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ŽANA ŽAKA RUSO PIEMIŅAS SALA VECDRUSTU MUIŽAS PARKĀ VIDZEMĒ UN DAŽAS MUIŽAS 
ZUDUŠĀS VĒSTURISKĀS ĒKAS

Vēsture
Drustu nosaukums rakstītajos avotos mi-

nēts jau 1262. gadā saistībā ar šīs teritorijas 
iekļaušanu Rīgas arhibīskapijas Raunas no-
vadā (Ronneburg). Laika gaitā ap Vecdrustu 
muižu (Alt-Drostenhof) izveidojās plašā-
ka apdzīvota vieta. Ilgāku laiku Vecdrustu 
kroņa muižu nomāja Adrians Baltazars fon 
Hāgemeisters (Adrian Balthasar von Ha-
gemeister, 1708–1770),1 kura sieva bija 
Anna Lūcija, dzimusi fon Bruininga (Anna 
Lucia von Hagemeister, dz. von Bruiningk, 
1713–1772). 1758. gadā viņš nopirka 
Liepas muižu (Lindenhof), cerot to laika 
gaitā izveidot par dzimtas galveno īpašu-

mu un mājvietu.2 Šis īpašums tika iegādāts 
no ģenerālmajora Hugo Ēberharda Gustava 
Boijes (Hugo Eberhard Gustaf von Boije, 
ap 1682–pēc 1750) atraitnes Katarīnas 
Marijas Eleonoras (Katharina Maria Eleo-
nora Boije, dz. Lasī (Lacy), 1712–1784).  
1762. ga dā Krievijas valdniece Katrīna II 
(Lielā) (1729–1796) Vecdrustus uzdāvi-
nāja ģenerālfeldmaršalam grāfam Joha-
nam Frīdriham Miniham [b. g.]. A. B. fon 
Hāgemeistera dēls, arī Adrians Baltazars 
fon Hāgemeisters (1744–1790), no minē-
tās Liepas muižas Vecdrustus 1777. gadā 
nopirka. Acīmredzot Vecdrusti laika gai-
tā bija kļuvuši pietiekami iepazīti un mīļi.  
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1783. gadā muiža nonāca viņa brāļa Ni-
kolaja (Nīkolausa) Kristofa fon Hāgemeis-
tera (Nikolai (Nikolaus) Christoph von 
Hagemeister, 1747–1804) un viņa sievas 
Katarīnas Helēnas, dzimušas Bērensas 
fon Rautenfeldes, (Katharina Helene von 
Hagemeister, dz. Berens von Rauten-
feld, 1753–1804) īpašumā. Viņa ģimenē  
1784. gadā dzimis Heinrihs Gothards Teo-
dors fon Hāgemeisters (Heinrich Gotthard 
Theodor von Hagemeister, 1784–1845),3 
plaši pazīstams jurists un politiķis, kurš 
rosināja dzimtbūšanas atcelšanu Vidzemē, 
iestājās par latviešu tautskolu un Vidzemes 
skolotāju semināra dibināšanu.4 Viņš bija 
arī Vidzemes vēstures pētnieks. Viņa jau-
nākais brālis Augusts Hāgemeisters (Au-
gust Ferdinand Nikolaus Christoph von 
Hagemeister, 1785–1869) bija Vidzemes 
landmaršals. H. fon Hāgemeisters mācījās 
Berlīnē (1795–1796), vēlāk sāka strādāt 
Pēterburgā (1798). Atgriežoties Vidzemē,  
1805. gadā tika iecelts par kolēģijas aseso-
ru, bija Valkas apriņķa mērīšanas revīzi-
jas komisijas loceklis (1808–1814), arī 
draudzes tiesnesis. H. fon Hāgemeisters  
1820. gadā kļuva par Cēsu apriņķa tiesnesi, 
1824. gadā — par galma padomnieku. Viņa 

