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Koki un krūmi Rundāles dārza veidošanā 
18.gadsimtā un dārza atjaunošanā



Rundāles pils situācijas plānu izstrādāja Frančesko Rastrelli 1735.gadā. Viņš
iecerēja tipisku baroka dārza plānojumu pils dienvidu pusē, kas piekļāvās esošajam
meža masīvam – medību parkam. Uz esošās nelielās upītes bija pardzēts izveidot
palielinātu dīķi un ar to saistītu kanālu sistēmu, kas bija nepieciešama ne tikai
kopējai kompozīcijai un dārza dabīgam norobežojumam, bet arī purvainās augsnes
nosusināšanai.

Pirmie darbi dārza veidošanā tika uzsākti vienlaicīgi ar pils celtniecību. Jau 1736
gadā tiek minētas pirmo 1110 lielu liepu iegāde. No dārznieka Mihaela Gotlība
Veilanda atskaitēm zināms, ka 1737. gadā noplanēta trešdaļa dārza, pusē dārza jau
iestādītas 22760 liepas, 120 oši un 200 kastaņi. Mežā izcirstas alejas un stādīti koki.

1737.gadā tika uzsākta oranžērijas veidošana, bet 1739. gadā tai jau bija
sagādāti lauru un apelsīnu kociņi.

Kanālus līdz 1738. gadam raka zaldāti, bet turpmākos gadus apkārtējie zemnieki.

1738. gadā bija paredzēts veidot parteri, 1739. gada rudenī trīs partera daļas ar
baseiniem jau bija ieklātas ar zālienu.



Rastrelli atskaitē rakstīja, ka oranžērijas 
celtniecībai viņš iedevis 30 Jelgavas 
mūrniekus. Septembrī dārznieks ir 
pārstādījis alejas kokus dzīvžogos un 
bosketos. Tiek turpināta nivelēšana, 
līdzināšana dārza otrajā daļā.    



Atskaiti par padarīto četru gadu laikā no 1736. gada 24. maija līdz 1739. gada 30.
oktobrim sagatavojis dārznieka brālis Kristofs Juliuss Veilands

„Trīs daļās zeme noplanēta ½ ass augstumā un iestādītas 32 818 jaunas liepiņas
dzīvžogos vai špalerās un lapeņu ejās, Alejās iestādītas 500 zirgkastaņas, 188 lieli
ozoli. Ārpus dārza iestādītas 2 338 liepas, oši, pīlādži. 13 alejas izcirstas cauri
mežam un iztīrītas. Augšminētie lielie koki ejās piestiprināti pie mietiem, kā arī
špalerās trijās dārza daļās piesieti pie latām. Dārza galvenā eja un dažādās mazās
ejas, kas iet caur kvartāliem iztaisīti ar vecās pils būvgružiem un aizpildīti ar smilti.
Iestādīti augļu koki - 98 bumbieres,155 ābeles,40 plūmes,20 ķirši un 370 kastaņas.
Ceturtajā dārza daļā iestādīti 60 lieli oši, 80 000 liepas, šai daļai vēl nepieciešamas
12 000 liepas un 30 oši. Kanālam, kas bija paredzēts 820 asis garš, 3 asis plats un 3
aršinas dziļš, katrā pusē ar slīpumu ass platumā, ir izraktas tikai 50 asis. Eja vienā
pusē izsista ar pāļiem un dēļiem. Pastaigu ceļš nobērts ar granti un terase izklāta ar
zāli. Dārza mitruma dēļ ir ļoti nepieciešams izrakt kanālu apkārt dārzam, lai koki,
kuri ir jau iestādīti un vēl tiks stādīti netiktu bojāti. Šim darbam, lai izdarītu vienā
gadā nepieciešami katru dienu 200 cilvēki rakšanai un 40 cilvēki ar zirgu ratiem
izraktās zemes aizvešanai, kuru ir jāiepilda ārpus dārza pie kanāla vajadzīgās
vietās.

