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Dundagas Vecmuižā

Jau četrus gadus Dundagas «Ievlejās» var apskatīt privātu vēs-
tures materiālu kolekciju, ko apkopojis Gunārs Laicāns. Jā, tas pats 
Gunārs Laicāns, kuru zinām kā agrāko Dundagas novada domes 
priekšsēdētāju. Varētu jau vēl papildināt, ka viņš ir arī, piemēram, 
agrākais fizikas skolotājs, bet šai ziņā vārds «agrākais» tomēr liekas 
nevietā, jo viņa kolekcijā, kā tas pie fiziķa pieklājas, senas un ne tik 
senas iekārtas joprojām ir labā darba kārtībā. Un kā tu sauksi Gu-
nāru par agrāko diskotēku spēlētāju, ja mūzikai viņa dzīvē aizvien 
ir liela loma? Diezin vai kāds aiziet no Gunāra kolekcijas apskates, 
lieliskā skaņas kvalitātē nenoklausījies vismaz dažas kompozīcijas 
— varbūt kādas no «Smokie», «AC/DC» un «Boney M» dziesmām, 
bet varbūt kaut ko no Raimonda Tigula daiļrades.

Nevajag nobīties, ja Gunārs savu stāstījumu sāk ar atkāpšanos 
līdz pat 13. gadsimtam, kad tikusi celta Dundagas pils. Lai pils va-
rētu piepildīt tās saimnieciskos mērķus, tolaik tapušas arī 14 pus-
muižas, no kurām vecākā, kā jau pēc nosaukuma var noprast, bijusi 
Vecmuiža, un tieši Vecmuižas stallī tagad izvietota Gunāra plašā ko-
lekcija. Godīgi sakot, sajūtas ir visai sirreālas, ar vienu soli no plaša, 
kopta «Ievleju» pagalma pa lielām divviru durvīm nonākot ēkā, kur 
divos stāvos ārkārtīgi koncentrēti izvietots ievērojams daudzums 
vēstures liecību. Pirmajā brīdī acis izbrīnā ieplešas no lietu pārba-
gātības, bet drīz kļūst skaidrs, ka te katrai lietai ir atrasta īstā vieta.

Gribas teikt, ka 1846. gadā celtais Vecmuižas stallis tagad kļu-
vis gluži vai par laika mašīnu. Šāds salīdzinājums sevišķi trāpīgs 
liekas tāpēc, ka Gunāra kolekcijā ir ap 300 dažādu pulksteņu, pie 
tam — tie visi darbojas. Varat mēģināt iztēloties, kā tas ir, kad vis-
apkārt vienlaikus tikšķ vairāki simti laikrāžu! Pulksteņi agrāko stalli 
dara līdzīgu bišu spietam, tikai te san nevis bites, bet gan sekundes. 
Varbūt laiks šādās vietās rit atpakaļgaitā? Tad sanāk, ka lielākie no 
pulksteņiem iezvana vai iekūko katru atgūtu stundu un pusstundu.
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«Tas nav muzejs, tā ir piemi-
ņas vieta Matisonu dzimtai. Es 
paņēmu par pamatu četras kā-
zas, kas ir notikušas Vecmuižā,» 
skaidro Gunārs. Viņš muzeju 
simboliski sadalījis četrās ista-
bās, katru veltot vienam no pā-
riem. Senākās liecības apkopo-
tas Ģirta un Klāras istabā. Tur 
uz galda ir ne vien Jaunavas 
Marijas statuete, bet arī Bībele 
no 1898. gada, sena atmiņu kla-
de, bilžu albums ar 100 gadus 
senām, bet joprojām ļoti kva-
litatīvām fotogrāfijām un citas 
lietas. Ir arī, kā Gunārs smejas, 
pirmā planšete. Tā darināta no 
šifera, un skaņa, velkot pa to ar 
grifeli, ir visai grūti panesama.

Melnās klavieres šurp at-
vestas no Dundagas baptistu 
baznīcas, bet, papētot vēsturi, 
atklājies, ka 1968. gadā tās bi-
jušas uz skatuves Dundagas 
kultūras namā, pie tām sēdējis 
pats Maestro Raimonds Pauls, 
bet Zigfrīds Račiņš dziedājis 
«Mežrozīti», kas togad plūkusi 
uzvarētāja laurus «Mikrofona 
aptaujā»! Kad jau tā, tūdaļ tiek 
ieslēgts plašu atskaņotājs un 
skan «Mežrozīte», bet Gunārs 
stāsta par laiku, kad skolā sāku-
ši pazust globusi, jo tie, aplīmē-
ti ar spoguļa lauskām, pārtapu-
ši disko bumbās!

Ģirta un Klāras istabā atrodas arī divguļamā laulības gulta no 
1912. gada. Tajā reiz gulējis tiņģernieks Kārlis un Lilija no Valgales 
ciema. «Un galvenais — tajā neviens nav nomiris,» no pierakstītā 
stāsta nolasa Gunārs.

Martas un Eduarda istabā 
redzama, piemēram, telefona 
grāmata no laika, kad visus Lat-
vijas telefona adresātus vēl va-
rēja ietilpināt vienos vākos.

Lilitas un Gunāra istabā var atrast ne vien ar bērnu audzināšanu 
saistītas lietas, bet arī krimplēna kleitas un zeltītas kurpītes. Jā, tur 
zem stikla glabājas pat žurnāla «Zīlīte» skandalozais numurs. Sa-
vukārt Martas un Aleksandra istabā netrūkst ne Gunāra kundzes 
Lilitas skolas formas, ne armijas formas, ko valkājis Visvaldis Ra-
delis. Skapī ir tas, ko visās mājās glabāja aiz stikla — kristāla trauki.


