam iepaticies jaunais
būrītis?

Pārliecinājies par divriteņa iespējamo izturību, devos ceļā. Nodoms

sekojošs — izbraukt ārā līdz Ļauļēniem, tad cauri Pērkoniem pa Ērgļu
ceļu aizmīties līdz Upīškrogam aiz kura, iegriežoties pa labi, pēc četriem

kilometriem es nokļūtu Skujienā; tad, pārbraucis vēlreiz pāri Amatas

upei, mēģinātu „aizsniegt" Sērmūkšu miestu
..

un kas to zina kā tur ies?

Ceļa posms no Upīškroga pie Amatas līdz Skujienai ir skaists. Varbūt

tādēļ, ka šis ir neapdzīvots ceļš. Ap to kādreiz atradušās vismaz četras

lielas saimniecības. To vidū ari Kursenes, kuru paliekas vēl

saskatāmas.Un cik vēl no ceļa neredzamu drupu — senu mājvietu ar

skaistiem koku puduriem. Netālu no ceļa labajā pusē aizlokās Amatas

upe. Tā ari tālāk turpina tecēt austrumos ceļam. Tuvojoties Skujienai
ainava kļūst arvien necilāka, jo šeit iesākas milzīgs izcirtums. Tas radies

pēc 1969. un 1972. gada vētrām, kurās tika iznīcināti lieli mežu masīvi

Vidzemē. Tā vietā, lai ļautu apkārtnes iedzīvotājiem pašiem mežus iztīrīt

no kritušiem un bojātiem kokiem, vietējo kollektīvo un padomju
saimniecību vadības noslēdza līgumus ar līdzīgām Rietumukrainas

iestādēm, ļaujot svešiniekiem rīkoties pa Latvijas mežiem. Tā rezultātā

guculi — iebraukušie mežstrādnieki, sapelnīja milzīgas naudas summas,

pārāk neraizējoties par darba rūpīgumu. Vietā, kur atrodas izcirtums, ir

ievērojama pauguraine. No šejienes paveras brīnišķīgs skats Skujienas
virzienā. īpaši izceļas baltais dievnams koku pudura vidū. Tas rotā

apkārtni. Redzamas vairākas senas mājas, saimniecības ēkas, bijušais

krogs un kapsēta. Paveroties rietumu virzienā, vērojams Vidzemes

augstienes nolaidenums. Tālu, tālu — cik acs spēj saskatīt. Skatoties uz

austrumiem starp zilajiem pakalniem izdalās Elku kalns ar savu 260

metrus augsto virsotni (faktiski izceļas kalna galā uzceltais „televīzijas"

tornis). Žēl, ka tāds nozīmīgs kalns uz kādu laiku ir,norakstīts".

No Skujienas līdz Sērmūkšiem ir tikpat tālu kā no Upīškroga līdz

Skujienai, proti — četri kilometri. Pārbraucot pār Amatas tiltu, ceļš

turpmāk vijas kalnup. Apkārtne patīkama un piemīlīga.
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Bijušās muižas centra lepnums joprojām ir kungu dzīvojamā ēka,

taga(ļ — astoņgadīgā skola. Tā uzcelta skaistā kalniņā, apkārt — seni

koki. Netālu atrodas trīs dīķi. Tos ar Sērmūkšu ezeru savieno neliela

upīte. Sērmūkšu ciema parks iekārtots terasētā paugurā un aizņem mazliet

vairāk kā divus hektārus. Parkā ir stādītas galvenokārt vietējās koku un

krūmu šķirnes. Tieši pie skolas galvenās ieejas aug skaisti un labi

apkopti dzīvības koki. Tomērparks nav pārāk tīrs un kārtīgs.
Sērmūkšu ezera krastā atrodas skaista pussala, iespējama senvieta.

Aizbraucu līdz bijušās muižas kalpotāju dzīvojamai ēkai, kura tagad ir

pārvērsta par MTS (mašīnu — traktoru staciju). Savādi, viena no

senākajām celtnēm (1807.), bet tik nevērīgi atstāta bojā ejai. Pie skolas

atrodas vēl labi saglabājusies pienotava un senā „magazīne".
Galvenokārt, ēkas celtas no sarkana ķieģeļa, apdarei izmantojot arī pelēko
laukakmeni — tipisks Vidzemes muižu celtniecības stils. Pienotava

līdzīga savām māsām Drustos, Vijciemā, v.c.

Apskatījis visu, kas man šķita ievērojams, nolēmubraukt vismaz kādu

pusceļu līdz Bānūžiem. Straujos pagriezienos un ceļa līkumos

sasveicinājos ar senām, salīkušām ēkām. Tajās joprojām mīt ļaudis. Cik

savādi, neskatoties uz savu nožēlojamo stāvokli, šīs viensētu celtnes

tomēr man mīļaš, latviskas, pat skaistas. Kaut kas vienreizējs un

izteiksmīgs, raksturīgs tikai Piebalgai.

Ceļš ievirzījās mežā, tad sekoja Rāmuļu pagrieziens, un ceļa kreisajā
pusē, nedaudz tālāk — Cieļu kapsēta. Neliela, bet ar jauniem

apbedījumiem attālākā, no ceļa, galā. Tuvāk lielceļam, zem varenām

eglēm ieraudzīju melnamarmora krustu ar uzrakstu augšējā daļā:

MIERS AR JUMS!

betzemāk:

CBfIIUEHHMK 1 IIETP HKOBJIEB KJĪHBHH,
* 19 qiOHfl 1865 I\, fl3 RlOHfl 1911 T.

Izgājis no Cieļu kapsētas, sēdos uz divriteņa un mērenā, bet ilgā
nobraucienā „ripoju" garām vairākām saimniecībām, tad ceļi dalījās:
ozoliem apstādītais — pa labi, uz Upesmuižu! Vēl mazliet pa labi, un

priekšā spulgoja ezera zilgme. Tātad sasniegti Bānūži.

Labi, ka nolēmu braukt atpakaļ, jo pēdējie kilometri, īpaši kalnā, bija
ļoti grūti pārvarami. Nevarēju arī vairs nosēdēt uz sēdekļa — kā nekā bija
„nomīti" vairāk kā 40 kilometri pa smilšainu ceļu un ar draņķīgu
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divriteni, kurš izgatavots Baltkrievijā. Tam nav ātrumu jeb zobratu

pārslēga. Pat mans iepriekšējais, 1936. gada modelis Erenpreiss, bija
daudz izcilāks. Ļauļēnos mani aprēja suņi, laikam vairs nepazina šo

savādo riteņbraucēju?

1984. gada Sulu mēnesī.

* Mācītājs
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12. Koku muiža jeb Sidrabene.

Uz Latvijas kartes Koku muiža meklējama Zemgales novada

dienvidrietumu stūrī netālu no Lielauces un nedaudztālāk no Auces (8

km). Tagadējā Auce nav nekas cits kā bijusī Vecauce. Ir vēl trešā šī vārda

nesēja — Jaunauce; tā atrodas vairāk Lietuvas virzienā.
J V

No Auces uz Koku muižu var braukt pa Ezeres ceļu. So ceļu var

izmantot arī, lai nokļūtu līdz Saldum
, vienīgi aiz Ķēveles ir jānogriežas

pa labi. Manneizdevās braukt, pat ja būtu vēlējies — nebija arko.

Krietni saelpojies ceļa putekļus un pakarsējies saulē, sasniedzu šo

apdzīvoto vietu vēlā pēcpusdienā. Pirms tam biju jau kārtīgi izstaigājies

ceļa posmā Biksti — Auce.

Lēni, betneatlaidīgi piepildījās viens no maniem Latvijas apceļošanas

sapņiem — izteiksmīgais zemgaļu pilskalns, kuru mēdz saukt par

Sidrabeni. Šis
— spilgts terasveida pārstāvis. Viens no skaistākajiem

pilskalniem Latvijā atrodas bijušajā Kuldīgas apriņķa Zvārtes pagasta

Koku muižā pie Incēnu mājām. Bieži šo kalnu pazīst no māju
nosaukuma.

Bija silta, pat tveicīga Ziedu mēneša diena, kad pirmo reizi ieraudzīju

pilskalnu no liela attāluma. Apbrīnas vērtais vēstures liecinieks dižojās

spilgti dzelteno pjeneņu pļavu vidū. Tās ziedēja visur. Manšķita, ka pats

esmu pienene. Sīs dzeltenās, visuresošās auga manos matos, bārdā,

kutināja ausis, pildīja kabatas, — pat mugursomā tās spulgoja.
P-i-e-n-e-n-e-s un viņu pilskalns.
Skriešus tuvojos tam, un ne lēnāk, bet jau četrrāpus „svempos" tajā pa

visstāvāko nogāzi. Aizelsies uzrāpos plakumā, un nostenējos:
„Kāds skats! — Plaša, plaša tā zemīte,

kurā man jādzīvo.
Skaista, jauka, zili, zaļa
Piedevām vēl mīlu dod."

Nedaudz dūmakainā pēcpusdienā pavērās visbrīnišķīgākais skats uz

Mažeiķu pusi Lietuvā. Neticami, bet redzamība sasniedz 50 - 60

kilometrus. Sastingst skatiens vērojot, tad pārņem dziļš, patiess prieks.
Ir vēl vietas! Te es esmu: dzīvs, piedzīvoju, šodien, īstenībā.

Labi veidotais Incēnu pilskalns līdzīgs četrstūrim. Tā nogāzes ļoti
stāvas. Plakuma dienvidu pusē redzams uzbedums, 70 metrus garš un

septiņus metrus augsts. Pilskalna mītņu kārta vietām sasniedz pusotru
metru. Tajā daudz keramikas un kaulu lausku kā arī ogļu un trūdu.
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Lielauces pils*

Kaivēnu pilskalns (Sidrabene?).
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Pilskalna plakuma laukums ir 200 kvadrātmetri. Tas atrodas Avīkstes

upes kreisajā krastā. Domājams, ka 12. gadsimtā šinī pilskalnā

atradusies zemgaļu pils Sidrabene 1
,
kuru vācu krustneši nodedzināja

1290. gadā.

Upītes otrajā krastā it kā uzcelta jauna pils pēc Sidrabenes

nopostīšanas. Tautā šo vietu sauc par Meža kalnu. Tas nocietināts ar

diviem grāvjiem un līdz desmit metrus augstiem vaļņiem. Tā platība ir

1800 kvadrātmetru, bet ar niecīgu kultūrslāni. Meža kalns apaudzis
lieliem kokiem. Tā virsotnē trīs senas liepas, kurās iekārtas šūpoles.
Savāda sajūta...

y-—r

Meža kalns ir iegareni apaļš ar 60 x 70 metru laukumu. Sis

nocietinājums iekārtots osa galā, to atdalot ar divkāršiem grāvjiem.
Sidrabenes pilskalna pakājē apstrādā laukus. Tajos joprojām bieži

atrod senlietas. Austrumos pilskalnam atrodas sens kapu kalniņš, kas

tiek iznīcināts, ņemot no tā granti. Vēl daži gadi un nebūs šo senkapu!
Kāds vietējais zemnieks, atbildot uz manu jautājumu: „Kurp noiešu

dodoties pa šo ceļu — Saldū?", sacīja „Tālāk ceļš izbeidzas, jo tur

atrodas sarkanarmijas poligons". Un patiesi, autobuss, kas brauc no

Dobeles caur Auci, un uz Koku muižu, šeit griežas apkārt un brauc

atpakaļ. Tātad, ziemeļrietumu virzienā atrodas aizliegtā zona.

Atceļā līdz Rīgai man pagāja tikai nepilnas divas stundas.

Ikšķojot ir laba sajūta. Maksimālā pārvietošanās brīvība!

1984. gada Ziedu mēneša21. dienā.

1 EB LPD, 18. un 20. lpp.
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13. Doļu pilskalns.

No mūsu lauku mājām līdz bijušam Kosas pagasta namam ir 11

kilometri. Šeit ir lielāks ceļu krustojums, kur ceļi daloties aizved uz

Skujienu un Vecpiebalgu; uz Nītauri, Mālpili un Līgatni; uz Cēsīm, uz

Ērgļiem un Madonu. Cēsu virzienā ejot, līdz Sviestiņiem, kur atrodas

bijušais krogs, tagad — vairākģimeņu dzīvojamā māja ar šķūni ēkas otrā

galā ķimikāliju un minerālmēslu glabāšanai, ir četri līdz pieci kilometri.

Pēc tam jānogriežas pa labi un pa lauku ceļu jāturpina gājiens līdz Doļu

mājām Amatas krastā.

Nosoļot šo ceļa posmu no Mežuplejām līdz Dolēm paiet vismaz

trīsarpus stundas, kurām būtu vēl jāpieskaita tālākais ceļš gar Amatas

krastu līdz pilskalnam — vēl stunda.

Lai šo pārgājienu paveiktu, ir nepieciešama garāka diena, un mēs,

piecēlušies ļoti agri, cerējām to izmēģināt. Steigā negribējās mērot iecerēto

ceļu. Izrādījās, ka no Sviestiņiem uz Dolēm ceļš met lielu līkumu. Jau

tālāk, staigājot pa Amatas oļaino gultni, mēs pagriezāmies ar skatu pret
mūsu izejas punktu: dienvidaustrumu debess pusi. Vēl neatraduši

pilskalnu, gājām atpakaļ—joki! Bet tas bija vēlāk...

Vispirms pagājām garām jau pieminētajam krogam. Pie mežsarga Lāča

mājām uzcelta mežniecības strādniekiem vienkārša, baltu ķieģeļu māja
divos stāvos. Šeit var dzirdēt krievu valodu. ledami pa meža ceļu,

nokļuvām Dolēs. Ar saimnieku Maču pārrunājām bijušā pagasta ļaužu
likteņus un gaitas. Labi esot pazinis Jāni Pētersonu no Mežuplejām. Cik

patīkami — visu kosēniešu atmiņas par Jāni ir tās labākās. Saimnieks

parādīja neredzēti dzīslainu akmeni, kas bija iemūrēts kūts sienā. Kā daba

rotā. Izstāstīja, kā vislabāk nokļūt līdz Doļu pilskalnam —jāejot tieši pa

upi; pakrastu iedami, noteikti paiešot tam garām.
Gudri vārdi, kuri vēlāk piepildījās.
Noāvuši apavus, sākām iet pret straumi pa Amatas akmeņaino gultni.

Sākumā aukstais ūdens stindzināja locekļus, piesarka kājas. Neticami

savāda šī upe — Amata! Vienos akmeņos, it kā kāds tīši tos būtu

sametis. Dažādi: sīki, asi un šķautņaini; lieli, „apsūnojuši zemūdens

bluķi". Cik glumi! Te upe nav dziļa. Tikai vietām līčos iznāk lielāka

mērcēšanās.
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Bijām gājuši nepilnu stundu, bet joprojām nekādu pilskalnu

nemanījām, lai gan Doļu saimnieks teica; „Tepat, netālu; kādu

puskilometru".
Ik pa laikam rausāmies augšā, stāvajā, mežonīgi apaugušajā krastā.

Gribējās ieraudzīt vismaz kaut ko līdzīgu meklējamam pilskalnam.
Nekā!

Kādi attāli nostūri Latvijā. Liekas, te cilvēks sen nav spēris savu

kāju.
Kad Draugs bija stiprāk savainojis pēdu un atsēdies uz akmens, lai

atpūstos un pārdomātu šīs trakulības izredzes, es nolēmupaiet uz priekšu
viens. Tur tālumā, upe meta straujāku līkumu un iepretim mūsu atpūtas

vietai bija redzams stāvs, eglēm apaudzis krasts. Kāpu tajā. Pagrūti.
Beidzot augšā! Pārgājis skaistai pļaviņai, priekšā ieraudzīju ūdeni. Tālu

lejā. — „Kāda paliela Amatas pieteka", nodomāju. Nokāpis lejā,

straujajā tecējumā pamērcēju kājas. Skaļi saucu Draugu. Klusums.

Vēlreiz. Atsaucās, bet balss skanēja kaut kur no meža!

„Hm, vai būs gājis meklēt pilskalnu pa kādu citu ceļu", pabrīnījos.
Sāku iet lejā pa straumi. Pēc pāris simts metriem saucu atkal. Šoreiz

atbildi saņēmu ātri — tieši pretim. Savādi. Gāju uz balsi, un ieraudzīju

Draugu sēžam uz akmens.

Pārrunājām notikušo. Draugs visu laiku bija palicis sēdot uz vietas.

Tagad „pieleca", ka biju pagājis pilskalnam garām, jo, kāpjot kalnā, Doļu

pilskalns bija palicis man pakreisi. Es taču pārgāju pāri jaukai pļaviņai.
Šoreiz kāpām abi., Jā! Te tu esi, pazudušais vientuļnieki Dziļi mežā,

projām no apdzīvotības!"

Šeit Amatas krastā bija izveidojusies dabīga radze. Kreiso krastu

Amata aptek no trim pusēm. Pašā ragā krasts arvien nobrūk. Tas liek

domāt, ka radze kādreiz bijusi daudz garāka. Otrā krastā izveidojies
paprāvs līcis. Tajā sadzīti milzīgi koki. Tie guļ krustām šķērsām, cits

citam pāri.
Doļu vai Amatas pilskalns atrodas vismaz desmit metrus virs upes

līmeņa. Vietā, kur radze ir visšaurākā, plakums ir tikai 17-19 metrus

plats. Te izrakts grāvis. Tas vairāk kā četri metri dziļš. Otrs grāvis
atrodas 25 metrus aiz pirmā un ir nepilni divi metri dziļš. Pie pirmā
grāvja, pilskalna plakuma pusē, izveidots vienu metru augsts uzbedums.

Neskatoties uz nogruvumiem, pilskalns ir joprojām 30 metrus garš un

22 metrus plats. Nav dziļa mītņu kārta, vietām no 0,5 - 0,8 metriem.

lespējams, ka šis, izmēros nelielais pilskalns ticis arts. Pieņemot, ka te

agrāk nebija tik tuvu meža, tas ir ierasti. Tagad meža valstība!

Ernests Brastiņš izsaka domu.i ka šis, maza plakuma pilskalns,
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ikšķojot 4

senāk, varbūt ir bijusi meža paslēptuve kara gadījumā. Šā vai tā, Doļu

pilskalns ir iespaidīgs; pirmkārt — tā atrašanās vieta jeb novietojums pie
upes, otrkārt — klusais meža nostūris.

Ļaudis teic, ka upē pie kalna atraduši pulksteni (zvanu).
Lai mūsu mežainais ceļojums būtu krāšņāks, uz Cēsu lielceļu gājām

ārā pie Kosas pārdotavas. Biezajā mežā laimīgi neapmaldījāmies.

1984. gada Rudzu mēneša 11. dienā.

1 EB LPIV, 101. lpp.

DOĻU PILSKALNS
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14. Desmitkārtīgas lietavas, vai kā pārvar purva rāvu.

„Pirms četrām dienām apmeklējām Doļu pilskalnu, un šodien ceram

atrast tā Bānūžu brāli", domāju, iedams pa smilšaino ceļu. Bijām

uzsākuši mūsu kārtējo pārgājienu, — šoreiz: Ļauļēni — Kosa —

Skujiena — Sērmūkši — Bānūži. Aiz priekšpēdējiem mūs „apsveica"

aukstais rudens lietus. Pūta spēcigs ziemelis, stindzināja rokas. Uzspīdot
saulei, pēc brīža kļuva karsti un nācās plēst nost uz sevis uzraustās

drānas. Šī bija pirmā pastaiga uz Upesmuižu Draugam, bet otrais

apmeklējums man. Tagad, ceļojot divatā, izrādīju visas man zināmās,

uzmanību piesaistošās un vēsturiskās vietas: Skujienas baznīcu,

Sērmūkšu ezeru, Cieļu kapsētu un vēl daudzko citu. Pārdomas izraisa

kapsētā redzētā latviešu pareizticīgā mācītāja atdusas vieta. Kas tik latvieši

nav bijuši: katoļi, pareizticīgie, luterāņi, baptisti, adventisti u.t.t., bet cik

daudz ļaužu irpalikuši savu tēvu tēvu ticībā? Lietuviešiem vieglāk— visi

katoļi un punkts!

Vienmēr esmu centies saviem ceļa biedriem arī parādīt kaut ko sen

aizmirstu jeb citiem nezināmu. Tā arī šoreiz.

Aiz Bānūžu pagrieziena, kas ved uz ezeru un Lodi, nolēmām tuvējās

mājās apvaicāties par meklējamo kalnu un nelielo Lodeskoka baznīciņu.

Kāpām kalnā, kur, jādomā, senāk atradās muižas pārvaldnieka jeb pašu

muižkungu māja — skaistos, senos kokos ieaugusi. Bijušajā mūra kūtī

— iekārtots veikals # 93, vismaz tā ir lasāms uz skārdotā, aplupušās
krāsas uzraksta virs kādām durvīm. Te to daudz; lielākas, mazākas,

aizmūrētas; citas — ar smagu dzelzs aizdari priekšā; vēl kādas —

aizsistas ar nomaļniekiem. 1

„Spērāmies" iekšā. Tur ļaudis raudzīja kaut ko nopirkt. Bez

konserviem un zilajām sūdu mušām šajā telpā vēl turējās spēcīga,

gandrīz, no kājām triecoša, šaušalīga smaka. Labi ka ūsas — tās kā filtrs,

attīrītājs. Jautājām bodniecei par pilskalnu, kuram jāatrodas tepat
ezermalā pie Melnupītes. Jā— esot, bet mums jāejot,,Jūk, tur", rāda ar

pirkstu kādāvirzienā, tur, kur abi ezeri (Bānūžu un Ilzes) saejot kopā, —

tur mēs tikšot pāri
... jā, bet līkums gan esot.

Kad jautāju, vai tad nevar iziet „pa taisno", — publika nostenējās
vien. Tur esot dūksts un purvs, akači un ūdens— dzīvi pāri netikšot...

Sacījām: „Vai tad dzīvi vairs neizskatāmies, jo esam raduši iet bez

līkumiem". Nu nezinot, nezinot, Tomērriņķī būtu drošāk
...
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Bānūžumuižas ēka.

Skujienas luterāņu baznīca.
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—„Paldievs!" Pārjautājuši vēlreiz pareizo virzienu pāri purviņam,

sacījām: „Visu labu Jums šeit paliekot". Saskatījos ar Draugu: „Uz

priekšu!", un, raitā solī nokāpuši no kalna līdz ceļam, iesoļojām mitrā

pļavā. Tieši mums pretim vajadzēja būt mūsu lolojumam. Jau pēc pāris
desmit metriem sāka šūpoties zeme zem kājām, un nolēmām noaut

apavus. Tā vai citādi — iesmelsies pat garajos gumijas zābakos
...

domāts, darīts. — „Vai, kādi auksti dubļi!" Sperot soli, grūti paredzēt,
cik dziļi kāja iegrims. Vietām — pāri par celi. Ap stilbiem burbuļoja
melns ūdens — īsta rāva, līdzīga tai, kādu mēs dzeram kafiju. Bet kafija
ir laba tikai tad, ja tajā ievelkoties pa virsu peld zilgani riņķīši līdzīgi, kā

nafta izplūst jūrā. Te bija kā kafijas krūzē un kā jūrā...
Centāmies turēties vairāk pa labi, jo no mums pa kreisi spulgoja

ūdens atvere. Vietām tādi kā akači...

„Ja nenogrimsim, varbūt ieraudzīsim Bānūžu pilskalnu", jokojām.
Pārbriduši Melnupīti, savā priekšā ieraudzījām pickalnīti. Ejot tuvāk

— pārrakts kalns. Tieši šajā vietā bijām nonākuši pie diviem grāvjiem,
kuri atdalīja šo zemes stūri no pārējā kalna. Neskatoties uz Bānūžu

kalnaino apvidu, pilskalns — ierīkots pazemā vietā, kur tam austrumos

pieplok ezera pļavas, bet dienvidos — nelielā Melnupīte. Starp abiem

grāvjiem ir neliels pakalninš jeb uzbedums. Pēc Brastiņa novērojumiem 2
grāvju garums ir 70 metri. Pilskalna augstums — 12 metri. Tā laukums

50 x 50 metri. Niecīga trūdukārta. Tā kā šeit bija biezi saauguši koki

— krietns mežs, tad bija grūti saprast īstās pilskalna formas — pilskalns
grūti pārraugāms. Nolēmām apmest loku garkalna nogāzi, bet to darot

nomaldījāmies, un pat pēc stundas garas meklēšanas vairs nevarējām
atrast. Atkal sāka līt. Vairākkārt pārbridām kādu upīti. Cieļupīti? Tā met

bezgalīgus līkumus.

Iznākuši slapji ārā no meža, tajā vairs nevēlējāmies doties un brist

vēlreiz papurvu — arī ne.

Kādreiz pilskalna tuvumāesot tecējis Svētavots. Dažus gadus atpakaļ,
kāds traktorists neapdomības dēļ toaizaris.

1984. gada Rudzu mēneša 16. dienā.

1 Parnomaļniekiem sauc dēļus ar nepastrādātām malām, kuri rodas sākot un beidzot

zāģētbaļķi.

2 EB LP IV, 99. lpp.
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15. Latgalē (Borovka — Tartaka — Augustinišķi —

Kapalava — Garavija — Krāslava).

Svētīta Tu, brīnišķā Latgale — senā Māras zeme!

Gods Taviem dievnamiem, prieks par Taviem ezeriem.

Vēl Ingunai Latvijā esot, gribējām aizbraukt uz Krāslavu un apskatīt,
tuvāk iepazīt Latgali: Aglonu, Rēzekni, Ludzu, Dagdu v.c. Bet ar

gribēšanu vien ir par maz. No lielā ceļojuma nekas neiznāca. Neiznāca

tādēļ, ka pēdējie, kopā pavadītie gadi bija pārāk aizņemti un drudžaini, jo
katru mēnesi braucām uz laukiem, mūsuMežuplejām; savu laiku paņēma
arī maizes darbs. Pārējo, itkā brīvo laiku pavadījām „plēšoties" ar čekas

radītajiem šķēršļiem.

Atgriežoties no A.S.V. konsulāta Pēterburgā 1981. gadā un caur-

braucot Pleskavai, Ostrovai, garām Rēzeknei, cauri Treiču purvam un

gar Jēkabpili ārā uz Daugavpils šosejas, raugoties pa spēkratu logu,

izveidojās paviršs priekšstats.
Kādreiz pamatskolas pēdējās klasēs braucām ekskursijās ar gariņu"l

pa Latviju, ieskaitot Latgali. Tomēr šie braucieni jāuzskata par pārāk

nenopietniem izziņas guvumiem pat bērnam vai pusaudzim.

Izgājušā gada vasarā vienkārši pietrūka laika un varēšanas

„aizstiepties" līdz Latgalei...

Sakarā ar iespējamo Daugavpils HES izbūvi, gar Daugavu līdz pat
Krāslavai tiek veikti archaiologiskie izrakumi (vairākas vasaras), un

laimīgākārtā — tur darbojās daži paziņas, pie kuriem varētu pārnakšņot.
Atbrauca no Kaunas Vladas, sagatavojām visu nepieciešamo

ceļojumam un izbraucām no Imantas pa apvedceļu līdz Daugavpils

šosejai pie Salaspils. Mums atkal labi veicās. Nomērojam attālumu līdz

Izvaltai, netālu no dzelzceļa stacijas, piecās stundās. Pa ceļam piestājām

pie Borovkas katoļu baznīcas. Tai cieši klāt kreisajā sānā uzcelts

dzīvojamais nams, kurš savienots ar dievnamu, bet pa labi piebūvēts
veikals. Borovkas baznīca atrodas pašā ceļa malā. Tā bija slēgta. Vēlāk

dzirdējām no archaiologiem, ka baznīcas iekšpuse ir ļoti nabadzīga, pat
tukša. Tajā nav senu relikviju. Altāri nerotākāda sevišķa svētbilde jeb

altārglezna.
Dažus kilometrus aiz Borovkas pa labi nogriežas ceļš uz Tartakas2

zvēraudzētavu.
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Nogājuši kādus divus kilometrus pa zemes ceļu, ieraudzījām lauka

vidū nelielu kapsētu. Tajā guldīti arī ļaudis no Muļķu mājām — mājām,
kuras mums vajadzēja atrast. Spriežot no uzrakstiem uz krustiem un

kapu plāksnēm, šeit atdusas latvieši, poļi, krievi. Savādi, ka krievi katoļu

kapos(!).

leejot nelielā mežiņā, no kādas pļavas pavērās skats uz Tartakas ezeru.

Par to, ka tas ir Tartakas ezers, uzzinājām vēlāk. Nosoļojām vēl kādu

jūdzi līdz nonācām bezcerīgā un necilā vietā; lērums pussagruvušu vai

tikko uzceltu (nav saprotams) šķūnīšu, daži skumjas uzdzenoši, pajauni

ķieģeļu nami, vistas, suņi, truši... pietrūka vēl tikai cūku, kuras vārtītos

dubļos. Briesmīga, pat neiedomājama smaka —no tās ilgi netikām vaļā.

—Redzi, kāda tu esi, — zvēraudzētava... ru!

Taujājām par Muļķu mājām un archaiologu ekspedīciju līdz nonācām

ezera otrājā krastā. Beidzot kāds sakarīgs cilvēks — igaunis (!) „smalki"

izstāstīja kā meklējamā vieta atrodama. Krustcelēs ieraudzījām Sv.

Marijas ceļa altāri — izpostīts, padzisuši uzraksti, bet saskatāmi. Tie

poļu valodā un ir attiecināmi uz pēdējo gadu simtu miju.

Izrādījās, ka izrakumi tiek veikti vienīgi Augustinišķu ciemā, tieši

iepretim Vecbornei (Daugavas kreisajā krastā) pie Noviku mājām. Pētīja
kādu kapulauku. Tas atrodas Ūdrīšu ciema padomes territorijā. Senajai

kapsētai izvēlēta skaista vieta stāvā Daugavas krastā. Novērtējamā platība

ap 750kvadrātmetriem. Šie viduslaiku kapi ziemeļos robežojas ar kalnu

Krasnaja Gorka*, bet austrumos un ziemeļos to, diemžēl, ir postījis trīs

līdz četrus metrus dziļais grāvis. Upe — kapsētai dienvidos. Kapi
attiecināmi uz 14. -15. gadsimtu.

Augustinišķu ciems ir tirā etnogrāfija. Lēciens 100 gadus atpakaļ. Šeit

nav elektrības. Dzīvo ļaudis, kuri līdzinās krieviem - sajaukums (krievi,

baltkrievi, poļi, lietuvieši) un izbijušie latvieši, tie vairs „lāga" neprot
latviski. Šeit nevar būt runa par īsti latvisku dzīves ziņu. Pēdējie gadsimti
ar cittautiešu uzslāņojumiem ir atstājuši savu, neizdzēšamu iespaidu.
Tomēr īpatna šī sādža ar tās iedzīvotājiem. Būdeles izvietojušās gar

Daugavas krastu. To nav daudz, varbūt četras līdz piecas dzīvojamās

mājas, un katrai pirtiņa! Likās, ka melno piršu ir vairāk kā māju. Kaut

vai pussagruvušās, tomēr— pirtis. Sādžā nav nevienas akas. Netālu,

dažādos virzienos, tek divi avoti. No tiem ņemūdeni dzeršanai un ēdiena

pagatavošanai.

Gandrīz pretim Augustinišķiem, mazliet augšup pa upi atrodas

apdzīvotā vieta Kaplava. Pirmajā vakarā to ieraudzījām, kad apskatījām

Daugavas labajā krastā kapsētu, un šo vietu sauc Kapalava. Cik līdzīgi!
Kreisajā krastā Kaplava izskatījās ļoti skaisti — tuvojās saulriets. Tā ir
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Borovkas katoļu baznīca.*
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Borovkas baznīcā.*
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Augustinišķu sādžas Muļķu mājas.*

Augustinišķu sādžas māmuļa.*
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Augustinišķu sādžas dzīvojamāmāja.

Pirts.
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Kaplava.

Daugava pie Kaplavas.*
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Daugava pie Novikiem.*

Skats no Kapu kalna pie Novikiem uz Daugavas kreiso krastu.*



Izrakumi pie Novikiem

"Melnā" pirts pie Garavijas.
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Garavija.

Katoļu kapsēta Daugavas labajā krastā ceļā uz Krāslavu.
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izvietojusies ieplakā starp nelieliem strautiem. Piekalnitē rotājas maza un

vienkārša pareizticīgo bazniciņa. To apņem vairāki nami. No pretējā
krasta varēju saskatīt kādu koka tiltu, kas savienoja divus paugurus.

Mūsu, t.i., labajā krastā stāvot, varēju iedomāties, ka tik pat labi esmu

gadsimta sākumā, jo tuvumānemanīju neko mūsdienīgu jeb padomisku.
Tepat pie kājām no zāles rēgojās kādas nelielas ēkas pamati, varbūt siena

šķūnītis, bet drīzāk — pirtiņa.

Ceļā no Kapalavas līdz Krāslavai apskatījām vēl trīs senas kapsētas.
Pēdējās divās apbrīnojām lielus, apsūnojuša koka krucifiksus. Visās

šajās kapsētās atdusas daudzpoļu.
Neizsakāmi skaists ir pārgājiens augšup pa upi. Gandrīz visu ceļu

nostaigājām gar pašu Daugavas krastu. Vietām, ar grūtībām lauzāmies

cauri saaugušajiem krūmiem. Te kādreiz bijušas ganības.

No Kapalavas devāmies mežāpa nelielu, smilšainu ceļu. Abās pusēs

bija blīvi saaugušas priedes. Kociņi stādīti pirms gadiem 40, līdzīgi kā

kapu kalniņā pie Novikiem; — kociņi, tādēļ ka tie pārāk cieši kopā
sastādīti, ir izauguši kā pamežs — ne šis, ne tas

...

— tipisks padomju
saimniekošanas veids. Kapulaukā archaiologiem visu laiku bija jāmokās
ar šo priedīšu saknēm. Dažus gadus atpakaļ Vidzemē dzirdēju kādu

mežzini sakām; „Nost ar senatni, — mēs dzīvojam šodienā, un rīt

vajadzēs tautsaimniecībai kokmateriālus. Kurbija mežs, turjābūt mežam,

pat, ja tur vēl atrodas seni kapi jeb pamestas mājas".
Mūsu ceļš pāris jūdzes turpinājās pa šo mežu, tad iznācām nelielā

klajumā, un, ejot vēl tālāk upes virzienā, t.i., pa labi, nonācāmjau lielākā

klajā vietā. Lejā, tālu priekšā vīdēja Daugavas ūdeņi. Tie — rāmā

plūdumā. Pagriezāmies vēlreiz pa labi — pamestas mājas, bet pa kreisi

— skaista, iekopta saimniecība. Izjautāju saimniecei tuvāko ceļu līdz

Krāslavai. Viņa man atbildēja daļēji krieviski, daļēji poliski un

baltkrieviski. Pēdējās valodas ietekme bija pārsvarā. Laipni izstāstīja

ceļu. Re, kādas priekšrocības padomijas pilsonim — starptautiski, visu

saprot.

Raugoties vecajā ģenerālštāba kartē man izskatījās, ka atrodamies

vietā, kuru sauc Garavija (Garavije). Šeit stāvs krasts un brīnišķīgs skats

uz upi un tās ieleju. Upe metastrauju līkumu. Lejā pie Daugavas ganījās
aitas un govis. Mūs pavadīja lieliska sajūta, kāda mums nebija visu

iepriekšējo ceļu. Jūtamacilvēka labdarība, — tepat ap mums, klātiene, —

tātad, arī Dieva. Neliels vējiņš viegli glaudīja matus. Sveica saule no

pretējā krasta. Mirdzināja Daugavas ūdeņus. Skatam pavērās zili zaļās

mežu tāles.

— Ko vēl labāku rast, šeit, uz Zemes. — Nirvāna.
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Uzkavējušies Garavijā, ieturējām nelielu maltīti, protams, ar kafiju, un

devāmies pa meža celiņu lejup Krāslavas virzienā. Vietā, kur šķērsojām
strautu, Vlada priekšā parādījās Velis jeb Dvēselīte neliela balta

mākonīša veidā. Tā mūsu priekšā šķērsoja ceļu jostas augstumā. Biju

aizdomājies, kad Vladas, pieskāries manai rokai, vērsa manu uzmanību

uz šo parādību. Jau otro reizi šajā dzīvē — Zīmes!

Domīgi iznācām pļavā, kur nesen bija nopļauti skaistie, dzeltenie

rudzi. Izskatījās, ka šeit varēja būt kāda senvieta. Uz to mudināja

piemērotā vieta: pusaliņu no abām pusēm ieskāva strauts. Kādas stāvas

nogāzes!

Ejot tālāk pa kreisi palika Zalkšu kalns, tad vēl viena katoļu kapsēta.

Joprojām mūs priecēja brīnišķīgas ainavas upes un tās krastu ietvaros.

Pirms Krāslavas devāmies augšā pa kreisi lieceļa virzienā. Tur sākās

mūsu atceļš uz Rīgu.
—Paliec sveika, Daugaviņa! Uz drīzu redzēšanos! 4

Apvidū no Daugavpils līdz Krāslavai latviešu archaiologi vairākus

gadus veica izrakumus, par kuriem maksāja paredzētās Daugavpils

spēkstacijas vadība.

Cik pēkšņi devīgi, kad nolēmuši zemi postīt!s

Bez izrakumiem Tartakas ezera krastos un pie Novikiem, izpētīja arī

agrā dzelzs laikmeta apmetni pie Vilmaņiem, Ūdrīšu ciema padomes
zemē. Pie Novikiem (netālu no Augustinišķiem) atsedza 136

apbedījumus. Grūti veicās, jo vairāk kā divus mēnešus nevarēja tieši uziet

šo vietu. Pirmās ziņas par iespējamās kapsētas atrašanās vietu ieguva jau
1971. gada apzināšanas ekspedīcijā. Vajadzēja izrakt vismaz 90

kvadrātmetrus zemes grāvju, lai uzdurtos kapiem. Kapsētai ir iegarena
trijstūra veids. Varbūt tādēļ, ka vairākkārtīgos plūdos kapi izskaloti, un

pēdējos — daļa to iebrukuši Daugavā. Diemžēl, izpētīja tikai to kapsētas
daļu, kuru appludinās pēc spēkstacijas izbūves, proti: neraka

ziemeļrietumu daļā. Manradās iespaids, ka ar mirstīgo atliekām izrīkojās
pārāk nežēlīgi, bieži, sametot kaulus vienkārši kaudzēs. Daļējs
izskaidrojums šādai rīcībai — nepietiekoša līdzekļu piešķiršana
pētniecības darbam, nelielais pētnieku — darbinieku skaits, kas svārstījās
no septiņi līdz trīs, ko pastiprināja ateistiskas iekārtas pazīmes, t.i.,

necieņa aizkāpa dzīvei un nepietiekoša uzmanības veltīšana nomirējiem,
tātad, iepriekšējām paaudzēm — senčiem.
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Kapsētā pie Novikiem mirušie apglabāti tapotos koka zārkos.

Vairums bērnu, bet to starpā ari sievas un vīri. Atrada rituālu ugunskuru
vietas. Kapsētas senākajā daļā izraka bagātīgus apbedījumus. Vīriem

vienmēr doti līdzi jaunā dzīvē kara piederumi, un vienmēr— naži. Saka,

ja nazis ielikts nomirējam rokās, tas liecina par asinsatriebību. Sieviešu

kapos atrada daudz saktu v.c. rotājumu. Tātad, vienā kapsētā — gan

skeletkapi, (gindeņkapi), gan uguns kapi. īpaši spilgti palikuši atmiņā
divi:kāda kropļa kapa atsegums, kur ļoti labi varēja redzēt saliekto —

slimo kāju, un, vainadziņa paliekas ap kādas jaunavas galvaskausu.

Zīmīgi,ka kapos atrastie priekšmeti bieži raksturīgi lietuviešiem.

Bez jau pieminētajām vietām, izdarīja izrakumus Janomoles uzkalniņu

kapulaukā, Peščankas apkārtnē; senajā Dinaburgā (pilsētiņa un pils);

Kaplavā (Krāslavas raj.); Salienas ciemā pie Kerkūzu mājām

(Daugavpils raj.) un netālajos Franču kapos.

Nozīmīgi pētījumi veikti Indricas pilskalnā (Krāslavas raj.) un pusotru
kilometru attālajā apmetnē, kuras platība sasniedz 1 hektāru.

1984. gada 29. - 30. Rudzu mēneša dienai.

1 RAF ražotais tūristu autobuss ar nepilnām 30sēdvietām, tajā parasti bērniempalika

slikta dūša.

2
Apdzīvota vietanelielaezeriņa krastā (zivju dīķis) četrus kilometrusno Daugavas,

tikpat no šosejas, uz kartes meklējama starp Daugavpili un Krāslavu.

3
Sarkanais kalniņš.

4 Otrreiz šo gājienu neiznāca mērot.

5 Ar Latvijas PSR Ministru padomes un īpašas Maskavas komisijas lēmumu visi

iesāktie priekšdarbi tikapārtraukti, jo iecere atzīta par nelietderīgu(!).
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16. Babīte.

lerasts ceļš cauri Kalnciemam... No Imantas līdz Babītei tikai dažu

minūšu brauciens, bet šo ceļa posmu bieži esmu skrējis: četri un četri ki-

lometri. Kadbija izjūta skriet vairāk un ilgāk, mēroju gandrīz divtik gaņj

ceļu pa mežu līdz Lācara kapsētai. l Skuju koku ielokā, kādā plašā pļavā
novietoti vairāki torņi. Tajos iestiprināti vadi ar cilpām. Šo uzstādīto

iekārtu Latvijā sauc par „zāģi" — Rietumu raidstaciju traucētāji.
Babīte man ir labi pazīstama. Septiņdesmito gadu sākumā šeit īrēju

istabu pie mūzikas skolotāja, kuram bija ļoti skanīgs uzvārds —Kodols;

ari ielas nosaukums bija „līdzvērtīgs" — Cidonija. Toreiz Eduarda

Kodola māja bija nokrāsota rozā krāsā. Ēkai bija divi stāvi. Koka mājas

otrajā stāvā man bija neliela jumta istabiņa.
Jau tad kopā ar draugiem bijām izstaigājuši apkārtnes mežiņus;

ogojām un sēņojām. Bija netāls gājiens līdz Babītes luterāņu baznīcai. 2

Pa asfaltēto ceļu to varējām sasniegt 15 — 20 minūtēs. Tas tālāk aizveda

līdz Bulduru lauksaimniecības technikumam. Apkārtnē bija lieli ābeļu
dārzi. Aiz baznīcas atradās sena kapsēta. Daži pieminekļi tajā bija
attiecināmi uz 18. gadsimta otro pusi, bet pašā kapu kalna galā —

izpostīti vācu baronu kapi ar izmūrētām apakšzemes velvēm. Kapsētu

apjoza mūra žogs. Arī šajā kapsētā apbedīts viens Latvijas armijas
karavīrs, kas atdevis savu dzīvību 1919. gada cīņās. Vairāki simtgadīgi
ozola krusti, 19. gadsimta metallkalumu nožogojumi v.c.

Babītes baznīca celta no 1872. - 1874. gadam un iesvētīta 16. Ziedu

mēneša dienā. Ap dievnamu sastādītie koki izauguši lieli un vasarā tie ar

savu lapotni pilnīgi apņem ēku tā, ka redzams vienīgi smailais tornis. Pie

galvenās ieejas, sienā iemūrēta Latvijas laiku uzmērīšanas zīmotne ar

republikas gērboni: ~1934. 0529. Valsts nivelēšana."

Kapsētā sastapu 11 gadus vecu meitenīti, kura aplaistīja puķes un

darīja citus apkopšanas darbus. Atbildot uz manu jautājumu, viņa
paskaidroja, ka darot to pāris reižu nedēļā — kā atnākot no skolas tā

uzreiz dodoties uz kapsētu.
Babīte, kā lielpilsētas pievārtē parasts, irblīvi apdzīvota.
1919. gada Lapu mēnesī ap Piņķiem (Babīte) risinājās sīvas kaujas.

1983. gada vasarā un 1984. gada rudenī

1 Tagad, Lāčupes kapsēta
2 Agrākajai Piņķu draudzeipiederēja divas baznīcas — Babītes un Sv. Annas; tā tagad

atrodas Kalnciema šosejas labajā pusē.
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Babītes luterāņu baznīca.
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17. Imanta — Salaspils — Līvāni — Daugavpils —

Krāslava — Grāveri — Aglona.

Katram pa mugursomai, pacelts īkšķis, bremžu troksnis, putekli.

—,labdien, vai braucat ārā uz Daugavpils šoseju?"

—.Jā!"

— lieliski. Vai drīkst ar Jums?"

— ,JLūdzu".

Svempāmies iekšā šajā bleķotajā kārbā un trijatā kratījāmies pa

apvedceļu, kas gar Tīreļa vienu malu, šķērsojot Bauskas šoseju, pāri

Rīgas spēkstacijas aizsprostam pirms Salaspils izveda mūs uz

Daugavpils šosejas.
Tieši šeit, kur ceļi met līkumus un apļus daloties, zinātājs var ieraudzīt

Daugavas otrā krastā izdalāmies Daugmales pilskalnu. Upe šajā vietā ir

stipri uzplūdināta un veido milzīgu ūdenskrātuvi. Izskatās baismi! Krasti

iebrūk, Daugavai nav ielejas. Tikai elektrovadi un stabi.

Līdz Ogrei ceļš ir kā vairākjoslu šoseja — pirmais tāda veida

ātrumceļš, ko izbūvēja pēc kara, bet tagad kļuvis par šauru un ir

nolietojies. Aiz Ogres ceļš kļūst pavisam šaurs, kas ir tik ierasti šejienei,

t.i., divas ailes jebjoslas, viena pretī otrai. Šo satiksmes ceļu lieto ļoti
daudzas automašīnas, un bieži lielās noslogotības dēļ braukšana norit

samērā gausi.
Gandrīz bez apstāšanās nobraucām līdz Līvāniem, kur piestājām.

Palīdzēju autiņa vadītājam nopirkt skaistākās un derīgākās Latvijas
skatukartītes. Avīžu kioskā pamanīju Clark Terry Big Band skaņuplati.
Tā ar licenci bija pārspiesta no Pablo Records. Oohh, beidzot Padomijā

paveras durvis amerikāņu džezam. Rīgā tādu nedabūt. Te, laikam,

neklausās misiņgrauzējus?!

„Latvija — pretstatu zeme." — „Nē!" „Kā tad ne, palūkojies tur; pašā

pilsētiņas centrā, gandrīz pie galvenā krustojuma uz sarkanķiegeļu
divstāvu ēkas, aizklājot veselu stāvu, stūri milzīgs 'sārtais' ".

„Kas?"

„Nu vot, plakatik!"
Vairāk izskatās pēc Mao Ķīnas pakļautajiem ar izteiksmīgi aziātiskiem

sejas vaibstiem — divi attēlotie jaimīgie"padomju pilsoņi. Bet varbūt

ķīnieši jau klāt? Protams, pilnībai — kā vajag— tizli smaida. Šo idillisko
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Latgale: 15., 17., un 18. nod.
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LīvānuKSŠ Rīgas un Komjaunatnes ielu stūrī.

Bijusī Krāslavas luterāņu baznīca (tagad mūzejs).
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Jozefa Karņicka kaps Krāslavā.

Krāslavas Sv. Donātakatoļu baznīca.



120

Bijusī pareizticīgo baznīca Krāslavā.

Aglonasbazilika.
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ainu papildina cerīgs uzraksts:

pārtikas programma — visas tautas lieta!"

„Klau, taču nemelo! Visas tautas lieta".

,
Jā, jā — visas, bet ne latviešu".

Stūrains veča ģīmis. Šķiet, ogļracis — Latvijā! Varbūt Vorkutas

atgādinājums? Smaidīga un „pilntiesīga" sieviete ar 50-to gadu modes

lakatiņu ap galvu ar vienu roku drošsirdīgi vadaautomašīnu.

Kādu?

Protams, kravas!

Zem saukļa banāli lakotas durvis ar ieeju BKSŠ I.
Atceros, ka par šādiem „brivprātīgājiem" autoinspekcijas palīgiem,

kuri uz stūriem stāv un cenšas atrast satiksmes un sabiedriskā miera

traucētājus vai pārkāpējus, kāds takša2 šoferis man teica:

„Kas tur uz stūriem stāv? Tie, kuriem nestāv!"

Jā, zīmīgi, jo šiem ļaudīm patiešām nav labākas nodarbošanās un

izklaidēšanos kā, barā stāvot, radīt citiem nepatikšanas.

Vismaz 20 kilometrus pirms Daugavpils ceļa labajā pusē, starp šoseju
un Daugavu dižojas lieliskā un krāšņā divtorņu Līksnas katoļu baznīca.

Tā uzcelta 1912. gadā un redzama no liela attāluma.

Pēdējie spēkrati, ar kuriem iebraucāmDaugavpilī, bija mikroautobuss

.JLatvija". Kur tik neliek Latvijas vārdu; uz ziepēm, uz skārdenām, uz

lupatām — visur...

Nelielie busiņi ceļo uz visu plašo Krievzemi; ari šo ripināja — uz

Baltkrieviju. Tākā autobusavadītājs nebija vietējais un vajadzēja uzpildīt

degvielu, gāju apjautāties par ceļu kā izbraukt ārā no pilsētas Krāslavas

virzienā. Neviens no izjautātajiem nebija latvietis, tomēr uzrunu vienmēr

iesāku latviešu valodā. Kāda meiča, pareizāk — purns, atrūca kreiviski,

— lai runājot viņas mēlē
...

Ciū, kurus uzrunāju, vispār nereaģēja; iet tikai

tālāk jeb parausta plecus.
—Kādaaprobežotība un izteikts lielkrievu šovinisms manā zemē!

Beidzot viens sarkanarmijas virsnieks, kas latviski saprata, bet

nerunāja, norādīja pareizo virzienu. Ceļu meklējot pagāja pusstunda!
Atsākām mūsu braucienu. Šad tad uzlija — tā visu dienu.

lebraucām Krāslavā pirms saules rieta. Paldievs, jo tumsā mēs nebūtu

varējuši sameklēt mazo, kalnaino ieliņu, kur bija izkārtota mūsu

nakšņošana.
Saimnieki ir Latvijas laiku poļi, protams ticīgi — katoļi. Vēl nesen
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bijuši skolotāji. Uzņēma mūs laipni, bet tik raksturigi poļiem.

Nakti nosaluši, ritam austot, ātri saģērbāmies un devāmies uz Aglonu.

Mūsu nodomātais maršruts bija tāds: Krāslava — dzelzceļa stacija
Krāslava — Kombuļi — Grāveri — Aglona. Jau pie Krāslavas

dzelzceļa piestātnes sāka līt, bet ceļā bijām tikai pusstundu. — Bēdīgi.

Gandrīz visu ceļu līdz Aglonai nostaigājām kājām, jo lielceļš bija tukšs.

Saules kalnā neiegriezāmies, tādēļ, ka tur ir iekārtota tūristu bāze,

pareizāk mītne, kas mūs nespēj „raustīt". Uz vecās ģenerālštāba kartes

pie Grāveriem ir iezīmēta baznīcas atrašanās vieta. Kādreiz šeit stāvējusi
koka baznīciņa (1836.), bet tagad no tās pāri palikuši vienīgi pamati.

Kad tuvojāmies Aglonas klosterim, pārstāja līt, un brīdī, kad bijām

iepretim bazilikai pie krucifiksa arnojumi, uzspīdēja saule.

Mūsu ceļojumu joprojām pavada Zīmes, vēl bridis un tās būs vēl

nepārprotamākas...

legājuši baznīcas pagalmā, aplūkojām mūsdienīgo vasaras

dievkalpojumu vietu un lielo krustu, kas atrodas pa kreisi no ieejas
bazilikā. Izskatījās, ka dievnams ir slēgts, bet mēs taču esam atbraukuši

lai redzētu un piedzīvotu Marijas Brīnumdarītājas svētbildi!

Mūsu domas uzklausot, kā no debesīm nokrītot parādījās pulciņš

ļaužu. Viņi devās tieši mūsu virzienā.

Sasveicinājāmies. Tie bija svētceļotāji no Daugavpils katoļu draudzes.

Kopā ar viņiem piedalījāmies īpašā dievkalpojumā — tā laikā atsedza

altāra gleznu un parādījās mums Svētās Marijas svētbilde; brīnišķīgi

izgaismota, mirdzoša, vienreizēja.
Ikdienā par altāra rotājumu noderkāda vienkārša eļļas glezna, kuru

nolaižot, dievlūdzējiem ir iespēja vaigu vaigā sastapties ar

Brīnumdarītājas tēlu. Tās ir īpašas un nedaudzas reizes gadā. Nebūdams

katolis, visu mesas laiku pavadīju nometies ceļos uz akmens grīdas, kas

mani darījasvētlaimīgu.
—Svētīti šie brīži!

Pēc dievkalpojuma kopīgi aizstaigājām līdz akai. Tā ir iekārtota uz

svētavota, 150 metrus aiz bazilikas pa labi.

Bijušāklostera ēku priekšā redzējām vairākus cilvēkus, kuri, diemžēl,

sarunājās krieviski un izskatījās pēc ieceļotājiem.
Atceļā pārvietošanās iznāca daudzātrāka.

Atgriezušies Krāslavā, to mazliet apskatījām, apstaigādami visas

baznīcas, proti; katoļu, luterāņu, pareizticīgo.

Bijušajā luterāņu baznīcā tagad iekārtots Vēstures un novadpētniecības
muzejs, bet vēl nesen šajā baznīcā atradās sporta zāle(!). Protams, tas nav

tik traki kā Daugavpilī, kur luterāņu baznīca pārvērsta par boksa skolu!
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Ari tas vēl nav nekas, jo, braukdams uz Pēterburgu, Lugā redzēju
baznīcu pārvērstu šautuvē. Laikam ir liels „kaifs" šaut altārī.

Baltajai pareizticīgo baznīciņai nozudis krusts, un likās, ka tajā vairs

nenotiek dievkalpojumi (?). Pareizticīgo koka baznīca atkal bija ļoti

negaumīgi izkrāsota un tomēr— noplukuši. Tā ari nesapratām — vai to

lieto?

Visas Krāslavas reliģiskās dzīves balsts un stūrakmens ir skaistā un

lielā katoļu baznīca. Tajā atrodas poļu gleznotāja Mateiko iespaidīgā

altārglezna ar Svētā Jura attēlu karagājienā. Baznīcas labajā spārnā,

atsevišķā telpā atrodas Svētā Donāta mirstīgās atliekas, kuras pārvestas
no Romas. Baznīcas pagalmā, galveno durvju priekšā atrodas Marijas

skulptūra, bet tālākajā stūri — liels krusts. Dievnamu apjož augsts, balts

mūra žogs ar grezniem vārtiem un divām skulptūrām tām īpaši radītās

vietās — iedobēs. Baznīca ir uzposta un atrodas ļoti labā stāvoklī.

Diemžēl, to aplenkušas bezgaumīgas, ne pārāk sen saceltas 5-stavu

dzīvojamās mājas, tātad
—

baznīca vairs nav vienīgā celtne kalnā...

Svētā Ludviķa vārdā nosauktāKrāslavas katoļu baznīca uzcelta 1767.

gadā, bet Svēta Donāta mirstīgās atliekas (relikvijas) atveda no Romas

1778. gadā un ievietoja īpašā Augustes Plāteres celtā kapličā.
Nav žīdu sinagogas. Grāfu Plāteru galvenā rezidence, pils, gāžas

kopā, — brīnišķīgs 18. gadsimta architektūras piemineklis. Viens no

diviem Krāslavas pilskalniem izpostīts, iztaisnojot ceļu. Kad pēdējo reizi

apmeklējām pilsētu, turjoprojām nebija tilta pār Daugavu. Tā vietā lieto,

uz pontoniem sasistas laipas, kur lēni var pārvietoties tikai viena

automašīna.

Mēs aizstaigājām līdz grāfa Jozefa Karņicka nošaušanāsvietai kāda

kalna nogāzē priekšpilsētā, kur vēl šodien redzams gandrīz pirms 100

gadiem novietotais metallakrusts.

Kad Plāteru piederīgie likuši šķēršļus viņa saietam un laulībām ar

savas dzimtas meiteni, abi nolēmuši nonāvēties: viņš — nošaudamies,

viņa — nolecot no balkona, jo abu sarunātā atrašanās vieta ļāva

vienlaicīgi to izdarīt vienam redzot otru. Jaunavu mēģinājuma brīdī

aizturēja no leciena, bet Jozefs nošāvās. Viņa draugi uzstādīja šajā vietā

krustu, tā godinot aizgājēju. Vismaz tā man stāstīja daži Krāslavas

iedzīvotāji:

lOSEF KARNICKI

ur. 27 Latego 1808 r. w Eweremujžy

Skonczvl žycie 1888 r z 3 nax Sierpnia

w Kraslawin.
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Panie! uczyn i sluga twoim

wedlug milosierdzia twego

Psalm 118. wier. 124.

Krāslavā saglabājušās daudzas koka mājas. Dažām no tām ir jauki

kokgriezumi un rotājumi, bet, citādi, pilsētiņa ir nospiedoša ar savu

sveštautiešu klātieni. Tā kā šis ir rajona centrs, tad te atrodas Valsts

drošības komitejas Krāslavas nodaļa. levērojamas rūpniecības nav, un

Krāslavas lepnums joprojām ir katoļu baznīca un jaukie Daugavas

krasti.

1984. gada 19. un 20. Viršu mēneša dienā.

1 Brīvprātīgo kartības sargu štābs.

2 Taksometrs
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18. Krāslava — Dagda — Bukmuiža (Ezernieki) —

Imanta.

Pēc lietainas un pelēkas dienas bija silts un saulains vakars, kurš viesa

cerības nākošajai dienai.

Nav jau nekāds joks — šis vēsās rudens naktis pārlaist verandā —

drēgnā un mitrā, ko saulīte nespēj piesildīt pa dienu.

Mēs, piespiedušies viens pie otra, pēc iespējas mazāk kustējāmies un

grozījāmies un pusmiegā, pusnomodā gaidījām ritu. To nesagaidījuši,
lēcām augšā un sākām rosīties garmugursomām: „Vai viss sakrauts, vai

viss paņemts? It kā būtu ..."

leturējām pieticīgas brokastis, izdzērām kafiju bez kuras nav

iedomājams uzsākt dienu. lelējām arī to mūsu niecīgajos termosos —

tikai 0,3 litri uz diviem tēvaiņiem! Pateicāmies par pajumti un visu citu;

atvadījāmies.

„
—Uz priekšu: Dagda, Bukmuiža, un tālāk... tālāk — redzēs?"

Lauki nosarmojuši. Kāds balts ārs! Redz elpu. Ceļas saule. Zemekūp.

Izrādījās, ka nav tik viegli sameklēt Dagdas ceļu, bet nevar pazust šoseja,

ja nav zuduši sīki un mazi celiņi, — Sameklējām.
Ar balsošanu veicās labi. Otro spēkratu stūrmanis tādu Bukmuižu

nemaz nezina! Savādi? Izrādījās, ka šī vieta tagad saucas — Ezernieki.

Nūjā! Muižu laiks pagājis ...

Mūs atveda līdz Dagdai. Izrausāmies no spēkratiem, un pa labi

ieraudzījām dievnamu. Toapņēmuši lieli koki, bet tālumāspulgo ezera

ūdeņi. Kāds rāmums! Jauka, silta un saulaina rīta stunda. Dzeltē kokiem

lapas.
Mundrs un priecīgs noskaņojums ...

Dievnams bija atvērts. Būtiska vajadzība ir, lai baznīcas būtu atvērtas

visu laiku (ne gluži pusnaktī), lai gribētājs — lūdzējs — paudējs caur

dievnama aizsardzību — patvērumu — virzību varētu uzrunāt Dievu,

sarunāties ar to īpaši radītās telpās — baznīcās v.c. Šajā ziņā man ļoti

patīk katoļu baznīcas, kur šādi apmeklējumi ir lielāko tiesu iespējami, pat

pieņemot, ka baznīcas apzog un izlaupa.

leejot Dagdas katoļu baznīcā sastapām tur dažus dievlūdzējus. Tikko

bija beigusies rīta mesa. Kāda laipna māmuļa sāka apkopt telpas. Saulīte

mirdzināja skaistajās zili-sārtajās vitrāžās, metot staru kūli uz altāra. Šis

dievnams no iekšpuses izskatās daudz iespaidīgāk nekā no āra. Lielās un
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plašās iekštelpas sakoptas. Pretēji Krāslavas un citām katoļu baznīcām,

Dagdas dievnamā uzraksti ir tikai latgaļu izloksnē, un tas nav maz!

leejot baznīcā pa kreisajām sānu durvīm priekšā novietots liels un

izkrāsots, krustā sistais Jēzus Kristus, kurš darināts no koka. Šī baznīca

krāšņumā nevar mēroties ar Aglonas un Krāslavas māsām, bet ir skaista

vienkāršībā.

Manļoti patika logs virs altāra. Tajā ir vitrāža ar krusta zīmi.

Dagdas Svētās Trīsvienības baznīca ir celta 1742. gadā tipiskā baroka

stilā (dibināta 1703. g.). Neparasti torņi, it kā nepabeigti. Ap baznīcu

saceltas mazas mājiņas, bet pati — atrodas nelielāpakalniņā, no kura

labi pārskatāms ezers un apkārtne.

Dagdā ir skaists parks. Kapsētu šoreiz neapmeklējām. Kādreiz labi

koptajā parkā ar ozolu un liepu alejām atradusies Hulzenu pils.

Domājams, ka tā ir bijusi īpaši liela, jo tajā bija telpas mūzikas kapellai
un bibliotēkai artorņiem, kuri noderējuši kā astronomiska observātorija.

Protams, nekā tamlīdzīga vairs nav, bet ir vairumā kazarmjveidīgas
koka būdas, kurās mitinās ieceļotāji, galvenokārt, krievi. Toties nemanīju
žīdus.

Dagdas „būd-isms" nespēja piesaistīt mūsu uzmanību, un tādēļ, mēs

šeit ilgi neuzkavējāmies.

.Piedod, Dagda, — varbūt citreiz?"

Nobraukuši līdz Bukmuižai (Ezerniekiem) vispirms aplūkojām
dievnamu, kurš ceļa labajā pusē. Tas novietots paaugstā vietā. No

šejienes labi pārskatāma apkārtne ar Ežezera (Ješu ez.) bezgalīgi

daudzajām salām. Tālumā redama, kokos ieaugusi, baltā skolas ēka.

Ezerā ir mainīgs saliņu daudzums, jo viņu skaits ir atkarīgs no ūdens

līmeņa ezerā. Tam pazeminoties var saskaitīt 69 saliņas! Šis ir viens no

Latvijas skaistākajiem ezeriem.

Bet tieši pie baznīcas uzcelts stulba izskata veikals — sabojā visu

apkārtni.
Tikko nokrāsotā un izbalsinātā baznīca, diemžēl, bija slēgta.

Aplūkojām to vismaz no ārpuses. Hm, neliela, bet skaista. Galvenās

ieejas abās pusēs izveidotas tādaskā iedobes, kurās jaukas un piemīlīgas
divu apustuļu skulptūras. Apbaznīcu sena mūra sēta. ležogojuma labajā
stūri vecs zvana tornis.

Baznīca celta 1829. gadā. Ēkas apmestās un izbalsinātās sīkdaļas
celtnei piedod labu kontrastu ar neapmestajiem laukakmens mūriem.

— „Ak, Bukmuiža, Bukmuiža, kur Tu slēp savus pilskalnus? Jābūt

diviem."

Taujājām ceļu uz Ūdrāju sādžu, kuru mums arī parādīja.
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Ežezers.

Ūdrājas ezers.
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Pirmais apustuļa tēls Bukmuižas baznīcas ārsienā.



Otrais apustuļa tēls Bukmuizas baznīcas ārsienā.
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īkšķojot 5
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Ūdrājas sādžā.

"Napoleona" akmens Ozolaines pilskalna pakājē.
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Skats no Ozolaines pilskalna uz Liepu kalniem.

Ozolaines pilskalns.
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No šī brīža iesākās viens no visskaistākajiem pārgājieniem manā

dzīvē. — Patiesi!

Silts, jauks laiks; tīrs gaiss; brīnišķīga, ainavas ziņā, apkārtne: kalni,

lejas, ezeri, un
...

debesis, un sajūta, ka tu esi jau tik agrā rīta stundā tik,

tuvu tam par ko esi domājis, — gaidījis.
Ežezers ir lielisks. Tas palika mūsu ceļa kreisajā pusē. Cik vien tālu

var saredzēt, visur viņš mirdzina savus ūdeņus. Kāds priecīgs un mierīgs

Latgales dižonis, kurš sveicina ar savām salām, lielām un mazām.

Kādu kilometru no Bukmuižas krustojuma mēs uzrāpāmies

ievērojamā kalnā un mēģinājām izdibināt, kur aizvijas mūsu turpmākais

ceļš. Sev par pārsteigumu atklājām, ka, kāds iepriekš redzētais, augstais

kalns tagad bija redzams pavisam citā pusē. Vēl nesen, raugoties no

baznīcas, šķita, ka šī kalna virzienā mums nebūs jāiet, bet tagad bija
skaidrs — tieši turp!

Ūdrāju ciems novietojies pie neliela ezera, kam viena sala. Visa

pārgājiena laiku mūs turpināja pārsteigt šo vietu vienreizīgums un

diženums.

„
—Redzi kāda Tu esi, kalnainā Latgale!"

Jau vairāk kā stundu bijām ceļā, bet pilskalna kā nav tā nav.

Aiz Ūdrāju ciema, ezera attālākajā stūri apjautājos par to kādam stipri

eļļainam un nomelnējušam traktoristam, kas ar savu kāpurķēžu

„uzparikti" mīcījās pa dubļiem. Mēs nespējām saprast, ko paveic šī

darbošanās ar traktoru.

Vīrs, izkāpis no kabīnes, neizslēdzis motoru, uzklausīja manu

jautājumu: „Vai Jūs nevarētu pateikt, cik tālu vēl jāiet līdz Dubovkas

pilskalnam?", un teica: „A, Ozolaine! Jā, jā, — tas tepat aiz šī mežiņa.
Jūs iedami viņu tūlīt redzēsit. Turpat pie ceļa — tas labi redzams. Tam

nevar paiet garām."
Kad tautietim jautāju, ko viņš var par šo pilskalnu pastāstīt, viņš

izteica domu, ka kalns varētu būt tukšs! Zināja arī pazīstamo un bieži

dzirdēto teiku par zosi jeb pīli, kura ielaista caurumā kalna galā, izpeldot
tuvējā ezerā.

