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konference “casteLLa maris baLtici Xiii” 
Dānijā

baltijas jūras reģiona viduslaiku piļu izpētei veltītā 13. konference 
no cikla “castella maris baltici” šogad no 24. līdz 28. augustam notika 
Dānijā. šajā valstī seno piļu uzturēšanai un izpētei ir pievērsta liela 
uzmanība un ar to profesionāli nodarbojas daudzi pētnieki. tā kā vai-
rāki Dānijas muzeji izvietoti viduslaiku pilīs, tad to darbinieki ne tikai 
iekārto ekspozīcijas un vada ekskursijas, bet arī veic pētījumus, pub-
licē rakstus un grāmatas, piedalās starptautiskās konferencēs. Līdz ar 
to “castella maris baltici Xiii” konferenci organizēja vesela dāņu piļu 
pētnieku plejāde. starp viņiem jāmin nilss engbergs (Engberg) un Vi-
viana etinga (Etting) no Dānijas nacionālā muzeja kopenhāgenā, 
Dorte Ville-jergensena (Wille-Jørgensen) no Dienvidaustrumu Dānijas 
muzeja un Dānijas viduslaiku piļu centra Vordingborgā, Leifs plits 
Lauritsens (Lauritsen) no Lollandes-falsteres muzeja un klauss se-
rensens (Sørensen) no austrumu fīnas muzeja. Viens no konferences 
sponsoriem bija orhūsas universitāte, bet praktisku palīdzību organi-
zatoriem sniedza vairāku universitāšu studenti. 

uz 13. tikšanās reizi Dānijā bija ieradušies apmēram 40 piļu pēt-
nieki – arheologi, arhitekti, viduslaiku vēsturnieki, mākslas vēstur-
nieki, muzeju darbinieki, universitāšu pasniedzēji, studenti un dokto-
ranti, kā arī pieminekļu aizsardzības speciālisti no deviņām baltijas 
jūras piekrastes valstīm – zviedrijas, somijas, krievijas, igaunijas, Lat-
vijas, Lietuvas, polijas, Vācijas, bet visvairāk – apmēram ceturtā daļa 
bija no konferences organizētājas valsts Dānijas. baltijas valstis pārstā-
vēja četri dalībnieki – tallinas universitātes Vēstures institūta arheo-
logs Villu kadakass (Kadakas), klaipēdas universitātes arheologs 
gintauts zabiela (Zabiela), arhitekts – būvpētnieks ilmārs Dirveiks no 
rīgas privātās kompānijas “arhitektoniskās izpētes grupa aig” un šīs 
informācijas autore no Lu Latvijas vēstures institūta. ar pateicību jā-
atzīmē, ka piedalīšanos konferencē Latvijas pārstāvjiem palīdzēja ap-
maksāt Valsts kultūrkapitāla fonds.

“castella maris baltici” 13. konferencei organizētāji bija izvēlē-
jušies plašu tēmu “pils celtniecība – gatavošanās karam vai miera 
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 no drošināšana”. Līdz ar to dažādu valstu pārstāvjiem bija iespējams 
 prezentēt savu pētījumu rezultātus gan par piļu aizsardzības būvēm, 
gan celtņu izmantošanu miera laikā. konferences četrās darba dienās 
tika nolasīti 19 referāti un demonstrēts viens stenda referāts jeb pos-
ters. ievadā orhūsas universitātes mācībspēks rainers acbahs 
(Atzbach) sniedza detalizētu ieskatu Dānijas piļu pētniecības vēsturē 
un jaunākajos atklājumos, kas notikuši viņa vadībā. Viņš uzsvēra, ka 
mūsdienās no daudzām pilīm saglabājušās tikai drupas, bet apkārtne 
apaugusi ar kokiem. tikai ar modernām metodēm datorā iespējams 
rekonstruēt kādreizējo topogrāfiju un virtuāli pacelties piļu torņu var-
būtējā augšstāva augstumā. no augsta atrašanās punkta uz apkārtni 
paveras pilnīgi cits skats, nekā šodien stāvot pilsdrupu pakājē. ja, pie-
mēram, atrodoties uz 10 m augsta torņa, var saskatīt cilvēku 150 m 
attālumā, bet baznīcas torni – 3,5 km attālumā, tad, torņa augstumu 
palielinot, attiecīgi paplašinās pārskatāmā apkārtne. ar moderno teh-
noloģiju palīdzību veicot vairāku 10.–14. gs. piļu tuvākās apkārtnes 
uzmērošanu, izdarīti jauni secinājumi par nocietinājumu celšanas vie-
tas izvēli, no torņiem pārlūkojamo apkārtni, viduslaiku piļu pieejas 
ceļu novietojumu un to kontrolēšanas iespējām. 