Ceturtā daļa dārza noplanēta. Nākošajā gadā ir nepieciešami 60 vīri katru dienu
lai aizpildītu ejas ar gružiem, kā arī lai četros partera laukumos labu augsni un
mēslus pievestu, kā arī labu zemi un mēslus augļu kokiem, un dārzu uzturētu ar
šiem ļaudīm”.



• Nav ziņu par to kas tika vēl izdarīts 1740. gadā, bet, domājams, dārza ierīkošana bija
tikai daļēji pabeigta, jo 1749. gadā dārzā vēl atradušas celiņu veidošanai paredzētās
gruvešu kaudzes. Hercoga trimdas laikā dārzniekmeistars Kristofers Veilands turpinājis
strādāt dārza uzturēšanā, bet 1764. gada beigās minēts viņa naudas pieprasījums
nākošā gada dārza darbiem. 1766. gadā sagādātas 100 liepiņas. Nākošā liecība par dārza
izskatu ir ziņa par 1767. gada svinībām par godu Katrīnas II kronēšanas piecu gadu
jubilejai ar uguņošanu parkā, kur minēti trīs baseini un centrālā aleja. 1768. gadā rakts
dīķis, kas bija paredzēts F.B.Rastrelli projektā. 1771. gadā minēts dārznieks Dāvids
Pfeifers, 1773. – 1777. gadam - dārznieks H.Fūrmans. 1778. gadā Rundālē darbojās
ekonomijas profesors Johans Georgs Eizens, kura laikā tika uzaicināti divi dārznieki no
ārzemēm, izveidota kokskola, iestādīti divi augļu dārzi, ierīkots vīnakalns un apiņu dārzs.
Iespējams, arī aprikozu un persiku kociņi tika iestādīti šajā laikā. Hercoga Pētera
valdīšanas laikā no 1774-1781. gadam tika strādāts pie kleķa žoga veidošanas darbiem,
kas ietvēra dārzu un medību parku. Dārznieka Kristiana Ēvalda lūgumos un hercoga
Pētera pavēlēs vairākkārtīgi pieminēta persiku un aprikozu kociņu segšanai
nepieciešamo materiālu piegāde. Dārznieks Kristiāns Ēvalds minēts vēl 1800. gadā, kad
pils piederēja grāfam Valeriānam Zubovam. 1799. gadā Rundālē strādājis dārznieks
Johans Frīdrihs Wilhelms Bleidorns, kurš minēts vēl 1819. gadā.

Plānā apkārt visam pils kompleksam iecerētas alejas, ar lieliem kokiem ietverti arī
iespējamie augļu dārzi un muižas saimniecības ēku komplekss, kas netika realizēts.
Kanāla malās gar pils sānu fasādēm ir saglabājušies atsevišķi oši, atsevišķi sākotnējie
koki tika konstatēti arī regulārās daļas kanāla malā.
Kopējā kompozīcijas ass ziemeļu virzienā netika izveidota, tika izmantots vecais ar Grothusu pili
saistītais ceļš.



Partera daļa  ap 1820.gadu ar puķu dobēm un papelēm. 



1875.gads  Dārza partera daļa ar 19.gadsimtā iestādītām papelēm un eglēm



Kariešu pagalms ar kastaņu aleju un II Pasaules kara kritušo kapu laukumu



Uzsākot pils ansambļa atjaunošanu tika konstatēts, ka franču dārza sākotnējais
plānojums bija saglabājies, 19.gadsimta stādījumi atkārtojuši F.Rastrelli plānu. Koku
inventarizācijas plāns uzrādīja samērā precīzu arhitekta plāna realizāciju. Saglabājušās
bija pat visas sarežģītās F.B.Rastrelli projektētās laukumu konfigurācijas, kas liecināja, ka
projekts tika realizēts pilnībā, izņemot vairākas būves. Tā kā to pēdas nav izdevies
konstatēt, daļa no šiem bosketiem atjaunošanas projektā ir paredzēti apzaļumošanai.
Pie dārznieka mājas bija saglabājušies siltumnīcu pamati, jo dārznieka mājā zem grīdas
tika atsegts apkures kanāls, kāds tika pielietots 18.un 19.gadsimta siltumnīcās.

