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BALTIJOS JOROS REGIONO PILHJ IR 
ITVIRTINTQ MIESTQ TYRINEJIMAI 
(Castella Maris Baltici VII. Greifswald, 2006, 184 p.) 

Dr. GINTAUTAS ZABIELA 

Klaipedos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto 
vyr. mokslinis bendradarbis 

Baltijos krastq_ piliq_ tyrinetojai nera lepinami naujais 
darbais . Geriausiu atveju per metus pasirodo kelios 
naujos knygos, skirtos istoriniams, architektiiriniams, 
archeologiniams tyrimams. Esama ir universaliq_, 
aprepianciq_ visas sias sritis tyrimq_, kuriuos pelnytai 
galime vadinti kasteologiniais (nuo lotynisko zodzio 
,castellum" (,itvirtinimas" ) - taip jau kuris laikas 
Europoje vadinami tarpdisciplininiai piliq_ tyrinejimai). 
Aptariamoji knyga yra kaip tik tokia. Po ,Baltijos juros 
itvirtinimq_" (taip verciama i lietuviq_ kalb'l) pavadinimu 
slepiasi tokio pat pavadinimo mokslines konferencijos 
darbq_ rinkinys, o skaiCius VII rodo , kad tai yra jau 
septinta tokia knyga. Kadangi apie sill_kas dveji metai vis 
kitoje Baltijos juros regiono salyje vykstanci<~: 

konferencij<~: ir jos leidini Lietuvoje nera daug rasyta, 
pradzioje apzvelgsime jq_ istorij<~:. 

Pirmoji , Castella Maris Baltici" (toliau - CMB) 
konferencija ivyko Turku (Suomija) 1991 m. rugsejo 3-8 d. 
Tai buvo 1990 m. susikurusios Suomijos viduramziq_ 
archeologijos draugijos renginys. Pagrindiniu konferencijq_ 
serijos organizatoriumi buvo Suomijos piliq_ tyrinetojas 
Knutas Drake. Pirmosios CMB tema ,Pilis kaip valdzios 
faktorius ir inovacijq_ centras Baltijos jfuos regione XI -
XV a." . 1993 m. isleisti sios konferencijos darbai1

• Kartu 
tai buvo ir Suomijos viduramziq_ archeologijos draugijos 
pirmas tomas (Archaeologia Medii Aevi Finlandiae I) 
(toliau- AMAF). Antroji konferencija ivyko Niuciopinge 
(Nykoping, Svedija) 1993 m. rugsejo 3- 9 d. Jos tema
,ltvirtintq_ vietq_ aplink Baltijos jfu<~: funkcionavimas 900 -
1500 m." . Pranesimai isleisti 1996 m . su paantraste 
, Lunda tyrinejimai viduramziq_ archeologijoje" (Nr. 18) 
(kartu ir AMAF II)2• TreCioji konferencija tema ,Miestas 
pilis - baznyCia" ivyko 1995 m. rugsejo 2- 8 d. Malborke 
(Lenkija), ketvirtoji - tema ,Pili-q_ tyrinejim-q_ metodai ir 
kategorijos"- 1997 m. rugsejo 10- 14 d. Tartu (Estija), 
penktoji - tema ,Gyvenimas pilyje"- 1999 m. rugpjucio 31 -
rugsejo 4 d. Rudkiobinge (Rudkebing, Danija). Ties treci<Ua 
konferencija istrigo jos darbq_ lei dimas, ko1200 1 m. su AMAF 
V antraste pasirode dvigubas dviejq_ konferencijq_ 
medZiagos numeris3

• Tuo· paCiu metu isleisti ir penktosios 
konferencijos darbai (AMAF VI)4. Sestoji konferencija 

.-~tai ir genetiskai susij(( pastatai piliq_ 
statyboje" 2001liLru sejo 18-22 d. vyko jau Lietuvoje, 
Vilniuje. Darbai (A F VII) isleisti 2004 m . 5 

Aptariamlli<~: knygll_ sudaro septintosios konferencijos, 
ivykusios 2003 m. rugsejo 3- d. Greifsvalde (Greifswald, 
Vokietija) medziaga. Sios ko ferencijos tema ,Miestas 
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kaip pilis . Architekturos, teises ir socialines istorijos 
aspektai itvirtintuose miestuose Baltijos juros regione nuo 
vidurarn2iq_ iki ankstyvlijq_ naujqjq_ laikq_". 