Daļa no konferences dalībniekiem savus referātus bija sagatavojuši 
kā plašākus pārskatus, vispārinot vairāku piļu izpētē iegūtās atziņas. 
tā poļu arheologu aleksandra andžejevska (Andrzejewski) un Lešeka 
kajzera (Kajzer) kopīgi sagatavotajā referātā tikai uzsvērti jaunāko ar-
heoloģisko pētījumu rezultāti polijas karaļa kazimira Lielā pilīs netālu 
no robežas ar Vācu ordeņa valsti. Vēl viena poļu arheoloģe aldona 
andžejevska (Andrzejewska) iepazīstināja ar jaunākajām atziņām ja-
geloņu dinastijas piļu izpētē mūsdienu polijas austrumdaļā, bet vēs-
turnieka artura boguševiča (Boguszewicz) referātā tika aplūkotas 
rakstīto avotu ziņas par vairākām 15. gs. silēzijas pilīm, kurās notiku-
šas cīņas par mantojuma tiesībām. Vācu pētnieks kristians frejs 
(Frey) pievērsās vairākām ziemeļvācijā 11. gs. bijušām karaļa Hein-
riha iV pilīm. analizējot dažādus vēstures avotus, viņš secinājis to 
celtniecības iemeslus – valdnieka spēka demonstrāciju, statusa sim-
bola radīšanu un priekšposteni cīņā ar sakšiem. arhitektūras pētnieks 
mihails milčiks, apkopojot rakstīto avotu datus, krievu piļu celšanu 
netālu no Livonijas austrumu robežas mēģināja saistīt ar 15. gs. beigu 
un 16. gs. politiskajām aktivitātēm. 
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ievērojama daļa konferences dalībnieku savos ziņojumos pievērsās 
vienas vai divu piļu apskatam, kurās dažos iepriekšējos gados veikti 
jauni pētījumi. zviedru arheologs martins rundkvists (Rundkvist) 
savā referātā bija apkopojis neseno izrakumu rezultātus Landsjē un 
stensjē pilīs. otrs zviedrs anderss reisnerts (Reisnert) pievērsās savas 
ilggadējās būvizpētes rezultātiem renesanses stilā celtajā torupas pilī, 
sevišķi uzsverot dažu iepriekšējo gadu remontdarbu laikā veiktos 
sienu notinumus un pārdedzināto ķieģeļu ornamenta izpēti. Dānis 
martins borings olesens (Olesen) mēģināja atbildēt uz jautājumu, vai 
kalundborgas rietumu pils kalpoja par karaļa cietoksni, piekrastes 
aizsargceltni vai krustnešu piejūras bāzes vietu. Dāņu pētnieka nilsa 
engberga referāts bija veltīts Hammershusas pilij. jaunākie arheolo-
ģisko izrakumu rezultāti parādījuši, ka pils celtniecības datējums ir 
vēlāks, nekā agrāk uzskatīts – to būvējuši nevis krustneši, bet gan ar-
hibīskaps jenss grands 13. gs. beigās. nīborgas pils muzeja darbinieka 
klausa serensena priekšlasījums izvērtās ekskursijā pa šo pili un ne-
seno izrakumu vietu apskati, jo šajā celtnē todien notika referātu se-
sija. somiete tarja knutinena (Knuutinen) savā referātā aplūkoja ra-
seborgas pils pievedceļu problēmu. senās kartes un pils apkārtnes 
arheoloģiskie izrakumi parādījuši, ka raseborgas apdzīvotības laikā 
apkārtējais ūdens līmenis bijis krietni augstāks un 14.–16. gs. pieeja 
pilij lielākoties notikusi pa ūdensceļiem, nevis sauszemi kā mūs dienās. 
Vienīgā postera autore somu vēsturniece tūla Hokmane (Hockman) 
demonstrēja arhīvos atrastus trīs Hēmes pils zīmējumus, kas tapuši 
1671.–1672. gadā.

