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8. LAPPUSE

Kreisās puses fotoattē-
lā redzams skats uz Vilk-
muižas ezeru un Vilkmui-
žu ap 1929. gadu. Ezera 
labajā pusē kalnā paceļas 
namdara Kristapa Heni-
ņa 1930. gadā uzbūvētā dzīvojamā 
ēka Vilkmuižas vecajās rijās, kas 
celtas ap 17. gadsimta beigām. Tās 
cēla no resniem priedes un egles 
koka baļķiem guļbūves tehnikā, 
salaižot šos baļķus krusta pakšos. 
Šādas krusta ēkas centrā atradās 
rijas telpa, bet tai katrā galā pieslē-
jās piedarbu celtnes. Piedarbiem un 
rijai bija blietēts māla klons. Rijās 
senatnē norisinājās labības kulša-
nas, vētīšanas un šķirošanas darbi. 
Labību parasti kūla ar spriguļiem. 
Blakus rijai esošos piedarbus cēla 
ar vismaz divām vienu pret otru 
vērstām durvīm, lai radītu caurvēju, 
kas nepieciešams labības vētīšanai. 
Līdz mūsdienām saglabājušās divas 
mūra ēkas.

Vēstures avotos minēts, ka 
1662. gadā Bērents Kedings nomā 
no Šķēdes muižkunga Magnu-
sa Firksa Vilkmuižu, maksādams 
600 florīnu gadā. Itāļu valodā florin 

d’oro — florenciešu zelta 
gabals. Tā bija zelta monē-
ta ar saturu 98%, 54 grami 
svarā. Pirmo reizi tā kal-
ta Florencē 1252. gadā. 
Magnuss fon Firkss dzima 

tēva Jirgena (Georga) III fon Firksa 
un mātes Annas fon Vetfāles (West
phal) ģimenē kā jaunākais dēls. Viņa 
māte bija Kurzemes bīskapa Johana 
fon Minhauzena (Münchhausen) 
māsasmeita.

Vilkmuižas nomnieks Bērents 
Kedings dzimis Lībekā (Vācijā) 
1628. gada 21. jūnijā. Viņa vectēvs 
bijis kuldīdznieks. Agri Bērents 
zaudē tēvu. Viņu atsūta uz Kur-
zemi, kur tas Ventspilī kalpo pie 
rakstveža Kreija, bet vēlāk sešus 
gadus pie tirgoņa Feilena Ventspi-
lī un tad divus gadus par pārdevēju 
Talsos. 1651. gadā viņš uzsāk Talsos 
patstāvīgu tirdzniecību un atved uz 
Talsiem māti un māsu. Māsu viņš 
apprecina ar Odres mācītāju Jo-
hanu Gamperu, sarīkodams kāzas 
par saviem līdzekļiem un izdodams 
pāri par 500 florīniem. Pēc gada viņš 
apprecas ar savu svainieni Kristīni 
Gamperi.

1656. gadā sākas poļu un zviedru 
karš, bet 1657. gadā — mēris. Iedzī-
votāji miruši tūkstošiem. Zeme biju-
si galīgi izpostīta. Iebrūk arī zviedru 
karaspēks, kas sagūsta hercogu Jē-
kabu, izposta Kuldīgas, Kandavas 
pilis. Talsu apkārtnē siro zviedru un 
poļu karaspēka daļas. Šajā laikā Bē-
rents sarakstījis dienasgrāmatu. Tajā 
viņš raksta, ka ne zviedri, ne poļi 
nav saudzējuši nekā. Ar sievu un 
bērniem viņš dodas uz Puzi pie sava 
svaiņa — turienes mācītāja Johana 
Gampera.

Pēc gada, kad zviedri bija ieņē-
muši visu zemi un turēja savās rokās 
visus cietokšņus, Bērenta ģimene 
dodas atpakaļ uz Talsiem, lai turpi-
nātu savu saimniecību un peļņu. Tajā 
pašā laikā divas poļu armijas ienāk 
Kurzemē. Viņš raksta: «Bijām pat 
spiesti bēgt mežā. Kopā ar citiem 
labiem draugiem tur uzturējāmies 
vairākas nedēļas, bet, kad iestājās 
aukstais rudens, vairs nevarējām tur 
postu ilgāk ciest. No turienes bijām 
spiesti doties uz Talsu muižu, kur iz-
vietojās poļu sargkareivji. Mūs laipni 
uzņēma muižas pārvaldnieka kungs 
Eberharts Johans fon Šlipenbaha 

kungs.» (Talsu muiža atrodas Vilk-
muižas ezera kreisajā krastā, kur ta-
gad izvietojas SIA «Janvāri».) Talsu 
muižu ierīkoja hercogs Gothards ap 
1600. gadu, un tur dzīvoja viņa pār-
valdnieks.

