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LIETUVOS SENOSIOS GYVENVIETĖS -
PAGRINDINIS SENOSIOS MEDINf:S 
STATYBOS TYRINĖJIMO SALTINIS 

Senovės gyvenvietės - viena pagrindinių ir gau
siausių mūsų krašto archeologinių paminklų grupių. 
Tuometinių laidojimo paminklų kasinėjimai teikia 
daugiau duomenų žmonių dvasinei kultūrai pažinti, o 
tyrinėjant tas gyvenvietes, sukaupiama nemažai bui
tinės medžiagos, atspindinčios vieno ar kito laikotar
pio kasdieninĮ žmonių gyvenimą. . 

Paprastai gyvenvietės būdavo Įrengiamos Įvairaus 
dydžio bei formos kalvgse ar kiek pakilęsnėse vietose -
prie upių, ežerų, pelkėtų daubų. Jos atpažĮstamos iš 
tamsios spalvos; dažniausiai su angliukais maišytos 
žemės sluoksnio, kuriame aptinkama Įvairių senovės 
žmonių daiktų: akmeninių, kaulinių, metalinių darbo 
Įrankių, ginklų, papuošalų, molinių puodų šukių bei 
medinių statinių liekanų. 

Manoma, kad seniausios gyvenvietės mūsų krašte 
atsirado maždaug prieš 11-12 tūkstančių metų, kai 
čia atsikėlė pirmiej i žmonės (75, 3-96; 117, 19-94). 
Slenkant šimtmečia~s, jos praėjo gana ilgą ir sudė
tingą raidos kelią: nuo akmens bei žalvario amžiaus 
neĮtvirtintų gyvenviečių iki medinių bei' mūrinių pilių 
statybos ir atskirų kaimų; net miestų susiformavimo. 
Per tokĮ ilgą laikotarpĮ ne kartą keitėsi gyvenviečių 
forma, dydis ir jose buvusių Įvairios paskirties statinių 
forma bei konstrnkcij a. 
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Senovės gyvenvietės skirstomos į .dvi pag~in.dine.s 
grupes: neįtvirtintas ir įtvirtintas, kunos atsk1ra1s la1-
kotarpiais įgydavo vis kitokių formų. Pa:staruoju met~ 
skiriama keletas pagrindinių jų tipų: 1 - akmens 1r 
žalvario amžiaus neįtvirtintos gyvenvietės, 2 - pilia
kalniai, 3 - piliakalnių papėdžių neįty~rtinto~ ir įtvir
tintos gyvenvietės, 4 - toliau nuo. p~liakalmų ~~v~· 
sios vėlesnės neįtvirtintos gyvenvle~es, 5 - munnes 
pilys, 6 - senovės miestai. . . .. v. 

. Siame leidinėlyje detaliau aptars1me IkI s101 ar· 
cheologų mažai liestą senovinę medinę ?ta~y~ą .Li~t~· 
voje. Gyvenamieji, ūkiniai pastatai bei Įva1rus ĮtV1~1. 
nimai visais laikais sudarė vieną pagrindinių žmomų 
materialinės kultūros element,ų. Neturėdami duome
nų apie vieno ar kito istorinio laikotarpio statinius, 
negalime susidaryti bent kie~ pHnesnio ~ų. ~aik~ 
vaizdo. Dėl to suprantama, kodel aktualu tyrmeti mi-
nėtas senienas. . 

Iki šiol daugiausia duomenų apie statini~_s sukaup· 
ta iš tyrinėtų piliakalnių bei prie jų buyusIŲ s~noves 
gyvenviečių. Apie kitų, yp~Š.akmen? ?e1 žalv~r~o am· 
žiaus, neįtvirtintų gyvenvlec1Ų medlm~s. stattmys tu· 
rime dar palyginti nedaug archeologmes medziagos 
ir beveik visa ji paskelbta ir išnagrinėta plačiau (27, 
59; 76; 77; 117). 

Nekalbėsime čia plačiau ir apie senųjų Lietuvos 
miestų medinę statybą, nes to meto miestiečių gyve· 
nimas turėjo savo specifiką. Tai ryškiai atspindi jų 
materialinė kultūra, taigi ir architektūra. Dėl to pas· 
tarajam klausimui plačiau nušviesti gali būti skirtas 
a tskiras darbas. 

Ir Lietuvos piliakalniai, ir senosios jų papėdžių gy. 
venvietės buvo naudojamos ilgai: maždaug nuo II 

. tūkstantmečio pr. m. e. pabaigos iki XIV amžiaus. Bet 
daugumoje gyvenviečių pradėta gyventi vėliau: maž· 
daug nuo I tųkstantmečio pr. m. e. antros pusės ir dar 
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vėliau. Taigi anksčiau minėtą chronologiją turėsime 
galvoje ~. ~agri~ėd~T?i mūsų užsibrėžtą klausimą. 

PradZiOje apie sias gyvenvietes pateiks ime kiek 
bendrų duomenų. 

LIETUVOS PILIAKALNIAI 
IR JŲ PAPĖDZIŲ GYVENVIETĖS 

~ili~k.aln.iai - yieni į?om.iausių, įspūdingiausių ir 
labiausla1. ~letuvoJe paplttuslŲ archeologinių pamink
lŲ,. neatskm.ama kraštovaizdžio dalis. Įvairaus dydžio 
bel formos Įų.yra g.~na .dJdelėje ~eritorijoje: maždaug 
n~o .. Uralo Iki Ba~tiĮ?s Juros, taip pat Lenkijoje, Vo· 
k~e.bJos I?emokr~tme}e Respublikoje, tačiau Lietuvoje 
plhakalmų tankiausIa. Dabar turimais duomenimis 
jų ~:~ d.augiau k~ip 900, kai tuo tarpu Latvijoje pri~ 
sk~lclUoJama apie 400, o Estijoje - tiktai daugiau 
kaip 100. . . 