projektu par minēto tautskolu un semināra 
dibināšanu 1833. gadā Vidzemes landtāgs 
noraidīja, lai gan viņa idejai bija liela vēstu-
riska nozīme, kas izraisīja plašu diskusiju.5 
Tās rezultātus apkopojis Jegors fon Zīverss,6 
ne mazāk nozīmīgi raksti šajā sakarā ir arī 
citi.7 Šajā pašā gadā iznāca H. fon Hāge-
meistera grāmata latviešu valodā — “Zi-
ņas par Drustu draudzes baznīcu, muižām 
un saimniekiem”.8 Vēlāk viņš sarakstīja arī 
grāmatu par Vidzemes muižu vēsturi.9 Tāpat 
vairāku nozīmīgu objektu celtniecība Vidze-
mē saistīta ar viņa vārdu.10

Muižas parks
Ievērības cienīgs savulaik bija Vecdrus-

tu muižas parks. 1994. gada inventarizāci-
jā11 minēts, ka tas veidots 1890. gados un 
tā galvenais ierīkotājs bijis tālaika muižas 
īpašnieks Teodors fon Rihters (Theodor 
Andreas Gotthard Alexander von Richter, 
1852–1925), taču vairāki muižas piemi-
nekļi attiecināmi uz 18. gadsimta otro pusi, 
tātad — uz Hāgemeisteru saimniekošanas 
laiku. Tas liecina, ka Rihteru dzimtas laikā 
parks ticis tikai pārveidots. Parks saglabā-
jies fragmentāri, tā reljefs ir paugurains, tajā 
atrodas četri dīķi un Krogezers. Plašākā ap-
kārtnē raugoties, parku ieslēdza arī Brengu-
žu ezers. Trīs dīķi atradās starp Krogezeru un 
kungu māju, bet viens iepretim kungu mājai, 
uz kura bija arī saliņa. 1990. gados piemi-
nētas parkā sastopamas vietējās sugas —  
parastā kļava, āra bērzs, parastā lazda, osis, 
ieva, ozols u. c. Bijušas arī vēl introducētās 
sugas, piemēram, balzama baltegle, Sibīri-
jas baltegle, Eiropas baltegle, rietumu tūja, 
Tunberga bārbele, kokveida karagāna, spo-
žā klintene, parastais lingustrs, parastais 
filadelfs jeb neīstais jasmīns u. c. Minētas 
arī parka mazās būves — akmens galdiņš 
un vēlāk uzstādītais piemineklis Drustu 
skolas simts gadu piemiņai (1887–1987)  
pie skolas. Taču pati interesantākā parka 
būve atradās uz minētās saliņas dīķī iepretī 
kungu mājai — piemineklis ievērojamajam 

1. att. Heinrihs fon Hāgemeisters  
(1784–1845)
Avots: https://lv.wikipedia.org/wiki/
Heinrihs_H%C4%81gemeisters
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franču filozofam, publicistam un apgaismo-
tājam Žanam Žakam Ruso (Jean-Jacques 
Rousseau, 1712–1778).

Šo pieminekli 1791. gadā savā 
zīmējumā attēlojis Johans Kristofs Broce 
(Johann Christopf Brotze, 1742–1823), 

3. att. Ruso piemineklis Drustu muižā 
(mākslinieks — J. K. Broce, 1791)

Avots: Brotze J. Ch. Sammlung verschiedener Liefländis-
cher Monumente, Prospecte, Müntzen, Wapen etc.:  

5. Teil. BM05057A. 1771

2. att. Žans Žaks Ruso (mākslinieks — Fransuā Gerēns 
(François Guérin, 1730–1791), 1760. gadi)
Avots: https://en.wikipedia.org/wiki/File:%27Portrait_of_Jean-
Jacques_Rousseau%27_by_Fran%C3%A7ois_Gu%C3%A9rin.jpg

4. att. Skats uz Peplijē 
salu, sauktu par Elizeju, 
Ermenonvilas muižas 
daļu, kur 1778. gada 
4. jūlijā apglabāts Žans 
Žaks Ruso, miris 66 gadu 
vecumā. Ž. M. Moro  
(J. M. Moreau)  
1778. gada gravīra
Avots: http://www.contutti-
isentimenti.com/arte-e-cinema/
lisola-non-ce/

pieejams krājumā “Dažādu Vidzemes pie-
minekļu, prospektu, monētu, ģerboņu u. c. 
krājums”.12 Uz masīva postamenta, kura 
skaldnēs, iespējams, atradās teksts vai ba-
reljefs, bija novietota urna. Šo pieminekli no 
visām pusēm iekļāva stādījumi, kas bija kā 
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fons un vienlaikus veidoja dabas elementu 
ieskautu, mazliet noslēpumainu vietu.

