Citadelle und Fort IV von Dünaburg

Pavadinimas

Citadelle und Fort IV von Dünaburg

Muziejus

Kretingos muziejus

Fondas

pagrindinis

Tipas

fotografija

Sritys

fotografija

Pirminės apskaitos
numeris

KM GEK 27627A

Inventorinis numeris

KM IF 7803

Matmenys

aukštis x plotis – 8,2 x 11,4 cm (2014-05-23)

Medžiagos

blizgus fotografinis popierius

Autorius (-iai)

Oto Lysmanas

Sukūrimo data

1915 m.

Sukūrimo vieta

Daugpilis, Latvija

Eksponato aprašymas
Nespalvota, panoraminė, horizontalaus formato, lygiais kraštais
aeronuotrauka, daryta 1915 m. Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo
aviacijos skyriaus lakūnų-žvalgų per žvalgybinį antskrydį virš Dvinsko
(Daugpilio) tvirtovės, Rusijos imperija (dab. Latvija). Vaizdas skrydyje iš
vakarų pusės.
Nufotografuota Dauguvos upės atkarpa vakariniame Daugpilio tvirtovės
pakraštyje. Matosi užšalusi ir ledu pasidengusi upė, kurios pavadinimas
įrašytas mėlynu tušu vokiečių kalba: „Düna“. Per upę nutiestas pontoninis
tiltas (pažymėtas: „Ponton / Brücke“). Dešinėje nuotraukos pusėje stūkso
tvirtovės IV fortas (pažymėtas: „Fort IV“). Už forto, nuotraukos kampe matosi
tvirtovės citadelės vakarinis pakraštys.
Reverso viršuje, viduryje juodu tušu ranka įrašyta antraštė: „Citadelle u. Fort
IV v. Dŭnaburg.“
Nuotrauka priklausė Vokietijos imperijos I armijos korpuso 14-ojo aviacijos
skyriaus lakūno-fotografo Oto Lysmano rinkiniui, kuris 1918 m. pateko į
Kretingos dvarą (jame veikusią vokiečių okupacinės karinės valdžios įstaigą),
o 1940 m. buvo perduotas Kretingos muziejui.
Daugpilio tvirtovė pastatyta 1810–1878 m. į šiaurės vakarus nuo Daugpilio
miesto, abipus Dauguvos upės, užima per 150 ha teritoriją. Kairiajame krante
įrengtas prietilčio placdarmas, dešiniajame – citadelė. Krantus jungė medinis
pontoninis tiltas, pakrantėmis driekėsi apsauginiai pylimai nuo potvynių. 1893
metais pavadinta Dvinsko tvirtove. Pirmojo pasaulinio karo pradžioje
Vokietijai įsiveržus į Rusijos imperiją, 1915 m. spalio 10 d. tvirtovės įgula
ilgam sustabdė vokiečių puolimą. Karo metu joje veikė viena didžiausių karo
ligoninių, taip pat patrankų ir kulkosvaidžių remonto, atsarginių dalių,
amunicijos gamybos dirbtuvės, artilerijos laboratorija. Vokiečiai į tvirtovę
įžengė tik 1918 m. vasario mėnesį. 1920–1940 m. joje veikė Latvijos karinė
bazė, 1948–1993 m. – Daugpilio aukštoji karo aviacijos inžinierių mokykla.

