
Szczególnie chroniony pomnik kultury muzeum
i rezerwat Turaida

Szczególnie chroniony pomnik kultury muzeum i rezerwat Turaida założony 
jest 1988 roku. Muzeum i rezerwat Turaida obejmuje centrum historyczne Turaidy, gromadzi, 
bada i popularizuje dziedzictwo historzyczno-kulturowe, które kształtowało się na tym miejscu 
przez tysiąclecie już od XI wieku. Terytorium muzeum i rezerwatu obejmuje 42 ha powierzczni, 
na której znajduje się 39 budynków i budów historycznych. 

Czar tego miejsca już znali jego dawni mieszkańcy – Liwowie rzeki Gauja, nazywając go Turaidą, 
co w języku liwskim znaczy ogród Boga. Różnorodna oferta obiektów muzealnych, malownicze 
krajobrazy doliny rzeki Gauja, szlaki spacerowe, szerokie trawniki, zadbane środowisko co rok 
gromadzą mnóstwo turystów. Muzeum i rezerwat Turaida jest najbardziej odwiedzanym muzeum 
na Łotwie. 

Zachowanie dziedzictwa kulturowego, utrzymanie pamięci narodowej i pomników history-
cznych jest pracą, którą można realizować tylko z poparciem i dobrą wolą wielu ludzi. Wizyta 
muzeum i rezerwatu jest potwierdzeniem tego poparcia.

Znacząca fortyfikacja Arcybiskupstwa ry-
skiego. Budowę rozpoczęto w 1214 roku w miej-
scu  zniszczonego drewnianego zamku Liwów. 
Zamek jest jednym z najbardziej zbadanych 
pomników kultury w Bałtyku. W zamku można 
obejrzeć budynki średniowieczne, wnętrza 
oraz ekspozycje pokazujące czasu budowy 
zamku, architekturę i wydarzenia na regionie 
zamkowym Turaida w kontekście historii Łotwy 
i Europy.

Liwowie to drugi na Łotwie naród rodzimy 
posiadający swoistą kulturę i bogatą historię. Liwowie 
należą do rodziny języków ugrofińskich. W zetknięciu 
kultury ugrofińskiej i indoeuropejskiej kształtowało 
się bogate dziedzictwo kulturowe Łotwy. Turaida zna-
jduje się w centrum starego regionu zamkowego Li-
wów rzeki Gauja. Ekspozycja o Liwach rzeki Gauja 
jest najstarszą częścią opowiadania o dziedzictwie 
kulturowym Turaidy.

Średniowieczny zamek Turaida

Ekspozycja „Liwowie rzeki Gauja w historii kultury Łotwy”
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Dawne miejsce kościołów i cmentarzy 
średniowiecznych. Na cmentarzu XIII–XVIII wieku 
pochowano ochrzczonych Liwów i ludzi miejscow-
ych. Kościół wzniesiony w 1750 roku za pomocą 
księdza Danielsa Merkelisa (Daniels Merkelis). To 
jest jeden z najstarszych kościołów drewnianych 
w Semigalii, architektura i wnętrze odzwierciedla 
tradycji budownictwa rzemieślników miejscow-
ych.

W latach 2009–2010 w kościele odbywały się 
prace restauracyjne i została urządzona ekspozy-
cja o historii kościoła turaidzkiego i parafii. W 
kościele jest parafia ewangelicko–luterańska, 
odprawiane są msze.

Miejsce pamięci Róży turaidzkiej
Na Turaidzkim wzgórzu kościelnym znajduje się miesjce pamięci dziewczyny Mai czyli turaidzkiej Róży. 

Do dnia dzisiejszego zachowała się legenda o miłości i wierności Mai do swojego ukochanego. To opowi-
adanie jest oparte na prawdziwym wydarzeniu, który miał miejsce w XVII wieku w Turaidzie.

Park pieśni ludowych składa się z wzgórza Dainu i 
Ogrodu pieśni, w parku znajduje się 26 rzeźb Indulisa Ran-
ki (Indulis Ranka). To jest opowieść o mądrości życiowej 
łotewskiego narodu, pieśniach ludowych, Krisjanisie Bar-
onsie (Krisjanis Barons), który zebrał i opracował pieśni 
ludowe i ostatnie lato swojego życia w roku 1922 spędził 
w Turaidzie. 

Wzgórze Dainu zostało otwarte w 1985 roku, żeby uczcić 
150. rocznicę urodzin Krisjanisa Baronsa (Krisjanis Bar-
ons).

Na Parku pieśni ludowych odbywają się koncerty 
zespołów etnograficznych i folklorystycznych.

System gospodarczy i rządowy dworu 
Turaida kształtował się w XVI wieku. W cen-
trum zabudowy gospodarczej zachowało 
się i odnowiono 21 budynków. W pięciu z 
nich można obejrzeć ekspozycje i wystawy o 
rządzie dworskim, rzemieślnikach i tradyc-
jach życiowych XVII–XX wieku.

Turaidzkie wzgórze kościelne i kościoł

Park pieśni ludowych

Centrum zabudowy gospodarczej dworu
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Godziny otwarcia Muzeum i rezerwat Turaida otwarty codziennie,

Usługi

Adres

W okresie zimowym (1 listopada – 30 kwietnia) w godz. 10.00 do 17.00
W okresie letnim (1 maja – 31 października) w godz. 10.00 do 18.00, ekspozycje na wolnym powietrzu, 
główna wieża zamku i korpus południowy kształtu wieży w godz. 9.00 do 20.00

Wycieczki: ogólne i tematyczne
Usługi przewodnickie: w języku łotewskim, rosyjskim, angielskim i niemieckim.
Jazdy konne. 

Ulica Turaidas 10, Sigulda, Siguldas novads, Łotwa, LV–2150 
Tel. +371 67972376, +371 67971402
Faks: +371 67973628
e-mail: turaida.muzejs@apollo.lv
GPS: 57°10’56’’N; 27°51’1’’E
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