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A TSIMINIMAI 

KARALIAUCIAUS UNIVERSITETE 1938 1940 M . 
v 

(PRISIMINIMAI IS STUDUl) IAIKl) 
v 

LIAUCIAUS UNIVERSITETE) 

AS KULIKAUSKAS 

KELIOS ISTORINES DATOS 

KaraliauCiaus universiteto istorija siekia XVI am
ziaus viduri. Universiteto pradininkas buvo Prusijos ku
nigaikstis Albertas, kilt(s is Brandenburgo didikq, bet 
glaudziai susijt(s su Lietuva. Jis buvo Lietuvos ir Len
kijos valdovo Zygimanto Senojo siinenas. Priisijoje 
isteige Evangelikq baznyCiq ir globojo Lietuvos refor
matus, persekiojamus Lietuvos katalikq baznycios hie
rarchq ir karalienes Bonos Sforzos. 

KaraliauCiaus universitetas ikurtas 1544 metais, be
veik 35 metais anksciau negu Vilniaus universitetas 
(1579). Universitetas tapo mokslo centru daugeliui lie
tuviq. Be to, ir pirmieji jo profesoriai buvo lietuviai: 
Abraomas Kulvietis, Stanislovas Rapalionis ir kt. 
A. Kulvietis buvo Albrechto patarejas. Daug lietuviq 
visais laikais studijavo siame universitete. Jame studi
javo ir mums visiems zinomas Martynas Mafvydas. 

J au pirmaisiais KaraliauCiaus universiteto gyvavimo 
metais lietuviams studentams buvo skiriamos net 7 sti
pendijos. Daugiausiai jame mokesi didikq (Radvilq, Gos
tautq, Kt(sgailq) vaikai ir jq rekomenduoti zmones. 

Kaip nurodo "Mazosios Lietuvos enciklopedija"l, 
• • • • v • • • 

plrmalslals SIO UnIVerslteto gyvavimo metais (1544-
1560) jame mokesi 200 studentq, tarp kuriq buvo 16 
lietuviq kunigq. IS viso is Didziosios Lietuvos Kuni
gaikstystes XVI-XVII a. studijavo per 500 asmenq. Ten 
pat nurodoma, kad Karaliauciaus universitetq baige 
Danielius Kleinas, Matas Pretorijus, Teodoras Gotlibas 

v 

Sulcas, Fridrichas Schusteris, Pilypas Ruigys, Kristijo-
nas Donelaitis, Liudvikas Reza, Eduardas Gisevijus ir 
~t. Verta pamineti, kad minetq Universitetq lanke ir 
ZemaiCiq vyskupas Merkelis Giedraitis. Vien 1774 m. 
cia studijavo 62lietuviai. XVIII a. universitete veike ir 
lietuviq kalbos seminaras, veIiau gavt(s Lietuviq kal
bos katedros (Lehrstuhl) vardq. Joje dirbo Zymus kal
bininkai ir istorikai, tokie kaip J ohanas Voigtas, parast(s 
garsiqjq "Prusq zemes istorijq", Christophas Hartkno
chas, Georgas Nesselmanas, Adalbertas Bezenberge
ris (gerai mums zinomas archeologas ir etnografas) ir 
daugelis kitq. A. Bezenbergeris yra buvt(s net universi
teto rektoriumF. 

Po Pirmojo pasaulinio karo universiteto rektorius 
buvo Jurgis Gerulaitis (1934-1937), kurio mokiniai yra 
Kauno Vytauto Didziojo universiteto zinomi lietuviq 
kalbos profesoriai: Pranas Skardzius, Antanas Salys, 
Kazimieras Alminauskas (Alminas), kuriq paskaitq 
klausytis yra tekt( ir man. 

TreCiojo reicho metu lituanistikos seminarai taip 
pat veike kai kuriuose kituose Vokietijos universite
tuose. 1936-1945 metais lietuviq kalbos destytojas bu
vo ir gerai mums zinomas kalbininkas Viktoras 
Falkenhanas, pas kuri teko mokytis ir man. 

Po 1944-1945 m. ivykiq Karaliauciaus universite
tas savo veiklq kuri laikq tt(se Vokietijoje. V. Falkenha
nas buvo tapt(s Greisvaldo universiteto rektoriumi, 0 

sovietiniu laikotarpiu tapo Berlyno universiteto profe-
• • sonuml. 

I Mazosios Lietuvos enciklopedija, Vilnius, 2000. T. 1 (A-K), p. 731. 
2 Ten pat, p. 731-732; Sabaliauskas L. Lietuviq kalbos tyrinejimq istorija. Vilnius, 1979, T. 1, p. 211-221. 
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Po Pirmojo pasaulinio karo lietuviai studijavo Ber
lyno, Stokholmo, Vienos, Paryziaus, Prahos ir kituose 
uzsienio universitetuose. Karaliauciui atitekus SSRS, 
universitetas vel pradejo savo veikl~, kuri~ tysia iki siol. 

Nemaiai lietuvil! Karaliauciaus universitete studija
vo ir 1920-1940 m. Tuo metu jame mokesi daug KJaipe
dos krasto vokieCi4 ir vokieCi4 bei nevokiecil! is Latvijos 
ir Estijos. 1938-1940 m. Karaliauciaus universiteto stu
dentu ir absolventu teko buti sill atsiminirnl! autoriui. 

Dar 1918-1930 m. Lietuvoje buvo didelis tam tik
rl! specialybil! kadfl! trukumas. Kauno Vytauto Didzio
jo universitetas renge ne visl! moksll! speciaiistus. 
1930-1940 m. studijuoti i uzsieni buvo siunciami ivai
riausil! specialybil! zmones. Grizy i Lietuv~jie savo dar
bu ir igytomis ziniomis prisidejo prie mus4 kuituros 
vystymo. J4 inasas i to meta Lietuvos moksi~ buvo ne
ikainojamas. 1918-1939 m. Lietuvos archeoiogija do
mejosi tik megejai, nors jie ir atiiko dideli archeoiogijos 
ir paminklosaugos darb~. Tai visiems gerai zinomas 
Eduardas Volteris, Tadas Daugirdas, Petras Tarasen
ka, generoias Vladas NageviCius, prof. Konstantinas 
Jablonskis ir keliolika kitl! megejl!3. 

Pirmas studijavys ir baigys archeologijos mokslus 
uzsienyje buvo prof. Jonas Puzinas, studijavys Heidel
bergo universitete pas prof. Wahle4

• 

1938 m. rudeni studijuoti archeologijos i Karaliau
Ciaus universitet~ buvau issil!stas ir as. 

• 
VALSTYBINES STIPENDUOS PASKYRIMAS 

Studijuodamas Kaune, Vytauto Didziojo universi
tete, lietuvil! kalbos ir literaturos bei istorijos mokslus 
ir dirbdamas Vytauto Didziojo Kulturos muziejuje, ne
svajojau, kad kada nors turesiu galimyby vykti i uzsie
ni pagilinti archeologijos zinias. Netiketa zinia 1938 m. 
liepos men. pasieke mane Upyteje, buvusiame Nauja
miesCio valsCiuje, Panevezio apskr., kur tyrinejau ne-

y 

toli CiCinskio piliakalnio naujai aptikt~ iki tol nezinom~ 
kapinyn~. IS istirtl! 51 kap4, vienas is j4, kapas Nr. 7, 
pasiiymejo turtingais dirbiniais. Dvigubame kape Nr. 
7 aptikome vyro ir moters palaidojimus, kur prie vyro 
griauCi4 nerasta jokil! ikapil!, 0 moters kapas buvo ia
bai turtingas ikapil!. Kaklo srityje radome sidabriny 

PRANAS KULIKAUSKAS 

saukstiny antkakly, desineje krutines puseje - sidabri
ny apskritiny azuriny segy, geldiny yl~, 0 ant rank4 
ries4 po 6 juostines apyrankes, ant blauzdikauli4 - dvi 
eiles zaivarinil! ivijl!, greiCiausiai buvusil! drabuzi4 pa
puosim~. Toks turtingas ikapil! kapas to meta Lietu
vos archeoiogineje medziagoje nebuvo zinomas, jei 
neskaitytume turting4 dirbini4 kap4 T. Daugirdo, ras
tl! J asnagurkos-Paluknio tyrin6tame kapinyne. Sidab
rinil! dirbini4 ten nerasta. 

Apie si netiket~ atradim~ telegrama pranesiau dr. 
J. Puzinui, kuris su skyriaus konservuotoju Pranu Ba
leniunu rytojaus dien~ atvyko i Upyty apziUreti ir nu
sprysti, k~ toliau daryti. Nutarta paimti kapq toki, koks 
jis tikt4 busimai Priesistorinio skyriaus ekspozicijai, nes 
griauCiai buvo gana gerai isliky. Kapo originalas ir da
bar yra VD Karo muziejaus Kaune fonduose5

. 
y 

Si kap~ meistriskai atskyre nuo zemes ir sugipsavo 
konservuotojas P. Baleniunas. Besidarbuojant prie ka
eo Nr. 7 originalo, dr. J. Puzinas man pranese, kad 
Svietimo ministerija paskyre stipendij~ studijuoti ar
cheologij~ uzsienyje. Es~ tuo reikalu, grizus po kasine-

y 

jim4 Upyteje, as turiu kreiptis i Svietimo ministerijos 
Kulturos departamento direktori4 astronom~ Antanq 
Jusk~. Jis visk~ apiformins ir nurodys, k~ reikia man 

y 

padaryti. Si J. Puzino zinia man buvo netiketa. Anks-
Ciau apie tai su dr. J. Puzinu nebuvo jokil! kalb4, ma
tyt, norejo man padaryti staigmen~. 

Nustebau. Taciau, jei skaitytojas patikes, didesnis 
dziaugsmas buvo kapo Nr. 7 atradimas, negu zinia apie 
stipendij~ ... 

