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I?VA OSE. LATVIJAS VIDUSLAIKU PIJ;,U 
PETNIECIBA 18.-20. GADSIMTA. LATVIJAS 

VIDUS~AlKU PILlS [IATVUOS VIDURAMZH.,J PILIl.,J 
TYRINEJIMAI XVIII-XX A. IATVIJOS VIDURAMZIl.,J 

PILYS). RIGA: LATVIJAS vESTURES INSTITUTA 
-

APGADS. 2001. T. II. 384 P. 

Iki siol tiek akademi
ne mokslininlcq visuome
ne, tiek ir platus skaitytojq 
ratas knygomis apie Rytq 
Pabaltijo pilis nelepinami. 
Kiekvienas toks darbas 
priimamas su atitinkamu 
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demesiu. Si kart'l tokio 
demesio yra verta Latvijo
je pasirodziusi vidurines 
kartos pili4 tyrinetojos Ie
vos Oses knyga apie muri
niq piliq tyrinejimus 
Latvijoje nuo XVIII a. vi

durio iki pat XX a. paskutiniojo desimtmeCio. I. Ose zi
noma kaip kokli4 tyrinetoja 1, besidominti ir pili4 tyrim4 
istorija2

• Recenzuojama knyga tarsi apibendrina visus iki 
tol sioje srityje jos nuveiktus darbus pateikdama aiskq ir 
ganetinai isbaigt'l Latvijos piliq pazinimo vaizd'l. Pas
tarqj4 Latvijoje yra ne tiek jau mazai - siandien pri
skaiciuojama apie simt'l3. PaCios pilys cia gyvavo 
ganetinai ilg'l laikotarpi - nuo XIII a. pradzios iki 
XVIII a. pradzios. 

Strukturiskai 1. Oses knyga susideda is 3 pagrin
dini4 dali4: paCios piliq tyrinejimq istorijos, plates
ni4 pagrindiniq piliq tyrinetoj4 gyvenimo ir darb4 
apZvalgos bei svarbiausiq ankstYV4 XVII-XIX a. iko
nografiniq saltiniq apie pilis apibudinimo. Ji iliustruo
ta kruopsCiai parinktomis ir gerai poligrafiskai 
reprodukuotomis 138 iliustracijomis, is kuriq 16 yra 
spalvotos. Kaip ir priklauso gerai paruostai knygai, 
joje yra saltiniq ir literaturos s'lrasai, asmenq ir geog
rafines rodykIes, iliustracijq metrik4 s'lrasai bei re
ziume vokieCiq kalba. 

Pirmoji dalis, skirta piliq tyrinejimq istorijai, kaip 
rode pats knygos pavadinimas, yra pagrindine ir uz-

ima beveik pUSy knygos (tekstine dalis su 56 iliustra
cijomis - iki 156 puslapio). Ji suskaidyta i 3 pagrindi
nius skyrius, kurie, savo ruohu, pagal aptariamas 
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temas padalyti i smulkesnius skyrelius. Si knygos da-
lis sukonstruota daugiausia chronologiniu principu, 
nors tose vietose, kur piliq tyrimq istorij'l autorei bu
vo geriau atskleisti per konkreCias tern as, vyrauja pas
tarasis budas. Domejimasis pilimis Latvijoje prasidejo 
praejus kazkiek laiko po j4 apleidimo, nors ivairios 
medziagos apie jas (piliq s'lrasq, aprasymq, plan4 ir 
pieSini4) yra jau nuo XV a. pradzios. Domejimasis 
pilimis ypac sustiprejo XIX a. IS sio laikotarpio yra 
tokios asmenybes kaip Fridrichas Kruze (1790-1866), 
Julius Deringas (1818-1898) ir Antonis Buchholcas 
(1848-1901). Tuomet atsiranda dar vienas pili4 pazi
nimo saltinis - fotografija, pradedami j4 archeologi
niai kasinejimai, pasirodo pirmieji apibendrinantys 
darbai, susirupinama griuvesi4 apsauga. Prie to ne
maza dalimi prisidejo nauja tyrinetojq karta: Vilhel
mas Neimanis (1849-1919), Reinholdas Guleke 
(1834-1927), Karlas Liovis of Menaras (1855-1930). 
XX a. pirmojoje puseje sios tendencijos sustiprejo ir 
igavo sistemini pobudi. Visa tai pakankamai issamiai 
ir kartu apibendrinamai aptariama pirmajame skyriuje 
(p. 13-76). 