Ž. Ž Ruso dzimis Ženēvā, bet miris 
Ermenonvilas (Ermenonville) muižā netālu 
no Parīzes. Tur viņš pavadījis savas dzīves 
pēdējos mirkļus. Pēc nāves izcilais filozofs 
apglabāts uz salas muižas parkā. Viņa pīš-
ļi pēc Lielās Franču revolūcijas pārvesti uz 
Parīzi, uz Panteonu (Sv. Ženevjēvas baznī-
cu (Église Sainte-Geneviève)). Pašreiz uz  
Ž. Ž. Ruso pieminekļa Ermenonvilas parkā 
joprojām atrodas sākotnējais uzraksts “Šeit 
dus dabas un patiesības mīļotājs”.

Ermenonvilas parks ir viens no agrīnā-
kajiem, senākajiem franču ainavu dārziem, 
kas sākts veidot no 1762. gada. Tas plā-
nots, iespaidojoties no Ž. Ž. Ruso idejām 
un filozofiskajām atziņām. Šo parku ierīkoja 
Renē Luijs de Žirardēns (René-Louis de 
Girardin, 1735–1808), piedaloties māk-
sliniekam Ibēram Robēram (Hubert Robert,  
1733–1808) un arhitektam Žanam Marī 

6. att. Svētki Ermenonvilas muižas parkā pie Ž. Ž. Ruso pieminekļa (18. gadsimta beigu gravīra)
Avots: https://bge-geneve.ch/iconographie/oeuvre/gir-0927

5. att. Ž. Ž. Ruso piemineklis Peplijē salā 
Ermenonvilas parkā
Avots: https://camillesourget.com/en-3554-rare-
books-first-edition-precious-books-merigot-girardin-
promenade-ou-itineraire-des-jardins--first-edition-of-
the-jardins-.html
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Morelam (Jean-Marie Morel, 1728–1810).  
Uz salas esošais piemineklis Ž. Ž. Ruso 
drīz pēc tā ierīkošanas parādījās vairāku 
mākslinieku darbos. Piemēram, Džeimsa 
Merigo (James Merigot, 1760–1824) gra-
vīru albumā.13 Šis attēls ar sīkāku analīzi 
publicēts arī krietni vēlākos izdevumos.14 
1778. gadā tapa arī mākslinieka Žana Miše-
la Moro (Jean-Michel Moreau, 1741–1814)  
gravīra ar ļoti līdzīgu sižetu. Sala vai vien-
kārši piemiņas vieta redzama arī savulaik 
populārajā Kristiana Keja Laurenca Hir-
šfelda (Christian Cay Lorenz Hirschfeld,  
1742–1792) grāmatā.15 Pieminekļus iz-
cilajam filozofam cēla arī vairākos Eiropas 
parkos. Piemēram, piemineklis uz salas 
ar nosaukumu “Ruso sala” atradās Desa-
vas-Vērlicas (Dessau-Wörlitz) muižas par-
kā Vācijā.16 Līdzīga tematika parādās arī 
savulaik ievērojamā mākslinieka Arnolda 
Bēklina (Arnold Böcklin, 1827–1901) glez-
nā “Mirušo sala” (1880) un citur. Jāsecina, 
ka tieši šie piemēri droši vien bija kalpoju-
ši par iedvesmu Ruso pieminekļa izveidei 
Drustu muižas parkā, tāpat uz salas.