Baigus tyrinejimus ir paruosus ataskait~-dienorasti 
bei perdavus rastus dirbinius Priesistoriniam skyriui 
reikejo rengtis i uzsieni. Reikejo apsisprysti, kur vyk
ti - i Varsuvos, Stokholmo ar Vokietijos universitetq. 
Viskas priklause nuo Kulturos muziejaus vadovybes ir 
dr. J. Puzino. 1938 m. muziejuje pirm~ kart~ nepriklau
somos Lietuvos metais buvo irengta ir atidaryta siste
mine ir gana moderni priesistorini4 laik4 ekspozicija. 
Atidaryme dalyvavo Lietuvos prezidentas A. Smetona, 
ministrai ir kiti garbus sveCiai. Ekspozicij~ parenge 
dr. J. Puzinas, as visus dirbinius inventorizavau, P. Ba
leiiunas meniskai atliko montavimo darbus. UZ sios eks
pozicijos irengim~ dr. J. Puzinas buvo apdovanotas 
Gedimino ordinu. 

3 Kulikauskas P., Zabiela G. Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945 m.). Vilnius, 1999. 
4 Ten pat, p. 221-230. 
5 Puzinas J. Naujausil! proistorinil! tyrinejiml! duomenys. Kaunas, 1938, p. 210-222; Lietuvil! liaudies menas. Senoves 

lietuvil! papuosalai. Vilnius, 1958, kn. 1, pay. 137; Kulikauskas P. Upytes prieSistorinio kapinyno (NaujamiesCio vlsc., Panevezio 
apskr.) tyrinejiml! duomenys II Lietuvos archeologija. Vilnius, 1998. T. 15, p. 56. 

6 Kauno Vytauto Didziojo Kultiiros muziejaus metrastis, Kaunas, 1941. T. 1, p. 395-344; Kauno Vytauto Didziojo Kultu
ros muziejaus priesistorinis skyrius 1936-1940 metais II Lietuvos istorijos metrastis 1997. Vilnius, 1998, p. 447-454. 



KARALIAUClAUS UNIVERSITETE 1938-1940 M. 

Ekspozicija buvo gausiai lankoma. Jos paziiireti at
vykdavo ir sveCiai is uzsienio6• 1938 m. pavasarejant su
sipazinti su Lietuvos archeologine medziaga ir jos 
ekspozicija atvyko Varsuvos universiteto rektorius, ar
cheologas prof. JeZis Antonievicius (Jerzy Antonie
wicz). Jis savo archeologiniuose darbuose jau daug 
buvo rasys ir apie Lietuvos archeologijq ("Archeologi
jaPolski", "Wilno iziemia Wilenska" irkt.). Dr. J. Pu
zinas supazindino su juo ir mane, bei su tare, kad mane 
priims Varsuvos universitetas. TaCiau ivyko netiketas 
posiikis, kada tais paCiais 1938 m. i Kaunq atvyko susi
pazinti su Lietuvos archeologine medziaga Karaliau
Ciaus universiteto archeologijos studentai su prof. dr. 
Bolko Freher von Richthofenu priesakyje. 

Von Richthofenas buvo Zymus Vokietijos archeolo
gas, tuomet dirbys KaraliauCiaus universitete. Per pokal
bi su dr. J. puzinu man buvo pasiiilyta vykti i Karaliauciaus 
universitetq. Prof. Richthofenas pasake: "Kam ji sillsti i 
Varsuvq ar Stokcholmq, jeigu geriausia studijuoti arche
ologijq KaraliauCiaus universitete. Tegu atvyksta pas mus, 
juk priisiska archeologine medziaga yra tokia pat kaip ir 
Lietuvos". Dr J. Puzinui siiilymas patiko ir nutare mane 
issillsti i Karaliauciaus universitetq. 

y 

Kandidatus studijuoti uzsienyje parinkdavo Svieti-
mo ministerijos Kultiiros departamentas. Kandidatus re
komenduodavo mokslo istaigos arba profesoriai. Mane 
rekomendavo VD Kultiiros muziejus ir dr. J. Puzinas. 

Vykstant i uzsieni, man iskilo pavardes sulietuvini
mo klausimas. Tuo metu VD Kultiiros muziejuje buvo 
prisiglaudusi Lietuvill kalbos zodyno redakcija. Ji ture
jo duoti paZymejimq, kaip gali biiti sulietuvinta mana 
pavarde. Kalbininkai nutare, kad saknis "kulikas" yra 
lietuviska, suslavinta tikgaliine. Komisija pasiiile pavardy 
pakeisti i "Kulikas", "Kulikiinas" ar "Kulikaitis". Pavar
des pakeitimo procediira buvo sunki ir ilga. To nespejau 
padaryti ir isvykau su suslavinta pavarde "Kulikauskas". 

VokieCiams ji buvo sunkiai istariama. Laime, kad 
studentai tarp savys kreipdavosi vardais. Veliau, jau 
dirbant Lietuvos mokslll akademijoje, is mana pavar
des mega pasisaipyti ir akademikas P. Slavenas, kuris 
pats buvo vedys lenky ir namuose kalbedavo lenkiskai. 

y 

Svietimo ministerija siunCiamam i uzsieni studijuoti 
skirdavo 300 litll per menesi ir dar 1000 litll metams 
kelionesislaidoms bei knygoms isigyti. TaCiau stipen
dininkui buvo keliamos ir tam tikros sqlygos. Vykstan
tis i uzsieni stipendininkas turedavo pasirasyti 
pasizadejimq, kad gautq pinigll sumq po studij4, gavys 
darbq tures grqiinti, bet ne is karto, 0 per eily metll, 
isskaiCiuojant is atlyginimo tam tikrq nuosimti. Be to, 
stipendininkas privalejo pasirasyti pasizadejimq, kad 
neves uzsienietes ir apskritai, kol studijuos - neves. 
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L R. K(W,)(I~, 1'1 40 m. k 0 v 0 nlt-n.W d. 

~VIETIMO :'IIINJSTERJJA 

KULTDRos R£IK.ALT,i 

DEPARTAMENl'tS _ ,'" , .. ~ -± 
• • 

P a ! y m ~ jim a s. 

Pafymima, kad hanas Kulikauskas yra SVietimo Mlnls~ 
terljos stipendlninkas 1r Vokiatljoje studijuoja archeolo_ 
gij~. 

Pazymejimas duotas papi8intam bl1ietul gauti . vyks_ 
tent Lietuvas gelez1nkeliais. 

Pazymejlmas galioja iki 1940 m. sps11~ m~n. 1 d. 

-=~;:: 0 YS I ---..",,J-.' _ 
Departamento Direk arius. 

1 pay. P. Kulikausko paZymejimas papigintam bilietui gauti. 
IS autoriaus asmeninio archyvo. 
Fig. 1. P. Kulikauskas' certificate to get a cheap ticket. 

Stipendininkai, kur jie bevyktll, nemokamai gau
davo tos salies vizq, i kuriq jie vykdavo. Tuo pasinau
dojau ir as. Vokietijos ambasada Kaune dave man 
nemokamq vizq studijoms ir leisdavo nusipirkti mar
kill papiginta kaina. Oficialus markes kursas buvo apie 
2,5 Lt, 0 studentams leisdavo pirkti vadinamqjq "ke
liones marky" (Reisemark) po 1,5 Lt. Tuo tikslu israsy
davo tam tikrai sumai specialll paZymejimq. Popieriny 
Vokietijos marky buvo draudziama iVeZti i Vokietijq, 
jei pagaudavo, atsisveikindavai su ivaziavimu i sali, be 
to, suimdavo ir teisdavo. lstatymai, siuo atZvilgiu, bu
vo labai griezti, bet visa laime, kad Vokietijos pasie
nieCiai student4 niekada netikrindavo. Tikrino tik 
Lietuvos pasienieCiai. VokieCiams uhekdavo pasakyti, 
kad - "student" - ir parodyti keliones markill knyguty. 

Vokietijos universitetai pradedavo mokslo metus 
ne rugsejo 1 d., 0 spalio 1 d. Todd 1938 m. rugsejo men. 
pabaigoje isvykau i KaraliauCill. Tuomet is Kauno i Ka
raliauCill kursuodavo keleivinis traukinys. Pirmq ma
lonll netiketumq teko isgyventi dar Kauno gelezinkelio 
stotyje. Buvau labai nustebintas, kad mane islydeti i 
stoti atejo dr. J. Puzinas ir kolegos studentai istorikai 
J. Valantinas ir V. Trumpa. Beje, traukinio bilietai stu
dentams buvo pigesni. Svietimo ministerija isduodavo 
specialll paZymejimq su nuotrauka, kuri issaugojau iki 
dabar (1 pav.). 

I KaraliauCill isvykau neramia sirdimi, vokieCill kal
bq zinojau tiek, kiek ismokau A1ytaus gimnazijoje ir 
universitete, lankydamas vokieCill kalbos pamokas, ku-

y 

rias vesdavo asistentas Studerus. Biidamas Karaliau-
Ciuje supra tau, kad dar gimnazijoje vokiecill kalbq ir 
kitus dalykus buvo galima ismokti daug geriau, bet nie
kas is mokytojll nepamoke, kaip reikia mokytis. Gim
nazijoje buvo pasitenkinama tik tuo, kad negautum 
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dvejeto ir butum perkeltas is vienos klases i kitq auks
tesny klasy. 

Jau vykstant traukiniu i KaraliauCiq, teko pamaty
ti daug naujo. Pravaziavus Virbali is karto krito i akis 
gerai ir tvarkingai idirbti laukai, raudonq cerpiq sto
gais sodybq muriniai pastatai. Lietuva tuomet dar buvo 
su samanotomis bakuzemis, tik pasiturinciq ukininkq 
trobos buvo dengiamos medinemis skiedromis. Daugu
rna statiniq buvo dengiami siaudais ar net nendremis. 