pa:.11 tū~sta.ntn:etyje pr. m. e. dabartinę Lietuvos 
te:lt~nJ~ p.as.le.ke pirmieji .~etalo, iš bronzos paga· 
m~nt~~ ?lr~I~I~1. !'Je!rukus Jie pradėti gaminti ir vie· 
tOJe IS Įveztmes zahavos. Atsiradus metaliniams dar· 
bo. įranki~n:s, sp~rč.iau pradėjo vystytis žemdiroystė 
bel gyvuhmpkyste, lr kal v kurios giminės pamažu su
kay~~ dau!p~u .turto, ypac gyvulių. Visa tai žmonėms 
r~lk~J? pabkl~lau sau.g?ti nuo kitų, neretai priešiškų, 
g~mlmų. Todel !1esydetmgos .konstrukcijos medinės 
uztyaros, s.augoJuslOS gyvenvietes, kaskart vis labiau 
netiko. Kal kurios bendruomenės. maždaug jau nuo 
IX-:-V~I~ a: pr. ~. e. s.a,:o gyv~nvietėms pradėjo ieš· 
koh pnesul sunkiau pnemamų lr patogių gyventi vie· 
!1J !9~, .89; 95, 30; 35, 100). Tam geriausiai tiko sta· 
claslaltes ~~~yos, iš. keli~ pusių apsaugotos natūralių 
gamtos kl~u.cIŲ: ~PIŲ, ezerų, pelkių bei gilių daubų. 
Be to, pasmnktoJe gyventi kalvoje iš lengviau priei-
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namų pusių padarydavo įvairių dirbtinių kliūčių: bū
davo stačiai nukasami kalvų šlaitai, viršuje aplygintų 
aikštelių pakraščiai apjuosiami įvairiomis iš pradžių 
dar nesudėtingos konstrukcijos medinėmis užtvaro
mis, o vėliau - iš žemių supiltais ir mediniais rąstais 
bei akmenimis sutvirtintais pylimais ir grioviais. 

Kiek vėliau negu piliakalniuose, kaip matysime, 
pradedama gyventi ir jų p'apėdėse. Dabartiniais duo
menimis, kai kuriuose, ypač pietų bei vakarų, Lietu
vos rajonuose tOKio tipo gyvenvietės įsikūrė dar 
I tūkstantmečio pr. m. e. antroje pusėje (19, 23-29; 
102, 58; 104, 27). Tačiau intensyviausiai į jas pradėta 
keltis maždaug nuo I m. e. tūkstantmečio vidurio ir 
dažniausiai kartu-su prie jų stovėjusia medine pilimi 
apleidžiamos net II tūkstantmečio pradžioje . . R-ai ku~ 
rios jų jau maždaug nuo I m. e. tūkstantmečio vidurio 
buvo apsaugotos grioviais (Daubariai, Mažeikių raj.), 
medinėmis, akmenimis sutvirtinfomis (Jautakiai, Ma
žeikių raj.) bei paprastesnėmis medinėmis (Norkūnai. 
Prienų raj.) gynybinėmis užtvaromis. 

Neįtvirtintų, vadinamųjų atviro tipo, gyvėnviečių 
paprastai aptinkama jau toliau nuo piliakalnių, taip 
pat paki1esnėse vietose arti vandens. Jos dar mažai 
tyrinėtos. Dėl to šiuo metu sunku pasakyti, ar buvo 
apsaugotos kokiomis nors gynybinėmis užtvaromis. Iš 
turimų duomenų aiškėja, kad kai kuriuose Lietuvos 
rajonuose atviro tipo gyvenvietės buvo ap gyventos 
dar I tūkstantmečio pr. m. e. antroje pusėje ber mūsų 
eros pradžioje (Kukiai, Zastaučiai (Mažeikių raj.), 
Kaireliai, Zeimelis (Pakruojo raj.) ir kt.). Tačiau dau
guma jų vis dėlto atsiranda jau I m. e. tūkstantmečio 
viduryje bei antroje pusėje. Dalis, ypač ankstyvesnių, 
tokių gyvenviečių išnyksta jau, mūsų eros pradžioje 
(Kukiai, Zastaučiai, Zeimelis), kitos, įsikūrusios mūsų 
eros pradžioje, apleidžiamos I !'n. e. tūkstantmečio 
antroje pusėje (Balkasodis (Alytaus raj.), Galeliai 
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(Utenos raj.), Marvelė (Kauno m ) . 
traukos gyv:enta maŽdau ._ ' dar kItose be per-
Tf tūkstantmečio pradžioJe n(R: n:u~1Į ~ros pradžios ir 
~-XIII a., daugėjant krašte alTe IaI): ~e t?, ypač 
dlr~a~ų.laukų plotams, iki tolgyvento]ų lr dI~ėjant 
kU~lasl lr naujos gyven . t. negyv.ento.se VIetose 
(Pakruojo raj.) ir kt) Ta~le/k' .(ge~elkonlai, Liesai 
meF.ai, kurių dalis n~r'etai m

a
.s . lrt ĮXvallraus dydžio kai-

lesnIu v t· . Imma II-XIVa' . ose rasy Imuose šalr . v. • Ir ve-
vienas toks senovės kaim /nL~ofe. ~aclau iki šiol nė 
nefyrinėtas, ir duomenų :pI~ .Ie utvoJ e. archeologų dar 

le ]ų s atmlUs neturime. 

PiJiakalnių ir jų papėdžių sen . 
gyvenviečių tyrinėjimai ŲJŲ 

. Bene anksčiausiai mūs k ši .. 
de!ll~s! .~atraukė geriaUSi~ l~: d~ praeltl.es tyr,inėtojų 
ryskIaI IS aplinkos išsiskir' u le~ ~azĮstaml, gana 
padavimais bei legendom ~anty~, .da~nl.a~siai ivairiais 

. Dar XVI a. istorikas .Ms ap~~mh p.lhakalniai. 
L~etuvos bei gretimų krašt . f~n]~ovskls, .tyri?ėdamas 
LIetuvos piliakalnius ir tŲ s .01'.1] .ą, lanke kal kuriuos 
riems Lietuvos kunigaikš~i~~es~] uos ~~is.kirti atski
(!-,.tenos raj.) piliakalni jis I ~k' kavY~dz.IUJ~.Pakalnių 
plhes vieta. al e umgalkscIO Utenio 

. ~abiau domėtis Lietuvos T k I .. 
!lIU. saltiniu pradėta tiktai xrt la a n~~I~ kaip istori
e~e sparčiau plėtotis kapita1' t P1'.a dZlO] e,. kai krašte 
reJo ~acionalinis judėjimas Is~m~1 s.ar:tyklai, sustip
laldo]lmo paminkl k .. : . aVIentaI asmenys be 
kiek daugiau duom~n a~!1~e]a .Ir p.iliakalnius. TaČiau 
atliktus piliakalnių ka~i~ll.~ tIktaI apie .. P. Vi1činskio ' 
bų paskatintas, 1836 in ) :s'. ~'. Stn]kovskio dar
Pakalnių bei Narkūn . ]IS asm.e]o savo apylinkės 
k?j? ~unigaikščio Ut~i~U~~{~OS r~].) piliakalnius, ieš
nne]lmų aprašymo br' v •• lebs .vletos .• Smulkesnio ty-

