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ANDRIS CAUNE, lEVA OSE. LATVIJAS 12. 
GADSIMTA BEIGU-17. GADSIMTA VACU PIl-U 

LEKSIKONS. LATVIJAS VIIJUSLAIKU PILlS 
[LATVIJOS XII A. PABAIGOS- XVII A. VOKIECIlJ 

PILIlJ ZINYNAS. LATVIJOS VID ZIlJ PILYS]. 
RiGA: LATVIJAS vESTURES INSTITUTA 

APGADS. 2004. T. IV. 592 P. 

Kaimynai latviai sparti
na savo gausiq viduramziq 
laikotarpio piliq tyrinejimus. 
2004 m. rudeni pasirod~s 
"Latvijos viduramiiq piliq" 4 
tomas yra enciklopedinio po
biidZio leidinys, skirtas XlI a. 
pabaigos- XVII a. pilims ap
tarti. Beveik 600 puslapiq 
siuolaikines poligrafijos lygi 
atitinkantis leidinys palieka 
ger1! ispiidi tiek j i pavarcius, 
tiek ir idemiau susipazinus. 

Tai abiejq autoriq (tevo ir dukters) nuopelnas. Andris 
Caune (g. 1937 m.) pilimis susidomejo dar XX a. sesta
me desimtrnetyje, leva Ose (g. 1961 m.), paga1 issilavini
m1! menotyrininke, i juos produktyviai isitrauke 

v 

paskutiniame XX a. desimtrnetyje. Zinynui (pagal patei-
kiam1! medZiag1! ji galima vadinti ir enciklopedija) me
dZiaga pradeta sistemingai kaupti nuo 1997 m., kas vasar1! 
lankant pilis,jas fotografuojant bei aprasant islikusias lie
kanas. Knygoje pateikiama medziaga apie 136 pilis, pa
statytas KalavijuoCiq (nuo 1237 m. - Livonijos) ordino, 
Rygos ir Kurso vyskupl! bei jq vasalq, nuo seniausios 
1185 m. pastatytos Ikskiles pilies iki XVII a. pradZios 
Bramberges ir Priekules piliq. Pastarosios, nors yra jau 
Naujl.l.il! laikq statiniai, ilgaarnieje Latvijos piliq raidoje 
yra savotiskas vidurarniiqpiliq statybos tradicijq prisimi
nimas. Taigi darbas yra chronologiskai pagristas ir istoris
kai isbaigtas. Autoriq pagarb1! istorijai rodo ir knygos 
pavadinime esantis zodis "vokieciq", ivardijantis tikruo
sius siq piliq statytojus Livonijoje. 

Kaip ir dera kruopsciai paruostiems darbams, ziny
nas prasideda ivadu (p. 7- 27), kurio siek tiek modifikuota 
tekstine dalis isversta i vokieCiq kalb1! (p. 28-40). lvade 

RECENZIJOS 

nesistengta pateikti issamesnes piliq istorijos, 0 tai esant 
ribotai knygos apimciai (IV tomas yra pats storiausias is 
visq pasirodZiusitD vargu ar imanoma. lame trurnpai ap
tartas piliq issidestyrnas, statybos biidai, tipai, gyvavimo 
trukme, tokio darbo priesistore' , knygos sudaryrno prin
cipai. Moksliniu poziiiriu originali ir vertinga yra paskutine 
ivado dalis, skirta piliq statybai XII a. pabaigoje-XVI a. 
apibiidinti (p. 18- 27). loje pateikiami suvestiniai duome
nys apie Livonijos piliq statyb1!: is 142 iki XVII a. pra
dZios pastatytq piliq 49 isaugo iki XIII a. pabaigos, 54 -
XIV a., 20 - XV a. ir 19 - XVI a. (p. 19). Sie duomenys 
graziai parodyti cia pateikiamuose 4 zemelapiuose bei to
kiame pat lenteliq skaiciuje. Kiekvieno amiiaus jie atski
rio Zemelapyje pilys isdestytos pagal jq pastatyrno metus, 
lentelese papildomai - ir pagal jq priklausornyb~. Naudo
tis jomis isties patogu ir paprasta. Del tikslumo reikia pa
iyrneti, kad zemelapiai ir lenteles ivado vokiskoje dalyje 
nera dubliuojami, vietoj to pateikiamas vokiskas-latvis
kas piliq tikriniqpavadinimq atitikmenq zodynelis (p. 39-
40). Pastarojo atsiradimas ivade aiskiai orientuotas i 
pagrindin~ knygos dali - piliq aprasymus, kurie pateikia
mi abeceles tvarka pagallatviskus pavadinimus. 