Nyku pasidare KaraliauCiaus gelezinkelio stotyje. 
Svetima aplinka, svetimi zmones. Dar Kaune man bu
vo pasakyta, kad stotyje yra taupomoji kasa (Sparkas
se), kur kelioniniq markiq ceki galiu issikeisti i tikras 
markes. Kasos tarnautojas, kaip supratau, apreke ma
ne, kad markes eSq reikejo pirkti oficialiu kursu. Apri
mo tik tad a, kai pasakiau: "student", - ir iskeite. 

Musq Uzsienio reikalq ministerija buvo davusi vie
nos KaraliauCiuje gyvenancios moters adresq ir nuro
dziusi, kokiu tramvajumi galiu iki jos nuvaziuoti, bet 
nepasake, kiek stoteliq reikia pravaziuoti. Dr. J. Puzi
nas buvo man surasys butinq sakiniq rinkini vokieCiq 
kalba, kaip paklausti ir kaip elgtis. Paklausiau vyresnio 
amziaus moters, kur turesiu islipti. Mandagiai paaiski
no. lki KaraliauCiaus laikq nebuvau matys ir tramva
jaus. Kadangi viesbuCiai buvo gana brangus, maiesnio 
rango Uzsienio reikalq ministerijos tarnautojai pas tq 
vokiety apsistodavo, ir ji mielai visus priimdavo. Be to, 
ji buvo kilusi nuo Labguvos ir dar mokejo lietuviskai. 

v 

Gyveno jiAm Fliiss g., ponios Sule (Frau Schultz) na-
muose. Butas buvo nedidelis, du kambareliai ir treCias, 
mazas, prie virtuves, matyt, skirt as tarnaitei. Ji vadino
si "ponia Wessel". Gyveno ne viena. Kartu gyveno duk
te Gretchen ir jauna giminaite Ewa. Dukte buvo 

• v· 

vyresmo amZlaus. 
Ponia Wessel pasitiko mane mandagiai, tik paklau

se, kas rekomendavo. Pasakiau. SveCiq kambaryje pa
gyvenau keIetq savaiCil1, iki studentai archeologai, kurie 
buvo atvaziavy i Kaunq, sura do man kambari. Su 
p. Wessel susidraugavome, ji jau buvo senyvo amziaus, 
bet lietuviskai susisnekedavome. 

Ponia Wessel mane ir maitino. Labai skani bu
davo vakarienei paduodama bulviq misraine su "Ma
gi" - tai toks prieskonis - ir desreIes. Pietaudavome 
visi keturi prie stalo sveciq kambaryje. Nezinodamas 
vokieCiq paprociq, neapsiejau be nesusipratimq. Ma
ne Kaune moke, kad sveciuose valgant reikia palikti 
sauksteli sriubos ar antro patiekalo gabaliukq, kad 
neatrodytq, jog tau mazai. VokieCiai isvalgydavo vis
kq svariai. Pasakiau kartq Ewai, kad "du esst wie die 
Katze". Ji pasiskunde p. Wessel, ir as turejau atsi-

v • 

prasytl. 

PRANAS KULIKAUSKAS 

Su p. Wessel eidavome i kavines, mokedavau as. Ji 
mane laike pasiturinCiu, eSq juk tik turtingq tevq vai
kas gali uzsienyje mokytis. Ji nesuprato, kq tai reiskia 
gauti valstybiny stipendijq. 

Su paCiu Karaliauciumi supazindino jos dukte 
Gretchen. Ji supazindindavo ir su savo draugemis, ku
rios irgi prisidedavo prie musl1 pasivaiksCiojiml1 ar ka
vineje prie kayos puodelio. Vienq kartq p. Wessel ir jos 
dukra nutare, kad vokieCil1 studentai nesioja ziedus, 
eSq as irgi butinai turiu neSioti ziedq, tuomet neatro
dysiu, kad gal esu neturtingas. Nuejome i juvelyriny 
parduotuvy, ir jos man nupirko ziedq, kuri nesioti var
ziausi. Pas mus tokio paproCio nebuvo. 

Reikejo atlikti ir eily formalumq: uzsiregistruoti 
policijoje, prisistatyti musq konsului. 

Pas p. Wessel gyventi teko neilgai. Universiteto 
archeologai greit surado man butq netolijo. Gatves pa
vadinimo neprisimenu. Vokietes butas buvo prie pat ka
Jejimo. IS savo kambario naktimis daznai girdedavau 
moterq riksmus ir dejones, matyt, tardymo metu kan
kind avo ir musdavo. IIgai Cia nepagyvenau. Priezascil1 
buvo kelios. Pirmiausiai kambario sienos buvo prikabi
netos nuogybiq nuotraukomis. Pamaty kolegos tuo pa
sipiktindavo. Be to, as mokiau lietuviq kalbos archeologq 
daktarq Kiljanq, 0 jis mane moke vokieCil1. Vienq kartq 
jis uzsibuvo, 0 buvo jau po 10 val. vakaro. Iejo i mana 
kambari seimininke, kuri buvo ir taip nesimpatiska, ir 
pasake: "Besuch bis Zehn". Kitaip tariant, dave supras
ti, kad mes jai trukdom. L. Kiljanas pasipiktino ir man 
patare, kad as pas jq nelikCiau gyventi. Surado man kitq 

v 

kambari Tragheimer Kirchen g. 18, pas ponus Sinkus 
(Schink). Jie turejo tris kambarius. Gyveno trijq asme-

v v 

nq seima: p. Sink, jos vyras Sinkus ir dukra, kuri buvo 
v 

jau istekejusi uz jurininko ir laukesi kudikio. Zmones 
v 

buvo labai malonus ir paslaugus. Ponas Sinkus dirbo kai-
kur prekyboje, zmona ir dukra - seimininkavo namuo
se. Dukros vyras buvo kaikur juroje. 

Dukrq istiko nelaime. Pagimde negyvq kUdiki. Del 
to ji ir jos seima labai isgyveno. Atsitiko taip, kad tuo 
metu i Karaliauciq atvyko VD Kultiiros muziejaus 
mokslinis sekretorius su zmona, muzikologas Vikto
ras Kuprevicius. Mane aplanke, noredamas pasisko
linti markiq. Mano kambaryje buvo pianinas, nespejau 
jo informuoti apie seimininkq nelaimy, jis puoJe prie 
pianino ir erne triuksmingai skambinti. Tuomet iejo 

v 

p. Sink ir pap rase nebeskambinti. Tik tuomet papasa-
kojau KupreviCiui, kas atsitiko. Jis, aisku, nustojo skam
binys ir greit isejo. 

Tuos dalykus as smulkiai pasakoju tode!, kad jei 
kas skaitys mana straipsneli, zinotq, kokiomis sqlygo
mis man teko KaraliauCiuje gyventi. 
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v 

Turiu pasakyti, kad p. Sink buvo arsi hitlerininke, 
mane itikinejo, kad Hitleris isgelbejo Vokietij~, kuri 
po karo kente nuosmuIq ir net bad~. Es~ Hitleris dave 
zmonems darbo, tiese kelius, state tiltus, pastatus. los 
vyras, priesingai - buvo Hitlerio priesas. lis daznai po 
darbo uzeidavo pas mane ir pasakodavo, kaip vokieCiai 
nepatenkinti, gyvena nepasiturimai ir nors tyli, bet kise-

v 

neje laiko Hitleriui spyg~. Es~jie yra priversti tyleti. Sinko 
zmona, pajutusi, kad jos vyras man pasakoja tokius da
Iykus, liepdavo manys netrukdyti ir eiti i savo kambari. 
ISeidamas jis vis del to sakydavo: "So, so ist die Sache 
aber wir mussen stil werden" (Taip, taip, tokie reikalai, 
bet mes turime tyJeti). 

Tragdheimer Kirchen gatve siaip buvo gana rami, 
tik miegalius prikeldavo zuvq pardavejai, ryt~ jie visa 
gerkle saukdavo "Dorsch, Dorsch!" Man buvo naujie
na ir tai, kad pien~ is ryto pastatydavo prie durq, gy
ventojams nereikejo eiti i parduotuvy. 

Veliau del pakitusiq aplinkybiq gyvenau pas musq 
konsul~, po to intern ate ir pagaliau - Poznaneje. Apie 
tai - veliau. 

v 

PIRMIEJI ZINGSNIAI UNIVERSITETE 

Pagrindinis universiteto pastatas, kuriame tilpo visa 
universiteto administracija, taip pat Filologijos fakul
tetas buvo paCiame miesto centre, kuri sudare teatro 
aikste (Teaterplatz). Aikstes centre stovejo didziulis te
atro pastatas, 0 aikstes pakrasciuose - ivairiq istaigq ir 
prekybos pastatai. Vienas garsiausiq pastatq Teatro 
aikstes viename pakrastyje buvo geriausio Karaliau
ciaus viesbuCio "Grand Hotel" arba "Park Hotel" pa
statas. Kitame aikstes pakrastyje buvo isikurys ir 
Archeologijos seminaras (Seminar for Frilh und Vor
geschichte). Priesais centrini universiteto pastat~ stove
jo didziulis paminklas karaliui Vilhelmui ar kancleriui 
Bismarkui. Arrt aukSto pjedestalo dideJe figura sedejo 
ant zirgo. Paminklas buvo tamsios spalvos. 

Pirmiausiai fakultete reikejo uzsiregistruoti, sumo
keti uz moksl~ ir gauti studijq knygely bei studento pa
iymejim~ (Ausweiskarte) su nuotrauka, kuriame buvo 
paiymeti gimimo metai ir namq adresas (2 pav.). Pa
Zymejim~ kiekvien~ semestr~ reikedavo registruoti. Del 
riboto vokieciq kalbos zinojimo vienas tq dalykq ne-

v 

buciau sutvarkys. Cia visk~ padejo sutvarkyti archeo-
logas absolventas, kuris buvo atvykys i Kaun~ - Benet 
von zur Muleris. lis buvo Estijos vokietis, labai paslau
gus ir geras vaikinas, padejo uzpildyti visas formas, su
pazindino mane su studijq eiga, seminaro biblioteka ir 
archeologiniais rinkiniais. Apskritai, visus mana rei
kalus tvarke jis. UZ visa tai esu jam labai dekingas. 