Tukšs, — viela pārdomām. Daži man bija sacījuši, ka pilskalni skanot,

jeb dunotlīdzīgi tukšai mucai...

Kaut kur man bija kauns šī vienkārša darba rūķa priekšā, jo jautāju
viņam par Dubovku, bet viņš runāja par Ozolaini.

Ziņas, kuras man ir pieejamas, runā par Dubovkas pilskalnu, kas

latviskojot, protams, ir — Ozolaine jeb Ozolkalns. Bet ja jau pats
Ernests Brastiņš runā par Dubovku tad Dubovka. Pat pieņemot, ka

šeit jau ilgāku laiku dzīvo krievi un apkārtne jeb novada vēsture skatāma
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saistībā ar tiem, nonācu pie atziņas — tai skaidrai izpratnei, ka tomēr—

un tomēr, var raudzīties vēl latviskāk uz vienu otru lietu jeb parādību
nekā to darīja cienījamais un godājamais Ernests Brastiņš savā grāmatā

„Latgales pilskani"! un Dr. phil. Ē. Šturms, archaiologs. Pēdējais,
Dubovku piemin 30-tos gados Rīgā izdotajā grāmatā, kura saucas

„Rokas grāmata ekskursiju vadītājiem" (nodaļa parLatgales aizvēsturi).
Nianse ar Ozolaini — Dubovku šo domu vēlreiz apstiprināja.

Mūsu ceļa pēdējais posms pa mežu bija ievērojams ar to, ka dubļi
vietām sniedzās līdz ceļiem. Šajos brikšņos reti kad iespīd saule.

Izbeidzās mežs, un mēs
...

Mans Dievs, VIŅŠ! U, ir jāpūš un jāsten, jāelš un jātusnī, kad ieraugi
savā priekšā tādu milzeni. Ceļa kreisajā pusē piekādām mājām, pareizāk

uzreiz aiz tām paceļas pilskalns. Milzis. Neticu savām acīm.

lebrauc debesīs, pat plakumu tā galā neredz. Un patiesi — no ceļa

nevarēju saskatīt plakumu. Varbūt daļēji tādēļ, ka tas bija noaudzis

kokiem. Patīkami pārsteidza mūs šis Latgales savrupējais pilskalns.

Pārspēja gaidīto, lai gan biju lasījis, ka tas esot 50 metrus augsts. Dažreiz

īsti netici, līdz pats parto pārliecinies.
Svētīti tie, kas neredz, bet tic.

Mans draugs, daudz nedomādams, devās uzbrukumā ieņemt

pilskalnu... Es gāju aprunāties ar mājas saimnieku. Krieviska izskata

mājele un pagalms, jo ap saimniecību briesmīga nekārtība un netīrība,

pat nabadzība. Temētājās dzelži — lūžņi, pussatrunējušas lupatas, drēbes

u.t.t.

Saimnieks runā labā latviešu valodā. Viņš man pastāstīja sekojošo:
Pilskalns piederējis viņa tēvam Jēzupam Barkēvicam. Atradies viņam

piederošajā zemes gabalā, bet nekonav ticis izmantots. Cik no bērnības

pats atceroties, koki un daži krūmeļi esot jau tad bijuši; arī plakumā.

Pieminekļa valde esot no tēva nopirkusi šo pilskalnu par 300 latiem. Tas

noticis divdesmito gadu beigās, piedevām tēvs saņēmis vietā tik pat lielu

zemes gabalu pašā Bukmuižā — auglīgu zemi, kuru gan nekad neesot

izmantojis.
Pieminekļu Valde noliegusi šajā pilskalnā izdarīt jebkādus rakumus

jeb cirtumus.2

Jādomā — vēl ilgāk, pat varbūt līdz nesenai pagātnei, jo tikai piecus
līdz desmit gadus atpakaļ šeit, t.i., pilskalna vienā nogāzē, iekārtots

slēpotāju nobrauciens. — Ļaunums liels, bet nav ļaunuma bez labuma, jo
tagad mēs varējām apbrīnot apkārtni tieši caur šo izcirsto aili. Redzamība

gantikai vienā virzienā, bet tālu. Domāju — ir redzami abi Liepu kalni:

Mazais un Lielais, attiecīgi; 266 metri un 289 metri.
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Bet atpakaļ pie sarunas ar saimnieku. Viņš mani pārsteidza vēlreiz.

Mēs sarunājāmies pie kāda liela akmens mājas kreisajā stūri, ceļa pusē.

Atbildot uz manu jautājumu, kas šis par akmeni, virs teica, ka šeit esot

sēdējis Napoleons. Akmeni bijusi dabīga iedobe, — kā krēsls. Bijusi, jo

šodien tā guļ akmenim blakus. Pirms gadiem trim, četriem, dzērumāvīri

ar traktora palīdzību gribējuši akmeni izcelt... Varbūt atrast apslēpto
mantu zem kārtējā ,astā" akmens. Apmetuši tam trosi (metalla stiepli),

un, nekā nepanākot, nolauzuši ,Jcrēsla atzveltni".

Raugoties uz atlauzto akmens daļu, man izlikās, ka pa četriem to

varētu novietot vecajā vietā. Vandālisms, trulums vai dabas un

pieminekļu aizsardzība?

lemūžinājis šo, tā saucamo Napoleona akmeni kopā ar vīru fotofilmā

un atvadījies, devos pakaļ savam draugam, kas bija pazudis manam

skatienam. Kārtīgi kāpis augšup, sapratu, ka neesmuvēl pusē.

Pilskalna plakums apaudzis nevienmērīgi ar kokiem un krūmiem. No

pilskalna lielisks skats austrumu virzienā, kur izceļas kāds ar mežu

apaudzis kalns. Raugoties ziemeļu virzienā skatiens sasniedz kalnus

šaipus Rāznas ezeram. Kalnaziemeļu nogāzē atrodas neliels ezeriņš, bet

Ežezeru, ko redzējis Brastiņš, tagad caur kokiem nevar saskatīt. Ari uz

rietumiem nekas nav saskatāms. Neskatoties uz dažiem rakumiem

plakumā un neievērojot pāris dzelzs mietus gan kalna virsmā, gan

nogāzēs, Ozolaines pilskalns labi saglabājies. Joprojām saskatāmas un

izdalās terases un grāvji. Gar pilskalna dienvidus nogāzi aizlokās tāds kā

celiņš —taciņa, pie kuras redzama daļēji aizgruvusi bedre.

— Vai tas būtu kāds no noslēpumainajiem caurumiem: aka, eja,
avots? Diemžēl, šodien tas nav nosakāms. ledobums būtu jāatbrīvo no

sakritušajiem kokiem, jāiztīra, un tad, izdarot izrakumus, jāizpēta.
Pārējais ir apmēram tā, kā to apraksta E. Brastiņš. Bez pilskalna

zīmējumaplānā un šķērsgriezumā, par Ozolaines pilskalnu ir sacīts:

„Par Dubauku ļaudis dēvē kādu pilskalnu Rēzeknes apr. Bukmuižas pag.

Ūdrāju ciema zemē. Šis ciems atrodas 2 km ziemeļrietumos Bukmuižai, ziemeļos

skaistajam Ježas ezeram. Ūdrāju ciems izgājis viensētas un Dubauka iedalīta

Jēzupa Barkeviča īpašumā. Šai mazmājai ap 10hakalnainas zemes, un pilskalnu

apdraud arkls.

Dubaukai garaustrumiem iet lielceļš no Bukmuižas uz Kaunātiem un kalns

atrodas šā ceļa kreisajā pusē.

Rietumpusē kalnam atrodas neliels ezeriņš saukts Baltais ezers, bet dienvidos

— pāri ielejai — augsts kalns Rubļauka.
Dubaukas pilskalnam trijās puses ir ļoti kraujas un augstas. Visaugstākais

sāns šim kalnam austrumpusē, jo te tam jākrīt, kamēr sasniedz pļavu savā
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piekājē, 50 m. Rietumpusē kalna sāna kraujais kritums turpinās tikai 15 m, pēc

kam lēzeni atslīgst. Ziem.-rietumos Dubaukaipavisam lēzeni sāni un darināti

spēcigi bedumi. Šai galā redzami 3 labi veidoti uzbedumi un tikpat grāvju. Šie

rakumi pāriet divās terasēs, kas apjož pilskalnu sānus visapkārt. Pirmā terase,

stāv 3 m zemāk plakumam, bet otrā — 2 m zemāk par pirmo. Kraujā austr.

sānmalā pirmā terase šaura un aizmilsusi, toties redzamākaotrā terase.

Plakums mazs, iegareni apaļš. Ja atskaita nost 1 m augsto uzbedumu

ziemeļgalā, tad viņa garums tikai 35 m un platums 20 m. Pret vidu pilskalna

plakums 1- 2 m uzkumpis, pārklāts melnu mītņu kārtu. Mitņu kārtas biezums

ap 0,5 metri un tā satur sevi trauku lauskas, ogles, dauzītus akmeņus. Kādi citi

atradumi šai pilskalnā nav manīti. Kalns apaudzis bieziem krūmiem. īpašnieks
tos iztira un taisās ierīkot melnzemēsavu sakņu dārzu. Lai pārbaudītu šākalna

auglību, viņš ierīkojis plakuma austrumgalā dažas kartupeļu dobes.

Liels žēlums saceltos, ja šo pilskalnu sāktu izart. Viņš līdz šim brīdim

uzglabājies vesels, kā vakartaislts. Šai veidā tas vērtīgs archailogiskiem

pētījumiem, jo citos līdzīgi darinātospilskalnos mītņu kārta jau bojāta.
No šī pilskalna acīm atveras krāšņi dabas skati. Tālumā redzams salām

bagātais Ješa ezers".3

Tā Ozolaini aprakstīja Ernests Brastiņš. No ši apraksta noprotams, ka

autoram rūp pilskalna nākotne. Pieņemu, ka tādēļ Pieminekļu valde

pasteidzās atpirkt pilskalnu no Jēzupa Barkeviča. Zem apraksta par šo

kalnu ievietota fotogrāfija, kas ļoti līdzīga manis uzņemtajai gandrīz 60

gadus vēlāk! Dīvaini un jauki.

Brastiņš nepiemin dižo akmeni un skatu uz Liepu kalniem. Nav sacīts

arī par ceļu, kas gar pilskalnu no lielceļa aizved uz Balto ezeru, kur

atradām bedri.

Lai ganvisa zāle un koki bija vēl rīta rasas pilni un nebija atrodama

sausa sēdvieta kārtējai ceremonijai — rituālam — ierašai, izdzert līdzi

paņemto kafiju, bija mazliet skumji šķirties no šīs apbrīnas un cieņas
vērtās senvietas. Tuvojās pusdienas laiks, un kāds sacīja: „Jums laiks

doties tālāk, ja cerat līdz vakaram nokļūt Rigā".

Mīļas un sirsnīgas ardievas teikuši šim pilskalnam, devāmies pa citu

ceļu ārā uz šosejas. Šad tad atskatoties, apstājoties un nofotografējot,

novērojām kā pie apvāršņa majestātiski un cēli izdalījās mūsu pilskalns.
Es sevī nodomāju un apsolīju: „Uz redzēšanos!"

Uz lielceļa iznācām vietā, kas tagad saucas Mārtiņi. 1928. un 1938.

gada kaitēs bija cits nosaukums
...

Vismaz vienuatceros — Mortini. Kā

būs 2000. gadā?

Ceļš bija tukšs un kluss, — nevienu spēkratu. Cepināja saule.
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Noāvām gumijas zābakus, nomainot tos pret vieglākiem. Fū. Tagad
labāk!

Bet uz ceļa nekas nenotiek
...

Tomērdriz, kā jau viscauri šajā braucienā, un klusi teikšu — arī citos,

mūs pavadīja Laima.

Pieripoja vieglie spēkrati. Piekrauti līdz logiem ar dažādām mantām.

Pajauna sieviete brauca uz Rīgu. Varot paņemt tikai vienu, jo neesot

vairāk vietas, bet mēs viņu pierunājām.

Ceļā bija jautri, negarlaikojāmies: dagdeniece stāstīja par Latgali un

savu bērnību; — mēs — par savu ceļošanu un redzēto, piedzīvoto.
Sieviete braucot no Dagdas uz Kauguriem.4 Bijusi pie mātes, kura

tagad esot palikusi viena, jo nesen miris tēvs. Tā visu gadu mērojot šo

garo ceļu pie mātes un atpakaļ. Nav joks: apmēram 700kilometri.

Viņas stāstītais apliecināja to, ka Dagdā — vieni krievi. Agrāk tā gan

neesotbijis, pat sešdesmitajos gados nē.

Pie Jēkabpils sieviete tā kā aizdomājās un neredzēja pretim braucošo

autobusu; tas apdzina kādus spēkratus. Paspēju aizrādīt, un pēdējā brīdī

mūsu spēkrati parāvās sāņus.
Vēl pāris reizes bija bīstami apstākļi uz ceļa, bet laimīgi nokļuvām uz

jaunās Jūrmalas šosejas. Mūs aizveda līdz Imantai.

—Paldievs, mīļā, labā!

Pirms pusnakts vēl mierīgi noklausījāmies vienu roka skaņuplati. Arī

miegā turpinājām ceļot pa jauko Latgales augstieni.

1984. gada 21. Viršu mēneša dienā.

1 EB LP, m, 129. lpp.
2 Brastiņš savā 1928. gada publikācijā .Latvijas pilskalni, Latgale" par to vēl nerunā.

3 EB LP, ID, 129. lpp.
4

Apdzīvota vietaaiz Slokas
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19. Mazsalaca.

Ceļojot pa Latviju, nekad neesmu palicis uz ceļa. Šā vai tā— pie
vietas esmu nokļuvis. Ceļš Riga — Tallina nav no tiem

noslogotākajiem.
1972. gada vasarā no Freimaņiem Igaunijā nakti aizsoļojām līdz

Ainažiem Latvijā. Šķērsojām robežu pilnīgā tumsā un dzirdējām vienīgi

jūras vēja šalkoņu piekrastes priedēs. Tomēr— sava veida piedzīvojums
— pāriet robežu. Pat neapsargātu.

Ziemeļlatvijas ceļi ir klusāki par daža cita novada braucamām vietām.

Izņēmums ir šoseja no Valmieras uz Valku un Vidzemes šosejas

turpinājums no Smiltenes krusta līdz Igaunijai (tālāk uz Pleskavu). Uz

ceļiem, kuri ved uz Mazsalacu, nav belas satiksmes.

Tiem, kuri nevēlas īkšķot, ir bezrūpīgāka iespēja kāpt nelielā

dīzeļvilcienā Rīga — Tallina, kas atiet 6:58 no rīta no Pirmā ceļa Rīgas

Centrālajā dzelzceļa stacijā un savā ceļā uz Igauniju piestāj Mazsalacā

pēc nepilnu divarpus stundu ilga brauciena. Atceļā tajā var iekāpt pirms

astoņiem vakarā un iebraukt Rīgā ne pārāk vēlu. Tātad, ir iespēja bez

pārliekas piepūles vienas dienas ietvaros apskatīt Mazsalacu un tās

apkārtni. Protams, šāds ceļojums iespējams, zinot meklējamās vai

apskatāmās vietas. Var izvēlēties apļa veida gājienu.

Aizīkšķot uz Mazsalacu un atgriezties ar tumsu nav joka lieta, bet

iespējama. Tā ari mēs — „nostopējuši" pelēku „Volgu", roka mūzikas

pavadījumā iebraucām Juglā, Rīgas pievārtē, krietni pēc satumšanas.

Var izvēlēties divus maršrutus, proti: Rīga — Valmiera — Matīši —

Mazsalaca, un līdz Valmierai nav nekādu grūtību nokļūt; otrs, — Rīga
— Limbaži — Aloja — Mazsalaca. Šis ir skaists, bet samērā bezcerīgs
brauciens, jo tur pārvietojas maz spēkratu, īpaši tukšajā posmā Limbaži

— Aloja — Mazsalaca.

Mēs vairākkārtīgi lietojām pirmo. Vairākas reizes braucu tādēļ, ka

pirmā apceļojuma filmas sagaismoja muitā Tallinā, jo tās nebija attīstītas

(Kodak), un citreiz stiprā lietus dēļ attēli bija iznākuši par tumšu. Skaists

novads, kādēļ to neapskatīt vēlreiz, izstaigājot brīnišķīgos Salacas

krastus, parādot draugiem Latvijas jaukākos nostūrus.

Visas reizes esam uzsākuši apstaigāšanu no Valtenbergu pils (bijusī
muiža), kur tagad atrodas vidusskola.
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1905. gada revolūcijā pili nodedzināja un to neizdevās atjaunot

pirmajos neatkarības gados. Mazsalacas skolu biedrībai piešķīra muižas

centru ar apkārtējām ēkām un parku. 30-tos gados tur bija labi iekārtota

vidusskola (no 1932. gada valsts ģimnāzija un pamatskola). Vienā no

muižas ēkām, kur tagad medpunkts, dzimis profesors A. Kirchenšteins.

Joprojām iespaidīgi izskatās piecstāvīgā Valtenberģu muižas ēka. Vēl jo

vairāk, ja 200 metrus no tās uzcelta jaunā skolas ēka — „kārbiņa"... Cik

labi, ka apkopj krāšņo un seno muižas parku ar retām dienvidu koku

šķirnēm un augiem. Parka platība ir desmit hektāri. īpaši manu uzmanību

saistīja kāda goba. Tās apkārtmērs ir triju vīru izplēstu roku virkne. Pie

vecās skolas pāri Salacai ierīkots trošu-iekaru tilts. Tikai gājējiem. Ejot

no skolas pilsētiņas virzienā, saglabājusies skaista kuplu liepu aleja.

Ceļš uz Salacas Neļķu klintīm un Skaņo kalnu aizvijas lejup cauri

biezam, bet koptam mežam. Pēdējā apmeklējuma laikā uz šī ceļa bija
sabērti oļi un šķembas, lai to asfaltētu (!). Lielisks veids kā sabojāt

apkārtnes pievilcību.

Izejot Salacas labajā krastā, redzami smilšakmens iežu atsegumi. Šeit

upe nav vairāk kā 10 — 12 metrus plata, — tomēr— pastrauja. Pēc 100

metriem taciņa nonāk pie Vilkaču priedes, par kuru ir vairāki nostāsti.

Tās atsegtās, gandrīz — cilvēka augumā, saknes rada iedomām bagātu

iespaidu. Ejot tālāk pa taciņu cauri krūmiem blīvi pieaugušam krastam,

pretējā upes malā redzama neatkārtojamā Eņģeļu ala, pie kuras var

piekļūt vienīgi ar laivu. Salīdzinot ar senajām fotogrāfijām, šī ala ir

krietni izmainījusies. Raugoties no pretējā krasta, tas ir, kur mēs

atradāmies, šī ala šķiet dziļa un tumša, bet tās patiesie izmēri m augstums
līdz desmit metriem, platums nepārsniedz sešus metrus; dziļumā Eņģeļu
ala sasniedz piecus metrus. Netālu atrodas vēl viena ala. Tās garums ir

deviņi metri un to sauc par Upuralu, bet tā nebija redzama no mūsu

krasta.

Ejot tālāk novirzījāmies no upes krasta, uzkāpjot pa skaistām, 94

pakāpienus augstām Sapņu trepēm. Drīz sasniedzām Velna alu ar

Skābuma baļļu. Velna Skābuma baļļa ir neliels avotiņš, un tā ūdeņi

sakrājas traukveidīgā plaisā alas galā. Mēdz sacīt ari — Skābumķērne.
Pati ala neatrodaslejā pie ūdens, bet gan tuvāk klinšu augšdaļai. Upuralā
var ieiet pa šauru caurumu — stipri jāsaliecas. Pēc dažiem metriem šaurā

eja kļūst platāka līdz beidzot iegūst paprāvas telpas iespaidu. Tā ir

vismaz 70 kvadrātmetrus liela, nepilnus 20 soļus gara (apm. 16 m). Alā

droši var saiet 30 cilvēki. Vienā angļu mierā ar sveces un kabatas

laternas palīdzību šī pazemes telpa ir labi apskatāma. Velna pagrabs
izskatās savāds, ja fotografē uz ārpusi ar zibspuldzi. Ala ir sausa un tīra.
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Mazsalacas vidusskola.

Kūts Mazsalacas apkaimē.
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Eņģeļu ala.

Neļķu klintis.
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Netālu, Skaņā kalna virzienā, atradām klints izvirzījumu, kuru sauc

par Velna kanceli, bet lejā Salacas atvari kā bezdibens. Par Velna alu

teika stāsta, ka tajā mitinājies velns, un avotiņš radies apgāžoties ķērnei,
velnam bēgot.

Apbrīnas vērtas ir Neļķu klintis ar sarkanajiem smilšakmens

atsegumiem. Tās varētu būt līdz 30 metriem augstas un izbeidzas netālu

no Skaņā kalna.

Mēs bijām nogājuši vairāk kā četrus kilometrus no pilsētiņas, kad savā

priekšā ieraudzījām Skaņo kalnu, kas ir 35 metrus augsts. Jaukajā

pļaviņā pretim šai klints sienai iekārtota jautra nojumīte — kā liela telts ar

skaidu jumtu. Latvijas laikā stādītie ozoli sakuplojuši. Kalns patiešām

skaņš. Atrodot īsto vietu kalnam pret vidu, mūsu krastā skaļi jāuzsauc
atskan vairākkārtīgi un spēcīgi. Atbalss, — kā saruna.

Aiz Skaņā kalna Salacas upe plūst lēzenākos krastos. Nedaudzlejup
kalnam šķērsojām to pa nelielu, vienkārši no laipām un mietiem veidotu,

tiltiņu. Attālinoties no kalna, es domāju par izlasītajiem uzrakstiem klintī.

To Skaņajā kalnā ir vairāk kā pietiekoši. Daži pat no 18. gadsimta!

Vietumis uzraksti izdarīti ļoti grūti pieejamās vietās, šķiet, ar virves

palīdzību. Jā, kādreiz bijuši vareni rakstītāji!

Atceļā uz Mazsalacu gājām pa kreiso krastu, noiedami vēlreiz gar

Skaņo kalnu, godīgāk — stāvēdami uz tā. Te uzcelts ugunsgrēku
novērošanas tornis, kurā uzrāpos tikai līdz pusei ...

pārāk nedroši bija
vecie un mitrie pakāpieni. No šī augstā kalna atskatījušies vēlreiz uz

Neļķu klintīm, atstājām Salacas krastus. Šo klinšu augšējā daļā aug nebeli

balti un mīksti augi. Tās ir savvaļas klinšu neļķes. Tautā ir vēl

saglabājušies citi nosaukumi šīm klintīm: Suņu klintis, Velnalas klintis.

Mūsu nākošā iecere bija atrast senču pilskalnu. Mazsalacā ir divi tādi.

Mūs interesēja mazāk pazīstamais Vikšēnu kalns Langupītes krastā. Te

uzgājām vairākas, līdz desmit metriem dziļas alas.

Kādai māmuļai apjautājušies par pilskalnu, saņēmām atbildi:

„Pilskalns! Jūs tikko tam pagājāt garām." Tikai ar šīs pavecākās

māmuļas palīdzību ātri sameklējām kalnu, jo stipri lija, un, patvērumu no

lietavām meklējot, mēs „padrāzāmies" tam garām.

Pilskalns atrodas netālu no tāda paša nosaukuma mājām un arts ir

pazaudējis izteiksmīgās grāvja un vaļņa formas lauksaimniecības pusē.
Tieši blakus pilskalna plakumam aiz neliela grāvja vēl tagad ir augļu
dārzs.Vīkšēnu senču pilskalns iekārtots tādā kā radzē, kur Langupītē ietek

strauts, izveidojot piemērotu vietu pilskalna iekārtošanai. Tā virsmas

laukums atgādina četrstūri un ir apmēram 40 x 50 metri ar nelielu mītņu
kārtu.
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Zīmīgi, ka senāk par Vīkšējiem sauca tautiskās reliģijas ieražu jeb

ticējumu kārtības galvenos darītājus.l Varbūt tie bija izraudzīti vadoņi?
Vīkšēnu pilskalns nav ne pārāk iespaidīgs nedz īpatns. Tas atrodas

divus līdz divarpus kilometrus no Mazsalacas.

Kolbergas jeb Lībiešu pilskalns atrodas Salacas kreisajā krastā divus

kilometrus no pilsētas centra. Pret ieleju austrumu pusē veidots četrus

līdz piecus metrus augsts uzbedums plakumā. Tā lielums ir 70 x 60

metri un atgādina trijstūra veidu. Diemžēl, ari šajā pilskalnā ilgus gadus

bija ierīkots sakņu dārzs. Mītņu kārta stipri bojāta. Tā notiek ar to

auglīgo zemi... Pilskalnu apmeklējis mākslinieks Broce. Kalnu sauc ari

par Skaņkalnu.
Lībiešu pilskalns ir pilnīgi sabojāts, iekārtojot tur brīvdabas estrādi.

Uz pilsētiņu atgriezāmies pa ceļu gar bijušo pareizticīgo baznīcu. Tā

pamesta un stipri postīta, lai gan saglabājušies vēl metalla krusti caurā

skārda jumta smailēs.

Uzrāpāmies Sniedzēnu kalnā, kas tieši pretim tiltam pār Salacu, lai

vērīgāk ieskatītos pilsētiņas apveidos. Pārejot tiltu, uzreiz pa labi atrodas

senais Rāmjakrogs, kurā iekārtota pārdotava, noliktava un, upes pusē —

viesnīciņa. Krogs labi saglabājies tāpat kā pagasta nams (1867.) un

aptieka. Pēdējā, ir vecākā šāda veida celtne Ziemeļlatvijā un uzbūvēta

1867. gadā.2 Tās vasaras piebūves (verandas) uzejas stūrus rotā divas

akmens lējuma originālskulptūras, bērni — eņģelīši. Diemžēl, šie jaukie
un retie tēli apdauzīti un aplupuši. Aptieku cēlis vācietis Brēms, jumtu
sedzot ar ārzemju šīferi.

Mācītājmuiža tā „pārbūvēta", ka no tās senā izskata vairs nekas nav

pāri palicis. — Nepazinu!
Toties patīkami atsvaidzināja Neatkarības cīņu piemineklis, kas

atrodas netālu no bijušās mācītājmuižas, pa kreisi no luterāņu baznīcas.

Jā, un baznīca redzama no tālākas apkārtnes. Cik viegli atrast

pieminekli!

Ap to ozolu gatve.3 Nopļauta zāle — acīm redzot vēl nav sējusies
vienaldzība mazsalaciešu vidū. Uz plāksnes pieminekļa priekšpusē
lasāms:

mūžīga piemiņa
kritušiem varo-

ņiem, kas saulī-

tē cela dzimteni

1914 - 1920
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Virs vara plāksnes izveidota uzlecoša saule ar nelieliem, stilizētiem

stariem no krāsainām akmens šķembām. Vidū neliels, balts krusts. Ši

Brīvības cīnu pieminekļa meta autors ir P. Kundziņš, to veidojis tēlnieks

V. Treijs, un tas atklāts 1927. gada 21. Rudzu mēneša dienā, iesvētot.

Luterāņu baznīcas ārpuse ir divās krāsās. Sarkanā, ķieģeļotā

priekšpuse izbūvēta 1890. gadā. Sērsnu mēneša 25. dienā notika pēdējais

dievkalpojums vecajā baznīcā. Pēc tam to nojauca, un Sulu mēneša 18.

dienā ielika simbolisko pamatakmeni jaunai būvei. lemūrēja ari Kārļa XI.

laika akmeni ar karaļa vārdu,4 kas varētubūt attiecināms uz 1697. gadu,

un atradās, pēc krievu -poļu -zviedru kara, atjaunotajā baznīcā (1784.).

1890. gada Veļu mēneša 7. dienā jaunuzcelto baznīcu iesvētīja. Patiesību

sakot, vecās baznīcas kāda daļa palika un to atstāja kā altāra telpu.
Paliekas no vecās baznīcas tagad ir redzamas kā ēkas baltā mūra daļa

aizmugurē. Jaunais, smailais tornis uzcelts 1927. gadā.
Mazsalacas draudze joprojām darbīga. Dievnams labi apmeklēts. Tajā

ir vairāk kā 900 sēdvietu. Apmeklējot šo baznīcu pēc mirušo piemiņas
dienas, atradām pie visām durvīm novietotas skaistas mārtiņrozes.

Senāk ap baznīcu bijuši kapi, bet apbedīšana izbeigta ar Katrīnas

Otrās pavēli 1773. gadā, kad jūnijā apglabāja tajā pēdējos ļaudis:

Kravaiņu Pēteri un Kliņģeru 11zi.5 No šī brīža kapsēta pārcelta un

iesvētīta pie Aurupītes, Salacas krastā. Tā ir viena no visplašākajām
Vidzemē, līdzīgi Jaunpiebalgai. leeja kapsētā ir no upes puses gar

astoņstūrainu bēru kambari un kapu sarga dzīvojamo māju.

Sameklējām Ores tēva (1855. - 1927.) kapu. Paklusējām pie kapteiņa
Zolta kapakmens, godinot šo Neatkarības cīņu varoni. Zolts bija O.

Kalpaka rotas cīnītājs. Nošauts Kauguros pie Slokas. Vislatviskākais un

arī visskaistākais kapa piemineklis, kura autors ir E. Brastiņš, atrodas

pašā kapsētas vidū. Seit zemes klēpi guldīts mākslinieks Jānis Saukums.

Pieminekļa tēls — tautu meita, kura savā priekšā tur piemiņas plāksni,

līdzīgu senlatviešu kapu zīmei, ar ierakstu.

1919. gadā Mazsalacā lielinieki mocīja un nošāva ap 100 latviešu, bet

mācītāju A. Hasmani nogalināja Rīgas centrālcietumā. Hasmanis kā

draudzes mācītājs bija no 1915.- 1919. gadam. Viņa kapu esmu

sameklējis un apciemojis vairākas reizes. Uz lielā akmens pieminekļa
redzama tikai ģīmetne. Teksts un gada skaitļi zem tā noplēsti. Mēģināts
atlauzt ari ģīmetni— pārāk cieši piestiprināta! Kapos apglabāts dzejnieks
K. Daugulis (1843. - 1903.) Citādi kapsēta nav postīta un ir ļoti
patīkama.

Tuvāk upei atrodas igauņu Brāļu kapi. Tie izpostīti. Saglabājies

apstādītais kalniņš, kur aprakti kritušie. Redzams arī pieminekļa pamats,



144

kas ieaudzis garā zāle.6 Kādi sūnaini pakāpieni... domāju, ka reti kāds

no jaunās paaudzes zinās, ka šeit atradās to cīnītāju piemineklis, kuriem

mēs varam būt pateicīgi par iespēju Igaunijas territorijā, un ar igauņu

atbalstu, dibinātZiemeļlatvijas armiju:

Igaunīši, bālēniši, mieru nesa Latvijā,
lieliniekiem virsū mācās, skaudras lodes šaudīja.

Pilnīgi aizauguši un pamesti ir baronu kapi ar sarkanā žoga un dzelzs

vārtiem.

Atstājuši vecos kapus, nogājām gar Mazsalacas bijušo vidusskolu.

Saglabājusies vecā draudzes skola un daudzas koka ēkas. Pilsēta ir ļoti

latviska, tāpat kā viss novads. Ir jauki šīs vietas apmeklēt.

Mazsalacā dzīvojot četras jauktās vai nelatviešu ģimenes, bet visi

runājot latviski. Pilsētiņā ir ap 7000 iedzīvotāju.
Vēlreiz pārgājuši pāri Salacas tiltam, atvadījāmies no masīvā Rāmju

krogus; pametām skatu uz bijušo Raiskas linu fabriku ar tās garo ķieģeļu
skursteni un biezajiem mūriem. Koku puduri saskatījām baznīcas smailo

torni. Atsveicinājāmies no viesmīlīgā Sniedzēnukalna.

— Visu labu Salaca!

1983. un 1984. gada rudeņos ap lapkriti.

1 EB LPIV, 297. lpp.
2 Latvijas novadi, QL Mazsalaca AM, 56. lpp.
3 Kritušo varoņu svētozolu birzs iedēsuta 1923. g. LV. ceļa malā, uzkalniņā, mācīt.

Skrodelim ierosinot.Birzi katrakritušā Mazsalacas draudzes locekļa vārdā iedēstīts

viensozols —pavisam 97 ozoli, kas jau kupli sazaļojuši pāri piemineklim, kurš

atrodas Birzs centrā. Kritušie: 23 Latvijas atbrīvošanas karā un 74 Pasaules karā. (VL

BKP, 85. lpp.)
4 Latvijas novadi, IH, Mazsalaca. A.M. 19. - 20. lpp.
5 Ibid. 21. lpp.
6 MazsalacāSalacas upes krastā blakus ev.-lut. kapsētai ir izveidoti igauņu Brāļu kapi -

terasve.ida 1.5 m augstā un 20 x 20 mplašā uzkalniņā ar dzelzsbetonakāpnēm. Kapi

ierīkoti mācīt. A. Skrodelim ierosinotun Br. K. K. atbalstot; tos iesvētījis 1936.g. 16.

VIII. Igaunijas armijas mācītājs Br. Stokholms. (VL BKP, 96. lpp.)
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20. Ērgļi un akmens laikmets.

Divas dienas pēc Kvēpenes pilskalna apmeklējuma bijām nolēmuši

doties uz Ērgļiem, tad tālāk uz Iršiem — bijušo vācu koloniju (1766. -

1939.). Savukārt, netālu no Iršiem, Pērses upes krastā atrodas kalns,

tautā saukts — Ozolkalns jeb Ozolaine, pilskalns. Veiksmīgas
balsošanas gadījumā būtu iespējams ar tumsas iestāšanos atgriezties

Mežuplejās, lauku mājās, kuras atrodas 20 kilometrus no Ērgļiem Cēsu

virzienā.

Pretēji ceturtdienas labvēlīgajiem laika apstākļiem, sestdiena mūs

nelutināja. Visu dienu — stiprs vējš; lietus, lietus, lietus. Vismaz 15

reizes sāka līt, tad pēkšņi pārstāja, lai drīz sāktos viss no jauna. Mirkļiem

uzspīdējusī saule nespēja izžāvēt mūsu piemirkušās drēbes.

Sestdienas un svētdienas ir samērā nepiemērotas īkšķošanai, jo pa
lauku ceļiem pārvietojas neliels skaits smago automašīnu, un vieglajos
spēkratos braucošie „pāķi" bieži ir vīzdegunīgi un nelaipni.

Ceļš no Ļauļēniem līdz Ērgļiem ir ļoti kalnains un skaists. Pusceļā
atrodas Katrīna (Katriņa), senāk saukta par Meiteni. Šo nosaukumu vēl

glabā upīte Meitene (Meltne, Mentene), kura, tecēdamano Jaunskujenes
gar Vilciņiem (mežsarga māju), ietek Katrīnas ezerā. Kādreiz šajā
apdzīvotā vietā bija divas ūdens dzirnavas, vienas koka, citas — mūra,

skola, iekopts parks (1 ha), koppienotava, ķieģeļu darbnīca, kalēja
darbnīca, piensaimnieku sabiedrība, vietējā patērētāju biedrība un

biedrība Pamats. Tagad no visas tās greznības maz kas palicis pāri: nav

skolas, parks nekopts un aizaudzis, pussagruvušās dzirnavas pašā ceļa
malā

...
Pazudis dzirnavu ezeriņš — ūdens nolaists, jo dzirnavas neveic

aizsprosta funkcijas. Joprojām ir sakaru nodaļa un pārdotava. Kādas

sagruvušas ēkas pamatos iemūrētais dzirnakmens vēl labi saglabājies,

vērīgāk ieskatoties — katram redzams, jo atrodas tieši pie galvenā

krustojuma.
Ejot uz Katrīnu, ir jāpārvar divi augsti kalni: Krievu kalns — 208

metri un Rugēnu kalns — 218 metri. Aiz Katrīnas gar ceļu vērojamas
lieliskas ainavas, un apvidus kļūst vēl kalnaināks. Pirmajā, stāvā kalnā,

kurā jāuzrāpjas, senāk atradās Itālijas pusmuiža. Tā tika dibināta 19. g.s.

sākumā, apvienojot astoņas zemnieku saimniecības. No šī agrīnā

nkollektīvizācijas" mēģinājuma nekas nav iznācis, jo daļa zemnieku —

aizbēguši, citi — izputējuši.
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No Itālijas kalna ceļā redzams kāds vēl stāvāks kalns ar vairākām

ēkām — Kalnijas, un atrodas 210 metrus virs jūras līmeņa. Attālums

starp šiem kalniem nepārsniedz divus kilometrus. No šejienes redzams

Elku kalns, kas atrodas vismaz 25 kilometrus uz ziemeļiem un ir 261

metru augsts.

Par šodienas Ērgļiem — maz stāstāma. Šis, trīsdesmito gadu beigās

labi attīstījies ciems ar 331 iedzīvotāju 1935. gadā un 400 — 1939. gadā,

kad izbūvēja Rīgas — Ērgļu dzelzceļu, tagad nav ne graša vērts. Ciemats

pēdējā karā pilnīgi nopostīts (Ērgļos vācieši turējās četras nedēļas, līdzīgi
kā Madonā). Pēc kara šis tas ir uzbūvēts un atjaunots īsti staļiniskā garā,

ko papildināja chruščovisma mākslas un būvniecības elementi un

pazīmes. Tur nav ne izcilības, ne skaistuma, ne latviskuma. Izskatās

tāpat kā „triecienceltnes" Rīgā, Jelgavā, Pleskavā, Gorkijā, Volgogradā:

barakveidīgas (kazarmjveidīgas) dzīvojamās ēkas, pseudo romiešu stilā

kultūras nams, kas uzcelts kalna galā, kādas nobumbotas ēkas vietā.

Tikpat stulbi izskatās Izpildu komitejas ēka ar stabiem, vietu vietām bez

apmetuma, jo tas nav spējis noturēties vairākus gadus. Pelēcība valda

Ērgļos. Nav vairs baznīcas. Ūdens dzirnavas pamestas un izpostītas.
Grūti atrast otru tik nepievilcīgu vietu Vidzemes augstienē. Tomēr

dzimtenes apmeklētājiem es sirsnīgi iesaku apskatīt izdemolētās

ūdensdzirnavas, kas atrodas ceļa kreisajā pusē netālu no pilskalna.
Pāri upei kapsētā atdusas Rūdolfs Blaumanis un Jurjāņu brāļi,

Andreju ieskaitot. Tur ir skaisti un vienkārši pieminekļi. Sakopta

apkārtne, vienmēr svaigi ziedi. Blaumaņa kapa piemineklis — atklāts

1923. gadā, rakstnieka sešdesmitā dzimšanas dienā. Laba atcere! Pelēkais

lauku granīts ņemts no dzimtajām mājām Brāķiem. Bronzas ģīmetne

piemineklī veidota pēc profesora Dzeņa meta. Skaisti. Kapsētā vēl

apbedīts dzejnieks Jānis Grots, kuru slavēpadomju laikā. Viņa piemiņai
uzcelts liels piemineklis.

Ērgļu muižā, kur ēkas vēl saglabājušās no klaušu laikiem, tagad ir

iekārtots pansionāts veciem ļaudīm un slimnīca. Agrāk šādas veco ļaužu
mītnes mēdza saukt par nabagmājām. Ērgļu Skansts kalnā atradusies

latgaļu pils. Kalns savrups. Labi saglabājies. Ap desmit metrus augsts.
Upes pusē stipri apaudzis arkokiem. Ļoti stāvas nogāzes. Plakums bez

vaļņa jeb uzbēduma. Kultūrslānis (mītņu kārta) — vairāk kā vienu metru

dziļš. Archaiologiski neizpētīts pilskalns. Daži vēsturnieki šo Skansts

kalnu attiecina uz agro feodālisma laikmetu. l Tā kā Ērgļu ciemats ir

izveidojies uz daudziem pauguriem, tad gan Levis (K. Lowis of Menar),

ganEndzelīns 2 uzskatīja, ka te esot vairāki pilskalni, ko neapstiprināja
Ernesta Brastiņa 1924. gada ekspedīcijas pētījumi.
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Skats no Kalnijām uz Itālijām.

Braku pirtiņa.
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Rūdolfa Blaumaņa kaps Ērgļos.

Brāļu Jurjānu atdusas vieta Ērgļu kapsētā.
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MāmuļaĒrgļos.
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Kaivēnu pilskalna apkaimē.

Skats no Jurķiņu kalna, netāluno Ērgļiem.
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Vidzemes

augstiene:
20.,

23.,

30.,

32.,

35.,

36.,

40.

un

41.

nod.
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Šeit kāda teika: „No šās vietas esot apšaudīta vecā pils, kas viņpus

upes. Pils jumpravas, negribēdamas ienaidniekam padoties, esot

ietinušās audeklos un pa logiem gāzušās Ogres viļņos".3 Izklausās pēc

samērā jaunas teikas.

Ērgļus esmu apmeklējis daudzas reizes. Tā kādā pastaigā Izpildu

komitejas sētā atradu nesen nogalināta aļņa kājas apakšdaļu kopā ar

milzīgiem nagiem ...
tā priecājas medībās Latvijas ,Jcundziņi".

Toties Ērgļos ir lieliska ceptuve. Turpat uz vietas var iegādāties

svaigas maizītes, plāceņus, kūkas v.c. — Gardi!

Dažās stundās var aiziet līdz Rūdolfa Blaumaņa dzimtajām mājām,
Brāķiem; izstaigāt visas tūristu takas — vietas, kuras saistās ar

rakstnieka dzīvi. Noras un pauguri. Ļoti skaisti izskatās rudeņos, kad

dzeltē lapas. Mājas bija nopostītas, tomēr vēlāk uzceltas par jaunu. Tā iet:

vispirms sagrauj, tad ceļ no jauna. Tagad tur iekārtots piemiņas mūzejs.
Izskatās labi. Traucē vienīgi kāda bezgaumīga tūristu mītne, kas celta

pārāk tuvu senajai zemnieku sētai. — Gadās
...

Pie pagrieziena uz Brāķiem pašā šosejas malā, kalna galā, uz milzīga
un masīva betona pamata novietots kāds krievu tanks. Zīmīgi, tā stobrs,

nez kādēļ, notēmēts uz pilsētiņu. Neatceros tieši uzraksta visus vārdus,

bet tur bija rakstīts kaut kas par varonīgajiem sarkanarmiešiem, kuri

atbrīvoja Ērgļus no fašistiem, un kurus pieminēs un godās mūžīgi...
Tā kā līdz Iršiem netikām, neskatoties uz to, ka ilgi gājām pa lielceļu

Kokneses virzienā, tad apmeklējām Kaivēnu pilskalnu. Tas atrodas

Ogres upes kreisajā krastā pa labi no lielceļa un pa labi no sānceļa.
Kaivēni ir māju vārds. Līdz Ērgļiem varētu būt kādi pieci kilometri.

Pilskalnu no dienvidiem apņem tīrumi; līdzīgi ir ari austrumu pusē,
bet ziemeļos kalnam piekļāvies mežs un aiz tā Ogres upe. Tagad
pilskalns atrodas kādus 70 metrus no upes, bet domāju, ka senatnē tas

dižojies pie ūdens. Senais nocietinājums ir stipri apaudzis (aizaudzis):
lazdas, bērzi, apses, egles un priedes. Nenosakāmu šķirņu krūmi, dažiem

dzeloņi; arī mežrozītes.

Raugoties 1929. gada uzņēmumā, ir redzams, ka Kaivēnu pilskalns

bija neapaudzis. 4 Kā 50 gadi var izmainīt vidi!

Kā jau senam pilskalnam, ari šim ir vienkāršas apdares formas. Šis
fakts vedina uz domām par neolīta perioda nocietinājumu. Nav vaļņu un

grāvju. Tā dienvidus nogāze ir lēzena, nolaidena, terasē pārejoša. Trīs

citas — stāvas, īpaši tā, kura vērsta pret lauku austrumu virzienā.

Pilskalna augstums ir 20 metri.

Publikācijas par šo senču aizsargāšanās — patvēruma vietu ir samērā

niecīgas.
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Piebilstams, ka uz upes pusi ved tādakā taka, līdzīga nelielai terasei.

Ejot tuvāk Ogrei ziemeļu virzienā, nonākam tās stāvā krastā, kas ir kalns

ar īpatnu, lokveidīgu virsotni, un tā vaļējie gali ir vērsti pret upi. Tā kā

agrāk pilskalnu tuvumāatradās viens vai pat vairāki Baznīcas kalni, tad

šo arī par tādu iedomājos.
— Ļoti piemērota vieta!

Kaivēnu pilskalna apkārtnē daudz skaistu kalnu un pauguru. Seni

kapulauki. Krāšņs un pievilcīgs izskatās Jurķiņu kalns. Netālu —

pilskalnam līdzīgais Ozolkalns. Protams, tajā aug ozoli! Zaļais un

apjomīgais Avenakalns lielceļa pusē. Šī ir viena no skaistākajām vietām,

ko esmu apmeklējis pēdējos gados. īsta Vidzemīte!

Apjūsmojuši Kaivēnu kalnu, nolēmām uzrāpties vēl vienā, jo,

raugoties no šejienes, tas izlikās augstākais apkārtnē. Piedevām ar kailu

smaili.

Domāts — darīts. Uz priekšu! Izrādījās, ka līdz Jurķiņu kalnam ir

krietns attālums. Tā pēc mēs rāpāmies pa tā stāvo nogāzi,

saņemdami pirmās lietus lāses. Jo augstāk kāpām, jo stiprāk lija, līdz

galotnē — gāza kā no spaiņiem. Vēl „uzradās" krusa. Varat iedomāties;

tu stāvi kalna galā kā vientiesītis —jūsmotājs. Kails kalns, un tev triecas

virsū milzu ātrumā un ar varenu spēku krusas gabali paprāvu zirņu
lielumā. Un lietus, —jauki, vai ne? Nav cerību patvērumam, jo tuvākie

koki atrodas krietni lejup. Unkādi koki mēdz būt Latvijā Veļu mēnesī?

— Protams, kaili. Sāk pilēt ūdens pa degunu, tad— bārdu; jau tek, plūst

straumītēm, un tu domā: „Oohh, Pilskalns, Pilskalns, —jocīgi, spocīgi,
auksti un ..."

Bet kā jau visi lieti, beidzas ari šis. Rokas un kājas ir kļuvušas

nejūtīgas. Tu esi kā viena grīdas lupata — piesūkusies! Negribas pat

soļus spert, bet melnums aizducina. Tas devies Gaiziņa virzienā. Uz

kalnu un lauku fona parādījās divkāršā varavīksne.

— Bija atkal labi.

1984. gada 21. Veļu mēneša dienā.

1
EBLP, IV, 115. lpp.

2 Ibid.

3
Ibid.

4 Ibid. 117. lpp.
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21. Kārļi — Zvārtes iezis.

Labi soļojot, attālumu no Satekles pilskalna līdz Zvārtes iezim varētu

nomērot kādā pusotrā stundā. Bet ne tik viegli tikt pāri Gaujai!
Uz iezi — šo apbrīnas vērto dabas pieminekli — mēs gājām no

Drabešu puses. Netālu no Ērgļu pagrieziena, nedaudz atpakaļ uz Rīgas

pusi no Vidzemes šosejas atzarojas ceļš uz Kārļiem. Senāk, gadus četrus

atpakaļ, šeit atradās ceļa atzīme — 4 km KĀRĻI, bet tagad tā bija
nozudusi. Sākām iet pa šo ceļu. Izrādījās, ka tas izbeidzas pie pirmā lielā

lauka. Uzarts! Klupdami, krizdami izgājām uz jaunā Cēsu ceļa aiz

viadukta — tā sauc jaunizbūvēto ceļu krustojumus ar cilpām un lokiem

— aiz Melturu kroga, un atradām veco ceļu uz Kārļu muižu. Varbūt

izklausās sarežģīti. Ceļa zīme; KĀRĻI 4KM — Hm, joprojām neko

neesam nogājuši?

Bija uzsnidzis pirmais sniegs, taču 27. novembris. Vietumis uzartie

lauki vidēja brūni, — viss pārējais balts. Kārļu apkārtne pauguraina:

kalni, lejas — skaisti. Šī apmākusies diena ar pelēcīgi zilajiem mežu

masīviem apvāršņa slejā mazliet it kā atgādināja japānisku ainavu.

— Savādi, bet skarbi; piemērots laiks pārdomām.

Bijušās muižas centrāvēl saglabājušās vairākas mūra ēkas, to vecums

vērtējams ap 100 — 150 gadiem. Aiz galvenā krustojuma, vēl turpinot iet

uz priekšu, pie paša ceļa kreisajā pusē ieraudzījām stūrainujgranīta stabu.

Tā augstums 60 centimetri. Nē, tas nav sens jūdžakmens. Seit apglabāts
kāds 1905. gada revolucionārs: Jahnis

...
(?) — 1907. Pieminekļa abās

pusēs kuplas liepas. Vienkārši un sirsnīgi. Mani arvien pārsteidz,

patīkami pārsteidz latvieša vienkāršība. Tā man liecina par labu gaumi.
Netālu no Jaunlaučiem bija pagrieziens pa kreisi, ar norādi: Uz

Zvārtes iezi. Tam tieši pretī atrodas viena senāka mūra ēka. Šeit ar

krāsošanas darbiem nodarbojās kādi ieceļotāji. Ēka izskatījās pēc kroga,
bet raugoties kartē, apmēram šajā vietā atradusies pagasta valde. Ceļš ved

strauji lejup. Pie Zvārtes ieža sakopta apkārtne. Par to rūpējas Gaujas
Nacionālais Parks. No apjomīgiem, masīviem kokiem gaumīgi

pagatavoti pakāpieni, balsti, skatu laukumi, soli v.c. Raugoties senajās
ieža fotogrāfijās, šķiet, nekas nav mainījies, tikai smilšakmens klints

apakšdaļā straume izskalojusi tādu kā iedobi.

Trīsdesmitajos gados Amatas upe, pirms Zvārtes ieža un gar to, tika

iztaisnota, novirzot ūdeņus no klints atseguma. l Joprojām vecajā gultnē
pavasaros un rudeņos ir ūdens, bet nav straumes. Pāris simts metrus aiz
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Zvārtes iezis.
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Zvārtes ieža upei pāri ir pārvilkts trošu tilts. Ejot pa to viss šūpojas un

līgojas. Līdzīgs — pie Siguldas, pārtrūka un iegāzās upē. Kad bijām
Mazsalacā, redzējām tur tieši tādu pašu tiltu pāri Salacai pie skolas. Tas

bija slēgts. Pa šāda veida tiltu vienlaicīgi var pārvietoties ne vairāk kā

divi līdz trīs cilvēki.

Pļavās pie Amatas ganījās skaisti zirgi.
Šeit gribas elpot dziļāk, dzīvot labāk, mīlēt patiesāk.

Atpakaļ gājām gar trīsdesmitajos gados uzcelto Amatas spēkstaciju.
Tā vēl darbojas, lai gan apkārtne vairāk atgādina kādu Krievijas sādžu, jo

te ir saceltas daudzasun mazas kārbveidīgas dēļu „ēciņas". Nevienam

nerūp spēkstacijas apkārtnes tīrība un izdaiļošana; pagalms kā cūku

bedre.Varbūt pelēkās rudens dienas iespaidā bija radies šāds vērtējums?
Vidzemes šosejas malā novietota milzīga biezskārda kārba — kā

seifs. Domāju, vadu jeb kabeļu apakšstacija.

Ikšķošana sākumā neveicās, jo šeit nebija piemērota vieta balsošanai,
— pārāk lielā ātrumā drāzās automašīnas šķaidot virsū mums dubļus.
Tad pieturēja kādi spēkrati ar drenumālacauruļu kravu no Lodes. Kopā
ar piekabi esot 22 tonnas! Kā iztur šie krievu „vāgi"?

1984. gada 27. Veļu mēneša dienā.

1 LETTLAND - Landschaft, Volksleben, Baukunstund Museen. „Pagalms", 1938.

72. foto attēls.
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22. Zebres ezers un Elku kalns.

Dienvidrietumu Zemgalē atrodami divi, Latvijas izmēru izpratnē, lieli

ezeri: Auces un Zebres. Pēdējo esmu vairākkārtīgi kājām apstaigājis.

Turp vienmēr esmu braucis paLiepājas šoseju līdz Bikstiem, bet tālāk —

parasti iznāca kārtīgi pasoļot.

1983. gada Sulu mēnesī centos atrast Ezerlūku pilskalnu l Zebres

ezera austrumu krastā. Gan šis, gan netālu no Smilšu kroga atrodošais,

„īstais" pilskalns nav izteiksmīgi, roku darināti seni nocietinājumi; daži

teiktu — pilenes. Neskatoties uz to, ka līdzi biju paņēmis veco karti ar

mērogu 1 : 50000, iepriekš biju iztaujājis apkārtnes iedzīvotājus par

meklējamā kalna atrašanās vietu un biju pilns apņēmības to ieraudzīt — tā

nenotika. Toreiz, atradis divus, kā man šķita — piemērotus kalnus

nocietinājuma apzīmējumam, biju priecīgs un laimīgs. Vēlāk

noskaidrojās, ka tie nav meklētie, ,4stie"
... gadās. Tomēršis meklējums

gluži veltīgs nebija, jo iepazinu Zebres ezera austrumu krastu, sastapu

apkaimes ļaudis, iepazinos artiem u.t.t.

Kādā citā ceļojumā, gadu vēlāk, kājām iedams uz Auci, mazliet

iepazinos ar ezera rietumu krastu un tā apkārtni. Šeit iekārtots liegums

jeb .Jcungu zvejas un medībuzona"...

Ezera ziemeļu daļā krasts ir stingrs, labi pieejams, bet jo vairāk dodies

uz dienvidiem, jo krasts kļūst staignāks ...

sākas purvi.

Tagadējās Latvijas „valdniekiem" ir laba oža, jo viņi iekārto sev

izpriecu vietas visskaistākajos Latvijas nostūros, līdzīgi — pie Zebres

ezera. Bet par laimi pārējiem, domāju — tautai, vēl ir pietiekoši daudz

grūti pieejamu vietu, tādēļ ka nav labu ceļu, un ,Jcundziņi" nav raduši

dubļus brist.

Tātad — ezera dienvidu gals ir purvains. īpaši tas sakāms par

dienvidaustrumu stūri, kur meklējams kāds neliels ezeriņš — Svētais

(Svētes). Ir izteikta doma, ka senatnē ir bijis tikai viens ezers ar salu, kas

tagad ir pakalns starp diviem ezeriem un purviem. Gribētos ticēt...

Tomēr ši doma mums netraucēja sameklēt šo neparasto, grūti pieejamo
vietu

— Elku kalnu.

Ejot pa Bikstu — Auces ceļu, pa labi redzams Zebrenes vecais

pagasta nams. Nedaudz tālāk, pa kreisi ir ceļš, kas ved gar Arišiem uz

Naudīti un Slagūni. Pāris kilometrus nogājuši pa šo ceļu, nonācām pie
lielas vecsaimniecības ceļa kreisajā pusē. Mājas sauc par Villikām. Ēkas

novietojušās nelielā pakalnītē. Apkārt mitras pļavas, un no šejienes atkal
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varējām saskatīt, jau tā pelēkajā Salnas mēneša dienā, Zebres ezera

ūdeņus. Netālu no Villikām, austrumu virzienā atrodas kāds savrups

kalns. Tā vienā galā iekārtota kapsēta. leeju tajā rotā lieli akmens stata ar

krustiem augšdaļas iedobēs — gandrīz tāpat kā Bikstu kapsētā. Šis

vientuļais, iegarenais kalns ziemeļaustrumu galā pārrakts, veidojot

pilskalnam līdzīgu plakumu. Tā viena, pret ezeru vērstā nogāze, ir bojāta,

jo tur rakta grants. Šis kalns kā senvieta nav pieminēts nevienos, man

zināmos, dokumentos.

To nomērījuši un nofotografējuši, bridām tālāk pa lielu un slapju pļavu
līdz lielceļam. Sāka līt. Kādabezcerīgi pelēka diena.

Pēc pusstundas nonācām pie izbijušās Bikstu pienotavas. Brīnums kā

drupās ceļmalā bija saglabājies virs durvīm vecs uzraksts. Šis, Zebres

ezera dienvidus gals ir patiešām maz apdzīvots. Kur tik paveries —

staignas, mitras pļavas.

Turpinājām soļot pa ceļu. Drīz tas atzarojās pakreisi. Mežs un zīme:

„lebraukt aizliegts!" Šis varētu būt samērā jauns ceļš, jo uz pēdējām

Latvijas laika kaitēm tas nav atrodams. Pēc pusstundas nonācām pie
Svētezera. Tākrastā uzceltas pāris mednieku— zvejnieku būdas. Te ceļš
izbeidzās. Sākām kāpt kalnā pa labi. Šeit nav iespējams kļūdīties vai

apmaldīties, jo ap kalnu ir mitrs, gandrīz purvains mežs. Mēs kāpām

vienīgajā sausumā (kalnā). Savāda sajūta, līdzīgi kā meklējām Lēkavas

kalnu pie Veģeres — ūdens, ūdens...

Elku kalna virsma ir apmēram 700 soļus gara un gandrīz 300 soļus

plata. 1865. gadā Bīlenšteins izteicās, ka šajā kalnā augot brīnišķīgi

sulīga zāle. Tiešām! Arī tagad — 120 gadus vēlāk tā pati sajūta — lai

gan jau nodzeltējusi, bet ļoti gara, gara zāle. Vietām saauguši krūmi un

koki: ozoli, liepas, ābeles.

Pēc Latvijas neatkarības izcīnīšanas šo zemes gabalu iedalīja kādam

jaunsaimniekam, kas te sācis iekopt laukus un celt māju!
Akmens vaļņu atliekas vēl bijušas pagājušā gadsimta beigās. Diemžēl,

dažu gadu laikā akmeņi izlauzti un aizvesti māju vajadzībām.
Pārpalikušos izmantojis jaunsaimnieks...

Tomēr tādas kā vaļņu paliekas bija saskatāmas mūsu 1984. gada
rudens apceļojumā. Tās meklējamas dienvidu-ziemeļu virzienā,

stiepjoties gar kalnu austrumu malu. Mazāk izteiksmīgs izvirzījums

meklējams rietumu nogāzē. Elku kalns ir vismaz septiņus metrus augsts,
bet pret ezera līmeni — gandrīz desmit metri. Spriežot pēc nostāstiem,

kalns bijis apjozts ar akmens valni. Stāsta, ka šeit agrāk atradusies

baznīca (nejau kristiešu!). Zviedru laikos it kā bijis saiešanas nams. Šī

vieta varēja būt kā labs patvērums kara gados. Vēl ļaudis stāsta, ka senāk
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no Pilskalna pie Ezerlūkiem krīvi nākuši pa ūdens virsu uz Elku jeb
Baznīcas kalnu. Noskaidrots, ka, patiešām, Zebres ezera dienvidus galā
atrodas no akmeņiem izlikts ceļš. Sausās vasarās, ūdens līmenim

krītoties, to var ieraudzīt!

Uzturoties Elku kalnā starp Svēto 2 un Zebres3 ezeriem, pārņem
savāda sajūta— te plūst spēks un enerģija, un tu jūties kā daļa no ap tevi

esošās zemes, bet tajā pašā laikā ir izjūta, it kā tu būtu pagājis sāņus, kā

„iegājis" izplatījumā.

1984. gada Salnas mēnesī.

IA. Bīlenšteins, Mag. Leiti. Lit. Ges. XIV, 2,41. lpp.
2 Svētais ezers — 0.5 ha.

3
Zebres ezers —482 ha.
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23. Meltne — Krepšas — Pilskalni — Ogres upe —

Pilskalni.

Uzsniegot un pieturoties salam, šis bija pirmais „ziemas" ceļojums,
kuru uzsākām no Mežuplejām 1984. gada 20. novembrī. Valsts svētkus

pieminējām un izjutām divatā, lauku mierā pie svētku galda un

tranzistoru radio uztvērēja, klausoties īpaši sagatavotus raidījumus no

Rietumiem.

Izgājuši cauri mežam, nonācām pie izbijušām mājām — Lielpurvi.

Tagad par kādreizējo māju vietu liecina vairs tikai ēku pamati, brangas

liepas un kļavas ap tiem pašā kalna galā
...

tā ir apkārtnē augstākā vieta.

Šeit lejā, mūsu priekšā gulēja Lielpurvs un apkārtnes meži. Starp pirms

gadiem 10— 15 stādītajām eglītēm vīdēja Nīgeļa saimniecības jumts ar

skursteni. Izskatījās labi uz egļu fona, kas aiz mājas. Bet kādreiz te bija

plašāks skats
...

No Lielpurviem ceļš ved lejup līdz Ogres pietekai Meltnei, kura pēc
rāmā tecējuma gar Nīgeļa mājāml

un gar Lielpurva austrumu galu aiz

Vilciņiem2 ieguļas stāvos krastos, metot daudzos līkumus, veidojot

jaukus un lieliskus līcīšus. Pēc pieciem kilometriem upīte, iztecējusi cauri

Katrīnas ezeram un skriedama cauri mežiem, savienojas ar Ogres

straujajiem ūdeņiem.
Tikai mūsu maršruts no Vilciņiem bija citāds. Mēs, uzgājuši Meltnes

labajā krastā kalnā pie Puķiša mājām,3 devāmies cauri mežam lielceļa

virzienā uz dienvidaustrumiem.

Pie apbrīnojami savādā iežogojuma, kas skaitoties priežu sēklu

audzētava, uzdūrāmieskādai nožēlojamai, pārvietojamai būdelei no kuras

bleķa skurstenīša pelēkajās debesīs cēlās dūmiņi. Mums tuvojoties, no

pavērtās durteļu sprauģeles izbāzās spalvaina un netīra roka un

„ieslēdzās". Redzētais mūs vareni pārsteidza. Ne — labdien, ne ko citu

tamlīdzīgu neizdevās sadzirdēt, tikai nožēlojamas, aizdarītas durteles ar

pāris laikabiedriem" 4 aiz tām.

No tā saucamās priežu sēklu audzētavas līdz lielceļam gājiens

turpinājās cauri mežam, pusceļā nosoļojot gar mežsarga mājām, ja
nemaldos — Krepšām. Pie mājas auga dažas skaistas liepas un ozoli. Ap

māju — nelielas, bet pievilcīgas pļavas. Tie varēja būt divi kilometri: no

Meltnes līdz Krepšām. Tālāk, iziedami no meža, gājām paĒrgļu lielceļu
cauri Katrīnai līdz Pilskalniem, kuri atrodas pirms Itālijām.
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lk Šķojot 6

Par to vai no Pilskalniem netālu tekošās Ogres krastos varētu būt kāds

sens apcietinājums, apmetne jeb svētvieta, apkārtnes iztaujātie iedzīvotāji
neko nemācēja sacīt. NoPilskalniem līdz Ceplīšiem, ejot pa mežu, varēja
būt kādi pāris kilometri. Ap mājām līkloču tecēja neliels strautiņš.

Apkārtnē — brīnišķīgas pļavas, ļoti plašas. Ogres upe atrodas 400

metrus no Ceplīšu mājām. Cik skaista šeit Ogre! Tur, lejā — starp

alkšņiem un kārkliem strauji plūstošā, teiksmainā vidzemniece! Upi

ieskauj seni meži, stāvi, krūmiem noauguši krasti. Pretēji oļainai un

akmeņiem tik bagātai Amatai, Ogre daudzsmilšaināka. Pagājuši gar upes

labo krastu uz augšu, pēc pāris simts metriem nonācām pie asa upes

līkuma, kur no stāva un augsta krasta līdz pat ūdenim aizlokās šaura

zemes strēle — kā krivu krivu izstaigājamā taka, burvīgā vieta. Te mēs

ieturējām azaidu, pēcāk mērojot to pašu ceļu atpakaļ līdz Pilskalniem.

Pilskalnu mājas atrodas diža kalna nogāzē, ceļa pusē. Kalns tiek arts.

Tā dienvidu pusē tek upīte, kas, diemžēl ir izmeliorēta un vairs nemet

līkumus, tādus, kādi tai bija senāk Pilskalna pakājē. Šī ir augsta vieta, ap

200 metru virs jūras līmeņa. Kalns vidū ir vismaz 35 metrus augsts. Tā

nogāzes vēl līdz šodienai ir saglabājušās stāvas, tomēr nekādu īpašu

pazīmju, kas liecina par iespējamo pilskalnu jeb nocietinājumu, nav.

Manis paša spriedums ir sekojošs: senāk kalnu apņēmusi upīte no

dienvidiemun austrumiem, cieši tam „apvijoties"; savukārt, rietumu pusē
kalnam ir bijusi neliela pieteka; dienvidos irbijusi šo abu upīšu sateka;

ziemeļos ceļš nav bijis. Ceļa izbūves rezultātā ir stipri izmainījies kalna

ziemeļu nogāzes apveids. Ceļam otrā pusē kalnam ir atkal stāvs kritums

līdz mežmalai. Lai pārliecinātos par šī pilskalna īstumu derētu izdarīt

paraugrakumus. Sasalušās zemes dēļ tas nebija iespējams. NoPilskalna

ejot gar upītes kreiso krastu, nonācām pie savrupa, iegarena, kā oss,

kalna. Garumā tas stiepjas no rietumiem uz austrumiem apmēram 100

metru garumā. Turklāt kalns ir tikai 20 metrus plats. Tā dienvidu nogāzē
tek upīte, bet ziemeļu puse — staigna, purvaina. Augstums — desmit

metri. Vai šī ari varētu būt kāda, ar senatnes notikumiem saistāma,

nozīmīga vieta? Kalns ir apaudzis ar biezu mežu.

1984. gada Salnas mēneša20. dienā.

1 Nīgels, māju saimniekauzvārds, lielisks amatnieks — mūrnieks; viņa roku darinātas

ir abas Mežupleju krāsnis, ieskaitot maizes krāsni, divas plītis, ieri, mūrišus v.c.