Tā kā postīšana nemitējās, Bē-
rents ar ģimeni dodas uz Enguri, 
kur paliek dažas nedēļas, kamēr 
lielākā laupīšana izbeidzas. Pēc 
tam bēguļošana turpinās, un viņa 
ģimene atrod patvērumu pie va-
saļu tiesneša Torka. Tālāk Bērents 
raksta: «Anno 1661. 10. novembrī 
tā ap 7 vakarā Talsos, taisni pretī 
manai mājai, ko nomāju no vasaļu 
tiesneša kunga, izcēlās ugunsgrēks 
rotmistra Torka krogū, kas pilnī-
gi nodega. Viss, kas man pieder, 
atradās lielās briesmās, un manas 
mājas siena bija tik karsta, ka roka 
nevarēja izturēt, bet augstākā Die-
va apsardzība un čakla apliešana ar 
ūdeni paglāba tā, ka uguns nekur 
nepiemetās.»

Talsos tajā laikā bijuši divi vei-
kali, vairāk krogu un namu ar 
amatniekiem. 1662. gada decembrī 
tirgotājs B. Kedings atstāj vasaļu 
tiesneša māju, kur nodzīvojis 11 ga-

dus, un, kā jau minēju iepriekš, pār-
ceļas uz Vilkmuižu. 1664. gadā arī 
šeit viņu piemeklē nelaime; tikko 
izdodas nodzēst ugunsgrēku, ko 
izsaukusi kāda podnieka neuzma-
nība. 1664. gadā B. Kedings kopā 
ar muižniekiem Fridrihu Butlaru 
un Ernstu VI Kārli Ditrihu Johanu 
(1819—1897) Brigenu ievēlēts par 
Talsu baznīcas priekšnieku, ko ap-
stiprinājis hercogs. Tā kā poļi kara 
laikā nolaupīja baznīcas altārsegu, 
B. Kedings dāvinājis jaunu segu, 
kā minēts viņa dienasgrāmatā: «No 
raiba atlasa, ar zīda bārkstīm gar 
malām, apakšējā sega ir no sarkana 
sarža, visaugstais Dievs lai dod, ka 
tā tiek labā mierā lietāta. Āmen.» 
«Anno 1669. Mīļā labība palika tik 
lēta, ka gandrīz neviens to negribē-
ja pirkt. Rudzu pūrs Rīgā maksāja 
4—5 šiliņu, pūrs auzu 10—12 grašu, 
kviešu 6—7 šiliņus.» No 18. gadsim-
ta ziņas par Talsiem ir ļoti trūcīgas. 
1710. Gadā Talsos plosās mēris, 
kura laikā apmiruši gandrīz visi ie-
dzīvotāji, bet 1773. gadā plosījies 
liels ugunsgrēks.
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Rudens latviešiem izsenis bijis 
ne vien ražas, bet arī kāzu laiks. 
Tradīcijas ar laiku mainās, un 
mūsdienās Lielo dienu visbiežāk 
iztēlojamies kā saulainu vasaras 
sestdienu. Tomēr pēdējos gados 
kāzu mode atkal griežas uz ru-
dens pusi. Raugoties uz bagātīgi 
klātajiem galdiem, košajiem līga-
vu pušķiem un krāsām piesātinā-
to dabas rotu, jāteic — pelnīti!
Īpaši krasi šo tendenci izjūt
Rojas dzimtsarakstu nodaļā. Tās va-
dītāja Liāna Bērziņa atklāj, ka šo-
gad augustā reģistrētas tikai vienas 
laulības, savukārt netrūkst jauno 
pāru, kas izvēlējušies mīt gredzenus 
septembrī un oktobrī. «Rudenī lau-
lības notiek arī brīvā dabā. Šomēnes 
vadīju nelielu ceremoniju ģimenes 
īpašumā jūras krastā, bija arī laulī-
bas Kaltenē, putnu tornī. Arī oktob-
rī ir plānota brīvdabas ceremonija 
Rudē. Laikam cilvēki nebaidās no 
sliktiem laikapstākļiem. Protams, ir 
padomāts par rezerves variantu, lai 
var palikt iekštelpās, ja nu visi striķi 
trūkst,» teic dzimtsarakstu nodaļas 
vadītāja.