Aiberlns-DnlmsllHI KUnlgsberg I. Pro 

Ausweiskarte M. h",I.N •. 

(nUf glillig ",It der _;:-::::-:-; 
an.a:ehinglen 'lweilen H:i!£te) 5 :-9. . .. I 

(lir W. S. 
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2 pay. Karaliauciaus universiteto paZymejimo vidine puse. 
IS autoriaus asmeninio archyvo. 
Fig. 2. Inner side of the certificate of the Karaliaucius University. 

Archeologijos seminaras turejo 4 kambarius: ras
tiny, skaitykl~, bibliotek~ ir archeologiniq rinkiniq kam
bari, kuriame buvo saugoma daug ivairiq dirbiniq is 
K1aipedos kraste tyrinetq kapinynq. 

Stojant i universitet~ reikedavo uzpildyti ir asmens 
anket~, kurioje turejo buti nurodyta pasirinkta specia
Iybe, zinios apie asmeni, nurodytas krastas, is kurio esi 
atvykys, ir net religija. 

KaraliauCiaus universitete studijavo daug uzsienie
ciq. Keliolika jq buvo is Pabaltijo, ypac Estijos ir Latvi
jos vokieciai, bei iskitq Rytprusiq ir Vokietijos miestq. 
Veliaus konsulas supazindino mane su viena studente 
is Paryziaus. Buvo studentq vokieCiq ir is K1aipedos. 
Su vienu teko susitikti,jis aplanke mane universitete ir 
gerai kalbejo lietuviskai. 

S~lygos studijuoti KaraliauCiaus universitete buvo 
neblogos. Studentai turejo savo sporto saly, valgykl~
kaviny ir net basein~. Baseinas buvo nemokamas, rei
kejo tik pateikti studento paiymejim~. 

Uzsienieciams studentams kiekvien~ savaitgali buvo 
rengiamos ekskursijos po miest~, i muziejus bei pajurio 
kurortus. Dainai archeologai patys vieni organizuodavo 
ekskursijas i Kran~ arba Rausen~. Ypac man patiko Rau
sen as. Nepaprastai graii gamta, daug zalumos, tvarkingi 
su geliq darieliais pastatai, grams ir svarus pajuris, kur 
teko ne tik issimaudyti, bet ir pasirinkti gintarq (3 pav.). 
10 cia buta gausiai. Vien~ kart~ gavau pakvietim~ apsi-

v 

lankyti ir pas katalikq kunig~. SeStadieniais gaudavau kvie-
tim~ dalyvauti sekmadienio pamaldose. 

Apskritai ir pats KaraliauCius buvo grazus, svarus ir 
tvarkingas miestas, apjuostas pylimais, kariniais bunke
riais, specialiai irengtais takais ir aikstelemis, skirtais 
pasivaiksCiojimams. Karo metu daug kas buvo sugriau
ta, kariniai bunkeriai uzpilti vandeniu ir siandien~ 
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MOKYMOEIGA 

IS destomll dalykll bu
vo skaitomos paskaitos, ve
dami seminarai, lankomos 
"Prussia" muziejaus ekspo
zicijos ir apziUrimi fondll 
rinkiniai. 

Archeologijos ivadini 
kursq, vadinamq "Arch eo
logijos pagrindai", skaite 
asistentas H. J ansenas, 0 

prof. von Richthofenas 
vesdavo seminarus ir skai
te specialiuosius kursus, 
tokius kaip "Europos ar
cheologija", "Slavll-rusll 
archeologija" ir kt. 

3 pay. Pajuryje Rausene renkame gintarq. Autoriaus asmeninio archyvo nuotr. 
Fig. 3. On the beach in Rauschen we are collecting amber. 

Stojant i archeologijq 
reikejo pasirinkti tris spe
cialybes: pagrindin y ar
cheologijq ir pagalbines -
antropologijq, baltll kalbas 

neprieinami, isskyrus vienq, i kuri ileidziami turistai, 
bet ispejami, kad butll atsargus. 

v 

Vienq kartq savo studijll draugo Zigfrido Smad-
tkes (Siegfried Schamadke) buvau pakviestas apsilan-

v 

kyti jo teviskeje Morungene (Mohrungen). Cia teko 
patirti nesusipratimq. Zigfridas manys neispejo, kad 
jo tevas evangelikll-liuteronll vyskupas, ir nepapasa
kojo apie seimos paproCius. Geldinkelio stotyje mus 
pasitiko pats vyskupas, atvykys savo automobiliu. Jis 
aprode baznyCiq, namus, miestq. Tai buvo jau po Klai
pedos uzgrobimo, todd buvau vaisinamas ir lietuvis
kais saldainiais. Prie stalo valgyti susirinkdavo visi 
seimos nariai. Po pirmos dienos vakarienes as, paval
gyS anksCiau negu kiti, padekojau, kaip pas mus ipras
tao Jokio atsako neisgirdau. Tik kai visi pavalge, visi 
atsistojo, susieme uz rankll ir vienu balsu pasake: 
"Mahlzeit" (ACiu, skalsaus). Tai buvo padekos pareis
kimas. 

Kitq dienq vyskupas nuveze mus prie dero, kur 
saloje turejo vasarviety. Ezere mes plaukiojome valti
mi, meskeriojome, bet laimikis buvo menkas. AS, ilipys 
i gana aukstq ezero krantq, suradau archeologiny gy
venviety, kurioje pririnkau nemazai puodo sukill ir pa
saukiau Zigfridq. Grizy i KaraliauCill, sukes nuneSeme 
prof. La Bomui, kuris labai apsidziauge, apdovanojo 
"Landesamt fur Vorgeschishte" leidiniais. AnksCiau si 
gyvenviete nebuvo zinoma. 

ir klasikiny archeologijq. As pasirinkau antropologijq 
ir baltll kalbas. 

I klasikines archeologijos seminarq eidavome ga
na daznai. Jam vadovavo toks prof. Mejeris. Vardo ne
zinau. Jo patalpos buvo atokiau nuo miesto centro. 

Kursq "Archeologijos pagrindai" ar "lvadas" skai
te seminaro asistentas H. Jansenas. I H. Janseno pa
skaitas susirinkdavo nemazai klausytojll. Nors buvo tik 
asistentas, gana jaunas vyras, nacionalistinill paziUrll, 
kurill jis nesJepdavo (veliau man pasakojo, kad dirba 
su Hitlerjugendu). Mes studentai ji vadindavome "Herr 
Professor" . 

Atejys i kitos dienos paskaitas, H. Jansenas mego 
studentus klausineti, taip tikrino, kaip studentai isisa
vi no destomq dalykq. Daznai klausinedavo ir mane. Kol 
as menkai kalbejau vokiskai, atsistodavau ir tyJedavau. 
Neisgirdys is manys jokio atsakymo, liepdavo sesti. Taip 
jis pristatydavo mane auditorijai, verte greiCiau pra
mokti vokiecill kalbq. Tik po dviejll savaicill gana pa
tenkinamai supra tau jo destomq kursq, zinojau, apie 
kq kalbama. Su studentais H. Jansenas budavo gana 
draugiskas, mego bendrauti. 

Prof. Bolko Freiher von Richthofenas buvo vokie
Cill didikas. "Freiherr" reiskia "baron as" . I jo paskai
tas ir pratybas susirinkdavo visi archeologai. PrieS 
prasidedant paskaitai, seminaro sekretore jam pareng
davo visa, ko reikia paskaitai - iliustracijas, literaturq. 
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jei studentams patikdavo 
profesoriaus teiginiai, jie 
dauZydavo kumsCiais i suo
lq, jei nepritardavo jo teigi
niams - kojomis siurendavo 
per grindis. Musq universi
tete tokio paproCio nebuvo. 1" ...... ~~ ) , . '.~ 

. . 4 " .' ~ Prof. Richthofenas bu
vo zinomas Vokietijoje ar
cheologas. Destyti paskaitq 
ji kviesdavosi daugelis Vo
kietijos universitetq. Ap
skritai Vokietijoje buvo 
paprotys,jei kuris nors gar
sus profesorius tq ar kitq se
mestrq skaitydavo Berlyno 
ar Heidelbergo universite
tuose, studentai tq semest
rq vykdavo klausytis to 
profesoriaus paskaitq i 
vienq ar kitq universitetq. 

l~',_-....... ",' i , _ • __ , . - --~ 

~ 
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4 pav. Garlaivis, kuriuo P. Kulikauskas 1939 m. keliavo i Kyli. 
Autoriaus asmeninio archyvo atvimkas. 

• • • 

• 

• 

Baigusiems studijas jiems 

Fig. 4. Steamboat by which P. Kulikauskas traveled to Kill in 1939. 
biidavo isduodamas paZy
mejimas, kad lanke vienus 

Auditorijoje visada budavo tamsu, nes per epidiosko
pq profesorius demonstruodavo iliustracijas ir litera
turq tuo klausimu. Tuo metu tarp vokieCiq ir lenkq 
archeologq vyko karstos diskusijos del slavq gyventq 
teritorijq ribq. Lenkijos archeologas Juzefas Koscev
skis (J6zef Kostrzewski) irodinejo, kad jau zalvario am
ziuje Berlyno, Brandenburgo ir Meklenburgo zemese 
gyveno slavq proteviai. Prof. Richthofenas saipesi is 
toki4 teiginiq ir mums aiskino, kad minetose teritori
jose tuomet gyveno ne slavq proteviai, 0 varies, nes sla
V4 gentys susiformavo tik miisq eros viduryje. Lenkai 
savinosi vadinamqjq Luzitenq kultiirq (Lausitzer Kultur, 
Kultura Luiytcka). Del sios kultiiros nesejq etnines pri
klausomybes skirtingq nuomoniq pasigirsta ir dabar. 