162

Pēkšņi mira 1984. gada vasarā ar plaušu karsoni. Atsaucoties uz paša Nīgeļa teikto,

piebilstams, ka rija, kura atradās viņa saimniecībā, bija pārvesta no Smiltenes

apkārtnes — vectēva dzimtenes. Tābija darinātalaikā, kad zāģi vēl nepazina, tātad

vienīgi ar cirvja palīdzību.
2 Bijušās mežsarga mājas atradās tikai 300 metrus no Puķīša mājām. Vēl 1975. vai

1976. gadā Vilciņu saimniecību, kura bija pilnīgā kārtībā, vēlējās nopirkt mūsu

draugi, bet mežniecība atteicās
...

Dažus gadus vēlāk šī māja tika nopostīta, tikai

nelielu daļu celtnes koku pārvedot uz Pļaviņām. Protams, tagad tur bija gruveši un

pamestība.
3 Puķīša saimniecības dzīvojamā ēka bija vienano vecākām apkārtnē, domāju — celta

vēl pagājušā gadsimta 80 gados (?). 70-to gadu sākumā, iepazīstoties ar apkārtni, šeit

dzērām treknu pienu, pārrunājām pagasta vēsturi un nopirkām dažus senus

priekšmetus, to skaitā arī grāmatas un māla kausu, kuru izvedu uz Rietumiem.

Saimniekiem nomirstot, mājas palika tukšas, tās vēlāk nodedzināja.
4 laikabiedrs = padlatvietis
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24. Lielpurvs.

Ir Sērsnu mēnešaotrā puse, un šeit, Vidzemes augstienē — vēl bezgala
daudz sniega. Kopā ar Draugu izmantojām vairāk vai mazāk piemērotu
dienu slēpošanai, lai izbrauktu cauri Lielpurvam uz Vilciņu kalnu pie
Meltnes upītes.

Šķērsojot pēdējā meža ielokā no vējiem pasargāto seno lauku,

nobraucām lejiņā, nelielā purviņā, kurā ietek mūsu Aptekupīte. Šeit

griezāmies uz austrumiem un caur Govs Asti slēpojām uz Lielpurvu.
Bieži esmu domājis par vietvārdu — Govs Aste. Kādēļ — Aste?

Varbūt ir kājas, galva ar ragiem un rumpis? Kurš atceras cik sens ir šis

nosaukums? — Un raugi, vērīgāk aplūkojot, un pazīstot Lielpurvu ar tā

daudzajiem atzarojumiem, vizuāli veidojas tēls — līdzīgs govij, kuras

kājas ir vērstas pret Jaunskujeni, t.i. — ziemeļiem, bet galva — uz

rietiem. Austrumos, pie Vilciņiem Meltni apņem Lielpurvs.
Daudz ir purvu Latvijā, ari augstienēs, bet šis — stipri citāds,

atšķirīgs. Nejau tādēļ, ka tas pazīstams vai izslēpojams ziemā. Lielpurvs
dveš kādu neizteiktu garīgu mieru, iedarbojas uz tevi. — Spēcīgi!

Jā, ienes mieru, kas ir pastāvošs, jo ja nav baiļu, ir miers. Purvs

daudzos rada baiļu vai neziņas sajūtu.

Šeit, 200metrus virs jūras līmeņa,mežu vidū, kur vējš reti ietriecas",

Lielpurvs godam nes šo vārdu. Ne tik liels, cik pievilcīgs un mierīgs.
Šķērsojot Meltnes upīti un „skujiņā" uzkāpjot Vilciņu kalnā, bija jauki to

novērot, mazliet dūmakā tītu, krēslai tuvojoties, kā toreiz, kad trijatā klusi

tajā noraudzījāmies. Bet bija dienvidus un pār Lielpurvu rotājās cita

gaisma...

Pirms vairāk kā 300 gadiem šeit gājis zviedru karaspēks. Karaļvalsts
karaspēka administrācija likusi muižniekiem attiecīgo muižu robežās

ierīkot ceļus bruņoto spēku vajadzībām. Vēl šodien ir saglabājies ceļš,
tautāsaukts par Zviedru līniju. Par Zviedru līniju mēdz saukt tikai ceļu
no Mentnes upītes līdz Abeltiņu dzimtas mājām. No tām netālu atrodas

mājas — Zviedri. Varbūt augstāk pieminētā ceļa turpinājums —

meklējams pie MentnesLielpurvā, kur tas šķērso upītiaustrumu virzienā,
tālāk cauri mežam nonākdamspie Mežuplejām. No Mežuplejām ceļš,
savukārt, iziet lidz Ļauļēniem, kur cauri aizvijas, vēl tagad satiksmei

lietojamais lielceļš Ērgļi — Cēsis. Bet tālāk? Vai tagadējais ceļš ir tā

saucamās Zviedru līnijas turpinājums? Vietējie iedzīvotāji ceļu no Kosas

ceļu krusta uz priekšu, Ērgļu virzienā sauc par Vecās Katrīnas ceļu.
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Ceļš jeb līnija ir izlikta vairākām kārtām ar apaļiem skuju kokiem. Tas

ir desmit soļus plats ar divi metrus dziļiem grāvjiem abās pusēs. Esmu

dzirdējis stāstām par trim apsēm, kuras it kā iestādījis zviedru ķēniņš ar

saknēm pret debesīm, sacīdams: „Ja ieaugsies, — mēs būsim atpakaļ!"
Šīs apses neesmu redzējis, bet ir ļaudis, kas tās ir apskatījuši un teikuši,

ka viena augot ļoti labi...

Kādu brīdi pabaudījuši lielisko Lielpurva kopskatu devāmies tieši

mežā, kur uzslēpojām uz jo taisnās Zviedru līnijas un devāmies Katrīnas

virzienā.

Atceros šo ceļu mērotu (noietu) pirms gadiem 10 — 12 kādā lietainā

un dubļainā rudens dienā, kad šis taisnais, un, varbūt, vienmuļais ceļš
neizlikās tik romantisks, cilājot kājas pa dubļu dangām. Tikai tad (cik

nesen!) ceļa abas puses aiz dziļajiem grāvjiem bija tīras no krūmiem un

eglītēm, kuras tagad ir krietni izaugušas un sniedzas līdz pašai ceļmalai.
Tā aizaug platā un taisnā Zviedru līnija. Tā aizaug acu priekšā. Līdzīgi

aizaug citi, necilāki Latvijas ceļi. Tā aizaug visa Latvija.
Pēc kāda nepilna kilometra griezāmies panesen ieslēpotām „sliedēm"

uz ziemeļiem, cerībā aizkļūt līdz bijušai Pētera mājai Lauziņiem. Tagad to

apsaimnieko kāds, man pazīstams vīrs no Rīgas — Rolands. Mums

veicās un mēs māju viegli atradām. Tā bija briesmīgi izdemolēta:

salauztas mēbeles, izlauzti logu rāmji, iegāzti griesti (!). Kas pastrādājis
šādus „varoņdarbus"? Neticami. To spēj vienīgi ļaudis ar slimīgu psīchi.
Varbūt vēl kāds?

Atpakaļ devāmies pa citu ceļu, slēpodami vairāk uz ziemeļiem, kur

sasniedzām atkal Mentnes jauko ieleju. Pa to devāmies Lielpurvā, lai

atgrieztos Mežuplejās.

Bija stipra krēsla, bēdīga slīdamība, nogurums, bet tomēr prieks un

ieguvums.

Apmainījuši slapjās drēbes pret sausām, iekūrām plīti virtuvē un lielo

krāsni istabā. lesākās mūsu vakarēšana, kurā ietilpa ari Rietumu radio

raidījumu klausīšanās.

1985. gada Sērsnu mēneša 24. dienā.
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25. Biksti — Blīdene — Saldus — Annenieki —

Kalnciems — Antiņi.

Jaunās Jūrmalas šosejas viens atzarojums iesākas netālu no Babītes

dzelzceja stacijas pie pagrieziena uz Vārnu krogu un ir kā turpinājums
Jūrmalas gatves rietumu galam un vecajam ceļam uz Kurzemi.

Pirms Babītes kapsētas un baznīcas, apmēram tajā vietā, kur skaitās

pilsētas robeža, atrodas Beberberķu mežs. Tajā vairākus gadus katru

svētdienas ritu pulcējās grāmatnieki, jo šeit bija grāmatu«melnais tirgus".
Sarunā ar automašīnas vadītāju ceļā uz Saldu to pieminējām. Tā bija kāda

no bārtajām"l dieniņām, kad bijām nolēmuši apskatīt šo pilsētu.
Pabraucām garām Tīrelim, pāri Kalnciematiltam, šķērsojot Lielupi,

garām Anneniekiem, kur ir pagrieziens uz Dobeli. Šeit, tecēdama gar

pašu ceļmalu, Bērzes upe met skaistus līkumus, kārklos un vītolos

ieaugusi. Pārplūduši lauki — ne tikai ap upi vien! Sausākās vietās priecē

spilgti zaļa zālīte, kokiem plaukst pumpuri — tāir 1. maija diena.

Izbraucām cauri Kaķeniekiem, kur vienīgais apskates cienīgais ir

senais krogs; viss cits — padomju garā, «labiekārtots"... Te ganmašīnu

— traktoru stacija (MTS), gan smēde, gan noliktavas — dubļi,

sarūšējušās lauksaimniecības technikas rezerves daļas un metāllūžņi,

kārbveidīgas, pelēcīgas divstāvu ēkas, nepievilcīga izskata skārda ūdens

tornis v.c. Nav vērts piestāt — ko velti kavēt laiku! No ceļa raugoties —

ne pārāk pievilcīga aina.

Pēc dažiem kilometriem tuvojāmies Bikstiem, un te izskatījās vairāk

senatnīgi. Vēl saglabājušās vecās ūdens dzirnavas. Sastapu kādu

ieceļotāju — migrantu, kurš mitinās kopā ar vairākām citām ģimenēm
šajās dzirnavās. Vīrs prata un labprāt runāja latviski. Esot ieradies

Latvijā pirms vairāk nekā desmit gadiem — tad dzirnavās vēl maluši

graudus.

Dzirnavām pieskaitāmas trīs ēkas: balti biezi mūri ar atsegtām koka

starpsijām, dakstiņu jumti. Celtnes mazliet «apbružājušās", bet tomēr

skaistas. Strautiņš cauri dzirnavām vairs netek. Akmeņi apvilkušies ar

biezu zaļas sūnas kārtu ar rūsganu ietonējumu. Cik pudu graudu te

samalts?

Vīrs paskaidroja, ka dzirnavās visas ierīces esot pilnīgā kārtībā, bet

šodien tajās malt neatmaksājoties...
Bet vai atmaksājas «sadrupināt" šīs senās ēkas, lai tās nozūd no

Latvijas zemes un to vietā rodas neizteiksmīgas jaunceltnes, kuru mūžs

būs desmit reižu īsāks?
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Bikstu ūdens dzirnavas celtas 1846. gadā un ir vienas no lielākajām

apkārtnē.

Puskilometru tālāk uz rietumiem atrodas sena kapsēta, kura iekārtota

nelielā, bet stāvā kalniņā. Tā galā astoņstūraina kapliča ar četrām durvīm

un attiecīgām noejām un celiņiem uz visām debess pusēm. Kapsētas ieeju
rotā, raksturīgi Zemgalei — lieli vārtu stabi ar noapaļotiem galiem un

iecirstiem krustiem. Kapu kalniņu aptek Bērzes upe.

No Bikstiem var uzsākt vai turpināt ceļu uz Auci. To esmu darījis
citās reizēs.

Seko Blīdene. Pa labi ceļam uzkrītoša, milzīgu liepu gatve — te

kādreiz atradusies liela baznīca, kura nopostīta pēdējā kara beigās. No tās

saglabājušies niecīgi mūri — gruvešu kaudze, bet vērīgāk ieskatoties —

senie ēkas pamati, kāpnes uzejā, kas ļauj spriest par baznīcas izmēriem

un veidu.

Palielā, divstāvīgā un balti — rozā izkrāsotā ēkā ir saglabājies
Blīdenes pagasta nams, kurā tagad iekārtota skola.

Plašā, betpretēji Bikstiem, līdzenumā esošā kapsētā atrodami vairāki

neparasti kapakmeņi un pieminekļi, piemēram: brāļi Sīmani — neliels,

kādu metru augsts, stūrains stabs ar senīgu zīmējumu un man

nenosakāmām zīmēm, līdzīgu arābu rakstībai — varbūt žīdu. Uzraksts

attēlots kopā ar vijīgiem augiem, putniem...
Sarkanbrūnagranīta piemineklis uzcelts mežzinim Jānim Petersonam

(3. VIII. 1864. - 12. IX. 1925.). Piemineklī iekalti šādi vārdi:

Dzīves vienīgais

attaisnojums ir

godīgs darbs.

No Tava kapa šo atziņu
aiznes dzīvē Saldus

valsts un pašvaldību

darbinieki, radi un draugi.

lemesls, kādēļ vairākkārtīgi Blideni esmu apskatījis, ir sekojošs:
skaistais un vienkāršais Neatkarības cīņu piemineklis, kurš samērā labi

saglabājies un atrodas tikai pāris desmit metrus no Rīgas — Liepājas

šosejas, ceļa labajā pusē. Raugoties senajos fotoattēlos, tas nedaudz

izmainījies. No tā gala (virsotnes) nozudis neliels, ieapaļš liesmu



167



168

atdarinājums, 2 tāpat kā trūkst vara kaluma, kas veidots kā neliels

vainags. Tas bijis iestiprināts pieminekļa sānmalā, apmēram vidū.

Pieminekļa 3 malā, kura pavērsta pret ceļu, piestiprināta marmora plāksne

uz kuras rakstīts:

GODS SLAVA

VAROŅIEM

KAS SPĒKIEM VIENOTIEM

AR DĀRGO DZĪVĪBU MUMS

PIRKA BRĪVĪBU

Otrā pusē līdzīgā, bet iesistā plāksnē lasāms:

LATVIJAS

ATBRĪVOŠANAS CĪŅĀS
UN PASAULES KARA

KRITUŠIEM

BLĪDENES DRAUDZES

DĒLIEM 1933

Vienkārši un daiļi! Ak, Blīdene, Blīdene!

Turpinot ceļu rietumu virzienā, redzamas daudzas, gar ceļu esošas

kapsētas — dažas jaunas, pēc kara iekārtotas, un tajās atdusas

sarkanarmieši. Tūkstoši ,jio kātiem nolaistu atbrīvotāju". Šādiem kapiem

pilna Latvija.
Pirms Brocēniem izceļas kāda neparastāka kapsēta. Tie ir Dzirnieku

kapi, ceļam pa kreisi — stipri pārkārtoti. Tajos kārtu kārtām guldīti
«sarkanie". Kapsēta pievilcīga ar saviem vārtiem un zvanu torni zem

viena jumta, kas celts no laukamens un sarkanā ķieģeļa. Vārti —

arkveidigi. Virs tiem četru stūrainu stabu mūrējums, ko apvieno asi

nobeigts jumts. Tas apšūts ar koka skaidām. Kapsētā aug bērzi un dažs

neliels dzīvības koks. No vārtiem uz abām pusēm skaists dzīvžogs un

dažas egles.
Esi priecīgs, ka vari ātrāk tikt cauri Brocēniem (Ciecere), jo šeit visu

pārņēmusi rūpniecība — cementa un šīfera kombināts, kurā vairums

strādājošo ir krievi, baltkrievi, ukraiņi. Apdzīvotai vietai necils izskats.

Visu klāj pelēku putekļu kārta.

Vēja ātrumā drāzāmies tieši uz Saldu, apmetot jauku līkumu Cieceres

ezeram pa šauru, bet labuceļu.
Kā jau Padomijā parasts, svētku dienā Saldus rotāta vienos sārtos
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Bikstu kapsēta.

Bijušais Blīdenes pagasta nams.
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Blīdenes piemineklis.
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Blīdenes piemineklis.

Blīdenes piemineklis.
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Dzirnieku kapsētas zvanu tornis virs galvenās ieejas.
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Saldus Otrā luterāņu baznīca.
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Par Latvijas brīvību tuatdevi dzīvību-

pieminekļa uzraksts Saldus kapsētā
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Saldus kopskats. Pa labi — pilskalns.

Saldus.
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SaldusPirmās luterāņu baznīcas altāris.

Bijušā mācītājmuiža, tagad: skola — internāts.
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Dalbs baznīca.
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Kapsēta ar strēlnieku pieminekli netālu no Kalnciema tilta.

Antiņu Brāļu kapi.
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Piemineklis Antiņu kapsētā.
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Kalnciema(Tīreļa) piemineklis.*
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saukļos, karogos un lupatās. Patukšas ielas — tikpat kā nemana

automobiļu, un pastaigājas retais pilsētiņas iedzīvotājs.
Apskati uzsākām no Pirmās luterāņu baznīcas. Pirmās — tādēļ, ka

Saldū ir vēl otra, jaunāka. Šīs baznīcas apmeklētāji un dievlūdzēji skaitās

pie pirmās luterāņu draudzes. Baznīca atrodas pilsētas centrā, bijušā

tirgus lauku malā, kalniņā, Cieceres upes krastā. Nobeigts vairākus

gadus atjaunotais baznīcas tornis, kas vēl nebija apmests ar kaļķu javu kā

senāk to darīja, un varēja redzēt baltos ķieģeļus, no kuriem uzcelts tornis.

Pie baznīcas pienācām tieši tajā laikā, kad katoļu dievlūdzēji gatavojās uz

rīta mesu. Katoļi — luterāņu baznīcā! Ne pārāk bieži novērojams, bet

vēlams, lai dažādukonfesiju un reliģiski ejamo ceļu dievlūdzēji— ticīgie,
ne vien kristieši, spētu rast vienību reālajā dzīvē, bet nevis tikai runātpar

atšķirībām un ,4stāko ticību".

Katoļiem Saldū nav savas baznīcas. Šajā, Pirmajā luterāņu baznīcā,

viņiem ir iekārtots altāris kreisajā spārnā. Uz rīta dievkalpojumu bija
atnākušas galvenokārt gados vecākas sievietes. Šā vai tā — mani

pārņēma spēcīga, garu un miesu attīroša, sajūta.
Dievnams tiek labi apkopts. Šķiet, šeit viss liecina parspēcīgu draudzi,

par cerību, par spēju pretstatīt bezdievībai un «seklajai" ikdienai ko

cēlāku, paliekošāku.
Baznīca celta 1737. gadā. Pārbūvēta un par jaunu iesvētīta 1900. gada

Rudzu mēneša27. dienā. Baznīcā vēlreiz izdarīts remonts 1938. gadā un

tā daiļi izrotāta ar mākslinieka Anša Bērziņa sienas apgleznojumiem. Pa

labi no altāra — Neatkarības cīņās kritušo piemiņas plāksne.

Apskatījām arī jauno — Otro luterāņu baznīcu, kura celta 1929. gadā.

Pēdējā brīdī sastapām laipno mācītāju ar saviem palīgiem. Viņi labprāt

izrādīja baznīcas iekštelpas, neskatoties uz to, ka steidzās uz kādu

attālāku vieni, kur bija jānotur dievkalpojums. Ļoti vienkārša un gaumīga

iekšpuse, nesen izkrāsota.

legriezāmies pilsētas kapsētā, jo pēc mana ieskata kapi kaut kādā mērā

atspoguļo tautas garīgo un ētisko stāvokli attiecīgajā brīdī.

Šeit man nāk atmiņā nesenāpagātne, kad Rīgā mani apciemoja kāds

Somijas TV reportieris — fotogrāfs. Pēc tautības viņš bija zviedrs no

Olandu salām. Izvadāju viņu pa Rīgu un iegriezāmies arī kapsētās,
ieskaitot Lielos kapus Miera ielā.

Kopš 1972. gada, kad bezdievji izšķīrās par šo kapu postīšanu, te bija
krietni «piestrādāts" — piegānītas kapličas, salauzti un sadauzīti akmens

krusti, pudeļu šķembas, netīrumi — īsta izgāztuve un postaža. Atklātībā

izsacītais un paustais iemesls kapsētas likvidēšanai — Pērnavas loka

(autoceļa) izbūve. Mans ciemiņš paskaidroja, ka kaut ko līdzīgu ir
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redzējis vienīgi Kampučijā, kur sarkanie kmeri postījuši un apgānījuši

senās kapenes un tempļus, tomēruzsvērdams, ka kaut ko tamlīdzīgu redz

pirmo reizi. Šajā pilsētas nostūrī pagāja mani skolas un agrās jaunības

gadi tā, ka varēju vērot notiekošās pārmaiņas Lielajos kapos...

Esmu centies izmantot katru iespēju kapsētu apskatei; līdzīgi — Saldū,

kur bija daudz vērojamā. Nemanīju demolēšanas pazīmju. Tīrs, sakopts.

Sameklēju trīs (!) neatkarības cīnītāju kapu vietas, proti:

1) ŽANIS LASMANIS, 1895. - 1919.;

2) virsleitnants ALEKSANDRS DANNENBERGS

dz. 24. aug. 1895.g., mir. 19. nov. 1919. g.,

Zem šiem dzīves gadu atzīmējumiem izlasīju:

Par Latvijas brīvību, Tu atdevi dzīvību

bet kapsētas kreisajā malā, gandrīz pie pašas ielas neapkopti Brāļu kapi.
Šeit zem viena pieminekļa guldīti Saldus draudzes brīvības cīnītāji:

KRIŠJĀNIS REINBERGS, VVILHELMS LAUBE UN

FRICIS IRBE.

PAR LATVIJAS NEATKARĪBU, BRIVIBU

MĒS KRITUŠIE ATDEVĀM

VISDĀRGĀKO — DZĪVĪBU—

JŪS DZĪVIE, SARGĀJAT TO!

Krituši kaujā pret bermontiešiem Saldū,

novembra 23. un 24. d. 1919. g.:

Krišjānis Reinbergs dz. okt. 1895. g.,

Wilhelms Laube, dz. 11. maijā 1901.g.
Fricis Irbe.

Varbūt, ka mēs nebūtu šo cienījamo kapu, kas novārtā atstāts,

atraduši, ja nenāktu talkā dažas saldenieces. Vairākas sievas sarunā

atklāti izteicās par to, ka neļaujot šo piemiņas vietu uzturēt sakoptu.

Viņas pienāca mumsklāt, kad apskatījām Lasmaņa kapu, un, pateicoties
viņām, atradām ari citus.

Bieži, ceļojot pa Latviju, gadījās, ka vietējo ļaužu laipnības un zināšanu

dēļ varējām atrastmeklējamās vai iespējami interesējošās vietas.
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Trešā Saldus baznīca ir pareizticīgo. Bet te taču nav krievu? — Nav.

Tie brauc no Brocēniem, jo arī ieceļojošo cittautiešu vidū ir daudz

kristiešu. Baznīciņa neliela. Celta pagājušā gadsimta beigās un ne ar ko

īpašu neizceļas.
Saldus apmeklētājam var gadīties apskatīt ēku, kurā dzīvojis un

strādājis gleznotājs Jānis Rozentāls. Tā ir pašaura, divstāvīga koka ēka ar

zaļi krāsotu otro stāvu. Piemiņas plāksne liecina, ka šeit atrodas Saldus

vēstures un mākslas mūzejs un, ka šinā ēkā no 1900. - 1901. gadam

strādājis ievērojamais mākslinieks, un, ka te atradies un darbojies
revolucionāru štābs 1905. gadā. Kādablīvu notikumuēka. Hi!

Bijušajā mācītāja muižā iekārtota skola — internāts. No šejienes nav

tālu līdz lielceļam, kur paveras brīnišķīgs skats uz Saldus ezeru un

pilskalnu,4 kas atrodas ezera kreisajā krastā, gan tiesa — stipri izarts.

Aiz tā vērojama jaunā pilsētas daļa — galvenokārt, privātmājas. Saules

staros vairāk pakreisi varējām saskatīt Saldus veco daļu. Dūmakā tomēr

labi izcēlās baznīcas tornis.

Ilgāk raugoties saulē, aizplīvurojās skats, un Saldus palika atmiņā kā

saules pielijuši vieta pavasari.

Pēcpusdienā devāmies atceļā un nolēmām piestāt Anneniekos, jo
mūsu uzmanību piesaistīja baznīca, kuru varējām redzēt no ceļa.

Apdzīvotā vieta ir ģeogrāfiski ērti novietota: Bērzes upe un liels ceļu

krustojums
Piecdesmito gadu sākumā šeit, uz jau pieminētās upes, uzcēlanelielu

spēkstaciju — HES. Tā atradās netālu no šosejas. Šodien no spēkstacijas
ir pāri palikušas pamestas, piemēslotas ēkas un aizsprosts, kur zēni mēdz

makšķerēt. Izveidojot aizsprostu, Bērze ir uzplūduši nelielā ezerā.

Viena no divām pienotavas celtnēm tiek izmantota, bet otrai, gruvešu

vidū, augstā skursteņa galā stārķis novijis ligzdu.
Sarkano ķieģeļu astoņgadīgā skola izskatās labāk par citām ēkām

Anneniekos, jo ir rūpīgāk uzcelta, vai nu kārtīgāk apkopta. Paejot tai

garām, nonācām pie baznīcas, kas pilnīgi izpostīta. Savādi — no ceļa to

nevarēja pamanīt. Saglabājušies baznīcas mūri, tornis un caurais jumts.
— Bēdīgi! Ap baznīcu bijuši seni kapi. Ir saglabājusies kapliča, kurai

vairāk nekā vienu metru biezas sienas un skaistas ozola durvis ar

kalumiem — uz kurām atveidota saules zīme jeb raksts.

Aizaugusi ari otrā kapsēta — netālu, pāri par ceļu. Manu uzmanību

piesaistīja kāds paliels piemineklis uz kura bija rakstīts, ka laulātais pāris
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kopā ir nodzīvojis 50 gadus!
Anneniekubaznīca stāv nopostīta jau vairāk nekā 15 gadus (vismaz).

Tā celta 18. gadsimta vidū. Kārtīgi izremontēta 1863. gadā, un tajā bija
300 sēdvietu.

Bijām ļoti apbēdināti par redzēto, bet ne satriekti — nav jau pirmā
reize.

Kādā citā reizē, atceļā no Austrumkurzemes apskatīju vairākas

kapsētas šaipus Kalnciema tilta, tas ir,Lielupes labajā krastā.

Pirmā pasaules karā te risinājās sīvas cīņas, 5 un šo cīņu piemiņai ir

atrodami vairāki izcili pieminekļi. Ložmetēju kalnā kritušo strēlnieku

piemineklī, kura meta autors ir I. Celmiņš, ir novietotas divas bronzas

plāksnes. Uz tās, kas atrodas vērsta pret jūru — ziemeļiem, lasāms:

SPĒKA LIESMOT TĒVIJAS MILAI

bet uz pretējās:

IZ NĀVES TUMSAS JŪS SAULI NESĀT LATVIJAI

Piemineklim stūrainas formas. Tas 5,7 metrus augsts.

Obeliskveidīgais piemineklis smaili noslēdzas augšdaļā četrpakāpju
ritumā. Uz akmens sienām, kur nav uzraksti, izveidotas ļoti simboliskas

un latviskas zīmes astoņstūrainā vara plāksnē. Pie pieminekļa augošā
ozolā iestiprināts ovāls uzraksts uz skārda:

Maigu dusu varonīgajiem 8. Valmieras pulka strēlniekiem,

kritušiem 23. 12. 1916.

Seko 167 cilvēku vārdi un teksts krievu valodā. Šo tekstu te

novietojusi Jelgavas Atbrīvošanas Pieminekļu komiteja 1933. gadā. Tā

aizvieto te agrāk bijušo krustu, kas novietots mūzejā. Ap pieminekli
stādīta Varoņu gatve un tā atrodas Valgundes ciemā netālu no

Sileniekiem.

Diemžēl, iekārtojot šo vietu 1985. gada pavasarī, pirms tā saucamās

«uzvaras dienas", celiņus pie pieminekļa paplašināja un noasfaltēja.

Izveidojās plats, ar spēkratiem piebraucams, ceļš no kā cieš šī, līdz tam

klusā, vieta. Līdzīgi pārveidojumi sāk šādas, ar Pirmo pasaules karu un
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Neatkarības cīnām saistītās, vietas pielīdzināt Otrā pasaules kara krievu

kapiem.
Pie mežsarga mājām Antiņiem, meža ielokā, atrodas vieni no lielākiem

Brāļu kapiem Latvijā. Neticami, bet fakts. Šeit guldīti 1800 latviešu

strēlnieki, kā ari krievu kritušie, un to kopskaits pārsniedz 3800. Kapsēta

pie Antiņiem ir ļoti klusa, mazapmeklēta, mazzināma vieta. Kā kritušo

sargātājs — vienotājs ir trīs metrus augstais četrstūrainais piemineklis 6 ar

krusta zīmi tā augšdaļā. Pie pamata tāds kā tīstoklis jeb pergamenta ruļļa

atdarinājums, uz kura attiecīgs teksts par latviešu strēlniekiem:

1916. - 1917.
... bataljona 1240 latviešu strēlnieku piemiņai,

kuri krita varonīgās cīņās pret vāciešiem, iebrucējiem

pie Ložmetēja kalna.

Naidnieks manu galvu ņēma, ...
manu tēvuzemi.

Kapsēta iekārtota 7 kādā nosusinātā pļavā ar apmēram 150 x 200

metrus lielu laukumu. To apjož metalla žogs tautiskā garā. Skaisti kalti

vārti ar rīta zvaigznes — Auseklīša — zīmi. Kapsēta tīra un sakopta.
Meža smaržas un putnu balsis pastiprina šīs vietas piederību.

Braucot no Kalnciema ceļu Babītes ezera pusē, kādā piekalnītē
izveidotā kapsētā atradu, uz latviešu strēlnieku cīņām attiecināmu kapu:

sens dzelzs krusts iestiprināts betonapamatā.
Cīnoties par dzimtenes atbrīvošanu, un to pēdu pa pēdai atgūstot,

nebija daudz laika domāt par krietnu, skaistu, un bieži — ari dārgu,

pieminekļu izbūvi. Kritušos guldot zemes klēpī, galvenokārt, uzstātīja

vienkāršus koka krustus. Lūk, jau pieminētais dzelzs krusts kurš ir

izveidots no vienkāršas metalla caurules, novietots šeit pirmajos valsts

tapšanas gados.
Jau daudzvēlāk, 60-tos gados aiz tā novietots jauns melnāmarmora

piemineklis uz kura izlasāms teksts divās valodās, latviešu un krievu:

Mūžīgā piemiņa varoņiem, 6. Tukuma latviešu strēlnieku pulka

12 strēlniekiem, kas krituši cīņās 19. janvāri 1917. gadā.

Jānis Veide, Jūlijs Rudzītis, Jānis Degle, Jānis Eglītis, Jānis

Gailis, Stepans Smangals, Eduards Knoks, Žanis Grandovskis,

Krišjānis Podiņš, Staņislavs Špalčs, Alfrēds Rozenbergs, Ernests

Adamsons un viena strēlnieka māmuļa.
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Uz kapa atradu dzeltenas narcises.

Nav iespējams izdzēst šo cīņu ainas no tautas atmiņas. Vienalga vai

runa iet par strēlniekiem, Latvijas armijas karavīriem vai kritušajiem Otrā

pasaules karā. Diemžēl, tikai izkropļotā un sagrozītā veidā par to var

izlasīt Padomju Latvijā izdotajās grāmatās. Šie pieminekļi spēj dot un

sniegt citādu ieskatu tiem, kuri nav lasījuši Latvijas brīvības laika

publikācijas vai nav varējuši dzirdēt aculiecinieku dzīves liecības. Bieži,

pieminekļi bija tie, kas palīdzēja man nonākt pie lielākas skaidrības par

šiem pašaizliedzīgajiem tautiešu varoņdarbiem.

29. Sulu mēneša, 1. Lapu mēneša un vēl citās dienās 1984. gadā,
kā arī 1982. un 1985. gada pavasaros.

1 PSRS oficiāli svinamāsdienas jeb valsts svētki

2 Piemineklis veidotskā stilizēta lapa ar zeltītu bronzas liesmu galā.
3 1933. g. 22. VI. pieminekli atklāja toreizējais lekšlietu ministrs G. Milbergs.
4 Saldenes pils vieta

5 1916./17.g. Ziemssvētku un janvāra cīņas.
6 To 1925. g. 13. VH. atklāja toreizējais Valsts prezidents J. Čakste. (VLB KP, 110.

lpp.)
7 1936. g. 16.VTfl. iesvētīta.



187

26. Jelgava.

Mansenāk nebija Īstas vēlēšanās apskatīt Jelgavu, jo no galvenās, un

iedzīvotāju ziņā lielākās, Zemgales pilsētas maz kas esot palicis pāri. Pie

šīs domas turējos ilgus gadus, līdz uzzināju, ka Jelgavas bijušajos
Garnizona jeb Nikolaja kapos atrodami vairāki reti pieminekļi...

No 1982. - 1984. gadam trīs reizes apmeklēju augstāk pieminētos

kapus, apstaigādams arī pilsētu. Pēdējo reizi iegājām tagad pārdēvētajos
Meža kapos 1985. gada pavasarī, kad vēlējos saviem lietuviešu draugiem

parādīt izcilos pieminekļus.
lebraucot Jelgavā pa Rīgas šoseju, var vērot jaunbūves, dzīvokļu

mājas Jelgavas mikro autobusu rūpnīcas strādniekiem, kuras uzceltas

trīs līdz četrus gadus atpakaļ. Šo ēku iemītnieki, protams, nav latvieši. Šeit

~ieplūdis" apmēram 8000 liels cittautiešu darba spēks, galvenokārt no

Baltkrievijas un Ukrainas, un pats par sevi saprotams — no Krievijas.

Rūpnīcu paplašina, un drīz te būs liela pilsēta, kas savienosies ar

Jelgavu. Ne velti paredzēts „ieplūdināt" vēl papildus 7000 tūkstošus

strādnieku.

Diemžēl, Jelgavā saceltas daudzas, dažādu rūpniecības nozaru

jaunbūves, un tajās strādā tikai ieceļotāji — migranti. Bet mani neinteresē

šīs „triecienceltnes", jo turpinu raudzīties uz Latviju kā kultūrvēsturiski

un etniski vienreizēju zemi.

Vēsture, vēsture, vēsture!

Izkāpis no smagā „vāga" pārgāju pāri Lielupes tiltam, ieraugot labajā

pusē B. Rastrelli celto Jelgavas pili. Tajā pēc atjaunošanas iekārtota

Latvijas Lauksaimniecības Akadēmija. Kopš sešdesmitiem gadiem
neesmu tajā iegājis, bet no ārpuses tā, rozganibaltos toņos izkrāsota,

izskatās pieņemama.

Ejot dziļāk pilsētā, izceļas daļēji sagruvušais, bijušās Sv. Trīsvienības

baznīcas (1574.-1592., 1615.) milzīgais tornis, kas kādreiz bijis 244

pēdas augsts. Saglabājusies tikai torņa apakšējā, masīvā, četrstūrainā daļa
ar apaļotiem logu galiem augšpusē. Baznīca celta 17. gadsimta sākumā

un piederējusi luterāņu draudzei; saukta ari par vācu baznīcu. Murgaini
izskatās šis tornis, jono baznīcas pārējās daļas nav palikuši pat mūri.

Aiz stūrainā torņa nogriezies pa kreisi, gar bijušo Sarkanā Krusta

slimnīcu, kura vēl labi saglabājusies, nonācudzelzceļa stacijas priekšā.
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Te meklējama Brīvības pieminekļa vieta — akmens uz akmens nav

palicis —viss „tīri nokopts". Bijusī kapsēta pārvērsta par caurstaigājamo

zaļumu joslu. Ejot pa galveno, betona plākšņu izlikto gājēju celiņu,

šķērsām pārgājis pāri ielai, atradu kādu pasenu šūnakmens kapa

pieminekli, Ādolfa Alunāna (1884.-1912.), mūsu teātra tēva, atdusas

vietu.

Tikai pāris simtu soļu tālāk redzama Sv. Jāņa baznīca, agrāk saukta

arī par Hospitāļa baznīcu. Nav vairs seno kapu, kas kādreiz bijuši ap šo

dievnamu, un tagad tas ..atkailināts" atrodas pašā ielas malā, bet pāri —

jaunas daudzstāvu ēkas. Laimīgi, ka pie baznīcas vēl aug seni koki. Tepat
ari mācītāja māja. Baznīca celta no 1845. - 1847. gadam, paplašināta no

1880. - 1882. gadam, kad uzcelts tornis gotiskā stilā.

Bauskas vecā ceļa virzienā, netālu no dzelzceļa stacijas atrodas viena

no divām, man zināmajām, pareizticīgo baznīcām. Neliela. lerasti zili

balta izkrāsota, pastiprinot spilgtumu ar dzelteniem rakstu un krustu

iekrāsojumiem. Spilgti zilā krāsā nokrāsotās dzelzs durvis izskatās tik

bezgaumīgas, ka atgādina vairāk ieeju noliktavā.

Otrā pareizticīgo baznīca tagad iekārtota kādreizējā katoļu baznīcā! Ir

savādi redzēt katoļu kapus ap pareizticīgo baznīcu, kur pa labi no tās

redzams liels krucifiks, kas nokrāsots baltā krāsā.

Par kapsētām būs vairāk sakāmā šīs nodaļas nākošajās lappusēs.

Atgriezies atpakaļ uz pilsētu, atradu pareizticīgo katedrāles drupas,
īstus gruvešus, pašā Jelgavas centrā. Izskatās šaušalīgi. Vietējām varas

iestādēm šie mūri sagādā rūpes: atklāti, skaidrā dienas laikā to nostumt ar

buldozeru palīdzību neuzdrošinās, pakāpeniski, ķieģeli pa ķieģelim
novākt — ari nav drosmes, ja nu izcelsies nemieri. Jelgavā daudz

pareizticīgo. Bija izdomājuši bijušo katedrāli saspridzināt naktī, bet nekā!

Pārāk tuvu dzīvojamās ēkas. Tājoprojām saulē „bal" šie gruveši. Ērmīgs
skats, kas spēcīgi grauj valdonīgās runas par ticības brīvību PSRS.

Ar roku tikpat kā aizsniedzama Sv. Jurakatoļu baznīca. Tās sarkanie

mūri gotiskā stilā celti 1906. gadā, kuros labi izceļas baltie padziļinājumi.
Baznīcas tornis atjaunots pēc Otrā pasaules kara, bet kļuvis daudz

zemāks. Kā vairums katoļu baznīcu, ari šī ir labākārtībā un sakopta.
Nav tāla iešana līdz bijušā Skolotāju institūta trisstāvīgajai ēkai, 1 bet

ielas otrā pusē, tieši pretim — baptistu lūgšanas nams — mūsdienīgs

būvniecības paraugs.
Pētera ģimnāzijā Akademia Petrina (1773.-1775.), kuru atjaunoja

1952. gadā, tagad atrodas pilsētas vēstures un mākslas mūzejs.
Ir grūti aprakstīt palielas pilsētas vaibstus, īsti nezinot kas attiecīgajās

vietās senāk, tas ir, pirms Otrā pasaules kara, atradies. Tomēr ir savādi,
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padomiskās Jelgavas ielās atrast tādas kā salas, kur saglabājušās vēl

daudzas senas koka ēkas, piemēram: pilsētas slimnīcas apkārtnē
atrodamas guļbūves, kas attiecināmas uz 18. un 19. gadsimtu (Slimnīcas

ielā). Līdzīga aina vērojama Pasta, Sarkanarmijas un Lielā ielā; ari

Uzvaras un Ausekļa ielās sastopami veci koka nami. Protams, šeit

pieminu tikai dažas ielas, bet mani pārsteidza vēl lielais skaits koka ēku

Jelgavā.

Sameklēju Viestura viesnīcu. Tā celta trīsdesmito gadu beigās.

Aplūkoju ari pēc J.G. Berlica meta klasicisma stilā celto savrupmāju,
Villa Medum, un citas mazāk pazīstamas ēkas. Saglabājušās vai

atjaunotas dažas senās rūpnīcas.
Kā tuksnesī uz Rīgas ielas paceļas krāšņā un staltā Sv. Annas

luterāņu baznīca, celta no 1619.-1641. gadam. Baznīcas tronis atjaunots

pirmskara izskatā. Apkārt saceltas staļinisma un chruščovisma „ēras"

dzīvojamās mājas — apkvēpušas un apdrupušas. Kā izsmiekls ir pašā

baznīcas priekšā (pa labi) uzceltā publiskā ateja!
Jā, Latvija ir pretstatu zeme. To varēju pamanīt arī Jelgavā.
Pie Sv. Annas baznīcas joprojām zaļo Lutera ozols. To iestādīja 1883.

gadā, atzīmējot Mārtiņa Lutera, reformātora, 400. dzimšanas dienu. Ap
ozolu dzelzs žogs pie kura piestiprināta metalla plāksnīte ar uzrakstu:

LUTERAM

1483

1883

Virs baznīcas galvenās ieejas kāds kvadrātmetru liels padziļinājums.

Tajā krusts, zem tā uzraksts:

GODS DIEVAM AUGSTĪBA

Puslokā virs durvīm izcelti trīs akmeņi, jo tie nobalsināti. Uz

vienkāršās sarkano ķieģeļu sienas tie izskatās iespaidīgi, tāpat kā visa Sv.

Annas baznīca. Aizbraucot to vēroju pa spēkratu aizmugures logu — te

ir cerība, ka mēs izturēsim.

Neparasts izskatās senais ūdens tornis, jo to apņem nelielas

privātmājas. Tornis celts 19. gadsimta beigās un ir redzams no attāluma.

Vienīgi žēl, ka apdrupis — kā visa Latvija.
Un atkal ceļi un domas mani veda uz kapsētām. īpaši daudz to ir gar

veco Bauskas ceļu. Pārgājis Platones upīti pajauno dzelzsbetona tiltu,

pirmajos kapos pakreisi ceļam atradu sarkanarmiešu apbedījumus —
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Brāļu kapus. Tiem uzcelts paliels sarkanā granīta piemineklis. Šeit

kapsēta seko kapsētai. Nākošajā — apskatīju Pirmā pasaules karā kritušo

strēlnieku kapus ar kopīgo pieminekli uz kura lasāms:

— DUSIET KAUJAS ĒRGĻI!

Piemineklis ir obeliskveidīgs, trīs metrus augsts un veidots no pelēkā

granīta.
Tālāk: vācu karavīru Brāļu kapi tiem, kuri krituši Pirmā pasaules kara

cīņās. Liepu alejas galā novietots milzīgs akmens bluķis. Tā augšdaļā
izkalts vācu karavīra sejas atveids ar visu smailo bruņu cepuri. Zem tā

uzraksts vācu valodā un gadu skaitlis 1914. - 1916. Bluķa otrā pusē

kritušo saraksts. Pa labi no pieminekļa rindās guldīti kritušie. Katram

neliels akmens krusts. Ik pļaviņā viena rinda krustu. Te vairākas tādas

pļaviņas, kuras vienu no otras atdala nelieli grāvīši.
Kā jau iepriekš pieminēju, katoļu kapos baznīca tagad pieder

pareizticīgo draudzei.

Bet krustojumā senais Rudzu krogs vēl sasveicinās ar garāmgājējiem.
Netālu no Strautnieku mājām atrodas mani valdzinošie Meža kapi (agrāk
— Nikolaja). Šī kapsēta iekārtota un iesvētīta 1913. gadā. Virs

galvenajiem vārtiem mūri izlasīju:

PIRMS TALAK EJAT, MIRUŠO KLUSI PIEMINAT

Teksts veidots puslokā no melniem burtiem uz balta pamata, bet vārti

ir trīsdaļīgi. Es iegāju kādā apbrīnas vērtā kapsētā, jo tajā atrodami daudzi

lieliski kapu pieminekļu un baznīca. Strēlnieku baznīca sākotnēji saukta

cara Nikolaja vārdā. Tā celta no 1904. - 1907. gadam un iesvētīta

septītajā novembri. Pa kreisi no tās atrodams kādas žēlsirdīgās māsas L.

Žasvilmanes kaps ar skaistu melna marmora pieminekli; nacionālās

ievirzes Viestura Savienības Jelgavas nodaļas vadītāja Jūlija Flaumaņa

(1889. - 1933.) kaps; vecā strēlnieka Jāņa Glūdiņa atdusas vieta v.c.

Arnolda Ķiegeļmana un viņa dēla, ari Arnolda kaps rotāts ar divām

svecēm un alpvijolītēm sniegā. Piemiņas plāksne liecina, ka tēvs Arnolds

miris Šagorskā Sibīrijā — Baigā gada upuris!

Jelgavas Garnizona kapu nodalījumam liels granīta piemineklis ar

uzrakstu:

DUSIET DIEVA MIERA, BRĀĻI!
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Reti kad ir atrodami veiksmīgi veidoti jauni kapu pieminekli. Tomēr

vienu tādu atradu arī Meža kapos: Austris Ugunas — architekts, zinātņu
kandidāts šo zemi atstājis 25 gadu vecumā. Viņa piemineklis veidots

granītā kā vēl pilnībā neizplaucis pumpurs ...

Apgājis visu, no baznīcas pakreisi esošo kapsētas daļu, sāku meklēt

britu karavīru Brāļu kapus, un atradu tos netālu no baznīcas pie paša

celiņa. Tie skaisti izveidoti kādā laukumā, kas varbūt ir 20 x 60 metrus

liels, iežogots ar egļu dzīvžogu un bērziem aiz tā. Šeit novietotas vismaz

36 kapu plāksnes; to augstums ir apmēram 70 - 80 centimetri, bet

platums —45 - 50, biezumā tās sasniedz pusspridi. ležogojuma galā, tas

ir, vistālāk no celiņa novietots liels akmens krusts. Pie tā piestiprināts

milzīgs zobens — vairāk kā divus metrus garš. Krustam ir sešstūraina
staba forma, un kopā ar paaugstinājumu tas varētu būt gandrīz piecus
metrus augsts.

Gandrīz katru plāksni tās apakšējā daļā rotākrusts, virs kura lasāms

kritušā karavīra vai brīvprātīgā cīnītāja skaitlis, uzvārds, dzimšanas vai

dzīves vieta un miršanas datums, piemēram:

3454 Private

F.C. Purcell

Royal West Kent Regiment

30th April 1917

— virs šī uzrakta atrodas ģērbonis.

Lūdzu, vēl daži britu vārdi:

103 21 Private

F.C. Baker

Bedford Shire Regiment
6th August 1916

Citām plāksnēm uzraksts ir augšējā daļā, bet zem tā krusts ar gērboni
vidū. Un vēl kāds:

EJ. COWLES

Leading Signalman RN J./12334

H.M.S. ARDIEL

2nd OCTOBER 1919
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Neticami, Latvijā? — Jā! Bet ar to vēl izbrīna nebeidzas, taisni otrādi

pastiprinās... vai, vai, vai,...

Celiņam otrā pusē atrodas kāds ne mazāk apbrīnas vērts piemineklis.
Šoreiz, latviešu cīnītājiem, kuri krituši par Latvijas brīvību un neatkarību.

Plašā mauriņā iekārtoti Brāļu kapi. Vidū, mākslīgi veidotā uzkalniņā2
—

brīnišķīgs piemineklis. Pie tā var uziet pa desmit pakāpieniem.

Pieminekļa pakājē sniegā redzēju novietotas puķes. Četrstūrainās formas

Neatkarības cīņu piemineklis ir divdaļīgs. Tā apakšējā daļā iestiprināts
vara lauru vainags. Augšējā daļā3 sašaurinās, galā veidojot četru stūru

ielauzumu. Tajā attēlots Laimas krusts no kura iziet tādi kā stari. Zem

tiemkaravīra sejas maska, ari varā, un sprīdi zemāk — uzraksts:

KAPAM UZ SĀRTU —

NESAM JUMS BRĪVĪBU.

Patiesi, latvietim ir skaistums vienkāršībā!

Pieminekļa otrajā pusē nostiprināta piemiņas plāksne, pie kuras der

ilgāk pakavēties:

ŠIE VAROŅI UPURĒJA DZIVIBU

PAR JELGAVAS BRĪVĪBU

1919. gada novembrī:

(tālāk seko trijos stabiņos kritušo vārdi):

Jānis Andersons, Pēteris Gulbis, Atis Gegers, Edvards Lapsa,
Alfrēds Bodneeks, Kārlis Podziņa, Pēteris Sinka, Roberts

Levickis, Jānis Eriksons, Reinholds Grossbergs, Edvarts Poguls,

Staņislavs Udrosols, Jēkabs Stālbergs, Jēkabs Gross, Jāzeps

Labanovskis, Augusts Lešins, Jānis Nikolajevs, Nikolajs Lācis,

Valdemārs Brunes, Jānis Brunevic Dangbergs, Fridrichs Asbīns,

Ādolfs Eišins, Jānis Krišjans, Jānis Paegle, Augusts Eglītis,
Voldemārs Seleckis, Andrejs Feldmanis, Vilis Kāns, Juris

Vilkās, Kārlis Rukš

un 29 nezināmie, starp kuriem 3 no

studentu rotas.

leelpoju dziļāk gaisu. Izejot no Jelgavas Meža kapiem, uz vārtiem

izlasīju:
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'kšķojot 7

Gars nemeklē vairs domu augstumus, sirds sapņot

nostājusi.

Pietiek vienai Jelgavas apciemošanas reizei!

Gadu vēlāk apmeklēju vēl kādu lielu kapsētu Jelgavas pievārtē, Svētes

upes krastā. Nogājis garPlosta krogu, pārgāju pa tiltu, un, nonācis pie

ieejas Baložu kapsētā, apstājos, lai izlasītu un padomātu:

Ai, zemīte, trūdaliņa,

Tu trūdini dažu labu.

Tu trūdini kokam saknes,

Dažu mātes lolojumu.

legājis pa vārtiem, ari šajā kapu kalniņā atradu vairāku veco strēlnieku

atdusas vietas, piemēram:

L.S.

8. VALMIERAS P.

STR.

JĒKABS

MALKA

Baložu kapi ir daudz senāki par Meža kapiem. To vecākajā daļā, pašā

kalna galā atrodas sens zvanu tornis. Tā vecumu vērtēju vismaz ap 150

gadiem.

Nākot no kalna lejā, daļēji iesnigušu ieraudzīju šūnakmens pieminekli,
kas man ļoti patika, proti; kādas četrstūrainas urnas vai atdarinātas

mūžīgas uguns priekšā ceļos nometusieskaila jaunava lūgšanā, un šeit

uzraksts:

Miers ar Jums!

Lai tā būtu! Atvadoties no Jelgavas Baložu kapsētas, vārtu augšējā

daļā no iekšpuses uz skārda plāksnes izlasīju zīmīgus vārdus:

Lai

visiem ir salda dusa.

Kas guldīti šai dārzā klusā,

ar asarām un nopūtām.
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— Paliec sveika, senā Zemgale! Veļi ir apciemoti.

1982. gada vēlā rudeni, 1983. gada ziemā un agrā pavasari,
1984. gada ziemā un 1985. gada pavasarī.

1 Agrāk Jelgavas reālskola (1900.)

2 1,5 m augsts

3 2,45 maugsts. Tāmeta autors mākslinieks A. Strekavins. Pieminekli atklāja 1922. g.

15. IX. toreizējais kara ministrs G. Zemgals; iesvētīja prāvests J. Reinhards. (VL

BKP, 97. - 99. lpp.)
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Dzelzceļnieku dzīvojamās ēkas. 20. g.s. sākums.

Rudzu krogs Jelgavas — vecā Bauska ceļa malā.
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Strēlnieku piemineklis ar uzrakstu: „Dusiet kaujas ērgļi."

Apdzīvota māja pie Bauskas ceļa netālu no katoļu kapsētas.
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Ieeja Meža kapos (bijušie Nikolajakapi).

Britu Brāļu kapi Meža kapsētā Jelgavā.
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Latviešu kritušo kareivju piemineklis Meža kapsētā.
Aizmugurē — bijušā Strēlnieku baznīca.
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Latviešu kritušo kareivju pieminekļa aizmugure.
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Svētes upenetālu no Baložu kapsētas.

Baložu kapsētas vārti.
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Baložu kapos.
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Vecstrēlnieka kaps Baložu kapsētā.
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Kristapa Vikmaņa atdusas vieta Baložu kapsētā.
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27. Skuju skolas piemineklis — Uskuri — Ukri — Žagare
— Tērvete — Augstkalne — Martinišķi — Ukri — Lēkava.

Pirmais, plašākais ceļojums šajā pavasari, kas šogad tik lēni un

negribīgi nāk. Bijām nodomājuši apskatīt Latvijas pierobežu Zemgalē.
Izbraukuši karstā un sutīgā Lapu mēneša pēcpusdienā, kas bija pirmā, īsti

siltā diena, piestājām pie Kurzemes — Vidzemes robežstabiem uz

Jelgavas šosejas aiz Olaines. Tie ir augstāki par diviem metriem,

obeliskveidlgi, to pamatne gandrīz vienu kvadrātmetru liela. Abi stabi ir

gan nobalsināti, bet izskatās tādi apsisti, apdauzīti, no biežās krāsošanas

— aizķepuši tā, ka grūti saprast, kas attēlots uz senajiem gērboņiem. —

Vai nebūtu laiks šos retos robežstabus beidzot atjaunot, rūpīgi restaurējot
ari gērboņus?

Sā vai tā — stabi ir!

Mazliet uz priekšu pabraukuši, apstājāmies pie Skuju skolas. Tepat ari

dzelzceļa pārbrauktuve. Apskatījām Neatkarības cīņu pieminekli. Tas

joprojām spītē laika zobam, lai gan aizmugurē izgāzušās dažas

šūnakmens plāksnes un tas sabalstīts ar pāris paprāviem dēļiem.1

Šeit sniedzu izvilkumu no V. Likerta grāmatas „Brivibas un kritušo

pieminekļi 1920. - 1938.", autora izdevums 1938. gadā, 67. - 69. lpp.:

Jelgavas apr., Ozolnieku pag.

Pie Ozolnieku Skuju pamatskolas, Rīgas — Jelgavas šosejas malā 29,30 km

no Rīgas pēc tēlniecības stud. M. Šmalca tēlnieciskā meta un būves vadītāja arch.

N. Voitaarchitektoniskās daļas meta ir uzcelts 350 x 190 x 60 plāksnes veida

travertīnapiemineklis šajā rajonā Atbrīvošanas karākritušo karavīru piemiņai.

Gaiši dzeltenais piemineklis, harmoniski iekļaujoties tumši zaļajā meža fonā,

celts ar fronti pret šoseju uz 1,20 m augsta, ieapaļa zemju paaugstinājuma, kura

virsotni izveido travertīna plāksnēm klāta terase, kuras rādijs 5 m. Terasē 1/4

iesāņš no frontes ved katrā pusē travertina kāpnes ar 8 pakāpēm, no kurām

katra: 15 x 32 x 150. Terases katrā pusē masīvs travertina sols un dibena plānā

— piemineklis. Piemineklī 2 m no pamatnes ir 94 x 175 ieplaka, kurā pēc prof.
K.Zāles norādījumiem ir M. Šmalca veidotaskulpturālā daļa — bareljefs, kurā

tēloti divi kaujtērpā ar bruņcepurēm tērpti uzbrukumā dodošies karavīri.

Pirmajam no tiem abās rokās cieši satverta šautene; otram labajā rokā rokas

granāta. Zem bareljefa izkalts teksts: «Varonīgajiem tēvu zemes dēliem 1919."

Pieminekļa novietojuma organizācija labi izveidota un rada ērtu un cienīgu
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pieeju un noeju no pieminekļa, kas reizē ar to ļauj izpausties pieminekļa
cildenumam visā pilnībā.

(Skuju pamatskolas un lecavas upes rajonā 1919. g. 17. novembrī

uzbrūkošam 6. Rīgas kājnieku pulkam notika izšķīrēja kauja ar Bermonta

karaspēka daļām, kurā cilvēku un ieroču ziņā pārspēkā esošais ienaidnieks

izrādīja stipru pretestību. Šajā kaujā 6. R.k.p. zaudēja 16 kritušus, 2 bez vēsts

pazudušus un 58 ievainotus karavīrus. Kauja mums deva uzvaru, jo mūsu pusē

bija morāliskais pārspēks. Kritušie: Alksnis Hermanis, Breiss Edgars, Friksons

Jānis, Ivans Aleksis, Kaspars Jānis, Kalns Teodors, Martus Jāzeps, Ozoliņš

Jānis, Ozollapiņš Pēteris, Pastalnieks Augusts, Podiņš Kārlis, Raibais Fridrichs,

Paeglis Pēteris, SikaPēteris, Sabērs Arvīds, Vinters Kārlis.)

Pieminekļa celšanas komiteja tika nodibināta 1933. g. 7.V. un tanī ietilpa
turienes pašvaldības un organizāciju amatapersonas ar iniciatoru skolotāju J.

Medni kā komitejas priekšsēdi. Piemineklis izmaksājis Ls 3000 - neskaitot

pašvaldības un sabiedrības ziedoto darbu un materiālu. Līdzekļi saziedoti, no

kuriem Ls 500 un travertīnu devusi Br.k.k. Pieminekļa mets caurskatīts

būvniecības pārvaldē 1937. g. 5.V., piedaloties L.Ū. un mākslas akad.

pārstāvjiem, apstiprināts ministru kabinetā 1937.g. 29.V1. Pieminekļa

uzstādīšanas darbus veikusi E. Kuraua firma Rīgā kara ministra uzdevumā

atklājis 1937.g. 24. X. pulkv. Liepiņš un iesvētījis virsmācītājs J. Ķullitis.

Uzceltajam piemineklim netiešu ierosinājumu ir devis 1922. g. plkv.-leitn.

Upenieka pie skolas uzceltais 3,15 m augstais koka obelisks, kas tagad kā laika

zoba sagrauzts tiek novākts. 1930. g. 3. V. pie minētā pieminekļa šosejas malās

skolas audzēkņi iedēstīja kociņus, izveidojot varoņualeju, kas tagad saplūdusi

ar vispārējo šosejas apstādījumu. Līdzšinējā un tagadējā pieminekļa apkārtni ar

lielu mīlestību kopj skolas audzēkņi.

Skolas priekšā, gan apgāzts uz sāniem, atrodas piemineklis kādam

Pirmā pasaules kara vācu virsniekam. Tas ir ieapaļš, nedaudz apstrādāts
laukakmens, kurā iekalts teksts vācu valodā.

Skolas ēka tiek izmantota.Tai divi stāvi. Būtu vēlams namu atjaunot.
Izmetām nelielu likumu līdz Jelgavas Meža kapiem, kas ir spēcīgu

iespaidu vieta. Savādi — šie akmeņi un pieminekļi — tie it kā klusē, bet

tik daudz izsaka...

Aiz Jelgavas iesākas necils ceļa posms: pabraucām garām Glūdas

baznīcas paliekām, jo tajās tagad atrodas ķimikāliju noliktava, tad skatam

pavidēja Penkules izbijušais dievnams, un beidzot — Bēne — bēdīga
vieta. Netīrība, sveša valodaielās, bet mēs esam vēl Latvijā?

Pagrieziens uz Ukriem, un drīz iesākās grantēts lielceļš, un putekļi. 17

kilometrus putēs ... pabraucām garām Garam kalnam, vairākām senām
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kapsētām. Noplukušas viensētas, daudz pussagruvušu ēku, bet lauki

vairāk vai mazāk apkopti. Ap nepievilcīgām lopu fermām parastā
netīrība un nekārtība. Tajās lielāko tiesu strādā cittautu ienācēji. Te un

visā Zemgalē redzama citu Latvijas novadu tuvākā nākotne. Svešām

ļaužu masām iespiežoties laukos, latviešu tauta tiek vislielākā un

nopietnākā mērā apdraudēta. Ja lauku sētā „iesakņojas" svešinieks, un

piedevām — padomietis, kurš nekad neveltīs savus pūliņus zemes

apkopšanai, jo neizjutīs mīlestību uz to, mēs pazaudējam mūsu pēdējo

aizsarglīdzekli — piederību zemei.

Aiz Bēnes, tuvāk Ukriem atrodas Uskuru kapi. Tie redzami no

lielceļa, jo līdz tiem ir kāds kilometrs. Līdzenuma vidū neliels uzkalniņš.
Šie kapi vēl nav postīti. Kā apliecinājums teiktajam — kāda aizsarga kaps

ar melnu, divarpus metrus augstu olbeliskveidīgu pieminekli, uz kura

rakstīts:

Aizsargs
Žanis Rikmanis

dz. 18. janv. 1894. g.

mir. 22. janv. 1920. g.

cīņā par Latvijas valsts

nostiprināšanu.

Tu dzimteni mācēji milēt,

Lai debess vaiņago tevi!

Tava drošsirdība —

mums priekšzīme.

Sniķeres aizsargi.

Nav daudz stāstāma par Ukriem. Kādreiz bijis te skaists, paliels

parks, tā labo laiku atblāzma vēl šodien saskatāma. Samērā jauka
astoņgadīgā skola un pāris senu dīķu ar lieliem vītoliem ap tiem, nelielais

Ukru ezers, un jaunbūves. Ukri atrodas piekalnītē, no kuras labi

pārredzama apkārtne, arī Lietuvas robežnovads. Pie Kukuru kapsētas
atrodas augstākais punkts — 95 metri virs jūras līmeņa. To labi var

redzēt no ciema centra. Bez latviešiem Ukros dzīvo vēl lietuvieši, un

diemžēl — daudz krievu, baltkrievu, ukraiņu ...
un sazini kādu citu

tautību ceļotāju — laimes meklētāju. Fakts!
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Skuju skolas piemineklis.
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Piemineklis Uskuru kapsētā.
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Raktes pilskalns pie Žagares.

Tērvetes Cukurkalns.
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Tērvetes baznīca.
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Annas Brigaderes Sprīdīši.

Augstkalnes pils, tagad skola.



Bijušais krogs Augstkalnē.*

Augstkalnes dzirnavu dīķis.

212
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Kādai jaunai Vītolu ģimenei ir seši bērni.

Ukros daudz dzer un nodzeras.

Siltā un saulainānovakarē Zemgales līdzenums izskatījās pievilcīgāks
kā jebkad. Pazuda ainavas vienmuļīgums, un divtikmīļi izskatījās nelielie

pauguri un koku puduri ar viensētām apvāršņa lokā. Drīz sasniedzām

Ukrus. Tos ieraudzījām vēl saulrieta pēdējos staros. Mēģinājām nobraukt

lejā līdz Pērlēm, kur dzīvo Dzēs māte. Ceļš izmircis un izdangāts — dubļi

un māls, tomēr ar vieglajiem spēkratiem līdz mājām tikām. Tās

novietojušās senu koku paēnā, sirma ābeļdārza apņemtas. Mājas tādas kā

padilušas, sačākstējušas. Tās ir padomju saimniecības Ukri īpašums. Te,

bez draudzenes māmiņas, mīt vēl kāda pensionējusies ,Jcolhozniece" —

lietuviete, pļāpu tarba, un kāds apšaubāms pārītis — īsti padomieši.
Ukru ciems paliek stipri augšup, kalniņā, bet no mājas pļava slīd lejup

līdz to nomaina mežs — aparts, izmeliorēts, iežogots dabas stūrītis.

Ilze palika pie savas māmiņas apakšstāvā, bet mēs izvietojāmies otrā

stāva palielā istabā. Tā kā sāka līt, šeit palika vēss un drēgns, bet mēs

atteicāmies no piedāvājuma doties lejā, iesildītajā pirmajā stāvā, kur ir

laba krāsns un plīts, jo vēlējamies būt atsevišķā telpā. Biju nodomājis šeit

pavadīt vairākas dienas, bet draugiem bija jābrauc atpakaļ uz Lietuvu jau
rītvakar.

Svīda apmācies rīts. Labi izgulējušies un paēduši siltas brokastis,

nolēmām braukt uz Žagari un, ja pietiks laika— uz Tērveti. Pēc ilgākām

pārrunām vietējā auto novietnēar „bleķošanu" izdevās beidzot sadabūt

20 litrus degvielas, lai nodrošinātos iecerētajam braucienam. Brieda

pelēka, pelēka diena. Nebijām vēl izbraukuši no Latvijas, kad sāka rasināt

lietutiņš.

lebraucot Žagarē, ceļa labajā pusē dižojas varens pilskalns — to

daudzi dēvē parRakti. Kāds skaists, šis, mans lolojums. Te nu es esmu!

Kalns tikai nedaudz apaudzis ar priedēm un dažiem ozoliem, bet tie

netraucē izcilās pilskalna formas. Tieši pretēji — pastiprina tā skaistumu.

Ernests Brastiņš ar Raktes vārdu saista savu domu par pilskalnu pie
Spārnu ezera netālu no lies.2 Savādi, jo Žagares senču nocietinātais kalns

ir pavisam citāds nekā Spārnu pilskalns. Šim pilskalnam nav izteikta

uzbeduma jeb „cepures", bet tā plakums ir daudz lielāks nekā Spārnu
pilskalnam. Pilskalna ritu pusē, jau aiz grāvjiem 3 atrodas veci žīdu kapi
ar vairākiem lieliem kapakmeņiem. Raktes pilskalns ir nedaudzcietis no

rakumiem tā pakājē. Atkal tā pati vecā slimība — rakt granti!
Pie visām Lietuvas territorijā esošām senvietām ir novietoti nelieli

betona stabiņi, kuru augšdaļā iestiprināta trijstūraina metalla plāksnīte ar

uzrakstu: LIETUVOS TSR — ARCHEOLOGIJOS PAMINKLAS
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— SAUGOMAS VALSTIBES. Lietuvieši šo pieminekli nosaukuši par

Zvelgaičiu pilskalnu un attiecina to uz 9. - 14. gadsimtu.
No kalna labi vērojama apkārtne: gan Žagare, gan lielceļš, kas ieved

Latvijā. Var saskatīt divas vējdzirnavas, divas baznīcas, milzīgu kapsētu
v.c. Netālu no pilskalna ap lielceļu saceltas privātmājas.

lebraucot pilsētiņā, ceptuvē nopirkām ļoti garšīgas maizītes,

apskatījām luterāņu baznīcu, bet pie katoļu dievnama uzkavējāmies ilgāk.
Tas nesen izbalsināts. Sakopta baznīcas apkārtne. Tornis smagnējs,

iespaidīgs, varens, bez torņa garās smailes — kā jau agrāk Baltijā cēla.

Metalla kaluma vārti darināti Jelgavā šī gadsimta sākumā. Blakus

baznīcai koka zvanu tornis un netālu— priestera dzīvojamais nams.

Lietū apskatījām senus žīdu kapus pilsētas ziemeļu pusē. Btivi viens

pie otra novietoti akmens bluķi ar iespaidīgām rakstu zīmēm. Daži no

kapakmeņiem ļoti dziļi iegrimuši zemē, citi sagāzušies uz sāniem.