Savukārt Talsu novada muzejā, 
kur jaunlaulātajiem tiek piedāvāta 
īpaša kāzu programma, svinības ru-
denī un pat ziemā nav tikai pēdējo 
gadu modes lieta. Jaunlaulātie mu-
zeja piedāvājumu izmanto visu gadu, 
piemēram, Ziemassvētku laiks ir 
pieprasīts. Taču šogad vērojama cita 
tendence — precības darbadienās.

Talsu novada muzeja galvenā spe-
ciāliste darbā ar sabiedrību Gita Ja-

piņa atgādina — kāzu svinēšana ru-
denī allaž bijusi likumsakarīga. «Pēc 
Annām un Jēkabiem ir ievākta jaunā 
raža, ir, ko likt galdā. Rudens darbi 

ir padarīti un var 
noslēgt laulību. Ir 
iestājusies zināma 
pabeigtība,» viņa 
skaidro tradīciju. 
Tiesa, pati kāzu 
programma visos 
gadalaikos ir vie-
na un tā pati, taču 
atšķiras noskaņa. 
«Telpas ir izdeko-
rētas ar rudens 
veltēm, simbolis-
kie goda vārti, ko 
veidojam no ozola 
un liepas zariem, 
nav vairs zaļi kā 
vasarā, bet ir ie-
krāsojušies dažā-

dos toņos un ir ienākušies augļi. Cil-
vēka dzīvē, tāpat kā dabā, ir dažādi 
gadalaiki. Rudenī augļi ir gan dabā, 
gan dzīvē,» teic G. Japiņa.

Kāda septembra trešdienā
pirms diviem gadiem jāvārdu viens 
otram teica Ieva un Aivars Vilki. 
Kā jau īstenai Vilku ģimenei pieklā-
jas, ceremonija notika brīvā dabā, 
turklāt patiesi rudenīgās noskaņās, 
goda vietā ceļot viršus, asteres un 
citas gadalaika veltes. Arī no rudens 
lietus gāzēm izdevās izvairīties ar 
minūtes precizitāti.

Viņu apsvērumi, izvēloties kāzu 
datumu, ir gan estētiski, gan maz-
liet amizanti. «Rudenī precējāmies 
tāpēc, ka lielākā daļa precas vasarā, 
un mums negribējās tā kā visiem ci-
tiem. Man gribējās kleitu ar garām 
piedurknēm, lai nevienam nebūtu 
jāšausminās par tetovējumiem. Ar 
vasaras svelmi tas nebūtu gājis kopā. 
(Jā, tajā gadā vēl bija vasara…) Tur-
klāt radiem un draugiem septembrī 
jau bija iztērētas atvaļinājuma die-
nas, tāpēc nejutāmies slikti, izvēlo-

ties mazas kāzas. Pat necentāmies 
nevienu aicināt, jo tāpat rudens treš-
dienā darba laikā nebūtu tikuši. Mēs 
zinām — gudri,» joko Ieva. Viņa 
būtu gribējusi, lai ainavu grezno kri-
tušās lapas, bet septembrī tam vēl 
bijis par agru.

Ieva, pati būdama friziere, sapo-
susi neskaitāmas līgavas, bet Aivars ir 
kāzu fotogrāfs. Abiem nav ilgi jāmek-
lē pēc iemesliem, kāpēc arī citiem 
vērts svarīgo datumu plānot rudenī. 
«Ir virši, āboli un citas veltes, kas dik
ti smuki der dekorācijām, arī dabā ir 
košas krāsas. Laiks ir tikpat vēss un 
lietains kā vasarā, tātad — nav atšķi-
rības. Septembra sākums un atvasa-
ra mēdz būt siltāki nekā visa vasara 
kopā. Ja paredzētas lielas kāzas, viesu 
nami nesezonā bieži vien ir lētāki. Vis-
beidzot, saulriets ir pietiekami agri 
(bet vēl ne pāragri), lai noķertu labus 
fotokadrus,» saka Vilku ģimene.

Vai kāzu sezona ir 
beigusies? NĒ!