Līdz ar to Vecdrustu muižas “urnas sala” 
ir visai agrīns šāda veida piemineklis Latvijas 
muižu parkos, kas tieši saistīts ar izcilā fran-
ču filozofa piemiņas iezīmēšanu jau pirms 
1791. gada, kad to attēlojis J. K. Broce. Tā 
izveidošanu var saistīt arī ar elēģisku noska-
ņu uzburšanu ainavu parkā un ne tikai — 
aizgājušo pasaule, mirušo piemiņa, izcilu 
personību pielūgsme bija saistoša arī tur… 
Ruso piemineklis Vecdrustu muižā tapa Ni-
kolaja (Nīkolausa) Kristofa fon Hāgemeiste-
ra (1747–1804) saimniekošanas laikā. Viņš 
bija apgaismības ideju pārstāvis un literāts.

Muižas zudusī apbūve
Aplūkojot zudušās apbūves liecības, kā 

īpaša jāpiemin rija — tautas folklorā apdzie-
dātā, daudzu muižu apbūves neatņemama 
sastāvdaļa, arī dzīvojamā rija zemnieku sē-
tās, Latvijas lauku ainavās reiz bijusī, taču 
mūsdienās strauji izzūdošā un vēsturiski tik 

raksturīgā būve, kas bijusi daudzu māks-
linieku iedvesmas avots17. Rija kā īpaša  
celtne labības žāvēšanai un kulšanai Latvi-
jas vēstures avotos minēta jau 1240. gadā, 
taču to izcelsme ir krietni senāka.18 Tāda 
atradās arī Vecdrustu muižā, netālu no le-
ģendārās Gatartas muižas (Gotthardsberg) 
krusta rijas (1816), kuru padomju laikā 
pastāvīgi brauca aplūkot skolēnu grupas 
no Rīgas skolām. Diemžēl tā pussabrukusi 
“izzuda” Atmodas sākumā 1980. gados.19 
Zudusi ir arī Vecdrustu muižas rija, kas re-
dzama vēl 1949. gada arhitektūras fakul-
tātes studentu uzmērījumos.20 Šajā laikā 
tā saukusies — saimniecība “Stalmaņi”. 
Uzmērījumi rāda iespaidīgi garu mūra ēku 
(70,40 x 19,10 m), kura celta no sarkana-
jiem ķieģeļiem ar laukakmeņiem ap ailām. 
Pieminekļu valdes 1928. gada dokumentos 
tās celšanas laiks norādīts ap 1830. gadu, 
t. i., tajā laikā aptuveni pirms 100 gadiem, 
kas varētu būt patiesība, jo “arhitektū-
ras ziņā visas rijas bija apaļkoku guļbūves 
krusta pakšos ar divslīpju skaidu jumtu”,21 
ar to domājot vissenākās rijas, kas tapušas 
krietni senāk koka konstrukcijās. Minētie  
1930. gadu materiāli rāda šīs ēkas senāko, 
sākotnējo izskatu kopā ar plašajiem mūra 
stabu balstītajiem lieveņiem. Jumta kons-
trukcija, protams, bija koka, arī lieveņu, taču 
1949. gadā tie jau vairs nebija saglabājušies. 
Apkopojot visus šos materiālus, varam seci-
nāt, ka zudusī Vecdrustu muižas rija bija ie-
vērības cienīga milzu būve, ar riju arhitektūrai 
raksturīgo monumentālo jumtu, kura plaknes 
pienāca tuvu zemei. Visapkārt tai pa perimet-
ru atradās lievenis, kura koka konstrukciju 
balstītais jumts sniedzās gandrīz līdz zemei, 
tādejādi vairojot jau tā milzīgā jumta monu-
mentālo iespaidu. Ēkas aizmugures fasādē 
atradās neliela piebūve, arī no mūra. Tā bija 
segta ar divslīpju jumtu, kura dzega bija vienā 
augstumā ar lielā (galvenā) apjoma dzegu. 
Piebūves gala fasādē atradās segmentveida 
pārsedzes vārtu aila ar divviru koka vērtnēm, 
bet frontonā — apaļš lodziņš. Rijas vidusdaļu,  
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kas bija vislielākā, aizņēma piedarbs. Tajā 
no vienas puses bija trīs ieejas, bet no otras 
puses — jau minētā mūra piebūve. Abos 
piedarba galos atradās rijas ar krāsnīm, kas 
bijušas izteikti lielas un 1920. gadu beigās 
jau daļēji izpostītas. Riju pārseguma kons-
trukciju balstīja mūra stabi. Arī rijās no visām 
pusēm bija durvju ailas. Plāna uzmērījumā, 
kuru 1928. gadā veicis arhitekts R. Legzdiņš, 
ēka nosaukta par klaušu riju. Šajā laikā arī 

