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Atstatyti Bauskës hercogo rûmai

BAUSKË (BAUSKA)
P ARENGË G INTAUTAS ÈIÞIÛNAS

Tai vienas ið daþniausiai turistø lankomø Lietuvos–Latvijos paribio miesteliø. Jis ásikûræs Latvijos pietuose, istoriniame Þiemgalos regione, apie 20 km nuo Latvijos–Lietuvos sienos. Nuo èia iki

Bauskës (Bauskas) pilis ið vakarø pusës

Rygos – 60 km. Bauskë – to paties pavadinimo rajono centras.
Èia – apie 10 tûkst. nuolatiniø gyventojø, ið kuriø apie 77 proc. yra
latviø tautybës.
Áspûdingas Bauskës kraðtovaizdis. Miesto teritorijoje á Lielupæ
áteka Mûða ir Nemunëlis. Jø santakoje stovi ðiuo metu atstatoma
1443–1456 m. iðkilusi viduramþiø Bauskës pilis (senasis pavadinimas – Amt-Bauske), turinti 20 m aukðèio donþonà. Ið pradþiø jos
bûta gotikinës, bet, laikui einant, pilis ágavo renesanso bruoþø.
Ji pradëta statyti tuo metu, kai Livonijos ordinas, pabûgæs sustiprëjusios Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës, pradëjo stiprinti
savo valstybës pietines sienas.
Anot archeologø, pirmoji gyvenvietë ðioje teritorijoje ásikûrë prieð
3,5 tûkst. metø. Istoriniuose ðaltiniuose pirmosios þinios apie Bauskæ – ið XV a. vidurio. Bûtent tuo metu èia buvo pastatyta minëtoji
nereguliaraus plano Livonijos ordino pilis. Prie jos pradëjo kurtis
Vairogmiesto gyvenvietë. 1518 m. raðytiniuose ðaltiniuose minima
amatininkø ir þvejø gyvenvietë, kurioje jau buvo baþnyèia ir mokykla.
1562 m. Bauskës pilis tapo Vokieèiø ordino sostine. Pilá tada
praplëtë, pristatë Naujàjà pilá. 1587–1584 m. Kurþemës hercogas
Gotchardas ásakë sunaikinti Vairogmiestà ir dabartinio Bauskës
miesto senamiesèio teritorijoje pradëti kur ti naujà gyvenvietæ.
1596 m. prieðpilio vietoje buvo pastatyta pirmoji manierizmo stiliaus Kurþemës hercogo rezidencija. Tuo metu miestelis palaipsniui buvo perkeliamas toliau. Pirmasis Bauskëje iðkilæs pastatas
buvo Ðv. Dvasios baþnyèia. Simboliðkai sakoma, kad Bauskë ákurta 1609 m. (tais metais hercogas Fridrichas miestui padovanojo
antspaudà, suteikë magdeburgo teises). Po 6 metø (1615 m.) buvo
leista Bauskëje statyti rotuðæ.
Hercogo rezidencijos apdaila – turtingiausia ir geriausiai iki ðiø
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dienø iðlikusi visoje Latvijoje. Rezidencijos fasadai buvo tinkuoti ir
gausiai dekoruoti manierizmo stiliaus detalëmis. Pastatà puoðë sgrafito apdaila su briliantiniais rustais ir ornamentuotomis juostomis.
Bauskë labai sunyko 1710-aisiais, prasidëjus marui.
Miestelis buvo stipriai sugriautas Antrojo pasaulinio karo pabaigoje, kai èia po 1944 m. birþelio pusantro mënesio buvo nusistovëjusi fronto linija. Mûðiø metu þuvæ latviø kariai buvo laidojami evangelikø liuteronø baþnyèios ðventoriuje.
Pro Bauskæ eina kelias Via Baltica.
Didþiausio turistø ir visø kitø miestelio gyventojø Bauskëje
sulaukia pilis. Jos vartai buvo árengti tarp dviejø bokðtø. Pagrindinis – 22 metrø aukðèio. Já puoðë þvaigþdëti skliautai. Antrame
bokðto aukðte stovëjo þidinys. Pilies pamatai buvo beveik neágilinti. Formuojantis kultûriniam sluoksniui, pamatø apaèia atsidûrë 2–5 metrø gylyje.
Pilies statybai buvo naudojamas dolomitas, lauko rieduliai, o
pastatø kampai ir angos iðmûryti degtomis molio plytomis. Pirmuosiuose aukðtuose perdangoms buvo naudojamos arkinës konstrukcijos, virðutiniø aukðtø perdengimai ir stogø konstrukcija buvo ið medienos. Iðoriniø pilies sienø storis siekia 2,5 metrø.