, ezmIŲ el ten surinktos archeo-
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. rk IY ' tuometinėje perio-
loginės medži~~os ~erb~~ ~~o~~~ų aiškėja, kad tiktą~ 
dinėj~ spau.dl?J~ )~~o eaikštelės pakraščiuose. buvo ?p
Narkunų pl la a - .' I k nis kun ame rasta 
tiktas iki 2 m st?rio kultur;.msk~~l~ s gel~žinis ietiga,Hs 
nemaža keramlkos,y~y~u lyŲ .! .- apuošalų da~'Ų' 
. k Ykokių susilydziUS1Ų zalvarmlŲ P t t t· et lr az y. metu sunku nus a y 1 
Tačiau iš t~ ~uomenų. SIUO chronologiją, neaišku ar 
tikslesnę ml?~:Ų kP~:l1:~~ medinių statinių pėdsak~. 
ten buvo apti a .o IŲ 'Yliko ir apie XIX a. vidurYje 

Nedaug du?~e~ų. ~ Kondratovičfaus-Sirokomles 
E ir K. TiškevlclŲ el .' ., b' Kernavės (Sirvin-
atliktus Tr~kų pusI~s:.l1O ~{I~~al;ilų kuriuose ieškota 
tų raj.) ir JOs yapy. m IŲ 'p l .. 'mus Duomenys plačiau 
legendin.ių poz~~~i' tyr~e~;ogin~ medžiaga neišlik? 
neskelbti, o s~r~~. a. arc davė žinių ir apie tuose pl-
Taigi šie kasmejln:tal ne .' statinius. 
liakalniuose buvusiUS m.edE~~~vos piliakalnius XIX a. 

Siek tiek duo.m~nų apie.. Vilniaus senienų mu
pabaigoje p3:t.elke tuom~~~~~kiS bei V. Sukevičius. 
ziejaus ved.eJas F: Po. tiktai žvalgė piliakalnius ~r 
F. pokro.vskls ~ayg~ausl~iktus radinius, o V. Suke':'l
surinko J1J. pa;rlr.sĮ!lg a)ūnų ir Dubičių (Varėnos raj.) 
čius bande kasme I epe ie tuos kasinėjimus ne
piliakalnius. Bet duomenų ap 
išliko. y. . Lietuvos medinių sta-

Daugiau medZiagos senų\ų .y XX a pradžioje ty-
tinių rai.d~i nuš.vie~i y~uka~ilt pl:minklų ir tuomet ka
rinėtų plha~almų. ac~au imo mėgėjai. Antai XX a. 
sinėjo be ti!1kamo pa~lr.enk~s 1- Vasilčikovas Jurbarko 
pradžioje vletoys d~.an.t;m. '. aždau o 4 m2 dy
piliakalnio aikstelde ~ka~e ~~;i~O nem~fa geležinių 
džio keturk~n:tpes uo .es lreili lų, cilindrinių spynų 
masyvių strehų antgal1~, p. ~, k·tų daugiausia X
raktų, žiestų 1 pu.o~ų s~~~~ l~ač~au jokios fiksacinės 
XIlI a. arch~o ogmllŲkra I ne'maža radinių dingo. To
medžiagos JIS nepa 1 o, o 
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dėl neaišku, ar ten buvo aptikta kokių nors medinių 
statinių liekanų. 

Daugiau duomenų išliko apie Peterburgo Archeo
logijos instituto studento V. ' Kaširskio 1907-1908 m. 
Mažulonių (Ignalinos raj.) piliakalnio kasinėjimus. 
Tuomet šiaurinėje ir šiaurės rytų aikštelės bei pylimo 
dalyse jis ištyrė didesnį kaip 100 m2 plotą. Aikštelės , 
viduryje kultūrinis sluoksnis buvo tiktai 20-30 cm 
storio, o pakraščiuose prie pylimo - net 5-6 m. Nors 
tyrinėtoj as nepaliko smulkesnio paminklo kasinėj imų 
aprašymo, planų bei fotonuotraukų, tačiau prie pyli
mo, be įvairių jo surinktų ir iki šiol išlikusių daugiau
sia II tūkstantmeči6 pradžios dirbinių, buvo aptikta ir 
sudegusių medinių XII-XIII a. statinių liekanų; o 
tai vertingas šaltinis to meto Lietuvos gyventojų me
dinei statybai tyrinėti. 

XX a. pradžioje Lietuvos piliakalnius intensyviai 
žva'lgė ir tyrinėj o žinomas lenkų antropologas ir so
ciologas L. Kšivickis. 1902-1913 m. jis kasinėjo Bu
bių (Siaulių raj.), Darbutų, Gabrieliškių-Naukaimio 
(Raseinių raj.), Dūkšto (Ignalinos raj.), Moškėnų
Laukupėnų, Petrešiūnų (Rokiškio raj.), Veliuonos 
(Jurbarko raj.) bei Vorėnų (Molėtų raj.) piliakalnius. 
Tyrinėjant daugelyje šių piliakalnių aikštelių buvo 
atidengtas jau nemažas plotas ir greta kitos archeolo
ginės medžiagos aptikta įvairių medinių I-XIV a. 
statinių liekanų. Didesnė radinių dalis išliko, o dau
gelio piliakalnių kasinėjimų duomenys paskelbti. Si 
medžiaga svarbi senajai medinei Lietuvos statybai 
pažinti. 

Prieš Antrąjį pasaulinį karą Lietuvoje daugiausia 
tyrinėti įvairialaikiai senovės kapinynai, o piliakal
niams skirta daug mažiau dėmesio. Be to, jų kasinėji
mu tuomet labiau rūpinosi tiktai pavieniai asmenys. 
Antai 1931-1936 m. žinomas Lietuvos praeities tyri
nėtojas P. Tarasenka atliko plat~snius Velikuškių (Za-
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rasų raj.) ir keleto kitų Aukštaitijos· piliakalnių žval
.gomojo pobūdžio kasinėjimus. 1933 m. minėto pilia
kalnio pietinėje aikštelės dalyje bei pietrytiniame ir 
šiaurės rytų šlaituose jis ištyrė apie 1540 m2~ plotą· 
Jame greta įvairių I tūkstantmečio pr. m. e.-I m. e. 
tūkstantmečio dirbinių aptikti ir ištirti to meto jo gy
nybinia(įtvirtinimai bei įvairių kitų medinių statinių 
pėdsakai. 