Spēcīgām lietavām nepārstājot, mēs kavējāmies Žagarē, jo bija grūti

izšķirties par Tērvetes brauciena lietderīgumu. Ir labi dažreiz mierīgi

nogaidīt; pat atmaksājas.
Tērvetē vairs nelija. Vienīgi, brienot pa senvietu garo zāli, samērcējām

kājas. Tākā Tērveti labi pazīstu, tad varēju draugiem parādīt šejienes

ievērojamākās vietas un pieminēt vēsturiskos faktus. Kad Jurģis jautāja:

„Kādēļ pie Jums tik daudztukšu un pamestu baznīcu?" 4 nācās paskaidrot

par Latvijas atšķirīgo stāvokli salīdzinājumā ar Lietuvu: skaitliski daudz

lielākā lietuviešu saime, katoļu ticība kā galvenā, gandrīz vai vienīgā —

vienojošs elements, Polijas atbalsts un ietekme, izteiktā rūpniecības

paplašināšana Latvijā pret salīdzinoši mazāk attīstītu ražošanu Lietuvā,

kas ir nepārprotama pārkrievināšanas metode, labklājības lielākais

pieaugums Lietuvā salīdzinot ar Latviju padomju laikā, jo kā daudzi

atcerēsies, Neatkarības gados Latvija bija ekonomiski daudz spēcīgāka

par savu dienvidu kaimiņu u.t.t. Bet nozīmīgākais un būtiskākais ir tas,

ka proletariāta diktātūras valsti nevar būt brīva, neatkarīga un

„neaptraipījusies" baznīca. Vai zem okupācijas nastas, kur bezdievji
valda varētu būt daudz citādāk? Gan valdība, gan iekārta nav tautas

izvēlēta. Zīmīgi ir tas, ka latvieši vismazākā skaitā ir iekļāvušies

kompartijas „aparātā". Tā saucamā nomenklātūrā neietilpst pārāk daudz

mūsu tautas pārstāvju, kurus patiesi vajadzētu uzskatīt par latviešiem

u.t.t. Šis ir pārāk nopietns temats, lai to varētu īsumā apskatīt ceļojumu

grāmatā.

Viens ir acīmredzams: luterāņu baznīcas stāvoklis Latvijā ir daudz

traģiskāks kā katoļu — Lietuvā, vienalga, patīk mums tas vai nē.

Aizgājām līdz Sprīdīšiem, bet tie nebija atvērti. Žēl, jo tur ir ko redzēt.
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Pirms nepilna gada kopā ar jauku lietuviešu meiteni Redu šeit bijām. No

Rigas toreiz atbraucām lieliski — pāris spēkratos. Izrādījās, ka muzejā
nedrīkstot fotografēt. Ja ne, tad ne: savu lielāko un smagāko fotoaparātu

Zorkij-4 atstāju pie sirdīgajām tērvetniecēm, bet mazo Minoltu iebāzu

savā kabatā. Nebiju aizmirsis iebāzt azotē ari zibspuldzi. Tā radās daži

uzņēmumi no Annas Brigaderes dzīves un darba telpām. Rakstniecei

bijusi laba gaume — tautiska izjūta: latviskiem rakstiem izrakstīti aizkari,

vienkāršas, ardažu raksta elementu vai zīmi, mēbeles, skaisti māla trauki,

svečturi, gultas segas. Šķiet, krēsli, rakstāmgalds un darba skapis veidoti

pēc Anša Cīruļa meta.

Visu grūti atstāstīt maniem Lietuvas brāļiem, un vēl grūtāk attaisnot

pamesto baznīcu, senas kapsētas vidū. Ar visu atstātību un novārtā

pamešanu, tā diezgan iespaidīga. Sena. Celta 1614. gadā, bet druknais,

smagnējais tornis attiecināms uz 18. gadsimtu. Baznīca atjaunota 1815.

gadā, 1902. gadā paveikts kapitālremonts. Tajā 394 sēdvietas — bija.
Gandrīz visas sēdvietas vēl ir, trūkst tikai sēdētāju. Pāri palikušās
draudzes locekļi Dievu lūdz mājās, klusībā, bieži — vienatnē. Bet citi,
kuri vēlētos dievnamā būt un kopīgi piedzīvot, paliek gribot, jo apkārtnē
nav baznīcu, unja ir, tad garīgi un fiziski „aukstas".

Bet mūri, tie apsūdz un vaid.

Tērvetes kapsētas ziemeļu stūri neparasta kapliča, kuras celšanai

izmantoti akmeņi, kādi Latvijā nav sastopami — varbūt no dienvidiem?

Virs plašās ieejas gada skaitlis 1906., un skaists gērbonis ar slāvu

alfabēta iniciāļiem. Ļoti krāšņas sietveida durvis, un tikpat jauks, restots

log^s.
Šoreiz ir labi pārredzama baznīca, jo koki vēl nav salapojuši. Blakus

baznīcai, labajā pusē apskatījām tuvāk ārsta — pētnieka Kristapa

Pēlmaņa pieminekli, kas veidots no šūnakmens. Tā augšā novietota vāze.

Gan tā, gan piemiņas plāksne no vara. Kāds neparasts ieraksts

pieminekļa aizmugurē:

ĻAUNIE lENĀŠI - 1884

TRAKUMSĒRGA - 1886

EKSPERIMENTĀ-

LAS MEDICĪNAS

INSTITŪTS PĒ-

TERPILI 1890

MALLEINS - 1891

TUBERKULINS - 1891
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Bet pieminekļa priekšpusē ārsta portreja un vēl viena plāksne ar

aizgājēja vārdu— atkal varš.

Blakus vecajai kapsētai atrodas jaunā. levērojamākais tajā irTērvetes

meža parka veidotāja un kopēja Miķeļa Kļaviņa kaps, kas rūpīgi apkopts.
Koka piemiņas plāksne ar tekstu:

Mežkopis Miķelis KJaviņš — 1907. - 1975. Tērvetes meža

ainavu parka iekārtotājs.

Blakus novietots no bluķa darinātais Sprīdītis. Šī kokgriezuma

augstums ir nedaudz augstāks par pusmetru.

leteicu cauri muižas parkam doties uz pilskalnu, iepriekš apskatot
kādu no koka darinātu milzu uzrakstu — zemē ierakti trīs resni stabi pie
kuriem piestiprināts daļēji apstrādāts pusbaļķis. Uz tā nošķeltās un ar

cirvi apdarinātās virsmas izgrebts K. Pēlmaņa sejas atveidojums ar

sekojošu uzrakstu blakus:

Mūsu pienākums ir sadarboties zemes sagatavošanā nākotnei,

lai kļūtu nākotnei kaut kādi noderīgi.

Kristaps Pēlmanis

No dienasgrāmats, 1883.

Burti izveidoti tā laika rakstībā.

Apskatījuši šo jaundarinājumu, devāmies uz pilskalnu. Pagājām

garām vairākām 19. gadsimta beigās uzceltām, noliktavām. Tās ļoti labi

saglabājušas. Celtas no sarkanā ķieģeļa un laukakmens. Pie ieejas parkā,

celiņa abās pusēs uz paaugstinājumiem novietotas lauvu skulptūras.
Tērvetes parkā, iepretim vecajām sanatorijas koka mājām aug trīs

svētozoli. Diži gan! Katram savs nosaukums: Viestura, Nameja un Kārļa

Ulmaņa. To apkārtmēri 4,8 metru augstumā attiecīgi ir: 4,8, 4,5 un 4,1

metrs.

Pa kreisi no ozoliem, vairāk uz lielceļa pusi stādītās liepas ir

simtgadīgas. Tās veido ciešu apli. Laukuma diametrs nepārsniedz

septiņus metrus. Nostājoties vidū ir savāda, bet ļoti spēcīga sajūta. Vidū

tikpat kā neaug zāle, jo te ir mūžīga ēnaine.

Koka ēkas izskatās nožēlojamas un noplukušas. Tajās dzīvo ļaudis,
laikam, sanajorijas apkalpojošais personāls. Gar šīm mājām izgājām

plašā laukā. Šajā pļavā atrodas senkapi, bet pilskalns tieši pretī. Augšup,

lejup pa līkloču taciņām izstaigājām apkārtnes kalnus. Visur, kur tik

raugies — staltās mastu priedes. Kāds kādreiz man teica, ka tās esot
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Martinišķu senkapi.



219

Pie Žagares ceļa netāluno Ukriem.
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Pļavnieku
pagalmā.
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Vladislavs Petrusovs pie dievekļa.
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augstākās Latvijā. — Hm, diezgan ticami.

Tērvetes tūristu takas sakoptas, visur ceļa norādes loģiskā secībā.

Saprotami un skaidri rādītāji par attiecīgi apmeklējamām vietām.

Pie Lutauša— milzīga koka tēla, sastapām jauno ģimenītino Ukriem.

Viņiem seši vai septiņi bērni, bet līdzi ceļo pieci!
Meža kalns stipri apaudzis, bet vēl šodien redzami vareni grāvji, vaļņi

un uzbedums. Vietu sauc ari par Zviedru kalnu. Domājams, ka Meža

kalnā atradusies zemgaļu svētvieta (Svētkalns). To izpostot, vācieši šeit

uzcēluši savu pirmo koka pili, tādējādi kaitinot zemgaļus. Šī vieta bija ļoti

parocīga uzbrukumu rīkošanai zemgaļu Cukurkalnam. Attālums starp
abiem kalniem nepārsniedz vienu kilometru.

Ernests Brastiņš Cukurkalnu apzīmē kā ievērojamāko Zemgales

pilskalnu. s Šis lieliskais nocietinājums ir ierīkots uz stāva zemes raga,

kur to no divām pusēm apskalo Tērvetes upe. Zemes rags ir pārrakts ar

piecus metrus dziļu grāvi un, uzmetot zemes, ir izveidots tikpat augsts

uzbedums jeb „cepure". Austrumu pusē radīts desmit metrus augsts
stāvums. Citas pilskalna malas jau dabīgi ir ļoti stāvas un kraujas.
Nocietinātais senču kalns paceļas vismaz 20 metrus virs pļavu līmeņa.
Aiz grāvja, zemes strēles turpinājumā vēl šodien ir skatāmas mūru

paliekas — vietā, kur bruņinieki bija uzcēluši pirmo mūra pili Kalna

muižā (Tērvetē). 1345. gadā to ieņēma un nopostīja lietuvieši. Kopš tā

laika pils nekad nav tikusi atjaunota.

Kāpjot stāvajā Cukurkalnā, sirds straujāk pukst — gan straujš

kāpums, gan vienreizējs pārdzīvojums. Pilskalns paveic savu, proti:

iespaido. Jurģis teica, ka tādā vēl nekad neesot bijis... No plakuma

raugoties, acis priecē zili zaļās Zemgales tāles, priežu sili, debesis —

tepat, tepat; nevajag kāpt Andos, Alpos, Himalajos ...

Tavas debesis, latviet'!

Tās nevar atņemt!

Gadu iepriekš, šeit, pilskalna „cepurē" dzērām kafiju un notiesājām
savas sviestmaizes. Tad biju kopā ar Redu. Sagaidījām negaisu,
izmirkām, bet bijām laimīgi.

Toreiz aizstaigājām līdz astoņgadīgai skolai, kur pie ieejas aug divi

milzīgi dzīvības koki. Atceļā, metot līkumu, gājām garstiepļu žogu. Tur

mežā, aiz šīs sētas nesen bija raķešu poligons. Vēl tagad redzami pretīgi
skārda vārti ar bezgaumīgiem uzrakstiem un zvaigznēm.

Mežā iestiepjas asfaltēts ceļš ...



223

Apskatījuši Tērveti, devāmies tālāk uz Meža muižu. To tagad sauc par

Augstkalni. Abi nosaukumi vienlīdz piemēroti, jo dienvidos, Lietuvas

robežas virzienā stiepjas ievērojami mežu masīvi, un, apdzīvotā vieta

patiešām ir augstākā vieta apkārtnē. Augstkalne, tāpat kā dažacita vieta

Zemgalē var tikai atskatīties vēsturē — ziedu laiki sen jau garām! Šķiet,
uz neatgriešanos. Ne tikai tādēļ, ka te tāpat kā Mežotnē dievnams atstāts

novārtā, bet drīzāk gan tādēļ, ka šai vietai nav šodienas un nez vai būs

rītdiena...

Augstkalnes baznīca celta 1648. gadā. Par laimi — nav sagrauta.

Kapi ap dievnamu aizauguši un pamesti. Pateicība tiem, kuri mēģina
baznīcai likt jaunu, iesārtu šīfera jumtu — izskatās briesmīgi, bet tomēr

labāknekā caurs jumts. Ar veciem dakstiņiem piemētāta visa apkārtne —

vai savu laiku nokalpojuši? Zem šī jumta agrāk varēja sanākt daudz

ļaužu, jo bijušas 1000 sēdvietas. Pēc nolijušā lietus šeit izskatās tik

bēdīgi.

Netālu no baznīcas atrodas vecā muižas pils. Tajā — astoņgadīgā
skola, drīzāk, liekas, ka kādreiz bijusi. Aizaugušās akmens kāpnes
noved lejā līdz ezeram. Skaists, mierīgs, mirgo. Atskatoties uz pili, no

attāluma tā izskatās labi. Ēka celta no sarkaniem ķieģeļiem. Līdzīgas
esmu redzējis Alūksnē un Aucē. Ap muižu un dzirnavezeru kādreiz bijis
skaists parks. Kopā ar dīķi, ezeru un mežaparku tā platība bijusi vairāk

kā 21 hektārs! Ezeram cauri tek Svētes upe. Būtu pārāk maigi teikts —

parks ir kopts, bet koki turpina augt: ozoli, bērzi, kļavas, alkšņi, oši,

lazdas, apses, priedes, egles, liepas, vītoli, vīksnas v.c. —liela dažādība.

Augstkalnē (Mežmuižā) kādreiz bijušas divas dzirnavas, aptieka,

astoņi veikali, zāģētavas. Tagad pamestība — ne vērpj, ne šķetina.
Graudus nemaļ, kokus nezāgē.

Pie pārrautā aizsprosta kāds karpatietis mēģina makšķerēt. Ko tas te

meklē? Laimi — Latvijā, kazaragus — dīķī? Varbūt darbu saimniecībā?

Liels padomju tautu draudzības „kollektivs" ari Augstkalnē. Kur tik

pamet skatu, visur migranti, bet pat arviņiem jūt senatnes elpu, to dažos

desmitos gadu nevar iznicināt.

Ezera pretējā krastā vairāki svētozoli. Vienāno tiem iekārtas šūpoles
divas virves un dēlis.

Piemiedzu acis — saskatu dievnamu sveču gaismā, turp dodas ļaudis.
Pils logos spēcīga un spoža mirgošana, no dzirnavu puses vējš atdzen

dunoņu — tur graudus maļ, visur ļaudis, rosība...

Švīkst ezermalas niedres gar džinu starām, jo neviļus esmu sācis iet
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tuvāk ūdenim. Izņemu fotoaparātu — labi viss saiet kadrā: pa kreisi

baznīca kokos, virs tiem smailais tornis, bet pa labi, kalniņā — pils.
Noskan slēdzis — vismaz par piemiņu, bez sveču gaismas un ļaudīm.

Vai ilgi vēl stāvēs šis ēkas? Kad atkal te būšu?

Divas dienas pabijuši kopā, šķīrāmies pie Martinišķu senkapiem, jo
lietuvieši devās uz dienvidiem — mājup, bet mēs, trijatā sākām iet pa

ceļu, kad tas beidzās — pa lauku, jo visi ceļi aizarti, šķērsojām izgrāvjoto
Tērvetes upīti, kas atgādina vienkāršu grāvi. Šeit Latvijas — Lietuvas

robeža, un mēs iesoļojām dzimtenē, saņemdami pirmās lietus lāses.

Skatam paveras vienīgi lauki. Otrā pasaules kara beigās apkārtnē

nopostīja daudzas vecsaimniecības — nesen uzceltās mājas, ari Ilzes

dzimtā sēta nodega. Kā lieciniece palikusi viena milzīga liepa. Šajā
lidzenumā tā labi izceļas.

Pie vakariņu galda Ilzes māmiņa pastāstīja par kādukalnu purvā. To

saucot par Lēkavas kalnu. Vēl kā meitene turp esot gājusi. Tas esot ļoti

augsts. Vienīgais apkārtnē. Par šo kalnu dzirdēju pirmo reizi. Labākais,

ko varētu darīt, ir to apskatīt.
Savos Latvijas — Lietuvas apceļojumos esmu piedzīvojis ari

pasmagas dieniņas. Pie tādām būtu jāpieskaita Lēkavas „brinumkalna"

meklēšana purvā un lietū.

Izrādās, ka ceļošana kājām pa Dienvidzemgali ir liela varonība, jo
lielākā daļa ceļu ir vienkārši aizarta. Laukus, citu no cita atdala milzīgi

grāvji, kas pavasaru palu ūdeņu pilni. Lauki dubļaini, staigni, ūdens

piemirkuši. Lietū ap gumijas zābakiem salīp trīs līdz četru kilogrammi
mālu piku. Baigā sajūta — tu cilā šīs, savas tik smagās kājas, un

vienkārši, dari sev zināmu, ka līdz mežmalai ir vismaz daži kilometri, bet

ari tie neko neizšķirs, jo ejot gar grāvmalu, jāklūp uz ciņiem — vienā

pusē dziļi dubļi, otrā — pilns grāvis ar ūdeni.

Ko bēdāt par sevi, bet Ilzes māmiņa, kā tai klāsies pievakarē, kad

būsim atceļā, ja tik smagi jāuzsāk diena?

Protams, līt nepārstāja. Pārvarējuši dažus milzīgus laukus, sākām cilāt

kājas pa pērngada garo zāli, līdz beidzot sasniedzām Pļavnieku mājas. Uz

kartes tās meklējamas ziemeļrietumu virzienā no Ukriem, netālu no

Vegeres Lietuvā. Gar Pļavniekiem tek neliela upīte, kuras krastos, bērzu

birzī aug daži milzu ozoli. Manjau atkal rādās Svētbirzs
...

Šeit dzīvo Vladislavs Petrusovs ar kundzi. Mana nojauta izrādījās

pareiza, kad ieraudzīju pie mājas kreisā stūra pusmetru augstu akmens
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dievekli. Te pilns pagalms dažādu neparastu akmeņu. Vecie ļaudis bija

ļoti laipni, un saimniece bija ar mieru paiet mums Ildzi un ierādīt pareizo
ceļu un Lēkavas kalnu. Saimnieks gan šaubījās, vai mēs līdz kalnam

tikšot, jo mežā esot visur ūdens. Cauri Vegerei būtu drošāk, jo no tās

puses esot ceļš. Bet tie ir 15 kilometri — mēs to nevaram atļauties. Ja no

Pļavniekiem ejot izdotos atrast kalnu, tad būtu jānoiet tikai četri

kilometri, bet pa mežu un purvu.

Vladislavs vēl paskaidroja, ka braukt uz bodi pēc maizes pašlaik esot

grūti — „dubļi līdz ausīm". Nevarot ari zināt vai ,Jķiegelītis" būšot, un,

nedodot cik gribot— katram pāris klaipus, tas viss. Zirdziņš vārgs, paša
veselība diez kas neesot. Ziemā dzīvojot nedēļām bez maizītes. Kur nu

aizbrauksi, visi ceļi aizputināti. Jakādam te nomalē lemts nomirt, — pat

gailis pakaļ nedziedāšot. Labi, ja atrod pēc mēnešažurku apgrauztu...
Visus līdzpaņemtos maizes krājumus atstājām šeit. Padzērām pienu,

un knaši mežā iekšā! Saimniecei pie septiņdesmit. Kājās teniskurpes, bet

veikli pa priekšu mums tek — no cinīša uz cinīti, tā ka kājiņas sausas,

bet mežā ūdens vien.

Nonākuši lidz garam, lielam grāvim, atvadījāmies. Mums jāturoties
tikai gar šo grāvmalu, pēc kādas pusjūdzes būšot ceļš pa labi, tad tik pa

to. Vairs īsti neatceroties, bet pēc pusstundas jau kalnu redzēšot. Tas pa

gabalu ieraugāms.
Uz neilgu laiku pārstāja līt, pat uzspīdēja saule, un mēs pacilāti

soļojām uz priekšu. Jo tālāk, jo vairāk ūdens. Stiga šķērsoja stigu. Visas

stipri aizaugušas. Kura mūsu?

No kalna ne vēsts! Pāris stundas velti pa mežu maldījušies, iznācām

liela lauka malā, bet priekšā milzīgs grāvis — aiz tā, dūmakā, mājas.

Apmetuši līkumu, nonācām pie tām. Ne uzreiz (nācās pagaidīt), iznāca

samiegojies vīrs, lietuvietis. Ahā, jau Lietuvā! Labi, labi — vismaz tā.

Izstāstījām savu vajadzību: „Nevaram atrast Lēkavas kalnu".

„Kur tadjūs tā iedami", joprojām neuzticīgi mūs vēroja vecis. Skaidra

lieta — trīs trakie lietū meklē kaut kādu kalnu
...

vīrs ceļu izstāstīja, bet

atsacījās mūs mazliet pavadīt— tepat blakus esot...

— Paldievs! Nekas cits neatlika, kā atkal brist mežā. Vēlāk

noskaidrojās, ka bijām kalnam pagājuši garām, to nepamanot.

Domāju, ka tādi slaveni ceļotāji kā Svens Hedins vai Tūrs Heijerdāls
arī paietu garām ... pamēģini brikšņos tādu atrast. Pilnai svētlaimei, lietus

pieņēmās sparā, un nonākuši kalna pakājē jutāmies kā paradīzē.
Te viņš — „brinums". Ne jau brīnums. Gandrīz puse kalna norakta

— atkal tā grants. Vēlāk uzzināju, ka tas izdarīts pēckara gados.

Neskatoties uz to, kalns izcils — purva vidū! Saglabājies plakuma
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laukums, kur aug tikai zāle, bet kalna malās, vēl plakumā — vairākas

priedes. Nogāzēs sastādītas muļķīgās rindās priedītes: tautsaimniecība,

mežierīcība! Mannebija iespēja notiekt, vai kalnam ir mītņu kārta. Grūti

spriest ari par tā piederību. Viens ir skaidrs, un nepārprotami — šis ir

archaioloģijas piemineklis, kas, varbūt, kādreiz kalpojis kā patvēruma
vieta. Postījumu dēļ nav pilnībā nosakāmi kalna apveidi un izmēri, tomēr

mani aptuvenie spriedumi ir šādi: augstums 17 - 19 metri, bet

saglabājušais plakuma laukums 15 x 25 metri. Simts metrus no kalna

atrodas sausa pļava, kur senāk atradušās mājas. Krūmos sameklējām
senu akmens aku. Diemžēl, tā bija daļēji aizgruvusi.

Visi ceļi no šī kalna ved vienīgi uz Lietuvu! Apkārtnē nav grants

atradņu, ar ko izskaidrojama kalnajpostīšana. Kalns nav aizsargājamo

archaioloģijas pieminekļu sarakstā. Zēl...

Man adiek apbrīnot Ilzes māmiņas izturību. Atceļā uz Pērlēm mežmalā

sastapām milzīgu briežu baru. Man izdevās saskaitīt 56 dzīvniekus.

Likām kāju uz lieveņa, kad krēsloja.

Nākošajā rītā īkšķodams viegli divarpus stundās sasniedzu Rīgu.

Piemiņai par šo kalnu, pārvedu nelielu pelēku akmeni ar tumšu līniju

apkārt. 6 Lēkava, Tavs vārds nav izdzēšams no manas atmiņas.

1985. gada Lapu mēneša 8. - 11. dienās.

1 1985. gada Lapu mēneša beigas skaidrādienas laikāpieminekli aizvāca ar autoceltņa

palidzību. 1987. gadarudenī tas atjaunots novietots vecajā vietā.

2EB LPII, 24. lpp.
3 350

-
400 m no pilskalna plakuma

4 Bijām apskatījuši vairākas pamestas vai sagrautas luterāņu baznīcas.

5 EB LPn, 30. lpp.
6 Tallinas muitniekinevarēja saprast kādēļ man līdzi šis akmens.
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28. Mazliet par Āraišiem.

Gaujas Nacionālā Parkā ievērības cienīga ir Āraišu ezera apkārtne.
Mani senču senči no tēva puses ir nākuši no Cēsu apkaimes netālu no

Araišiem. Šajā paugurainē apkārtējo skaistumu bagātina vairāki ezeri un

ik uz soļa sastopamā senatne ar tās vēl esošajiem pieminekļiem. Laimīgi,

Gaujas Nacionālā Parka (GNP) iekārtošana pasargās dažu senvietu no

pilnīgas nopostīšanas. Pēdējos gados manāma zināma rosība ap Araišu

ezeru. Gaujas Nacionālais Parks dibināts 1973. gadā, bet pirmajos gados

varēja pastāvēt tikai uz dažucilvēku entuziasma un aizrautības pamata.
Sirdslieta! Pat tik tālu, ka paši ar naudu balstīja sakopšanas un

atjaunošanas darbus. Labi, ja vēl atrodas ļaudis ar stingru gribu un

prasmi paveikt dažādos, bieži — necilos, darbus.

Kāparaugs senatnes cienīšanai un mīlēšanai ir Araišu luterāņu draudze

ar tās nenogurdināmo mācītāju. Dievnams lieliskā kārtībā, neskatoties uz

to, ka vairākkārtīgi nopostīts. Šī ir viena no vecākām Latvijas lauku

baznicām, kura saglabājusies, un celta ap 1225. gadu,l vairākkārtīgi

nopostīta un atjaunota.
Atceros 750 gadu svinības 1975. gadā, kad atceļā no lauku mājām

sastapu lielāku ļaužu skaitu, kopīgi dodoties uz baznīcas svētkiem kādā

svētdienas rītā. Izrādījās, ka no patiesas kristietības dažam tautietim maz

kas bija palicis pāri. Mani ieraudzījuši, tie sāka smieties un izteikt savas

..asprātības" par Pestītāju u.t.L, aizmirsdami, ka Jēzus Kristus ari bija
bārdains un garmatains ...

Šī nav pirmā un vienīgā reize, kad latviešu

ļaudis, itkā ticīgie, tik bēdīgi pretrunīgi dzīvo mācībai, kuru viņi uzskata

par savu. Līdzīgi, ir ari ar viņu pasaules izpratni.
Vairākus gadus braucu Araišiem garām, bet ar laiku pieauga mana

interese par, no ceļa redzamo skaisto un labi izbalsināto, dievnamu.

lepriecināja arī nesen nokrāsotais, sarkanais skārda tornis. Apkopta ir

baznīcas apkārtne un bijusī mācītāja muiža.

Araišu draudze lieto četras kapsētas! 2 Divas no tām — plaši. Tās

atrodas pie Araišu - Cēsu ceļa, vienapirms, otra aiz baznīcas. Abas ir

sakoptas. Tur guldīti ari 1905. gada revolucionāri. Vecajos kapos aiz

baznīcas atdusas rakstnieks Kārlis Students (1892 - 1948). Tā kaps
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rūpīgi apkopts. Ir savādi redzēt aizaugušā kapsētā tādus „plankumus".

Kapliča, caur kuru var ieiet kapsētā ir ar cauru jumtu. Cerības vieš

Gaujas Nacionālais Parks, jo šī kapsēta ir ieskaitīta atjaunojamo vietu

sarakstā
...

No kapsētas labi pārredzama apkārtne ar Jurģu kalnu

austrumos, bet skatoties uz rietumiem, redzama kāda cita, vēl senāka

kapsēta un netāluno tās skaisti atjaunotās vējenes — pašā kalna galā.
Aiz vējdzirnavām uz dienvidiem, kur atrodas bijusī muižas pils ir

iekārtots internāts.

Archaiologi kopā ar LVU Vēstures fakultātes studentiem vairākus

gadus pēti ordeņa pilsdrupas,3 palēnām nostiprinot vēl atlikušos mūrus,

kuri atrodas pašā ezera krastā izteiksmīgā pussalā. Pilsdrupu pakājē, ceļa

pusē, pļavā uzcelta Ezerpils pāļbūves rekonstrukcija — skaista guļkoku
ēka, kura darināta no neaptēstiem priežu baļķiem tikai ar cirvja palīdzību
un attiecināma uz devīto gadsimtu.4

Hm
...

šādu gribētos uzcelt pašam.

Izfotografēju veselu filmu, izdarīdams uzņēmumus no šīs celtnes,

cerot, kanākotnē varēšu izmantot šīs foto piezīmes celtniecībā.

Cik skaista guļbūve, tik briesmīgs restotais metallstiepļu žogs, jo tas

apjož ēku tikai pāris metrus no tās sienām: fotografējot no iežogojuma

iekšpuses nav kur atkāpties, bet no ārpuses — uzņēmums būs vienmēr

kā caur „restēm".

Aiz skolas — internāta, netālu no Vidzemes šosejas atrodas sena

kalte, milzīga laukakmens celtne, kuru vēl izmanto tieši tam, kam tā

domāta.

Raugoties no dzirnavu kalna, viss Araišu ezers izskatās kā uz

„delnas": baznīca pa kreisi, tadpussaliņa ar Ezerpils atrašanās vietu, vēl

vairāk pa labi — ordeņa mūra pilsdrupas un rekonstruētā pāļbūve.
Skatoties Cēsu virzienā — dūmakātītā zili-zaļā Gaujas ieleja.

Veldzējas skats, rosās gaišas domas, jūtama stingra stāvēšana uz savas

zemes; — mēdzbūt tādi brīži.

Diemžēl, nožēlojama pašlaik izskatās pussala, kurā atrada, raka un

izpētīja šo gandrīz neticamo apmetni — Ezerpili.s Gar ūdens malu vēl

aug alkšņi, bet zemē sadzīti betona mieti, vismaz 100. To gali apdrupuši,
atsedzot paresnās dzelzs stieples (par maigi sacīts!). Līdz krastam

izveidots celiņš no šeit savestiem un izbērtiem oļiem un akmens



AtjaunotāsĀraišu dzirnavas.

Āraišu vecsaimniecība.
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Āraišu ezers.

Devītā gadsimta Ezerpils pāļu ēkas rekonstrukcija.
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šķembām. Vairāk izskatās pēc kara lauka, jeb varbūt te taps labiekārtota

mūsdienu šoseja? Gadiem bal šie „jauninājumi". Tie esot pamati
nākotnes būvēm, jo te paredzēts uzcelt devītā gadsimta apmetni —

Ezerpili.
Gaidīsim.

1984. gada Lapu mēneša beigās un 1985. gada Lapu mēneša sākumā.

1 Virs ieejas sienā iestiprināts gada skaidis: 1225.

2
Daļa piezīmju unkrāsu slidišupar Araišiem man ir pazudusi, tādēļ labi neatceros visu

četrukapsētu nosaukumus, bet divas no tām sauca: Vanagu un Uplantu.
3 Araišu mūra pils pastāvējusi no 14. -

17. g.s.

4 J.Apals, Arheoloģiskie pieminekļi GNP, Zinātne, 1986.g. Rīgā, 59. - 73. lpp.
5 Ibid.



232

29. Spārnu pilskalns.

Pa ceļam lidz mūsu gala mērķim, kā parasti, piestājām vairākās vietās:

pie pieminekļiem, senām ēkām, kapsētām. Gandrīz izbraukuši cauri Do-

belei, ātri apskatījām pilsdrupas un būvlaukumu — netālu, ceļa otrā

pusē. Šeit celšot slimnīcu, bet kādreiz te bijis sens kapulauks. Skaitās

izpētīts ...
tomēr tagad, rokot bedri ēkas pamatiem, kauli mētājas pa labi,

pakreisi, visur. Ap nākamo jaunceltni „iespaidīga" dēļu sēta — lai sveša

acs te nelūr! Tagad Latvijā ir parasts, ka ap būvlaukumiem saceļ

briesmīgas sētas un nožogojumus, lai neko neredzētu kā un ko tur dara.

Nav vērts pārāk apbrīnot šo komūnistisko triecienceltni. Galu galā, mūsu

mērķis nav jauni rakumi, bet senču nocietinājums netāluno Īles.

Aiz Dobeles pilsdrupām, pagriežoties pa labi un braucot Auces

virzienā, gar pašu ceļa labo pusi visur izlikti uzraksti krievu

valodā:,.Ostenovis/. Hodaņet. Zapretnaja zona. Strefajut bezpredupreždeņija"

v.c. Tulkojumā tas skanētu apmēram šādi: „Apstājies. Tālāk ietnedrīkst.

Aizliegtā josta. Šauj bez brīdināšanas." Vēl lasījām: „Bīstami dzīvībai.

Stingri aizliegts ieiet. Netuvojies", v.c. Tā vietā, lai paskaidrotu, ka šeit

sākas liegums tādēļ, ka tālāk mežāatrodas poligons — vieta, kur tanku

divīzijai notiek apmācības vai kara spēles, novietoti neskaidri izteikti, bet

nepārprotami draudīgi, uzraksti. Kā lai kāda vecāka sieviņa saprot, kas

tur rakstīts. Aiz Naudītes izbeidzas šis ierobežojums.

Apskatījām akmens krāvuma kapenes pie Gailīšiem un Ogānu

pilskalnu, l kas atrodas dziļāk mežā, netālu no lies. Apdzīvota vieta Īle

nepiesaista pārāk uzmanību ar savu izskatu. Īles bijusī luterāņu baznīca,

kurai vairs nav torņa, jau ilgus gadus tiek lietota kā ķīmisko
minerālmēslu noliktava. Netālu, bijušajā pilī atrodas dziedniecības iestāde

jeb sanatorija. Kā dzirdēju stāstām, tās iemītnieki bieži nākuši uz baznīcu

iedzert. Pēc krietnas „iesilšanas" postījuši baznīcu gan no ārpuses, gan

no iekšas.

Nogriežoties no Dobeles — Lielauces ceļa, tieši pretim Īles kapsētai,

gar bijušo baznīcu mežā ielokās ceļš. Līklocī tas izvijas cauri Immu

kalniem un pēc pusotra kilometra, izbraucot cauri mežam, var nokļūt pie

Guntiņu mājām. Tieši pretim tām, ceļa līkumā atrodas Spārnu pilskalns. 2

Šis ir 20 metrus augsts iegarens kalns, kura nogāžu stāvums sasniedz

45°. Pilskalna plakuma ziemeļaustrumu daļā saskatāms divus metrus

augsts uzbedums. Vēl 1984. gada rudenī Spārnu pilskalns bija biezi

apaudzis ar kokiem un krūmiem, tomēr tā raksturīgā forma saskatāma

jau no tālienes.
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Bijušā Īles baznīca — tagad noliktava.

Spārnu ezers ar saliņu.



234

1984. gada Veļu mēneša beigās neliels pulciņš talcinieku sāka atbrīvot

pilskalnu no pārāk biezi saaugušajiem krūmiem. Talkas ierosinātājs
Ainārs Radovics kopā ar Dobeles rajona kultūras pieminekļu
aizsardzības inspektoru Ēriku Leišu, vēstures skolotāju Sandri Sondoru

un citiem kārtīgi piestrādāja un, pievakarē ziemeļaustrumu nogāze bija
attīrīta no krūmiem. Pavērās brīnišķīgs skats uz gleznaino Spārnu ezeru

ar tā nelielo saliņu— desmit reiz desmit metru pārplūdusi „cepurite". Ir

izteikta doma, ka šeit atrodoties sena apmetne — ezerpils, līdzīgi kā

Araišu ezerā!

Spārnu pilskalnā sarīkotā talka ir lielisks piemērs kā var rūpēties par

kultūrvēsturisku pieminekļu saglabāšanu. Dažu cilvēku ieinteresētība un

degsme var būt kā paraugs un aicinājums citiem pasargāt senču

darinājumus no aizlaišanas nebūtībā.

Spārnu pilskalns nekad nav pētīts, tomēr jau 1866. gadā šo kalnu

apciemoja un aprakstīja senlatviešu pilskalnu pētnieks A. Bīlenšteins. Pēc

kalna apmeklēšanas viņš izteica domu, ka šis varētu būt chronikā minētais

Raktes pilskalns.

Tajā reizē, kad mēs apmeklējām Spārnu pilskalnu, šeit neklaudzēja

cirvji, .nedziedāja" zāģi, bet mēs sastapām jau pieminēto māju Guntiņu
saimnieci Ernu Vītiņu, kura mums pastāstīja dažas senatnes ainas par šo

apkārtni, kur senāk atrastas senlietas. Neskatoties uz smagi pārciestajiem

izsūtījuma gadiem Sibīrijā, viņa bija pietiekoši mundra un runīga. No

sacītā nepārprotami bija jaušama patiesa dzimtenes mīlestība. Saimniece

zināja ari teikas un nostāstus par Spārnu ezeru: „Reiz gājis vecs vīriņš ap

pusdienas laiku uz mājām. Ejot tas dzirdējis gaisā lielu rūcienu, tā kā

simts ratiem brauktu. Vecītis, nekā nedomādams, izsaucies: Tas nu rūc

kā spārni! Te, tikko šos vārdus izteicis, ezers, dikti rūkdams, nolaidies

zemē. Ļaudis domā un ir pārliecināti, ka tādi ezeri tikai tad zemē

nolaižoties, kad uzminēts tā vārds".

Krāšņs ir Zemgales novadakalnainais apvidus starp Dobeli un Auci.

Diemžēl, Otrā pasaules karā apvidus gandrīz pilnīgi nopostīts, tomēr

apkārtnē atrodami vismaz pieci seno zemgaļu kapulauki, attiecināmi uz

laiku no pirmā līdz ceturtam gadsimtam, kā ari divi pieminētie pilskalni.
1254. gada Zemgales dalīšanas dokumentā pirmo reizi pieminēts

Dobeles un Spārnenes vārds.

1985. gada Dzegūzes mēnesī.

1 lespējams, pilene
2 Dobeles rajona Naudītes ciematerritorijā
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30. Ērgļi — Koknese.

Briesmīgi svilina. Šausmīgi put lauku lielceļi.

NoĶēves kalna aiz Ļauļēniem pa labi, kas it kā esot ar rokām, cepurēs

sanests kalns, cauri Katrīnai devos uz Ērgļiem, kur vēlreiz uzkāpu
Skansts kalnā. Tagad šeit izskatījās savādāk: Ogres upe bija pārrāvusi
aizsprostu, un uzpludinātais ezeriņš noskrējis, atstājot aiz sevis milzīgu
dūņu un dubļu laukumu ieplakā. Pēc agrāk novērotiem ūdens plašumiem,
radās iespaids, ka Ogres upe ir izsīkusi karstas vasaras vidū, bet pašlaik
ir tikai Ziedu mēneša beigas. Pa mīksto ezeriņa gultni, nedaudz apaugušo
ar ūdens zālēm, varēju mierīgi aizstaigāt līdz pašam „bļodas" vidum no

kurienes neparastā griezumā pavērās plašs skats ar Skansts kalnu pa

kreisi, kapsētas kalnu pa labi. Starp šiem kalniem skaļi triec Ogres

nemierīgie ūdeņi. Skansts kalnam otrā pusē, tuvāk šosejai esošais

dzirnavu grāvis pilnīgi sauss, atklādams savu netīro, atkritumu piemētāto
gultni.

Izgājis cauri Ērgļiem, nostaigāju gar vēl kādām dzirnavām, tadkāpu

strauji kalnā. Tā būs visu ceļu līdz Vecbebriem, augšup, lejup. Skaists ir

Augusta kalns, kas palika ceļam pa kreisi, apaudzis kokiem. Netālu—

jauna kapsēta, ari sarkanarmieši guldīti... Mazliet uz priekšu, ceļam pa

labi, cieši klāt tek Ogre, veidodamašauru un garu radzi, tad tā pagriežas
uz rietumiem, kur to sveic sens apcietinājums, neolīta laika pilskalns. No

kalna raugoties, baltā lielceļa virzienā labi saskatāms milzis, burvīgais
Avena kalns— vienu pieneņu ziedu pārņemts. Izskatās neticami skaisti

un priecīgi. Pilskalna apkaimē daudzlielisku pauguru un kalnu. Vienā

no tiem, Jurķiņu kalnā, tajā rudenī bijām uzkāpuši, un piedzīvojām
visdažādākās sajūtas. Lieliski, pārraugot apkārtni, varējām vērot spēcīga

negaisa atnākšanu (arī pār mums), divkāršās varavīksnes rotāšanos

bezgalīgajās tālēs; piedzīvot spēcīga vēja brāzmas un krietnu izmirkšanu

un nosalšanu, bet piedzīvot.
Šoreiz nebija mirkšanas un salšanas, tikai baigi ceļa putekli, tveice,

sviedri un pilnīga apputekļošanās.

Nokļuvis Iršu centrā pie tagadējās astoņgadīgās skolas, kur senāk

bijis krogs(!), sāku iztaujāt par pilskalnu Pērses upeskrastā. Toman ari

atstāstīja, atlika tikai sameklēt. Raugoties norādītajā virzienā, patiešām,

saskatīju manai acij, samērā raksturīgu, pauguru, apaugušu kokiem.

Vērīgi ieskatoties, varēja redzēt tā atšķirību no pārējiem kalniem. Oh, jā;
tas ir viņš. Pienākot tam no Iršu — Sausnējas ceļa, pilskalns atrodas
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tepat pa labi, bet neizskatās izcils. Uzeja tajā — „labiekārtota", koka

pakāpieni uzved plakumā, kur redzami daži veci koka soli, apļa veidā;

neliela un necila skatuvite; viens laternas stabs. Kopiespaids: „danču

placis". Pavisam citāds pilskalns izskatās, kad raugās uz to no Pērses

krasta augšup. Šeit, upecieši „apvijas" kalnam, radot patīkami ainu. No

šejienes labi saskatāms Ozolaines pilskalna apveids. Mēģinot no sākuma

nokļūt lejā pie upītes, neveiksmīgi nobraucu smagi uz pakaļas. Tomēr

fotoaparāti palika neskarti. Laimīgi pārmānījies pār upi, līdzsvarodams

savu ķermeni, ejot pāri zāģa nogāztam kokam, nokļuvu saārdītā klajumā,
faktiski — izcirtumā. Šeit, krustām - šķērsām gulēja sagāzti koki. Tā

saucamās kollektīvās saimniekošanas izcirtums. Redzot šādus

.azcirtumiņus" aptekas dūša. Klajums vairāk atgādināja kaujas lauku, kur

cīnījušies tanki un smagie lielgabali: milzīgas drazukaudzes, sašķaidīti
koku stumbri, zari, akmeņi, dubļi— lielais komposts...

Tomērpilskalns izskatījās krāšņs arī no šāda leņķa. Upes pusē tas ir

12-14 metrus augsts. Skaisti apaugušas nogāzes. Plakums —
40 x 22

metri.1 Mītņu kārta — pusmetra bieza. Dienvidu nogāze nav

izteiksmīga, jo tā plok līdz blakus esošam, apsētam laukam. Domāju, ka

pilskalna skaistums ir vietas izvēlē — šeit tik priecīgi urdz Pērses upe,

tieši pašā kalna pakājē. Izcirstais klajums kļūs par aizdambējumu,

kārtējais „ezeriņš" — četri hektāri!

Par to, ka laika gaitā mākslīgais uzpludinājums pilnībā izskalos

pilskalnu, nav raižu vietējiem ..saimniekiem". Lai notiek kas notikdams,

būs zivju dīķis...
No Sausnējas ceļa izbrauca pajūgs. Tajā sēdēja smaidīgs vīrs.

Uzrunas vietā — skaņas līdzīgas gārdzieniem, kaut kur atgādinotplēšas

...

atkal vīrs bez balsenes, jau otrais gada laikā. lemanotiesvar saprast
viņa runu, kuru tas ne bez grūtībām apguvis. Pabraucām kopā pajūgā
nelielu ceļa gabalu. Viņš sacīja, ka Iršos2 no vāciešiem, bijušiem
kolonistiem nekas vairs pāri nav palicis; vēl tikai daži esot...

Ar Katrīnas Otrās pavēli 1766. gadā dibināta vācu lauksaimnieku

„paraugkolonija": sākotnēji 320 cilvēki, 1916. gadā 10 000 kolonistu

izsūtīja uz Sibīriju; pēc 1918. gada kolonija atjaunojās ar 108

lauksaimniecībām un 84 amatnieku sētām. 1939./40. gadā lielākā daļa

izceļoja uz Vāciju, gandrīz visus pāri palikušos krievi izsūtīja vēlreiz uz

„plašo Dzimteni". Daži vēl izceļoja uz Rietumvāciju septiņdesmitajos

gados. Sava apmeklējuma laikā nedzirdēju nevienu runājam vāciski.

Iršu centrā bija briesmīga postaža, šķiet, .jaunbūvju laukums". Un kā

no citas pasaules — ziedoša ābeļdārza apņemts, mierīgs, stāvēja
dievnams ar skaistu dzelzs krustu torņa smailē. Man liekas, ka nelielā
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baznlciņa ir pārbūvēta no dzīvojamās ēkas, varbūt guļbūves; apšūta ar

baltiem ķieģeļiem. Koka tornis. Skārda jumts.
Kā parasti, aizstaigāju līdz kapsētai. Tās vidū, pašā kalna galā — liels

koka krusts. Nesen darināts. Apkārt aug skaistas liepas, vēl jaunas,
mazliet garākas par krustu, kura augstums — četri metri.

Diemžēl, Iršos sastapu cittautiešus. Krievi guldīti arī kapsētā. — Ak,

tu manu Dievzemīt, Vidzemīt!

Aiz Iršiem sākās samērā nebaudāms ceļa posms. Ceļmalas aizaugušas
krūmiem. Pēc tam varēju vērot plašo Pērses upes ieleju pa kreisi pie

Siljāņiem. Plašs skats vienmēr iepriecina; zili zaļās tāles mierina: „Būs

labi". — Bet vai būs?

Spēkratos izbraucu cauri Jaunbebriem.Vīrs pie stūres parādīja man

vēl tikai no rijas palikušos stabus. Te pērti 1841. gada Kartupeļu dumpja
dalībnieki3 — latviešu zemnieki. Pēc brīža braucām garām Kaķu

purviņam. Ari šī vieta ir tiešā sakarā ar 1841. gada nemieriem. Ap

purviņu tagad ir gājusi meliorācija (nosusināšana). Ceļš uz Vecbebriem

turpinājās pa stādītu koku aleju. Gaumīga. Jaunbebros ir daudz dažādu

koku sugu vēl no muižas laikiem; lietojami dīķi. Nav vairs tikai pašas
muižas — drupas, drupas. Aiz Jaunbebriem garceļu pakreisi turpinājās
lieliskas ainavas. Vēl koku puduri ar senām saimniecībām. Apkopti
lauki, ziedoši ābeļdārzi. Bet alejas koki lēni iet bojā, tos nesaudzē.

Vecbebros apskatīju senās muižas ēkas. Pili pašlaik krāsoja. Joprojām
skaists parks. Atkal redzēju tumšas, nelatviskas sejas un svešu valodu.

Vecbebros tagad atrodas Lauksaimniecības technikums. Latvijas laikā te

bija Biškopības skola.

No šejienes ceļš nepārtraukti slīdēja lejup līdz Daugavas krastiem, uz

Koknesi. Šis ceļa posms ir nesen asfaltēts, labs ceļš.
Pēc pāris stundām biju Rīgā.

1985. gada Lapu mēneša31. dienā.

1 EB LP, IV, 121. lpp.
2 Edgars Dunsdorfs, Latvijas vēsture, 1800

- 1914, Daugava, Stokholmā 1958. 300.

lpp.
3 Arveds Švābe, Latvijas Vēsture, 1800

- 1914, Daugava, Stokholmā 1958. 194. lpp.
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Iršu

baznīca.



Vecbebru pils.

Vecbebrusaimniecības ēka.
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Koknese*
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31. Veismaņi un Sārums.

Sešus kilometrus no Cēsim skaistā paugurainē novietojies neliels, bet

sens ciems, kuru sauc par Veismaņiem. Pateicoties Vaives upes plašajai

ielejai, no kapsētas visjaukākais skats uz apkārtni.
Pārāk bieži senajās kapsētās jāsastop izpostīti baronu kapi un kapenes.

Nav izņēmums arī Veismaņi. Apmeklējot šo, piekalnītē esošo, seno

atdusas vietu, atradām vēl „svaigus rakumus" — meklējumus.
Neskatoties uz to, kapsētā uzturēta tīrība. Bija patīkami vērot— atzīt, ka

kapliča nav piegānīta — to izmanto bēru gadījumos. Nelielajai kapličai —

raksturīgi: divas durvis, skaisti, augsšējā daļā apaļoti, logi, izbalsinātas

sienas un smails, smails tornis, kura skārdotais jumts vēl labs, bet

nedaudz aprūsējis. Varbūt bēru kambaris tik pieņemams man izskatījās
tādēļ, ka tieši pretim tam atradās izpostītās baronu kapenes, bet varbūtarī

tādēļ, ka Latvijā ir redzētas vēl bēdīgākas ainas kapsētās. Tomēr,

visticamāk, šķiet tas, ka esmu piedzimis un uzaudzis laikā un iekārtā, kad

ir parasts sastapt izpostītas un piegānītas senās dzīves un atdusas vietas.

Veismaņu kapsētā sastapām kādu laipnu latviešu pāri, kuri bija
atbraukuši sakopt savu piederīgo kapus. Viņi centās mums paskaidrot

par vietu, kur atrodas un kā aiziet uz taujāto pilskalnu.

Muižas centrā saimniecības ēkas vēl pieņemamā stāvoklī. īpaši skaista

bija kāda lielāka nojume ar arkveidīgiem mūrējumiem pie ieejas.
Atradām vairākas stabotas akmens ēkas — dažas dzīvojamās, citas —

saimniecības vajadzībām lietojamās. Lielai un senai kūtij jeb vāgūzim
vienu metru biezas akmens sienas arnelielu lodziņu kreisajā pusē. Tam

priekšā lielisks kalums režģu vietā. Nesenuzlikts jauns jumts. Varbūt šo

ēku ieraudzīs nākošās paaudzes. Bijusī muižkungu dzīvojamā māja —

pils, kura vienīgā Veismaņos ir no koka, piedzīvo savas pēdējās dienas.

Tās labais spārns daļēji sagruvis, — caurā jumta un izlauzto logu dēļ.

Ēkas kreiso spārnu veido mūra tornis četros stāvos. Tam skārda jumts.

Pils iekšpusē senas, un tagad sadragātas, krāsnis, kuras mūrētas no

skaistiem podiņiem.
Šķiet, ka kungu māja ir celta dažādos laikos, tādēļ ari radušies

atšķirīgie ēkas spārni: koka būve un mūra tornis. Uz Vaives upes pusi
kādreiz izveidotais parks aizņem 2,6 hektāru lielu platību. Tam

raksturīgas tālas skatu perspektīvas, no kurām tagad maz kas palicis

pāri, jo parks ir stipri aizaudzis.

Veismaņu muižas centrs vēl diezgan apdzīvots, bet šī, pāris gadsimtus

vecā, ciemata liktenis izšķirsies tuvākajos gados.
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Atceros, ka kādā vēstulē no Savienotajām Valstīm saņēmu jumta

segumu katalogu - reklāmas izdevumu, kurā somu firma piedāvāja

dažādus apjumšanas materiālus: koka, metalla, keramikas, plasta. Ar

draugiem jokojām: „Varētu pasūtīt kādu vagonu jumta skaidu

Mežuplejām?"

Latvijā tādas ir retums. — Jumti, jumti,Veismaņjumti...

Apskatījuši muižu, devāmies Vaives upes virzienā, cerībā atrast

meklējamo pilskalnu. Līdz Sāruma kalnam nokļūt nav joka lieta. No

Veismaņu puses ceļš ir pilnīgi nelietojams, tilts iebrucis, uz ceļa aug

krūmi. — īsti brikšņi!

Pilskalnu mums parādīja divi puisēni, piecus un astoņus gadus veci.

Viņi, ar vecāku piekrišanu, labprāt aizveda mūs, gar Vaives pietekas

skaistajiem, iežu atsegtajiem krastiem, līdz kalnam. To mēdz saukt ari par

Upurkalnu. Pilskalns atrodas Sārumu māju zemē Vaives upes labajā
krastā pie ceļa Veismaņi - Vidzemes šoseja.

legarenas formas pilskalns ir apmēram 20 metrus augsts, savrups

kalns. Tā virsma ir 96 metrus gara. Platums ziemeļu galā sasniedz 30

metrus, vidū — 26 metrus, bet dienvidu galā tikai 12 metrus plats.
Pilskalna plakuma platība ir 2000 kvadrātmetrus liela. Nav vaļņu jeb
uzbedumu. Nogāzes ir biezi apaugušas kokiem — Īsts mežs. Tomērvar

sacīt: „Sāruma pilskalns atrodas mežmalā". Ziemeļos (tā

priekšā) vērojams neliels paugurs, kuru sauc par Mazo Upurkalnu. Šajā
uzkalniņā atradām keramikas lauskas. Lielā Upurkalna mītņu kārta ir

pieci metri!

Daudzi vēsturnieki 1 Sārumu kalnu uzskata par vienu no

vissenākajiem. Šeit rakuši: mācītājs Fīrhufs (1876.), Tērbatas

universitātes profesors Hausmanis (1889.), A. Krieviņš-Letgalietis

(1920.-1922.). Atrastas daudzas senlietas. Daži Sāruma kalnā iedomājas
seno Autiņi.2

Pilskalnu apmeklējām 1985. gada Lapu mēnesī, kādu nedēļu pirms

Jāņiem. Kalnaplakumā tikko bija iekārtota vieta ..svinēšanai"; proti —

daži soli, galds un zaru telts. Masivie mieti bija cītīgi sadzīti kultūrslānī!

Atgriezušies pilsētā sazinājāmies ar Pieminekļu aizsardzības biedrību3

un vairākiem archaiologiem, cerībā aizvākt šo labiekārtošanu" Jāņu

svinībām.

Uz senās kartes 4 atrodams ceļš, pa kuru no Veismaņiem var aizkļūt

līdz Araišiem šķērsojot dzelzceļu pārbrauktuvē. Kartē, bet ne dzīvē!
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Veismaņu kapliča.

Veismaņu pils paliekas.
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Veismaņu muižas saimniecības ēka. Tās kreisais gals — apdzīvots.

Kaķu krogs.
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Rāmuļu
smēde.
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Braucot turp, mūsu ceļš izbeidzās pie sliedēm — bomis priekšā!

Braucām ar līkumu atpakaļ. Sveicienam pamājām Kaķu krogam, kas

atrodas krustceļos — pie Vidzemes šosejas. Šķērsojuši lielo ceļu,
iebraucāmRāmuļos. Ceļa kreisajā pusē pirms Lielā kroga ieraudzījām,

ļoti labi saglabājušos, senu jūdžu stabu — granītā izcirstu, stūrainu,

divus metrus augstu ar iedobēm divās pusēs — ceļa virzienos. Liekas,

iedobes agrāk tika izmantotas jūdžu atzīmēšanai.

Ceļā vērojām gan labi apkoptus laukus, gan lielus, krūmiem

aizaugušus apvidus. Redzamas vairākas senākas, īsti etnogrāfiskas
celtnes. To vidū: kalte — smēde ādas plēšām un akmens mūrējumu

guļkoku sienā; lielas, labi saglabājušās dzirnavas Amatas upes krastā,

v.c.

Pirms upes šķērsošanas vairākkārtīgi „iestigām". Tikai ar grūtībām,
liekot apakš riteņiem egļu zarus un atrokot, izdevās autiņu „izcelt".

Beidzot, gar Dolēm izbraucām uz nesen darināta, vienkārša tilta. Apaļie

baļķēni izturēja, un drīz mēs jau braucām pa veco Katrīnas ceļu, Cēsis —

Ērgļi. Vēlreiz „iedubļojāmies" uz lauka pie Cīruļu mājām, netālu no

Ļauļēniem. Šeit gāja vēl grūtāk, jo lauks nav ceļš ar stingru pamatu ...

Krēslojot sasniedzām mīļās Mežuplejas.

1985. gada Ziedu mēnesī.

1 EBLPIV, 91. lpp.
2 ,JCur atrodas Latviešu virsaišaVaridotapils Autine?"-no Talivalda, Rakstu krāj:

10. IV., Rīgā, 1895.

3 Dabas un PieminekļuAizsardzības Biedrība

4 Latvijas ceļu karte. Sastādījis un izdevis Šoseju un Zemes ceļu Departaments,

1940.g. Mērogs 1:200000.
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32. Danderi, un, aizej tur, nezin kur, atrod to, nezin ko.

Pie pamatiem, kur izdrupušajos mūros vēl turas sens dzirnakmens,

pagriezāmies pa labi. Iznāca iet garām Katrīnas astoņgadīgai skolai.

Divstāvīgā ēka, kura kādreiz bijusi apsista ar papi, tagad izskatījās

gaužām noplukuši — līdz nepazīšanai: it kā šeit būtu notikušas sīvas

cīņas frontes priekšpozicijās ...

Katrīnas un apkārtnes bērni brauc uz skolu uz Ērgļiem, pat uz

Madonu! Tā katru dienu, un vēlā pēcpusdienā vēl jāpalīdz vecākiem

mājas solī.

Bijusī skola atrodas Katrīnas — Ogres (tagad: Mazozoli) muižas un

dzelzceļa stacijas Baltavas ceļa kreisajā pusē, desmit minūšu gājienā no

ūdensdzirnavām un pasta nodaļas. Vēl pēc 15 minūšu gājiena ceļa labajā
pusē paliek milzīgs akmens. Tomēr neizskatās, ka tā ir viņa ilgstošās
atrašanās vieta. Drīzāk, nosusinot un paplašinot laukus, akmens atstumts

vai izcelts no 1000-gadīgā miera.

Ja uzlīst, šis ceļš kļūst bezcerīgs: māls un dangas. Kādreiz šo ceļu

lietoja, lai nokļūtu lidz Ērgļu-Rīgas vilcienam, un arī, lai taisnāk

izbrauktu uz tā saucamo Lubānas lielceļu. Bet tas bija kādreiz kad

gāja plikām kājām nabagi. Tagad visi brauc ar traktoriem un ceļus vairs

nevajag.
Atraduši Danderu mājas, gājām apraudzīt svētozolu. Varens gan,

tomēr tāds savāds! Kukaiņi noēduši gandrīz visas lapas. Kails jau
vasaras sākumā! Līdzīgi notiek ar visiem ozoliem, bet ne katru vasaru.

Ar ievām — biežāk. īpaši, kad tās ir bijušas pilnos ziedos. Seko lapu

„aprīšana". Tad mudž no kāpuriem. Mitrā vasarā nemēdzbūt tik traki.

Parasti, pēc rijīgo kāpuru uzmācības, koki atkopjas vasaras otrajā pusē
un no jauna salapo. Bet paliek ari červeļainas lapas; un tomēr— ir grūti
iedomāties, ka pirms mēnešakoks bijis kails.

Danderu svētozols atrodas metrus 40 no vecsaimniecības, aiz

Danderu kūts, ceļa pusē. Stumbra apkārtmērs, 1,3 metru augstumā, ir 5,4

metri — dižozols. Bet kūtiņa — ielāpu ielāpiem noklāta. Ganjumts, gan

sienas. Virsū skaidām ir sista pape un nomaļnieki. Sienas balsta

palīgbaļķi, līdzīgi kā tas ir ar spārēm. Ēka vismaz 200 gadus veca.

Sašķiebušies līdz galējībai. Nav naudas jaunas uzcelšanai, pat jabūtu —

nav labu amatnieku. Jauzrastos ari tie, ir vajadzīga īpaša atļauja no ciema

padomes, kollektīvās saimniecības un rajona Izpildu komitejas. Tādu ir
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ļoti grūti dabūt, jo lauku politika ir: „Sadzīt visus iedzīvotājus ciematos!"

Mazāk rūpju un raižu. Piedevām —labāk pārraugāmi.

Parunājos ar saimnieci. — Nekādu īpašu skaistumu ozolā

nesaskatot... Ne velti zem tā vaiņaga mētājās visādi krāmi un atkritumi.

Jautāju par Vaukšķu baznīcas kalnu, — nezinot, bet netālu no šejienes

dzīvojot kāda vecāka savādniece. Tā varētu zināt. Interesējoties* par

vēsturi.

,Ja nu vienīgi viņa zinās jums pasacīt", teica saimniece.

—,JLabi, paldievs. lesim aplūkot".
Berta Ozoliņa dzimusi 1913. gadā. Mācījusies Mākslas Akadēmijā

Kārļa Miesnieka klasē. Dažus gadus atpakaļ miris viņas brālis. Esot bijis
labs inženieris. Lejas Baltklāvos — tā sauc Ozoliņas dzimtās mājas,
sienas izliktas ar skicēm, plāniem, zīmējumiem un gleznām. Brāļa istabu

turot tādu, kāda tā bijusi brālītim „aizejot". Bijis ari labs amatnieks un

mīlējis strādāt galdniecības darbus. Bertas Ozoliņas mājas sauc vēl par

Gaiļkalniem. Saimniece — īsta kristiete: katru dienu lasa Bībeli; zin to

no galvas; citē. Ticot: bezdievji — boļševiki un komūnisti zudīšot kā

murgs, līdzīgi, kā izputēja Romas lielvalsts. Pārrunājām Daniela

pravietojumu grāmatas elku — tēlu ar zelta galvu un māla kājām, kuru

var pielīdzināt Padomijai.
Bertas dzīve nav no vieglajām. Ziemā, kad māju ieputinot, nedēļām

neredzot ne vienu dzīvu dvēseli. Gadoties, ka kāds atvedot maizi —

„ķiegelīti", tad varot izdzīvot. Vecāki esot bijuši nabaga ļaudis —

zemnieki, kuri sūri strādājuši, lai uzceltu māju, turētu lopus un izskolotu

bērnus. Zinot, ka pēc viņas nāves akmens uz akmens nepalikšot, visu

izvazāšot. Gribētu kādus jaunus ļaudis, kuri nāktu pie viņas dzīvot.

Lūdza, lai mēs ierakstāmies viesu grāmatā. Izrādījās, ka pirms mums šo

māmuļu bija apciemojuši mūsu draugi, Laima un Valdis.

Zināja stāstīt par Vaukšķu kalnu, bet ari ieminējās par kādu vēl tuvāku

— Bauzītes pilskalnu. Tagad gan esot viss aizaudzis, diez' vai mēs

atradīšot. Pieminēja vēl Velna grāvi, mājas — Sibīrijas, Pāvulānus v.c.

Kā ceļvedis, kā vārdnīca, neskatoties uz grūtajiem dzīves apstākļiem
šī sieviete nebija zaudējusi laipnību, cilvēcību, ticību. Bet kas stāsies

viņas vietā?

Netālu no Lejas Baltklāviem aug vairāki vareni ozoli. Trīs no tiem ir

diži — vienam izauguši.tris stumbri jau no pašas zemes.

Pateikušies par izstāstīšanu, devāmies norādītajā virzienā, un drīz vien

iekūlāmies briesmīgos brikšņos; tad purvā. Sāka lit.

— Tas tik vēl trūka!

Ar grūtībām „izrāpojām" no dūksts. Pēc vairāku stundu meklēšanas
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Danderu
kūt.



Baudzītes kalna apkārtne 18. 06. 85.
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nonācām pie kāda izbijuša ceļa un pamestām mājām. Tad devāmies uz

kokiem apaugušu piekalniti. Tās bija vairs tikai drupas no kādas varenas

ēkas, bijušie Vāķēni. Netālu aiz tiem atradām tā saucamo Velna grāvi,

pilnu ar melniem akmeņiem. Te kādreiz stāvējušas Baltiņu mājas ...

Raugoties neziņā apkārt, saskatīju tādu kā kalnu. Apaudzis bērziem.

Devāmies turp. Vai patiesi Bauzītes kalns? Apaļš, ar laukumu desmit

reiz desmit metri. Varbūt — septiņus metrus virs mitrās pļavas. It kā

niecīgs kalns, bet neparasts: te auga tikai bērzi, papardes un gara, asa

zāle. Vietās, kur aug šāda zāle ir meklējama grants. Un patiesi, zeme nav

melna, tāpat kā nebija nekādu citu pilskalnam raksturīgu pazīmju. Drīzāk

kāds sens kapu kalniņš. Nekad nav pētīts. Darbs nākotnei.

Bauzītes kalns atrodas 150 līdz 200metrus ziemeļos ceļam, kas gar

Sibīrijām izved uz bijušiem Pāvulāniem.

— Nevienas apdzīvotas mājas! Nav pat kam ceļu pajautāt. Vēlreiz

izgājuši uz ceļa pie Spīlēju mājām (?), izdzirdējām troksni. Ar nelielu

motociklu braucakāda pajauna sieviete. Domāju: „Vai apstāsies, divus

mežoņus ieraudzījusi tādāklusā nostūrī?" Patiesi —nebijās. Paskaidroja
mums atrašanās vietu. Bijām izgājuši uz Katrīnas — Mazozolu ceļa.

Savādi. Vēl savādāk, ka negājām pa to atpakaļ, bet gan uz Sibīrijām, un,

maldoties iznācām pie bijušās Katrīnas skolas.

Gāzakā spaiņiem. Krēsloja. Tomērkaut ko atradām!

1985. gada Ziedumēnesī, neilgi pirms Jāņiem.



252

33. Aizkraukles Augstie kalni.

Put Latvijas baltie ceļi, bet nogrimis domās, es braucu lejup no

Vidzemes augstienes, un dodos dienviduvirzienā. Pēdējos 25 kilometrus

pirms Pļaviņām ceļš virzās strauji lejup. Vērojot apkārtnes pļavas un

laukus, liekas, ka ļaudīm rūp labklājība un kārtība, bet pirms Pļaviņām

parādās, krūmiem aizaugusi, aramzeme.