19. gadsimta sākumā, kad vairums Eiropas regulāro dārzu tika pārveidoti par ainavu
parkiem, Rundāli šī mode skāra minimāli. Tika iestādītas dažas piramidālās papeles un
egles partera daļā un apstādīja ar apsēm aleju virzienā uz Jelgavu. Pils ziemeļu pusē tika
izveidoti lieli augļu dārzi. Grāfa Šuvālova laikā minēts dārznieks Ferdinands Gradke. Par
dārza sakoptību liecināja arī 1852. gada oranžērijas inventarizācijas bagātīgais augu
saraksts. 19. gadsimta 60. gados grāfs P.Šuvālovs bija licis apstādīt pili ar kastaņu alejām
un izveidot aleju arī kariešu pagalmā. Regulārais dārzs bija palicis neskarts, jo 1882. gada
aprakstā minētas taisnas alejas un cirptie dzīvžogi. Vēl 1892. gadā parks raksturots kā
plašs un labi kopts.

1901. gada aprakstā minēts koku ietverts apaļš laukums ar paklāju dobēm pils
priekšā. Tālāk minēta liepu aleja un daudzi ēnaini ceļi. Parks pēc Pirmā pasaules kara
vairs netika kopts un pārauga.

Pieminekļu valde 1932. gadā parku ierakstīja valsts aizsargājamo pieminekļu sarakstā
un paredzēja veikt tā sakopšanas darbus. Kopumā parkā šajā laikā izcirta 1500 bojātus
kokus, izcirta arī kastaņus gar abām pils fasādēm. 1934. gadā atjaunoja partera
laukumus, tīrīja kanālus un izveidoja tiltiņus. 1935. gadā siltumnīcas pie dārznieka mājas
bija sabrukušas, kuru drupas paredzēja nojaukt.

Pēc Otrā pasaules kara partera daļā skola izveidoja sporta laukumus, bet kariešu
pagalmā bija izveidoti Otrā pasaules kara karavīru kapi.



Dārza centrālā aleja ar pāraugušām , kādreiz cirptām liepām 



Institūta “Giproteatr” 1975. gada izstrādātais  projekts



Parka stādījumu atjaunošana

Dārza atjaunošanas projektu 1975-1977. gadā izstrādāja institūts „Giproteatr”
Ļeņingradā, kuram bija jau pieredze vairāku Pēterburgas dārzu atjaunošanā. Projekta
pamatā bija rūpīga Rastrelli projekta un dārza un koku stāvokļa izpēte. Koku
uzmērojumu karte uzrādīja saglabājušos sākotnējo plānojumu. Paviljonu, pergolu un
dzīvžogu formu projektos tika izmantoti Eiropas piļu paraugi. Autori Mihails Savkovs,
Jevgēnija Arapova un Ksenija Agapova pārliecinoši argumentēja F.Rastrelli projekta
interpretāciju. Pēdējo asevišķu elementu projektēšanu pabeidza 1980. gadā,

Dārza dendroloģisko projektu izstrādāja Botāniskā dārza speciālisti Inta Skujeniece un
Andris Zvirgzds atbilstoši Latvijas apstākļiem 1975. gadā.

Lai būtu iespējams dārzu atjaunot atbilstoši arhitekta F.Rastrelli iecerei, bija
nepieciešams visu sākt no jauna. Visu regulārā dārza laukumu bija nepieciešams
atbrīvot no apauguma.