Archeologijos seminarq metu prof. Richthofenas me
go pasisaipyti ir is manys. Atsinesdavo koki nors tomq 
"Sovietskaja archeologija" (COBeTCKaH apXeOJIOIWI) ir 
liepdavo man rusiskai skaityti ir isversti i vokieCiq kalbq. 
AS tuo metu rusiskai skaityti nemokejau. Jis palaukdavo, 

v 

palaukdavo ir pagaliau sakydavo: "Sis ponas zino dau-
giau negu parodo". Man biidavo gana nesmagu nors ir 
bandydavau "slebizavoti". Geda biidavo pries kolegas stu
dentus. Apskritai greitai pastebejau, kad vokieCiq studen
tai yra labiau issimoksliny, gimnazijoje jie igydavo daugiau 
" . . .. . 
Zilliq negu mes savo glffinazlJose. 

Klausydamasis prof. Richthofeno paskaitq paste
bejau naujq ir netiketq studentq elgesi. Paskaitq metu, 

ar kitus kursus, bet tai nereiske, kad jie lanke kelis uni-
versitetus. 

Pagrindinius antropologijos kursus skaite zinomas 
Vokietijos profesorius - LOferis.1 jo paskaitas ateida
vo net atsitiktiniai zmones is miesto. Skaityti antropo
logijos paskaitq ji kvietesi ir daugelis kitq Vokietijos 
universitetq. Savo ziniomis jis garsejo kaip miisq 
prof. Karsavinas. 

Vienq kartq jo paskaitq paklausyti panoro miisq ir 
lenkq konsulq zmonos. Paprasiau prof. Loferio leidi
mo, sis maloniai sutiko. Atsimenu, kad tuomet profe
sorius pasakojo apie primatus ir jq tolesny evoliucijq. 

Antropologijos pratybas vede prof. Perretas. Per 
pratybas pazindino su zmogaus skeleto sandara, ant
ropologiniais kiino daliq ir kaukoIes matavimais, zmo
gaus kiino daliq modeliq paemimu. Mes mielai tai 
atlikdavome. 

1939 m. is karsto-sarkofago antropologiniams tyri
mams buvo isimta filosofo E. Kanto kaukole. Prof. Per
retas papasakojo apie kaukoIes ypatybes, leido mums 
visiems Kanto kaukoly palaikyti ir apziiireti. Tai buvo 
gerai issilaikiusi seno zmogaus kaukoIe. Veliauji buvo 
grqzinta i mauzoliej4, buvusi ir dabar tebeesanti prie 
garsiosios KaraliauCiaus katedros. 

Prof. Perretas buvo labai malonus, mega bendrau
ti su studentais. Kai as gyvenau ir dirbau Poznaneje, is 
jo gavau keletq laiskq. Dazniausiai jis prasydavo atsiqsti 
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buvo surengtas specialus su
sitikimas su destytojais. Per 
si susitikimq abu prisimine
me KaraliauCiaus universi
tetq ir mudviejq susitikimq. 

Man studijuojant Kara
liauCiaus universitete, santy
kiai tarp studentq ir desty
tojq buvo gana draugiski. 
Profesoriai ir asistentai ne
vengdavo su studentais nu
eiti i kokiq nors kaviny. Be
veik kiekvienq sestadieni vi
si eidavome i vadinamqjq 
"Kneipe" - kaviny. Pobuvil! 
metu vykdavo diskusijos ir 
archeologijos temomis. At
simenu, kaip vienq kartq 
L. Kiljanas ir Benetas van 
zur Miihleris diskutavo del 
pasaginiq, paplatintais ga
lais apyrankil! datavimo. 

5 pay. Praplaukeme pro Riugeno salq. 1939 m. geguies 29 d. Autoriaus asmeninio archyvo nuotr. 
Fig. 5. We passed the Rugen Island in May 29, 1939. 

Be uzkandos, vakarienes 
metu nebuvo apsieinama ir be gerimq. VokieCiai me
go maisyti alq, vynq, likeri. Truputi ikausy uzsisaky
davo pas kelneri atvirukq ir rasydavo humoristinius 
sveikinimus kitq universitetq studentams, 0 visi ture
davome pasirasyti. Toks paprotys tarp studentl! buvo 
labai paplitys. As stengiausi tokil! pobuvil! vengti. Ban
dydavau pasislepti, kad manys nerastl! namuose. Ei
davau i muziejus, pasivaiksCioti, bet mane vis tiek su
rasdavo ir nusitempdavo i "knaipy". Iki isvykdamas i 
Karaliauciq alkoholiniq gerimq nepazinojau. Pirmq 
kartq AnyksCiq vyno teko paragauti tik bunant sep
tintojoje klaseje. Tuomet Alytuje buvo atidaryta 
Anykscil! vyno parduotuve ir daugelis domejosi vyno 
skoniu. Susigundeme ir mes, septintokai. Susimety po 
keliasdesimt centq nusipirkome porq butelil! vyno ir 
ten pat, parduotuveje, isgereme. Mano skrandis al
koholio netoleravo. Veliau kolegos studentai tuo isi
tikino ir manys neversdavo kelti taureles ir sakyti vie
nas kitam "Prosit". 

jam kq nors is maisto produktq, ypac cukraus, kuris 
Poznaneje buvo parduodamas laisvai, be talonq. 

Baltq kalbos kursus vede tuomet dar asistentas Vik
toras Falkenhanas, gerai zinomas musq kalbininkams 
baltistas. Tai buvo be galo mandagus zmogus, mega pa
bendrauti su studentais. Jis puikiai mokejo lietuviq kal
bq, pries karq buvo lankysis Vilniuje, gerai pazinojo jo 
architekturq, 0 jo pirmoji zmona buvo Vilniaus lenke. 

Su juo daug kartq teko susitikti knygyne"Graffe 
und Unzer". Tai buvo didziausias knygynas Karaliau
ciuje, kuriame budavo daug literaturos apie archeolo
gijq. Daug ten isigytl! knygq turiu iki siol. 

Vienq kartq isejome is knygyno, sustojome netoli 
iejimo ir ememe kalbetis lietuviskai. Jis daug klausine
davo apie Lietuvq ir Vilnil!. Pokalbio metu pastebejau, 
kad jis vis apsidairo ir pagaliau pasake: "Kalbek vokis
kai, mus seka". AS tuomet jo paklausiau, kodel Kara
liauCiuje nelabai megstami lietuviai. Ponas Falkenhanas 
man atsake, kad Prusijos gyventojams reikia irodyti, 
kad jie yra "echte" (tikri) vokieCiai. Tikram vokieCiui 
irodineti, kad jis vokietis nereikia. IS tikrqjl!, mana bu
vimo metu Karaliauciuje prie daugelio parduotuvil! ka
bedavo iskabos, aiskiai rodancios savininko lietuviskq 
kilmy - "Gerulait", "Paleikait", "Viksvat" ir kt. 

Po karo V. Falkenhanas tapo profesoriumi, Greis
valdo universiteto rektoriumi, veliau - Beriyno univer
siteto profesoriumi. Gyvendamas Berlyne, jau 
sovietiniu laikotarpiu lankesi Lietuvoje. Vilniuje jam 

Kartais dazniausiai sekmadieniais, L. Kiljanas ar
timiausius draugus pasikviesdavo i sodq priemiestyje. 
J au tuomet daugelis miesto gyventojq turejo tokius so
dus. L. Kiljanas vaisindavo kava, saldumynais. Buvo 
kalbama, kad jo tevai turi savo kepyklq. 

Buvo organizuojamos ir kOlektyvines isvykos. Vie
na tokia ir siandienq neuzmirstama isvyka buvo orga
nizuota i Vokietijos archeologq suvaziavimq Kylyje 
(Kiel). 



KARALIAUClAUS UNIVERSITETE 1938-1940 M. 

Visuotinis vokiecil! archeologl! suvaziavimas "Ta
gung" 1939 m. pavasari vyko Kylio universiteto patalpo
se. Jame dalyvauti buvo pakviesti ir Karaliauciaus uni
versiteto archeologai. Turiu pasakyti, kad si isvyka dave 
man daug archeologijos zinil!. Tai buvo gera proga arche
ologinei lauko tyrinejimo metodikai paZinti. 

VokieCil! archeologl! suvaziavimo iniciatorius bu
vo Kylio universitetas. Organizavo ir suvaziavimui va
dovavo prof. Dr. Walter Wiist. Suvaziavimas buvo 
pavadintas - "Protevil! palikimas" (Das Ahnenerbe). 

Vyko jis nuo geguzes 30 d. iki bidelio 19 d. Pirmoji 
savaite buvo skirta teoriniams klausimams. lvairia te
matika buvo skaitomos paskaitos ir vyko diskusijos. J as 
skaite Zymiausi to meto vokieCiq archeologai. Buvo or
ganizuojamos ekskursijos i muziejus, atmintinas vokie-
v ' • • • 

clams vletas Ir po mlestq. 
Po savaites paskaitl! buvo surengta isvyka-

• • 
ekskursija po Siaures Vokietijos, ypac po Slezvigo-
HolSteino archeologinius paminklus ir jl! tyrinejimus. 
Aplankomi buvo ir tl! miestl!, pro kuriuos teko vaziuo
ti ar kuriuose teko nakvoti, muziejai. Keliaujama buvo 
traukiniais ir autobusais. Jei i koki miestq atvykdavo
me traukiniu, stotyse laukdavo autobusai. Vokieciq 
tvarka buvo pavyzdine. 