Visa šio paminklo kasinėj imų archeologinė bei fik-
sacinė medžiaga išliko. Dalis jos paskelbta. Todėl ga
lima naudotis ir senajai .LietuvoS medinei statybai ty-

rinėti. 
1928-"1934 m. Karo muziejus kasinėjo Apuolės 

(Skuodo raj.) ir Įpilties (Kretingos raj.) piliakalnius . 
. Juose padaryti pylimų pjūviai, ištirtos buvusių vartų 
vietos ir dalis aikštelių. Rasta įvairių I m. e. tūks
tantmečio ir II pradžios dirbinių; be to, nemaža s.uži
nota ir apie piliakaJnių gynybinius įtvirtinimus ir kai 
kuriuos kitus medinius statinius. 

Nors minėtų piliakalnių kasrnėjimų medžiaga išli
ko, tačiau trūksta iš:;amesnių ataskaitų bei dalies fik
sacinių duomenų. Todėl, nagrinėjant šių paminklŲ 
įvairialaikius medinius statinius, sunkoka naudotis 
ta medžiaga. 

Apskritai prieš Antrąjį pasaulinį karą, tyrinėjant 
Lietųvos piliakalnius, daugiausia dėmesio buvo krei
piama į gynybinius įrenginius. Dėl to aikštelės mažai 
tyrinėtos, ir nedaug turime duomenų apie tuomet ka
sinėtų piliakalnių aikštelėse stovėjusius gyvenamuo
sius bei ūkinius pastatus. Nekasinėtos ir piliakalnių 
papėdžių senosios gyvenvietės, nežinome, kokie įvai : 
riais laikotarpiais jose stovėjo pastatai. 

Senųjų Lietuvos gyvenviečių tyrinėjimai ypač su
intensyvėjo po karo. Tarp Pirmojo ir Antrojo pasauli
nių karų Lietuvoje plačiat1 buvo kasinėti tiktai 3 pilia-
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kal~iai ir ~ar aštuoniuo~e atlikti žvalgomieji tyrinėji
mai,. ~ po ~ro nuoduglllau kasinėta net dau iau k . . 
7~ pI.hak~llllŲ, 24 s.enosi? s papėdžių gyvenvi~tės d al~ 
giau nei 10 atviro tipo neįtvirtint '. ~~ 
(1 pav.). Didesnę šių paminklų dalį (yr~j~nti~~~~ 

. 1 
C2 

"3 
A~ 
. 5 
06 

, . 

1 pav. Tyrinėti piliakalniai ir . . . 
J _. kasinėti piliakalniai 2 _ .. !Ų. ~yvenvletes: 
kat~ėtos. piliakalnių papėdži~va~~~~l1ej.1 tkaSmejlmai piliakalniuose, :3-
ill la almų papėdžių gyvenvietėse 5~kle. sįt 4 - žyalg~mlejl kasinėjimai 

6 _ žvalgomieji kasinėjimai neal·~~~rtf~t neĮtvlrtmto~ ~yvenvietės, ose gyvenvletese . 

vos TSR Mokslų Akademi' It·· . . 
Vilniaus valst bini V JOs s OrIJos mshtutas ir 
kasinėjo Lietu~os ~SR' :tf.:>uko u!1iyers~~etas. Kitus 
nė-metodinė kultūros u. ~~os mllllstenJos Moksli
minklų kėmservavimo Pi~mutŲ aPLs~utgos taryba,. Pa-aS,le uvos TSR IStO-
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viršuje stovėjo medinės gynybinės užtvaros (Aukšta
dvaris, Imbarė). Dar kiek anksčiau apgyventuose pi
liakalniuose (Narkūnų, Nevieriškių, Sauginių) tokių 
užt,varų liekanų aptinkama tiesiog ant pirminio kal
vos paviršiaus, taip pat aikštelių pakraščiuose, ties 
pačiu šlaito kraštu (3 pav.). Nors tikslesnę šių užtva
rų konstrukciją dabar dar sunku apibūdinti, tačiau 
.tųrimi duomenys rodo, kad užtvaros dažniausiai bū
davo iš statmenai maždaug kas 1 m vienoje eilėje iš
ilgai pylimėlio Į žemę Įkaltų 10-20 cm storio medinių 
stulpų, Į kurių tarpus horizontaliai vienas ant kito 
būdavo prikloj ama panaša us storio rąstų. Kartais 'to
kios užtvaros darytos iš kelių viena prie kitos pasta
tytų sienų, sujungtų taip, kad susidarė tarsi vienguba 
a.pie 1-1,5 m pločio užtvara. Pavyzdžiui, tokiO' tipo 
užtvaros liekanų, datuojamų II-I a. pr. m. e., aptikta 
Aukštadvario piliakalnyj e (22, 46-47). Minėta.ĮTIe 
Narkūnų piliakalnyje tarpas tarp abiejų stulp aviečių 
eilių buvo 0,6-0,7 m, o tarp stulp aviečių eilėse - tik 
10-14 cm (94, 88-89; 95, 30-31). Stulp avietės čia 
10-18 cm skersmens. Panašios konstrukcijos užtva
ros pėdsakų aptikta ir Nevieriškių piliakalnio apati
niame kultūrinio sluoksnio horizonte (35, 96-97). 

Kiek vėlyvesniuose, jau I tūkstantmečio pr. m. e. 
antros pusės, vakarų Lietuvos piliakalnių (Imbarės, 
Sauginių) sluoksniuose aptikta jau kiek platesnių, 
maždaug per 1-2 m viena nuo kitos nutolusių, medi
nių gynybinių dvigubų sienų liėl}anų (27, 62). Spren
džiant iš sukauptų duomenų, atrodo, kad jos buvusios 
su stogais. Kartais tokių piliakalnių medinės gynybi
nės sienos nuo natūraliomis gamtos kliūtimis labiau 
apsaugotų piliakalnio pusių būdavo ir viengubos 
(Sauginiai) . 

Ankstyvųjų piliakalnių gynybinės užtvaros dažna} 
dar papildomai būdavo sutvirtinamos akmenimis, ku
riuos dėdavo iš vienos užtvaros pusės (Sauginiai) , 

16 2 V. Daugudi! 
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kitais atvejais - iš abiejų (Auk~tadvaris).' o dar ~i
tais - dvigubos užtvaros vidurYj.e (Imba~e) . Panas~ų 
gynybinių užtvarų p~dsa~ų aptmkama lr. da~~elYje 

, kitų Rytų Europos miskų juostos ankstyvŲjŲ pIlIakal
nių (124, 121). N edideli skirtu~a.i grei~i~usia.i pri
klausė nuo vietos sąlygų: nuo pIlIakalnIuI pannktos 
kalvos formos, jos topografinės padėties, statybinių 
medžiagų ir pan. 