Pries detaliau apzvelgiant septintosios CMB 
konferencijos leidini kelis sakinius reikia tarti ir apie tolesnes 
CMB konferencijas ir jq_ svarb<t LietUvai. Astuntoji 
konferencija tema , Pilys ankstyvqjq_ saunamqjq_ ginklq_ 
laikais" ivyko 2005 m. rugsejo 5-9 d. Turaidoje (Latvija). Jos 
darbai dar neisleisti. Devintoji, u2baigianti pinn<Ui ratll_ aplink 
Baltijos jllnl:, konferencija nurnatoma 2007 m. rugpjucio 30 -
rugsejo 5 d. Novgorode (Rusija). Jos tema ,Pilys kaip 
valstybiq_ sienos: karinis, politinis, kultiirinis ir religinis 
aspektai". Vertinant CMB indeli i Lietuvos piliq_ tyrimus, 
pa2ymetina, kad tai yra vienintele tarptautine t((stine piliq_ 
tyrinetojq_ konferencija, kurioje nuolat dalyvauja Lietuvos 
piliq_ tyrinetojai ir gali betarpiskai susipa2inti su naujausiais 
piliq_ tyrimais regione, pasikeisti patirtimi ir gauti galimyb(( 
savo darbus paskleisti placiai Europos piliq_ tyrinetojq_ 
auditorijai. Gaila, kad tokiq_ piliq_ tyrinetojq_ pas mus nera 
daug, o ir jie ne visuomet isnaudoja konferencijos teikiamas 
galimybes. Pirmojoje CMB is Lietuvos dalyvavo N . 
Kitkauskas (ir ill) ir V. Sliogeris (ir II), II - J. Genys, A. 
Luchtanas, A. Kuncevicius (ir III-VII) bei siq_ eiluciq_ 
autorius (ir visose tolesnese)6

, V- G. FilipaviCiene, VII- G. 
Rackevicius ir J. Poskiene. Suprantama, kad Lietuvoje 
vykusioje konferencijoje lietuviq_ tyrinetojq_ buvo gausiausia7

• 

Nors septintojoje CMB konferencijoje Lietuvai 
atstovavo 4 piliq_ tyrinetojai, del konferencijos tematikos ir 
gausaus dalyvi-q_ skaiciaus buvo perskaitytas tik vienas 
pranesimas8