Piliq aprasymai standartizuoti, pateikiami pagal 
bendr1! schem1!: latviskas (skliaustel iuose - vokiskas) pa
vadinimas, senieji pavadinimai (nurodant, kokiu laiku 
vartoti), dabartinis adresas, pilies vieta, istorija (iki mii
sq dienq, kai kada nurodant ir skelbtus saltinius arb a ty
rinejimus), pilies liekanq aprasymas, tyrinejirnai (trumpai 
- autorius ir metai), literatiira, planai, ikonografija (vis
kam - nuorodos). Sios grafos tekste yra ir tuomet, kai 
nezinomas pats jq turinys, tai leidzia visas pilis objekty
viai lyginti. Papildomai kiekvienos pilies aprasymas 
iliustruotas 2- 6 daugiausia spalvotomis iliustracijomis 
(planais, senaisiais ir dabartiniais vaizdais). Nera tik ne
tiksliai lokalizuotq piliq iliustracijl!. los parinktos pagal 
tam tikr1! sistem1!: skelbiamas mastelinis pasaulio saliq 
atzvilgiu orientuotas planas, charakteringesnis vaizdas bei 
palyginti gerai metrikuotas dabartinis vaizdas. Kadangi 
siuolaikines pi lis del jl! aplinkos apaugimo medZiais, pras
to griuvesiq islikimo, uzstatymo bei kitoki\l. kliiici\l. sun
ku deramai nufotografuoti, vaizdai pateikiami ne visi. 
Taciau vienas kitas liko praleistas (pvz., Jersika). Pana
su, kad dalis jq tiesiog netilpo i knyg1! (nors kiekvienos 

I Ii buvo placiai aptarta "Latvijos vidurarnzi\l. pilill" antrame tome (Ose I. Latvijas viduslaiku piJu petnieciba 18.-20.gadsimtii. 
Latvijas viduslaiku pilis. RIga. 200 I. T.ll). 
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pilies aprasymas prasideda naujame puslapyje, tuscios vie
tos knygoje nera). Knygoje beveik nesutinkame ir piliq 
aerofotonuotrauktt, taip iPrastq ivairiose panasaus pobii
dZio knygose apie pilis2 . Be prieskarinio Rygos pilies vaiz
do (p. 409), tokiq nuotraukq daugiau nera. Suprantama, 
kad tarybiniais metais fotografuoti is oro buvo draudZia
rna, taciau negi jokiq piliq aerofotonuotraukq nebuvo pa
daryta nepriklausomoje Latvijoje? Matyt, sia kryptimi 
medZiaga zinynui nebuvo renkama. 

Pradejus kalbeti apie aptariamos knygos trilkumus, rei
kia pamineti dar du, iskart krintanCius i akis kiekvienam 
atidesniam jos skaitytojui. Tai netikslios literatiiros nuo
rodos bei nevisiskai metrikuotos iliustracijos. Piliq apra
symuose literatiira, planai ir ikonogratiniai saltiniai 
nurodomi tik pagal autorius ir metus. Nei spausdintq dar
bq puslapil!, nei neskelbtq saltiniq signatfutt beveik nera. 
Tikslios nuorodos labai retos (pvz., Doles pilies 1617 m. 
planas, p. 157). Biisimqjq konkreciq piliq tyrinetojq dar-

GlNTAUTAS ZABIELA 

bas tokiu biidu bus apsunkintas: uZuot iskart susipaZinl( su 
originalais, j ie bus priversti vartyti knygas ar net ieskoti jq 
visame archyve (pvz., Svedijos karaliskajame karo archy
ve Stokholme). Neaisku, kodel rengiant knyg'l Cia pritrii
ko kruopstumo. 

Knygos pabaigoje yra issamus panaudotos literatii
ros ir saltiniq s¥asas (p. 560-585) bei minimq piliq geo
gratine rodykle (p. 586-590). Pastaroji kartu atstoja ir 
turini., nes pilies pavadinimas Cia nurodomas tik vien'lkart'l 
jos apraso pradZioje. Rodykleje pateiktas ir vokiskq pilill 
pavadinimq zodynelis, jau kart'l (p. 39-40) spausdintas 
zodynelis bei nuorodos apie piliq priklausomybl(. 