Piliakalnių pastatai 

Tyrinėtuose ankstyvuosiuose ,Lietuvos p.i.liakal
niuose aptikta antžeminių stulpinės konstrukcijos ke
turkampio plano pastatų su atvirais židiniais pėdsakų. 
Daugiausia jų buvo piliakalnių aikštelių pakra.ščiuo
se, Atrodo, kad aikštelės viduryje tuomet buvo .klemas, 
kur dažniausiai pavojaus metu galėjo būti suvaromi 
gyvuliai ir laikomas kai kuris ūkio inventorius. Spren
džiant iš iki šiol sukauptų duomenų, atrodo, ka-d pa
statų konstrukcija kiek skyrėsi. 

Ryškesnių gana primityvių stulpinės konstrukcijos 
pastatų pėdsakų aptikta apatiniuose Bradeliškių (Vil
niaus raj.) ir Sauginių piliakalnių bei 1mbarės pili~
kalnio gyvenvietės sluoksniuose. Te~ rasta ~e~a~a 
daugiausia 5-10 cm skersmens beveik apvalIų. sv}e
siai pilkų žemės dėmelių', kurios liko nuo tose vietose 
lkaJtų nestorų medinių kuolų. Kuolų vietos išsi dės
·čiusios grupelėmis po 2 ar 3 greta viena kitos, o kar
tais - beveik tiesi.omis linijomis ir ' viena su kita su
daro stačius kampus. Duobutės smailiadugnės . Tai 
rodo, kad Įkaltų stulpelių galai buvo nusmailinti. Nuo
tolis tarp stulpelių dažniausiai 5-10 cm, tarp jų gru
pių - 30-60 cm. Kai kur tarp dėmelių aptikta 0,2-
1,2 m ilgio ir 5-10 cm pločio beveik tiesių. (Imbarės 
gyvenvietėfef ar kiek apvaliau užlenktais galais (Bra
deliškių piliakalnyje) tamsios žemės juostelių . Nu-
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statyta, kad jų vietose kažkada buvo 5-10 cm gy~io 
i dugną siaurėjantys grioveliai. Daugumoje jų aptIk
ta smulkių degėsių bei apdegusių molio tinko gaba
lėlių . Imbarės piliakalnio gyvenvietėje netoli tokios 
tamsios , žemės juostelės aptikta ovali 0,4XO,5 ,m dy
džio, atrodo, perdegusios rausvos smėlingo~ žem~s 
dėmė. Jos vietoje kažkada buvo iki 18 cm gylIo smal
liadugnė duobelė, kurioje a.ptikta taip pat ir smulkių 
angliukų. Iš to sprend~iama, k~~ šioje Imb~r~s gy
venvietės vietoje kadaise stovejo ga~a . l?r!~~t~v~s 
stulpinės konstrukcij~s paystatai su atvlral.s ~ldlnIa.ls: 

Sienos, atrodo, buvo is nestorų palygmtI tankiai 
i žemę sukaltų stulpelių, o 'tarpai - i~pinyti gre~či~usiai 
dar plonesniais virbais ar net medzlŲ sakomiS lr ap
krėsti moliu. Netoli šių pastatų aptikta truputis gru
bokai apskaldytų titnago gabalėlių bei lipdytų bevei~ 
lygaus paviršiaus puodų šukių . Tai rod?, kad l?as,ta~al 
priklauso tikriausiai da~. žal~a.rio an:žlaus neĮtvlrtm
tai gyvenvietei. Greta JOs pIlIakalnIO tuo metu dar 
nebuvo. Sprendžiant iš stulpelių. išsidėstymo, at~gd? 
kad pastatai yra buvę keturkampIO plano. BradelIsklŲ 
piliakalnio pastatų kąmpai kiek suapvalinti. 

Tikslesni šio tipo pastatų matmenys dar nenusta- , 
tyti. Sunku juos ir tiksliau datuoti, juo labiau kad 
Bradeliškių bei Sauginių piliakalniuos~ ši.ų pasta.tų 
horizontuose rasta tiktai po keletą nedidelių grubiai 
apskaldyto titnago bei apdegusio molio tinko g~ba 
lėlių. Panašros konstrukcijos 'pastatų pėdsa~ų ap.tIkta 
Lamp'ėdžių, Zemutinių Kaniūkų .(~auno ~aj.) ~~I Sa
mantonių neĮtvirtintose akmens lr zalvano amzlt.Į .gy: 
venvietėse (38, 56; 39, 51; 40, 68). Be to, panasIŲ Į 
aprašytuosius pastatų stulpelių pėd_s~kt.t aptikta .ir 
Narkūnų piliakalnio apatiniame kulturmlO sluoksnIO 
horizonte, datuojamame IX-VII.I a .. pr. m. erą . (94~ 
87). Taigi, galimas daiktas, tokIO tIpo pas~atru kal 
kuriuose Lietuvos piliakalniuose yra VienI anksty-
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viausių {4 pav.). Tiktai neaišku - ar, apgyvendinant 
ankstyvuosius mūsų piliakalnius, į juos buvo atsineš
tos dar žalvario amžiaus neįtvirtintų gyvenviečių sta
tybos tradicijos ar, prieš įrengiant tuos piliakalnius, 
jų vietose dar buvo neĮtvirtintos minėto laikotarpio 
gyvenvietės. 

Ankstyvuosiuose piliakalniuose dažniau aptinka
ma jau patvaresnių, tvirtesnių irgi keturkampio plano 

4 pav. Sauginių itvirtinta gyvenvietė (rekonstravo autorius ir 
architektas S. Lasa vickas) 

stulpinės konstrukcijos antžeminių pastatų su juose 
buvusiais atvirais įvairios formos židiniais pėdsakų. 
Tai beveik tiesios, dažnai tarp savęs stačius kampus 
sudarančios, maždaug 20-35 cm skersmens apvalių 
tamsių žemės dėmių eilės, likusios nuo vertikaliai į 
žemę Įkaltų stulpų. Tarpai tarp stulpų būdavo užpiI
domi horizontaliais panašaus storio rąstais ir apkre
-čiami moliu. 