Antrasis skyrius (p. 77-125) skirtas piliq tyrineji
m4 XX a. antrojoje puseje apZvalgai. Latvijoje piliq 
tyrimai buvo atnaujinti 6 desimtmetyje (Turaidos pi
lis). Tolesnius jq tyrinejimus labai stimuliavo hidroe
lektriniq ant Dauguvos statybos. 7-ajame desimtmetyje 
vykstant Plaviniq hidroelektrines statybai plaCiau ty
rinetos 4 pilys. Kuokneseje Adolfas Stubavas 1961-
1966 m. istyre 1400 m2 plot'l, Luokstenes pilyje 
1962-1964 m. Evaldas MugureviCius - apie 2000 m2 

plot'l (60% teritorijos), Altenes pilyje Janis Grauduo
nis - 2100 m2 (apie pUSy pilies ploto), SeIpilio pilyje 
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1963-1965 m. Elvyra Snore, Ana Zarinia ir Maris 
Atgazis - 3500 m2 plot'l. Rygos hidroelektrines sta
tyba Ierne Martinsalos (Mugurevicius, 1966-1974), 
Ikskiles (Grauduonis, 1968-1975), VecdoIes (Atga
zis, 1966-1968) ir Salaspilio (Stubavas, 1967-1975) 
pili4 placius tyrinejimus. Dalis sios medziagos buvo 

lOse I. PodiI;1U krasnis Kurzemes un Zemgales pills 15.gs. beigas-18.gs. sakums. Riga, 1996. 
2 Iki 2000 m. jos spausdinti darbai pateikiami aptariamos knygos bibliografijoje (p. 334-335). 
3 Prieksvards II Latvijas viduslaiku pilis. Riga. 1999. T. I, p. 5. 
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paskelbta4
• Kartu dirbo istorikai bei architektai. Ir 

nors Latvijai atgavus nepriklausomyb« pili4 tyrineji
mai sumenko, kaip matyti is suvestines lenteles (p. 121-
123) iki 1999 m. is viso tyrinetos 36 pilys. Dalies j4 
nepertraukiami kasinejimai yra rekordiskai ilgi (Cesio 
pilyje Zigrida Apala tyrineja nuo 1975 m., Turaidos pi-
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lyje J. Grauduonis - nuo 1976 m.). Sie vos keli skaiCiai 
pamineti norint parodyti pili4 tyrinejim4 mastq Latvi
joje, kuris, be labai gausios archeologines-architektu
rines medziagos, natiiraliai kelia ir si4 pili4 tyrinejimo 
metodologines ir tipologines problemas. Pastarosioms 
aptarti skirt as paskutinis pirmosios dalies skyrius 
(p. 126-156). Tai logiska pili4 tyrinejim4 istorijos pa
baiga, kuri yra aktuali ne tik Latvijai, bet ir platesniam 
regionui, taip pat ir mums. Ties juo tenka sustoti kiek 
ilgiau. 

IS pirmo Zvilgsnio atrodo, kad i si skyri4 pateko 
menkai tarpusavyje susij« dalykai: pagrindini4 pili4 da
li4 terminologija, tipologija (paantrasteje yra ir chro
nologija, kuri issamiau nepletojama) ir galiausiai jau 
pati tyrim4 metodologija. Vis delto jungiamoji gran
dis, kuriq galima pavadinti siuolaikines pili4 tyrineji
m4 metodologijos pagrindu, Cia juntama aiskiai. Tai 
platus pili4 tyrinejimo kontekstas. Pati 1. Ose yra ne 
kartq dalyvavusi tarptautinese pili4 tyrinetoj4 konfe
rencijose, neblogai susipazinusi bent jau su atitinkama 
literatura vokieCi4 kalba. Pats tyrimo objektas Latvijo
je - prie vokieCi4 statytos pilys - irgi vienareiksmiskai 
rodo i tokio tyrim4 konteksto biitinumq. Ne paslaptis, 
kad sovietiniu laikotarpiu pirmiausia del literatiiros ir 
gYV4 kontakt4 nebuvimo pili4 tyrinejimai buvusioje 
Soviet4 Sqjungoje dazniausiai apsiribodavo vieno ob
jekto analize tik retkarciais paieskant platesni4 analo
g4. Jau geras desimtmetis, kaip si situacija esmingai 
pasikeite, taCiau daugelis ana laiko nuostat4 ir isvad4 
pili4 tyrinejim4 baruose isliko. J4 metodologini4 pa
grind4 svelni kritika, kaip paiymi pati autore, "nera 
priekaistai ankstesniems tyrinetojams, 0 meginimas re
aliai vertinti esamq situacijq ir galbiit paskatinimas keis
ti poziiiri i tyrinejamq objektq" (p. 156). Miirinems 
pilims butinas tyrinejim4 kompleksiskumas. Pagal au
tor« jose turi dirbti paminkl4 apsaugos specialistai, vi
duramzi4 istorikai, architektai, menD istorikai ir 
archeologai Ci4 sqrasas pateikiamas autores nurodyta 
tvarka (p. 141-144». Kaip toki4 darb4 uzsieninis pa
vyzdys placiau pristatomas vokieci4 pili4 tyrejo Joachi-

v 

mo Ceines darbas (p.144-147). Sios recenzijos autorius 
nebudamas miirini4 pili4 tyrinetoju, nesiima vertinti pas-