A. Caune ir I. Ose graziai pasitarnavo Latvijos ir viso 
RytqPabaltijo piliq tyrinetojams (istorikams, architektams, 
archeologams), parengl( issaml!, naujais tyrimq duomeni
mis paremt'l Latvijos piliq S'lvad'l. Be jokios abejones, ar
timiausiais desimtmeciais sis darbas bus kiekvieno, 
besidomincio Europos pilirnis, parankine knyga. 

GINTA UTAS ZABIELA 

• 

2 Pvz. Durdfk T. lIustrovana encyklopedie CeslcYch hradu. Praha. 2000. 



• 
ADTORIV DEM .!:SIDI 

"Lietuvos archeologijos" redaktoriq kolegijai pateikiamas 
kompiuteriu surinktas ir isspausdintas autoriaus pasirasytas vie
nas straipsnio, publikacijos ar recenzijos egzempliorius lietuviq, 
anglq, vokieciq, rusq ar lenkq kalbomis, iskaitant ta pacia kalba 
parasytlt teksto santraukll, iLiustracijl!, naudotq saltiniq bei litera
ruros s¥asus, autoriaus darbovieti:s viSll adresll ir pacias iliustra
cijas, biitinai pridedant diskeli su irasytu identisku straipsnio teks
tines dalies elektroniniu variantu arba elektronini straipsnio, 
publikacijos ar recenzijos varianut, persiunciamll elektroniniu 
pastu. Ne daugiau kaip 2 autoriniq lankq tekstai pateikiami is
spausdinti per 2 intervalus. Santraukll rasome tik straipsniams. 
los apimtis priklauso nuo straipsnio dydZio ir neturi virsyti vieno 
puslapio, skaiciuojant vienam autoriniam lankui (16 kompiuteriu 
spausdinto teksto puslapiq per 2 interval us). Prie santraukos pri
dedarni iliustracijq s¥asai. Publikacijq gale pateikiamas straipsnio 
pavadinimo vertimas i anglq kalbll ir reiksminiai zodziai (key
words) (iki 20 zodziq) lietuviq ir anglq kalbomis. Straipsniq prie
dai (Ienteles, saltiniq publikacijos) neturi virsyti paties straips
nio apimties. Aiskinimo nuorodos pateikiamos pazymetos 
arabiskais skaiciais lapo pabaigoje. Biitina kaip atskirll publi
kacinio pobiidZio straipsnio dali pateikti tyrineto archeologijos 
paminklo mediiagll (kapl!, uzdarq kompleksl!, atskirq dirbiniq 
aprasus), kuri priedu nelaikoma. Lenteles bei kita tekstine me
dziaga iliustracijomis nelaikoma ir pateikiama sunumeruota at
skirai (kaip lenteles ar priedai). Teksto iliustracijos isdestomos 
taip, kad jq viename spausdinto teksto puslapyje biitq ne dau
giau kaip viena. Jq vieta nurodoma tekste. 

Straipsnyje ir publikacijoje naudotq saltiniq Uiems ski ria
rna visa nespausdinta medziaga) ir literatiiros sllrasas bendras. 
lie sudaromi grieztai laikantis toliau pajuodintu sriftu pateiktq 
rasybos pavyzdZiq. ~altiniq ir literatiiros sllrasas sudaromas abe
celes tvarka (slaviska abecele eina po lotyniskos) pagal autorius 
ir metus (Daugudis V., 1978 - Gyvenvietes ir pastatai 1/ Lie
tuviq rnaterialine kultiira IX-XIII arnziuje. Vilnius, 1978. 
T. I, p. 14-47). Jeigu tais paciais metais tas pats autorius parase 
daugiau nei vienll straipsnL ties metais pridedamos raides pagal 
abecell( (197Ia, 1971b, 1971c ... ) (Daugudis V., 1971a - Akmuo 
su zenkJais II Svyturys. 1971, Nr. 5, p. 30). Teksto nuorodos 
rasomos skliaustuose, nurodant pavardl(, metus bei puslapi (Dau
gudis, 1968, p. 10). Puslapiai ir paveikslai lotyniskos abece
les nuorodose nurodomi atitinkamai p. ir pav., slaviskos abe
celes nuorodose - c. ir puc., nepaisant, kokia kalba parasyta 
naudota literatiira. Jeigu remiamasi saltiniu, teksto nuorodoje 
po metq pridedama raide "s" (Daugudis, 1969s, p. 12). Jei
gu tais paciais metais tam paciam autoriui skiriamas daugiau nei 
vienas saltinis, po metq ties saltinio nuoroda "s" pridedamos 
raides pagal abecell( (1969sa, 1969sb, 1969sc ... ) (Daugudis V., 
1969sa, p. 12). Jeigu saltiniq ir literatiiros sllrase dviejq ir dau
giau zodziq pavadinimai kartojasi daugiau nei du kartus, galima 
vartoti "Lietuvos archeologijos" serijos leidiniuose priimtus ar 
susikurtus leidiniq bei istaigq trumpinimus, biitinai pateikiantjq 
sifruotl( po saltiniq ir literatiiros sllraso. Recenzijose reikiamos 