Pajauns puisis, kas mani izveda līdz Daugavpils šosejai, izlīmējis
savus spēkratus no iekšpuses ar dažādiem rietumnieciskiem lipekļiem,
zīmotnēm un etiķetēm — jūtams, ka viņš ir lepns par to. Labs, ātrs

braucējs, jo desmit minūtes vēlāk atrados uz šosejas un cēlu roku

autiņiem, kuri brauca Rīgas virzienā. Vēl bridis, un sēdēju vieglajā
automobilī, sarunājoties ar vecomāti un māmiņu. Tikai dēls klusēja, lai

gan varēja manīt, ka netieši piedalās mūsu sarunā. Zēnamvarēja būt kādi

četri gadi. Sievietes brauca uz Skrīveriem, tieši man pa prātam, jo vēlējos

apskatīt Daugavas labo krastu pie Aizkraukles, bet tiešāk — Augstos
kalnus. Jau ilgāku laiku manu uzmanību saistīja ziņas par Kraukļu vai

Augstiem kalniem. Pēc Ķeguma, un īpaši Pļaviņu spēkstaciju izbūves un

aizsprostu izveides, Daugavas līmenis, diemžēl, šajās vietās ir pārāk
cēlies, tā kā vairs nav iespējas pilnībā izbaudīt šo vietu pievilcību un

vienreizīgumu. ZūdDaugavas senlejas iespaids ...
zudis Staburags, vairs

neatradīsi Pērses ūdenskritumu, ūdenī nogrimušas varenās Kokneses

pilsdrupas... neizskatās vairs iespaidīgi Aizkraukles mūra pils paliekas.
Bet kā ar pilskalnu?
Braucot pa lielceļu Daugavpils - Rīga, un vērīgi raugoties Daugavas

virzienā, var ieraudzīt divus, apbrīnas vērtos kalnus — Augstie kalni.

Nesen iznākušajā krāsu attēlu grāmatā par Daugavu l atradu Aizkraukles

pilskalnu, vienīgi nebija pieminēts tā nosaukums. Sapratu, ka kaut ko

esmu nokavējis...

Augstāk pieminēju: „...divus, apbrīnas vērtos kalnus". Te der

paskaidrot tuvāk: ap 400 metrus garais kalns ir pārdalīts ar grāvi un

uzbedumu, tādējādi radot iespaidu par diviem kalniem.

Pilskalns atrodas tikai 350 - 400 metrus no šosejas, proti — viegli

apmeklējams. Vienīgi lietainā laikā ziemeļu gala pļavas pārplūst. Nākot

no šosejas puses, pārraktais kalns tik labi neizskatās kā no upes puses,

jo traucē pilskalna tuvumā saaugušie koki. Kalns atrodas parallēli

Daugavai, 100metrus no pašreizējā upes līmeņa.

Bija pats vasaras vidus ar vēl zaļām, saules neizdedzinātām pļavām.
Ainavā vīdēja spilgtas krāsas.



Aizkraukles pilskalns.

Daugava lejup Kraukļu kalniem.
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Tajās reizēs, kad man jāapskata netālu vienai no otras esošās

vēsturiskās vietas, piemēram, baznīcas, kapsētas, muižas, pilskalnus vai

ko citu, parasti, uzsāku apskati ar visjaunāko, atstādams senvietas kā

pēdējās. Tādējādi, projām braucot, paturot visspilgtāko izjūtu vai

piedzīvojumu par vissenāko — redzēto. Šoreiz notika citādāk, jo kāds

man teica: „Klau, draugs, aizstaigā vispirms līdz pilskalnam". Mēdzu

ieklausīties šādās balsīs. — Lai notiek!

Pienācis kalnam klāt, pārrāpos tam pāri vietā, kur izrakts grāvis. O, O

— tomēr pietiekoši augsts un stāvs kāpiens! Stāvot ar seju pret

Daugavu, kalna daļa pa kreisi ir nedaudz īsāka par labajā pusē esošo.

Attiecība varētu būt: 120 metri pret 260 metriem. Tātad, grāvja platums,

apmēram 20 metri. Kalna augstums ir 40 metri un izskatās patiesi
vareni.

Varjūsmot par trīs un četrus kilometrus augstiem, mežonīgiem, dabas

veidotiem kalniem. Tomēr, redzot daudz niecīgākus izmēros, bet cilvēka

roku darinātus, ir ne mazāk iespaidīgs, lai neteiktu vairāk —

piedzīvojums. Vērojot mūsu senču darinājumus, zinot vismaz kaut ko

par tiem, domājot, izjūtot, un kā šīs tautas pilntiesīgam loceklim —

piedzīvojot, cilvēks kļūst pilns spēku, izpratnes un mīlestības uz savu

tautu un senatnes mantojumu, bez kura nav domājama Latvija.
Bet tagad, zinot cik Augstie kalni ir lieli, apiesim tiem apkārt, lai tos

tuvāk iepazītu. Pilskalns izvēlēts ļoti veiksmīgā vietā, jo tā austrumu galu

aploka jeb aptek neliela upīte, gandrīz kā strauts. Tā ir Ašķere, kura

veido dziļu gravu. Ari kalna rietumu daļā, tā pakājē, ir neliels strautiņš.
Pilskalna ziemeļu un dienvidu malas ir ļoti stāvas. Šajos kraujumos

nebija viegli rāpties ienaidniekam, ja piedevām vēl virsū meta akmeņus,

gāza verdošu piķi, ledainu ūdeni vai raidīja bultas. Divu plakumu dēļ, šis

ir rets pilskalns. Neparasts. Austrumu plakumam, kurš ir mazāks par

otru, ir divus metrus augsts uzbedums Ašķeres pusē. Otrajam plakumam
uzbedums ir grāvja pusē, un tas ir četrus metrus augsts.

Tākā pirms 1914. gada abi plakumi arti,2 ir grūti noteikt mītņu kārtas

biezumu. Ap lielāko plakumu izveidoti mūra pamati, bet akmeņi atšķiras
no bruņinieku pils mūriem.3 Tie ir ierastie Latvijas laukakmeņi. Varbūt

kaut kas līdzīgs Sateklei?

Laukos, Mežupleju pirts krāvumam mēs nelietojām akmeņus, kuri ir

vizlas klāti. Ņēmām tikai tumši zilos un gandrīz melnos— tie izturīgāki

pret karstumu.

Mazākajā plakumā atradu Jāņuguns kārti, kura izskatījās jauki uz

Daugavas kreisā krasta fona, kur pie apvāršņa izdalās kāda virsotne —

Tabora kalns (133 m.). Šis kalns ir senvieta un ir augstākais apkārtnē.
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Daugavas krasts pie Kraukļu kalniem vietām izveidojies par divi

metrus augstu nobrukumu.Tepat atradu vairākus lielus, senus akmeņus,

pareizāk — akmens plāksnes ar senām zīmēm.

Brastiņš piemin četrstūrainu uzkalniņu. Tā pazīmes vēl vērojamas

tagad, bet nav izteiksmīgas. Šo vietu tautā sauc par Baznīcas kalnu. No

pilskalna paveras brīnišķīgs un plašs skats uz apkārtni, īpaši, upes

lejastecē.

Apskatīju arī mūra baznīcu, kura piederējusi luterāņu draudzei un ir

pamesta. Tā atrodas uz austrumiem no pilskalna, vecās šosejas malā.

Baznīcas torņa apakšdaļā ir bojāts mūris — nobirušā apmetuma vietās

atsedzas ķieģeļi. Logi aizsisti ar nomaļniekiem. — Bēdīgi.
Baznīca ieaugusi kokos un krūmos. Senāk no šejienes bijis varens

skats uz Daugavu, jo baznīcas būvei izvēlēta augstākā vieta. Tā celta

1680. gadā, tomēr 1706. gada Ziemeļu karā pilnīgi nopostīta. Vēlāk

atjaunota. 1899. gadā vēlreiz pārbūvēta un paplašināta. Atkal karā

nopostīta un atjaunota divdesmito gadu beigās.
Ja tagadējā Latvijā draudze reiz atstāj dievnamu, tad tā to vairs nekad

nedabūs atpakaļ. Tā daudzasdraudzes, nespēdamas vai nesaprazdamas,
ir uzdevušas ateisma priekšā.

No baznīcas šaurs lauku ceļš ved tālāk lejup līdz ūdens dzirnavām,

kuras nedarbojas. Sagruvis ari tilts pār upīti, tā kā jābūt labai līdzsvara

izjūtai, lai ejotpa slidenajām laipām neieveltos netīrajā ūdenī.

Aizkraukles pilsdrupas atrodas nelielā pussalā un nav pārāk

iespaidīgas. Appludinājuma dēļ ari kalns neizskatās varens. Bet blakus

skaistas un plašas pļavas ar tikko sastrādātām siena gubām. Mirdzošs

upes tecējums, zili pelēkās tāles mežu ietērpā un priekšplānā — dzeltenas

siena kaudzes. Idille! San pļavas, rotaļājas nelieli, balti gubu mākoņi.
Saule neuzdod.

Izgājis ārā uz šosejas pa citu ceļu, atskatījies uz balto baznīcu,

saskatījies ar pilskalnu un nedaudz pagaidījis, „dabūju" ātrus spēkratus

un pēc stundas biju uz Salu tilta Rīgā.

1985. gada Liepas mēnesī.

1 Daugava, Avots, Rigā, 1984., 137. lpp.
2 EB, LP, IV, 37. lpp.
3

Ibid.
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34. Imanta — Bikšas — Daugmales pilskalns —

Doles sala — Rīga — Imanta.

Pēc nesteidzīga rīta cēliena, ap pusdienas laiku izgāju uz šosejas, lai

aizbrauktu uz kādu no trim, netālu vienam no otra esošiem, pilskalniem.
Tie atrodas Rīgas pievārtē, Daugavas kreisajā krastā, proti: Klaņgu,

Daugmales (arī — Baltgalvju) un Sakaiņu pilskalni.
Kā vienmēr, man veicās. Nobalsoju smagos spēkratus ar ļoti laipnu

latviešu puisi, kas brauca tieši uz Daugmali! Nekur citur kā turp ...

Vēl

vairāk — viņš dzīvojot Bikšās; tās pilskalnam ir vistuvākās mājas
šodien. Izrādījās, vedējs tikai nesen uz šejieni pārvācies kopā ar jauniņo

sieviņu. Uz pusēm ar kādu paziņu esot nopirkuši māju, un, pretēji citiem,

kuri dodas uz lielpilsētu laimi meklēt, domājot dzīvot šeit un uzskatot, ka

nekā neesotzaudējis, tieši otrādi.

Noskaidrojās, ka ceļš no Ķekavas uz Jēkabpils pusi vietām taisnots,

un Klaņģu pilskalns tagad meklējams ceļa otrā pusē, t.i., pakreisi, bet

skaistais Zaķu kalns paliek joprojām pa labi. No pēdējā jauks skats

Daugavas lejastecē.
Bikšu mājas ir lielas un vecas. Saimniecības ēkas: klēts, kūts un

pirtiņa — daļēji sagruvušas. Būs jaunienācējiem ko darīt.

Izgājuši cauri mājas pašaurajam pagalmam un nedaudz pagājušies pa

nopļauto lauku, nonācām tieši pretī pilskalnam. Mūs šķira strautiņš,

Varžupīte, kas šeit, lejā stipri pārplūdusi tādēļ, ka uzcelts jaunais Rīgas

aizsprosts. Edmunds (tā sauc šo jaunsaimnieku, kas mani šurp atveda)
tieši norādīja vietu, kur es varēšot pārbrist, — būšot tā — līdz vidum, bet

strautam apkārt ejot iznāktu krietns gabals.

,JLūk tur, līdz tām fermām, varbūt?" norādīja ar roku.

Ko daudz domāt, izmetos pliks, sabāzu savus foto „stroķus" un

drēbes somā, to pacēlu virs galvas un bridu, bridu
...

Viss kārtībā. Kā vīrs teica — pārbrienams. Laimīgi biju nokļuvis

pilskalns pakājē. Šeit, no rietumu puses tas ļoti stāvs. Kalns, un īpaši —

tā plakums apaudzis ar biezu, garu zāli — kāda liela puķu bagātība.
Dažādās smaržas spēcīgi reibina, dūc kamenes, karsē saule un blakus —

Daugavas zilgme. Tik plata? Upes pusē izveidojusies stāva krauja, kas

pa mirklim nobrūk.

— Cik ilgs mūžs Tev būs, Daugmales senču pilskaln?
Par šo pilskalnu jau daudz rakstīts un teikts. Kalns vairākkārtīgi rakts

un pētīts, uzmērots un zīmēts. l
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Mans īss iespaidu atstāstījums ir šāds: pilskalnam ir trijstūra veids. Tā

asais gals pie Varžupītes ietekas Daugavā atrodas Rīgas virzienā, t.i., uz

ziemeļrietumiem. Austrumu pusē ir ļoti liels aizsargvalnis. Tā augstākajā
vietā atradu Edmundapieminēto sarkano uzgali. Tas atrodas metru reiz

metru uzraktā zemes gabala vidū — sarkana caurule ar tādas pašas
krāsas uzgali. — Vai archaiologu atzīme?

Mani ļoti pārsteidza pilskalna izcilā forma arvareno valni, neskatoties

uz daudzajiem archaiologiskajiem izrakumiem. Brīnišķīga vietas izvēle,

laba apkārtnes pārredzamība, un negaidītā krauja Daugavā. Pilskalns

faktiski pārtrūkst, „iekrit" upē. Vismaz tā izskatījās 1985. gada vasarā.

Krasta nogruvums ir iespaidīgs.
Pilskalns sākotnēji atdalīts no Daugavas ar 20 - 30 metru platu joslu 2

no kuras nekas vairs pāri nav palicis pēc Rīgas HES izbūves.

Līdzīgu, bet ne tik uzbāzīgu ainu novēroju pie Mežotnes pilskalna.

Baltgalvju (Daugmales) pilskalna apmeklējums ir labs veids kā

pavadīt vienu brīvu dienu ārpus pilsētas mūriem — tepat blakus, izstiep
tik roku!

1985. gada Liepas mēneša 14. dienā.

1 Latviešu vēsture, I sēj. 1.d., 1938,4.1pp.; Senatneun māksla, lunIV, Rīgā, 1936.

2 Ģinters, Senatneun māksla, I, 33. lpp. 1936.
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35. Vēl viena svētvieta.

Māja un apkārtējās pļavas miglas apņemtas. Mežmalā tikai egļu

galotnes, iztriekušās no baltā vāla, sveic ritu. Ir vēss priekš vasaras

vidus, brienot plikām kājām pa auksto un garo, rasas pārbagāto zāli ārā

uz lielceļa.

Vēl vakar nebiju izšķīries par brauciena mērķi: Visagala kapsēta jeb
Šāviena, kur esot vistipiskākais terasveida pilskalns Latvijā. Par Šāvienu

sāku domāt visai nesen, bet Oskara Kalpaka atdusas vieta jau ilgāku

laiku mani bija fascinējusi, valdzinājusi. „Ši izjūta ir ņēmusi virsroku;

braukšu uz Meirānu pagasta Visagala kapiem," tā pārdomāju ejot pa

balto miglas pasauli.

Aizkļuvis līdz Madonai sāku soļot pa putekļaino lielceļu Rēzeknes

virzienā. Tikai pēc bagātīgas aplipšanas ar ceļa putekļiem ierāpos

spēkratos. Izrādās — Visagala kapi meklējami pirms Meirāniem un pat

17kilometrus pirms Lubānas.

Visagala ezers atrodas šosejas kreisajā pusē, nav tālu no ceļa — pāris
simti soļu. Kapsēta, labajā pusē, nepilnu puskilometru. Uz kapu kalniņu

no abām pusēm ved skaista senu koku gatve, tas ir vecais ceļš, kas veido

pusloku. Te, zālē ieaugušu, atradu agrāko laiku jūdžakmeni. — Vēl

šodien ir liela to dažādībaLatvijā!
Uz kapsētu devāmies divatā, proti, ar kādu jaunekli, kas esot atbraucis

ciemos pie vecāsmātes, un apkopt radinieku kapus. Pēdējos spēkratos no

Aiviekstes tilta braucām kopā. Puisim nav gluži vienaldzīga šī vieta, t.i.

—Kalpaka kaps. Jauneklis mazliet panaivi spriedelēja par Atbrīvošanas

cīņām (skolā par to nemāca), nez kādēļ, par sarkanarmijas varonību pret

fašistiem
...

(lūk, padomju skolas nopelns), tomērcienot Oskara Kalpaka
varonību u.t.t. Kā savienojama sarkanarmija ar Oskaru Kalpaku?

Neuzbāzīgi centos to viņam izskaidrot, norādot uz Neatkarības cīņu

nozīmi nākošajām paaudzēm, suverēnas valsts ideju un īstenošanu, un

nacionālās stājas saglabāšanu šodien. Norādīju uz vēstures faktiem, par

kuriem viņš dzirdēja pirmo reizi.

Neparedzēti, bet toreiz pabūt vienatnē pie Kalpaka pieminekļa

neiznāca. Piemineklis un pati atdusas vieta rūpīgi sakopti. Nesen

noliktas svaigas puķes — balti lieli zvaniņi garos, stingros kātos

novietoti četros stūros, bet priekšā — labības vārpas.

Oskars Kalpaks dzimis 1882. gada 6. janvāri Meirānu pagasta

Liepsalās. Latvijas armijas pirmais virspavēlnieks kritis pārpratuma

apšaudē pie Skrundas Airitēm 1919. gada 6. martā. Sākotnēji apbedīts
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Liepājas Ziemeļu kapos, bet Oskara Kalpaka mirstīgās atliekas pārvestas

uz MeirānuVisagala kapiem 1919. gada 18. septembri. Pieminekļa meta

autors Kārlis Zāle. Granītā cirstais piemineklis tapis 1927. gadā tēlnieka

A. Dzirkaļa izstrādājumā.

Pieminekli veido triju skulpturālo tēlu grupa: vidū, pilnā augumā

nostājies senlatviešu karavīrs. Cēli tas raugās tālē, kreisajā rokā pieturot
izrakstītu vairogu. Karavīram abās pusēs ceļos nometušies divi vīri. Pie

tēla kājām pelēkā granītā izkalts krustam līdzīgs laukums, kurā vēl šodien

lasāmi šādi vārdi:

PIRMĀM LATVIJAS

karaspēka virspavēlniekam pulkvedim

OSKARAM KALPAKAM

dz. 6. jn. 1882. g. kritis Latvijas atbrīvošanas ciņās 6. martā 1919. g.

Pēc šī uzraksta, kas ir ievietots krusta trijos augšējos galos, seko:

Stāv ļaužu pulks atsegtām galvām, gods atdots no kareivjiem tiek.

Viens otrs pie nodurtām acīm sev roku trīcošu liek.

Un komandaatskan, rīb zalves, un spēlēt mūzika sāk,

Jo, nobeidzis uzvaras savas uz mājām nu pulkvedis nāk.

Caur pilsētu trokšņainu, skaļu, kur ļaužu uz laukumiem daudz,

Viņš lēnajos triumfa ratos pa prospektu svinīgi brauc.

Raud, pulkvedi, kareivji tavi. Ak, neļauji taurēm vairs pūst

Un piecelies, runā uz tautu, lai klusums par gavilēm kļūst!

Bet neatbildpulkvedis vairāk ne kareivjiem, tautai, nekam:

Sedz karogs sarkanbaltsarkans ir seju, ir augumutam.

Jel noņemiet apsegu svēto, lai vadon's ver acis un redz

Ir sauli uz kareivju pierēm, ir to, kura noriet un lec.

Viņš klus. Tik ar Latvijas zemi vēl sajaukties nesas tam prāts:

šis karogs sarkanbaltsarkans pār kritušu pulkvedi klāts.

Ed. Virza

Pie dzejnieka Eduarda Virzas vārda noliktas divas tumši sarkanas

rozes. Cēls ir šis akmeni cirstais tēls. Mierigs tas pārrauga apkārtni no

paša kapu kalniņa augšas.
— Svētbrīdis.

— Atvadas.
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Piemineklis Oskaram Kalpakam Visagala kapsētā.



Lazdonasbaznīcas tornis.
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—Prieks.

Metrus piecpadsmit aiz Kalpaka pieminekļa daudz vienkāršāks

kapakmens, pareizāk — betona bluķis ar baltu marmora plāksni.
Izlasīju:

1905. gada revolūcijā kritušie Ogusalā: Jānis Plāte ar ģimeni

Netālu atrodas sens koka zvanu tornis.

Aizstaigāju līdz Visagala ezeram pie šosejas. Šeit daudzi slīkstot,

stāstīja jauneklis; pat veselaautomašīna ar 16 kāziniekiem
..

kā braukusi,

tā iebraukusi un palikusi...

Vēl bridis un atkal sēdos pirmajos spēkratos un — līdz Madonai!

Auto vadītājs, jauks, pajauns vīrietis, kura meita ari daudz balsojot,
stāsta: „Viņa braukā riņķi pa pasauli, īpaši uz roka koncertiem. Vēl

jauna, 18 gadi. Gaišmate. Ilona, noteikti Jūs pazīst, jo viņai ir draugi
līdzīgi Jums, ari ar gariem matiem un bārdām".

Šeit es „atlecu" 8 -10 gadus atpakaļ... es tad braukāju ari uz līdzīgām
būšanām. Agrāk — daudz ārpus Latvijas. Tagad priekšroka tiek dota

dzimtenei.

Lai Dievs dodTev, Ilona, labas gaitas turpmāk!

Bijām atbraukuši līdzmanis iecerētai vietai, dievnamampie Madonas.

Mīļi un sirsnīgi atvadījāmies, vīrs braucot atpakaļ uz Rīgu, bet es turpinu
savu ceļojumu pa Vidzemi un vēroju cik iespaidīgi izskatās no 1802. -

1805. gadam celtais, bet nesen 300 gadus nosvinējušais dievnams. Brīdī,

kad šo baznīcu apmeklēju, atradu virs galvenās ieejas durvīm svinību

piemiņas plāksni ar gadu skaitli — 300. Ņemot vērā, ka Lazdonas

kapella uzcelta līdz 1671.gadam, bet tās vietā celtā koka baznīca pabeigta
1699. gadā, gadu skaitlis 300 varētubūt attiecināms uz pirmo vietu, kur

dievvārdus sludināja, proti — kapellu.
Pie baznīcas kokgriezumu durvīm bija piespraustas vairākas nelielas

zīmītes. Uz lielākās no tām bija rakstīts:

1985. gada Kapu svētki*

>u nosaukums Draudze Datums Pīkst.

Ļaudonas kapi
Cesvaines baznīcaskapi

Jūlijs:

Ļaudonas draudze

Cesvaines dr.

7.jūlijā

cikos

11M

21.jofija
21.jūlijā

1205

Sarkaņu kapi Lazdonas dr. pl. 1588

Saikavas kapi

Augusts:

Ļaudonas dr. 4.augustā plllM
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Vistiņlejas kapi Lazdonas dr. 4 pl 15QQ

Mētrienas kapi Ļaudonas dr. 11.augustā pili 5*3

Kalsnavas kapi Kalsnavas dr. 11-"-- pl 1522

Kinderukapi Cesvaines draudzes 18.augustā pl 1662

Madonaspilsētas kapi Lazdonas 18.augustā pl 16^

Septembris:

Dzelzavas miera kapos Cesvaines dr. 8. septembri pl 12os

Dzelzavas Biksenes kap. Cesvaines dr. 8. septembri pl 14M

Tieši zem šī saraksta bija piestiprināts vēl viens paziņojums

Baznīcā turpināsies dievkalpojumi:
6. oktobri pl. 14M Lazdonā Pļaujas sv.

20. oktobri pl. 1230 Cesvaines dr. --

"

-

3. novembri pl. 14M Lazdonas dr. Mirušo piemiņu d.

17. novembri pl. 1230 Cesvaines dr. --

"

Un vēl zemāk piesprausta neliela papīra lapiņa:

Dievkalpojumi
Madonas baptistu draudzei

notiek ik mēneša

1. un 3. svētdienās pīkst. 11os

Milzīgā mūra celtne kalniņā no apkārtnes labi pārraugāma. Krusts

torņa galā atgādina ļaudīm no liela attāluma par ticības stingrumu un

paliekamību ari vēl 45 gadus zem boļševiku ideoloģijas spaidiem.
Šeit ir miers. Ēnā zem milzīgiem kokiem izmalkoju savu ceļa kafiju. Ir

labi. Mēdz būt arī tā. Atpūties piecēlos un staigāju tālāk, jo netālu

saskatīju kādu citas baznīcas torni kokos. Izrādās, tā ir pareizticīgo
baznīciņa, neliela, balta. Pie tās sastapu garmatainus zēnus, kuri esot no

Maskavas un veicot šajā dievnamā remontadarbus. Jau otro vasaru! Jā,

patiešām! 1866. gadā celto baznīcu krāso no abām pusēm. Puiši

apkārušies krellītēm, ķēdītēm, nelielām svētbilditēm un krustiņiem, centās

uzsākt ar mani sarunu, jo acīm redzot bija pārsteigti, ieraugot vēl kādu

līdzīgu viņiem, tomērcitādu un vecāku. Bet kas man ar viņiem runājams
krieviski, šeit — Madonā. Angliski viņi neprata ne nieka. — Nu ko,

Krievzemes puiši, dzīvojiet veseli. Lai Jums izdodas!

Cauri Madonai izbraucu ar vienu latvieti, kura dzimtā puse ir

Visagals. Viņš zināja sacīt, ka pirmā Latvijas armijas virspavēlnieka kaps
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tika apgānīts 1951. gadā, kad nozudaarī kapa plāksne (melš, ka sudraba)

un ķēdes, kuras savienoja iežogojuma akmens stabus. Jautāju; „Vai

vainīgie zināmi?"
— "Pēc trim dienāmno tās puses ziņoja", zīmīgi sacīja

padruknais vīrs. Tā puse ir domātiRietumi, „Amerikas Balss" raidītājs.
Kad nokļuvu līdz Lubejai, uzkāpu Lubejas pilskalnā, kas atrodas ļoti

kalnainā apvidū. Netālu Lemju kalns — 261 metrs, virs jūras līmeņa. Ar

roku aizsniedzams Bākūzis — 279metri.

Atkal zīmīgs ceļojums. Ir iznācis braukt un iepazīties ar cilvēkiem,
kuriem vairāk vai mazāk tieša saskare vai sakars ar manu ceļojumu.
Vienam dzimtene— Visagals — otram meita ir pieskaitāma garmataino
nogrupējumam; trešam — bērnība pavadīta Lielpurvu mājās, kas atrodas

tikai dažus kilometrus no Mežuplejām, ir bijis mūsmājās, labi pārzina
apkārtni (ar viņu viņa smagajos spēkratos braucu kā pēdējo jau šaipus

Ērgļiem).
No miglas izejot, saulē iegāju Mežuplejas.

1985. gada Liepas mēneša 18. dienā.

1 Kapu svētku saraksts izrakstīts tā kā tas bija redzams uz lapiņas.



266

36. Kāls un Vestiena.

Pavadījuši vairākas dienasMežuplejās, sestdienas rītā posāmies ceļā,
lai apskatītu un izstaigātu Kāļa ezera krastus.

Ērgļos, kā parasti, iegriezāmies ceptuvē, kur to rītu bija liela

konditorejas izstrādājumu izvēle. Siltās maizītes mugursomā sildīja

muguru. Aizkļuvuši līdz bēru kambarim, kas atrodas pie paša ceļa 500

metrus no ezera, izkāpām, lai to apskatītu. Nelielā, tīri izbalsinātā ēka

celta trīsdesmitajos gados un ap to ir neliela kapsēta. Pāri ceļam kalnā ir

saglabājušās vairs tikai drupas no Tolkas pareizticīgo baznīcas.

Vestienas luterāņu baznīca arī sagrauta. Četras apdrupušās sienas un

nelielā plāksnīte virs bijušās ieejas baznīcā liecina, ka tā celta 1767. gadā.
Dažus soļus no mūriem zemē iedūries liels sena kaluma metallakrusts,

kuram trīs stiprinājumi apakšdaļā. Nekad nebiju redzējis kaut ko tādu.

Krusts bija četrus metrus garš (kopā ar trim stīpām) un to ar grūtībām

varējām pacelt divatā. Labprāt aizvestu uz Mežuplejām, bet vieglās
automašīnasjumts varētu neizturēt; sarunāt smagos spēkratus ir ļoti grūti,
bieži — neiespējami. Torņa krusts mētājas pa zemi — neticami. Mūzejus
tas neinteresē bet Vestienas apkārtne ir dabas aizsargājamais apvidus.
Nu jā — baznīcas un krusti nav daba...

Labi, ka Kāļa ezers ar savu varenību un skaistumu iepriecina, un,

staigājot gar to, piemirstas seno ēku drupas. Ezerā ir trīs salas (31,6 ha),

bet paša Kāļa platība sasniedz 350,4 hektārus. Šis ir viens no

skaistākajiem Vidzemes augstienes ezeriem un atrodas 186 metrus virs

jūras līmeņa. Ezers nav aizaudzis, tā krasti ir stāvi, bet izstaigājami. Lai

apietu apkārt ezeram būtu vajadzīgas vairākas dienas. Vairāku stundu

pārgājienā garKāļu, mēs uzkāpām kādā augstā kalnā (225m), lai pilnībā
izbauditu Vestienas pauguraines skaistumu. Ezera krastos zeļ labība.

Redzami daži nesen nosusināti lauki, izcirsti krūmi — vismaz kāda

rosība. Ezera ūdens ir tīrs un dzidrs, un mēs vairākas reizes tajā

izpeldējāmies, jo bija karsta diena.

Vestienas ciemā saceltas jaunas ēkas. Šad tad var dzirdēt krievu

valodu.

Ap Vestienu ir vairākas kapsētas, kurās guldīti sarkanarmieši, jo
1944. gada augusta smagājās kaujās krievu armijas cieta milzīgus

zaudējumus.
Kāļa ezers ir iecienīta tūrisma un atpūtas vieta.

1985. gada Liepas mēnesī.
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Vestienas baznīcas drupas.

Kāla ezers.
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37. Kurzemes 1. ceļojums: Strazde — Spāre — Pope —

Ventspils —
Ēdole

— Alsunga — Kuldīga.

Parasti mēdzuceļot viens, dažreiz — divatā, īpaši pēdējos gados —

kopā ar Draugu. Šoreiz bijām sagatavojušies braukt abi, bet izrādījās, ka

Loreta ļoti vēlējās mums pievienoties. Tā arī notika — braucām uz

Kurzemi trijatā.

lepriekš biju sazinājies ar draugu no „Puķu laikiem" par naktsmājām

Ventspilī. Ari Ēdolē mūs gaidīja pajumte. Ostas pilsētā biju pēdējo reizi

1977. gadā, kad tā uz mani atstāja nospiedošu iespaidu. Jau vairākus

gadus nekādīgi nevarēju saposties šim braucienam, katrā gadījumā —

turp vienu „nevilka"...

Lai trijatā ātrāk tiktu uz priekšu, vienojāmies par dalīšanosun tikšanos

jau iepriekš sarunātās vietās. Mūsu pirmā apstāšanās bija pie bijušās

Nurmuižas draudzes Strazdes baznīcas. Tā celta 1591. gadā, sākotnēji

piederējusi katoļu draudzei, bet vēlāk kļuvusi par luterāņu. Baznīca

atrodas pašā šosejas malāpie ceļu krustojuma. Neliela, kuplos ozolos un

liepās ieaugusi, bet virs koku galotnēm redzams smails baznīcas tornis.

Tas uzcelts 1872. gadā un ir apšūts ar sarkani nokrāsotu skārdu. Torņa

galā rotājas gailis. Ap dievnamu kādreiz bijusi kapsēta un ir vēl

saglabājies senais žogs. Virs galvenās ieejas neliels portāls. Izciļņi rada

latvisku ritumu un malējo pusstabu galos (divos) iecirstas krustu zīmes.

Nelielās, apmēram pusotru metruplatās un divus metrus augstās ozola

durvis ir senas un apkaltas, nokrāsotas brūnākrāsā. Virs galveno durvju

portāla redzams neliels metalla krusts, līdzīgs tam, kas novietots torņa

smailē virs gaiļa. Baznīca apmesta ar kaļķu javu un tās jumts pārklāts ar

māla dakstiņiem. Celtne izstrāvo mīlestību, tā ir ļoti skaista un jauka.

lekšpusē saglabājušies senie kokgriezumi.
Nurmuižas pagasts vēlākajos gados ieguva Laucienes vārdu.

Garāmbaznīcai dodoties paMērsraga ceļu, vairākus kilometrus iznāk

iet pa nesen noasfaltētu šoseju ar mitru mežu abās pusēs. Redzamas

lielākas platības ar nokaltušu mežu tajās vietās, kur zem jaunā ceļa nav

iekārtotas caurteces.

Nācās „satuntuļoties", jo pēkšņi uznāca spēcīgs lietus ar aukstu vēju.
Hm — vasaras vidus

...

Izgājuši cauri mežam, kreisajā pusē ieraudzījām mājas un vairākus

izcilus, savrupus kalnus. Viens no tiem ir formā lieliskais Zemītas
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pilskalns, kas, atšķirībā no citiem kuršu pilskalniem, atrodas līdzenu

pļavu vidū. — Neraksturīgi! Neezera, ne upes, ne strauta.

Pilskalns ir ar stāvām nogāzēm, kuras vietām apaugušas ar kupliem
ozoliem. Savāds tas dižojas plašo pļavu vidū, kuras apņem Audumes

mežs. Brastiņš šo pilskalnu nosauc par teiksmainu. 1 Kalna virspusē tam

patiešām iedobts plakums, kā to novērojis Brastiņu Ernests. Pilskalns

labi saglabājies: izceļas trīs metrus augstais uzbedums, senā uzeja, bet

plakuma ziemeļu daļā ir tādakā bedre. Kalns paceļas 13-15 metrus virs

pļavām.
Dienvidos pilskalnam netālu atrodas Elku kalns. Brastiņš piemin, ka

Dr. Bīlenšteins par šo kalnu ir izteicies, ka tāds šis acīm redzot esot

izskatījies arī pirms 1000 gadiem! Vareni, vai ne?

Šeit kāda teika par pilskalnu: Reiz arājs pilskalnā aris. Arklis nezin kur

aizķeras, kur ne. Šis sāks lādēties: „Kas, Pērkons, te ir?" Tā bijusi katla

stīpa. Bet tamdēļ, ka lādējies — pats katls ar naudu nogrimis. No katla

stīpas vīrs izkalis trīs pāri lemešu. — Kad vēlāk gribējuši naudu izrakt,
tadno zemes līdušas ārābites un darbu kavējušas.

Kādas brīnišķas šīs teikas!

Tuvējā pļavā aug neticami skaisti un lieli dekorātīvie jeb krāšņuma
dadži. Pilskalna apkārtne senatnes dvašas pilna.

Atceļš līdz Ventspils šosejai izlikās īsāks. Noīkšķojām kādu „vāgi" —

aizbraucām līdz nākošajai baznīcai pie Spāres. Apkārtnē visas ir senas

baznīcas, šī nav izņēmums; celta pirms 1658. gada — neliela, mūra, bez

izteiksmīga torņa. Jumta smailumā —karodziņam līdzīgs vēja rādītājs —

sens kalums. Baznīca kādreiz apmesta un nokrāsota, bet tagad — tās

mūri apdrupuši un vietām cauri spiežas sarkanie ķieģeļi. Daudzo lielo

logu rāmji salauzti, stikli izsisti. Dažās vietās ap ārsienu novietotas, jau

tagad vecas kļuvušas, koka stalažas.

Vai daudz gadu tās nīkuļo? Desmit, piecpadsmit? Kā noprotams,

pirms vairākiem gadiem baznīca lietota kā saimniecības telpa vai

noliktava. Ap bijušo baznīcu stādītie koki, veido apli, kas vēl zaļoksns.

Salīdzinājumā ar Strazdes baznīcu, šī izsauc bezgalīgas skumjas.
Atsākot virzīties uz Ventspils pusi, ilgāku laiku kopā ar Loretu

nostāvējām uz ceļa vietā, kur pa kreisi mežā spulgoja mierīgais Gulbja

ezers. Bija vēla pēcpusdiena un patukšs ceļš. Pa šoseju līkumodams

piestāja vieglais auto, un tajā pie stūres sēdēja galīgi „piesūcies" vīrs.

Noraidījām viņa piedāvājumu braukt lidz Ugālei — neriskējām iegūt

jaunus piedzīvojumus...
Beidzot nobalsojām kādu smago armijas „dampi". Stūrmanis bija ar

mieru vest, bet tā kakla kungs — sarkanarmijas leitnantiņš vai seržantiņš
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— kategoriski: nē! Acim redzot viņam nebija pieņemamas mūsu baltu

valodas un izskats. Šis uzpūtenis man atgādināja tipisku okupācijas

spēku pārstāvi — trulu, iedomīgu marioneti. Lai brauc dirst! Ventspils
nekur nepazudīs.

Nepazuda! Pēc brīža mūs uzņēma piebāzti vieglie spēkrati ar trim

latviešu vīriem. Draudzīgi, runīgi. Pa ceļam piedāvāja „ieraut čarkiņu".

Bija armieru iegriezt Popes muižā un apskatīt tuvāk pilskalnu.
Tā bija kāda no visīsākajām pastaigām, bet pietiekoša, lai rastos

priekšstats par šo seno, un savos apmēros milzīgo, Kurzemes ziemeļu
muižu. Paguvu to iemūžināt filmā.

Popes muiža daudzināta jau viduslaikos. Tās vārds bieži parādījies
dažādos rakstos.2 Ja man no grāmatām bija priekšstats par Strazdi un

slaveno Strazdes muižas pamieru, tad tāds nebija izveidojies par Popi.
Vārds Pope it kā nozīmē ciņainu purvu vai mīkstu kūdru. Stāsta, ka

senais jūras krasts esot bijis pie Popes. Apdzīvotā vieta kopā ar muižas

centru novietojusies nelielā augstienē no kuras, īpaši pie pilskalna,
skaidrā laikā labi saskatāma Ventspils ar ostas celtņiem un torņiem (16 -

17 km). Ap Popi ir lieli mežu masīvi. Kā jau lielāko tiesu visas bijušo
muižu ēkas, nav izņēmums ari Popes, ir nolaistas līdz pēdējai iespējai, kad

beidzot atjēgušies, ka tās jāglābj. Atjaunošanas un remontadarbi uzsākti

pirms dažiem gadiem un muižas pilij pašlaik lika jaunu dakstiņu jumtu.
Darbs bija līdz pusei paveikts. Citas ēkas, šķiet, gaidīja savu kārtu.

Vismaz cerība...

Baznīca sakopta. Tā celta no 1770. - 1786. gadam, vairākkārtīgi

atjaunota. Cik zināms, pēdējo reizi 1936. gadā, kad tās ietērps vairāk

latviskots. Uzposta apkārtne.
Diemžēl, Popes pilskalns neatstāja uz mani spēcīgu iespaidu. Tam

blakus, gandrīz vai pagalmā Latvijas laikā uzcelta mežsarga māja ar

saimniecības ēkām. Tepat ierīkots sakņu dārzs, malkas šķūnītis, suņa

būda v.c. — Bēdīgi. Pils pagalmā nezaļo vairs Svētliepa.3 Vēl atrodamas

tās paliekas. Pilskalns ir ap 25 metru augsts, bet tā trismetrigie vaļņi
vairs īsti nav saskatāmi. — Vai noarti?

Popes pilskalns, kas atrodas 46 kilometrus no Veckuldīgas pilskalna,
1923.gada fotouzņēmumā izskatās mazāk apaudzis, bet nekārtība ap to

bijusi jau tad — sagāzta sēta, drazas v.c.

Kāds nostāsts piemin gadījumu ar kaķi, kas virvē iesiets ielaists

caurumāpilskalna vidū. Virvi izvelkot ārā, kaķi tajā vairs nav atraduši.

Pope rakstos minētajau 1231. gadā.4

Ventspilī mēs iebraucām neilgi pirms saules rieta, un mūsu vedēji
mazliet palīkumoja, parādot pilsētu. Aizstaigājām līdz Baltijas jūras
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Kurzeme:
37.

nod.



Strazdes baznīca.

Zemītas pilskalns.
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Pie Strazdes baznīcas.



Spāres baznīca.
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krastam. Šeit tā savādāka nekā pie Rīgas: izteiksmīgāka, cēlāka un

bargāka. Izrādījās, ka publiskā pludmale ir neliela, pāris kilometrus plata

jūrmala. Tas viss! Šeit drīkst atrasties tikai zināmas stundas, tas ir — līdz

krēslai. Piekraste katru vakaru tiek uzarta divās joslās, lai redzētu vai

kāds nav mēģinājis brist ūdenī! Visu tumsas laiku staigā un braukā

patruļas. Šīs publiskās pludmales galos ir žogs. Liedagu no pārējās
pasaules atdala dzeloņstieples. Aiz tām gar ūdens malu novietoti

sargtorņi ar starmešiem, kur sēž sarkanarmieši pilnā bruņojumā.
No pludmales var redzēt loču vadītos jūru un okeānu tvaikoņus un

ātrkuģus, kas gaida savu kārtu izejai jūrā. Ventas grīva ar bākām un

molu labi saskatāma, bet neaizsniedzama, tāla...

,JLatvieti, Tev nepieder šī zeme; to Tev varmācīgi atņēmuši, tur Tavā

acu priekšā; kaitina, smejas par Tavu dzimtenes mīlestību." Lielā

ķircināšana zem stobra...

No 494 Latvijas jūras robežas kilometriem ikdienas cilvēkam —

PSRS pilsonim ir pieietami tikai 200 (!), proti, josla Rīga — Mērsrags
(ciems jau ir liegumā) un Rīga — Igaunijas robeža aiz Ainažiem. Lai

latvietis varētu uzturēties savā zemē pie savas jūras, viņam ir jālūdz īpaša
atļauja vai jāizkārto ciemošanās izsaukums pie saviem radiem vai

draugiem, kuri dzīvo vēl nedaudzajos zvejniekciemos. Ši lieguma josla
iestiepjas iekšzemē līdz pat 25 kilometriem, piemēram: aizliegtā zona

iesākas uzreiz aiz Dundagas. Uz katra ceļa, kas ieiet pierobežas zonā, ir

iekārtoti dokumentupārbaudes jeb kontroles punkti. Ceļi ir nosprostoti
ar aizsargbomjiem. Tomēr ne vienmēr tur uzturas „cūkcepures" — tā

devē robežsargus. Uzmanīgi rīkojoties, ir iespēja šos posteņus apiet un

turpināt iesākto ceļu. Grūtāk ir apdzīvotās vietās, jo tur vietējie „aktīvisti"

jeb klačas uz reizi saceļ troksni, ja ir pamanījuši svešiniekus. Vēl

bēdīgāka aina vērojama Igaunijas un Lietuvas piekrastē, jo atklātā jūra ir

īpaši bīstama padomju cilvēkam.

Joprojām var dzirdēt 30-to gadu Padomijas optimistisko dziesmiņu
„Varen plaša mana zeme dzimtā, kur tik brīvi elpo cilvēks, jo otra tāda

nav zināma pasaulē..."
Protams, ja ieslēdz tumšā pagrabā, tadjau nevar citas zemes ieraudzīt.

„Ak, Ventspils, Ventspils, kā Tu izraisi neķītras domas.

Provokācija!"
Pēc Baltijas jūras un milzīgo kuģu apbrīnošanas sameklējām mūsu

naktsmītni. Izrādījās — pašā pilsētas centrā, drūmāneizteiksmīgā vietā:

kādreiz baltu, bet tagad nokvēpušu pelēku triju līdz piecu stāvu ķieģeļu
ēku rajonā — piecdesmito un sešdesmito gadu architektūras

brīnumdarbi.
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Draugs jau bija priekšā. Tur viņš sastapa (tāpat kā mēs) jau krietni

„iesilušu" nama tēvu. Sākums izskatījās padrūms, jo ventspilnieks kaut

ko nesakarīgi muldēja par piesūtītiem ziņotājiem, par savu nevainību,

lietojot virkni krievu lamu vārdu. Labi viņu pazīdams, par to pārāk
neuztraucos, tomēr nebija patīkama šāda uzvedība meičas klātbūtnē.

Palēnām vīru nomierinot, tikām pat līdz mūzikas klausīšanai. Pazinu J.

kopš 1969. gada. ŠI bija cieta nakts, vārda tiešā nozīmē, jo gulēju uz

grīdas, pasitot apakšā kādu vecu pusmēteli un apsedzoties ar kaut ko

tamlīdzīgu. Esmu pieradis gulētuz cieta un gandrīz uz grīdas, jo gultas

nelietoju, tomērmaniem kauliem tas bija ievērojams pārbaudījums. Naktī

stipri lija un bija auksts. Uzausa pelēka darbaļaužu ikdiena pilsētā pie

Baltijas jūras, 176 kilometrus no Rīgas, un vēl mazāk — no Gotlandes.

Nākošajā rītā J. bija jau sakarīgāks, vienīgi krievisko piebilžu plūsma

negribēja tā īsti rimties. Vēlējos apskatīt uzsprāgušu un sadegušā naftas

tankkuģa vraku. Nokādas vietējo „censoņu" mājas jumta varēju izdarīt

vairākus uzņēmumus; izdevās labi. Tankkuģa traģēdijā bojā gāja četri

jūrnieki. Par to ziņoja Rietumu raidstacijas. Apskatījām Ventspils jaunās
administrātīvās telpas: Izpildu komitejas un Valsts Drošības komitejas
nesen uzceltās ēkas, vairāk tādēļ, ka pirmajā bija J. gleznu izstāde.

Netālu, ielas otrā pusē atrodas tādi kā uzbedumi jeb vaļņi. Tie nav seni

nocietinājumi, bet smilšu kalni, kas radušies savādā veidā: lai kuģi varētu

labāk tikt Ventspils ostā tie veduši līdzi zināmu daudzumu

papildsmaguma, ko šajā vietā atstājuši. Vai ticami — neņemos spriest,
bet tā stāstīja J.

Ventspils joprojām saglabā senas pilsētas vaibstus, jo pilsētā vēl

daudz agrāko laiku celtņu. Ordeņa pils mūri redzami kopā ar smagnējo,
bet izskatā pievilcīgo četrstūraino torni. Latvijā tikai Ventspils un Rīgas

pibs ir saglabājušās no 13. gadsimta. Ordeņa pilij blakus tek Venta, pa

kuru jau 1341. gadā braukājuši lielāki ārzemju kuģi. Tagad osta ir

padziļināta. Pretī pilij, otrā krastā atrodas tā saucamā „Eksporta osta",

kur joprojām tiek izkrauti un piekrauti visdažādāko valstu kuģi. Šajā vietā

upi īpaši uzrauga; sargu torņi, žogi, dzeloņstieples, brīdinājumu uzraksti,

aizliegumi, robežsargi, ieroči, starmeši. Navjau brīnums, jo peldus pāris
minūtēs ir iespēja piekļūt kuģa tilpnēm, un, kāds varētu aizbēgt no

strādnieku paradīzes.
Ap seno pili un tās pagalmā ir satriecoši postījumi. Kopš

sarkanarmijas atgriešanās 1944. gadā šeit visu laiku atradusies

robežapsardzības mītne. Te redzami baismīgi un neaplēšami postījumi,
netīrība, smirdoņa. Dažas mūru sienas „apgleznotas" īstā socreālisma

garā; vēl vairāk: militāri patriotiskā un audzinošā māksla. Dominē spilgti
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zilā krāsa kopā ar kādu citu — protams, sarkanu. Uz apmēram desmit

metrus garas un 4 metrus augstas mūra sienas attēloti: kreisajā pusē —

zila zemeslode uz kuras izceļas sarkanas Padomijas kontūras (apveidi);

no šīs lielvalsts iznirst kuģis, acīm redzot, ledlauzis „Ļeņins", pāri
zemeslodei plīvo sarkanais, sirpja-āmura karogs. Krāsojuma vidū:

sociālisma vai komūnisma triecienceltnes un sasniegumi — daudzstāvu

dzīvojamās kārbas, apstādījumi, rūpnīcu dūmeņi — ļoti idilliski. Labajā

pusē: drošsirdīgais padomju robežsargs, kura rokā... kas?
... protams —

,Jcalašņikovs"5 un uzticamais suns pie sāniem.

—Lieliski! Laukums šīs „dižsienas" priekšā atgādina pilsētu pēc gaisa

uzlidojuma. Pašai pilij un tornim vēl ciešams jumta segums — dakstiņi.
Ēkām vietām apliktas stalažas. Kāda nama stūri uzkrāsots PSRS

robežstabiņš spilgti zaļā un sarkanā krāsā. leejas vārti izveidoti no

nelielām caurulēm, veidojot piecstaru zvaigzni.

Bija vērtīgi iegriezties tirgū, kur pārdevēji ir vienīgi latvieši, betpircēju
liela daļa — krievi. Piektdiena senāk bija tirgus diena, tomēr tagad daudz

patukšu galdu. Varbūt vainojams lietainais laiks?

Netālu no tirgus atrodas paliels pilsētas laukums; tā vienā galā izceļas

sakopta un tikko izkrāsota luterāņu baznīca ar apaļotu koka tornīti galā.
Baznīca kādreiz bija nosauktaķeizara Nikolaja vārdā, jo tas devis pavēli
izsniegt no valsts kases līdzekļus (77 561 rubļi) baznīcas uzcelšanai. Tā

iesvētīta 1834. gada 20. maijā. Šī baznīca, tāpat kā iepretim atrodošās

bibliotēka un lasītava, bija tīrākā ēka Ventspili.
Pēc 20-to gadu aprakstiem Ventspili esot bijušas luterāņu, katoļu un

pareizticīgo baznīcas, baptisu un adventistu lūgšanas nami un žīdu

sinagoga. Par sinagogas pašreizējo esamību stipri šaubos, bet apskatīju
katoļu un baptistu baznīcas. Katoļu dievnams iesvētīts 1898. gada

septītajā novembri, un 1985. gada vasarā tas izskatījās uzposts.

Ventspils baptistiem dievnamā ir divas draudzes: latviešu un krievu.

Pirmie notursvētbrīžus divas reizes svētdienās, tas ir, 11os un 17os, un

ceturtdien — 19:30. Otriem atvēlēts cits laiks svētdienā un trešdienas

vakars. Neuzbāzīgā baptistu dievnama celtne ir vienkārša un uzkopta.
Nams celts 1895. gadā.

Uz pilsētas senāko ēku sienām saglabājušies vecie veikalu un

pārdotavu uzraksti, gannoplukuši, bet tomēr— dažādība. Piemēram, uz

kādas 1767. gadā celtas ēkas saskatāmi uzraksti vecajā krievu rakstībā

„Cukurs, augļi, dārzeņi"
„Dzelzs lietu, trauku un ieroču veikals"

tagadējā Jāņa Fabriciusa ielā, v.c. Lai gan visi šie uzraksti ir bezgala

noplukuši, tie tomēr atgādina, ka Ventspilij bijuši arī citi laiki.
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Bijušais Latviešu Biedrības nams ir nokrāsots spilgti zilā krāsā un

pārvērsts par sarkanarmijas virsnieku namu (tāpat kā Rīgā). Ēkas vidū

starp pirmo un otro stāvu vecie uzraksti izkalti un aizkrāsoti, bet pie
durvīm piestiprināta sarkana plāksne.

Lielākā daļa seno ēku pilsētā izskatās bēdīgi, pat bezcerīgi. Jābrīnās

par to, ka Rietumu tūristiem Ventspils ir pieejama vienas dienas

apmeklējumā ar noteikumu, ka turp un atpakaļ jābrauc ar nakts vilcienu.

Sī ir kļuvusi par piekto lielāko un nelatviskāko Latvijas pilsētu. Migrantu
izteiktais pārsvars atstāj nospiedošu iespaidu. Ventspils vairs nav tā

senā, teiksmainā ostas pilsētiņa. Mēs uzelpojām to atstājot.
Līdz tumsai bija jānokļūst Ēdolē. Mūsu nakts mājas atradās astoņus

kilometrus no Ēdoles uz Alsungas pusi.

Nākošajā rītā jau pirms saules lēkta bijām uz ceļa, un ieradāmies

Alsungā, kad tikko bija beigusies rīta mesa katoļu baznīcā. Ir neparasti,

starp Rietumkurzemes pagastiem šeit atrast galvenokārt katoļticīgos.
Izrādās, ka maršals J. fon Sverins bija protestants un viņam 1573. gadā
kā Kurzemes un Zemgales valdītājam piederēja ari šis novads. Tomēr

viņa dēls Jānis Ulrichs pieņēma katoļticību un 1623. gadā to iesvētīja
Alsungas novadā. Tajā pašā gadā celtā mūra baznīca ir nosaukta

virseņgeļa Miķeļa vārdā. Ar jezuītu palīdzību katoļu ticība izplatījās ari

kaimiņos. 1882. gadā baznīcai abās pusēs piebūvēja pa kapličai, tādēļ

Alsungas baznīca ir krustveidīga.
Brīdī, kad mēs tuvojāmies baznīcai, kāds jauns priesteris garā melnā

tērpā baigā ātrumā iedrāzās tajā pa sānu durvīm. Mums ienākot, jau vēsts

bija izziņota ...
Šķiet, tādi te vēl nebija redzēti! Vismaz ne agri no rīta

baznīcā — no ārzemēm, un garmataini! Draudzes ganam nebija
iebildumu, ka fotografēju, taisni otrādi — uzdedza visas iespējamās

gaismas, lai attēli iznāktu labāki, bet brašais skrējējs labprāt nāca ar mums

godbijīgi parunāties un bija iepriecināts parmanu Lietuvas katoļu draugu
klātbūtni. Mīļi atvadījāmies un aizstaigājām līdz suitu pilskalnam. Tas

atrodas Dzirnezera krastā un tiek saukts par Dižgabalkalnu. Pilskalns

atrodas starp lielceļu un ezeru, nākot no baznīcas — ceļa labajā pusē. Tā

kā ši senvieta atrodas pašā ciema vidū, tad neatstāj tik iespaidīgu izjūtu.
Tomēr ir patīkami redzēt sakoptu pilskalnu un tā apkārtni. Kalns

apaudzis lieliem, bet ne pārāk cieši saaugušiem kokiem. Tas ir astoņus
līdz desmit metrus augsts un ir pieskaitāms pie senajiem kuršu

pilskalniem. Terasveidīgās pakāpes labi saglabājušās un Īsajā zālē skaidri

samanāmas. Dižgabalkalna plakums ir apmēram 22 - 23 x 54 - 55 metri

ar divus metrus dziļu mītņu kārtu.6 Ziemeļrietumos pilskalnam atrodas

ordeņa laikos celtā mūra pils, bet baznīca paliek dienvidaustrumos.



279

Bijušais latviešu biedrības nams Ventspilī.

Ventspils.
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Pils tornis Ventspilī.



Sv.

Trīsvienības
baznīcas
tornis

Kuldīgā.
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Kuldīga.

Kuldīga.
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Rakstos Alsungas novads minēts gan 1230., gan 1253. gadā. 7

Pils ar plašo pagalmu, kur 1905. gada revolūcijas apspiešanas
rezultātā nošāva četrus revolucionārus, atstāj viduslaiku iespaidu, ja
neierauga dažus padomiskumus. Vietā, kur nošāva četrus latviešus,

iestādīja ozolus — tie kupli un zaļoksni.
Ceļa otrā pusē, piekalnītē, 300 metrus no pils atrodas senkapi. Bija

savādi dzirdēt, ka tie izpētīti piecdesmito gadu beigās, un neilgi pēc tam,

kādā kapulauka nogāzē uzcelta privātmāja un iekopts augļu dārzs (!)

Alsungas pils stipri līdzinās Aizputes pilij, kad to apmeklēju 1982.

gadā.

Apskatījām vienus pajaunus kapus pie Gudenieku ceļa. Tur sastapām
kādu sievu, kura paskaidroja, ka Alsungas draudzei esot vismaz 16(!)

kapsētas apkaimē. Tas bija par traku, un nolēmāmbraukt uz Kuldīgu.
JaLatvijā vēl ir patiesi latviskas pilsētiņas, tad to skaitā ir ierindojama

arī Kuldīga, līdzīgi Talsiem, Kandavai, Cēsīm, Mazsalacai.

Bija sestdiena, un Kuldīgas ieliņās sastapām ļoti daudz ļaužu.
Pareizticīgo baznīcā notika remontadarbi. Tādēļ iekšā netikām. Baznīcas

architektūrā nav nekā neparasta: sīpolveidīgie kupoli — vairāki torņi ar

krustiem, zaļi jumti. Tā celta no sarkaniem ķieģeļiem, līdzīgi citām

Latvijas pareizticīgo baznīcām, kas radušās pagājušā gadsimta 80-tos un

90-tos gados. 100 metrus no baznīcas atrodas bijusī Valsts Kuldīgas
ģimnāzija, kas vēl labi saglabājusies. To pašu var sacīt par rātsnamu,

hercoga Jēkaba laika aptieku, Bendes namiņu un citām senajām ēkām.

Kuldīgā var pamanīt, ka pilsētas vadība vairāk vai mazāk rūpējās par šīs

jaukās un senās kurzemnieces uzspodrināšanu, lai gan, pastaigājoties pa

līkloču ieliņām, ir atrodamas daudzas, bēdīga izskata koka ēkas. Tomēr

Kuldīga ir spilgtāk un rūpīgāk izkrāsota, pateicoties Mākslas

Akadēmijas studentuun pasniedzēju gribēšanai un varēšanai atsvaidzināt

šo pilsētu. Virs veikalu skatlogiem redzami saules sargi, jauni vai

atjaunoti uzraksti. Pārdotavu izkārtnes tikai latviešu valodā. — Varbūt tā

ir burvestība, kas pievelk un piesaista, iepriecina un vieš cerības?

Daudzas senās koka ēkas ar brīnišķīgiem kokgriezumiem ir atjaunotas,
un Alekšupītes čalošana ieliņās uzmundrina pat apdrupušos mūrus.

Vecākā — Katrīnas baznīca, ko sāka celt 13. gadsimta piecdesmitajos
gados, vairākkārtīgi pārbūvēta un atjaunota. Baroka stilā tā uzcelta vēlreiz

1672. gadā, un tomēr— to nācās vēl pielabot 1866. gadā. Diemžēl, tā

kalpojusi, galvenokārt, vācu draudzei, bet tagad kalpo kā boļševizācijas
piemērs — mūzejs. Mēs, protams, iekšā negājām. Lai izjūtas līdzsvarotu,

kārtīgi apskatījām Sv. Annas baznīcu, kas latviešu luterāņu draudzes

vajadzībām, celta no 1899. gada, iesvētot to 1904. gada 31. oktobrī.
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Dārzā ap dievnamu novietota mūsdienīga keramika, ari dažas jaukas

skulptūriņas. Te viss tīrs un cieņā. Draudzes priekšnieks labprāt izrādīja

visas baznīcas telpas, pastāstīdams par jauniekārtoto apkures sistēmu,

siltumizolāciju un citiem jaunievedumiem. Uzkāpām arī baznīcas torņa

pašā smailē — tik, cik sniedz kāpnes. Šeit, raugoties ārā pa šaurajiem

lodziņiem, redzama visa pilsēta, un tālumā — Venta. — Kādaburvīga
ainava!

Tikai vēlāk ar Draugu uzzinājām, ka izrādīdams visus kaktus un

skatu vietas tornī, šis vīrs mēģinājis paspaidīt mūsu meiču. Gadās arī tā:

joki!

Tikpat rūpīgi sakopta ir katoļu baznīca, kas celta 1640. gadā un nes

Sv. Trīsvienības vārdu. Tornī skaists pulkstenis. Dakstiņu jumts.
Baznīcai visapkārt cieši celtas nelielas vienaun divu stāvu ēkas.

Kuldīdznieki ir viesmīlīgi, runīgi un atklāti ļaudis. Šķita, saprata mūsu

garo matu būtību, un to, kādēļ ceļojam, vērojam, piedzīvojam,

fotografējam. īpaši, kad izjautāju pareizo ceļu uz Veckuldīgas pilskalnu.
Kad to atceros un iedomājos, pārskrien trīsas — vēl neesam kļuvuši

vienaldzīgi, vēl tauta jūt un zemi mii.

Par tikšanos ar kuršu galveno saieta vietu senatnē, par Veckuldīgas

pilskalnu, ilgi biju sapņojis. Tagad, saules apspīdēti, mēs tuvojāmies šai

senvietai. Vēl neticamāk bija ieraudzīt savām acīm šo milzīgo pilskalnu,
kas atrodas trīs kilometrus no Kuldīgas, Ventas kreisajā krastā, un

platības ziņā ir viens no lielākajiem Baltijā. Tā plakums sasniedz gandrīz
hektāru — 9200 kvadrātmetrus.B Pret dienvidaustrumiem vai Kuldīgu

vērsts piecus līdz sešus metrus augsts un 100metrus garš uzbedums, kas

veido pusloku. Aiz tā plats grāvis - 35 metri.Pilskalns ierīkots tajā vietā,

kur Veckuldīgas upīte ietek Ventā— radzē. Piedevām, radze atdalīta ar

grāvi no pārējā kalna. Pilskalna augstums pret upi sasniedz 20 metrus.

Kultūrslānis ir vienumetru biezs. Šajā pilskalnā nekad nav izdarīti rūpīgi

arehaiologiski pētījumi. Lai gan pilskalns ir ticis arts, tas lieliski

saglabājies. Brastiņu Ernests Veckuldīgas pilskalnu uzskata par tipisku
kuršu nocietinājuma vietu, uzsvērdams šī pilskalna nozīmīgo lomu

senatnē.9 Domājams, ka Kuldīga ir bijusi ari sens polītiski-kultūrāls un

administratīvs centrs kuršiem pirms vācu ienākšanas pašā Kurzemes

sirdī.

Kas nav redzējis Veckuldīgas pilskalnu, tas nav piedzīvojis Latvijas
sendienas.

Izdzēruši šeit savu ierasto kafiju un apēduši ceļa maizi, cēlāmies,

atsveicinājāmies. Bijām uzņēmuši sevī vēl daļu no mūsu dzimtenes

daiļuma.
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Atceļā pakavējāmies pie Rumbas, straujajā ūdenī vēsinot nogurušās

kājas.
— Vēlreizskats ūdeņos: ceļā!

Aizmugurē palika smagnējais akmens tilts pār Ventu, Kuldīga,
Brastiņš ar saviem pilskalniem, Latvija.

1985. gada Liepas mēnesī.

1 EB LP I, 30.1pp.
2 SLVA I, 11, Rīgā, 1940

3 LETTLAND, Pagalms, 1938, Rīgā, 118. fotoattēls

4 SLVA Inr 163

*

Sarkanarmijas bruņojumā lietojamā modemāautomātiskā šautene.

6 EB LPI, 120 lpp. un 8. lpp.
7 SLVA I nr 162, SLVA II nr 357 un 358

8 EB LPI, 9. un 11. - 13.1pp.
9 Ibid.
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38. Kurzemes 2. ceļojums: Priekule — Vārtājas pilskalns —

Grobiņa — Bārta — Grobiņa.

Ceļotājs var būt laimīgs, ja agrā rudens apceļojumos viņu pavada at-

vasara. Raudzījos no sava Imantas dzīvokļa devītā stāva loga padrūmajā
apkārtnē: zilgan-pelēki nami — kārbas, pelēki tērpti ļaudis, pelēka,
apmākusies diena. Atkal līņā.

Biju sagatavojis grāmatas iesiešanai vākos, tātad puse no nepiecie-
šamā darba bija paveikta l

— šoreiz: lielās un mazās.

„Varētu 'aizšaut' uz dažām dienām uz Kurzemi", prātoju. Biju iepriekš
ar Aināru sarunājis, ka ieradīšos Grobiņā, bet raugoties pa logu —

„nevelk"...

Labi, ka mani Rietumu draugi bija man atveduši drēbes— tik va-

jadzīgās lietus gadījumā. Bija arī gumijas zābaki. lepriekš sagatavoju
kartes, krāsu filmas, ceļvežus un citas, manam ceļojumam nepieciešamās,
lietas.

—Rīt varētu nelit?

Un nelija. Tomēr mugursomas ierastajam saturam klāt pievienoju
pretlietus tērpu. Ikšķošana iesākās labi... pie pagrieziena uz Tukumu aiz

Kalnciema tilta pāri Lielupei „nogrābu" baigo „dampi" — armijas vāģi,
un tajā sēdēju kā karaļa troni, jo spēkratu kabīne bija novietota augstu
virs ceļa. Mans ceļa biedrs bija krievs, kas saprata latviski. Vīrs veda

degvielu lidmašīnām. Teica, ka braucot uz Priekuļi, bet aiz Skrundas

griezīšoties nost no šosejas un tālāk braukšot pa lauku ceļiem.
—Lainotiek! Der, kādēļ ne — lielāka dažādība. Paskaidroju, ka mans

šodienas ceļa mērķis ir Grobiņas Jātnieku skola, bet ceļā labprāt vēlos

apskatīt vairākas senvietas.

Priekulē pat neizkāpu no auto, jo baigi gāza lietus. Pa aizsvīdušo logu
vēroju pilsētiņu. Hm. Ļoti daudz militārā transporta. Senie pils vārti vēl

saglabājušies. Vecas koka mājas, sarkanarmieši...

Automašīnas vadītājam bija dažas savādas tikšanās. Vairākās vietās

tas apstājās, lai pārrunātu tikai dažus vārdus ar militārām personām.
Beidzot noskaidrojās, ka braukšot līdz Liepājai. — Lieliski, nevajadzēs
lietū mainīt spēkratus.

Tuvojoties Paplakai, vērīgi raudzījos apkārt, un izlikās, ka

meklējamais pilskalns bija redzams pakreisi upei ielejas malā. Svārstījos
—jāizkāpj vai nē? Kamēr tā domāju, bijām pabraukuši krietni tālu uz

priekšu. Lūdzupieturēt.
Vīrs nobrīnījās vien: „Te?"
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„Jā, jo esmu tur, kur meklējamā vieta".

Bremzes. — „Paldievs, laimīgi". Dūmi nosmirdēja iepakaļ autiņam.

Spēkrati aizdunēja. Savukārt es, paslēpis fotoaparātus azotē, ko parasti
nemēdzu darīt, sāku soļot pa šoseju atpakaļ Vārtājas upes virzienā. Pa

ceļu brauca vienīgi armijas automašīnas. Dažās veda ar brezentu

apsegtus tankus. Vairākiem cilvēkiem jautāju par meklējamo pilskalnu.
Nezinot. īstu un pareizu atbildi man deva kāds 11 - 12-gadīgs zēns.

Jautāju — kā viņš zina. Skolā esot mācījies un grāmatā lasījis. — Hm.

Diez' kādā? Varbūt senčiem vecās saglabājušās? Zināja ari Gaviezes elku

kalnu. Tas esot netālu uz priekšu pa šo pašu ceļu. No ceļa varot redzēt, ja
zinot kāds izskatoties. Tā nekas! Gudrinieks. Pabrīnījos un gāju tālāk

savu ejamo, zēna norādīto ceļu. Protams — pareizi. To apstiprināja ari

tantuks pie pēdējām mājām pilskalna tuvumā. Kalnaapkārtnē ir treknas

pļavas. Gar ielejas nogāzi aug jaukas ābeles. Pagaršoju. — Lieliski

āboli! Mazliet rūgteni. Vēl pāris gadu un būs mežeņi.