GINTAUTAS ZABIELA 

tarojo teigini4, tuo labiau is j4 perpasakojimo, taCiau 
racionali4 minCi4 juose tikrai yra. Kritikos neislaiko ir 
miirinese pilyse taikomi tradiciniai archeologini4 ty
rim4 metodai (p. 147). Kartu pateikiamos kai kurios 
metodines inovacijos, isbandytos Bauskes pilies tyrine
jimuose. Kalbant apie fotogrammetrijos taikymq Latvi
jos pili4 fiksacijoje reikia pastebeti, kad vienq Latvijos 
architekturos paminklq - IkSkiIes pilies baZnyCiq - yra 
matav« lietuvi4 specialistai5• 

Antra knygos dalis skirta iskiliausiems ankstes
niems Latvijos miirini4 pili4 tyrinetojams: J. Deringui, 
V. Neimaniui, R. Gulekei, K. Lioviui of Menarui ir Ar
minui Tulsei (1907-1977) pamineti. Jiems skirtuose 
skyriuose galima rasti ne tik issami4 zini4 j4 biografi
joms bei nuveiktiems darbams nusviesti, taCiau ir pa
ci4 tyrinetoj4 portretus, ikonografines medziagos 
pavyzdzi4. Kadangi kai kurie is j4 (1. Deringas, K. Lio
vis of Menaras) yra truputi susij« ir su Lietuvos praei
ties (jos siaurinio pakrasCio) tyrinejimais, mineti 
skyreliai ilgam liks lengviausiai pasiekiama medziaga 
apie juos. Tiesa, ji biit4 dar issamesne, jeigu si dalis 
but4 iliustruota tyrinetoj4 pagrindini4 darb4 virseliq 
faksimilemis (yra tik A. Tulses knygos virselis - p. 231) 
bei darb4 bibliografijomis. Surinkus tiek medziagos 
apie kiekvienq is j4 tq padaryti buvo galima be jokio 
vargo. 

Paskutine aptariamos knygos dalis skirta maziau 
zinomiems NaujQJ4-Naujausiqj4 laik4 pradzios kar
tografiniams-ikonografiniams Latvijos pili4 salti
niams: XVII a. pili4 planams Karaliskajame karo 
archyve Stokholme ir Valstybiniame istorijos archyve 
Rygoje, markizo Filipo Paulucio (1779-1849) albu
me, dabar saugomame Latvijos akademineje biblio
tekoje (visos 16 spalvot4 knygos iliustracij4 yra is sio 
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albumo) bei barono Karlo fon Ungerno-Sternbergo 
(1773-1830) Vidzemes pili4 vaizdams. Ir nors litua
nistikos tarp j4 nera, visa si medziaga leidzia geriau 
isivaizduoti tiek paCias pilis, tiek ir j4 ankstyvqsias fik
savimo tendencijas. 

Ievos Oses darbas yra vertinga mokslo istorijos ir 
murini4 pili4 paZinimo studija, turinti ir nemazq salty
niotyrin« vert«. Tai, kad ji isleista "Latvijos viduram
zi4 pili4" antrajame tome, rodo, kad miis4 siauriniai 
kaimynai pradejo igyvendinti ambicingq, bet labai reikS
mingq projektq - skelbti si4 pili4 tyrinejim4 medziagq. 
Tiek ji, tiek ir dar netyrinetos skaitlingos miirines pilys 
leidzia manyti, kad ateityje Latvija gali tapti regiono 
miirini4 pili4 tyrim4 centru. 

Gintautas ZABIELA 
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4 MugureviCs E. Olil}kalna un Lokstenes pilsnovadi: 3-1S.gs. arheologiskie pieminekji. Riga, 1977; Snore E., Zaril}a A. 
Sena Selpils. Riga, 1980. 

5 Duksa T. Unikaliq architektiiros paminklq kartografavimas Lietuvoje ir uz jos ribq 1972-1982 m. laikotarpiu II Lietu
vos kultiiros paveldo kartografiniai tyrimai: raida, biikle, perspektyva. Vilnius, 2001, p. 133. 


