Kas bija Atzele?
Vēsturnieku pētījumos sastopami atšķirīgi viedokļi
par seno Atzeles valsti. Tālavas novietojums Gaujas kreisā krasta
ielokā mums ir labi zināms pēc Indriķa hronikas, bet nākamā zeme uz
austrumiem bija Atzele. Ugandi novada ļaudis savukārt bija Atzeles
iedzīvotāju ziemeļu kaimiņi, bet arheoloģiskie izrakumi ļauj domāt,
ka daļa no šīs zemes veidoja patstāvīgu novadu triju mūsdienu valstu
– Igaunijas, Latvijas un Krievijas pierobežā. Šajā vairāku kultūru
saskarsmes zonā plašāki arheoloģiskie izrakumi notikuši Siksalas
kapulaukā, kas atrodas apmēram 3 km no tagadējās Igaunijas un
Latvijas robežas. Kapulaukā atsegti apmēram 300 kapi, taču tie
atšķiras no citiem Dienvidigaunijā zināmajiem apbedījumiem.
Vissenākie apbedījumi kapulaukā attiecināmi uz agro (jeb romiešu)
dzelzs laikmetu, un tajos atrasta Baltijas somiem raksturīgā tekstila
keramika. Tomēr visvairāk apbedījumu ierīkoti starp 1000.– 1475.
gadu. Šajos apbedījumos vērojamas vairākas līdzības ar latgaļu
apbedīšanas tradīcijām. Sieviešu apbedījumos atrasti vainagi un
villaines, kas izskatījās tāpat kā citur Austrumlatvijā, kā arī lielas,
platas rokassprādzes. Vīriešu apbedījumos savukārt mirušajiem
līdzi likti ieroči. Līdz 15. gs. līdzīgas apbedīšanas tradīcijas un
senlietas bija arī Austrumlatvijā. Tomēr ir vairākas iezīmes, kas
Siksalas kapulaukā atšķiras no latgaļu tradīcijām, piemēram,
apbedījumu orientācija. Latgaļi vīriešus apglabāja ar galvu uz
ziemeļaustrumiem, bet sievietes pretējā virzienā. Siksalas
kapulaukā mirušie apglabāti pretēji, un šāds apbedīšanas veids ir
zināms Veru apriņķa kapulaukos.
Siksalas senkapi ir atšķirīgi no pārējās Igaunijas, bet ļoti
līdzīgi Novgorodas novada vadju senkapiem, turklāt tādi paši
atradumi iegūti arī Viļakā. Viļakas kapulauka vietā pat
novietots piemiņas akmens ar uzrakstu: somugru senkapi.
Domājams, ka Siksalas iedzīvotāji bija daļa no patstāvīga
etnosa, kas ir bijis salīdzinoši liels, bet tomēr pagaidām
nav iespējams noteikt tā teritoriju. Liekas, ka arī Atzeli
12. gs. galvenokārt apdzīvoja somugri, taču tie nebija
dienvidigauņi un viņu materiālā kultūra (rotas u.c.) ļoti
līdzinājās latgaļiem. Šī etnosa apdzīvotajam apvidum ir
bijusi arī sava izteikta administratīvi teritoriālā identitāte,
turklāt pieļaujams, ka centrālo lomu reģionā bija ieguvusi
vēlākā Alūksne. Šis apvidus bija cieši saistīts ar Izborsku,
kontrolējot preču kustību no Pleskavas caur Izborsku un
Alūksni uz Koknesi un Daugavu. Tas arī, domājams, ir
svarīgākais iemesls, kāpēc krievu rakstītajos vēstures avotos
jau 1111.gadā minētā „Očela” ir bijis gan ekonomiski, gan
politiski nozīmīgs novads.
Būtu nepieciešams veikt plašākus pētījumus Ziemeļvidzemē,
lai noteiktu šī etnosa apdzīvotās teritorijas robežas.