IS KaraliauCiaus i Kyli plaukeme garlaiviu. IS Pilia
vos (Pillau) uosto plaukeme laivu "Danzig". Laivo nuo
traukq ir tvarkarasti islaikiau iki siq dienl! (4 pav.). 
Pirmq kartq plaukiau laivu Baltijos jura. Buvo 1939 m. 
geguzes pabaiga. Orai - grazus, ramus, sauIeti. IStruky 
is miesto stengemes buti denyje, idomu buvo stebeti 
jurq, degintis sauleje, del to ir smarkiai nukentejau. La
bai nudegeme veidus, ypac as. Po to turejau keliolika 
dienq gydyti sasus. Niekas neispejo, kad negalima de
gin tis sauIeje taip ilgai. Taip malonu buvo sedeti deny
je supamojoje kedeje. 

Kajutese buvome apgyvendinti po duo Visq laikq 
• 

artimai bendravau su Z. Smadtke. Kelione mus suarti-
no ir mes likome draugai iki jo mobilizacijos i karq. 

Pavakary, kai sauIe erne leistis, pastebejau, kad lai
vo galugalis tai kyla, tai nusileidzia. Supra tome, kad lai
Vq pradeda supti. Pradzioje buvo idomu stebeti, kaip 
saule tai dingdavo, tai pasirodydavo. Buvome ispeti, kad 
nuo supimo gali supykinti. Patare eiti i kajutes ir atsigul
ti. Mudu su Zigfridu taip ir padareme. ISvengeme ne
malonumq. 

IS Piliavos uosto isplaukeme dienos metu (5 pav.). 
Kyli pasiekeme kitos dieno rytq. Uoste mus pasitiko 
suvaziavimo organizatoriq atstovas, autobusu nuveZe i 
viesbuti. Kambaryje apsigyvenome po duo 

2ttJnenerbu(!}ermnnenfun l:le 

namr:: 

TEl LN EH MER-AVSW EI 5 

Yabrf5tagUng1939 b'U Rift 

#1)0621bnenerbe ll 

(j J:;:vtJcu:vJ:CVJ 

6 pay. Kylio suvaziavimo dalyvio paZymejimas. 
IS autoriaus asmeninio archyvo. 
Fig. 6. Certificate of a participant at the Kill congress. 
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7 pay. Kylio suvaziavimo dalyvio programa. 
IS autoriaus asmeninio archyvo. 

• 

Fig. 7. Program for a participant of the Kill congress. 

307 



308 

• • -

PRANAS KULIKAUSKAS 

Buvo tyrinejami senoves ke
liai, gyvenvietes, piliaka1niai, 
griautiniai ir degintiniai 
ploi<Stiniai kapinynai ir pil
kapiai. Krito i akis puikiai 
preparuoti objektai, atrasti 
kasinejim4 metu. Gyvenvie
tes, piliakalniai bei laidojimo 
paminklai tyrineti dideliais 
plotais, tarp kuri4 buvo pa
liktos kontrolines juostos. 
Degintini4 kap4 umos bu
vo paliktos ant zemes kups
to,jas buvo galima apziiireti 
is viS4 pusi4. Naujove - se
noyes keli4 skersiniai pjii
viai. Buvo matomos net 

• • v 

senoves provezos . 

8 pay. Kupolinio pilkapio rekonstrukcija (Kalksandsteine-Kuppelgewtilbe. Berlin. 1939, 
p. 21). 

Labai did eli ispiidi pa
liko Zilto (Sylt) saloje ty
rinetas didziulis bronzos 
amziaus kupolinis pilkapis Fig. 8. Reconstruction of domical barrow (Kalksandsteine-Kuppelwtilbe. Berlin, 1939, p. 

21). 
is archeologams gerai zi

nom4 megalitini4 kap4 grupes, statytas is milzinisko 
didumo akmen4. Vieno tokio pilkapio bukletq islai
kiau iki siol (Kuppelgew6Ibe, Berlin, 1939) (8 pav.). 

Po paskait4 keliese eidavome pasivaiksCioti po 
miestq. Buvo idomu stebeti praeivius. Uzsukdavome 
ir i knygynus. Mieste buvo daug jiireivi4, kurie nesi
varZydami skvereliuose mergino jaunas moteris. 

Visi dalyvavy suvaziavime kiekvienq dienq turejo 
uzsiregistruoti. Pirm'!jq dienq gavome specialius paZy
mejimus (6 pav.), kad esame suvaziavimo dalyviai, pa
skait4 tvarkarasti (7 pav.) ir po trilapio dobilo formos 
vikingines seges kopijq, kuriq prisisegeme prie atlapo. 
Tokios seges original as buvo rastas garsiajame buvu
siame viking4 mieste Haitabju (Haithabu). Veliau sio 
miesto kasinejimus aplankeme. 

PaCiame Kylio centre aplankeme jiiroje zuvusiems 
jiirininkams pastatytq paminklq. Jis buvo idomiai su
manytas. Viduryje dege amzina ugnis, 0 prie jos sto
vejo sustingy jiireiviai su ginklu rankose. Paminklas 
buvo ypatingas tuo, kad grindys buvo isklotos bliz
ganCiomis didelemis plytomis ir viduje vaiksCiojant 
sklisdavo nepaprastai stiprus ir grazus skambesys. 

ldomiausia buvo surengta isvyka i Danijos pasieni, 
v v 

Slezvigq-HolSteinq. Tai buvo beveik visas Slezvigo-
HolSteino pajiirio pakrastys, labai turtingas archeologi
ni4 paminkl4. Viskas vyko pagal is anksto parengtq 
programq, kuri buvo isdalyta visiems dalyviams. Buvo nu
matytas grafikas, program a vadinosi "Fahrten". Kai ku
riuos bukletus issaugojau iki siol. Specialiai isvykos 
dalyviams buvo paruosti archeologiniai kasinejimai. At
sirado progos susipaZinti su ivairiais tyrinejim4 metodais. 

Aplankyti kupoliniai megalitiniai pilkapiai yra va-
v 

karineje Slezvigo-HolSteino pakranteje, netoli Iceho 
(Itzehoe) miestelio, Stainburgo (Steinburg) apskrity-

v 

je. Cia isliky trys kupoliniai pilkapiai, kuriuose aptikta 
vyr4, moter4 ir vaik4 griauCi4 su ikapemis. VokieCi4 
archeolog4 jie buvo tyrineti 1937-1938 metais. Ati
dengta buvo 10 kap4, datuojam41600-1200 m. pr. Kr. 
Didziausiame statinyje buvo aptikti keli4 aukst4 pal ai
dojimai. Laidota mediniuose karstuose. Didziausio ku
polinio kapo viduryje buvo palaidotas vyras. J 0 palaikai 
buvo pastatyti ant akmen4 pakylos ir apdeti 12,5 m 
skersmens akmen4 vainiku. 

Motef4 kapai turejo maZesnius, apie 7,5 m skersmens 
akmen4 vainikus. Vaikl! kapai buvo paprasti, jie nebuvo 
apdeti akmen4 vainikais. Prie vien4 mergaites griauciq 
buvo islikys austos juostos su kutais fragmentas.ldomu, 
kad aplink vienq kupolini kapq buvo pastatyta zmoniq 
figiiros su pilna to meta aprangos rekonstrukcija. 

I vienq rekonstruotq kapq leido po 12 zmoniq. Vi
si laisvai tilpo ir galejo atsisesti ant akmen4 "suolo" 

• • 
pastenYJe. 

Atsidiiry kupolinio kapo viduje, isgyveni neisdil
domq ispiidi. ldomu, kad kapai irengti Iabai riipestin
gai. Akmenys deti lygiaisiais sonais i kapo vid4, labai 

I 
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sandariai. Statyti tokie kupoliniai kapai is milziniskl1 
akmenl1. Kiek turejo darbuotis to meto bendruomene! 

Kupolinil1 kapl1 teritorija buvo aptverta spygliuo
ta tvora. Ji priklause kariniams daliniams. Parody su
vaziavimo dalyvio kortely buvome ileisti. Mums leido 
prieiti ir prie pat juros nepaprastai stataus ir auksto 
kranto. Stovedami pakrastyje, jur'l ir skrendanCius lek
tuvus mateme is virsaus. 

Labai idomus buvo ir Icchojes (Itzehoe) muziejus. 
Tai buvo specialus archeologinil1 dirbinil1 ir objektl1 re
konstrukcijl1 muziejus, kuris padare man didziuli ispu-

v 

di. Cia buvo galima pamatyti vis 'l ana meta irankio 
gamybos proces'l, siaip ivairius irankius, atkurtas au
dimo stakles ir kita. 

Pati Icchoje nedideJe, bet krito i akis saligatvil1 pa
krasCiai, apsodinti raudonais ziedais zydinciais me
dziais, kuril1 buvo pats iydejimas. 

v 

IS Icchojes vykome i Slezvig'l, paskutini musl1 isvy-
v 

kos miest'l. Cia visas demesys buvo sutelktas vikingl1 
miesto Haitabju tyrinejimams. Buvo atidengti istisi me
diniai grindiniai ir medinil1 statinil1, kurie yra patys gar
siausi Vokietijoje, liekanos. Tai primine Lenkijos 
Biskupino tyrinejimus. 

Reikia pastebeti, kad tuose miestuose, kur budavo 
nakvyne, vakare prie iejimo visus isvykos dalyvius pa
sitikdavo to miesto burmistras. Jis kiekvien'l dalyvi pa
sveikindavo, 0 dalyvis pasisakydavo, is kurio miesto ir 
universiteto yra atvykys. Po to budavo vaises - sumusti
niai su suriu, desra ar kumpiu ir vynas, kurio kartais 
budavo ir per daug. 

v 

Apziurejy Haitabju ir pernakvojy Slezvige, trauki-
niu ir jura griZome i Karaliaucil1, pakeliui aplankeme 
Hamburg'l, Berlyn'l' Gdyny ir Dancig'l. 

Liubeke mums buvo parodyta seniausia katedra ir 
vienoje apleistoje bainyCioje isikUrusi senelil1 prieglauda. 

Labai grazi gamta supo Gdynes miest'l ir pajurio 
uost'l. Pirm'l kart 'l teko susipazinti su Dancigo archi
tektura. ISvykos metu mane vis'l laik'l globojo B. von 
zur Miileris ir kt. 