arī trīs konferences dalībnieki no baltijas valstīm pievērsās atse-
višķu piļu izpētes rezultātu apskatam. Lietuviešu arheologs gintauts 
zabiela iepazīstināja ar 2014. gadā notikušajiem izrakumiem klaipē-
das pils vaļņu teritorijā, kur uzbērumos atrasts milzīgs senlietu dau-
dzums. Latviešu būvpētnieks ilmārs Dirveiks stāstīja par vairākiem 
saviem atklājumiem rīgas pils remontdarbu laikā notikušajā arhitek-
tūras izpētē. šīs informācijas autore bija apkopojusi dažādu laiku pētī-
jumu materiālus par turaidas pils lielo pusapaļo torni, kuru var rak-
sturot ne tikai kā kara apstākļos izmantojamu aizsargbūvi, bet arī kā 
ikdienas apdzīvošanai un saimnieciskiem mērķiem lietotu celtni.

Vairāki pētnieki referātos veltīja uzmanību nevis pilīm, bet gan 
viduslaiku pilsētu nocietinājumiem. te jāmin igauņu arheologs Villu 
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kadakass, kas bija apkopojis informāciju par 15. gs. celtajiem pakav-
veida torņiem tallinas aizsargmūrī. Vācu arheologs fēlikss bīrmans 
(Biermann), mākslas vēsturnieks kristofers Hermans (Herrmann) un 
poļu vēsturnieks arkadjušs koperkevičs (Koperkiewicz) kopīgi sagata-
votajā referātā iepazīstināja ar kādreizējā Vācu ordeņa zemju teritorijā 
14. gs. jaundibinātās pilsētas – vecās Vartenburgas lokalizēšanas panā-
kumiem, apkopojot gan vēstures dokumentu un senu karšu, gan ar-
heoloģiskās izpētes secinājumus. zviedriete kerstina sēderlunda 
(Söder lund) pievērsās arheoloģiskajām liecībām par pirmo apdzīvo-
tību un nocietinājumu veidošanu stokholmas vietā, bet vācu būvpēt-
nieks jens kristians Holsts (Holst) savā ziņojumā uzsvēra Lībekas pil-
sētas senāko ķieģeļu mūru izpētes panākumus. Viņš jau pāris gadu 
desmitus piedalās viduslaiku ķieģeļu datējuma noteikšanā, kopā ar 
kolēģi fiziķi pilnveidojot termoluminiscences metodi. tās precizitāti 
nesen apstiprinājuši plašie Lībekas pilsētas senākās daļas izrakumi, 
kuros ar dendrohronoloģijas metodi iegūti 12. gs. pēdējā ceturkšņa 
mūra sienās iemūrētu koku gadskaitļi, kas atbilst iepriekš ar termo-
luminiscenes metodi datētajiem senākajiem ķieģeļiem. 