Adzeles pils

Siksala

Senajās kartēs Atzeles pils (vāciski – Adsel) redzama Gaujas krastā,
tagadējā Gaujienā, bet dokumentos minēta reti. Nav zināms, vai pirms
vācu mūra pils celšanas šajā vietā pastāvēja vietējo iedzīvotāju pilskalns
ar koka nocietinājumiem. Tā kā nav saglabājies neviens dokuments, kas
apliecinātu Gaujienas pils celšanas laiku, to var noteikt tikai aptuveni. Mūra
pils celta kādu laiku pēc 1224. gada, kad Agzeles zemi (terra Agzele) ieguva
Zobenbrāļu ordenis. Jādomā, ka tas noticis 13.gs. beidzamajos gadu desmitos, jo
no 14. gs. pirmās puses saglabājies Gaujienas komtura zīmoga spiednis. Pēc tam
komturi pārcēlās uz Alūksnes jeb Marienburgas pili, kuru sāka būvēt 1342. gadā.
1384.gada 28.novembra lēņa dokumentā robežu aprakstā minēta pils Schlosse Atzel,
tai piederošs krogs un upīšu nosaukumi – Palsa, Aima, Kerde.
14.-15.gadsimtā bija Livonijas ordeņa un Pleskavas karu periods. Laikā no 1428. līdz
1526.gadam Atzeles vārds vismaz septiņas reizes pieminēts dokumentos. 1443.gadā
pirmo reizi minēta Atzeles muiža – Atzell Hof, bet 1454.gadā pilsnovads –
borchsokinge zu Atzell.
Pēc ordeņvalsts likvidēšanas 16. gs. otrajā pusē Adzeles pils izmantota kā vietējs
pārvaldes centrs. Tā apdzīvota vēl visu 17. gs., kad Vidzeme bija pievienota Zviedrijai.
Zviedru inženieri izgatavoja senākos pils plānus, kā arī projektēja jaunus zemes
nocietinājumus, kas tomēr nav realizēti. Pēc 17.gadsimta zviedru kartēm un arklu
revīzijas varam noteikt pilsnovada robežas, kura ziemeļu daļā iesniedzās Igaunijā līdz
Lānemetsai (Harglas draudze). Tajā pastāvēja piecas muižas ar Atzeles vārdu nosaukumā
– Schloss Adsel (Gaujiena), Adsel Luttershof (Lutermuiža), Adsel Neuhof (Jaunā muiža),
Adsel Schwartzhof (Zvārtava) un Adsel Koikul (Koikule Igaunijā). Gaujienas pils pamesta
Lielā Ziemeļu kara laikā vai drīz pēc tam. 18.-19.gadsimtā pilsnovads sadalījās muižās un
draudzēs. Līdz ar dzimtbūšanas atcelšanu 1819.gadā, sāka veidoties pagasti. 20.gadsimta sākumā izveidojās Атзельская волость, kas aptvēra Gaujienas, Grundzāles,
Bormaņu (Trapenes) un Sikšņu muižas. Līdz 18.gadsimtam pie Gaujienas pils piederēja
arī Aizgaujas novads: tagadējais igauniskais Gaujas- Melnupes labais krasts.
18.gs. beigās, kad tapuši Gaujienas senākie zīmējumi, varenā pils jau stāvēja drupās.
Vienīgos nelielos izrakumus Gaujienas pilsdrupās 1911. gadā veicis vācbaltiešu piļu
pētnieks Karls fon Lēviss of Menārs. Viņš pēc mūru drupām un 17.gs. plāniem noteica
Gaujienas pils divus galvenos būvperiodus. 13.gs. beigās uzcelta galvenā pils, kurai ir
kvadrātam tuvs plānojums ar 29 un 27m garām ārsienām. Tā bija četru korpusu celtne
ap iekšējo pagalmu. Pirmajā stāvā atradās saimniecības telpas un pils virtuve, bet otrajā
stāvā bija ordeņbrāļu dzīvojamās telpas un kapela. Šāda plānojuma pilis Livonijā cēla
laikā no 13.gs. beigām līdz 14.gs. beigām. Gaujiena ir viena no pirmajām un izmēros
mazākajām šāda būvtipa pilīm. Vienlaikus ar regulārās galvenās pils celšanu Gaujienas
nocietinājuma dienvid/austrumu pusē ierīkota šaura aizsargjosla jeb cvingers, kā arī
celts priekšpils aizsargmūris. Otrs būvperiods attiecas uz 15.gs. otro pusi, kad Gaujmalā
paaugstināts priekšpils mūris, ierīkojot uguns šaujamajiem ieročiem piemērotas
šaujamlūkas, un pret Gauju pavērstajā pils ziemeļrietumu stūrī celts apaļais tornis. No tā
līdz mūsdienām saglabājušās iekštelpas sienas drupas trīs stāvu augstumā. Telpas stūrī
vēl redzama dolomīta konsole un virs tās nodrupuši profilķieģeļi, kas kādreiz veidoja
greznas zvaigžņu velves ribas.
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