ISvykos metu susipazinau su daugeliu iymil1 arche-
v 

ologl1. Cia pirm'l kart'l susipazinome ir su visiems Lie-
tuvos archeologams zinomu Rytprusil1 archeologu 
Karlu Engeliu (Carl Engel), taip pat H. Jankunu, Pe
tersonu, Reinecke ir kt. Pastarqjl1 vardl1 neiinau. 

Su K. Engeliu dar kart'l teko susitikti ir aprodyti 
VD Kulturos muziejaus ekspozicij'l Kaune jau grizus i 
Lietuv'l. Jis buvo paskirtas Reicho atstovu muziejl1 ir 
kulturos reikalams. Atsisveikindamas pazadejo savo 
param'l, jei jos prireiks. Tuo pasinaudoti neteko. 
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9 pav. P. Kulikauskas 1938 m.lapkriCio menesi pas A. Aigen[. 
Autoriaus asmeninio archyvo nuotr. 
Fig. 9. P. Kulikauskas at A. Aigenis' place in November of 1938. 

Trumpas isvykas Archeologijos seminaro dalyviai 
organizuodavo ir i Rytprusius. Viena tokia idomi isvy
ka buvo surengta i garsiuosius Viskiautl1 pilkapius. Kaip 
archeologams zinoma, jie buvo tyrineti, bet kad kur 
nors netoliese turejusi buti gyvenviete, nera zinoma. 
Prof. Richthofenas kart'l net pajuokavo sakydamas, jei 
kas is musl1 atras senqj'l viking4 gyvenviety prie Vis
kiautl1, jis pastatys sampano buteli. Deja, tokia gyven
viete nera atrasta iki siol. ISvykoje dalyvavo ir vyresnio 
amziaus emeritas Voigtmanas, kuris kuri laik'l Viskiau
tuose mokytojavo. Pasakodamas apie tuos laikus, rode 
mums, kur dazniausiai pasirodo briedziai. Iki pilkapil1 
ejome paprastu kaimo keliuku. Keliuko viduryje telk
sojo bala, 0 pasakotojas taip buvo isijautys, kad rody
damas viet'l, kur lankydavosi briedziai, kalbejo: "EIch, 
EIch", - ir pliumpteJejo i bal'l. Buvo juoko ir rupesCil1. 
Po to jis nuvede mus pas zmones, kur gyveno moky
tojaudamas. To namo seimininkai labai dziaugesi mu
sl1 apsilankymu, vaisino, kaip ir pas mus Lietuvoje, 
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kiausiniene, plakta su pienu, ir duona. Vikingl! gyven
vietes taip ir neradome. 

Baigdamas pasakoti svarbesnius ivykius, turiu ke
let'1 zodzil! pasakyti apie savo rysius ir santykius su kon
sulatu. Man bunant KaraliauCiuje, Lietuvos konsulu 
buvo Leopoldas Dimsa. Su juo ir jo seima teko pal ai
kyti gerus rysius.Vien'1 kart'1 konsulas, suzinoje;s, kaip 
archeologai rupinosi manimi, nieko man nesake;s su
renge viso Archeologijos seminaro dalyviams priemi
m'1. Dalyvavo ir baronas B. Richthofenas. Buvome 
gausiai pavaisinti uzkandziais ir vynu. Dalyvavo visi se
minara archeologai. Pietl! metu prof. Richthofenas pa
sake grazi'1 kalb'1 apie Lietuv'1 ir prusus ir uzbaige j'1 
zodziais: "Kas buvo, kas nebus, bet Lietuva neprazus". 
As net amteIejau, kad jis tai pasake lietuviskai. Tai pa
stebeje;s, konsulas man pasake: "Tai k'1, tu nezinojai, 
kad profesorius gerai moka lietuviskai?" IS kur as ga
Iejau zinoti - i mane jis niekad nesikreipe lietuviskai. 
Per pietus, kuriuose dalyvavo apie 12 dalyvil!, buvo is
gerta nemazai raudonojo ir baltojo vyno. Kai po pri
emimo keliavome namo, prof. Richthofenas neleido 
pirkti tramvajaus bilietl! - sumokejo uz visus. 

Mano rysiai su Lietuvos konsulatu buvo geri. Kon
sulatas buvo isikiire;s Liuizentalyje (Luisenthal), geriau
siame Karaliauciaus rajone, didziuliame name, kuriame 
buvo konsulato rastine ir konsulo butas. Konsulas 
L. Dimsa buvo gana aukstas grazus vyras, baige;s moks
Ius Anglijoje, mokejo kelet'1 kalbl! ir, mana manymu, 
deramai atstovavo Lietuvai. 

Konsulate susidraugavau su sekretoriumi Algiu 
Algeniu, kuris buvo jau apie 40-45 metl!, bet neve
de;s. Daznai mane pasikviesdavo pas save (9 pav.), kar
tu lankeme teatrus, restoranus, kavines. Kelet'1 kartl! 
abu vykome i Rausen'1 ar Kranq, 0 pats konsulas, 
vykdamas automobiliu i uzmiestj, pasiimdavo ir ma
ne. Jis daznai vykdavo j Piliavos uost'1, palikdavo mus 
masinoje, pats eidavo i uost'1 ir stebedavo karin ius ob
jektus ir karil! judejim'1. Po tokios isvykos, jei buvo 
k'1 pastebeje;s, pranesdavo musl! Uzsienio reikall! mi
nisterijai. 

y 

Svietimo ministerijos archyve yra islike; 2 dokumen-
tai ir apie mane. Vienas jl! - daktaro J. Puzino reko
mendacija stipendijai gauti, 0 kitas - konsulo L. Dimsos 
pranesimas apie tai, kad as gerai atstovauju Lietuvai. 

y 

Kurj laik'1 man teko konsulate ir pagyventi. Cia ma-
ne uzklupo ir Vokietijos karas su Lenkija, ir Lietuvos 
okupacija. Prasidejus karui su lenkais, konsulas nuolat 
klausesi angll! radijo ir su mumis visais pasidalydavo 
naujienomis. Prisimenu vien'1 jo pastab'1. Kai vokie-

PRANAS KULIKAUSKAS 

y 

ciai isplete savo karo veiksmus net j Siaures Afrik'1, 
anglai vis'1 laik'1 traukesi, to as negaIejau suprasti. Pa
klausiau konsulo, kodel anglai pralaimi musius. Kon
sulas atsake: "Anglai visada pralaimi visus musius, bet 
paskutiniame musyje visada laimi". IS tikrtIj4 taip atsi-

y 

tiko ir vokieCil! armijai Siaures Afrikoje. 
Dar 1939 m. konsulas pasiiile man apsigyventi kon

sulate ir mokyti jo dukr'1 lietuvil! kalbos ir Lietuvos is
torijos, mat jo dukreIe lanke vokieCil! mokykl'1 ir turejo 
aukle; vokiete;. Kad geriau pasirengCiau pamokai, kon-

y 

sulas man padovanojo A. Sapokos "Lietuvos istorijq", 
kuri'1 issaugojau. 

Konsulate atsakinguoju sekretoriumi dirbo Otto 
Paleikaitis, 0 sekretoriumi - kaip minejau - A. Alge
nis. O. Paleikaitis gyveno netoli konsulato, Kaston4 aJe
joje, labai grazioje vietoje, ir mane daznai pasikviesdavo 
pas save kayos puodeliui. Jo zmona Marija, labai grazi 
moteris, puikiai kalbejo ir vokiskai, ir lietuviskai. Tai 
buvo labai malonus zmones, veliau teko pas juos pagy
venti. Klaipedoje jie turejo pasistate; grazl! namq, kurj 
rusai ateme. Nueidavome ir j dramos teatr'1. Man la
bai patiko uirasas virs jejimo i teatr'1: "Ewig jung ist 
nur die Fantasie" (Amiinai jauna yra tik Jantazija). 

Gyventi konsulate man buvo labai patogu. Gavau 
kambari ir islaikym'1, nereikejo nieko mok6ti. Tai buvo 
dideIe parama. 

Konsulas L. Dimsa buvo geras diplomatas. Jis pui
kiai sugyveno su aukstais vokieci4 pareigunais, is ku
rill suzinojo, kada vokieciai uzims Klaiped'1. Konsulas 
apie tai nut are nedelsdamas informuoti Lietuvos vy
riausybe;. To padaryti nesiryzo diplomatiniu pastu, nu
tare nusil!sti mane prandti baisi'1 zini'1. Be to,jis bijojo, 
kad nebut4 isduotas aukstas vokieCil! pareigunas, ku
rio uzimamas pareigas ir pavarde; man pasake. Tuo tiks
lu dave man diplomatinio kurjerio pazymejimq ir 
issiunte i Kaun'1. Atvaziave;s su vadinam~a "verbaline 
nota", buvau priimtas pas ministr'1 pirminink'1 (kunigq 
Vlad'1 Miron'1), buvusi vyriausi~i kariuomenes ka
pelion'1, su kuriuo buvau gerai pazjstamas. Ministras 
pirmininkas prieme mane uz uzdar4 dur4, ir as papa
sakojau, kas man buvo pavesta. V. Mironas padekojo 
man uz pranesim'1, liepe perduoti linkejimus konsului 
L. Dimsai ir isleisdamas pasake: "Mes ne kazin kq ga
lime padaryti. Jei pradesime kraustyti kai k'1 is KJaipe
dos, vokieCiai supras, kad juos kazkas isdave, bet kq 
galesime, t'1 padarysime". 

Taigi KaraliauCiuje teko pabuti ir diplomatiniu kur
jeriu. Kai per atostogas gabendavau dr. Puzino ar 
dr. Almino prasytus daiktus, konsulas irgi duodavo 
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diplomatinio kurjerio paZymejimq. ToIq pazymejimq is
duodavo ir Uzsienio reikalq ministerijos kanceliarija, 
kai to reikedavo. Paskutini kartq diplomatinio kurje
rio paZymejimq gavau 1940 m., rusams jau peremus pa
sienio kontroly. Laime, kad dar praleido. 