, kuris i isleist<t darbq_ rinkini net nepateko. Tai 
vienintele CMB serijos knyga, kurioje lietuviq_ tyrinetojq_ 
darbq_ nera. IS Baltijos regiono saliq_ joje nera ir estq_ 
straipsnio. Estijos teritorijoje yra nemazai piliq_, taCiau 
veiklesniq_ jq_ tyrinetojq_ iki siol neatsiranda. Net 7 is 19 
isspausdintq_ straipsniq_ priklauso vokieCiq_ piliq_ tyrejams. 
Tai naturalu: konferencija vyko Vokietijoje, o ir vidurarn2iq_ 
miestq_ itvirtinimq_ sioje salyje apstu, nors juos ir nusiaube 
Antrasis pasaulinis karas. Minetinas J. Ch. Holsto straipsnis 
apie XIII-XIV a. pastato Stralzunde, SilStraseje 37, istorij<t, 
G. Miolerio - apie XII - XV a. kilmingq_jq_ pastatus 
Stralzunde, J. Miulerio - apie Brandenburgo itvirtinimus, 
M. Miulerio - apie Liuneburgo rotuses XVI a. tapyb<t su 
idealiq_ miestq_ itvirtinimq vaizdais, R. Sciesiako - apie 
Fridlando ir Nojbrandenburgo miestq_ itvirtinimus. Visus 
siuos straipsnius galetume ivardyti kaip detalius konkreciq 
objektq istorinius-architekturinius tyrimus (isskyrus 
M. Miulerio straipsni, kuriame yra dailetyriniq aspektq). 
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M. Lisoko darbas yra apie 1870- 1940 m. miesto itvirtinimq 
formas kartojanCius pastatus Pomeranijos provincijoje 
(aptarta 10 pavyzc!Zill) (sis pranesimas skaitytas ne CMB 
konferencijoje ). IS vokieCiq tyrinetojq darbq idomesnis F. 
Birmano straipsnis apie ankstyv~lJo (VITI- XII a.) miestq 
ir itvirtinimq raid!! pietq Pabaltijyje. Cia tuo metu buta 
s1aviskq zemes ir mec!Zio itvirtinimtt (piliakalniq), o jurines 
prekyvietes nuo jq buvo kiek nuosa1iau. Nuo X a. padetis 
pasikeicia: dauguma jfuiniq prekyvieCiq sunyksta, uztat 
pradeda augti itvirtintos pi1ys-miestai (Ko1bergas, Volinas, 
Usedomas). 

Skandinavijos pi1iq tyrinetojai aptariamajame leidinyje 
skelbia 5 straipsnius: po 2 - Danijos ir Svedijos, vienlJo
Suomijos. V. Etingo Kalundborgo, Kopenhagos, Visborgo 
ir Elsinoros pavyzdziais aptaria Danijos piliq ir miestq 
socialinius-ekonominius santykius XIII-XVII a. M. 
Hiekonenas pristato Barkarkulos kalvos zvalgymq 
rezultatus, pagal kuriuos pastaroji priskiriama prie XIV a. 
itvirtinimtt. A. Raisnertas apibiidina 3 Skones miestq 
(Lundo, Malmo ir Ystado) XIV- XVI a. aristokratqnamus 
(5 pavyzdziai). J. Skarupas pristato idomius XIII-XIV a. 
Kobingshovedo irK vemeno piliq ir itvirtintos prekyvietes 
dar 1947- 1948 m. atliktq archeologiniq tyrinejimq 
rezultatus . K. Sioderlund analizuoja Stokholmo XIII -
XV a. pilies ir miesto itvirtinimus. 

Trys knygos straipsniai skirti Lenkijos teritorijoje 
esantiems itvirtinimams, viduramziais priklausiusiems 
Ordinui. A. Andzejevskis ir L. Kaizeris pristato 2001-
2002 m. atliktq Sontocno (Liojnenburgo) pilies bartq 
zemeje archeologiniq tyrinejimq rezultatus. Si pilis buvo 
pastatyta 1326 m., 1347 m. nesekmingai pulta Algirdo ir 
K((stucio ir sugriauta 1628 m. per Lenkijos-Svedijos karlJo. 
Archeologiniai tyrimai pasitelkus geofizinius tyrimq 
metodus leido nustatyti pilies struktiirl!, o 1928 m. aptikti 
XIV- XVI a. radiniai (is jq net 1143 keramikos sukes) 
apibudinti kai kuriuos jos gyvavimo aspektus . Rasttt 
mediniq itvirtinimq dendrochronologine analize leido 
nustatyti, kad pilis buvo smarkiai stiprinama 1343- 1345 m., 
kai 1343 m. cia isikure kommras. Lietuviq puolimas 
nutrauke tolesn(( Liojnenburgo pilies, kaip kommrijos 
centro, raidlJo. 