minēts, ka, ja miestā nebūtu uzcelts Tautas 
nams, tad šī klaušu rija būtu piemērotākais 
objekts pārbūvei.22 Salīdzinot šo plānu ar 
1949. gada fasādes uzmērījumu, ēkas funk-
cija ir mainījusies. Piemēram, kreisajā pusē 
rijas daļā izbūvētas logailas ar atsevišķu ieeju, 
kas liecina par dzīvojamo telpu izveidošanu. 
Arī otrā rijas galā — labajā pusē — parādī-
jušās nelielas logailas, kas, savukārt, liecina 
par citu, nevis rijas saimniecisko funkciju.

7. att. Vecdrustu muižas klaušu rija, galvenā fasāde
Avots: autora rekonstrukcija pēc 1928. gada uzmērījuma, Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes Pieminekļu 
dokumentācijas centrs (turpmāk — NKMP PDC)

8. att. Vecdrustu muižas klaušu rijas plāns. 1 — piedarbs, 2 — rija, 3 — lievenis
Avots: autora rekonstrukcija pēc 1928. gada uzmērījuma, NKMP PDC

9. att. Vecdrustu muižas rija
Avots: 1949. gada uzmērījums, NKMP PDC



83

ŽANA ŽAKA RUSO PIEMIŅAS SALA VECDRUSTU MUIŽAS PARKĀ VIDZEMĒ UN DAŽAS MUIŽAS 
ZUDUŠĀS VĒSTURISKĀS ĒKAS

Šīs fantastisko apmēru ēkas zaudējums 
Latvijas kultūrainavā un, protams, arī muižu 
apbūves vēsturē ir nenovērtējams. Arī rijas 
dēļ Vecdrustu muiža ierindojama nozīmīgā-
ko 18. gadsimta beigu, 19. gadsimta pirmās 
puses muižu sarakstā. Salīdzinājumam var 
tikai minēt Gatartas krusta riju un Rizgu riju 
(ap 1780. gadu), kas uz Latvijas Etnogrāfis-
ko brīvdabas muzeju pārvesta no Madonas 
apriņķa Vestienas pagasta. Pēdējā gan bija 
pilnībā koka ēka, taču tās uzbūves princips 
un funkcionālais risinājums bija tāds pats.23

Par zudušu var uzskatīt arī kungu māju, 
kuras sākotnējais izskats nav saglabājies. 
1685. gada revīzijas materiālos norādīts, ka 

muižas īpašnieka mājvieta ir koka ēka bez 
skursteņa, ar salmu jumtu, podiņu krāsni 
un durvīm koka kāšos.24 Jauna kungu māja 
celta 1787. gadā jau minētā N. K. fon Hāge-
meistera saimniekošanas laikā. Plašajā Vi-
dzemes muižu arhitektūras apskatā kungu 
māja attiecināta uz vēlo baroku, kur publicē-
ta arī 1920. gadu fotogrāfija.25 Tā ir līdzīga 
vairākām Vidzemes šī laika kungu mājām, 
piemēram, Aizkraukles muižā (Ascheraden, 
1755–1759), Vilzēnu muižā (Wilsenhof, 
1779), Duntes muižā (Ruthern, 18. gad-
simta trešais ceturksnis), Ropažu muižā 
(Rodenpois, ap 1780. gadu) un citur, bet it 
īpaši Sinoles muižā (Sinohlen), kur kungu 

10. att. Rizgu rija Latvijas 
Etnogrāfiskajā brīvdabas 
muzejā, 2020. gads
Avots: autora fotogrāfija

11. att. 
Gatartas krusta rija 

Fotogrāfija, 1950. gadi
Avots: NKMP PDC
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māja būvēta 18. gadsimta trešajā ceturksnī 
un līdz mūsu dienām nav saglabājusies.