konference bija organizēta ar vairākiem pārbraucieniem no Dāni-
jas vienas salas uz citu, katru no referātu sesijām noturot citā vietā un 
pa ceļam iepazīstot vairākas pilis vai viduslaiku pilsvietas. konferen-
ces sākums bija zēlandes salas dienvidos Vordingborgā, kur pēc refe-
rātu sesijas dalībnieki vakarā iepazina kādreizējās karaļa pils augsto 
zosu torni un priekšpils teritorijā ierīkoto jauno muzeju – Dānijas 
piļu centru. otra konferences diena bija veltīta ekskursijām, apmeklē-
jot jungshovedes un borgringas viduslaiku nocietinājumu vietas, vēl 
arvien apdzīvoto gjorslevas pili, kas tagad ietilpst privātas lauku saim-
niecības teritorijā, kādreizējo roskildes bīskapu pili Dragsholmu, kur 
mūsdienās tūristiem pieejami atjaunotie interjeri, iekārtots restorāns 
un regulāri notiek dažādi svinīgi pasākumi, un nelielo pilsētiņu ka-
lundborgu, kuras viduslaiku daļas abās pusēs atrodas senas pils drupas. 
Vakarpusē, pāri Lielā belta jūras šaurumam uzceltajiem tiltiem brau-
cot uz fīnas salu, pusceļā autobuss piestāja sproges salā. tur vidus-
laikos atradies nocietinājums, kas vēlāk pārbūvēts par bāku. trešā 
diena tika veltīta referātu sesijai nīborgas pilī, bet ceturtajā dienā no-
tika pārbrauciens no fīnas salas uz zēlandes salas ziemeļaustrumu 
galu. tur atrodas Helsingeras pilsēta, kur notika pēdējā īsā referātu 
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sesija. pilsētas malā Dāniju un zviedriju atdalošā Ēresunda jūras šau-
ruma šaurākajā vietā 16. gs. beigās uzcelta kronborgas pils. tā tūris-
tiem tiek reklamēta kā šekspīra traģēdijā “Hamlets” attēlotā dāņu 
prinča dzimtā pils elsinora, kurā apskatāmi grezni jauno laiku inter-
jeri. konferences dalībniekiem dāņu kolēģi demonstrēja pils iekštelpās 
vēl no iepriekšējā viduslaiku nocietinājuma saglabājušos gotiskās ar-
hitektūras fragmentus. 

ik otro gadu notiekošās “castella maris baltici” konferences ir no-
zīmīgs notikums visiem baltijas jūras reģiona viduslaiku piļu pētnie-
kiem, jo referātos uzskatāmi atklājas piļu izpētes stāvoklis un tiek de-
monstrētas jaunas metodes un jauni atklājumi, ekskursijās ir iespējams 
iepazīt katras valsts nozīmīgākos pieminekļus, bet brīvajos brīžos var 
apmainīties pieredzē vai uzzināt par nesen iznākušu speciālo zināt-
nisko literatūru. “castella maris baltici Xiii” dalībniekiem Dānijā bija 
iespējams iegādāties šovasar iznākušos abu iepriekšējo konferenču re-
ferātu krājumus, no kuriem viens izdots zviedrijā, bet otrs – polijā 
(Castella Maris Baltici XI. proceedings of a symposium held in 
malmö, sweden on the 27th of may to the 2nd of june 2012. (archa-
eologia medii aevi finlandiae XX; malmöfynd 22). ed. by anders 
gutehall and chatarina Ödman. malmö: the society for medieval 
archaeology, university of turku, 2015. 210 p.: ill.; Castella Maris 
Baltici XII. castle as a residence: Łódź, poland 26.–30.05.2014. ed. 
aleksander andrzejewski. Łódź: institute of archaeology, university 
of Łódź, 2015. 187 p.: ill.). Vēl konferences laikā tika prezentēts rakstu 
krājums “Viduslaiku pilis karu laikā”, kurā publicēti pirms diviem ga-
diem Dānijā notikušās starptautiskās piļu pētnieku konferences mate-
riāli (Castles at War. the Danish castle research association “magt, 
borg og Landskab” interdisciplinary symposium 2013. ed. by rainer 
atzbach, Lars meldgaard sass jensen, Leif plith Lauritsen. bonn: Dr. 
rudolf Habelt gmbH, 2015. 230 p.: ill.). 

kā vienmēr, konferencei “castella maris baltici” bija divas darba 
valodas – angļu un vācu, tomēr Dānijā to proporcijas būtiski nosvērās 
par labu angļu mēlei. iespējams, ka abu valodu lietojuma biežums ne-
daudz mainīsies pēc diviem gadiem, kad “castella maris baltici” 
14. konferenci organizēs Vācijas piļu pētnieki. 

Ieva Ose
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