Ryškesnių tokių pastatų pėdsakų aptikta Aukšta
-dvario, Narkūnų, . Nevieriškių piliakalnių bei Paplie
nij?s (Telšių raj.) piliakalnio gyvenvietės apatiniuo-
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se sluoksniuose. Tačiau bene geriausIaI jie maty,ti 
pastaraisiais metai? tyrinėtame N arkūnų 'piliakalnyje, 
ypač trečiame plote. Remiantis čia aptiktų stulp avie
čių bei tarp jų buvusių atvirų židinių išsidėstymu, nu
statyta, kad dar II tūkstantmečiO" pr. m. e. pabaigoje 
bei I tūks,tantmečio pr. m. e. pradžioje šio piliakalnio 
aikštelės pakraščiuose stovėjo keturkampio plano 6-
8 m ilgio ir apie 3 m pločio stulpinės konstrukcijos 
antžeminiai pastatai, turėję net po 2-3 židinius" ku

'rie priklausė atskirose patalpose gyvenusioms pori-
nėms šeimoms (94, 88; 95, 30). 

Gana įdomios konstrukcijos yra pastatuose aptikti 
židiniai. 1976-197,8 m. tyrinėjant, Narkūnų piliaka'l
nyje jų atidengta net 12. Zidiniai įrengti iš didokų ak
menų, su dėtų daugiausia 1-1,2 m skersmens ratais. 
Kartais akmenys surišti moliu. Plūkto molio sluoks
nelis dažniausiai aptinkamas ir po akmenimis. 

Analogiškų židinių rasta ir minėtame Nevieriškių 
piliakalnio maždaug vienalaikiame sluoksnyje buvu
sių tokio tipo pastatų vietose (35, 95-96). Kiek pana
šių, irgi iš akmenų krautų apskritos formos ir apie 
1 m skersmens židinių liekanų rasta dar 1909-1911 
m. L. Kšivickio tyrinėtuose Moškėnų-Laukupėnų bei 
Petrešiūnų piliakalnių kultūrinio sluoksnio apati
niuose horizontuose (43, 8-14; 44, 4-6). Tiktai šių 
piliakalnių židinių akmenys, atrodo, nebuvo surišti 
moliu. Todėl židiniai labiau primena Narkūnų bei 'Ne
vieriškių piliakalni.ų ankstyvuose sluoksniuose aptik
tuosius. 

Aukštadvario piliakalnio. apatiniame kultūrinio 
sluoksnio horizonte, datuojamame II-I a. pr. m. e., 
aptiktų židinių' pėdsakai skiriasi nuo jau minėtų (22, 
44). Tai dažniausiai ovalo ar netaisyklingos formos 
0,5-1,2 m dydžio apdegusio molio ploteliai, prie ku
rių kartais būdavo randama vidutinio dydžio neretai 
apdegusių akmenų. Nors šio piliakalnio anks~yvasis 
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kultūrinio sluoksnio horizontas buvo suardytas, tačiau, 
galimas daiktas, ir čia kažkada būta židinių, panašių . 
i minėtus Narkūnų bei Nevieriškių. 

Atskirai reikėtų ' aptarti kažkokio tarsi pusiau že
minės tipo statinio liekanas, a,ptiktas L. Kšivickio 
1909 m. tyrinėtame Dūkšto piliakalnyje ir datuojamas 
I tūkstantmečio pr.-m. e. antra puse (42, 14-15; 49, 
115). Statinys aptiktas apie piliakalnio aikštelės vi
durį . Tai keturkampė 6X 12,5 _m dydžio pietryčių
šiaurės vakarų kryptimi gilėjanti duobė. Jos pietryčių 
galas 0,5 m gylio, o šiaurės vakarų ka:mpe - 3,5X6 m 
dydžio ir iJ<i 1,5 m gylio įdubimas. Jame netoli vienas 
nuo kito matyti. beveik apskri.ti 1.-1,5 m skersmens 
apdegusio Įllolio ploteliai,-tarp kurių vietomis paste
bėtas iki 26 cm storio pelenų sluoksnis. Tai rodytų, 
kad čia buvę kažkokie židiniai .. Be to, Įdubime rasta 
lipdytosios brūkšniuoto paviršiaus keramikos, keletas 
kaulinių neaiškios paskirties dirbinių bei gyvulių 
kaulų. 

Panaš.ių statinių liekanų kituose tyrinėtuose Lietu
vos piliakalniuose neaptikta. Apskritai pusiau žemi
nių tipo pastatai senovės baltų gentims nebūdingi 
(122, 281-282). Jų liekanų dažniausiai aptinkama Į 
šiaurę nuo baltų tuomet gyvenusių suomių-ugrų bei 
i pietus ~ rytų slavų genčių teritorijose. Senovės bal
tų gentys gyveno antžeminiuose stulpinės konstrukci
jos pastatuose. Kai kurių kalbininkų nuomone, šitai 
rodytų ir žodis "šulas", reiškiąs stulpą. Tai senas bal
tų kilmės žodis, išlikęs iki šiol kaimyninėse baltarusių, 
rusų, ukrainiečių ("rnYJIo") bei lenkų kalbose; maž-

. daug toje teritorijoje, kur senovėje gyveno baltų gen
tys, stačiusios antžeminius stulpinės konstrukcijos 
pastatus (108, 170). 
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Piliakalnių gyvenviečių pastatai 

Prie ankstyvųjų, ypač I tūkstantmečio pr. m. e. ir 
mūsų eros pradžios, piliakalnių gyvenviečių randa
ma ~~r retai: Sukaupti duomenys -rodo, kad jų kiek 
anksciau atsirado p~etų bei vakarų Lietuvoje (19, 
2?--=-:39; -102, 5). ~alp minėta, dauguma šių gyven
vleclŲ nuo seno ariamos. Todėl kultūrinis sluoksnis o 
kartu ir Įvairios statinių liekanos būna gerokai ap~r-

. dytos. . 
~ieK geriau ~šlikusių stulpinės konstrukcijos pasta

tų. peds.a~ų ap~lkta 1959-1962 m. tyrinėtoje Paplie
ll1j_OSv p.lhakalnlO. J~yvenvietėje: Remiantis lipdytąja 
bruksnIUoto paVIrSIaus keramlk$l bei ža lvarine srai
gin~ Įvija, jie datuojami I tūkstantmečio pr. m. e. vi
dUriu (19, 38--;-39). Tyrinėjant aJ"dtiniame kultūrinio 
sluoksnio horizonte aptikta 1,5-4 m ilgio, 17-41 cm 

~ skersmens, 7-40 cm gylio p~r 0,75-1 m viena nuo 
kitos nutolusių stulp aviečių eilių, kurios neretai su
darė stačius kampus. Taigi pastatai buvo keturkam
pio plano, tačia.u tikslesnių jų matmenų nustatyti ne~ 
pavyko. . . 