Apskritai rusams okupavus Lietuvq, daug kas pa
sikeite. Buta isgyvenimq ir rupesCiq. Pirmasis, kuris 
man pranese apie rusq isivedimq i Lietuvq, buvo ant
ropologijos pratybq vadovas prof. Perretas. Pratybq 
metu jis pareiske giliq uzuojautq. Rusams okupavus 
Lietuvq, buvo likviduotas musq konsulatas Karaliau-

v 

Ciuje ir atstovybe Berlyne. Svietimo komisariatas ma-
ne atsauke is studijq Karaliauciuje ir praneSe, kad 
stipendija man nutraukiama. 

Konsulato patalpos nebuvo uzimtos. SSRS konsu
latas isikure kitur. Turejome verstis ir elgtis, kaip kas 
ismaneme. Konsulas L. Dimsa su seima ir sekretorius 
A. Algenis isvyko i Vakarus. Apie tolesni konsulo ir jo 
seimos likimq po to nieko nefinojau. Speju, kad jis is
vyko i Anglijq. A. Algenis atsidure Amerikoje, su juo 
trumpai susirasinejau, ir kai septintojo desimtmecio 
pradzioje ar viduryje pirmq kartq vyko Lietuvos rasy
tojq, mokslininkq ir menininkq delegacija i lAY, mana 
zmonai A. Algenis iteike lauktuviq skotisko viskio buteli. 
AtsiZvelgdami i tai, kad rysiai su uzsieniu buvo draudzia
mi, susirasinejimq nutraukeme. Veliau tik is Amerikos 
lietuviq suzinojau, kad A. Algenio jau nera gyvo. 

IS konsulato darbuotojq KaraliauCiuje liko tik at
sakingasis sekretorius O. Paleikaitis. Likviduojant kon
sulatq, visi jo darbuotojau pasidalijo konsulate uz vizas 
sukauptas lesas. Konsulas man irgi dave 300 markiq, 
kurios praverte man kukliam pragyvenimui. Tuomet 
apsigyvenau pensionate, kur palyginti nebrangiai ga
vau kambari ir visq islaikymq. Pensionato seimininkei 
atiduodavau gautas maisto korteles. 

O. Paleikaitis buvo pakviestas dirbti i SSRS kon
sulatq atstovauti Lietuvos reikalams. lis, be vokieCiq 
kalbos, gerai mokejo rusq kalbq. Kai 1941 m. praside
jo Vokietijos ir SSRS karas, O. Paleikaitis buvo vokie
ciq gestapo suimtas ir pasodintas uz grotq. Ten jis buvo 
tardomas, kankinamas. Kaltinamas buvo del to, kad 
nuejo tarnauti rusams, bet buvo kaltinamas ir tuo, kad 
eSq jis prikalbino mane grizti i Lietuvq. VeJiau del to 
vokieCiq gestapas tarde mane, jau grizusi i Kaunq. 
O. PaleikaiCio zmona nebuvo suimta. li grizo i KJaipe
dq, tarn avo namq seimininke, 0 po keleriq metq jai dave 
leidimq isvaziuoti i Vokietijq, kur gyveno jos sesuo. At
sisveikiny Vilniuje, daugiau jokio rysio nepalaikeme. 
Suprantama, bijojome rusq saugumo. 

10 pay. P. Kulikuskas Poznaneje. 
Autoriaus asmeninio archyvo nuotr. 
Fig. 10. P. Kulikauskas in Poznanj. 
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Turiu pastebeti, kad ir nepriklausomos Lietuvos lai
kais konsulato darbuotojai buvo sekami. Tai paaiske
jo, kai konsulienei pavyko isaiskinti, kad tarnaite lietuve 
buvo vokieCiq gestapo angazuota. Apie tai suzinojys 
konsulas jq atleido ir issiunte i Lietuvq. Buvau seka
mas ir as. Gyvenant pas vokieCius, daznai ateidavo po
licininkas, tarsi prasydamas duoti jam lietuviskq pasto 
zenklq, eSq jis buvo jq kolekcionierius. 

Kada rusai vedesi i Lietuvq, daug inteligentq pa
sitrauke i Vakarus. Kaip visi zinome, i Vokietijq pasi
trauke ir A. Smetona su seima. Vokieciai ji prieme gana 
pagarbiai, apgyvendino geriausiame viesbutyje, bet lan
kytojq neprileisdavo. Leisdavo su juo pasimatyti tik 
konsului L. Dimsai. 

Kol dar konsulatas nebuvo panaikintas, i ji uz-
v 

sukdavo daugelis pabegeJiq. Cia teko matyti keletq 
musq diplomatq ir ministro pirmininko l. Tubelio 
zmonq su dukrele, kurios keletq dienq pagyvenusios 
konsulate, isvyko is Karaliauciaus. Teko kuri laikq pa
bendrauti ir su buvusiuoju musq ambasadoriumi Si
dzikausku. 
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1939 m. prasidejus karui su Lenkija, vokieCiams 
~ 

grobiant Cekoslovakij'1 ir kitus krastus, visi universite-
to studentai ir destytojai buvo mobilizuoti i Reicho ar
mij'1. Archeologijos seminare likau as vienas ir 
sekretore. Prof. Richthofenas iteike man raktus nuo 
patalp4, bibliotekos ir rinkini4, paliepe visk'1 priziiire
ti. Joki4 uzsiemim4 ir pratyb4 nevyko. Prof. Richtho
fenas, mokejys beveik visas Europos kalbas, buvo 
pakviestas dirbti i Uzsienio reikal4 ministerij'1. 

Laime, kad dar pries karui prasidedant, prof. Rich
thofenas pasiriipino mana studij4 tolesne eiga. Jam tar
pininkaujant, universiteto vadovybe kreipesi i Reicho 
svietimo ministerij'1, prasydama, kad man iskaityt4 stu
dij4 laik'1 Kauno Vytauto Didziojo universitete ir leis
t4 pirma laiko ginti disertacij'1 daktaro laipsniui igyti. 
Reicho svietimo ministerija sutiko, visk'1 iskaite i stu
dij4 laik'1 KaraliauCiaus universitete. 

Prasidejus karui, universitetas dar spejo man isduo
ti patymejim'1, kad as isklausiau visus kursus ir suteike 
filologijos kandidato laipsni bei leidim'1 ginti daktara
t'1. Patymejimas ir studij4 knygele yra Vilniaus univer
site to archyve. 

Poznaneje mana studij4 draugas, daznai min etas 
B. von zur Muhleris ejo Poznanes paminklosaugos ve
dejo pareigas. Jis, zinodamas, kad as likau Karaliau
Ciuje vienas, pakviete mane i Poznany, idarbino jo 
vadovaujamoje istaigoje ir nuosirdziai riipinosi mana 
buitiniais reikalais. 

Poznaneje darbas buvo nesunkus (10 pay). Be ma
nys, Cia buvo isidarbiny studij4 draugai Otto Bongas ir 
Evaldas Ewingas, abu kily is Latvijos. O. Bongas buvo 
didelis senien4 megejas. Dar gyvendamas Latvijoje, jis 
jau buvo sukaupys nemazus archeologini4 dirbini4 rin
kin ius, kuriuos atsigabeno isvykdamas i Vokietij'1 ir lai-
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ke savo namuose. J au sovietiniais laikais suzinojau, kad 
O. Bongas Bonoje turejo didziausi'1 antikvariat'1, ku
riame galima buvo gauti visk'1, net riipim4 krast4 sta
b4 zemeIapius. E. Ewingas zuvo prie Stalingrado. Apie 

• v' • • 

tal man parase JO motma. 
Biidamas Poznaneje turejau progos susipazinti su 

garsi~ biblioteka ir archeologiniais rinkiniais bei ar
cheologine literatiira is Varsuvos archeologijos muzie
jaus. Rinkiniuose detaliau teko pazinti Lenkijos 
vadinam~'1 "Zlota kultura" medziag'1, be to, is biblio
tekos buvo leista pasiimti knyg4. Iki dabar pas mane 
isliko knyga apie Rutulini4 amfor4 kultiir'1. 

IS nemaloni4 prisiminim4 dirbant Poznaneje liko 
vokieCi4 elgesys su lenkais. Maisto davinys, kuris buvo 
skiriamas pagal korteles, buvo sumazintas. Jie visai ne
gaudavo pieno ir kai kuri4 kit4 produkt4. Viesose istai
gose prie iejimo kabejo iskabos: "Fur Hunde und Polen 

~ 

Eintrit verboten" (Sunims ir lenkams iejimas draudzia-
mas). Be to, lenkai atlape turejo nesioti geltoname fo
ne raidy "P", tai reiske lenkas, - taip, kaip vokieCi4 
okupacijos metais Kaune tydai turejo nesioti atlape rai
de "J" (Jude). Iki tydai buvo suvaryti i lagerius, jiems 
buvo draudziama vaiksCioti saligatviais, jie turejo eiti 
gatve, salikele. 

Gavys leidim'1 is SSRS konsulato KaraliauCiuje, 
1941 m.lapkriCio men. sugrizau i Lietuv'1, kur toliau stu
dijavau Vilniaus universitete ir dirbau VD Kultiiros mu
ziejuje Kaune Priesistorinio skyriaus vedeju, 0 nuo 
1944 m. rudens - ir Vilniaus valstybiniame universitete. 

Paskutini kart'1 KaraliauCiuje teko biiti apie 1956-
1957 m. Neisivaizdavau, kad bombardavimais galima 
taip sugriauti miest'1. Negalima buvo pazinti garsi4 pa
stat4, isnyko muziejai ir j4 rinkiniai. Ypac krito i akis 
vandeniu uzlieti vis'1 miest'1 SUpy bunkeriai. 
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