isnasos nurodomos arabiskais skaiciais puslapio pabaigoje ta 
pacia tvarka kaip straipsniq ar publikacijq saltiniq ir literatiiros 
sllrasuose. Tekstuose vartojami tik visuotinai priimtini trumpi
nimai: a. - arnzius, r. - rajonas, sen. - seniiinija, t-metis - tiiks
tantrnetis, pro Kr. - pries Kristq, po Kr. - po Kristaus (sis 
vartojamas tik sudetinems datoms, kuriq pilllloji iymi laikotar
pi pro Kr. iymeti) bei lietuviq kalboje isitvirtinl( trumpinimai: 
pIg., pvz., kt., t. t. ~altiniq Sllrase jq sukiirimo vieta nenurodo
rna. Literatiiros sllrase leidimo vieta nurodoma pilnu zodZiu (Vil
nius, Kaunas, Berlin). Toml!, numeriq bei kitokiq leidinio da
liq zymejimas nurodomas pagal originalll (iskaitant ir dalies skai
ciaus iymejimlj), pillnl\.ill raidl( rasant didZil\.ill (T. I, slls. 2). 

Visa iliustracine medZiaga pateikiarna autorizuota, iliustra
cijq sllrase nurodant viSll tikslq iliustracijos saltinio pavadinimll 
Ueigu iliustracija jau buvo publikuota) (Daugudis V., Senoji 
medine statyba Lietuvoje. Vilnius. 1982, p. 35, pay. 8) bei jll 
rengusio dailininko (fotografo) vardll ir pavardl( Ueigu iliustra
cija originali: Piese Ilona Kersulyte, Romo Miciiino nuotrau
ka). Straipsniams pateikiant jau isverstl! santraukll bei iliustra
cijq sllrasll i uzsienio kalbas, nurodomas vertejo vardas bei pa
yarde. Visos iliustracijos turi biiti tinkamos poligrafiskai repro
dukuoti (kontrastingos nespalvotos ar spalvotos (bus isspaus
dintos kaip nespalvotos) fotografijos, breziniq bei piesiniq ori
ginalai ar kokybiskos jq kserokopijos), ne didesnes negu stan
dartinis masinrascio lapas (28x20 cm dydzio), nugareles puseje 
piestuku sunumeruotos pagal pateikiamll iliustracijq SllraSll, uz
rasant iliustracijos pavadinimll bei rodykle nurodant iliustraci
jos virsq. Teksto autoriaus siiilymai isskirti atskirus zodZius tekste 
pateikiami teksto parastese piestuku ties atitinkamu zodZiu, ji 
pabraukiant piestuku vingiuota linija. Del kitokio pobiidZio is
nasq is anksto tariamasi su redakcija. I diskeli irasytas elektro
ninis straipsnio, publikacijos ar recenzijos variantas (tekstas bei 
lenteles) pateikiamas popuLiariausiornis "Winword" kalbornis (is
skyrus WORD 97), iliustracijos - ta elektronine kalba, kuria pa
rengtos. Elektroninl( kalbll ir failq pavadinimus reikia nurodyti ant 
diskelio. Tekstai ir iliustracijos autoriams negrllZinarni. 

~iq nurodymq neatitinkantys straipsniai, publikacijos ar 
recenzijos nepriimami ir nerecenzuojami, jeigu del jq is anksto 
nebuvo susitarta su redakcija. 

Kilus neaiskumq del straipsnio, publikacijos ar recenzijos 
parengirno principq, prasome kreiptis i "Lietuvos archeologi
jos" redaktoriq kolegijll telefonu Vilniuje 261 4935, faksu Vil
niuje 261 1433 ar elektroniniu pastu algisg@email.lt 

Redaktoriq kolegijos adresas: 

Lietuvos istorijos institutas 
Kraziq g. 5-418, 0 II 08, Vilnius 
Tel. 261 4935 
Faksas 261 1433 
El. pastas: algisg@email.lt 