Ch. Hennano straipsnis apie Prusijos miestq rotusitt 
bei piliq architekmros panasumus yra labiau specifmis, 
paremtas Torunes ir Malborko XIV a. pabaigos rotusiq 
pavyzc!Ziais. Panasumai, matyt, bus atsirad(( todel, kad tie 
patys meistrai state ir rotuses, ir Ordino pi lis. K. Pospiesno 
straipsnis apibudina Marien bur go ( dabar - Malborko) 
miesto ir pilies tarpusavio santykius XIV- XV a. Iki 
.Zalgirio musio cia dominavo pilis, o miestas pradejo 
sparciai vystytis tik po jo sudeginimo 1410 m. liepos 24 d. 

Latvijos, Cekijos ir Rusijos pilitt tyrinetojai knygoje 
publikuoja po straipsni. A. Caune ir I. Ose apibudina 
Rygos miesto ir pilies itvir.tinimus XII-XVI a., o 

1 
Castella Maris Baltici I. Stockholm, 1993, 276 p. 

2 
Castella Maris Baltici II. Nyki:iping, 1996, 248 p. 

3 
Castella Maris Baltici III- IV. Turku, Tartu, Malbork, 2001 , 264 p. 

4 
Castella Maris Baltici V. Rudlm bing, 2001, 194 p. 

5 Castella Maris Baltici VI. Vilnius, 2004, 244 p. 
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Zabiela G. Archeolom konferencijos, Lietuvos istorijos metrastis 
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T. Durdikas analizuoja XIV- XV a. pilitt iterpimo i senus 
Cekijos miestus problem!! (piliq turtinga Cekija siam 
reiskiniui apibudinti teikia pakankamai medziagos). M. 
MilCikas aptaria 1656 m. Rusijos archyvuose saugomo 
zemelapio teikiamlJo informacijlJo apie Rusijos siaures 

· vakarines dalies pilis. Sis gausiai iliustruotas (20 
daugiausia XVII- XVIII a. braizytq piliq planll) straipsnis 
mums gali buti naudingas kaip palyginamoji medziaga 
apie sio laikotarpio itvirtinimus rytq Europoje. 

Knygos pabaigoje ideta trumpa F. Birmano parengta 
pacios konferencijos ir jos metu lankytq itvirtinimq 
-apZvalga. Apibendrinant vis!! leidini galima pasakyti, kad 
jame yra . nemazai informacijos apie konkrecius 
itvirtinimus bei statinius, nors kokitt nors ypatingq 
naujovit! (isskyrus naujausiq tyrinejimq duomenis) cia 
nera. Tam tikras SlJoStingis isvis biidingas visai kasteologijai, 
o ypac - su architekmros istorija susijusiai jos daliai. 
Deskriptyvizmas ir bendrl! dalykq kartojimas budingi ir 
kitoms panasaus profilio konferencijoms. Matyt, tokia yra 
dabartine siq moksltt bUkle, kurilJo atspindi ir si CMB 
konferencija. 0 kad Lietuvai blltina dalyvauti tokiose 
konferencijose ir pristatyti Europos piliq tyrinetojams savo 
paveld!! ir jo tyrinejimus, rodo kad ir toks pavyzdys. 
Straipsnyje apie Liojnenburgo pili net du kartus 
nurodoma, kad jq_ puole latviq kunigaiksciai K((stutis ir 
Algirdas (p. 11 , 14). Nera svarbu, kas padare siq_ klaidq_
lenkq tyrinetojai ar vokieciq redaktoriai - sis faktas rodo, 
kad Lietuvos istorija daugeliui europieciq dar tebera 
nezinoma zeme, kaip ir Europos istorija - mums. 
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1993, Vilnius, 1994, p. 225; Zabiela G. Tarptautine pilitt tyrinetojtt 
konferencija, Lietuvos istorijos metrastis 1995, Vilnius, 1996, p. 393. 
·' Zabiela G. Tarptautine pilil[ tyrinetojq konferencija, Lietuvos 
istorijos metrastis 2001/2, Vilnius , 2002, p. 303- 304. 
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J. Poskiene. Trakq miestas ir pilis viduramziais : raida pagal 
keramikos tyriml[ duomenis . 
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