Vecdrustu muižas kungu māja ir vien-
stāva ēka, segta ar mansarda tipa kārniņu 
jumtu, pie ieejas izbūvēta plaša terase ar 
balustriem margās un vāzēm virs uzejas 
kāpņu postamentiem. Tās gala fasādei bija 
piebūvēta plaša veranda ar sīkrūšu logiem. 

Verandai pievērsta īpaša uzmanība — tai 
ir divi rizalīti ar trīsstūrveida frontoniem un 
ievērojams stāva augstums, kas varētu lieci-
nāt par izvērstu ziemas dārzu. Bijusī kungu 
māja padomju laikā tika pilnīgi pārbūvēta, 
uzceļot otro stāvu, izveidojot neizteiksmīgu 
lēzenu divslīpju jumtu, mainot ailu izvieto-
jumu un plānojumu, nojaucot ziemas dārzu.

12. att. Sinoles muižas kungu māja. Fotogrāfija, 1920. gadi
Avots: Zudusī Latvija senos zīmējumos, atklātnēs un fotogrāfijās no 19. gs. beigām līdz mūsdienām. Latvijas 
Nacionālā bibliotēka. https://www.zudusilatvija.lv/objects/object/4527/

13. att. Vecdrustu muižas kungu māja
Fotogrāfija, 20. gadsimta sākums
Avots: Zudusī Latvija senos zīmējumos, atklātnēs 
un fotogrāfijās no 19. gs. beigām līdz mūsdienām. 
Latvijas Nacionālā bibliotēka. https://www.
zudusilatvija.lv/objects/object/1381/

14. att. Vecdrustu muižas kungu māja
Fotogrāfija, 1949. gads
Avots: NKMP PDC
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1949. gada fotoattēlā redzams, ka kun-
gu māja vēl bija saglabājusi savu vēsturisko 
apjomu ar mansarda jumtu. Taču terase pie 
galvenās ieejas ar dekoratīvajām vāzēm jau-
najiem saimniekiem ir likusies lieka. Tāpat 
arī verandas (ziemas dārza) plašais ailu stik-
lojums, kas ticis pa daļai aizmūrēts, veidojot 
mazākus logus, vietām tos pat likvidējot vis-
pār. Lai vai kā, bet senā ēka bija atpazīsta-
ma, ko nevar teikt par šodien redzamo neiz-

teiksmīgo divstāvu apjomu, kas pamests un 
neizmantots stāv muižas centrā. Taču seno 
ēku ir patiešām iespējams atgriezt sākotnējā 
veidolā, likvidējot padomju laika arhaiskos 
pārveidojumus. Tam, protams, nepiecie-
šama arhitektoniski mākslinieciskā izpēte, 
bez kuras atjaunošanas darbs nebūtu ie-
spējams. Taču Vecdrustu muiža nav mirusi: 
šoreiz negribētos teikt “plašai sabiedrībai”, 
bet gan “izmeklētai sabiedrībai” — durvis 

15. att. Vecdrustu 
muižas kungu māja, 
2020. gads
Avots: autora fotogrāfija

16. att. Vecdrustu 
muižas kavalieru 
māja, tālumā — 
pārbūvētā kungu 

māja, 2020. gads
Avots: autora 

fotogrāfija
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vērusi viesnīca kavalieru mājā. Tā savulaik 
bijusi savienota ar kungu māju ar vienstā-
va pāreju, no kuras nekas nav saglabājies.  
Lai arī Vecdrustu muižas kungu māju šodien 
vēl nevaram uzskatīt par sakoptu un atjau-
notu objektu, taču t. s. kavalieru māja (vēs-
turiski — izjādes zirgu puišu māja) ir pie-
prasīta un iemīļota, tūristu apmeklēta vieta.