Ak, varenaiskalns. Savāds plakums — kā bļoda. Daļēji apaudzis ar

kokiem. Saskatāmas pasenu ierakumu pēdas. Brīnišķīgs skats austrumu

virzienā: Vārtājas upe ar plašo ieleju.

Labprāt atkal citētu Brastiņu, bet vispirms — raugoties attēlā,2 kas

uzņemts pirms vairāk kā sešdesmit gadiem, redzams, ka pilskalns ir

daudzmazāk apaudzis. Vārtājas pilskalna mērījumi paveikti 1922. gada
18. jūlijā. Senajā fotoattēlāpie pilskalna redzami zirgi, aitas un govis

ganībās. Ernests Brastiņš raksta:3

„Vārtājas jeb Vārtagas upe, Bārtas pieteka, dodas no ziemeļiem uz

dienvidiem pa krāšņu ieleju, sauktu par 'lanku'.Vārtājas lanka 1 - 2 km plata un

tās krasti līdz 40 metru augsti, bieži apdzīvoti un ļoti auglīgi. Tai vietā, kur

lielceļš, no Virgas muižas uz Grobiņu vezdams, paceļas Vārtājas lankas labajā

krastā, pakreisi roki aiz Kalnenieka mājām paceļas varens kalns, saukts Elkas.

To redz jau notālēm un viņš ir apkārtnē valdošais augstums. Nav šaubu, ka šī

vieta ir senais Vārtājas pilskalns, kurš Rīmju chronikā saukts 'Varchdach'

(5029) un 'Van-acr!'.

Pilskalns ierīkots uz zemes raga, kas radies starp Vārtāju un avotainu gravu.

Tai vietā, kur bijis savienojums ar apkārtējo līdzenumu, tas pārrakts diviem

grāvjiem un uzbedumiem. Priekšējais uzbedums un grāvis tiek arts un vāji

uzglabājies, turpretī otrs paceļas vairāk kā 10metrus augstu un maz posUts. Gar

pilskalna austrumnogāzi ir terase, uz kura pasaules karā ierīkoti vācu ierakumi.

lerakumiem izlietota arī plakuma austrumdaļa. Plakums iedobts lēzenas bļodas

veidā. No zemākās vietas izverd avotiņš, kurš rietumu pusē izgrauzis plakuma

malā sev ceļu. Pilskalna rietuma sānos radušies daži zemju nobrukumi, kuros

redzams dziļš mitņu slānis. Pilskalna plakumam iet pāri no ziem. uz dienv.
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Znotiņu un Kalnenieku māju robeža. Šie saimnieki senāk pilskalnu aruši, bet

tagad to izlieto ganībām.

Vārtājas pilij pieder liela loma Kurzemes vēsturē. Starp citu, pēc Durbes

kaujas, kas notika 1260.g., kurši sacēlās pret ordeni un Vārtājas pilskungs

Otulis (Utilie) nolietāšai pilī astoņus ordeņa brāļus.
Šī ir arī vienīgā vieta Kurzemē, uz kuru varētu zīmēties Ansgara dzīves

aprakstā 853. g. minētā „Seeburg". Bez šaubām šis vārds ir tulkojums un

nozīmē kādu apcietinātu vietu, sauktu kursiski kādā ūdens vārdā. Vāra, kā

zināms ir senbaltu valodā ūdens (vāravīksna); šis vārds vēlāk pārveidojās par

māre un jūra. Vienīgi šo pilskalnu var aizstāvēt aprakstā minētie 7000karotāju,

jo Vārtājas pilskalna plakums vien ir vairāk kā 5600 kvadrātmetru liels. 5 dienu

gājienā no šejienes atrodas otra pils, kas minēta tai pašā aprakstā, t.i. Apule, kas

atrodas Lietavā starp Šarķu un Apules sādžām, 12 verstis no Skodas.

Vārtājas pilskalns skaitās Tadaiķu pagasta Vārtāju „galā", kurā ietilpst 20

saimnieki. 5 no tiem saucas par ķoņiniekiem, to starpā arī Kalninieku vecais

saimnieks Māraks, kas šīs ziņas sniedza. Viņš arī stāstīja, ka senāk pilskalnā

esot caurums bijis. Ja tur iesvieduši kokus, tad, melšot, pa nakti tie bijuši atkal

izsviesti laukā".

Tik tālu — Ernests Brastiņš. Te varu piebilst, ka avots tagad nav

samanāms, jo tajā vietā bija ūdens peļķe, līdzīga nelielam dīķītim.Nav

Vārtājas upes krastos vairs tik apdzīvots. Pārējais ir stipri līdzīgi kā to

apraksta 1922. gadā. Ir brīnumaini, ka atsevišķas mūsu zemes senvietas,

kuras nav apzināti izpostītas, nav varējuši būtiski izmainīt vai pārvērst

pēdējie 60 un vairāk gadi.

Pielasījis somu ar āboliem izgāju uz ceļa un atkal nobalsoju armijas

autiņu, šoreiz — krievu „vilīti". Sarkanarmieši aizveda mani līdz

Grobiņas Jātnieku skolai, kur racējus atradu pie darba, proti, Grobiņas

archaiologu grupa gatavojās nobeigt tās dienasdarbus izrakumos. Puiši

dzīvoja necilos apstākļos. Uz grīdas nolikti gultas maisi, nekādu mēbeļu,

pat nebija pakaramo, kur novietot savas drēbes. Pēc ūdens jaunieši iet uz

zirgu staļļiem. Turpat atrodas ari bēdīgas mazgātuves. Nabadzīga pārtika
— kā paši nopērk veikalā un pagatavo tā ir. Neskatoties uz visu to,

jauniešos možs gars un apņēmība paveikt iecerēto.

Izstāstīju par saviem šodienas iespaidiem un rītdienas nodomiem

apskatīt Bārtas — Vārtājas satekas pilskalnu. Puiši ari pastāstīja par

izrakumu gaitu.

Agri no rīta devos ceļā. Jau pēc pusstundas sastapu lietu, kas mani

pavadīja visu dienu. Neskatoties uz to, ka man bija līdzi drēbespret lietu,

šādu dienas ievirzi nebiju gaidījis — neērtība kā skabarga.
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lkšķojot 10

Bez grūtībām aizbraucu līdz Bārtas ciemam. Tajā nekā pievilcīga
neatradu. Neviens man nevarēja pareizi izskaidrot, kā lai nokļūstu līdz

pilskalnam. Daži teica, ka jāpārejot tilts un tad ar līkumu jāejot... sacītais

nebija pārliecinošs, drīzāk — neskaidrs. Citi samuldēja vēl lielākas

aplamības. Sameklēju bijušās baznīcas vietu divu ceļu saietā, tieši stūri,

krūmos ieaugušu. Nožēlojamas drupas — viena no visbēdīgākajām
baznīcu vietām, kādas esmu redzējis Latvijā. Varbūt šādu izjūtu

pastiprināja nepārstājošais lietus. Šajā vietā jau stāvējusi baznīca pirms
1560. gada. Mūra baznīca uzcelta 1900. - 1901. gadā, bet pirms tās te

atradušās vairākas koka baznīcas. Esot bijusi jaukākā vieta pagastā, ko

tagad gan grūti iedomāties
...

legāju kapsētā, kur dažiem seniem ozola krustiem bija aplikti un

apvīti ozolu vainagi un vītnes. Kādai sirmai māmuļai jautāju par pilskal-
nu pie Smiltniekiem. Tantuks izbrīnījies un līdzjūtīgi jautāja: „No ku-

rienes tad nākdams?"

„No Rīgas".
„Vai Dieviņ, tādu gaisa gabalu, vai, vai... ko tad — pilskalnu?"
Jā, esot gan tāds, bet sen tur neesot būts. Lai tikai ejot pa šo ceļu, tur

būšot ari Smiltnieku mājas.

lepretim kapsētai strādāja talcinieki, kas ziņkārīgi mani vēroja.

Māmuļa likās saprotoša: ja pilskalns, tad pilskalns. Ir grūtāk iedomāties

notiekošo citu acīm, bet tomēr. Nav jau brīnums, ka dažs novaidas dzir-

dotpar meklējamo. Un vēl tik tālu — Bārtā, lietainā dienā. Kārtu kārtām

saģērbies bārdainis, ar pinkām, kas neapvaldāmi līda ārā no kapuces,

spilgti oranžā ietērpā, apkrāvies ar fotoaparātiem meklē to, kas sen jau vi-

siem aizmirsts.

Tavu trakumu, tādā suņa laikā blandīties pa dubļiem. Būtu labāk

sēdējis tajā, savā Rīgā ...

Neilgi pagājies uz priekšu, šajā neticamajā un bezcerīgajā lietus pie-

mirkušajā un mālainajā laukā, kur tikpat bezcerīgs ceļš, noīkšķoju auto-

busu, kas brauca pakaļ talciniekiem uz kāduattālāku lauku. — Nabad-

ziņi. Es vismaz meklēju senatni, bet viņi? Ko viņi cerēja atrast? Rāceņus,

puspuvušus tupeņus? Bet garam? Vai tālāk par vēderu nevajag vai

nedrīkst?

Busa vadītājs teica, ka zinot vietu, kuru man vajadzēja atrast. Tikai ne-

zināja pateikt vai tikšu pāri upei. Man vajadzēja šķērsot Vārtāju. Senajās
kartēs uz šīs upes bija atzīmētas daudzas ūdensdzirnavas— tātad, arī tilti.

Manas cerības — dzirnavas! Cerēju tikt pāri un pa otro krastu sasniegt
divu upju saderā esošo pilskalnu. Nokļuvis līdz Vārtājai veltīgi staigāju
abos virzienos meklēdams pāreju: visur vienīgi dzirnavu drupas ...
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Krasts bija biezi saaudzis ar krūmiem un kokiem. Pilēja, tecēja —

jānosargā fotoaparāti. Šķiet, man ir humora izjūta— ložņāt pakrūmiem.

Upe bija strauja un dziļa. Nebija nekāducerību tai tikt pāri ar manu kra-

vu. Mani tiltu meklējumi turpinājās vairāk kā divas stundas līdz sāku šo

lietu uzdot. Riebīgi, tu esi atkratījies vairāk kā 200 kilometrus, lai pas-

taigātos pakrūmiem un pabristos pa dubļiem. Vienkārši stulbi, tu netiec

klāt, neredzi, nevari atrast. Nolēmu iziet ārā pļavā un pa to virzīties uz

rietumiem. Protams, tad neaptvēru, ka virzos projām no meklējamās vie-

tas. Beidzot kādās mājās sastapu saimnieci un izstāstīju savu bēdu. Viņa
labi zināja pilskalnu, ko meklēju. Teica, ka jauna būdama turp esot

gājusi. Vīra gan neesotmājās, citādi tas varētu parunāt ar kaimiņu upes

pretējā krastā, lai pārceļot, jo viņam esot laiva.

Izsacīts — izdarīts. Devos norādītajā virzienā. Nonācis pie upes sāku

skaļā balsī saukt saimnieku — laivinieku. Joprojām spēcīgi lija. Kurš

normāls cilvēks tādālaikā dzīvosies pa pagalmu. Pēc desmit, piecpadsmit
minūtēm, izbļāvis rīkli, sagaidīju tādas kā cerīgas skaņas nākam no

mājas puses, no pretējā krasta piekalnites.

Un patiesi — sieva. Viņa nāca uz manu pusi. Teicu, ko vajag. lešot

pasacīt papum (t.i. vīram). Drīz ari ~iztuntuļojās" papus, mana cerība.

Raudzījos uz viņa lēnajām, nosvērtajām kustībām kā uz ūdens kustēšanos

Jeruzalemes dīķi, kā uz Dvēseles Pērli — svētumu. Un notikās tā, nevis

citādi: izsmēlis lieko ūdeni no laivelēs, virs lēnā garā irās manā virzienā.

Oh, visi dievi un gari — beidzot!

Kopīgi un laimīgi nokļuvām otrajā krastā. Kā atalgojums ciešanām—

neticami skaists un sens robežakmens: Krūtes — Kalētu muižu robeža.

Tas bija pāris gadsimtus vecs, divus metrus augsts granīta stabs ar

uzrakstiem. Tas tik vēl trūka! Ja nav kalna, ir robežakmens! Foto. —

Paldievs!

„Kas to zina, varbūt nākšu atceļā uz Jūsumājām", teicu, „visu labu!",

un uzsāku lietainās dienas ceļojuma otro posmu pa Bārtas novadu.

Varbūt izdosies? Jāizdodas! Tā esmu sevi dzinis pārbaudījumos,
vienmēr. Šis nebija nekāds izņēmums.

Neskatoties uz divkāršo pretlietus apģērbu, šķita — esmu izmircis līdz

ādai. Soļodams lietū, pārdomāju savas dzīves gaitas, notikumus,

draudzību. Domās ari aizceļoju atpakaļ uz Bārtas kapsētu, tad starpā

iejaucās kāda mīļa grupas Talking Heads melodija — ,J)ust mmy head,

windm my hearf\ komētas garā aste — krītošā zvaigzne, nakts ar mīļu
cilvēku, čekisti, laulību dienas gaidas, un cits. Atplauku, atceroties

šķērsoto upi pie Strautiņu mājām, robežakmeni, gar kuru senāk gājis ceļš,

Grobiņas piektā lidz astotā gadsimta vikingu ugunskapus, savu Draugu,
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Kurzemes koktēlniecības paraugs Grobiņā.



Grobiņas baptistu lūgšanas nams.

Bārtas baznīcas drupas.
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Strautiņu saimnieks pie Krūtes-Kalētu robežstaba.
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Vidzemi, Latviju, pasauli, un vēlreiz — draudzību.

Vai daudz būs lemts vēl ceļot? Reizi, divas, trīs
...

ledams pa ceļu, biju spiests mest loku dienvidu virzienā, līdz iegāju

biezā, lielā mežā un pēc norādījumiem turpināju iet pa taisno meža stigu,
kas ik pēc puskilometra kļuva šaurāka un šaurāka, lidz izbeidzās.

Pilskalnu uzreiz neatradu, jo vietā, kur takas dalījās, aizgāju

neveiksmīgi pa labi. Pēcāk, iedams gar Vārtājas kreiso krastu atradu

pilskalnu. Pēc iedomu jūsmas par gaidāmu tikšanos ar pilskalnu, iznāca

vilšanās, jo tas ir pilnīgi aizaudzis, vēl vairāk — cilvēku roku stādītas

priedes (!) Senajos attēlos4 pilskalns redzams kā pilnīgi kails kalns, kas

lieliski izceļas abu upju saderā. Tamizmeklēta iespaidīga vieta, kādreiz,

kad te bijis klajš...
Lietū mēģināju šo pilskalnu iemūžināt filmā. Diemžēl, nebija kur

atkāpties, lai labi iekļautu attēlā visu kalnu un apkārtni.
Laika ziņā, atceļš bija daudz īsāks. Ar lielu līkumu gāju līdz lielajam

tiltam un lielceļam pie Kalētu ciema, aiz kura noīkšķoju lietuviešus. Mani

aizveda līdz Bārtas ciema centram, tad— ar smago— līdz Grobiņai.

Atgriežoties pie archajologiem, bija neaprakstāmi patīkami atbrīvoties

no smagajām drānām. Šis ceļojums ilga 16 stundas, kurās ne uz bridi

nepārstāja lietus. Vēl Bārtas pārgājiens bija nozīmīgs ar to, ka tajā
izlauzu pirmo zobu, un visbeidzot — izrādījās, ka viss mans Kurzemes

ceļojums, četras filmas, ir nederīgs, jo fotoaparātam, ar kuru uzņēmu

slīdītes, bija nokritusi „pakaļa" — filmas piespiedējs. Visi uzņēmumi bija
neasi. Nācās samierināties ar krāsu negātivu filmu, kas bija otrā

fotoaparātā.

Grobiņa atgādina tādu kā Liepājas priekšpilsētu, kur ir viena gara,

gara galvenā iela. Pilsētā ir divas baznīcas: nelielā baptistu, kas atrodas

Rīgas ielā 31. Ēkai ir divi stāvi — apakšējais celts no dzelteniem

ķieģeļiem, bet augšējais — no koka. Baznīca vairāk atgādina dzīvojamo
vai sabiedrisku ēku. Tās apkārtne sakopta.

Vecās luterāņu baznīcas mūri celti 1664. gadā, bet dievnams

pārbūvēts 1892. gadā. Skaistas ir pilsdrupas, bet aiz tām — Alandas

upes krastā — pilskalns. Pilsdrupu priekšā bija novietota briesmīga
izskata būda, kiosks un dzertuve „Pilskalni", domādams neizdomāsi

šādu nosaukumu...

Pilsdrupas ir nostiprinātas un nav jābaidās, ka kāds akmens uzkritīs

uz kājas lielākā pirksta. Kā par brīnumu — nemētājas atkritumi, šķiet,
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pilsdrupu apkārtne tiek rūpīgi iztīrīta katru nedēļu. Jauka vieta vakara

pastaigām. Pilskalns atrodas pussalā un joprojām izskatās iespaidīgs.
Stāvot pilskalna plakumā, varēju iedomāties seno Grobiņas ostu, kurā

iepeldēja sveštautu kuģi, jo Alandas upe agrāk bija kuģojama.
Jau Latvijas laikā Grobiņā izdarīja archaiologiskos izrakumus

Mācītājmuižas zemē, kur tagad atrodas vissavienības nozīmes Jāšanas

sporta skola. Plašajā kapu laukāatrodas milzīgs skaits pauguru, vairāk

kā 500. Šeit atradusies liela vikingu kolonija, attiecināma uz 650. - 800.

gadu pēc Kristus. Dažā pakalniņā ieaugušas simtgadīgas priedes, kas

pastiprina šīs vietas atšķirību no citām. Priedes ir vējā izlocītas un

sašķiebtas. Plašajā laukā ir vējam kur ieskrieties. Tik savādi ir raudzīties

jāšanas sporta nodarbībās starp vikingu uzkalniņu kapiem.
Žīdu sinagogu nevarēju sameklēt, bet trīsdesmitos gados tādabija.
Uz Rīgas ielas sastapu pāris sadzērušos krievus, kuru agresivitātē bija

jaušama nepatika par mūsu latviešu valodu. Grobiņa paliek atmiņā kā

vienas garas ielas pilsēta.

1985. gada 25. un 26. Viršu mēneša dienā.

1 Strādājot dailamatnieku ražošanas apvienībā,.Daiļrade", katru mēnesi bijajāpagatavo

zināms skaits ādas sējuma grāmatu— viss, roku darbs; strādāju mājās un darbus

nodevu vienureizi mēnesī.

2 EB LP l 94. lpp.
3 Ibid.

4
Ibid, 90.1pp.
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Kurzeme:
3.nod.,
38.

un

39.

nod.
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39. Kurzemes 2. ceļojums: Gavieze — Grobiņa — Dunalka

— Durbes ezers — Vecpils.

Pasaulē ir kāda nepārprotama likumsakarība, ja tu paļaujies un stipri

tici, tas ir, tas notiek, tas piepildās.
Pēc vakardienas bezgalīgi bezcerīgās līšanas un izmirkšanas, ļoti

vēlējos noslēgt šo — otro šajā gadā, Kurzemes ceļojumu ar spilgtākiem

iespaidiem, labu laika apstākļu pavadītiem. Tā, protams, notika.

Gaiss rudens tuvuma pilns — auksts un saulains 18. septembra rīts.

Pirms dažām dienām šurp braukdams pa Priekules — Grobiņas ceļu,

pabraucu garām Gaviezes Elku kalnam, kura apveidus pazīstot, tas

redzams no lielceļa kreisajā pusē. Šajā rītā devos turp vēlreiz. Elku kalns l

atrodas kādu kilometru no šosejas un ir viegli sasniedzams, jo atrodas

nedaudz aiz bijušās Gaviezes muižas, 100 metrus no lauku ceļa. Skaists,

vientuļš pakalns, piecus metrus augsts, tas izceļas ainavā, ko pastiprina,
tā kokiem apaugušais, apveids. Te aug senas kļavas, egles, priedes un

daži ozoli. Kalns ir apaļš — ar plakumu. Diemžēl, pie viņa nebija

iespējama pilnīga labsajūta, jo visu laiku kvankšķēja kāds šunelis, bet

blakus kalnam atrodas mājas, kuru apkārtne ir piemēslota. Neizskatās ka

te cieni senatni. Gaviezes Elku kalns meklējams kādus 4,5 kilometrus no

Vārtājas pilskalna. Elku kalna apkārtnē atrodas sens muižas parks un

vecās pils ēka, kur iekārtojusies padomju saimniecības Brīvība vadība.

Ātri atgriezies uz Jātnieku skolu, paņēmu savu ceļa somu, atvadījos
no archaiologiem un, izgājis uz Rīgas šosejas, braucu uz Dunalku pa

pirmo, pakreisi aizejošo ceļu Aizputes virzienā. Lai gan šeit nekad vēl

nebiju bijis, tomēr no liela attāluma uzreiz pamanīju un pazinu slaveno

un tik gaidīto Elku kalnu. Tas man spilgti iespiedies atmiņā no fotoattēla

Ernesta Brastiņa grāmatā „Latvijas pilskalni, 1., Kuršu zeme".2 Dunalkas

apkārtnē ir vairāki savrupi un skaisti kalni: pieminētais Elku kalns, 100

metrus no tā atrodas Karātavu kalns, puskilometru uz rietumiem —

Meitu kalns. Apkārtējie lauki sakopti un šie kalni lieliski pastiprina vidi.

Elku kalna nogāzē atrodas Graviņu mājas, kurās, ļoti laipna meiča,

topošā māte mani pacienāja ar milzīgiem āboliem, pastāstot, ka šo

pavasari Elku kalnā izcirsti alkšņi.

Jautāju pārjauno ceļa posmu, kas atdala Elku kalnu no Dzegužkalna:
„Vai izveidojot šoceļu nav bojāts Dzegužkalns?" Atbilde bija: „Nē". Var

jau būt? Patīkami, ka saimniecības vadība sarīkojusi krūmu izciršanu

Elku kalnā (varēja to izdarīt vēl rūpīgāk), jo parasti dzirdams: „Aizaudzis

ar krūmiem!" Brikšņi vai Latvijas džungļi, varbūt Sibīrija?
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Par Dunalkas Elku kalnu daudz rakstīts. Gribu vienīgi piebilst, ka

valnis garkalna malām vēl saskatāms. Kalna vidus nav aizaudzis. Tur

daiļi aug daži milzīgi bērzi un kāda sirma ābele. Šajā kalnā ir spēcīga

vibrācija, kustība, un bezgala jauka sajūta. Protams, raugoties kritiski,

iznāk, ka ne tik spīdoši izskatās pie Elku kalna, jo netālu atrodas liellopu
fermas, skārda ūdens tornis, jaunais ceļa posms, kas atdala Elku kalnu

no Karātavu kalna (ari — Dzegužkalna). Tomēr man tas bija

maznozīmīgi tādēļ, ka biju sevi noskaņojis uz vienu vienīgu, tieši to un

ne citu stīgu, ilgi un dzidri skanošu.

Atgriezies uz Aizputes šosejas, to šķērsoju, lai mēģinātu bez lieliem

likumiem kājām aizkļūt līdz Vecpilij. Šāda iecere man izskatījās ievērības

cienīga, sasniegt šo, vēl neapmeklēto, vietu — lielisks Kurzemes

ceļojuma nobeigums. lelūkojies Ceļu Departamenta 1938. gada
izdevuma karšu grāmatas attiecīgajā kvadrantā, vēlreiz pārliecinājos par

pareizo virzienu uz dienvidiem, pēcāk, mazliet uz austrumiem.

Nepievīlos. Patiesi, šis, kājām ejamais ceļa posms man izlikās lielisks un

dvēseli attīrošs. Visu laiku labajā pusē, tālu lejā spulgoja Durbes ezera

rāmums, aiz tā— kāpums, zili zaļie lauki un pakalni aizsniedza apvārsni,

iekļaujoties mežu apveidos. Te varēja būt desmit kilometri. Kādaplaša

ieleja ap ezeru. Ir kur veldzēt skatu. Ak, Kurzeme — tādu Tevi es vēl

nebija redzējis!
Kaut kur pusceļā izsoļoju cauri apdzīvotai vietai Dupļi (drīzāk gan—

Dubļi). Joprojām ceļā nesatiku neviena cilvēka. Bija dienvidus, stipri

karsēja rudens saule. Kļuva par karstu gumijas zābakos, kas bija tik

nepieciešami iepriekšējo dienu odisejā. Apmainīju tos pretsporta kurpēm
un gaita kļuva raitāka. Gar ceļu redzēju māju nosaukumus, kuri bija
atrodami uz pirms 40 gadiem sastādītās kartes, piemēram: Gatavnieki.

Bet kur vēl nesasniegtā Vecpils?

Nosoļojis 12 kilometrus, krustojumā, kas fakstiski bija „T" burta

izskatā, priekšā ieraudzīju vēja dzirnavas. Tās drīzāk bija dzirnavu

paliekas pašā kalna galā. Aiz manis palika ezers ar savu mieru. Šeit

mainījās ainava, kļuva vairāk apdzīvots: senu koku puduri,
vecsaimniecības...

Pagrieziens pa labi — drīz vajadzēja būt redzamamceļojuma mērķim.

Ceļš veda lejup — strauji. Priekšā, upes otrā krastā izdalījās vairāki

vareni kalni, kas bija apauguši kokiem. lespējams — pilskalns un kapi?

Apjautājies kādai sirmai, bet žirgtai māmuļai, kura suņa un kaķa

sabiedrībā raka tupeņus, pārliecinājos par iedomātā pareizību. Tas

varenais kalns esot pilskalns, bet tas tālāk — katoļu kapsēta, kas

izveidota pirms 100 gadiem. Pilskalnā esot senāki kapi, kurus jau kā
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vecus viņa atceroties no savas bērnības. Tie kopīgi: katoļu un luterāņu.
Ja jau senatne tā interesējot, lai vērīgāk apskatot to pilskalnu. Turesot

kāda velve! Ceļa otrajā pusē redzēšot vecu baznīcu.

„Tur kalnā, redzi?", un turpina, „šeit", rāda netālo, lielo koku puduri,

„bija barona muiža parka kokos. Nodega. Tagad tur viņiem ir

saimniecības kantoris".

Pateicos, atvadījos un soļoju tālāk, lejup. Patiesi — pa labi milzīgs
parks. Nogājis līdz upītei ieraudzīju lielisku ainavu: pa kreisi ceļš strauji
uzvijās augšup, bet pašā kalna galā kokos labi redzamabaznīca ar skaistu

torni un gaili pašā smailē. Brīnišķīgi!

Ne vienmmēr ceļa somā ir līdzi sviestmaizes, toties kafija nelielā

termosā — gan. Atliek izšķirties, kurā vietā to iztukšot. Parasti izvēlos

kādu, sev īpaši mīļu, pievilcīgu pasēršanas vietu, proti: kalna virsotni vai

pilskalnu, baznīcas tuvumu, kapsētu, ezera vai upes krastu u.t.t. Šoreiz

bija sajūta, ka jāapsēžas pie baznīcas.

Vispirms rāpos Vecpils senču pilskalnā. Kalnam liela platība, bet tā

gals ieaudzis kokos tā, ka nevarēju saskatīt plakumu. legājis biezajā

lapotnē, biju ļoti pārsteigts, jo priekšā atradās milzīgs grāvis. Tam sekoja
liels valnis, atkal viens mitrs grāvis un tikai pēc tam varēju rāpties
pilskalna nogāzē. Kaut ko tādu vēl nebija redzējis. Tātad pilskalns ir

apjozts vairākiem grāvjiem un vaļņiem. Tie pat nav apauguši ar zāli —

melna, melna zeme. Vesela rakumu un uzbedumu sistēma. Pilskalna

lēzenākajā pusē pret austrumiem, ārpus grāvju—vaļņu riņķiem vēl

papildus bija izveidoti divi vaļņi. Hm. lespaidīgi. Senā uzeja pilskalnā ir

bijusi caur zemes valni rietumu (vai ziemeļu?) pusē. Paša pilskalna
plakums nav liels, diemžēl, izpostīts, jo daudzus gadus atpakaļ tur

iekārtota kapsēta, kuras paliekas vēl saskatāmas 1985. gadā. Nav

vēlēšanās būt ilgāk plakumā, ap to viss ir mitrs un drēgns.

Pilskalna grafiskais attēls ir pielīdzināms, ūdenī iesviestam akmenim,

no kura uz visām pusēm veidojas apļi vai vilnīši.

Nokāpis lejā un pārgājis ceļu, iegāju baznīcas pagalmā, kas nožogots

ar koka sētu. Pa labi no vārtiņiem pie paša žoga — senu koku ēnākāda

katoļu priestera atdusas vieta. Dievnams nesen izbalsināts. Tā apkārtne ir

tīra un apkopta. Jauns skārda jumts, kas nomainīts pret veciem māla

dakstiņiem.

Jutos lieliski un uz milzīga koka bluķa, ēnā, saules staru rotaļas

piesaistīts, pieveicu ceļinieka „pusdienas" — 200 grammus kafijas. —

Pateicos Dievam! Cēlos un soļoju uz jauno katoļu kapsētu. Tur vairāki

ozola krusti saglabājušies no kapsētas pirmsākumiem. Atgriezies uz

lielceļa, nobalsoju spēkratus, kas izveda mani uz Rīgas šosejas.
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Līdzbraucējiem teicu, ka viņi gan var priecāties par savu dzimto vietu,

kurā tik daudz senatnes liecinieku:

,Jums tādas skaistas vietas, draugi!"

„Vai patiesi? Nekā sevišķa jau te nav. Jāstrādā. Nav laika

apbrīnošanai."
Brauciens līdz Rīgai bija ātrs un patīkams. Imantu sasniedzu jau pēc

septiņiem vakarā. Paguvu ieiet pastā un izņemt Rietumu korespondenci.

„...
aaizdzen mani, Kuurzemē".

1985. gada Viršu mēneša27. dienā.

1 EB LPI, 192. lpp.
2 Ibid., 106.1pp.
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Vecpils.
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40. Jumurda — Vējava — Bākūzis.

Izejot no Ērgļiem pa Madonas ceļu, vientuļi pretī raugās kailās apses.

Jau?Un šorudenpirmie gājputni — meža zosis tātad...

Pēc spēcīga lietus, vēl ejot no mājas uz lielceļu, uzspīdēja saule.

,
JRādās cerīga diena", nodomāju, „jā, šie nebeidzamie lieti".

Nokļuvuši Jumurdā, turpinājām soļot pa lielceļu. Pa kreisi palika

palielais ezers ar vairākām salām. Tās ieskaitītas aizsargājamo sarakstā.

Ezera tālākajā krastā saulē līksmi rotājās krāsainu lapotņu padūri —

bijušais muižas centrs. Lai nu kādi pārestības darītāji latviešu zemniekam

bijuši vācu baroni, tomēr tiem bijusi vienreizēja, izteikta un gaumīga
vietas izvēle. Muižas vienmēr izvietojušās ūdeņu tuvumā, pakalnos; tagad
sirmos parkos ieaugušas.

Ejot tālāk, starp pakalniem paspīd vēl kāda neliela ezeriņa ūdeņi, ceļa

labajū pusē. Brīnišķīgākais ceļošanas veids ir pārvietošanās kājām; nav

steigas, tu pats nosaki gājiena virzienu, ilgumu. Parasti uzkāpju

augstākajos pauguros ap ceļu, rodot pilnīgāku ieskatu par apkārtnes
ainavu.

Nākošā uzkavēšanās vieta bija kapsēta pie Vējavas pagrieziena. Ceļa

labajā pusē, vientuļā un izteiktā kalnā. Turp nokļūsti iedams garsenu

zvana torni. Tas izdaiļo kapličas jumtu tieši vidū.

lekšpusē tīra un brīnišķīgi saglabājusies piemiņas plāksnīte:

Kapu kambaris atjaunots 1935. g. jūlija m. ar Roberta Hirša

pabalstu.

Spriežot pēc vēl kapsētā esošajiem krustiem un kapu pieminekļiem, šīs

apbedījumu vietas vecums vērtējams vismaz 200 gados, bet man šķiet, ka

šeit aprakti ļaudis jau daudz senāk. lespējams, ka šeit agrāk atradies Elku

kalns.

Stāvs, bet apaudzis šajā ceļa posmā, izceļas kalns lielceļa kreisajā pusē

pie Kajēnu mājām — 227 metri. Tikai dažus kilometrus tālāk, šoreiz pa

labi, 500metrus no ceļa dižojas Vējavas pilskalns.
Atsākoties lietum, laimīgi „radās vāģis", kas aizrāva mūs līdz

Bākūzim. Pa aitu izbradātām taciņām kāpām augšup, pusceļā ar grūtībām

pārvarot — šķērsojot upeli, jo ap to viss bija mālains. Ne zāles stiebriņa.

Staigns, glums ... negribas tur „iebraukt uz pakaļas". Palēnām, pamazām

pārvarējuši šo, ūdeņiem straujo, upīti, tālāk rāpāmies ar roku

piepalīdzēšanu.



Pie Vējavas krustojuma.

Bēru kambaris Vējavas kapsētā.

303



304

Vējenes
Bākūža
pakājē.
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Sasnieguši virsotni, sākām jūsmot: „Ak, kas par skatu; satriecoši,

vienreizēji..."

Un patiesi — uz ziemeļiem, ziemeļrietumiem, tāpat kā uz

ziemeļaustrumiem pavērās bezgalīgās āres. Redzamība, vismaz 60, ja ne

70 kilometri! Šīs zili zaļās Latvijas tāles. Aiz mums, dienvidu pusē,

nebija redzamības tālumā, jo skatiens atdūrās pret mežu.

Izrādījās, ka šis nav Bākūža kalns, jo blakus, pa kreisi kāda virsotne

izskatījās augstāka.
„Nu, ko? — Turp drošu soli, Draugs!"

Cik gan var būt drošs solis pa piemirkušu mālu? Beidzot sasniegti
279 metri virs jūras līmeņa. Priekš Latvijas samēriem tā — mana

augstākā vieta līdz šim šajā dzīvē. Bērnībā biju igauņu Munamegī — 317

metri, kalnos ap Vorkutu, Urālu kalnu grēdas pašos ziemeļos.
Ko vēl ieraudzījām bez zilajām tālīm? Tepat, lejā pakreisi mājas, jauka

vecsaimniecība, šķiet, Bākūži. Nedaudz tālāk, vairāk pa labi idiotiska aitu

ferma, kura skatu, protams, nerotā. TāLatvijas skaistākās vietas pied.r.!

(Elku kalnā briesmīgs televīzijas tornis — 260 metrus virs jūras līmeņa;

Gaiziņā ceļ skatu torni...; Latgales Saules kalnā neizteiksmīga

kārbveidīga tūristu bāze — mītne). Šeit, pie Bākūža tiek rādīti

tautsaimniecības sasniegumi.

Lai nu kā, Bākūzī ir būts, apvāršņa zilgme ir apbrīnota. Ļoti labi var

redzēt Vējavas pilskalnu, raugoties pa kreisi, t.i., stāvot ar skatu pret

lielceļu; un Lubejas pilskalnu pa labi. Tas ir negaidīti un pārsteidzoši.
Asfaltēts ceļš noveda mūs lejup gar senām pussagruvušām

vējdzirnavām atpakaļ līdz Ērgļu — Madonas lielceļam. Noraugoties

vējenēs, šķiet, ka tās kāds ir sācis atjaunot vairākus gadus atpakaļ. Pēdējā
laikā darbi nav veikti. Par asfaltēto celiņu varu piebilst, ka tas ir

„uzradies" pirms pāris gadiem, kādā vasarā, kad Bākūzī notikuši kādi

jauki dziesmu svētki.

Pie pienotavas nobalsojām pirmos šurp braucošos spēkratus un

„vālējām" atkapaļ uz Ērgļiem, lai ar tumsu atgrieztos Mežuplejās.

1985. gada Silu mēneša 29. dienā.
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41. Vēlreiz pa Vidzemes augstieni (Jumurda — Vējava —

Gaiziņš — Bērzaune).

Izlaižot vienu dienu, devāmies atkal ceļā ieņemt Vidzemes augstumus.
Kā vienmēr, cauri Ērgļiem, gar Jumurdas ezeru raitā solī devāmies

Madonas virzienā. Veiksmīgi, ar pirmajiem apturētajiem spēkratiem
nobraucām līdz smilšu un grants bedrēm, ko te dēvē par karjeru, pie
Jumurdas. Vēl īsti neiesoļojušies, pamanījām labajā pusē jauku aleju ar

seniem kokiem. Tā mūs ieveda Jumurdas kapsētā, kas izvietojusies
nelielā uzkalniņā. Līdzsvaroti, vidū uzcelta piemīlīga kapliča ar izcilu

zvanu torni virs ieejas. Starp durvīm un šo tornīti izveidots

iedobumveidīgs, izteiksmīgs krusts. Izbijušā lielā zvana vietā, tagad,

aizgājēju izvadīšanai kalpo kāds neliels zvaniņš, no zemes aiz auklas

raustāms. Šī ir klusa kapsētina. Nemanarosības, tikai kāda sieva aplaista

ar lejamkannu kapu kopiņu. Šeit nav nekā īpaša un izcila, bet tā ir tipiska
mūsu zemītei, mūsumīļajai Latvijai, un tādu ir bezgala daudz. Jumurdas

kapus agrāk apjozusi paprāva akmens sēta, kuras paliekas vēl šodien labi

samanāmas. Redzami sagrabējuši vārti, tikai to torņus — stabu gabalus
vairs nerotā metalla krusti.

Mūsu nākošā pieturas vieta atkal bija kapsēta paprāvā kalnā, jau reizi

apmeklētā miera un atdusas vieta. Hirša vārdā pieminētajā bēru kambari ir

pārāk tumšs, lai izdarītu labus uzņēmumus bez zibspuldzes. Šoreiz to biju

paņēmis līdzi. Izgaismotus, ieraudzīju sažuvušus vainagus, piemiņas
lentes, galdveidīgas nestuves šķirsta novietošanai. Cik patīkami redzēt

nesalauztas un nesabojātas relikvijas. Te vandālisms nav vēl cieņā. No

kapsētas brīnišķīgs apkārtnes pārskats.
Tuvu atrodas Vējavas pilskalns. l Tas nebija ilgi jāmeklē. Tā plakums

ir apmēram 20 x 20 metri, laimīgā kārtā nav apaudzis kokiem, lai gan

dažs krūms jau rēgojas. Ļoti stāvas ir austrumu un rietumu nogāzes.

Dienvidu pusē samanāmas tādas kā terases. Ziemeļu pusē, t.i. pret

lielceļu, labi saglabājusies senā uzeja. Plakumā nav uzbedumujeb vaļņu.
Man patika šis, tik mežonīgais, mežā ieaugušais pilskalns. Varens

vidzemnieks! Ļoti izteiksmīgs senču darinājums, kaut vai salīdzinot ar

Lubejas v.c.kalniem.

Vasarā nekāds skats no Vējavas pilskalna nepaveras, jo nogāzēs

saaugušie koki to neatļauj. Bezlapu laikā varētu mēģināt nofotografēt, jo

pilskalna apveidi ir mazliet samanāmi no rietumu puses.

Liela soļošana iznāca apkārt Naglas ezeram ar tā skaisto apkārtni. Tā

dienvidu pusē redzams 65-70 grādu stāvs un ļoti iespaidīgs kalns. Tā
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viena nogāze attīrīta no kokiem slēpotāju nobraucienam. Ezera krasti

stipri aizauguši. Tepat ar roku aizsniedzams Lubejas pilskalns, kurā biju

pirms pāris mēnešiem, tā ari pašu plakumu neatrazdams, lauzdamiespa

brikšņiem. Šoreiz notika tieši tāpat, jo kā vēlāk noskaidrojām, dzirdot

kādas sievas paskaidrojumu, pats pilskalns atrodoties tur, kur jau

izstaigājāmies. Diemžēl, tam nav izteikta plakuma. Nelielā, neaizaugusī
kalna virsotne ir parasta mālaina pļava bez samanāma kultūrslāņa,

pazīstamajām pilskalnu formām un apveidiem. Tautā tas saukts par

Pelnu kalnu. Neesot mītņu kārtai, aizdomas varētu krist uz iespējamo
Elku kalnu(?). Vairāk izteiksmīgs ir ceļa līkums ap šo milzīgo, gareno

kalnu.

Tālāk, uz Gaiziņu!
Gaiss-zinis, proti, tāds, kas zina laiku, vai pēc parādībām uz kura

attiecīgās gadskārtās un dienās nosakāms turpmākais laiks — vai būs

agrs pavasaris, vai sausa vasara, vai agri salnas rudenī, vai barga ziema

u.t.t.

Mums joprojām veicās, jo, nedaudz pastaigājuši pa lielceļu, tikām

uzņemti vieglos spēkratos. Braucām kopā ar jauku tautiešu ģimenīti. Kā

noskaidrojās, ari viņi — uz Gaiziņu. Uzkāpuši tā virsotnē, šķīrāmies.
—„Beidzot, milzi, esmu līdz tevīm aizkļuvis, bet tu mani sāpini —

tādskrūmiem aizaudzis, dubļains, pat staigns, Gaiziņ!" Nopūta.

„Tik tiešām tas Tu? Nabadziņš, Tevi vēl moka ar muļķīgu

būvlaukumu. Viss — ņigu ņegu. Top skatu tornis, -fū!"

Kā mierinot, Gaiziņš mūs vedināja aiziet līdz Golgātai — ziemeļu

nogāzei. Kādēļ tāds nosaukums — nesaprotu. Šeit, tāpat kā pie Naglas

ezera, kalna nogāze atbrīvota no kokiem un krūmiem. Te vismaz

nocirstie krūmi aizvākti, parasti tos atstāj — labi kaklu laušanai
...

Golgātā izveidots slēpotāju nobrauciens. Vēl labāks ir skats uz Kaķīšu

ezeru, kur tobrīd tā tālākajā krastā, piekalnitē lieliski rotaļājās saules

mākoņu skrēja. Ir sajūta, ka kāds liels, neredzams spīdina ar kabatas

laternu, te vienā, te otrāvietā. — Neaizmirstami!

Manā skatījumā Gaiziņa apkārtne nav īpaši interesanta un skaista.

Varbūt agrāk bija! Pārāk viss aizaudzis krūmiem. Neredz ne senu un

cienījamu, ne jaunu, skaistu un dzīvotspējīgu saimniecību. To vietā ir

saradušās bezjēdzīgas un negaumīgas tūristu mītnes — ūķi, jeb barakas.

No Gaiziņauz Bērzauni izbraucām caur bijušo „zonu". Proti, braucām

pa izbetonētu ceļu. Tā abās pusēs vēl nesen bijis poligons. Nu, lūk! Pašā

Vidzemes sirdi! Atkal smird pēc raķešu uzgaļiem un tanku kāpurķēdēm.

Nē, paldievs.

Smaidīgais un sakarīgais auto vadītājs, kas ar milzīgiem spēkratiem
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izved no meža tikpat milzīgus kokus, pastāstīja mums par netāli esošo

Aronu pilskalnu. Tas atrodoties pie Madonas - Pļaviņu šosejas, ļoti labi

saredzams no ceļa, neapaudzis kokiem. Līdz šim biju redzējis pilskalnu

vienīgi fotogrāfijās.
Viss liecināja par to, ka jābrauc turp. Mēs bijām tik tuvu. Aiziet!

Kad to ieraudzījām, redzamais pārspēja iedomāto. Vienkārši —

satriecoši!

„Ej, ir gankalniņš!"
Cik var jūsmot par pilskalniem, tos pieminēt, tos „ieņemt"? Tici, var.

Izjūti šo lieliskumu vienreiz, un tu tiksi pieveikts. Tā ir tava zeme,

draugs. Tava! Šie liecinieki, šie pilskalni, šie patiesie mākslas darbi.

Neizdzēšami, vienreizēji. Te viņš ir, vēl viens, Aronietis. Mūsu priekšā,
stalts un skaists.

Aronu pilskalns, saukts ari Gultas kalns 2 atrodas pie Brencēnu

mājām. Tā plakuma malā aug daži skaisti ozoli. Pilskalns nav apaudzis
kokiem. Ļoti stāvas nogāzes. Tā dienvidrietumu galā ir divus metrus

augsts valnis. Laba uzeja.
Pilskalns paceļas vismaz 15 metrus virs pļavas. Tā senā apdare ļoti

labi saglabājusies. Pilskalna apkārtne sakopta, pļavās nopļauta zāle. Ir

savādi, sēžot pilskalna plakumā zem ozoliem, noskatīties uz šoseju, kura

atrodas nepilnu puskilometru no Arona, un vērot pa ceļu pārvietojamies
savādas ierīces — automašīnas. Savādi ari tādēļ, ka Aronu pilskalns

palīdz ātri aizmirst tagadni. Un vēl: šis pilskalns ir viens no skaistākiem

ne tikai apkārtnē, bet visā Latvijā. Vibrējošs, veselīgs, to apņem aura —

tādu es viņu izjutu.
Kalns, bet ne tauta.

1985. gada Viršu jeb Silu mēneša29. dienā.

1 EB LP IV, 147. lp.
2 Ibid. 137, lpp.
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42. Ziemeļvidzeme un Igaunijai atņemtā zeme:

(Vidzemes šoseja — Gaujiena — Karva — Apekalns —

Korneta — Starij Izborska — Petsseri — Vöru — Vijciems
— Trikāta — Valmiera).

Irjauki sastapt draugus
un kopā padzīvot.

Ir skaisti pazīt zemi

un viņu apceļot.

Vidzemes šoseja — cik gan par viņu ir braukts!

Baložkalns ar seno krogu un Brīvdabas mūzeju Juglas ezera krastā.

Kultūras nams un pagrieziens uz Berģiem, kā ari ceļš uz Jaunciemu, un

virs galvas — gaisa tilts. Šeit piemērota vieta balsot, jo tālāk ceļš slīd

lejup. Abās pusēs plašas mitras pļavas; Rīgas pilsētas robeža;

autoserviss. Apvedceļi Daugavpils un Tallinas virzienos. No labās

puses pievienojas vēl kāds ceļš — Rīgas aplis. Braucot no Kurzemes,

Zemgales vai Pārdaugavas un šķērsojot Salu tiltu, spēkrati „izveļas" tieši

šajā vietā, un te vieta īkšķim; augšup, lejup. Vēja brāzma un smacene, no

autoriepām šķīstošie dubļi, bremzes, durvju piecirtiens — uz priekšu!
Tā— gadiem

...
vismaz no 1970.

Līdz Garkalnei (Ropaži) ceļš ir taisns, taisns un garlaicīgs, kur pa

kreisi paliek apdzīvotā vieta un pa labi — pagrieziens uz Mālpili. Aiz tā,

mežā liegums jeb militārā zona — poligons. Tadceļš griežas mazliet pa

kreisi — augšup, pāri dzelzceļam un atkal: taisni, taisni līdz Sēnītei. Pa

ceļam vēl necila vieta — Vangaži, kur saceltas bezgaumīgas piecstāvu
betona un baltu ķieģeļu mājas. Te mudž no „sieriem"i — vairāk kā

saprašanas, jo netālu Vangažu dzelzsbetona konstrukciju rūpnīca. Šeit uz

ceļa bieži „aizāķē" smagos vāģus —ja tie brauc tukšā, nosūtapēc kravas

uz šo rūpnīcu.
— Vislielākās pasaules skumjas — dzīvot Vangažu jaunajā

dzīvojamā rajonā un strādāt dzelzsbetonakonstrukciju rūpnīcā...
Par laimi pie Vangažiem ceļalabajā pusē, piekalnītē, saglabājusies daļa

no senas rijas. Šķiet — tā garlaikojas ...

Man patika, un to vienmēr

pavadīju ar skatienu, jo tajā saskatīju mīlestības iezīmes...

Pirms pagrieziena uz Inčukalnu blakus autoceļam atrodas neliels

purviņš. Rudeņos, kad kādā svētdienā „iesākas" ogošana, 2 ir savādi
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noskatīties, kā baru bariem „dūšīgie" ogotāji drāžas purviņā, cenšoties

viens otru pārspēt, jo neviens negrib palikt bez guvuma.

Vidzemes šosejas 40. kilometrā joprojām ļaudis piestājas pie Sēnītes.

Turp vizina ari Rietumu „letiņus". Cienā un dzirda. Dažu reizi veiksmīgi,
citu — nē.

Ap Sēnīti ir labi izbūvēti ceļi, krustojumi, tilti, nobrauktuves v.c. Pa

kreisi lejup pāri Gaujai aizvijas ceļš uz Valmieru caur Straupi. Taisni

turpinās ceļš uz Vidzemes ziemeļaustrumiem: Cēsīm, Raunu, Smilteni,

Api,Pleskavu —Krievijā. Pa labi nogriežas ceļš uz Inčukalna dzelzceļa

staciju un lielo mežniecību.

Pirms Lorupes gravas Inčukalna pagastā saglabājusies divstāvīgā

sarkanķiegeļu ēka netālu no Klāsmeriem, bet ceļa otrā pusē Brenguļu
saimniecība un bijušās muižas ēkas. Šeit, Imanta Ziedoņa un citu gribošu
un darbīgu ļaužu vadībāatbrīvoja dižozolus no krūmiem. Diemžēl, netālu

atrodas sudrablapsu audzētavaInčukalns, un smirdoņa. Saimniecība —

miljonāre, jo par dārgajām ādiņām ieplūst rietumu valūta. Pretim

kantorim nesen, šī gada rudeni, nositās daudzi nevainīgi bērni, jo
autobuss ar tiem ietriecās tikko izraktajā milzīgajā grāvī šķērsām ceļam.
Te mēnešiem būvēja gājēju tunneli. Acīm redzot nav bijispietiekoši daudz

norāžu un apzīmējumu ...

varbūt autobusa vadītājs vainīgs? To pieminu
nevis sensācijas dēļ, bet tādēļ, ka braucot pa pazīstamu ceļu, tu arvien

reaģē uz zināmām vietām, piemēram: te pa labi pie Vangažiem noslīcis

dīķi mazs zēns, bet pie tiem vītoliem nositās visi spēkratos braucošie; uz

Lorupes tilta kāds sadzēries, braukdams ar smago auto pa nepareizu

pusi, nonāvēja piecus pretim braucējus; pirms leriķiem kāds „apdauzīts"

pašizkrāvēja vadītājs izgrieza no sānu ceļa, neskatīdamies pat kur brauc,

iznākums — atkal līķi. Tā kā pats esmu cietis auto sadursmēs, redzējis

šķistam automobiļu un cilvēku locekļu daļas ...

Pie šiem kokiem es

stāvēju četras stundas lietū un sniegā, bet pie tābērza man milzu ātrumā

virsū brauca sadzērušies padomieši. Citur mūs bez iegansta apturēja

autoinspekcija, un iepretim Drabešu ciema padomei grāvi ieslīdēja 28

tonnu kravas spēkrati ar betona paneļiem. Aplauza dažasapses...

Šis ir nebeidzams stāsts, pareizāk: apnīkstošs stāsts.

Bet kā palika ar jauki apkoptajiem dižozoliem? — Tiem apkārt no

apaļām kārtīm izveidots nožogojums. Labi; vismaz traktoristi apbrauks
ar likumu. Cerams. Negribēs ielocīt bleķus... ja ne rūpes par ozoliem.

Ticu, Klāsmeru un Brenguļu ozoli piedzīvos citus laikus.

Izskatīgs ir tilts pārLorupi, tikai kļuvis par šauru. Izbūvējot divpusīgu

šoseju līdz Siguldai izmantos ari seno ceļu, kas Lorupei pārlokās dziļā

gravā. Šajā vietā saglabājies sens akmens tilts. Gravas otrās puses malā
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atrodas īpatnais Starpas krogs, kas izskata ziņā veido tādu kā pakavu.
Pirms Siguldas robežas ceļa kreisajā pusē skatāmi Pirmā pasaules kara

vācu karavīru Brāļu kapi. Tie iekārtoti nelielā, apaļā kalniņā, kas apjozts
ar mūra sētu.

Senāk katram kritušajam bijis savs krusts. Pēc 1944. gada tie

pakāpeniski nolauzti, apgāzti un sadauzīti. Austrumvācijas kompartijas
ģenerālsekretāram apciemojot Latviju, Valters Ulbrichts un „svīta"

apmeklēja daudzos vācu karavīru kapus (Ulbrichta vēlēšanās), problēma
tika ļoti vienkārši atrisināta. Lai Siguldas kapi izskatītos sakopti, aplauza
un aizvāca pārējos, vēl palikušos krustus, atstājot vienīgi kopējo

pieminekli — milzīgu granīta bluķi, kurā ieraksts par kritušajiem u.t.t.

— Jādomā, „satelītu vadonis" palika apmierināts.

Pie dzelzceļa, ceļa labajā pusē redzama kādajauka izskata sena muižas

ēka, to var saskatīt starp milzīgajiem kokiem. Tālāk ir atkal krustojums
— ceļš uz Gaujas senleju, bet pēc puskilometra — pagrieziens uz

Mālpili. Te var iegriezties ēdnīcā Raibais Suns (tā šo vietu iesaukuši, bet

„oficiāli" tāda nosaukumanav). Nez' kādēļ tāds nosaukums? Siguldas
otrā galā pa labi —vēl vieni Pirmā pasaules kara kapi, bet tiem pretim —

skaista, sarkana ēka. Pie pilsētas robežas izbeidzas ātruma ierobežojums
— 60, un pēc tam iznāk braukt cauri četru milzīgu vītolu gatvei.

Drīz klāt Līgatne. Braucot uz laukiem, mūsu Mežuplejām, dažreiz

nogriezāmies Nītaures virzienā, bet šoreiz — nē, jo braucām uz

Ziemeļlatvijas augstieni. Līgatnes pievārtē, kreisajā pusē ir skaistas

pļavas ar nelielu ieplaku — kādreiz te esot bijis apakšzemes avots. Otrā

pasaules karā aviācija vairākkārtīgi uzhdojusi šīm vietām un sprādzienos

avots aizbērts. Blakus pļavām no bumbošanas paglābušies 30-tos gados
celtā pasta un telegrāfa ēka, bet kaimiņos ir skaista, sena aptieka un vēl

tālāk — liela pienotava. Līgatnē saglabājušās 20-to gadu dzīvojamās
ēkas. Jauka kapsēta, protams — kalniņā. Tajā neliela mūra kapliča ar

smailu torni un tēlnieka JansonaNeatkarības cīņu piemineklis. Uzreiz aiz

Līgatnes robežas, lejup stāvs nobrauciens, jo ceļu šķērso straujā Līgatnes

upīte, īsta dzirnavupe, jo tās posmā uz augšu, kādos 15 kilometros

izvietojušās vismaz sešas līdz septiņas ūdens dzirnavas. Vienās iznāca

pabūt. Tās ir trīsarpus stāvus augstas, stabilas, kārtīgi celtas un labi

saglabājušās. To pēdējo īpašnieku labi pazinu, bet ari tas pieder pagātnei,

jo Kocenieks tagad „sēž" — desmit gadi! It kā par automašīnu zagšanu

un pārdošanu ...
nezinu

...
Kratīšanā pie viņa atrada Solžeņicina

Archipelāgu, Zirnīša grāmatu par Andreju Eglīti v.c. Bija jauks —

smaidīgs, laipns un izpalīdzīgs cilvēks. Kopā gājām uz Ganelina trio

koncertiem (mūsdienu brīvā džeza mūziķi no Lietuvas), braucām uz
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Bausku un Rundāli v.c. Kocēnieks bija tipāžs, cilvēks ar drosmi un

„apjriezieniem".
Šādas pārdomas izraisa Līgatnes upe.

Ceļā uz Gauju tā tek garām Līgatnes papīrfabrikai. Daiļa ir upes

apkārtne. lesaku apskatīt!
Nedaudz aiz Līgatnes upes, kalnā pa labi, bija pamests un

pussagruvis krogs — citādu to neatceros, bet pirms pāris gadiem kādi

uzņēmīgi ļaudis atjaunoja tā izjukušos mūrus, uzlika jaunas spāres,

jumtu, sakopa aizaugušo dārzu. Tagad ir patīkami braukt garām.
Pēc astoņiem kilometriem sasniedzām leriķus. Vieta slavena no 1919.

gada cīņām. Ceļa kreisajā pusē neliela spēkstacija — strāvas apakšstacija.
Izskatās, ka uzcelta Latvijas laikos(?).

Lielceļu šķērso sena ozolu gatve — vietējas nozīmes ceļš. Aiz

pagrieziena pašā ceļa malā pa labi atradās vienkāršs un skaists

Neatkarības cīņu piemineklis. Veidots no šūnakmens, kas apmēram

divarpus metrus augsts. Tā priekšā kaps. Pieminekli iecirstas trīs

liesmiņas un zobens; attiecīgi: baltā un sarkanā krāsās. Ap bijušā

pieminekļa vietu sastādītas liepas un eglītes. Mēdzu šeit uzkavēties.

Neatkarības cīņu piemineklis pie leriķiem nozuda 1981. gada Vilku

mēneša sākumā, bet varbūt mazliet agrāk. — Riebīgi!
Piecas minūtes vēlāk braucējiem paveras brīnišķīga ainava: Melturu

krogs pie pagrieziena uz Spāri, Amatas ieleja ar tiltu, un otrā krastā
...

pakalni kāpj, kāpj, izveidojot skaistu etnogrāfisku Vidzemes segu.

Cik viegli ripot lejup, tik grūti — augšup, īpaši, ja uzbrauciens ir garš

un ilgstošs, kā šeit. Ziemā šis ir ļoti grūts ceļa posms, kas izbeidzas pie
viadukta. Dalās ceļi: Cēsis desmitkilometri, pa kreisi. Nesen izbūvētais

ceļš nav atrodams uz pavecākām kartēm.

Izbraukuši cauri šim krustojumam, varējām vērot Drabešu ciema

padomes ēku labajā pusē - bijušais pagasta nams, bet 400metrus tālāk

— pagrieziens uz Ērgļiem, 54kilometri. Šis ir ceļš caur Amatu un Kosu;

ari uz Mežuplejām. Gandrīz tam pretī atrodas vēl viena ļoti sena celtne —

milzīgais Vāveres krogs.

Pie vecā Cēsu pagrieziena Eglītē var ieturēt azaidu un kratīties tālāk.

Brauciens pa Vidzemes šoseju ziemeļaustrumu virzienā ir skaists un

neatkārtojams. Garām paslīd Jurģu kalns, un saskatāmas Gaujas zilās

tāles, tad Kaķu krogs, Bērzu krogs, Līča krogs — tie visi vēl stāv,

liecina. — Jā, krogiem nav bijusi laba „slava", bet, dažādos laikos, šiem

cilvēku satikšanās punktiem ir bijusi sava veida sabiedriska nozīme. Galu

galā — krogos daudz kas notika svarīgs toreizējam latvietim.

Ja krogi vairāki, tad Līzespasts tikai viens, proti: tieši pretī
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pagriezienam uz Trapeni. Ari šeit dzīvo ļaudis. Nekādulabierīcību. Bet

mēs bijām nolēmuši apskatīt Staldu pilskalnu un aizbraukt uz Gaujienu.
Pilskalns atrodas pie Palsas upes netālu no tās ietekas Gaujā. Uzreiz

to neatradām. Nācās jautāt apkārtējo māju iedzīvotājiem. Tie izstāstīja, un

parādīja ceļu. Šis ir viens no visneizteiksmīgākiem pilskalniem, kādu

esmu redzējis.
Jau 20-tos gados Pieminekļu Valdes darbinieks A. Gusārs to

uzmērot,3 atrada pilskalnu apaugušu ar skujkoku mežu; piedevām — 40-

-tos gados te bijuši vācu ierakumi (Otrais pasaules karš).
No šejienes nav tālu Gaujiena. Turp ari braucām, un tuvojoties šim

ciemam no dienvidiem, tas izskatījās krāšņs un iespaidīgs ar Gauju
priekšplānā. Saskatāmi divukalnu apveidi. Tos vienu no otraatdala upe

un lielceļš.

Gaujiena ir bijusi milzīga Ziemeļvidzemes muiža, kurai 1638. gadā
nodevas maksājuši vairāk kā 100 zemnieku.4 Ciemā saglabājusies liela

daļa muižas ēku. Bijušo kungu namā— pilī ari tagad„kungi" — Izpildu

komiteja. Ja nemaldos, tad kaut kāda ēkas daļa ierādīta ari skolai (?). Ap

pili sakopta apkārtne: skaistas puķu dobes un tajās dažādi ziedi,

krāšņuma krūmi, mauriņš ...

Ēkas izbalsinātas. Tajās dzīvo ļaudis.

Protams, pēc ūdens viņi iet uz aku, un uz ateju — ārā aiz kūts. Visur

varēju dzirdēt tikai latviešu valodu. Daudzbērnu.

Vairākās vietās saglabājusies pat augstā muižas mūra sēta, bet senās

kapenes pussagruvušās, aizaugušas un izpostītas. Nav vairs vecā koka

tilta pāri Gaujai. Tā vietā jauns, betona. Pilsdrupas turpina drupt, bet

vismaz izcirsti liekie krūmi. Jāzepa Vītola dzimtajās mājās Atmiņās ir

iekārtots neliels komponista piemiņas mūzejs.
Grūti pieņemt vienu— baznīcas kalnu, jo te, skaistā dievnamavietā

atrodamas tikai nelielas, aizaugušas akmeņu un ķieģeļu kaudzes. Pašā

kraujas malā redzami lielāki, vēl nesašķelti bluķi.s Vēsture nelutina un

neiepriecina latvieti, kurš apstaigā senās, kādreiz nozīmīgās vietas. No

bijušās baznīcas vietas brīnišķīgs skats uz Gauju. Tāatrodas vismaz 30

metrus zemāk.

Starp citu, Gaujiena ir novietojusies B5 metrus virs jūras līmeņa.

Kādreiz, 20-tos gados te bija ģimnāzija, baznīca, aptieka, biedrības nams,

11 veikali (!) un kādas 30 mājas. Pilskalns Gaujas krastā un vēlā dzelzs

laikmeta kapenes. Baznīcu cēlis Jānis Brauns 1890. gadā... Ko teikt, —

daudz kas no senās godības šeit vairs nav atrodams, bet Gaujienā vēl

nevaldabezcerība un iznīcība, kura ir tik izplatīta daudzos senos Latvijas
lauku centros.

Tomēr: "Gaujiena, Tu paliksi man mīļā atmiņā. Paliec sveika!"
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Pēc Gaujienas apskates ieteicu uzmeklēt Karvas Neatkarības cīņu

pieminekli, jo lidz šim neviens no maniem draugiem to nebija redzējis.
Viena meiča nebija sajūsmā par šo ideju. Nācās pierunāt. Izdevās...

pierunāt, bet ne atrast, sekojošu iemeslu dēļ: kādu stundu veltīgi
centāmies, salīdzinot ar vecajām kartēm, noteikt pieminekļa atrašanās

vietu, — velti! Tad griezāmies arjautājumu pie kāda ļoti laipna vīra, kurš

pļāva zāli. Laucinieks paskaidroja, ka tepat jau esot, — tikai pāris simts

metrus tālāk pa šo ceļu jāejot, labajā pusē ceļam atrodoties šī vieta. Tikai

vieta,—jo pieminekli esot aizveduši ar auto celtņa palīdzību kādā nakti,

varbūt trīs gadus atpakaļ, varbūt divus.

„Paldies. Uz priekšu! Jāatrodvismaz vieta."

—Nekā! Nerodas. Kad visas cerības bija pazaudētas, mans ceļabiedrs

steidzīgi devās krūmos savās vajadzībās. Noskatījies piemērotu vietu,

viņš lapās pamanīja tādukā palielu četrstūrainu akmeni. — Liktenīgi! Tā

bija meklētā vieta (vēlāk bieži smējāmies par šo atgadījumu). Pieminekļa
akmens pamats atradās starp diviem stādītiem bērziem, apmēram sprīdi
virs zemes. Tā laukums varēja būt 70 x 80 centimetri (?). Karva, vai ne?

Nekad neesmu redzējis avīzēs vai žurnālos šī pieminekļa attēlu, pat

Latvijas laiku izdevumos nē. Hm.... Iznāca vienīgi lasīt šī pieminekļa

aprakstu.6

Bija vēla pēcpusdiena. Nolēmām vēl apskatīt Apukalnu (Opekalnu).

Turpinājām braukt ziemeļaustrumu virzienā. Kalns atrodas kādu

puskilometru no šosejas, tās labajā pusē. Uz kalnu ved labs akmens

šķembu ceļš, kāds nebija iepriekšējā vasarā. Kalna virsotne ir 235 metrus

virs jūras līmeņa. Kalna galā atrodas no 1774. - 1779. gadam celtā mūra

baznīca, kura ir visaugstāk stāvošā baznīca Latvijā. Luteriskā draudze.

Šodien dievnamuuzmana un aprūpē pāri par 80 gadu veca sieviņa. Kāpj

pat tornī zvanīt! 300metrus no baznīcas iepriecina vēl labi saglabājusies

pērmindera divstāvīgā koka māja ar saimniecības ēkām. Netālu atrodas

bijušā kroga drupas. Māmuļa apkopj ari nelielu dārziņu ap māju.

Saka, ka ziemā gan esot pagrūti, īpaši, ja ceļš nav izšķūrēts. Pēdējo
Ziemassvētku dievkalpojumā, kuru vadījis mācītājs no Alūksnes (20

km), esot bijušas četras sieviņas ... Dievkalpojumi notiekot dažas reizes

gadā.
Pa kreisi no baznīcas iekārtoti kapi, — seni. Tajos atrodami divi 17.

gadsimta zviedru virsnieku kapakmeņi stabu veidā. To augstums 180 -

200centimetru.
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Uzkāpuši baznīcas tornī, varējām saskatīt Alūksni. Pārņem garīgs

saviļņojums, raugoties dzimtenes tālēs. Varbūt tā ir tā vienība, tas

sakausējums, kas joprojām mūs vieno
...