Statant pilies bokðtà jis kelis kartus griuvo. Mûsø laikus pasiekusi legenda pasakoja, kad statytojai tada kreipësi patarimo á þyná. Ðis
pasakë, kad á boðto sienà reikia ámûryti kà nors gyvà – tà, kuris
pirmasis ateis prie pilies. Anksti ryte susirinko statybininkai ir ëmë
laukti, kas pirmasis ið praeiviø pasirodys. Vos tik pradëjo auðti
pasigirdo þingsniai ir pasirodë pusryèius atneðusi.... jaunutë statybos virðininko þmona. Visiems ðirdis atlëgo, kai jie pastebëjo
pirma jos atskubantá ðunelá. Jis ir buvo paaukotas – gyvas ámûrytas á bokðto sienà.
Pilis nuo pat pradþiø pasiþymëjo graþia apdaila. Pagrindiná áëjimà puoðë akmeninis portalas ir laiptai (XVII a. pab. jie kartu su
portalu buvo nugriauti). Pilies ðelmenø akmenyje buvo iðkaltos
voliutos ir dekoratyviniai elementai. XVII a. pab. – XVIII a. pr. prie
pilies ið þemiø buvo supilti átvirtinimai.
Ðiaurës karo metu pilis labai nukentëjo. Jà kelis kartus buvo
uþëmæ ðvedai bei lietuviai, o 1706 m., kai pilá uþëmë rusai, ji buvo
ir susprogdinta. Taip pilis neteko gynybinës reikðmës. Vëliau ji nebebuvo atstatoma. Daugelá metø pilies likuèiai, niekieno nepriþiûri-
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mi, nyko. Jà griovë ir vietiniai gyventojai, pilies statybines medþiagas naudojæ savo namø statybai.
Pirmasis Bauskës pilies griuvësius apie 1874 m. pradëjo tyrinëti buvæs Bauskës apylinkiø þemiø ðeimininkas kunigaikðtis Paulius Lyvenas. Tada buvo nubraiþyti ir pirmieji pilies planai. XIX a.
pab. – 1930 m. dalis griuvësiø buvo uþkonservuota. Piliavietë ir
vëliau ne vienà kartà yra kasinëta, intensyviausiai – nuo 1959
metø. Archeologai yra suradæ daug ádomiø radiniø, iðsiaiðkino
ano meto ðildymo sistemos ir krosniø statymo principus. XX a. 6
deð. Bauskëje prasidëjo pilies rekonstrukcijos, konservavimo darbai. 1973 m. buvo nutarta pilá atstatyti, kaip vienintelá Latvijoje
tokios paskirties manierizmo epochos statiná. Plataus masto pilies konservacijos darbai pradëti 1976-aisiais, atlikus archeologinius tyrimus. Atstatyti pilá pradëta neprisilaikant paminklø restauravimo principø. Tuo laikotarpiu darbams èia buvo naudojamos silikatinës ir gamykloje gamintos molio plytos, betonas bei
kitos ðiuolaikinës medþiagos. Vëliau buvo imtasi priemoniø, kad
restauravimui bûtø naudojamos autentiðkos medþiagos. Itin sparèiai pilies, hercogo rûmø atstatymo darbai vyko paskutiniais metais. 1980 m. uþbaigtas Kurþemës hercogo rezidencijos korpusas. 1999 m. uþkonservuota, restauruota ir rekonstruota bokðto
sgrafito apdaila.
Ðiuo metu pilyje veikia Bauskës pilies muziejus (adresas: Pilskalns, LV-3901 Bauskë, Bauskës rajons. Telefonas 63 923 793, faksas 63 923 793, el. paðtas bauska.pils@e-apollo.lv, interneto svetainë http:/www.bauskaspils.lv). Restauruotoje pilies dalyje veikia
paroda „Naujoji Bauskës pilis – istorija, tyrimas, atstatymas“. Lankytojai turi galimybæ apþiûrëti XVIII a. pr. átvirtinimø pylimus, esanèius aplink pilá, Livonijos ordino pilies griuvësius, apþvalgos aikðtelæ centriniame pilies bokðte, hercogø rezidencijos dalá. Per vakarinæ pilies parko pusæ priar tëjama prie Mûðos ir Nemunëlio
santakos.
Nuo seno þmonës tiki, kad vanduo ið Bauskës apylinkiø – stebuklingas.
Kasmet treèià liepos savaitgalá pilyje vyksta senosios muzikos
festivalis.
Publikacijoje panaudotos Liudos Grikpëdienës nuotraukos

Áspûdingas Bauskës kraðtovaizdis prie Mûðos ir Nemunëlio santakos; pilies prieigø pylimai
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