Greta minėtų stulpa.viečių kai kuriose vietose rasta 
ir suardytų atvirų židinių liekanų. Tai iki 1 m skers
men~ taJ?~ios že~~s dėmės, kurių pakraščiuose aptik
ta VidutIniO dydzlO akmenų. Taigi atrodo, kad šie 
židiI?ia.iv b.uv~ Įren.gti p·~naši.ai kaip minėti Narkūnų, 
NevlerIsklŲ lr kal kUriŲ kItų ankstyvųjų Lietuvos 
piliakalnių stulpinės konstrukcijos pastatuose buvę 
židiniai. 

Atviro tipo gyvenviečių pastatai 

. At~iro tipo gyvenvietės Liętuvoje, kaip ir dauge
l~je ~I!~ Europo~ ~raštų, Įsikūrė tada, kai čia pasirodė 
p.lrm~~j~ gy~entoj~l, t. Y'. dar akmens amžiuje. Kai !m
riOS IS JŲ LietUVOje egzistavo dar ir I tūkstantmetyje 
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pr. m. e. bei mūsų eros pradžioje, kai čia jau buvo 
apgyventa ir dalis piliakalnių. Tai minėtos Kukių, 
Samantonių, ZemuHnių Kaniūkų ir kai kurios kitos 
senovės gyvenvietės. Jos taip pat buvo prie vandens, 
pakilesnėse vietose, neretai antroje ar trečioje teraso· 
je (116, 14-16). Dauguma tokių gyvenviečių irgi nuo 
seno ariamos. Todėl jose stovėjusių pastatų pėdsakai 
dažniausiai būna blogai išlikę. 

Iš turimų duomenų sprendžiama, kad tai buvę ant
žeminiai, stulpinės konstrukcijos, ovalaus ir ketur
kampio plano pastat-ai su atvirais židiniais. Neretai 
tarp stambesnių, 30-40 cm skersmens, stulp aviečių, 
nutolusių viena nuo kitos dažniausiai per 1 m, būna 
Įsiterpusių ir mažesnių, tik 10-20 cm skersmens kuo
lų vietų. Prie jų kartais aptinkama ir apdegusių ne
didelių molio gabalėlių (Zemutiniai Kaniūkai). Iš to 
sprendžiama, kad pastatų sienos dažnai būdavo išpi
narnos virbais arba net plonesnėmis medžių šakomis, 
papildomai sutvirtinamos stulpeliais ir apkrečiamos 
moliu (39, 77). Atskirose Lietuvos srityse šių pastatų 
vietose rasta kiek kitokios konstrukcijos židinių. 

Nemuno vidupio pakrančių I tūkstantmečio pr. m. 
e. atviro tipo gyvenviečių sluoksniuose aptikti židiniai 
buvo Įrengti 0,25-0,9 m skersmens ir maždaug tokio 
pat gylio smaiIiadugnėse duobelėse, kurios'e dažniau
siai randama sudegusių spygliuočių medžių angliukų, 
rečiau - apdegusių molio tinko gabalėlių, gyvulių 
kauliukų, titnago skeltelių bei lipdytų puodų šukių 
brūkšniuotu ir grublėtu paviršiumi (Zemutiniai Ka
niūkai) . 

Vakarų Lietuvoje 1973- ir 1976 m. plačiau tyrinėta 
tiktai viena aprašomojo laikotarpio gyvenvietė, esanti 
Kukių k., kairiajame Varduvos upės krante, pakiles
nėje vietoje, prie XII-XVIII a. kapinyno šiaurinio 
krašto. Apatiniame jos kultūrinio sluoksnio horizonte 
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aptikta Įvairaus dydžio stulp aviečių bei atvirų židinių 
~Iekanų. Dalis stulpaviečių buvo 20-30 cm skersmens 
11' dažnia.usiai i~sidėsčiusios eilėmis per 0,5-1 in vie
na nuo kItos. Kitur per 5-50 cm vienas nuo kito buvo 
s~kv~1ti ~i~tai 5-~0 c~ ' storio kuolai. Kai kur stulpa
v~ecIŲ eiles sudare stacius kampus. Tai rodo kad tose 
vlet~~ę senovėje. stovėję antžeminiai stulpi~ės konst
rukCIJOS past~tal b;t,vo keturkampio plano. 

. An~styvaJame SIOS gyvenvietės kultūrinio sluoks
nIO honzonte.aptikta lipdytosios brūkšniuoto ir šiurkš
taus paviršia.us keramikos.' ~itnaginis strėlės antgalis, 
apskaldytų titnago gabalehų, Įtveriamasis akmeninis 
kIrvukas, ~.alvarin_ė .a~inė segė .. Iš radinių sprendžia
:na, kad .Sl~ kultu.n~l1o sluoksnIO horizontas, taigi ir 
JaI?e aptikti stul~mes konstrukcijos pastatų pėdsakai 
pnklauso dar I tukstantmečiui pr. m. e. ir mūsų eros 
pradžiai (12,81). 

Kiek vėlesniuose, jau I m. e. tūkstantmečio šios 
grven~ie~ės slu.o~s?iuose panašių pastatų židinia'i kiek 
dIdeSnI, ĮrengtI Iki 1,2-1,5 m skersmens ir iki 08-
! m .gylio taip pat smailiadugnėse duobelėse. Ka;tais 
JŲ Vidus dar būdavo išplūktas moliu. 

I:-IV m. e. a. ĮTVIRTINIMAI IR PASTATAI 

.. Ąpt~riamuoj u laikotarpiu Lietuvoje ypač intensy
VIallS ~letos balų rūdos imta gaminti geležis. Į-IV m. 
e. a. pr!kl~uso ir dyalis pil.iakalniuosv~ ~ei jų papėdžių 
gyv~nvletese (Aykstady.ano, _Ne:nencmes, Paplienijos) 
apt~~tų kro~!1e.IIY gelezl~s rudaI lydy ti liekanų . Pato
bulejo ~~lezmlal .~arbo Įrankiai, ir pagausėjo jų. Dėl 
~o. sp.arcla~ pradejo augti gamybinės jėgos ir kartu 
IrtI plrmykstė bendruomeninė santvarka. Visa tai al
~~spindi ir šio laikotarpio piliakalnių bei jų gyvenvie
CIŲ archeologinėje medžiagoje. I-IV m. e. a. dalis 
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ankstyvųjų· piliakalnių (Pamiškės, S~uginių) ap~e!
džiama, kiti (Dūkšto, Narkūnų) paI?azu t~mpa lal~l
nomis slėptuvėmis, kur per p.ayoJ.Ų. sube.g~avo J Ų 
papėdėse gyvenę žmonės. D~r ~lh plha~al.l!l~l (Bogu
tiškės (Svenčronių raj.), Moskenų, NevlenskIŲ, . Pet.r~
šiūnų, Paželvių, Vorėnų) (5 pav.) buvo naUdOjamI lr 

5 pav. Gabrieliškių piliakalnis 

pirmaisiais mūsų eros ~m!iais. D.alis apyari~mojo lai
kotarpio piliakalnių (~ykstadvano, Bra}u?les, Brad~~ 
liškių, Imbarės, MaIsIagalos, N;!llencm~s) . kar~als 
naudoti net ir I m. e. tūkstantmeclO pabaIgoje bel II 
pradžioje. . . . . . 