Koku ciršanas darbi tika uzsākti 1975. gadā vispirms likvidējot apaugumu tiešā pils
tuvumā. Tajā pašā gadā turpināja koku ciršanu regulārā parka daļā, kur centrālās alejas
likvidēšana bija uzsākta 1974. gadā, lai iegūtu Holandes liepu atvases koku audzēšanai
topošajam dārzam. Pie meža parka austrumu pusē tika izveidota kokaudzētava.
Regulārā daļa bija nocirsta līdz 1978. gada ziemai, bet vasarā notika celmu raušana un
spridzināšana.



, 

Koku uzmērojumu plāns 1974. E.Krauklis 
atbilst F.Rastrelli projekta plānojumam



Regulārais  parks  pēc koku nociršanas  1978. gadā



Kokaudzētava mežaparka austrumu pusē ar alejām paredzētajām liepiņām 



Pirmās liepiņas stādīšana centrālajā alejā 1984. gadā



Pirmo alejas liepiņu varēja iestādīt 1984. gadā. Holandes liepas, kas bija
izaudzētas no Rundāles dārza liepu atvasēm izmantoja aleju cirpto liepu rindu
veidošanai. Pēc F.Rastrelli projekta tika iestādītas piecas starveida alejas, divas
šķērsalejas un viena liepu rinda pie kanāla dienvidu daļas. Gar pils rietumu fasādi
iestādīta platlapu liepas aleja, bet gar austrumu fasādi - Holandes liepu aleja.

Dārza kompozīcijas pamatu veido aleju stādījumi un dzīvžogu ietvertie bosketu
laukumi. Tie veido dārza telpiskumu, iezīmē mērogu. Baroka dārza atjaunošanas
darbā būtiski atrast pareizo augu proporciju, lai tie būtu uztverami kā skatā no
ideāla skatu punkta – hercoga guļamistabas loga, tā arī pastaigājoties pa celiņiem.
Koku augstums un forma tiek regulāri cirpta un veidota. Sākotnējā variantā alejā
liepas pēc projekta tika veidotas cilindriskā formā, kas padarīja kokus
neizteiksmīgus, un neproporcionālus pret dzīvžogu sienām. Liepu forma tika
pakāpeniski pārveidota tradicionālā baroka dārzos iemīļotā lodes formā.

Regulārās daļas dzīvžogus sāka stādīt 1985. gadā. Bosketu ārējiem dzīvžogiem
izmantoti skābarži. Dzīvžogu augstums paredzēts līdz trīs metriem, ko nosaka dārza
kopējais mērogs. Hercoga dārzā dzīvžogiem tika izmantotas liepas, kas projekta
realizācijā tika nomainītas ar Eiropas baroka dārzos dzīvžogiem izmantotajiem
skābaržiem. Atsevišķas lielo dzīvžogu sienas tiek veidotas ar figurāliem cirptiem
siluetiem, kas ļauj skatītājiem ieskatīties bosketu laukumu iekšpusē, bet vienlaicīgi
arī realizē 18. gadsimtā tik iecienīto dzīvžogu veidošanu ar pakāpēm, liekumiem,
nišām, logiem, portikiem - kā arhitektūrā.



Aleju liepas pēc projekta  cilindriskas formas 



Pils dārza makets. Nellija Lagzdiņa, 1980.



Liepu aleja rietumu malā 



Lielo bosketu vidusdaļās F.B.Rastrelli bija paredzējis iekšējos celiņu tīklus ar sarežģītu
laukumu konfigurāciju. 2010. gadā tika pabeigta iekšējo celiņu tīkla veidošana parka
regulārajā daļā. Iekšējiem dzīvžogiem ir iespējams izmantot dažādus augus, gan
vēsturiski Eiropas dārzos stādītos, gan arī Kurzemē 17. un 18. gadsimtā iecienītos
ogulāju stādījumus

Pirmie Ceriņu bosketu iekšējie dzīvžogi veidoti no klintenēm. Šis krūms bija
dendrologu ieteikts savas sala izturības, slimību neuzņēmības un vieglas cirpšanas dēļ,
bet neatbilst 18. gadsimta augu atlasei, tāpēc tiks nomainīts laika gaitā.