Tā ir neliela vienstāva ēka uz augsta co-
kolstāva, segta ar divslīpju jumtu, kura gali 
ir daļēji nošļaupti. Izmantots bijis arī bēniņu 
stāvs. Laika gaitā ar vienstāva daļu tā bijusi 
savienota ar kungu māju, kas redzams vēl 
1949. gada uzmērījumos (NKMP PDC, lie-
ta “Vecdrustu muiža”). Ēkā saglabāts viss 
autentiskais, kas nu vēl bija palicis pēc pa-
domju gadiem. Telpas iekārtotas ar vēsturis-
kām mēbelēm, tām atbilstoši piemeklētas 
tapetes, aizkari, lietišķās mākslas priekš-
meti. Vienlīdz nozīmīga uzmanība pievērsta 
gan pirmajam stāvam, kurā ierīkoti greznā-
ki apartamenti, gan bēniņu stāvam, kas ir 
vienkāršāks, taču ne mazāk pievilcīgs. Inte-

resanti, ka Drustu kultūrvēsturiskais manto-
jums un tam līdzīgi objekti samērā agri pie-
minēti ārpus Latvijas iznākušajos padomju 
varai visai nevēlamos izdevumos.26 

Nobeigums
Vecdrusti — it kā parasta, citām apkārt 

esošajām vietām un vēsturiskajām muižām 
līdzīga vieta. Kas piesaista, lai to apmeklē-
tu vēlreiz un vēlreiz? Iespējams, tā ir bagā-
tā kultūrvēsture, kas gan šeit vairāk jāiztē-
lojas, šķirstot rakstītās vēstures lappuses, 
bet varbūt tas ir ievērojamā franču filozofa 
Ž. Ž. Ruso gars, par kura klātbūtni savulaik 
ir parūpējies muižas īpašnieks Nikolajs (Nī-
kolauss) Kristofs fon Hāgemeisters? Tā vien 
liekas, ka, no rīta mostoties kavalieru mājas 
apartamentos un raugoties pa logu, ezera 
rāmo ūdensvirsmu klājošajā miglā pavīd 
kāds piemineklis un tam ir uz postamenta 
stāvošas urnas atveids…

Raksts ir recenzēts.
The article is peer-reviewed.
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MEMORIAL ISLAND OF JEAN-JACQUES ROUSSEAU IN THE PARK OF 
VECDRUSTU MANOR IN VIDZEME AND LOST HISTORICAL BUILDINGS 
OF THE MANOR

Jānis Zilgalvis
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Summary

Keywords: History of Latvian architecture and art, manor architecture, cultural heritage, 
studies of rural cultural and historical environment

The article deals with the park of Vecdrustu Manor with the memorial urn of Jean-
Jacques Rousseau on the lake island, which was depicted in a drawing by Johann Christoph 
Brotze in 1791. Such urns dedicated to the great philosopher and enlightener have also 
been installed in several European parks, such as the Ermenonville Manor Park near Paris, 
the Dessau-Wörlitz Manor Park in Germany, and elsewhere. The so-called Urn Island of 
Vecdrustu Manor is a fairly early monument of this kind. It was created during the manage-
ment of Nikolaus Christoph von Hagemeister, who was an enlightener and writer.

The construction of Vecdrustu Manor comprised a number of different buildings, of which 
the threshing barn, which is known from 1928 and 1949 surveys, has not survived. The loss 
of this impressive building in the Latvian cultural landscape is invaluable. Also, the manor 
house (1787), the original appearance of which has not been preserved, can be considered 
lost. It was a one-storey building with a mansard roof. During the Soviet time, the second 
floor of the building was built, creating an inexpressive flat gabled roof. The planning and lay-
out of openings have also been changed. The manor house is seen in early 20th century and 
1949 photographs. The so-called Cavalier House has been restored. The study of Vecdrustu 
Manor shows that this place has a rich cultural history.