Šī ir vienano visskaistākajām

Latvijas vietām. — Mēģinietkādreiz tur nokļūt.
Ja labi zinātu, kur ar skatienu jāmeklē Korneta(Drusku) pilskalns, to

varētu saskatīt no Apekalna. Tas meklējams otrpus šosejai, varbūt tikai

septiņus kilometrus no Apekalna baznīcas. Daži saka, ka augstākais

Latvijas pilskalns ir vienā augstumā ar Dēliņkalnu (271 m).

Guntis Eniņš savā grāmatā Tepat Latvijā rāda attēlu no Drusku

pilskalna,7
gan par to nekā neminot, un neviļus, jāķeras atkal pie E.

Brastiņa ,Pilskalniem", kur pieminēts, ka Dēliņkalns ir 274 m augsts, un

saka, ka pilskalns Veclaicenes pagastā (Komēta) ir nedaudz zemāks. 8

Lai notiek! Braucām uz Kornetu. Tuvojās rietiem. Izbraucot cauri

ciematam redzējām saceltas jaunas ēkas — Līvānu mājas. Aiz tām sekoja

pagrieziens pakreisi. Puisis strauji apturēja spēkratus. Apstulbām.
— Mirdzina. Spīguļo. Laistās. Saule raida savus zeltītos starus pret

kāda ļoti stāva un skaista kalna galotni. Ak, Dievs, kāda brīnišķa Tava

pasaule! Balts ceļš, kas uzvijās kalnā; saule, kura lauza savus starus pret
kalna apveidu; tīrais, rudenīgais gaiss un dzidrās debesis. Zeme, mana

— senatne, mana — Latvija, mana!

Visi pieci bijām pārliecināti, ka esam atraduši pilskalnu. Ko cēlāku vēl

var iedomāties: pilskalns, un tāmūs sagaida saulei rietot. Apbrīnojami!
Ko gan vēl? Uz priekšu, augšup. Izrādās, ne tik vienkārši. Stāvs kāpums.
Varbūt70 metrus virs ceļa. Vietām— mālains. Ļoti slīd. Ne visai gribas
nobraukt lejup uz dibena visu šo gabalu. Beidzot augšā. Piķis un zēvele,

cik skaisti! Vā! No vienas jūsmas otrā
...

Vislabāk pārredzama ziemeļu puse. Tur igauņu zeme. Redzamība

vismaz 50 kilometru. Kaut kur, nedaudz uz Kornetas ciemata pusi, kāda

no tālākajām virsotnēm ir Munamegis, augstākais kalns Igaunijā, varbūt

ari Baltijā — 318 metri. Tieši atpakaļ raugoties uz ceļu, pa kuru

atbraucām, izdalās jaunu māju puduris. Šis lielceļš aizvijas ari uz

ziemeļrietumiem. Mums aizmugurē palika kāds milzīgs kalns. Mazliet

tālāk — otrs, mežains. „Drāzāmies" uz netālo, milzīgo kalnu. Nejutu

soļus — lidoju. Nejutu laiku, telpu.
— Ak, vēl skaistāk! Vai skaistumam ir robežas?

Raugoties no šī kalna mazliet ieslīpā leņķī uz iepriekšējo, kurš izdalījās

apvāršņa lokā ar trijotni tā virsotnē: viņš, viņa un mazais. Ģimenīte.

Izskatījās labi, izskatījās lieliski. Šie Dieva radījumi... pret debess jumu.

Apjumti, pasargāti, vienoti. Saskaņa.

Strauji krēsloja. — Vajadzēja domāt par telts uzstādīšanu piemērotā
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vietā. No piemērotības nekas neiznāca. Smieklīgi un savādi izskatījās
mūsu telts kādā nogāzē, lauku vidū

... gaismai austot.

Bet tas nekas. lepriekšējā vakarā pustumsā samērā veikli sagatavojām

mietiņus. Grūtāk gāja ar brīvas vietas sameklēšanu, jo izrādījās, ka bijām

iekārtojušies ganībās, pārbagātās ar govju „kūkām". Ne tikai ganības ...

nevarējām tumsā un apkārtnē sameklēt dzeramo ūdeni. Tik vien kā kāda

aizgruvusi aka ar smirdošu ūdeni pie puspamestām, varbūt apdzīvotām,

mājām — dažreiz grūti saprast. Lejā krūmos, kur it kā vajadzēja būt

ūdenim — strautiņam vai ezeriņam, bija tik staigns, ka pasarg' Dievs.

Visbeidzot atradu izeju. Pašā lauka vidū bijanovietota baļļa — govju
dzirdināmais trauks. Navjau liela „skāde"; ja govis dzer, kādēļ mēs ne?

Un mierinot sevi: „Tās jau te nav bijušas vairākas dienas, un ūdens ir

uzkrājies no pēdējā lietus..."

Protams, skrienamais nepiemetās, un pie tumsā un ātrumā izveidota

ugunskura bija veselīgi iedzert kaut ko karstu, jo laukus bija pārklājusi

spēcīga sarma. Salnas, — ir taču rudens, — septembris.

Ģimenīte iekārtojās spēkratos uz dusu, bet mēs divatā joprojām —pie

ugunskura. Stipri vējoja, bet jauki bija pasēdēt, sakļauties tuvāk, pašiem,

lūpām. Mēness. Pilskalns. — Pati pilnība.
Viens es telti būtu sasalis ragā. Pat divatā, pret rītu kaut kā pūta, vilka,

sala. Izrausos no telts vēl krēslā. Līdz saullēktam varēja būt vēl stunda.

Teciņus vien līdz govs baļļai, lai, vismaz nomazgājot seju, justos žirgtāk,

un aidā, pētniecības pārgājienā. Man īsti neticējās, ka vakardienas divi

redzētie lieliskiekalni ir pilskalns. Atcerējos 1939. gada publikāciju, kurā

attēlotais Drusku pilskalns bija apaudzis ar mežu un tā vienā galā,

plakumā bija uzcelts augstuma atzīmes tornis no koka. Piedevām, blakus

pilskalnam vajadzēja atrasties ezeriņam.
lesāku virzīties apaugušā kalna virzienā. Sameklēju kādu taku un pa to

kāpu augšup. Patiesi, pa kreisi lejā rēgojās ezera melnums. Ahā, būs īsti!

Nelaime tikai tā, ka taka tik bieži nebija lietojama. Ziemeļvidzemē pirms

pāris mēnešiem bija milzīga vētra. Tā bijapārlauzusi 100-gadīgās priedes

kā skalus, ne galotnes, bet resno stumbru vidus.

Tā nekas, iespaidīgi!
Soli pa solim rāpos augšup. Vietām — pēdu pa pēdai, līdz biju

plakumā. Tā tālākajā galā patiešām ieraudzīju augstuma atzīmes torni,

tikai sen sagāztu un sajaukušos ar vētras nogāztajiem kokiem. Pret ezeru

bija baigais stāvums. Baismīgi, tomēr līdz ezeram nokāpu. Jā, te ir tie90

metri! Augstākais Latvijā. Neticami!! Ko tiktie senči nav pratuši!
Diemžēl pamērkt rokas ezerā neizdevās, jo sakritušo koku dēļ

negribēju riskēt ar labiem fotoaparātiem. Nebija iespējams uzņemt šo
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pilskalnu no apakšas. Tikai salauztu, saplosītu koku mudžeklis. Kas

attēlā varēs saskatīt pilskalnu pie Kornetas?

Biju pilnīgi slapjšs, jo ietērpšanās divos kamzoļos tikai paātrināja
svīšanu. Uzrāpies vēlreiz kalnā, mēģināju to apiet pa nogāzi. — Velti.

Apmaldījos. Nācās iet atpakaļ. Kad beidzot biju ticis lejā, pļavā,
uzdrāžos gandrīz virsū bullēnam. Paliels. Nabadziņš, dzirdēdams baigo
troksni krūmos, ieņēma cīņas stāju, neviļus pavērsdams savus ragus uz

manu pusi. Nu ko, jozu atpakaļ krūmos. Ar līkumu apgāju buļļus.

Izrādījās, ka to ir vairāki un nepiesieti. Veiksmīgi sasniedzu mūsu

nometnes ugunskura vietu. Draugi vēl gulēja, bet es, lai ari nosvīdis un

nomocījies elsās, jutos laimīgs.
Lēca saule. Sasveicinājāmies.
Drīz cēlās pārējie. Aizkūru ugunskuru. leturējām vieglas brokastis un

braucām ārā uz Vidzemes šoseju netālu no Veclaicenes bijušā pagasta

valdes nama.

Palūkosimies, ko par šo pilskalnu saka Ernests Brastiņš:9

...Pilskalns kā gara kalva stiepjas D-R- virzienā un pie ezera apraujas šaurā

rozā. Šeit tad arī 150 m garā virspuse izlietota kā plakums. Rakumi, ar ko

plakums kādreiz bijis aprobežots, tagad maz redzami, jo kalna virsa pirms
daudziem gadiem tikusi arta. Plakumam abos galos redzamas grāvju vietas ap

0.5 m dziļas un aizmilsušas. Domājams, ka bedumi nav bijuši visai lieli, jo citādi

arkls tos nebūtu iznīcinājis. Pielaižams, ka plakuma ziemeļu sānos,kas lēzenāki,

bijušas viena vai vairākas terases. Tagad viņu tur vairs nav noaruma dēļ.
Dienvidus sāns šim pilskalnam jumta stāvumā (45°) un krīt līdz pašam

ezeriņam šādā kraujumā 90 m. Šis ir vienīgais šāda veida kraujums, kas

pārsteidz ar savu varenumu katru apmeklētāju

leejas plakumā nav vairs skaidri nosakāmas, izņemot kādu ceļu, kas gar

stāvo malu slīpi paceļas augšup. Šķietas, ka šis ceļš izcēlies jaunākos laikos.

Šur turplakumā redzamas ziņkārīgu rakņātāju bedres, kas izraktas pilskalna

smilšainajā zemē. Mītņu kārtas pašā virsū nav nemaz, jo tā aizarta uz plakuma
malām.

Tur tā stipri sajaukta ar dzīvo zemi, tā kā grūti nācās sameklēt dažus trauku

lausku paraugus. Pēdējie diezgan plāni, labi dedzināti un virpoti. Gar malām

sajauktās mītņu kārtas biezums grozās ap pus metru.

Pilskalns apaudzis 100 gadīgiem kokiem un bieziem krūmiem, izņemot

plakuma augstāko vietu, kurā iztīrīts laukums izrīkojumiem.

Apkārtne brīnum jauka un kalnaina. No pilskalna redz pus pasaules it īpaši

uz Igaunijas pusi, kur tālumāpaceļas Munamegis. Jegors v. Sīvers apraksta šo

skaisto pilskalnu iekš Album baltischer Ansichten, Livland, Nr., 18, 1864.g.,

kur redzams ari šā pilskalna izskats tai laikā.



Apekalna baznīca.*

Apekalna baznīca — 235 metrus virs jūras līmeņa.
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Skats
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Veclaicenes
apkārtnē.
*
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Drusku pilskalns Kornetā. *

Trikātas baznīca.



Kokmuiža.

Valmiera.*
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Tik tālu Ernests Brastiņš par pilskalnu pie Komētu muižas, kuru

uzmērīja 1926. gada 14. jūlijā.
Pie Veclaicenes krustojuma pārdotavā sameklējām pēdējo sulas

pudeli, un braucām tālāk Krievijas virzienā.

Turpmākajā ceļā pa Latviju līdz Igaunijas territorijai novēroju vairākas

ļoti senas saimniecības, starp tām arī 200-gadīgas rijas. Veclaicenes

pareizticīgo mūra baznīca ceļa kreisajā pusē bija pamesta.

Šķērsojām robežu un pirmajā lielākajā igauņu ciemā, Mistso,

apstājāmies pie baptistu lūgšanas nama, kurš, tāpat kā lielākais vairums

koka ēku, bija izkrāsots brūnā krāsā. Neilgs ir brauciens pa Igauniju ceļā
uz Pleskavu, jo krievi ir atsavinājuši igauņiem daļu no Igaunijas

dienvidaustrumiem, līdzīgi Abrenei.

Pleskavas virzienā aizbraucām līdz Starij Izborskai. Šajā palielajā
miestā ap šoseju ir vērojama baigā nabadzība un netīrība, bet pabraucot

nost no lielceļa, redzams skaists, sens kremlis — cietoksnis. Te saceltas

vienīgi mūra ēkas. Cietokšņa iekšpusē atrodas divas baznīcas. Ļoti senas,

attiecināmas uz 13. - 15. gadsimtiem. Diezgan labi uzturētas. Abās

mūzejs. Trešā, ārpus kremļa mūriem, ir dievlūdzēju rīcībā. Dzīvojamās

mājas ir arī no koka. Pie ieejas cietoksnī vecākas sievas tirgojas ar ogām,
āboliem un saknēm — raksturīgi Krievijai. Šeit sastopami übagi.

Cietokšņa dienvidrietumu tornis ir stūrains, pretēji pārējiem, apaļiem,

visvairāk nocietināts, vērsts pret Latviju, un zīmīgi — saucas Tālavas

tornis! Apkārtne kalnaina. lelejā liels ezers, upe, grava,bet pretējā krastā,

tieši pretī cietoksnim — senā pilskalna vieta. Cik pārredzams, ēkas ceļ no

uz vietas iegūstamā akmens, kurš līdzīgs mūsu dolomītam.

Cietokšņa priekšā atrodas nesamērīgi liels un negaumīga izskata

piemineklis — akmens, veltījums Otrā pasaules kara (Lielais Tēvijas
karš) kritušajiem krievu karavīriem. Izskatās jocīgi: šis bluķis pašā

priekšā uz seno mūru un zilo baznīcas kupolu fona...

Petsserus (Pečori) apmeklēju skolas ekskursijā 1963., varbūt 1964.

gadā. Ir saglabājušās atmiņas.

Šķiet, šis ir vienīgais vīriešu klosteris Padomijas rietumu daļā —

(aneksētā territorija), kas vēl darbojas, jo Kijevas Lavru klosteri slēdza

Chruščova laikā. Pečoru pareizticīgo klosteris aizņem vismaz vienu reiz

vienu kilometru lielu laukumu, kur cauri klosterim tek neliela upīte; cauri

senajiem aizsargvaļņiem un mūriem. Klosteri ir plašas katakombas.

Tajās turpina apbedīt mūkus. Ir liela baznīca.
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Pie ieejas uzraksti brīdina par nevēlamībuieiet sievietēm u.t.t.

legājām ar draugu. Izdarīju pāris fotouzņēmumus. Kāds pajauns un

uzbudināts mūks kaut ko kliedza un plātīja rokas. Nedrīkstot fotografēt.

Ņeļzja, ņeļzja\ Kādēļ krievi mīl tik daudz ierobežojumu un aizliegumu?

lekšējā pagalmā, celiņā uz baznīcu novietots uzraksts: Hoda ņet Tieši

tulkojot — Gaitas nav.

Mannegribējās vairāk lasīt šos uzrakstus, klausīties šos iebildumus,

apbrīnot šo vietu. Kaut kas šajā, Padomijā atļautajā, kristietībā nebija

patiess.
Petsseros darbojas luterāņu draudze. Tai irmilzīga baznīca. Pilsētiņa

ir sen pazaudējusi savu spožumu, un vēl daži palikušie igauņi ir

pārkrievojušies.

„Apostījuši" Krievzemes „viesmīlību", iebraucām vēlreiz Igaunijā.
Vahtsellinā, kurai braucām garām, bija sens krogs un lielas pilsdrupas.
Patīkams iespaids palika no Voru. Tā ir skaista, tīra pilsētiņa. Dzird

vienīgi igauņu valodu. Ezera krastā iekārtotas peldvietas. Senajā parkā
atrodas igauņu rakstnieka un folklorista Fridricha Reinholda Kreicvalda

(1803.- 1882.) piemineklis. Netālu, gandrīz piepaša ūdens atpūtāmies uz

lieliem akmeņiem; uz viena no tiem bija iekalts gada skaitlis 1859. N. 3

un savādas zīmes, līdzīgas senlatviešu māju zīmēm. Voru(Viru, Verava)

centrā iepriecina skaistā katedrāle, izkrāsota koši dzeltenā un baltā krāsā.

Vēja rādītājā gada skaitlis 1792. Aizgājām apskatīt ari kādu citu baznīcu.

Redzams, ka tā bija pareizticīgo — krusti liecināja par to, lai gan

baznīcas stils ir tipiski luterānisks(!).

Bija seši pēcpusdienā. Mums neizdevās pilsētiņā paēst, jo visas

ēstuves bija ciet.

Pa ceļam apskatījām vēl Harglas baznīcu. Krēslojot iebraucām Valgā.

Bija jādomā par naktsmājām. Ģimenīte gribēja palikt viesnīcā, jo mazais

zēns, kurš visu ceļu bija iecietīgs, jutās noguris. Draugs pierunāja mani

un L. palikt viesnīcā. Izrādījās, ka katram, kurš vēlas tajā palikt, jāuzrāda
sava pase un jāizpilda īpaša aptaujas lapa! Senāk tā nebija ...

Man bija

pase, bet L. — nē. Mēģināts nav zaudēts. Ilgāk izskaidrojoties, izdevās

dabūtdivvietīgu istabu. Viesnīcas administrātore teica: „Šis ir izņēmums

jums, parasti mēs tā nerīkojamies, — nedrīkstam".

Mēdzu izvairīties no nakšņošanas līdzīgās vietās zināmu apsvērumu

dēļ. Nesen uzceltā viesnīca igauņu Valgā bija pieņemama un ne pārāk

dārga: 3 rubļi vienam pārnākti. Dārgākā istaba — „piecītis".

Kārtīgi izgulējušies, braucām uz Vijciemu. Apvidus no Valkas līdz

Smiltenei ir patiesi latvisks. Jā, Ziemeļlatvija ir vēl izteikti latviska, ja
salīdzina ar citiem novadiem. Manbija jau labi pazīstams šis nostūris, jo
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to biju apmeklējis iepriekš, pirms diviem gadiem. Tad, nolēmis braukt uz

Raunu, aizceļoju uz Vijciemu, jo nobalsotais autiņš turp brauca.

Vispirms piedāvāju saviem draugiem iegriezties Mežmuižā. Latvijā ir

vairākas Mežmuižas tāpat kā Kalna muižas. Toties šī ir neparasta, un lūk

kādēļ: gadsimtu mijā te bijusi sēklu kalte — žāvētava. Apkārtnē ir

skaistas, staltas priedes. To sēklas, kā vienu mežrūpniecības nozari,

sūtīja uz daudzām Eiropas valstīm. Šīm vajadzībām uzcēla īpašu

sarkanķieģeļu trijstāvīgu ēku ar attiecīgām iekārtām tajā. Kalte joprojām
labāstāvoklī, ari iekārtas, — tikai Mežmuižāviss apklusis un rāms. Ne

darba roku, ne vajadzību. Vietējā mežniecība ir nodomājusi iekārtot

mežniecības mūzeju. Laba doma. TādaLatvijā nav. Vai vispārīgi kaut

kur ir? Diemžēl, divos gados nekas nav mainījies, tā pati tukšā, 1895.

gadā celtā ēka ar to pašu stārķu ligzdu uz garā skursteņa. Vienīgi klāt vēl

nākuši vētras sagāztie koki. Sagruvuši senā kūtiņa, bet dzīvojamā rija

apdzīvota. Par šo vienreizējo nostūri man pirms diviem gadiem pastāstīja

Vijciema iedzīvotāji: kāds pajauns puisis, autobusa vadītājs un skolas

direktors, kurš labi pārzināja novadavēsturi un īpatnības.

Vijciems atrodas astoņus kilometrus no Mežmuižas. Ciemā

apskatījām skolu, kura uzcelta 30-tos gados. Tai apkārt novietojušās
saimniecības ēkas, ari milzīga klēts ar ļoti skaistām, rakstainām durvīm

uz kurām saulītes etnogrāfisks atveidojums. Cik skaista klēts, tik nejauka

apkārtne — milzīga nekārtība; veci un jauni skolas soli, galdi, darba rīki,

kastes un grabažas kā krāmu tirgū. Vai nav īsta saimnieka?

Vijciemā jauka pienotava, kultūrpasākumu māja, pārdotava v.c.

Gar kapsētu un baznīcu tek Vijas upe. Acīm redzot tā ciems ticis pie
vārda. Kapos daži reti, pat skaisti pieminekļi, bet galvenais — senā koka

baznīciņa. Tā apšūta ar krāšņām skaidām (jumta skaidām). Diemžēl, man

nav zināms Vijciema baznīcas uzcelšanas gada skaitlis. Domāju, ka šī ir

vienīgā šāda veidabaznīca Latvijā.
Netālu no ciema centra atrodas 1863. gadā celtās ūdens dzirnavas.

Pret ūdenskrituma apakšu tām ir četri stāvi, bet divi — pret krastu. Mūra

dzirnavās, kuras uzceltas no pelēkā laukakmens, kreisajā ārsienā

iestiprināta balta akmens plāksne:

Baumeister.

G.A. Matisson.

den 16 Oktober 1863.

Dzirnavās uz Vijas upes saglabājušās ari graudu malšanas iekārtas.

Tās visas ir izgatavotas vācijā, firmaFred. Wegmann. Dzirnavās bija
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izžauta veļa. Bet kas notiks, kad būs caurs jumts ...
Dzirnavām bija un

vēl ir īpaša vieta Latvijas vēsturē, bet izskatās, ka arī šī saimniecības

nozare ..aizskalojas" uz neatgriešanos...

Netālu no dzirnavām, kur Vija met strauju līkumu atrodas kāds

savrups kalns, domājams — sena nocietinājuma vieta. Dažs senatnes

pētnieks te domā atradis slaveno Beverīnu, cits runāpar Celītkalnu, kurš

senajās kaitēs atzīmēts ar vārdu Pilskalns. Blakus atrodas vecā Cetiša

skola, kur tagad iekārtots bērnu dārzs. Kalns ir augstākā vieta apkārtnē,
tas ir 22 metrus augsts, un divreiz pārrakts pie sašaurinātā zemes raga.

Kalna sāni terasveidīgi. Tā vidū saskatāmā ogļu kārta ir vismaz

pusmetru dziļa. Kalns apaudzis veciem kokiem. Brastiņš 10Celītkalnu

apzīmē, kā samērājaunu, reiz paplašinātu, apcietinājumu.

Tuvojoties kalnam no rietumiem iznāca iet garām Dižakmenim

(Lielais akmens) — sens kultakmens. Virs zemes tā augstums varētu būt

ar 65 - 70 centimetri, platums 140 - 150 centimetri, garums, apmēram,

divi metri. Pagājušā gadsimta vidū, šeit, ziemā, slēpojot nosities kāds

jauns poļu kņazs, students. Viņa poļu studiju biedri likuši iekalt akmenī

piemiņas tekstu savam, nelaimīgi bojā gājušam, tautietim.

Pie akmens redzamas rakumu pēdas. Acīm redzot, kāds vēl cer atrast

apslēptu mantu.

Vairāk kā pusotru kilometru ziemeļaustrumos pilskalnam, netālu no

Silaratniekiem mežā kāds uzņēmīgs un rosīgs vēstures un astronomijas

pētnieks veic izrakumus, plašā laukumā atsedzot īpaši sakārtotus milzu

akmeņus, kuri veido it kā rata attēlu
... iespējams, kaut kas līdzīgs saules

pulkstenim jeb senlatviešu kalendāram(?).

Ļoti raksturīgs ir šis Vijciems, mīļš, atmiņā paliekošs.
Pārbraukuši pāri jaunajam tiltam pār Viju, virzījāmies vispirms uz

dienvidiem, tad — ziemeļiem, un veiksmīgi un ātri nokļuvām līdz

Trikātai. Slavens, dzirdēts vārds, saistāms ar seno mūra baznīcu.

Tā kā bija nedēļas vidus, nelikām nekādas cerības uz baznīcas

iekšpuses apskati. Pretī baznīcai labi saglabājusies, bet pamesta

mācītājmāja, bettuvu tai, ceļa otrajā pusē atrodas dzīvojamā māja, kuras

saimniece stulbi jautāja: „Kādēļ jūs fotografējiet?"

Tuvojoties baznīcai dzirdējām neticami jaukas skaņas. Vai ērģeles?
Savādi. Kļuva vēl savādāk, kad izrādijās, ka baznīcas durvis ir atvērtas,

iedegti lukturi, ir cilvēki. Patiesi, — skanēja ērģeles.

Izrādījās, ka viens no trim klātesošajiem man bija pazīstams —

mācītājs Peģis no Cēsīm.

Atcerējos kādu lietainu 1972. gada rudens pēcpusdienu, kad

atgriezāmies no Vidzemes augstienes uz Rīgu. Bijām ieguvuši dažādus
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krāmus: bilžu rāmjus, pinumus, kafijas dzirnaviņas, kurām piltuvīte bija
aizvietota ar vienkāršu skārdeni, grāmatas v.c., līdzīgi romānu

klaidoņiem vai ūtrupes žīdiem. Baigi „gāza", bijām izmirkuši līdz ādai,

bet mūs uzņēma savā mazajā auto šis vīrs, Pegis. Toreiz kopīgi braucām

tikai līdz Līgatnei, jo viņa tālākais ceļš bija — Nītaures baznīca.

Tā pēc 13 gadiem sastapāmies Trikātā. Toreiz viņš bija mācītāja
palīgs, bet šodien pats vada dievkalpojumus vismaz sešas vai septiņas
draudzēs, jo trūkst mācītāju ne tikai Cēsu apkārtnē, betvisā Latvijā.

Izrādījās, ka mācītājs Pegis ieradies šeit, lai sagaidītu Gaujas
NacionālāParka pārstāvjus, kuri vēlējušies tuvāk iepazīties ar Trikātas

baznīcu un apskatīt to. Ērģeļu spēlētājs bija viņa dēls. Viņu vidū bija ari

draudzes priekšniece. Visi ļoti laipni un jauki ļaudis. Izrādīja mums

dievnamu, katakombas; uzkāpām tornī, no kura bija jauki skati. Tur

ilgāku laiku sarunājāmies. Rietošās saules stari krāšņi ietonēja cilvēku

sejas. Kopā ar torņa seno zvanu, logu slēgiem un ainavu ar pļavām un

mežiem, tās izskatījās iespaidīgi.
Pateicāmies par viesmīlību, atvadījāmies un braucām tālāk. Jau toreiz

mani pavadīja sajūta, ka tik drīz, Trikātā neatgriezīšos. Varbūt, nekad. To

izteicu mācītājam.
Ir savādi, kad tu jūti labas vibrācijas ar sakarīgiem ļaudīm, bet

apzinies, ka tik tiešas, atklātas tās vairs nekad nebūs. Ar šo nedomāju
tikai katra ejamās dzīves gaitas, bet ari pasaules sadalītību dažādās

politiskās (ideoloģiskās) sistēmās, kuru dēļ, mēs bieži varam satikt kādu

mīļu cilvēku tikai vienu reizi šajā dzīvē, jo citās, viss būs savādāk...

Nobraucām gar Vecbrenguļu Saiešanas namu, kurš savādākārtā man

nav īsti uzglabājies atmiņā.

Valmierāaizstaigājām ar L. līdz pilsētas kapsētai, kurā atrodas skaists

Neatkarības cīņu piemineklisll (netālu no kurlmēmo skolas). Kapsētā
daudz senu un skaistu pieminekļu, tā tīra un sakopta. Uz Rīgas ielas

netālu no Valsts drošības komitejas mītnes apskatīju tikko izkrāsoto

pareizticīgo kapellu.

Mazliet ārpus Valmieras, ceļa labajā pusē ir saglabājies Bestes

jūdžakmens: 14 M (1686.). Tas ir divus sprīžus augsts. Vēl stāv

kauguriešu nemiernieku saieta vieta — Brenguļu krogs.

1985. gada Viršu mēnešapirmajās trīs dienās.
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1 leceļojušo krievu apzīmējums
2 Brūkleņu un dzērveņuogošana ir noteikta ar likumu, pirms noteiktās dienas(datuma)

tāir aizliegta
3 EB LP IV, 181.lpp.

4 A. Dunsdorfs, Vidzemes 1638.gada arkla revīzija, ITJ. Latvijas vēstures avoti, IV,

Rīgā, 1941., 946.-971. lpp.

5 To saspridzinājuši vācieši 11. pasaules karā atkāpjoties.

6 Karvaspag. Brāļu kapos, Alūksnes-Apes lielceļa malāpēc arch. V. Vitandameta

uzcelts no Latvijas granītapīlārveida 370x65x45 piemineklis Latvijas atbrīvošanas

karākritušo un tur apbedīto karavīru piemiņai (minētie karavīri kritušikaujā pret

lieliniekiem 1919.g.).

Pieminekļa pīlārveida pamatnes daļāiecirsts teksts: „Latvijas atbrīvošanās cīņās

1919.g. kritušie Valmieraspulka kapr. Jēkabs Sukse, kar. Pēteris Leitlands, Kr.

Ernests Puķītis, kar. Gustavs Ozols, kar. Roberts Glāzniers.

Uz ežiņas galvu liku,

Sargāj' savu tēvu zemi.

PiemineklicēlusiBr.k.k. Karvas nodaļaarBr.k.k. materiālu atbalstu. Piemineklis

izgatavots O. Dambekalnaakmeņkaltuvē Rīgā un izmaksājis Ls. 1850; Atklāts

1937.g. 12.1X., to iesvētījis virsmācītājs E. Bergs. (112.1pp.)

7 G.Eniņš, Tepat Latvijā, Liesma, Rīgā, 1984.

8 EB LP IV, 179 lpp.

9 Ibid.

10 Ibid. 185.1pp.
U 4.2 m augsto obeliska veida sarkanā granīta piemineklis ar uzrakstu: .JLatvijas

atbrīvošanas cīņās kritušiemvaroņiem 1915.-1920.Tēvu zemes mīlestību pirksim

mēs ar asinīm". Pieminekliveidojis akmeņkalis E. Kanča, bet detaļu tēlu V. Treijs.

(BKP VL, 88 lpp.)
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43. Neizdevusies nakts — Šķelēni — Līgatnes pārceltuve —

Plācis — Straupe — Rubene.

Tālāk par izgērbšanos un „saspiesto gulēšanu" netikām. Vaina

meklējama manī— negribēju un nevarēju piespiest sevi izdarīt to, uz ko

nenesās prāts ...
„Ne cepti, ne vārīti" izrausāmies no migas — biju no-

domājis agrā rītā doties ceļojumā.
Ak, trakums, Rīga, Tu kļūsti bīstama un nepanesama, jo tuvojas

kārtējie „pistoļu svētki". Parasti, reizēs kad padomju tauta svin valsts

svētkus aodzeroties, cenšos sprukt kaut kur ārā uz laukiem. Šoreiz „loze"

krita uz Sķelēniem. Tur varētu palikt pāris dienas pie dabas miera.

Šķelēnu mājas atrodas netālu no Braslas upes un Gaujas, trijstūri starp šo

upju saderu, dienvidos Lielstraupes bijušai pagasta valdei un ziemeļrietu-
mos Līgatnes papīrfabrikai.

Atbraucukopā armeiteni, bet pēc stundas viņa „aizlaidās" atpakaļ uz

pilsētu sagaidīt ciemiņu no Krievijas.
Šķelēni piederkādai ģimenei jau 13-14 gadus, bet viņu dzimtene ir

Latgale. Šajās mājās dzīvoja 80-gadīgs vīrs, kas pēdējā karā bija pa-

zaudējis vienu kāju. Rīgas radi viņu apciemoja katru nedēļas nogali. Vīrs

mitinājās ēkas siltajā galā, izmantodams nelielu istabiņu un virtuvi.

Mājas otrā galā divas istabas bija manā rīcībā uz neierobežotu laiku.

Diemžēl, šis neierobežotais laiks izpaudās triju, četru dienu garumā, jo

pēc tam man bija jāatsāk grāmatsējēja maizes darbs Centrālajā valsts

vēstures archīvā, Rīgā, Slokas ielā. Tur biju iekārtojies tā, ka katra

mēneša divas pēdējās nedēļas man bija brīvas — vajadzēja braukt uz

Mežuplejām.
Šķelēni ir iegarena guļbūve, apšūta ārkārtīgiem spundētiem dēļiem.

Vecsaimniecība. Laba apkure. Telpas ar nepieciešamām mēbelēm, pat

bibliotēka.

Apkārtne, ja to salīdzina ar mūsu Kosas galu Vidzemes augstienē, ir

daudz blīvāk apdzīvota. Zeme smilšaina. Daudz priežu. TomērMežupleju

klusums šeit nav atrodams. Varbūt tā ir labi —jūti tautu kustamies, vēl

esam, mītam, darbojamies.
Šķelēnu tuvumā(200 m) atrodas milzu priede, kurai ir liels dobums.

To sauc par Vilku priedi, un šo diženii apņem neliels mežiņš. Mājas ap-

kaimē nav nekā cita, īpaši izteiksmīga. Nav pārāk tālu līdz citām saim-
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niecībām. Tur ir ganības un liela, veca lopu kūts. Šīs pļavas un mājas ar

iekoptiem laukiem meža vidū vietējie iedzīvotāji sauc par Salām.

Līdz Salām var nokļūt pusotrā stundā, ja veicas ar īkšķošanu. 30

minūtes ir vajadzīgas, lai no šosejas izietu cauri mežam līdz pļavām.

Pirmajā dienā padarbojos mazliet ap malkas sagatavošanu, sanesu

ūdeni no akas. Kārtīgi izkurināju krāsni. Pievakarē ieradās kāds

pazīstams puisis, kino operators un fotogrāfs Andris Slapiņš. Tā mēs tri-

jatā dzīvojām zem vienajumta, bet katrs savu dzīvi.

Nolēmu nākošajā dienā, kā svētdienā, aizstaigāt līdz Līgatnes

pārceltuvei uz Gaujas netālu no papīrfabrikas. Biju uzzinājis, ka tā ir

pēdējā Latvijā. Mani sagaidīja drēgns un pelēks novembra rīts. Migla.
Sakravājis savu ceļa somu uzsāku astoņus kilometrus garo gājienu līdz

Gaujai. Domas par gaidāmās pārceltuves apmeklēšanu neviļus atsauca

manā atmiņā prāmi uz Daugavas, kas savienoja Krustpili un Jēkabpili

50-tajos gados, kad, mazs zēns būdams, piedalījos kādās kāzās Dauga-
vas kreisajā krastā. Un savādi — vislabāk atcerējos tur ēstos svaigos

gurķus ar medu.

Ledus kārtiņa klāja peļķes, un neatlaidās pat dienvidū.

Ceļš līdz Gaujai ir skaists. Tas aizvijas pa mežu. Kluss apvidus. Ceļā
nesastapu nevienu cilvēku. Kādā ceļa ielokā no smiltāja uz mani

ziņkārīgi noraudzījās balts sermuliņš. — Tikai mirkli! Ceļā vietumis pa

saimniecībai, ja nemaldos — kāda daļēji apdzīvota ... pilsētnieki! Ceļu
šķērso vairākas sīkas, bet straujas upītes — kā urdziņas. Tās visas trauc

uz Gauju. Astoņos kilometros ir viens vienīgs pagrieziens (krustojums)
uz Raiskumu pakreisi.

Kāda savāda, klusa un spiedīga, diena. Pelēka kā pati nediena. Klusa

kā bezcerība.

Ceļā ļoti apņēmīgi dungoju roka dziesmiņas, sarunājos ar kokiem un

akmeņiem. ledams tikai taisni pa vienu un to pašu ceļu, bez grūtībām
atradu meklēto. Šeit, Gaujas krastā mani iepriecināja divas jauki apkop-
tas, bet nelielas saimniecības. Vienā no tām dzīvo pārcēlājs, kluss un

mierīgs vīrs. Mierīgs kā šī rudens diena. Tomēr— drīzāk nerunīgs. Kad

kāds ceļinieks vēlas, lai viņu pārceļ pāri Gaujai, ir nedaudz jāpagaida, jo
pārcēlājs ne vienmēr ir uz vietas. Pastāv īpašs saraksts, kad šī pārceltuve

darbojas. Tas ir neliels plosts uz pontoniem, kuru tur trose, lai straume

to neaizdzītu. Upe šajā posmā ir ļoti strauja. Atgrūžoties pret šo resno

metalla stiepli, plosts palēnām pārslīd no vienakrasta otrā. Uz tā var no-

vietot ne vairāk kā divas vieglās automašīnas vai vienu smago „vāgi".

Daugavas pārceltuvei pie Krustpils lietoja nelielu velkonīti, kas ievilka

pārceltuves platformu vajadzīgā piestātnē.
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Izvizinājos līdz otram krastam un atpakaļ. Jauki, bet neilgi. Tālumā

redzamas sārtās klintis, bet blakus — neliela saliņa (varbūt sēklis).

Ūdeņos daudzpumu, īpaši — pīļu. Iztraucēti tie lidinās virs ūdens, sacel-

dami milzīgu troksni. Rodas īpatna skaņa. Krasti biezi apauguši
dažādiem krāšņiem krūmiem un milzu kokiem. Izmetu nelielu likumu pa

Gaujas labo krastu. Lejup, pie Braslas ietekas Gaujā, krasti kļūst stāvāki

un klinšaināki. Netālu atrodamas slavenās Braslas Sarkanās klintis, bet

varbūt citu reizi...

Atceļā sāka līt sīks lietutiņš. Mājās bija patīkami noģērbt slapjās
drēbes.

Nākošajā rītā piecēlos agri, lai vienā dienā paspētu apskatītPlāci un

Straupes abas pilis.
Plāča Neatkarības cīņu piemineklis ir īpatns. Autors: Teodors Zaļ-

kalns. Šūnakmens 145 x 218. Pabeigts 1931. gadā un to atklājis astotajā
novembri valsts prezidents A. Kviesis. lesvētījis mācītājs P. Apkalns.

Pieminekļa masīvais akmens novietots uz diviem (!) pamatiem, kā uz

kājām. Akmens vidū iemūrētapaliela plāksne, uz kuras attēlots arājs ar

savu kumeļu. Arājs labajā rokā tur pavadu, kreisajā tamzobens ar zemē

iedurtu asmeni. Zirgs sper soli ar kreiso kāju. Pieminekļa balsti ir trij-

pakāpju. Attēls izskatās kā iecirsts akmenī, padziļināts. Kādreiz ap piemi-
nekli sastādītie koki izskatās dzīvotspējīgi. Plāča Neatkarības ciņu piemi-

nekļa pagalma pusē iekalti dzejnieka EduardaVirzas vārdi:

ZIEMEĻLATVIJAS

ATBRĪVOTAJIEM

***

KAMĒR VIEN LABĪBU

ŠAIS LAUKOS SES

JŪS SLAVINĀS UN

GODAM PIEMINĒS.

Nezinātājs var pabraukt garām pieminekļa atrašanās vietai, jo tā atro-

das starp divāmēkām: pasta nodaļu un bijušo biedrības namu. Netālu no

vēstures pieminekļa atrodas 30-tajos gados darinātskoka tilts pār Braslas

upi. Ejot Stalbes virzienā, jāiet tam pāri.
NoPlāča pusstundā var aiziet lidz Lēdurgas krustojumam, bet, nepilnu

pusstundu ejot pa šo ceļu, nokļuvu Straupes Pārupes kapsētā. Kapsētas



336

galvenā ieeja, protams, ir ceļa pusē, tajā pašā, kur atrodas mūra bēru

kambaris ar koka torni. Ēkai krusta forma. Kapsētas dienvidu malā, kura

vērsta pret Straupes Jauno pili, sameklēju 1905. gada revolūcionāru

kapu. Vidū piemiņas plāksne — pelēks, slīpēts granīts. Varēju izlasīt:

REIZ CITI ĻAUDIS SAULI SKATĪS

UN MŪSU DĒLI TALAK lES.

ŠIS CĪŅAS VIŅI VĒRTĒT PRATIS.

MĀRTIŅŠ BLATTE

EDUARDS RULLIS

PĒTERIS MOORS

MIERVALDIS LEJIŅŠ

B. SAULITIS

1853.-1906.

1872.-1906.

188.. -1906.

18.9. -1919.

Kā redzams no gadu skaitļiem, pēdējais, Lejiņš apglabāts 1919. gadā.

Varēja nojaust, ka šī piemiņas plāksne novietota šeit jau padomju laikā.

Abās pusēs plāksnei ar uzrakstiem aug divi dzīvības koki. Šķiet, stādīti

1906. gadā.

Dziļāk kapsētā uz kāda skaista pieminekļa pamatnes teksts, kas,

domāju, atspoguļo daudzu latviešu dabuun nostāju:

SIRDS PIE DIEVA

ROKAS PIE

DARBA

Atkal pelēkais granīts. Piemineklis vairāk kā divus metrus augsts: tau-

tu meita ar noliektu galvu, labo roku uzlikusi uz kapakmens ar krustu.

Mazliet tālāk —jau stipri nolietojusies, sena un maziņa (4 x4m)

kapličiņa. Pāri upītei atrodas Lielstraupes pils. Jaunajā pilī tagad ierīkota

skola. Ūdens dzirnavas turpina lietot, kas ir samērā reta parādība šodie-

nas Latvijā. Lielstraupes pils ir diezgan labi saglabājusies. Tajā tagad ir

iekārtota alkoholiķu dziedniecības iestāde — profilaktorijs, kurā ir ap

200 slimnieku; 140 vīriešu un 60 sieviešu, piedevām, domāta vienīgi

īpaši izredzētiem — priviliģētiem. Vienmērpārpildīta.
Pils un baznīca Straupē atrodas zem viena jumta. Diemžēl, baznīca ir

pārvērsta koncertzālē, un izskatās banāli. Klausītāji sēž ar mugurām pret
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bijušo altāri, tieši tāpat kā Rīgas Domā. Saglabājušās senās vitrāžas ie-

dobē, kur atradies altāris (vidējā un — pakreisi), bet krāsaino stiklu logu

labajā pusē ielika 70-tajos gados. Tā autors ir Egons Cēsnieks, kas mira

pirms dažiem gadiem (1905. - 1978.). Ir zināms, ka 40-tajos gados pēc

Sigismunda Vidberga meta pagatavoja logus, un Fromholds tos ir

dāvinājis Straupes draudzei. Acīm redzot, trešā — labajā pusē, kur tagad

atrodas Cēsinieka vitrāža, kara laikā vai pēc tam, iznicināta.

Pils apkārtne ir sakopta. Tās pagalmā atrodas sens koka zvanu tornis.

Kādā no pils istabām ir iekārtots neliels Vēstures un novadpētniecības

muzejs. Stiklotajos stendos ir skatāma Straupes vēsture: dokumenti, pils
plānojums, fotogrāfijas v.c. Savākti arī dažādi senatnes priekšmeti kā

sudraba trauki, etnogrāfiskas virtuves lietas un piederumi no koka,

vērpjamais ratiņš, mūzikas instrumenti, ieroči v.c.

Kad apmeklēju šo vietu septītajā un astotajā novembri, ierados tur,

apkrāvies ar fotorīkiem, un taujāju — vai nebūtu iespējama pils apskate,
proti, mani interesēja baznīca un skats no torņa. Baznīcu redzēju, — vēl

daudz ko vairāk, bet tornī netiku, jo man paskaidroja, ka atslēgas
atrodoties pie galvenā ārsta, un tam šodien esot brīvdiena. Esot ari

bīstami turp kāpt, jo trepes vietām esot satrunējušas. Man par ceļvedi

(gidu) pilī norīkoja kādu slimnieku — lāga vīrs. Laikam, domāja, ka

esmu preses fotogrāfs no kādas avīzes vai žurnāla. Jautāja, kad tadbūšot

raksts, — lai atsūtot.2

No Valmieras, tāpat kā no Straupes nav tālu līdz Rubenei pie
Vaidavas ezera. Braucot no Valmieras puses ir jāšķērso garlaicīgs un

purvains apvidus, kad pēkšņi ceļa labajā pusē izceļas balta, stalta ēka.

Starp koku galotnēm spīd torņa smaile ar gaili galā, nekas cits kā

Rubenes baznīca.

Ēkas pagalmu apjož sens mūra žogs. Dievnams nesen kā izbalsināts.

Savādi izskatās četri koka stabi, kuri darināti no dēļiem un rotā mūra

baznīcas priekšu. Virs tiem tikpat savāda izskata trijstūra jumtiņš, ari no

koka. Durvis izkrāsotas dzeltenā un bruņās krāsās. Tās ir ar skaistiem

kokgriezumiem. Nedaudz virs durvīm sens gērbonis baltā, zaļā un zelta

krāsās. Melni burti un gada skaitlis:

ANNO 1740.
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Pamatēkas jumts noklāts ar gaiši pelēko šiferi, bet tornis — ar krāsotu

skārdu.

Ejot nedaudz Rīgas virzienā, ceļa otrā pusē ielejā guļ skaistais

Vaidavas ezers. Tā bija auksta diena ar krusu un lietu, bet krāšņie, ātri

mainošies mākoņi padarīja ainavu vēl gleznieciskāku.

Līgatnes pārceltuve, Plācis, Straupe — 1982.gada Salnas mēneša

sestā un astotā dienā, kā arī vēl divas reizes:

1984. gada vasarāun 1985. gada Viršu mēneša ceturtā dienā.

Rubene— 1983. gada Sērsnas un Veļu mēnešos.

1 Diženi - lielo, vareno. Ko? - vinu — diženi.

2 Raksta vietā derētuaizsūtīt šo grāmatu(!).
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Straupes pils.

Straupes —Pārupes kapsētas kapliča.
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44. Satekles pilskalns.

No rakstiem iepazinies tuvāk ar Satekles pilskalna aprakstu, jau

ilgāku laiku domāju par tā apmeklēšanu. lecere piepildījās 1984. gada

Veļu mēneša vienpadsmitajā dienā, kura izrādījās labvēlīga ceļošanai, jo
mūs pavadīja silta un saulaina rudens diena.

Lai nokļūtu līdz Sateklei, kura atrodas Gaujas labajā krastā, mežsarga

mājas Kvēpenes zemē, ir jādodas no Cēsu centra pa Limbažu ceļu,

jāpāriet tilts pār Gauju un aiz tā uzreiz jānogriežas pa kreisi mežā. Tad,

ejot pa skaistu priežu-egļu silu, jāturas tuvu upei. Pēc sešu kilometru

gājiena ceļš noved pie mežsarga mājām. Šeit patīkama apkārtne. Liela,

kārtīga dzīvojamā ēka. Tajā šo vasaru ir ienākuši jauni iedzīvotāji: vīrs ar

sievu, un brīdī, kad mēs viņus sastapām, tie darbojās gar pagraba

pārbūvi un labiekārtošanu. Pagrabs atrodas kalna nogāzē, tieši pretim
dzeltenai mājai. Kalnu, kurā atrodas pagrabs, no pilskalna atdala

pārpurvojusies pļaviņa cauri kurai tek strautiņš.

Kadjautāju par iespējamo Gaujas pārbrišanu, vīrs teica, ka bez gariem

gumijas zābakiem tas nebūšot iespējams, jo vasaras beigās ar lietiem

ūdens līmenis esot krietni cēlies.

No tūrisma ceļveža 1 biju uzzinājis, ka netālu no mežsarga mājas
atrodas Rakšu krāces. Tajās upes dziļums nepārsniedz 30 centimetrus.

Izģērbies līdz pusei, mēģināju upi pārbrist, bet upes līmenis bija,

patiešām, man nepieņemamā augstumā — līdz kājstarpei. Sperot vēl soli

— līdz vidum
...

trakākais — stindzinoši auksts. Nācās atteikties no

ieceres: atgriezties uz Cēsīm vai Vidzemes šoseju pa citu ceļu.

Sākām pilskalna un apkārtnes apskati. Kā ceļvedī teikts, ieraudzījām
skaisto un kuplo senču ozolu, kas zaļo pils plašajā pagalmā. Tā augstums

21 metrs. Stumbra apkārtmērs 1,3 metru augstumā 5,8 metri! Vaiņaga

projekcija 27 x 29 metri. Ozols aug200 metrus no pilskalna.

Kvēpenes (Satekles) pilskalns ir ļoti iespaidīgs. Neticami! Satriecoši!

Nav brīnums, ja šeit, varbūt, dzīvoja un cīnījās drošsirdīgais un cēlais

vadonis Rūsiņš. Pilskalns atrodas ar „cepuri" pret rietumiem, t.i., ari pret

Kvēpenes mājām, kur tas atdalīts no pārējā kalna ar diviem grāvjiem.
Viens no tiem ir vismaz deviņus metrus garš un trīs līdz četrus metrus

dziļš. Izrokot grāvjus, uzmesti divi vaļņi. Pilskalna nogāzes ir ļoti stāvas

un neieņemamas. Nocietinājumam austrumos — Gauja, ziemeļos ļoti

augsts kalns, kas apaudzis ar mežu, dienvidos nedaudz plašāka ieleja līdz

upei. Acīm redzot, senatnē upes gultne bijusi cieši klāt pilskalnam.2

Tagad tas apaudzis ar kokiem, vietumis — cieši. Labi saglabājies, jo pat
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cauri biezajai, kritušo lapu kārtai, rēgojas melna zeme — kultūrslānis.

Pils ieņēmusi, varbūt, 36,5 x 10,5 metrulaukumu.

Brastiņš saka: „Plakums 85 metrus garš un ap 25 metrus plats, pret

Gauju slīps".3

Plakuma rietumu pusē ļoti labi saglabājies valnis. Piecus metrus no tā

pret vidu atrodas īpatna un izteiksmīga iedobe, kura izlikta ar lieliem

akmeņiem. Varētu domāt, ka šeit atradusies kāda īpaša vieta, varbūt, aka?

Bet tā kā līdzīga, bet mazāka iedobe atrodas pils laukumaaustrumu galā,
tad domājams, ka pirmā — lielākā bedre nav vienkārši akas vieta, bet

gan kaut kas vairāk. Plakumā ļoti daudz akmeņu, kuri rosina uz domu,

ka pilskalna izbūvē tie plaši izmantoti, ne tikai nostiprinot ejas, uzeju un

valnus.

Vēlreiz citēšu Brastiņu:

Galvenā uzbedumaiekšmala, t.i. plakuma pusē redzamačetrstūraina akmeņu

būve, kas izskatās visai senatnīga un, šķietams, piederējusi pilskalna ierīcēm.

Akmeņi apaļi, neskaldītit un saistīti kaļķiem. Šis apstāklis varbūt raksturo

pilskalna vecumu, jo mūrēšanaar kaļķiem plašāk ieviesusies tikai vācu laikiem

sākoties. Šis, laikam, ir vienīgais gadījums, kur nevācu pilskalnā lietota kaļķu

java akmeņu saistīšanai. Plakuma vidū atrodas akmeņu čupa; tiem vienāds

lielums, it kā tie būtu salasīti sviešanai. Plakuma austrumu galā ir bedre, kādas

bieži redzamas labi veidotos pilskalnos. 4

Raudzīdamies uz šo, kokiem apaugušo un iespaidīgo pilskalnu, varēju
labi iedomāties to ainu senatnē, kad tas stāvēja kails un milzīgs straujās

Gaujas krastā, un no tā bija pārredzami lieli attālumi, kas šodien

iespējams tikai no blakus kalna, kas atrodas pilskalnam ziemeļos.

Redzamība iespējama tikai tādēļ, ka kalna gals izcirts, bet jaunie kociņi

vēl nav izauguši tik lieli, lai aizsegtu skatu. Tieši pret šo kalnu upē ir

neliela, iegarena saliņa. Ejot augšup gar upes labo krastu, atrodama jauka

pļaviņa. Apkārtne mežaina. Tā ietilpst Raiskuma mežniecībasKvēpenes

iecirknī.

Tā kā upi neizdevās pārbrist, tad atpakaļ gājiena lielāko posmu

mērojām pa to pašu meža ceļu — ejotatpakaļ uz Gaujas tiltu, mežā ceļam

pa kreisi palika augstākā apkārtnes virsotne — 116 metri virs jūras

līmeņa. Sausā vasarā būtu brīnišķīgi turpināt maršrutu no Satekles uz

Zvārtes iezi, pārbrienot upi.
Vēlreiz pilskalnu apmeklēju 1985. gada agrā pavasarī, kad kokiem vēl

nebija izplaukušas lapas, un kalns bija pārredzamāks. Pēdējā

sasveicināšanās arKvēpeni notika tā paša gada vasaras otrajā pusē, kad

tāpat kā pirms gada, neizdevās pārbrist upi ...
nācās „laisties" peldus.

Bijām trijatā un ar mantām un somām, bet mums paveicās. Upmalā bija
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piestājusi laiva ar diviem krievu ūdenstūristicm. Tie aprakstā bija

izlasījuši par pilskalnu un tagad meklēja to. Viņiem parādījis pilskalnu,

sarunāju, lai mūs pēc kārtas pārceļ pāri otrā krastā.

Mums atkal paveicās — varējam meklēt citu ceļu cauri Kārļiem uz

Vidzemes šoseju. Uz tukša lauku ceļa pat „nolkšķojām" autiņu, lai

nobrauktu līdz Cēsu pagriezienam. Tur salasījām lieliskus ābolus. Hm,

kollektīvās saimniecības aizaugušais dārzs noderēja ...

Par Kvēpenes pilskalnu stāstīta šāda teika:s

Kalnā nevarējuši lēti uzbūvēt pili: cik pa dienu uzcēluši, tik pa nakti velns

atkal nojaucis. Tā tas vilcies labu laiku. Beidzot nolēmuši iemūrēt pils pamatos

kādu jaunavu. Tad velns atstājies un pili uzcēluši.

1984. gada 11. Veļu mēneša dienā;

1985. gada Lapu mēnesī un Veļu mēneša 21. dienā

1 K. Vanags - ~Ceļvedis pa dzimto zemi", I.d. Vidzeme un Latgale, Rīgā, 1937

2 EB LP VI, 87.1pp.
3 Ibid.

4 Ibid.

5 Ibid.
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45. Ieriķu svētbirzs.

Ļoti jauks un iespaidiem bagāts ir vienas dienas pārgājiens no Cēsīm

cauri Kārļiem uz Zvārtes iezi un leriķu svētbirzi, un to var izbeigt pie
Vidzemes šosejas. Cits veids kā apskatīt iezi un svētbirzi ir, ja dodas

vispirms uz Satekles pilskalnu, tad pārceļas pāri Gaujai un turpina soļot
kā iepriekš pieminēts.

Bija pelēka un drēgna Salnas mēneša28. diena, kad, atgriežoties no

Mežuplejām, izlēmām apskatīt birzi. Izkāpuši no 15 tonnīgā smagā

"vāga", iesākām šo pārgājienu leriķos, ejot pa skaistu ozolu gatvi. Pēc

puskilometra gājām nost no tās pakreisi mežā. Pārgājām straujo Amatas

pieteku Kumadu un pēc desmit minūšu gājiena no šīs upītes nonācām

mežmalā. Mūsu priekšā, cik tāli vien raugies — plētās novākti tīrumi,

pļavas un pauguri ar nelieliem koku puduriem. Vēl jūdzi nogājuši,
nonācām pie kādām mājām kalna galā, Amatas krastā. Netālu atradās

meklējamā Svētbirzs. To nevar saukt par birzi vārda pilnā nozīmē, jo

kalniņā aug daži ļoti seni, dobumainiozoli kā ari bērzi, egles un ievas.

Ozoli ir tik resni un žeberkļaini, ka aizmirstas citu koku klātiene.

Visresnākā ozola dobumā saskatāmas ugunskura pēdas. Nevis

upurēšanas, bet dabasun vēstures pieminekļa postīšanas pēdas.

Viduslaikos šeit esot bijusi kapsēta. Saskatāmas zālē ieaugušās
akmens kapu plāksnes blakus ozoliem. Labi saglabājies lielais

šūnakmens krusts, kura virsmā iekalti desmit krusti: vienā pusē seši

lielāki, otrā - četri mazāki. Archaiologs un vēsturnieks Jānis Apals

pieminl ,
ka šajā Incēnu kapsētā atradusies mūra kapella. Tautārunā: koka

baznīciņa ar salmu jumtu, kuru vēlākpārvietojuši uz Ķempjiem.
Man liekas, ka pirms visa tā - kapella, kapsēta, baznīciņa, kalniņā

atradusies slavenā Incēnu svētbirzs.

Tās vidū ieraudzījām no akmeņiem izveidotu apli, diametrā: četri līdz

pieci metri. Šeitjoprojām sagaida saules uzlekšanu Jāņu rītā. Piedalās

vietējie iedzīvotāji, folkloras kopu dalībnieki un to draugi. — Būtu grūti

atrast piemērotāku vietu.

No kalniņa plašs skats uz apkārtējiem laukiem un Amatas upi, kura

skaļi plūst 90- 100 metrus zemāk.

Ir veļu laiks.

Vai varēšu apmeklēt šo birzi Jāņos?

1985. gada Salnas mēneša28. dienā.

1 J. Apals - "Arheoloģiskie piemienekļi GNP", "Zinātne",Rīgā, 1986, 111.-112.1pp..
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46. Iecava — Bauska — Rundāle — Mežotne — Sesava —

Eleja.

Kautkā nenācamiegs. Joprojām turpinājās „spiediens" — jau mēnesi,

īpaši pēdējā vakarā Drošības komitejas sulaiņi demonstrēja savu

varenību: vismaz astoņi vīri divos spēkratos...
Jā — mans Imantas dzīvoklis bija pilnīgi aplenkts.
Kāds gods!

Neskatoties uz to, mēs bijām izšķīrušies par braucienu uz Zemgali

kopā ar Valdi. Vairākas dienas pie manis ciemojās draudzene no

Lietuvas. Biju solījis parādīt Incēnusvētbirzi pie leriķiem — neiznāca. Šī,
varbūt, bija pēdējā iespēja kopīgi paceļot pa Latviju, jo vēl nebiju īstā

skaidrībā par to, vai mani mēģinās „iesēdināt" jeb tikšu ārā no šīs elles.

Vajadzēja atslodzi, izklaidēšanos, jo bija tik daudz sēdēts mājās, un vēl

tik neapskaužamā stāvokli.

„Jā, Auri, rit noteikti brauksim", apsolīju.

Bijām sarunājuši tikties uz Jūrmalas ceļa pie pilsētas robežas; vēl

krēslā Valdis solījās lēni braukt garām, lai uzņemtu „gadījuma
īkšķotājus".

Vai varējām cerēt, ka ceļosim bez „astes'?

Kā runāts, vēl tumsā izgājām no mājām, lai uz ceļa satiktu draugu.

Veltīgas cerības pabūt vieniem, jo tur, 150 metrus atpakaļ viens

slapstījās gar kokiem! Dažus „manevrus" pielietodami, par to pilnīgi

pārliecinājāmies. Piebrauca gaidītais autiņš, ātri sakāpām spēkratos, un

aidā — uz priekšu!

Ilgi nebija jāgaida. Vīrs pie kokiem sarosījās. Zibenīgi piebrauca tīra

un pārāk labi uzposta Volga, vīrietis tajā ielēca, un spēkrati ātri uzņēma

gaitu, drīz mūs panākot. „Astē" sēdēja piecu plecīgu vīru vienība. Kad

samazinājām ātrumu, tai nekas cits neatlika kā pabraukt garām. Mēs

nesteidzāmies. Nesteidzās ari viņi.
Neskatoties uz „asti", biju nolēmis turpināt rīkoties un uzvesties kā

līdz šim. Tā ir mana pieeja — atklātība. Vajadzēja apskatīt mani

interesējošos senos pieminekļus un protams, tos nofotografēt.
lecavā mēs negaidīti nogriezāmies pa kreisi, izmantojot ceļa

pagriezienu. Sačākstējis ceļš, pa kuru iebraucām vecajā muižas parkā. Šeit

atrodas Neatkarības cīņu piemineklis. To nebija paredzējuši sekotāji.

Mierīgi, bez „astes" apskatījām šo piemiņas vietu, kas atrodas kalniņā,
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tieši pretī tiltiņam pār upīti. Mums pat izdevās atdabūt vecajā vietā kādu,

no pieminekļa atlauztu, granīta gabalu no Mūžīgās uguns vietas.

Uz pieminekļai apakšējās daļas, kas paplašināta un smagnēja, jo
piemineklis ir obeliskveidīgs, rakstīts:

Uz ežiņas galvu liku

Sargāj' savu tēvu zemi.

Uz nākošā ciļņa, virs pamata akmenī izcirstas divas karavīru galvas:

pa kreisi — senlatviešu karavīrs, pa labi — divdesmitāgadsimta cīnītājs.
Abiem bruņu cepures atbilstoši savam laikam. Tos apvij ozollapu
vaiņags. Tieši šajā augstumā pieminekļa aizmugurē uzraksts:

Tautas Brīvības un Latvijas Neatkarības Cīņu Varoņiem.

Obeliska pašā galā, visšaurākajā vietā izkaltas trīs zvaigznes. Šim

vēstures lieciniekam izmeklēta brīnišķīga vieta. Priekšā tam atrodas

četrstūrains, daļēji apdarināts akmens ap kuru apvijas it kā dzeloņstieples
— liekas, te degusi uguns, līdzīgi kā Rīgas Brāļu kapos. lecavas

Neatkarības cīņu piemineklis ir postīts, bet izturējis tieši 50 gadus, jo tas

iesvētīts 1936. gadā. Pieminekļa meta autors ir P. Banders.

Parkā vēl aug tā saucamie Franču bērzi — bijusī 12 bērzu birzs.

Saglabājusies vecā pamatskolas ēka. lecava ir cietusi abos pēdējos karos,

tomērpaturējusi senīgu iespaidu.

Drausmīgi izskatās luterāņu baznīcas apdrupušie mūri. Tie redzami

jau no attāluma. Baznīcu sāka celt 1645. gadā, bet vēl pēc 14 gadiem tā

nav bijusi pabeigta. 1763. gadā iebrukuši griesti. 1793. gadā uzcelts

jauns tornis, bet to pilnībā pabeidza 1874. gadā. Tas bija 147 pēdas

augsts. Baznīca kārtīgi izremontēta 1881. gadā, un tajā bija 500sēdvietu.

Pēc nopostīšanas Otrā pasaules kara laikā, tā nekad nav atjaunota. Vēl

pirms dažiem gadiem baznīcas drupās bija redzams smails tornis, kas

nesen sagāzās. Neviens nedomā šo baznīcu atjaunot, taisni otrādi —

runā par tās pilnīgu nojaukšanu. Apkārt baznīcai joprojām atrodas veci

kapi.

„Sargu" pavadībā apskatījām drupas. Šeit kāds neparasts kapa

piemineklis:

SPĒLMANIS JĀNIS 1883. -
1948.

MARIJA
...

MAZAIS JĒKABS 1886. - 1920.
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Bet marmora plāksnei, uz kuras atrodas šie vārdi, virsū uzkrāsota

sarkana žīdu zvaigzne!
Bauskas pievārtē apskatījām krievu kapus, bet pilsētā — baznīcu,

pilsdrupas un Neatkarības cīņu pieminekli.
Aizbraucām arī līdz Rundālei, kuru joprojām atjauno. Tur bija iespēja

apskatīt Kurzemes koktēlniecības izstādi. Redzams un atzīstams, ka

dažos gados daudzkas paveikts, tomēr atjaunošanas darbi rit pārāk lēni.

Šādu piļu greznība mani nekad nav pārāk jūsminājusi. Tajās

verdzināja mūsu tautu — tik svešas un nelatviskas. Tās atjauno, bet

latvisko — nē! To pašu vienīgo senās pils rekonstrukciju „Vadoņa

Vārti", kas atradās Brīvdabas mūzejā pie Rīgas, noplēsa. Tagad pa

mūzeju staigājot, ļaudīm nav pat jausmas, kur tā bija; pat — vai bija?
Pretstats Rundālei ir Mežotne, domāju — pilskalnu. Lieliska, glezna

apkārtne. Brīnišķīgi izskatījās Lielupe, īpaši tādā saulainā dienā, kāda

mums bija. Senās ostas līcis pie pilskalna bija aizsalis, un uz tā jau

novietojušies „bļitkotāji". Ziemā Mežotnes abi krasti ir vairāk nošķirti
viens no otra, jo nelielo pontonu tiltu rudeņos izjauc līdz ledus iešanai

pavasarī. No pilskalna ir jauki vērot ēkas starp parka kokiem.

Netālu no nocietinājuma vietas atrodas
, Jcārtējās" drupas — vēl viena

Zemgales mūra baznīca. Tā celta 1711. gadā, bet tornis 1817. Tajā bija

500 sēdvietu. Pēc baznīcas nopostīšanas pēdējā karā, tā nekad nav

atjaunota. Milzīgā, stūrainā torņa paliekas raugās debesīs. Te mājvietu
atraduši stārķi, novijot milzīgu ligzdu. Baznīcā joprojām glabā
minerālmēslus.

Pilskalns, saukts Viesturkalns, atrodas ne mazāk kā 16 metrus virs

upes līmeņa. Tam septiņus metrus augsti vaļņi. Plakums 55 x 90 metri.

Pilskalna nogāzēs saauguši lieli koki, bet plakumā dižojas senas liepas.
Mežotnes pils tiek dēvēta par zemgaļu cietoksni. Sena osta. Par šo

kalnu dzirdēta sekojoša teika:2

Reiz malkas cirtējs pilskalnā nogūlies dienas vidū. Guļot tas dzirdējis kādu

smagi vaidam. Tas pamodies, bet neviena nebijis. Tas apgūlies par jaunu, bet

vaidieni skanējuši vēl dobjāk. Trešo reizi kāda balss no apakšzemes saukusi —

Ej nost no šās vietas, man ir smagi; es te guļu, jo te ir smagi; es teguļu, jo te ir

mana vieta! Malkas cirtējs ļoti izbijies un izstāstījis šo notikumu mācītājam. Tas

teicis, ka šai vietā daudziesot savus kaulus nolikuši un tāpēc par notikušo neesot

jābrīnoties.

Pilskalnā esot durvis, tur sākoties apakšzemes eja uz Jumpravmuižu pa upes

apakšu.

Mežotnes pilskalns atstāj ļoti kareivīgu iespaidu. Netālu no tā atrodas

cits sens nocietināts kalns, saukts Vīna kalns3. Diemžēl, pilnīgi ieaudzis
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mežā. Tas neparasts ar viscaur apkārt apmestu valni, kas ir vienu metru

augsts — kā gredzens. Līdzīgs plakuma veids nekur citur Latvijā nav

atrasts. Par Vīna kalnu ļaudis senāk esot stāstījuši, ka laiku pa laikam tur

paceļoties Dievgalds ar maizi un vīnu, pēcāk atkal nogrimstot.
Bīlenšteins domā, ka kalns ir bijusī vācu apcietinātā vieta.4

Vīnakalns atrodas puskilometru no Viesturkalna, kādreizējā Lielupes
krastā, kur tagad pļavas. To vēlams apskatīt bezlapu gadalaikā.