Otrie iekšējo dzīvžogu krūmi veidoti no alpu vērenes, kas izmantotas Zilajā bosketā,
Holandes bosketā un bosketā ar Zelta vāzes paviljonu. Atsevišķi pēdējā laikā stādītie
iekšējie dzīvžogi veidoti no zelta jāņogām, spirejām, īvēm, tūjām lodveida cirptā rindā,
un ogābelēm zemas špaleras veidā.

Partera ornamenta izvirzītie laukumi veidoti no mūžzaļiem bukšiem, kas nav
pietiekoši sala izturīgi, bet pielietoti hercoga dārzos arī 18.gadsimtā. Bukšu augstums
nepārsniedz 20 cm, lai būtu vieglāk papildināmi sala bojātie laukumi.

Partera malējo laukumu dzīvžogi veidoti no ligustriem 50 cm augstumā. Sākotnējais
ligustru žogu augstums bija 90 cm, kas neatbilda laukumu mērogam un sarežģītajai
konfigurācijai. Ļoti aukstās ziemās ligustri nosalst līdz sniega robežai.

• Hercoga laikā arī šajā daļā, domājams, bija izmantotas liepas, kā atzīmēts 1739.gada
atskaitē par dārza ceturtajā daļā paveiktajiem darbiem. Liepas sākotnēji bija izmantotas
arī lapeņu ejām, bet mūsdienās tiek pielietoti vīteņaugi. Platlapu liepu dzīvžogs izveidots
kariešu pagalma norobežojošām joslām un iekšējam dzīvžogam Hortenziju bosketā.

•



Institūta “Giproteatr izstrādātais dārza  aksonometriskais 
projekts 



Žaks Fransuā Blondels  1738. gads    Rundāles pils dārza palmete



F.Rastrelli partera projekts



Parters 2018.gadā 



F. Rastrelli projekts – dārza partera daļa 
1735./36.gads



Laukumi ar magonēm un augstiem ligustru dzīvžogiem   
2003. gadā 



Rietumu puses rožu dārzs



Bosketi F.Rastrelli projektā Условное изображение 

заполнения боскетов



Bosketi 2018. gadā 



Zaļā teātra skice. Institūts “Giproteatr”1977



Zaļais teātris 



Boskets F.B.Rastrelli projektā 1735/1736



Rundāles parka projekts 1975  tagad Zilais boskets



Zilais boskets



Ziedošo koku boskets 



Bosketu un parteru laukumu pildījums ir viens no strīdīgākajiem jautājumiem
parka atjaunošanas koncepcijā. Ne Rastrelli projekts, ne skopās Kurzemes hercogu
arhīvu ziņas nedod atbildi. Šajā gadījumā jāpēta Eiropas dārzu analoģijas, 18.
gadsimtā iecienīto un ieteikto augu saraksti, bet galvenais ir jādomā par baroka
dārzu filozofiju.

Bosketi baroka dārzos savā sākotnējā veidā bija nelieli mežiņi, kurus ietvēra cirpti
dzīvžogi. Vēlāk šos mežiņus veidoja speciāli, stādot augus, kuri spētu visu gadu
nodrošināt skaistu lapotni, ziedēšanu un augļus. Arhitekta Rastrelli projektā
redzams nosacīts bosketu pildījums, bet augu izvēlei jāņem palīgā 17. gadsimta
beigu un 18. gadsimta dārzu mācību grāmatas, kuras sniedz pilnīgu iespējamo augu
pielietojumu, minot katra priekšrocības. Rundāles dārzā atsevišķi bosketi ir bijuši ar
sarežģītu iekšējo plānojumu, kas norāda uz iespējamām ornamentālās puķu dobēm
un atšķirīgiem risinājumiem.



Liliju boskets 



Izcirptais loks Liliju bosketa dzīvžogā 