Izmantojot gravu, ir izveidots šis desmit metrus augstais un savādais

kalns.

Lielupes labajā krastā, pretī pilskalnam atrodas ainavu parks. Tas

aizsākts 18. gadsimta beigās un pabeigts 19. gadsimta sākumā. Parka

platība desmit hektāri. Blakus atrodas muižas pils, kur Latvijas laikā bija
lauksaimniecības skola, bet pagalmā redzama bijusī pārvaldnieka māja
un staļļi. Pils autors, arehitekts J. Berlics. Milzīgā ēka cietusi Otrā

pasaules karā, bet atjaunota. Tagad tajā atrodas Mežotnes selekcijas un

izmēģinājumu stacijas kantoris. Pilī iekārtots ari muzejs. Parkā apglabāti
vairāki krievu karavīri no Pirmā pasaules kara. Daži izteikušies, ka

septiņi apbedītie karavīri ir apkārtnes latvieši (?), tomēr uzraksts uz lielā

kopkrusta ir vācu valodā: "Septiņiem drosmīgiem krieviem". Brāļu

kapus iekārtojuši vācieši.

Parkā, Lielupes krastā saglabājusies reta nojume — kā lapene vai tējas

paviljons. Tam derētu jauns jumts un pielabošana, pretējā gadījumā šī

neparastā nojume ies bojā.

Dīķi daļēji iztīrīti.

Mežotnes parks ir pārdomāti veidots, atjautīgi risinot skatu

perspektīvas. Kollektīvizācijas ietvaros radot jaunas, padomju tipa

kopsaimniecības, liela daļa Latvijas muižu un ainavu parku tika sabojāti
vai iznīcināti. Mežotnes ainavu parks ir viens no samērā labi uzturētiem

un apkoptiem parkiem Latvijā. Tomēr daudzi, to ieraugot,
nošausmināsies — kā tas aizaudzis!

Un vēl par pilskalnu sakarā ar migrantiem; no Bērsteles puses, tas ir,

no rietumiem to apjož divkāršs valnis. Starp šiem abiem ir iekārtots

neliels ceļš. Kādā citā reizē, apskatījuši baznīcas paliekas, gājām uz

Viesturkaina ziemeļu nogāzi, lai pavērotu seno vārtu vietu, kas vēl ļoti
labi saskatāma. Izdzirdu baismīgu troksni un lielus melnu dūmumutuļus

ap pilskalna vaļņiem saaugušajos kokos. Brauca traktors ar piekabi. Tajā

sēdēja vairāki nenosakāmas tautības vīrieši —jau „iesiluši". Aizrubināja

tieši pa celiņu, kas starp vaļņiem, līdz bijušajai baznīcai, izsvempās laukā,

bļaustīdamies sameklēja vietu uzdzīvei: vismaz divi „polši" uz četriem.

Vējš līdz mums atnesa, drausmīgā, un, pilnā lamu vārdu, krievu valodā,
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aprautas frāzes.

Tās ir reizes, kad tu nožēlo, ka šo valodu saproti. Nav pretīgāka

piedzīvojuma par šo, kad tu, apceļodams savas dzimtenes svētākas

vietas, nevari izvairīties no ieilgušās okupācijas „piedevām".

Un atkal — starp sajūsmu un nelabumu.Pārāk bieži atkārtojas šīs, tik

pretējās izjūtas.

Kādā citā reizē Mežotnēnokļuvām, braucot no Jelgavas cauri Garozai,
kur vairs nav Neatkarības cīņu pieminekļa. Šis ir skaists ceļš pa Lielupes
labo krastu — baltais Latvijas lielceļš! Put, bet skaists.

Ceļā vērojama plašā Lielupes ieleja ar auglīgām pļavām. Daudz

pamestu māju. Netāluno Emburgas apvāršņa un Lielupes ūdeņu zilgmē

pamanījām kādu lielu torni, tuvāk piebraucot, izrādījās, ka tās ir baznīcas

drupas.

Piestājām pie Sikaļu veikala. Tajā neatradām neko labāku kā

cepumus. Apkārtnes ļaudis, zemnieki, gaidīja ceļojošo bodi. Tāda šeit

atbraucot divas reizes nedēļā — kā kara laikā.

Lai nebūtu jāatgriežas pa to pašu ceļu, nolēmām apskatīt Sesavas

baznīciņu un braukt cauri Jelgavai. Raugoties senajā kartē, redzams, ka

ceļš gājis baznīcai garlabo pusi, bet tagad tas ir kreisajā pusē.
Kā raksturīgi vecajām baznīcām, arī ap šo mūra baznīcu ir

izveidojusies kapsēta, kurā daudz senu pieminekļu. Laimīgi — ir

draudze, bet baznīca izskatās stipri apdrupusi. Tās altāra vai ziemeļu
ārsienā seni iemūrējumi — urnas.

Dievnams iesvētīts 1633. gadā. Tieši pēc trim gadsimtiem kārtīgi
izremontēts, bet liktenīgi — 1934. gadā torni iespēris zibens. Baznīca

pieskaitāma pie senākajām Zemgalē. Saglabājušās mācītājmuižas ēkas,

kuras, līdzīgi baznīcai, ilgojas pielabošanas.

Elejā, ceļa malā starp diviem ozoliem atrodas 1905. gada
revolūcionārakaps ar nelielu akmens plāksni:

Šai vietā

1905. g. dcc. kritis

Jānis Mārtiņsons
caururbts cara kalpu

lodēm
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Uz Jelgavas — Šauļu šosejas, uz robežas, Latvijas pusē ir saglabājies
vecais robežstabs bez gērboņa, Lietuvas pusē redzams tikai viņu vecā

robežstaba pamats, bet blakus uzraksts uz betona plāksnes: Lietuvos

TSR.

Tumsā atgriezāmies Rīgā bez „astes", jo tai bija apnicis mūsu

garlaicīgais ceļojums.

1984. gada Rudzu mēneša pirmajā dienā un

1986. gada Vilku mēneša sākumā.

1 Tā augstums 5,2m, tas atklāts 1936. g. 23. VEL, pieminekļa meta autors tēlnieks P.

Banders. (VL BKP 66. - 67. lpp.)
2

EB LP 11, 32. lpp.
3 Ibid. 34. lpp.
4 Ibid.
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Zemgale: 46. nod



Neatkarības cīņu piemineklis lecavā.

Cēsis.
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47. Cēsis — Vidzemes sirds.

Nākdams no Araišu puses un ieiedams Cēsu pilsētas robežās, pagāju

garām vācu un krievu kapiem, kuri atrodas Rīgas ielas kreisajā pusē, bet

ceļam otrajā pusē kalniņā atrodas Biškopības biedrība. Izgājis cauri

laukumam, kur dalās vairāki nozīmīgi ceļi — uz Rīgu, uz Limbažiem, uz

pilsētas dzelzceļa staciju v.c, iegriezos šaurajā,mazajā Līvu ieliņā. Tā

esot no vecākajām pilsētā. Un patiešām — izskatās senatnīga: vecas,

salīkušas mājeles, apaļais bruģis. Būtu skaisti un teiksmaini, ja pilsētas
vadība vairāk rūpētos par šī senatnīguma saglabāšanu. Pašlaik bruģis
vietu vietām ir izlauzts, ari šur tur apliets ar asfaltu. Pa Mazo Līvu ielu

labi ja var pabraukt garām viens otram divi pajūgi. Savu izcilību un

godību, šķiet, gan šī, gan citas senas ieliņas ir pazaudējušas pirms gadiem
40. Nejau vienā dienā, bet palēnām, pamazām. Daudz kas Latvijā vēl pēc
krievu ienākšanas 1940. gadā un 1944. gadā „ripoja pēc inerces". Bet no

kalna palaists ritenis agrāk vai vēlāk apstāsies. Tā ari notiek. Vismaz

pāris desmit gadu Cēsu iemītnieki klupdami, krizdami „tekalē" pa vāji

apgaismotajām laternu ielām, tomērmīļās Cēsis neatstāj. Un patiesi — ir

kaut kas pievilcīgs šajās ieliņās, ari Līvu ielā. Jā, Cēsīm ir sava seja — ne

jau tikai izdrupušas ielas...

Netālu atrodams baptistu dievnams. Nelielā, baltā mūra ēka izceļas
citu vidū, pat kad tā vasarā ieaugusi kuplajās liepās. Pie durvīm vēl

saglabājies sens lukturis. Ēkai logi augšdaļā ovālveidīgi. Šeit nav

dzirdami skaļi automobiļu trokšņi. Durvju kreisajā pusē piestiprināts
rāmītis ar uzrakstu:

...
sestdienas vakara sapulces

pīkst. 17

DIEVS ATKLĀJ NOSLĒPUMUS
...

Zem tā piesprausta zīmīte:

4. novembrī pīkst. 17 (piecos)

cv. lut. draudzes

dievkalpojumu vadīs

mācītāja B. Stroža
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Apskatīju arī nelielokatoļu mūra baznīcu. Tai koka tornis. Pagalmā

ieejas durvju labajā pusē novietots liels, brūnā krāsā nokrāsots krusts.

Betnetālu — Cēsu pilsētas un rajona Izpildu komiteja! Kādreiz laukumā

tās priekšā atradies piemineklis Skolnieku rotai. To iesvētīja 1938. gadā,
bet novāca neilgi pēc krievu otrās ienākšanas, Otram pasaules karam

beidzoties. Katoļu baznīca, kura uzcelta 1928. gadā šos laikus ir

pārdzīvojusi.

Pilsētas krāšņums un „smaguma punkts" ir Sv. Jāņa baznīca. Šis

lielais un senais dievnams kā sargs pārrauga Cēsu pilsētu un apkārtni.
Baznīca labi redzama no visattālākajiem Cēsu nostūriem; pat krietni tālu

ārpus pilsētas to var saskatīt. Baznīcas vaļņveidīgās sienas izskatās

iespaidīgi. Te kārtojas gadsimti! Septiņdesmitos gados baznīcai uzlika

jaunu jumtu, un izskatās, ka baznīca piedzīvos vēl ilgu mūžu. Jau šodien

tas nav nieka vecums, jo baznīca ir celta no 1283. līdz 1287. gadam un

iesvētīta 24. jūnijā. 1748. gadā baznīca nodegusi un pagāja ilgāks laiks

kopš tā atkal varēja izskatīties pēc baznīcas.

Milzīgais tornis celts 19. gadsimta sākumā un ir viens no

iespaidīgākiem baznīcu torņiem Vidzemē. Tornī, 1970. gadā, pirms
remonta atradās vairāki simti (ja ne tūkstotis) senu koka krēslu ar klūgu
sēdvietām. Tajā pašā gadā uzņēmām nelielukinofilmu no torņa augšējās
daļas.

Draudze rūpējas par savu lolojumu, un apkoptā baznīca atstāj

patīkamu iespaidu. Pa labi no baznīcas atrodas vecs nams — Harmonija.
1979. gadā, kad Latvijā atzīmēja komponista AlfrēdaKalniņa 100-gadi,
šī nama sienā iemūrēja skaistu bronzas piemiņas velti — mūziķa

krūšutēlu metallā, kas darināts mūsdienīgā veidā. Alfrēds Kalniņš ir

dzimis Cēsīs. Virs medaļas, kuras diametrs ir vismaz 50 centimetri,

izveidotas tādas kā ērģeļu stabules. Medaļā ierakstīts:

Šajā namā dzimis komponists Alfrēds Kalniņš

1879. - 1951.

Izskatā ir izmainījies vecais tirgus laukums, lai gan ap to joprojām
atrodas senās ēkas

...

ir savādāka izjūta. Uz Rīgas ielas atjaunotas

vairākas vecās, bet nozīmīgās ēkas: bijušais valdes nams un vēlāk —

aptieka, kur aptieka ir ari tagad v.c. Saglabājies skolas nams. Tajā kādu

laiku bija pilsētas valde.

Skaisto un cēlo P. Kundziņa Brīvības pieminekli! aruzrakstu:

No zobena saule lēca
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nomainījis kārtējais boļševiku vadoņa Ļeņina „tēls". Laukums, protams,

nosaukts viņa vārdā. Nebūtu brīnums, ja bijušā pieminekļa apzeltītās

bumbas zeltu ir nokasījuši un dārgmetalla paliekas aizceļojušas uz

austrumiem, līdzīgi, kā sagrieza Rīgas pils lielos paklājus, lai vieglāk tos

varētu aizsūtīt uz Maskavu. Nav vairs Cēsu Uzvaras pieminekļa, nav

pieminekļa Skolnieku rotai,2 bet vēl ir Lejas kapsēta! Un to ir vērts

apskatīt.
No Cēsu pieminekļiem, kuri ir attiecināmi uz Pirmo pasaules karu un

Neatkarības cīņām, saglabājušies vēl divi, man zināmie, proti: jau

pieminētajā Lejas kapsētā atrodas Bēgļu piemineklis. 3 Tākā tas atrodas

malā, un tam blakus ir darbnīcas, tad pieminekļa apkārtne ir netīra un

piemēslota. Vēl vairāk — visi metalla uzraksti uz lielā akmens ir noplēsti.
Daudzi to vairs nepazītu, un kā lai zina jaunākā paaudze, kas tas par

„akmeni"? Otrs piemineklis, kas meklējams Lejas kapsētā, atrodas

labvēlīgākā vietā — tieši pretim galveniem vārtiem. Tonevar nepamanīt.
Pēc A. Jullas meta 1927. gadā uzcelts piemineklis 4 Neatkarības cīņās
kritušiem igauņu un latviešu karavīriem. Piemineklis s ir izveidots no

brūna granīta. Tā priekšpusē izlasīju:

MUMS DZĪVĪBA — DZIMTENEI VELTĪJUMS

MIERS LATVIJAS KLĒPI — DĀRGS lEGUVUMS

LATVIJAS NEATKARĪBAS

CĪNĪTAJIEM

1915. - 1920.

Uzraksti atrodas pieminekļa apakšējā daļā. Virs tās, mazliet padziļināta
krusta zīme ar noslīpētu akmens virsmu, bet vēl augstāk — galā —

Jumja zīme. Pieminekļa pusei, kura vērsta pret kapsētu, ari ir krusts bet

pie pamata izveidots trijotnes veidols metalla atlējumā: māte, kura tur

klēpi kritušo dēlu, bet, savukārt, tam pie kājām vai mātei pie kreisās

rokas vēl viens cīnītājs. Priekšplānā, nedaudz pa labi —jaunava — māsa

vai sieva, kura apraud attiecīgi, savu brāli vai vīru.

Šeit saskatāmas postīšanas pēdas, kuras vēlāk novērstas.

Pieminekli apmeklēju trīs reizes un vienmēr turatradu puķes.

Lejas kapsētā daži krusti ir apgāzti un sadauzīti. Kapliča, kura atrodas

ielas pusē, ir izdemolēta un piegānīta.
Nedaudz labāka aina vērojama Bērzaunes kapos.
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Neskatoties uz to, Cēsis atstāj samērā koptas pilsētas iespaidu.

ledzīvotāju lielākais vairums ir latvieši. Pēc oficiāliem, Padomijā

publicētiem skaitļiem Cēsīs 1979. gadā bija 14 769 latvieši, kas ir 76%

no visiem pilsētas iedzīvotājiem. To kopskaits bijis 19445.

Cēsīs vienmēr esmu sastapis jaukus, laipnus un atsaucīgus tautiešus.

Bet kas sastāda 24% no pilsētas iedzīvotājiem? Protams, zināms

skaits darbaspēka, tomēr Cēsīs nav pārāk daudz rūpniecības uzņēmumu!
Šeit novietots paprāvs skaits sarkanarmiešu. Tie dzīvo karavīru mītnēs,

kuras uzcēla trīsdesmito gadu beigās. Ja nemaldos, tur atrodas ari

virsnieku skola. Cēsīs ir, vislielākā Latvijā, nepilngadīgo kolonija.
Gandrīz tas pats, kas cietums — labošanas darbu kolonija. Tā atrodas,

ejot lejā uz Gauju pa Limbažu ceļu, pie gravas ceļa kreisajā pusē un

aizņem vairākus hektārus. — Protams, ir tas saucamais — apkalpojošais

personāls: sargi un uzraugi, audzinātāji u.t.t. Maz starp tādiemlatviešu!

Saglabājusies senā dzelzceļa ēka, ūdens tornis, Latvijas Bankas Cēsu

nodaļas ēka — sarkanķiegeļu nams pretim dzelzceļa stacijai. Sameklēju
veco pastu. Uz daudzām vasarnīcām salasāmi bijušie uzraksti, piemēram:
Viestura pansija. Bērzaines ģimnāzijā iekārtota meža skola— internāts.

— Man patīk Cēsis.

Cauri Jaunai pilij iegājis dārzā, atradu, no Vidzemes augstienes

pārvestās, senās etnogrāfiskās ēkas ar labiem salmu jumtiem. Šeit ātrāk

rosās domas un veidojas savādas izjūtas, jo sastopas gadsimti un

dažādas kultūras. Stāvot pie latvju guļbūvēm, var vērot stalto Sv. Jāņa

baznīcas torni, Jaunopili, ordeņa pilsdrupas, un, vērīgāk ieskatoties —

Riekstu kalnu, Vendu pilskalnu.
Tik daudz kas vienkopus!
Man izliekas, ka izrakumi un būvdarbi pilsdrupās nekadnebeigsies.

Tie ar nelieliem pārtraukumiem rit desmitiem gadu. Kopš 1970. gada ir

atjaunots tikai viens tornis, otru cerot dabūt zem jumta šajā gadā (1986.).

Tomēr pilsdrupas ir varenas un iespaidīgas, pat krāšņas. Žēl, ka nav

iespēja tās pilnībā izstaigāt un ielūkoties visās telpās, ari pagrabos.

Milzīgs pretstats mūra pilij ir zaļais Vendu pilskalns, saukts Riekstu

kalns. Tas atrodas tagadējā pils dārzā starp dīķi un ordeņa pilsdrupām.

To apjož apstādījumi un celiņi. Kalna nogāzes apaugušas kokiem.

Pilskalna augstums ir vismaz 18 metri. Tā plakums 50 x 25 metri.

Diemžēl, veidojot apstādījumus, cilvēki ir padarījuši kalnu pārāk

„skaistu".
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Pastāv uzskats, ka Vendu apcietinājumā kādu laiku mitinājušies ari

vācu bruņinieki. Ir teika, ka Riekstu kalnu esot karavīri cepurēm

sanesuši, lai ieņemtu mūra pili.6

leradumā, apgājis pilskalnu, uzkāpu tajā pa visstāvāko nogāzi, lai

izveidotos pilnīgāks priekšstats un tiešāka sajūta. Plakumā melna, melna

zeme. Bezlapu gadalaikā no pilskalna var labi pārredzēt dīki, parku ar tā

celiņiem un akmens kāpnēm, izdaiļojumus un rotājumus, šūnakmens

tēlus un labi izveidoto vaļējo estrādi. Raugoties ziemeļrietumu virzienā

redzams izteiksmīgs kalns, kurā atrodas 1845. gadā celtā pareizticīgo
baznīca: balti mūri, zils jumts, zaļas aplodas. Sakopta apkārtne. Pastāv

draudze. Kādreiz šajā kalnā stāvējusi Sv. Katrīnas baznīca, kuru pēdīgi

nopostījuši 18. gadsimta sākumā, Lielā Ziemeļu karā. Man radās

iespaids, ka pirms kristiešu atnākšanas šis ir bijis Baznīcas kalns.

Parka apkārtnē saglabājušās daudzas senas ēkas, to skaitā —

vasarnīcas.

— Draugs, atstaigā uz Vidzemes pērli!

1970., 1972., 1973., un vēl daži gadi, bet iespaidi no 1984. un 1985.

gada vasarām kā arī no 1985./1986. gada ziemas.

1 VL BKP, 59. - 61. lpp.
2 Ibid.93. - 94. lpp.
3 Ibid. 115. lpp.
4 1930. g.29 V. pie pieminekļa novietotapieminas plāksne. (VL BKP, 86. lpp.)
5 Pieminekļa priekšā abāspusēs vairs nav atrodamivarā darinātiedivu karotāju tēli

tāpat kā divi vara vainagi pieminekļa otrajā pusē(!). K. Krūklītis. Tā tas bija toreiz.

Gauja, East Lansing, Michigan, USA, 1987

6 EB LP IV, 89. lpp.
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Baptistu lūgšanas nams Cēsīs.

Cēsu Mazā Līvu iela.
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48. Nītaure.

No Līgatnes līdz Nītaurei ir 17 kilometri pa samērā labu, asfaltētu

ceļu. Tikai aiz Dārzkalniem un Jaunelmuzicm sākas zemes ceļš, metot

asus, bet skaistus līkumus līdz Ķikuriem, kur tas slīd lejup līdz tiltam pār
Lielo Juglu. Šo ceļu sāka uzlabot un labiekārtot pēc 1927. gada. Lielceļu
iztaisnoja, paplašināja un noklāja ar jaunu segumu. Tāds tas ari ir palicis
līdz mūsdienām, vietumis tikai bedraināks.

Nītaures ciems nav kļuvis neko lielāks kā gadus 50 atpakaļ (1897.g.
— 560 iedz.; 1935.g. — 356 iedz.). Saglabājis savu nozīmi kā ceļu

mezgls. Šeit tie sazarojas vismaz septiņos virzienos, no kuriem pieci ir

lietojami un nozīmīgi: uz Līgatni; uz Spāri netālu no Vidzemes šosejas (4

km); uz Ķēčiem un leriķiem vai Amatu; uz Kosu un Skujienu; uz Zaubi.

Mazāk svarīgs ceļš ved dienvidu virzienā uz Viļumiem, Serbiņiem un

citām saimniecībām. Nedaudz aiz Nītaures, Kosas ceļā pa labi ir

pagrieziens uz Annām (bijusī Annas muiža). Pēdējie divi pieminētie ceļi
ir šausmīgi sliktā uzturēšanas kārtībā, pareizāk — tos neviens neuzmana

un nelabo. Trīsdesmitajos gados šie abi bija brīnišķīgi izbraucami ceļi.
Pat lietainā laikā varēja tos izstaigāt, nesasmeļot dubļus zābakos. Vēl pēc
inerces piecdesmitos gados tos varēja saukt par ceļiem.

Annas ceļu „piebeidza" guculi, mežstrādnieki no Rietumukrainas.

Vairāki no tiem ir palikuši uz dzīvi Latvijā.

Nītaures apkārtne tomēr ir ļoti skaista. Braucot no Līgatnes labajā

pusē paveras plašs skats uz Vidzemes nolaidenumaziemeļu galu, kurā

ietilpst Sudas purvs ar palielajiem Ratnieku, Umeru un Zviedru ezeriem.

Ap Nītauri vēl saglabājušies seni latviešu tautas celtniecības paraugi,

protams — guļbūves, rijas ieskaitot. Pašā ciematā atrodamas dažas vecās

pārdotavas un vienas ūdens dzirnavas, kuras nedarbojas. Aizsprosti uz

Lielās Juglas un Mergupes sen pārrauti, un nekad vairs nav atjaunoti. Ir

pasts un telegrāfs, kultūras nams. Darbojas pienotava. Tās virzienā ejot,
ir vērts apciemot Annu Rūsu, slaveno Nītaures audēju.

Mēs iepazināmies ar viņu 1980. gadā. Gadu vēlāk aizvedām viņai

nadziņraksta segu no Vecozolumājām.i To atradām bēniņos kopā ar ļoti

senu tini. Sega bija izdilusi, saplēsta, bet skaista, un ar ļoti reti sastopamu

rakstu. Tajā tikai balts, pelēks un melns krāsu savirknējums. Pievienojot
vēl sarkano, iznāktu latviešu garīgās krāsas. Tātad — garīgās, nevis

raksta jeb ornamentakrāsas. Vēlējamies, lai Rūsmamma uzauž tieši tādu

pašu jaunu. — Uzauda, tikai nedaudz savādāku, protams, paturot ritumu,

krāsas un rakstu.
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Pirmajā bridi jutāmies nedaudz vīlušies, ka sega nav pilnīgi atdarināta.

Tikai vēlāk sapratām, — kārtīgs amatnieks, lietpratējs nekad visu

„nekopēs", bet ieliks, šajā gadījumā — ieaudīs kaut ko no sevis,

neizjaucot veco, iepriekš radīto. Domāju, ka tā ir liela varēšana un

gudrība. Pie Rūsmammas ir mācījušās vairākas meičas, bet kārtīgas,

ilggadīgas mācekles audējai nakad nav bijis. — Atkal likteņa ironija.
Daudzi amata noslēpumi tiks paņemti līdzi kapā ...

Netālu no AnnasRūsas dzīves vietas atrodas bijusī muižas pils ar dīki

un parku apkārt. Tagad astoņgadīgā skola. Parka kopplatība 4,2 hektāri

kopā ar trim dīķiem. Parks daļēji kopts. Trijās terasēs veidots. Kopā ar

Rundāli, Odzeni un Lamiņiem ir viens no lielākiem ģeometriskiem

parkiem Latvijā.

Raugoties pāri dīķim, tā pretējā krasta māju puduri izceļas mūra

baznīca ar savu smailo torni. Luterāņu draudze joprojām notur

dievkalpojumus. Mācītājs Pegis brauc no Cēsīm. Baznīca uzcelta kādā

savrupā kalnā, un daži maldīgi domā, ka šeit agrāk stāvējusi senču pils.
Nītaures ciema un apkārtējo zemju īpašnieks Vilhelms Fermors licis

pamatus jaunai mūra baznīcai bijušās ordeņa pils vietā 1762. gada Liepu
mēneša desmitā dienā. Baznīca iesvētīta 1770. gadā. Tā vairākkārtīgi
remontēta. Pirmā pasaules karā pilnīgi nopostīta. Atjaunota tikai 1928.

gadā. Šobrīd baznīcas mūri ir stipri apdrupuši, īpaši tornis. Laimīgi,

jumta segums ir vesels. Draudzekopā ar baznīcu vieš cerības...

Netālu no ceļa, kas dodas uz leriķiem, Mergupes un strautiņa ielokā

atrodas Vaļņa kalns. Pilskalns ir 75 metrus garš, ar grāvi atdalīts no

pārējā kalnāja, uzmetot trīs metrus augstu uzbedumu, kas atrodas

plakuma ziemeļaustrumu galā. Kalna augstums pret upes līmeni

pārsniedz 15 metrus. Pilskalns neparasts, nedaudz trijstūraina plakuma
virsma. Mītņu kārta vismaz 1,2 metrus dziļa.

Ernesta Brastiņa Vidzemes Pilskalnu grāmatā Vaļņa kalns iezīmēts

nepareizā vietā pie baznīcas ziemeļu gala.2 Kā jau iepriekš teicu, kalns

atrodas netālu no leriķu ceļa uzreiz aiz Nītaures. Tomēr Brastiņš jauki
atstāsta:3

Ļaudis teic, ka Vaļņu kalnu esot karavīri vienā naku ar mēteļu stūriem un

cepurēm sanesuši. Kalnā esot apglabātas franču bungas pilnas ar zelta naudu.

Daudzi esot pēc tās rakņājušies, bet nevienam neesot izdevies atrast. No tā

kalna, kur baznīca virsū, (ordeņa pilsvicta) kungi esot gribējuši apakšzemes

gaņģi rakt uz pilskalnu, bet pametuši darbupusdarītu.

Pēdējo reizi es apmeklēju Vaļņu kalnu neilgi pirms izceļošanas uz

Rietumiem. Bija auksts Ziemas mēneša rits; pēdējā diena— 31. Braucām
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Nītaures audēja AnnaRūsa.



362

uz Skujicnu nokārtot mājas pārrakstīšanu, jo nevēlējāmies manu trešo

daļu uzdāvinātkollektlvai saimniecībai vai ciema Izpildu komitejai.

Bija sasnigusi bieza sniega kārta, tā kā brienot līdz pilskalnam, sniegs
sniedzās līdz kājstarpei.

Klusums.

Baltums.

Lēca saule, mirdzinot nosarmojušo koku zarus.

Kāda sarkana! Tieši virs Vaļņu kalna — lieliski.

Brīdi piedzīvojuši un paklusējuši, pa iebristo taku dziļajā sniegā
iznācām atpakaļ uz ceļa.

Jābrauc, ja vēlējamies nokārtot iecerēto pārrakstīšanu.

Ceļa abās pusēs milzīgas kupenas. Pretim braucošajiem spēkratiem

grūti „paspraukties" garām.

Atskatījos uz kapsētas kalniņu ar pamesto pareizticīgo baznīcu, uz

ēdnīcu un grāmatveikalu zem viena jumta, uz citām nosnigušām Nītaures

„cepurītēm".

Mēs iebraucāmbaltā dienā.

1986. gada Ziemas mēneša pēdējā dienā.

1 Vecozoli, 18.g.5. mūra ēka ar manteļskursteni atrodas dažuskilometrus no Annām,

kalna galā, pie senā Annas - Pērkoņu ceļa.
2 EB LP IV, 59 lpp.
3 Ibid.
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49. Augšup pa Daugavu: Lucavsala, Katlakalns, Dole.

Daugavas labajā krastā, kur agrāk atradās Siena tirgus, ir dažu

autobusu galapunkts un kuģīšu piestātne. Kuģniecība Latvijā ir atstāta

novārtā, un tādēļ, īpaši, der izmantot tos nedaudzos kuģošanas veidus,

kuri vēl pastāv. Vienas dienas ietvaros ir izmantojams brauciens ar

nelielu, baltu pasažieru kuģīti uz Doles salu līdz Annuškai.

Sajā, mazliet ilgāk kā stundu garajā, braucienā pirmā piestātne ir

Lucavsalā netālu no bijušās muižas. Ir saglabājušās vairākas senās koka

ēkas. Tām augsti akmens pamati. Sala bieži pārplūst, īpaši tās, pret Rīgas

jūras līci vērstais, gals. Kā bija tur sakņu dārziņi agrāk, tā tie ir tagad.
Lucavas muižas pusē sala ir pāris metrus augsta. Te meklējams

piemineklis 400 krievu karavīriem, kuri krita cīņā ar zviedriem uz šīs

salas 1701. gadā. Sarkanbrūnā granīta piemineklis novietots uz īpaši
uzbērta, divmetriga paaugstinājuma. To atklāja 1891. gadā. Piemineklis

atgādina pareizticīgo baznīcas torni. Tā apakšējā daļā uz plāksnes

iegravēts gada skaitlis: 1701. Virs tā krievu burts P (II). Zem tā: romiešu

I. Ko varētu nozīmēt šie saīsinājumi? Domāju — Pēteris Pirmais.

Plāksnes augšējā daļā, kura ovāla, attēlots cara tronis. Katrā četrstūrainā

pieminekļa sānā ir novietotas formā vienādas, bet ar dažādiem

uzrakstiem, plāksnes. Pieminekļa vidusdaļā, tā visās četrās pusēs, ir

vienāds pareizticīgo krusta attēlojums. No tā aizmugures it kā izlaužas

saules stari. Tumši sarkanbrūnais krusts labi izceļas uz iedobes gaišās

sienas. Desmit metrus no pieminekļa aug simtgadīga liepa, bet 200

metrus no šās vietas dzīvo cilvēktiesību cīnītāja, godīgā un drosmīgā

Gunāra Astras ģimene.
Lucavsalā netālu no Salu (ari — Maskavas) tilta saceltas visīstākās

barakas, kurās dzīvo ieceļotāji no Padomijas. Seit salika un sastiprināja

gan Salu, ganVanšu tiltu atsevišķās daļas. Kazarmjveidīgais „ciematiņš"
man atgādina 50-to gadu līdzīgās būves Vorkutā, kuras cēla paši
ieslodzītie. Ari mans tēvs. Visas ēkas ir vienādas: zemas un garas. Tās

pārdala gaitenis no kura ir ieejas uz abām pusēm — tik daudzdurvju!
Katrai ģimenei viena istabiņa. Ēkas galā atrodas kopējā virtuve,

mazgājamā telpa un ateja, protams — sausā. Latviešiem nācās dzīvot

tādos apstākļos piespiedu kārtā, bet ko meklē šie pārceļotāji Lucavsalā?

Pretim, upes vidū, Zaķu salas austrumu galā uzcēla ļoti augstu

televīzijas torni. Mūsu kuģītis brauca tam garām. Stundas ceturksni vēlāk

mūsu ūdcnsccļojums uz kādu stundu pārtrūka, jo vēlējamies apskatīt
Katlakalna baznīcu un Garlība Merķeļa kapu netālajā kapsētā.
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Dievnams ir neparasts — apaļa būve ar izvirzītiem četrstūriem uz

visām debess pusēm. Baznīcu rotā apaļš kupols — skārda jumts ar

nelielumetallakrustu galā.
Katlakalna mūra baznīca celta no 1791. - 1794. gadam, kad to ari

iesvētīja. Ēkai divas ieejas. Virs vienas no tām uzcelts neliels, vaļējs koka

zvana tornis. Baznīcu apjož žogs gar kuru saauguši biezi mežrozīšu

krūmi. Vietām grūti izspraukties cauri. Dievnams celts skaistā piekalnītē.
Šajā smiltainē saaugušas skaistas priedes.

leejot Katlakalna kapsētā sameklējām Garlība Merķeļa kapu un

pieminekli, kas atrodas pa labi no ieejas, netālu no akmens sētas. Uz

vairāk kā divi metrus augsta akmens iestiprināta tēraudaplāksne — tieši

vidū. Akmens augšā — metalla krusts. Kaps apkopts. Pieminekli

latviešu draugam un skolotājam Merķelim uzcēlusi Latviešu biedrība

1869. gadā. Gankapsēta, gan baznīca atrodas tādākā pussalā.

Ejot dziļāk Daugavas kreisajā krastā, atradu bijušo pagasta namu

netālu no Sausās Daugavas. Turpat vēl stāv Pļavniekkalna skola, bet

Pļavnieku kalnā bijušas vidējā dzelzs laikmeta kapenes. Pašā Sausās

Daugavas krastā atrodas neliels, bet postīts kalns, kuru šejienes

iedzīvotāji sauc parPilskalnu.

Braucot tālāk pa Daugavu netālu no Doles salas izlikti milzīgi tīkli.

Gala piestātnē Annuškā atrodas kaļķakmens cepļa drupas. No šejienes

paveras jauks skats uz Sauso un Lielo Daugavu.
x

Sis Doles salas gals ir patīkams, kluss. Dažas saimniecības, kuras te

atrodas, labi iekļaujas šejienes ainavā — priežu silā. Salas vidienē, stāvā

Daugavas krastā izceļas Doles muižas pils. Tajā tagad iekārtots Vēstures

un novadpētniecības mūzejs. Mūsu apmeklējuma brīdī tur varējām skatīt

Imanta Vecozola gleznu izstādi. Rīgas jaunie mākslinieki šeit mēdz

sarīkot labas izstādes. Muižas parkā izveidots neliels etnogrāfisks

mūzejs — zvejnieku sēta ar visu iedzīvi. Diemžēl, blakus esošās baronu

kapenes izpostītas. Saglabājies piemineklis kritušajiem Pirmā pasaules
karā.

Pils ir kā sargs robežai starp skaisto, kluso Doles salas daļu un „trako

māju", jo salas otrā puse, kura sākas aiz pils, t.i. — dienvidaustrumos,

un atrodas iepretim Salaspilij, ir izpostīta, ceļot Rīgas spēkstaciju. Tādēļ
ari mēs atgriezāmies uz Annušku, lai, saulei rietot, būtu mājās.

Dole — 1982. gada vasarā, divreiz.

Katlakalns — 1982. gada vasarā un 1986. gada ziemā.

Lucavsalā — bieži apmeklēta.
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Doles pils.
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50. Kosa, Skujiena un Mežuplejas.

Atstājuši pārējos mcžrijniekus, nolēmām aizstaigāt līdz Mcltnci. No

Jaunskujienas gar Mirķicm un garām Mežrijām kādreiz gājis ceļš uz

Vecpiebalgu. Pa to ejot, mēs nonācām līdz Divskursteņu mājām,

pareizāk — lielai, izbijušai saimniecībai tādas kā iedobes jeb „bļodas"
malā. Acīm redzot, kādreiz pie mājas bijis dīķis. Dzīvojamā ēka vēl

saglabājusies, gan daļēji, jo pazuduši logu rāmji, nav durvju; smēdes galā
no sienām izplēsti nomaļnieki. Nosaukumu — Divskursteņu māja — tā

ieguvusi no mums, jo tai, patiešām, bija divi skursteņi. Saimes galā
atrodamas vēl maizes krāsns paliekas, bet saimniecības jeb kalves galā

mētājas dažikalēja darbarīki, liels daudzums dažāda izmēra pakavu v.c.

Varbūt, ka Divskursteņu māja uz kartes ir meklējama zem Tercīšu

vārda. Ejot tālāk, apskatījām Lauziņus, kurus tobrīd neviens

neapdzīvoja, jo saimnieks Pēteris iepriekšējā rudenī bija aizgājis veļos.

Bijis labs amatnieks. Lieliski spēlējis vijoli. Atraitne Anniņa pārcēlusies

pagaidām dzīvot pie māsas uz Raunu. Anniņa sīka, bet darbīga sieviņa,

poliete, kura iebraukusi Latvijā kā laukstrādniece. 20-tos un 30-tos

gados tā bija parasta parādība, laukos sastopot kā strādniekus

cittautiešus.

Lauziņos zem ēkas gala telpas izbūvēts skaists pagrabs, kurā var

iekļūt no āra un no istabas pa grīdas lūku. Vēl nesalauztas, bet stipri

noputējušas mēbeles; neparasta rakstāmpults, pie kuras var rakstīt tikai

stāvot, ozola gulta ar izgriezumiem, vairāki viengabala soli v.c.

Brīnišķīgi apkures mūrējumi: siltuma mūrītis, maizes krāsns, plīts ar

dūmu izvadu virs tās. Maza, jauka meža mājiņa. Nāc tikai iekšā un

dzīvo!

Diemžēl jau tad, 1972. gada vasarā, apkārtējās Lauziņu pļavas, tāpat

kā leja pie Mežrijām un Līmatām, bija sastādītas ar eglītēm it kā nebūtu

pietiekoši daudzmežu; tā jau viss aizaudzis!

Starp Lauziņiem un Nlgeļa māju jaunajos skuju kociņos atradām

divus noklīdušus telēnus, kurus aizdzinām līdzi, Meltnes virzienā.

Izrādījās, ka abi teļi pieder Nīgelim ar saimnieci. Viņš bija ļoti priecīgs

par šo izpalīdzēšanu un ieminējās: „Vai negribat pirkt labuun lielu māju?

Tepat, cauri mežam— Ļauļēnu galā. Lāči pārdod Mežuplejas. Mežmalā,

skaistā vietā — aizejiet! Varbūt Jums patiks?"
Dzirdēts, domāts, darīts.

Mans ceļa biedrs Valdis nekad šajā galā nebija bijis. Savukārt es sāku

iepazīt šo Vidzemes nostūri, vairākkārtīgi braukdams uz Mežrijām. Turp
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braukāja arī kādi 15 studenti: puiši no LVU, bet meitenes no

Lietišķajiem.l Pārbriduši Lielpurvu un izgājuši cauri mežam, nonācām

skaistā pļavā. Mūsu priekšā pavērās neierasts skats: plašo lauku ielokā

— milzīga saimniecība.

Vai! Ak! Rau! Klau!

Izrādījās, ka bijām nonākuši pareizajā vietā. Tās bija Mežuplejas.

„Labas dienas!" sasveicinājušies, ieminējāmies, ka nākam saimnieka

Nīgeļa ieteikumā, un, ka mums ir interese par iespējamo mājas

pārdošanu. Mežuplejās saimniekoja Lācis ar savu sievu kopš 1957. gada,
kad abi atnākuši no Mirķiem. Saimnieks — invalīds ar vienu kāju.
Galvenādarbu darītāja esot Milda (?) saimniece.

Jautājām, cik tad gribot par šo saimniecību?

Lācis padomājis atteica: „2 500". Sacījām, ka padomāsim, bet mums

liekas — padārgi. Gribējām šī pirkuma liem pārrunāt ar savām paziņām.
Toreiz lauku mājās uzturējās arī abu Lāču meita kopā ar savu vīru,

kuri izteicās, ka vecais kā parasti pārspīlējot. Māju varēšot dabūt lētāk, ja
tikai būtu īsti ņēmēji.

Kad Mežuplejās atgriezāmies otrreiz, šoreiz jau septiņi (!), runa gāja
par 1 000, ieskaitot dažus bišu stropus ar saimēm. Diemžēl, no

biškopības atteicāmies; — kas kops? Galu galā, māju nopirkām par 850

rubļiem. Pareizāk — saimniecību, kurā ietilpa: dzīvojamā ēka — celta

pirms Pirmā pasaules kara, kūts ar piebūvētām malkas nojumēm, veca

rija zem vienajumta ar šķūni un kāda bēdīga izskata vasaras nojume —

virtuve. Klāt vēl nāca izbijuša sienu šķūnīša daļējas guļbūves sienas un

jumts, kas bijis uzvilkts kādai bedrei — nākošajam pagrabam. Kādreiz

iekopts, tagad mazliet aizaudzis, bet vēl labs diezgan, dārzs. 20 steri

sausas malkas, dažas mēbelesun klētiņas gals pilns ar „grabažām"...
Tā mēs, septiņi nepieredzējuši pilsētnieki, bet griboši, uzsākām kādu

jaunu dzīves ceļa posmu, mēģinot ar savu pieredzi nonākt pie patiesās,
dzīvās latvietības.

Protams, ne bez grūtībām ...

Bet atpakaļ pie „studentu mājas". Tātad, mežrijnieki — puiši un

meitenes, gandrīz vai pārīšos, brauca šurp no Rīgas. Parasti, nedēļas

nogalēs, brīvdienās vai vasaras brīvlaikā. Brauca uz Vidzemes augstieni,
lai šeit, mežu klusumā pavadītu rāmas un mierīgas, pēc lielpilsētas
drudžainības tik vajadzīgas — pat nepieciešamas, dienas.

Mājas bija uzceltas skaista kalna galā. Tā bija raksturīga vidzemnieku
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guļbūve ar neizbūvētiem bēniņiem, burvīgu maizes krāsni, virtuvi,

pieliekamo, lopu virtuvi ar milzīgu katlu un divām istabām. Nelielā

pagalma otrā pusē atradās sašķiebušies kūtiņa.
Pāris simtu soļu tālāk lejā vēl „dzīvību vilka" Līmatas, krietni senas

mājas. Tajā laikā mēs izmantojām Līmatu sausos un divas collas biezos

griestu dēļus Mežriju grīdas ielikšanai, jo vienā istabā vecā, izpuvuši

grida bija izņemta. Darbs veicās labi un dzīvojamā telpa drīz vien

izskatījās sakārtota.

Jautājums: „Vai vajadzēja lauzt griestus Limatās?" Par to lai padomā
citi. Agri vai vēlu pamestās mājas ar cauriem jumtiem sagrūst. Šķiet, te

būtu nevietā spriedelēt par senču mantojuma saglabāšanu un cienīšanu.

„Varbūt nebija labi, varbūt nevajadzēja?" Tas bija vienīgais veids kā

saglabāt vismaz dažas saimniecības. Rīkojoties savādāk — šodien

nebūtu nevienas, dzīvošanai derīgas mājas.

Septiņdesmito gadu sākumā vēl bija samērā labs ceļš no Leimaņiem uz

Kaivi. To bieži izmantojām, nākdami no Kaives puses gar Spilvēniem,
kur nogriezāmies uz rietumiem, lai sasniegtu Mežrijas! Otrs ceļš, no

Bērēniem caur Daktām lidz Līmatām bija sliktāks... protams, ceļi pēdējos
15 gados nav uzlabojušies, tiekļuvuši nelietojami.

Vēl 1985. gadā Mežrijas apmeklēja daži jaunieši, tomēr Mežriju

„kopiena" ir pajukusi, lidzīgi mūsu Mežuplejām. Atšķirība ir vienīgi

tādā, ka Mežuplejas stāvēs vēl ilgi, jo tajās ir ieguldīts milzīgs darbs,

laiks, domas, enerģija — Mežriju liktenis var izšķirties dažu gadu laikā.

Gribētos cerēt, ka tā nenotiks
...

Nopirkuši plašās Mežuplejas 1972. gada Salnas mēneša 21. dienā—

īstā veļu laikā— mēģinājām iedzīvoties...

Kādas nedēļas vidū, iedams cauri Mežupleju pļavām uz Mežrijām,

ieraudzīju aizjūgtus ratus. Kāds sīks vīrelis stīvējās ap milzu sijām,

mēģinādams tās iecelt ratos. Labas dienas padevis, apvaicājos vai

nevajag palīdzēt. — Varot. Divatā uzkrāvām vezumu no pāris smagām

sijām.
Kad dažus gadus vēlāk, zem kūstošā sniega smaguma sāka ielīkt rijas

jumts, atklājām, ka izzāģētas sijas no vienas sienas līdz otrai. Jumtu

vienīgi saturēja krēslu spāres. Biju izdarījis kādu „lāča pakalpojumu",

palīdzēdams vietējam „asprātim" izvazāt mūsu īpašumu. 1980. gada

pavasari jumts iegāzās, noraudamsun salauzdams rijas galu. Šķūņa puse
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palika neskarta, jo varenai celtnei bija jumts no divām daļām.
Radās sāpīgs jautājums, kuru vajadzēja atrisināt pēc iespējas īsā laikā:

„Ko darīt ar sagruvušo jumtu? Atstāt, proti — ļaut sapūt; izlietot kā

kurināmo, jebšu, šos 200 gadus vecos baļķus pacensties vēl lietderīgi
izmantot?

1975. gadā uzcēlām slieteni, senās klēts pamatos. Konusveidīgā celtne

labi izskatījās četrstūrainā ierāmējumā. Kad šis darbs bija pabeigts,

„sapņoju" par „melnās" pirts izbūvi. Astoņus gadus strādādams

Brīvdabas mūzejā, biju izpētījis visus latviešu senās lauku celtniecības

veidus, paņēmienus un neparastības. Manbija pietiekoši daudz laika visu

pārdomāt, lai izšķirtos par bezskursteņa pirts celšanu.

Bija sajūta, ka tagad ir vispiemērotākais bridis to darīt, izmantojot
daudzos, vēl labi saglabājušos rijas baļķus.

Tāari izdarīju. Pie pirmā vaiņaga likšanas pieaicināju kādu šejienieti,

Lejaspikņēnu AndriRučevski, kas labi prata daudzus neikdienas lauku

darbus. Andris bija pietiekoši jauns un spēcīgs, lai pats ierādītu darāmo.

Talkā nāca draugi no Lietuvas, un pāris dienās jau bija redzams, ka top

pirts.

Gandrīz visu pirts celtniecību paveicu viens pats. Lielākās grūtības

sagādāja baļķu dabūšanaaugšā un pieturēšana, veidojot pareizu paksi.
Dažreiz man palīdzēja Inguna, bet šis nav sievietēm piemērots darbs

...

Palīgs bija vajadzīgs ari pie spāru likšanas. Pirti uzcēlu četros mēnešos,

pareizāk — tajās reizēs četru mēnešu laikā, kad uzturējos laukos.

Man likās un liekas vēl šodien, ka ir labi atstāt pēc sevis kaut ko

derīgu nākošajām paaudzēm. Ļoti būtiski tas ir Latvijā, kur komūnistu

„grožos" dzīvojot, liela daļa cilvēku domāun dzivo tikai šodienai.

„
—Pēc mums kaut vai pasaules plūdi!"

Ar pirts „piedzimšanu" mūsu lauku sēta kļuva vēl mīļāka un

latviskāka. Tā labi iekļāvās vidē, mežu ielokā, pastiprinot ēku izvietojumu
ainavā.

Pēc pirts redzot sasarkušās, bet priecīgās sejas, jutu zināmu

gandarījumu: „Dievs palīdz!"

Uzsākt saimniekošanu nebija viegli. Salīdzinot ar 30-tajiem gadiem,

Kosas Ļauļēnu gals ir tikpat kā izmiris. Reiz bija 32 saimniecības. Tagad

ir palikušas vienīgi Mežuplejas. Vēl 70. gadu vidū stāvēja kalēja
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Miķelsona Kalēji. Šis mājas atradās pusceļā no Ļauļēniem līdz

Mežuplejām.
Manlaimējās satikt šo stiegraino, kalsno vīru. Vēl pirms nāves gultā

guļot viņam bija spēcīgs rokas spiediens; skaidrs, saprotošs skatiens,

laipnas un mīļas acis. Kalēju saimnieks, kas visu mūžu bija strādājis kā

kalējs, mira 101. mūža gadā. Atraitne Olga vēl kādu gadu nodzīvoja

Kalējos, tad mēģināja iedzīvoties Cīruļos, līdz beidzot aizgāja uz Cēsu

pansionātu.

Mežupleju bijušie saimnieki dzīvo Kanādā. Vēl Latvijā būdams,

sarakstījos ar Jāni Pētersonu.2

Citu Ļauļēnu apkārtnes iedzīvotāju, vecāku ļaužu gaitas ir bijušas
raibas: dažs aizsaukts veļos; dažs dzīvo citur— galvenokārt, pilsētās;
daudzi gājuši nāves ceļu cauri Sibīrijai; vēl citi —Rietumos.

Jā, ar kollektīvizācijas palīdzību ir izputināti ne tikai Ļauļēni, Kosa,

Cēsu rajons, bet visa mūsu zeme.

Ļauļēnos saglabājušās vēl trīs dzīvojamās mājas: divas — kalnā,

Ķiberēs dzīvo Berķi (Bergi); trešās — nedaudz uz Cīruļu pusi, dzīvo

Zosulu Anna. Tās, tāpat kā Berķiem, ir viņas tēva mājas. Cīruļos, kuri

atrodas kādu puskilometru no Ļauļēniem ceļa kreisajā pusē, saimnieko

Mikelsoni.

Tālāk uz austrumiem gar Ērgļu ceļu tukšums līdz pat Krepšām. Pēdējo

māju šajā posmā, Krievkalnus nodedzināja pirms dažiem gadiem. Māja

bija pilnīgā kārtībā. Tur varētu uzsākt saimniekošanu. No Bērzu kroga,
kas atradās netālu no Ļauļēniem, gandrīz pie pagrieziena uz Annām,

palikusi pāri vairs tikai akmeņu kaudze uz kuras jau saauguši krietni

koki. No Mežuplejām ejot uz Jaunskujienu pusceļā rēgojas Bērziņa

mājas paliekas. Tuvākās mājas Jaunskujienā ir Lejaspikņēni — bijušās
Dienas Lapas īpašnieka Bisenieka vasaras mītne, kurā bija reta un vērtīga
Holandes podiņu krāsns. Podiņi apgleznoti ar roku, smalks darbs.

Krāsnij bija ari dokumenti. Divi fajansa podiņi bija bojāti: vienu sašāvis

kāds krievu karavīrs, — dzērumā; otrs sasprādzis, kad kāds cits krievu

virsnieks kopā ar savu sievu pārkurinājis krāsni
... Smejies vai raudi?!

No Lejaspikņēnu mājām mums bija labapiemiņa— grezna rieksta koka

gulta. Tomēs samainījām pret sapļauto un izžāvēto sienu.

Oliņkalna saimniecība apkopta. Tajā dzīvo divi vecīši, bet viss pārējais

apvidus no Ļauļēniem līdz Smeņgiem ir tukšs.

Viss bijušais Kosas pagasts tagad ietilpst Skujenes ciemā vai

padomju saimniecība — Skujene.
Ar daudziem visvecākās paaudzes iedzīvotājiem mums bija

izveidojušās labas, draudzīgas attiecības, piemēram: ar Vilmu no
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Lielkājiem, kura dzīvoja zem viena jumta ar savu gotiņu un diviem

kaķiem; ar Augustu Ezergaili, kas bija Skujienas luterāņu draudzes

priekšnieks; ar skolotāju Bērziņu no Uplejām ... Pakāpeniski, vienam pēc
otra dodoties veļu valstībā, saruka šo draudzīgo ļaužu skaits. Par

Lielkāju Vilmu iepriekš pieminēju, — „dzīvoja zem viena jumta ar savu

gotiņu". Šeit nav runa par kādu abstraktu salīdzinājumu, jo Vilma turēja

govi istabā, tādēļ, ka kūts bija sagruvuši. Līdzīgas ainas novēroju ne tikai

Kosā vien.

Aiz Jaunskujienas kādreiz dzīvoja mākslinieks — zīmētājs un lielisks

mēbeļu izgatavotājs, Pīpītis. Viņam piederēja mēbeļu izgatavošanas
darbnīcas Rīgā. Pats sagatavoja zīmējumus un rasējumus, izgreba kokā

brīnišķīgus rotājumus, priekšmetus. Darināja rakstāmgaldu —

grāmatskapi no vairāku šķirņu bērziem, kuriem koksne ir dažādās krāsās.

Tādāveidā uz šī grāmatu plaukta radās Krišjāņa Barona, Jāņa Poruka,

Jāņa Raiņa kā ari mūziķu: Bēthovena un Mocarta attēli, papildināti ar

latvisku rakstu — ornamentu.

Tātad, — starp kosēniešiem un skujieniešiem nebija vienīgi
„kolchoznieki". Protams — vide un apstākļi spieda šos ļaudis par tādiem

palikt, bet viena daļa tā ari nekad nesāka domāt un rīkoties pēc
kollektīvās saimniekošanas principa.

Saimniecības un ciema vadība atrodas Skujienas ciema bijušā
doktorāta telpās netālu no luterāņu baznīcas. Dievnams vēl saglabājies,
lai gan vairākkārtīgi izlaupīts. Kādā „sirojumā" aiznesti divi smagie

baznīcas lukturi (!). Skujienā ir niecīga luterāņu draudze. Baznīcai

kādreiz tecējis jumts un draudzei ar lielām grūtībām izdevās uzlikt jaunu

šīferi, veco, skaisto dakstiņu vietā. Tornis apšūts ar skārdu, kas jau

nolietojies. Tornis celts 1901. gadā, bet baznīca— 1841.

Ciema centrā vēl labi saglabājusies senā aptieka. Kalnā, kur kādreiz

atradusies Livonijas laika ordeņa pils, atrodas nelielas drupas, parks un

...
netīrība, neskatoties uz to, ka parks skaitās dabas aizsargājamais

objekts.
Ciema jaunā daļa uzcelta zemā pļavā, rietumos Skujienas muižai. Tur

atrodas arī neliela pārdotava, jo vecā nodega pēc tam, kad tā bija

vairākkārtīgi izlaupīta. Saceltas Līvānu tipa ģimenes mājas, un izskatās

garlaicīgi. Pretī baznīcai, lielceļa otrā pusē atrodas kapsēta. Tās jaunā daļa

ir sakopta, bet vecā aizaug. Turatrodas sens bēru kambaris.

Skujienas ciema iedzīvotāju skaits nepārsniedz 1 200, bet kara vai

pilsētu iedzīvotāju evakuācijas gadījumā ciemam jāuzņem 12 000

cilvēku. Salīdzinot ar Latvijas laikiem, Skujienas (Kosas) iedzīvotāju

skaits krities vismaz par 300 ļaudīm.
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Saimniecības darba spējīgo cilvēku vidū ir pāris duči krieviski

runājošo ieceļotāju, kuri neatstāj cienījamu vai cienīšanas vērtu iespaidu.
Saimniecība ir viena no atpalikušākām Cēsu rajonā. Pasmagās,

mālainās un paugurainās lauksaimniecībai apstrādājamās zemes dēļ šeit

neattaisnojas milzu izmēru technikas lietošana, bet zirgu ir ļoti maz.

Nelielu privātu traktoru nav. Mēs savu dārzu uzrakām ar lāpstām. Zirgs

drīkst piederēt vienīgi pensionāriem un invalīdiem. Tos dod ari ļaudīm,
kuri strādā saimniecības lopu fermās. Tās, galvenokārt, ir bijušo
saimnieku kūtis. Jauno telpu lopu novietošanai tikpat kā nav.

Gandrīz nekas nenotiek ārpus darba. Izņēmumi: kino izrādes, kuras

var noskatīties pārbūvētajā pagasta namā. Nav vairs koru, deju
kollektīvu

... vienīgi — darbs, darbs, darbs, bezjēdzīga „sišanās" un

bēdīga eksistence.

Protams, dzer ari skujienieši, — un kā vēl!

Bet neskatoties uz šo bēdīgo attēlojumu, Mežuplejās mēsjutāmies ļoti

labi. Topat nespēja pārāk ietekmēt ķimikāliju-herbicīdu uzsmidzināšana

mūsu dārzam, ielaušanās mūsu mājās un izlaupīšana, čekas kratīšana un

citas nedienas.

Ja ir vēl kāda mīla un nozīmīga vieta Latvijā ne tikai man, tad tās ir

MEŽUPLEJAS.

No 1972. - 1986. gadam.

1 RLMV - Rīgas lietišķas mākslas vidusskola

2 Pēc ieilgušas slimības mira 1987. gada Jāņos Toronto.
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Vecozoli.

Augusts Ezergailis ar otro sievu Mildu.
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Nīgals...

...
un viņa rija.



Top Mežupleju pirts.

Pirmais vainags.

375



Pirts līdz spārēm.

Mežuplejas.
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Mežupleju ikdiena...

Un atjaunošanas — etnogrāfiskais darbs.
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Mežupleju slietenis.



379

Kosas amatnieka krēsls.



Mežuplejas.
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51. Nu ar Dievu, Vidzemīte
...

Puteņu mēneša 14. dienu Rietumos atzīmē ar apsveikumiem un

mīlestības apliecinājumiem (Sv. Valentīna d.), bet Latvijā tādu retais zin.

Sajā dienā apciemoju savu tēvoci Bolderājā. Jauni, bet bēdīgi iespaidi —

baigā „čuhņa". Mudž no krieviem. Visur „lielo kurmju" rakumi un

kārbveidīgas ēkas. Klajumos vējš dzenā smiltis. Tomēr baznīca stāv kā

stāvējusi, kā baltais zvirbulis vārnu vidū.

Vakarā, kad atgriezos mājup, Imantā, sastapu draugus no Lietuvas.

Man bija palikušas tikai sešas dienas līdz izceļošanai, bet vēl tik daudz

nenokārtotu darīšanu! Ir arī krietni jāpalauž galva par pareizo un

visērtāko somu sapakošanu — jāparedz katra ievirze vai iespēja. Un

iespēju ir daudz: aizkļūt laimīgi līdz Rietumiem, drošā apsardzībā
ierasties plašās dzimtenes ārēs, atsākt cilpošanu pa Rīgu, jaunus
izbraukšanas papīrus kārtojot...

Varbūt vienreiz iztikšu bez pārsteigumiem — miera un šķiršanās

labad?

Negulējis ne minūti, no horizontālā stāvokļa pārvietojos vertikālajā, lai

kopā ar draugiem brauktu atvadīties no Vidzemes. Bijām izšķīrušies par

Dzērbenes pagasta robežās apskatāmajām senvietām.

Saulei lēcot termometrs nepielūdzami rādīja -21°C. Neskatoties uz lielo

aukstumu, bija jauki noskatīties baltajos dūmos, kuri kā stabi kāpa

debesīs no apsnigušajiem un apsarmojušajiem skursteņiem.

Ceļā — kā transā (nebūtībā), jomocījos, cīnoties ar miegu. Plaksti

lipa un lipa ciet, betgribēju vairāk ieraudzīt, vairāk līdzi paņemt, paturēt.

Vēlējos pilnīgu izjūtu un redzamā fiksāciju ...

tomēr grūti. Drīzāk kā

sapnī. Vidzemes vīzija.
Kad kāpām pilskalnos, bridām pa milzu kupenām un centāmies pēc

iespējas sausām kājām pārstaigāt baltos klajumus, bija labāk —

nogurums palika mazsvarīgs, neuzmācīgs.

Visā šajā, kā murgā, dienā atceros dažas spilgtas ainas, piemēram:

viena, kad atradām brīnišķīgi skaistu pilskalnu Gaujas un kāda ezera

krastā Nēķinā. Dienvidū varēja sajust saules maigos pieskārienus. Tie

apglauda. Ārs mirdzēja tik priecīgi. Seno ēku jumti, iepurināti sniegā,

šķita bezgala mīļi un tuvi, bet tomēr...

Nekas nestāv uz vietas, ari manas dzīves gaitas. Tā nolemts un

izcīnīts.

Nēķina apkārtnē vairāk kā citur Vidzemē— krietns daudzums senu

un etnogrāfisku ēku. Bet apkārtne šķita kā izmirusi, jo ārā nebija manāmi
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ļaudis. Apskatījām vairākas muižas, pāris ūdensdzirnavas, senkapus —

cik ziemā ieraudzīsi? Sameklējām Gaviltu pilskalnu, kas dziļi mežā un

apmeklējām Dzērbeni.

Dzērbene kā apdzīvota vieta neizskatās pārāk pievilcīga, jo

padomiskais saimniekošanas veids ir uzspiedis savu zīmogu.

Grāmatnīcā nopirkām vairākas labas grāmatas, kuras Rīgā nav

iespējams dabūt. Labi, ka vēl ir baznīca līdz kurai ir vērts aizstaigāt. Tā

ļoti līdzīga savai Drustu māsai. Apmēram viens laiks un viens arehitekts.

Labi saglabājusies, bet ieputināta. Šķiet, pēdējā svētdienā dievkalpojums
nav bijis, bet šodien piektdiena. Der pieminēt, ka Dzērbenes luterāņu

baznīca ir celta no 1839. - 1842. gadam pēc Hagemeitera plāna.
Galvenais namdaris bijis Mārcis Sārums.

Netālu no baznīcas, pašā ceļa malā meklējams Dzērbenes Augstais
kalns. 1 Pilskalna nogāzēs saaugušas skaistas priedes. Kalna galā ir

izveidots gandrīz 50 x 50 metrus liels plakums. To apjož izteiksmīgs
valnis. Pat ziemā tas izskatās varens. Diemžēl, pilskalna plakumā
iekārtota vasaras sarīkojumu vieta ar estrādi. Skatuve zem nojumes. Tai

dēļu grīda. Apkārt koka soli. Grūti pateikt, kad šī labiekārtošana"

notikusi. Ir skumji domāt par to, cik daudz posta nodarīts mītņu kārtai

pilskalnā. Šādi „veikumi" apgrūtina pētniecības darbu nākotnē. Pilskalns

atrodas ap 20 metrus virs pļavām, ir savrups, un redzams no attāluma.

Gar pilskalnu loku met Dzērves upite, kura iztek no viena un ietek

otrā ezerā, tāpat kā mūsu gaitas šajsaulē.

Posti vai radi pēc savas ieceres un iedomas, — cik ļaužu, tik prātu,

dažam vairāk, citam mazāk. Tāpat ir ar attieksmi pret senatni. Nopostīti

pieminekļi, ēkas, veseli ciemi un pilsētas. Tieša un netieša iznīcināšanas

kāre pastāv vēl šodien; šādas tieksmes piemīt ari dažam latvietim —

necieņa senču atstātajam mantojumam, vēstures nezināšana,

aizspriedumainība, un visbēdīgāk — ticēšana Jaunradītajai vēsturei".

Tomērpilskalni pastāv. Tie rotāLatvijas zemi. Tie mūs apliecina un

padara mūs bagātākus, atliek tikai to vēlēties un pieņemt.
Mūsu tēvzemei ir gājušas pāri svešas varas, sveši kungi un to

pakalpiņi; nievājuši, izlaupījuši un izpostījuši. Nav izņēmums arī pēdējo
svešinieku ieilgusi „ķepas" turēšana virsū mūsu tautai un tās religiski-

garigajam un sadzīves tikumam un reālajiem cilvēcības apliecinājumiem
un varēšanām smiltīs, mālā, akmenī, kokā, dzelzī un citos senajos
atveides materiālos.
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Latvieši, pateicoties savam zemes, ģeogrāfiski izdevīgajam,

novietojumam Zicmcļaustrumciropā, vēstures gaitā ir uzņēmuši daudz

iespaidu no citām tautām un kultūrām, bet tomēr, cauri gadsimtiem ir

iznesuši savu, nekur citur pasaulē neatrodamo, vienreizējo, mantojumu.

Reizē vienkāršo un skaisto.

Latvieša skaistums ir vienkāršībā, saskaņā, ritumā.

—Lai rit mūsu atmiņas, domasun sapņi par mūsu dzimteni, vienalga,
kur mēs atrodamies.

—Piemini LATVIJU un turi Latviju!

1986. gada Sveču mēnesī;

1987. gada Sērsnas mēneša25. dienā,

kad Madariņa iegāja šīs dzīves otrajā mēnesī, un,

Lapu mēnešapēdējā dienā.

1 EB LPIV, 97. lpp.



Zlēku luterāņu baznīca.
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Zlēku

ūdensdzirnavas.
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Kūts

netālu
no

Padures.
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Kastrānes
pils—tagad

skola.
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Pirmā skulptūra pie Mazsalacas aptiekas.



Otrā skulptūra pie Mazsalacas aptiekas.
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Mazsalacas Neatkarības cīņu piemineklis.
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Mazsalacas luterāņu baznīca.



Aizpute.*

Aizpute.*
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Aizpute.*

Bijušā žīdu sinagoga Aizputē*
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Aizpute.

Talsu pilskalns.
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Latvisko mēnešu skaidrojums:

janvāris — Ziemas m.

februāris — Sveču /Puteņu m.

marts — Sērsnas /Baložu m.

aprīlis — Sulu m.

maijs —Lapu /Dzeguzes m.

jūnijs — Ziedu m.

jūlijs — Siena /Liepas /Sulu m.

augusts — Rudzu / Suņu m.

septembris — Viršu /Silu m.

oktobris — Veļu / Lietus m.

novembris — Salnas /Sala m.

decembris — Vilku m.
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Autoru fotografējis Uldis Grasis.

Uz vāka: Vidzemes augstiene Kaivēnu pilskalna apkārtnē — skats

no Jurķiņu kalna.

Grāmata iespiesta 1.200 eksemplāros.





Alfrēds Stinkuls izceļoja no Latvijas 1986.gadā.
īkšķojot un izstaigājot Latvijas novadus, autors tos

iemīlējis.
Grāmatā aprakstīti ceļojumu iespaidi, kas kuplināti ar

paša autora fotogrāfijām.
Attēli palīdzēs lasītājam iepazīties ar mūsu tautai

nozīmīgām vēsturiskām vietām un pieminekļiem.
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