. . Pirmųjų mūsų eros amžių Lietuvos plhakalplal .to: 
pografine padėtimi l:ei išorine !?rma dar labaI .. ~rhml 
ankstyvesniems, I tukst~ntmeclO .~r.. m. e., pII~~k.al
niams. Tiktai daugumos JŲ (Boguhskes, G~bne~lskIŲ) 
šlaitai jau beveik ištisai stačiai nukastr. SIO laikotar: 
pio piliakalnių dažniausiai ovalios aikštelė.s p.apr~~ta l 
būna jau kiek mažesnės negu ~nkstyvesnIŲ lr uZlma 
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600-1200 mQ plotą. Tačiau yra tiktai apie 100-
150 m2 ploto aikštelių (Migonių, Ziegždrių (Kauno 
raj.) piliakalniai). 

P~Jiakalnių kultūrinis sluoksnis storiausias jų aikš
telių pakraš€iuose; dažnai būna net 1-2 m storio. 
Sio laikotarpio sluoksnyje aptinkama jau daugiau ra
dinių: geležinių į abi puses siaurėj ančiais ašmenimis 

. peiliukų, nedidelių pjautuvėlio formos peiliukų, ylų, 
geležinių lazdelinių smeigtukų, nedidelių žalvarinių 
Įvij inių ir su rakto formos skylute antsmilkinių, trina
mųjų girnų akmenų, sudegusių daugiausia ankštinių 
javų grūdų, įvairių, daugiausia naminių gyvulių, kau
lų, lipdytosios brūkšniuoto, šiurkštaus, neryškiai grub
lėto bei gludinto paviršiaus keramikos, taip pat me· . 
dinių statinių-liekanų. 

Piliakalnių įtvirtinimai 

Sprendžiant iš turimų duomenų, atrodo, kad masų 
eros pradžioje dauguma Lietuvos piliakalnių stipres
nių ir sudėtingesnių įtvirtinimų dar neturėjo. Aikšte
lių . pakraščiuose dažniausiai būdavo 0,5-1,5 m aukš
č io ir 2-3 m pločio prie pagrindo pylimėliai. Jie su
pilti iš aplinkinės žemės, kuri dar šutvirtinta išilgai 
bei skersai pylimo klotais 10-30 cm storio netašytais 
rąstais, kartais -' net su stambesnėmis šakomis 
(Aukštadvaris). Sitaip sutvirtintų piliakalnių pylimų 
didesnė rąstų dalis klota išilgai, nesilaikant taisyk· 
lingesnės rąstų dėjimo tvarkos. 

Maždaug III-IV m. e; a. tokie pylimėliai jau kiek 
padidėja ir siekia iki 1,5-2,5 m aukščio ir 5-7 m plo
čio prie pagrindo (Migonys, Paveisininkai (Lazdijų 
raj.). ' 

. Atrodo, kad prie kai kmių to meto piliakalnių at
s iranda ir griovių, o kartais - net ir po kelis neaukš-
1us, grioviais atskirtus pylimėlius ._ P-avyzdžiui, Nor-
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kūnų piliakalnio prie.Mikaso.s upelio ~p~e.2 f!: a~~šč~<? 
ir 5-6 m pločio pne pag~~ndo pY~I~elto IsoreJ~I.s 
dirbamų laukų pusės b1!vo Iskast~s IkI 2,5 m ~ylto ~r 
34 m pločio dugnu griovys. Mazdaug .to pahesy}.al
k~tarpio Bražuolės piliakalnio aikš!~~es. pak~asclUs 
juosė jau net du iki 0,5-:-0,.8. n: a':1ksclO lr apI.e 4 m 
pločio prie pagrindo .pyltn:elt.al! vlena~ ~~o kl~oy a~
skirti negiliu griovIU. Isonmo pyhmelto vlr~uJe 
aptikta kažkokios sudegusios medinėsgynybtn.es 
užtvaros pėdsakų. Matyt, panašių jų ?ūta ir yApuoles, 
Kumelionių, Migonių ir kai kunų ~lt.ų m.a~d~ug to 
paties laikotarpio piliakalnių pyltmeltų vlrsuJe (28~ 
62-69). yy. . 1 y. 

Taip pat du apie 1-1,5 m auksclO lr 5-7. ~ p O~IO 
prie pagrindo pylimėliai ir tarp jų try.s. negllu~ gno
viai aptikti ir Kunigiškių-Pajevoni~ plltakal1!YJe. Re
miantis maždaug tame pat sluok~n~Je rast.omls R~m.o~ 
monetomis bei lipdytąja brūksn11-lOto. lr; ~e~y~kla~ 
grublėto paviršiaus keramika, pilia~~I~lO !tvlrhmma~ 
datuoj ami pirmaisiais mūsų eros amzlals (106, 76-77, 

107, 307-308). y... .. ·1· k 1 . 
I m. e. tūkstantmeclO pIrmoje puseJe pl la a .mų 

stipresnių itvirtinimų buv? daugiau~ia vakarų, PI:tų 
ir iš dalies šiaurės rytų LIetuvos raJonu~se. p.anasy~s 
reiškinys pastebėtas ir tyrinėtuose I tuks~~ntm~~lO 
pr. m. e. antros pusės bei I?ūsų eros pra~~I?s pI.ha
kalniuose, esančiuose rytų lr vakarų Lat,vIJoJe, vld1!
rio Baltarusijoje, buv. Rytprt1siuose bei Padaugu~YJ~ 
(28, 68-69). Nors ši9. reiškin~9. pri~ž.astys galuh~al 
dar neišaiškintos, tacIau greICIaUSIaI svarbų val?
meni čia atliko ne tiktai pa.d~žnėję ~a.im~~inių genčIŲ / 
susi,dūrimai, bet ir per mmetas SritIs eJę svarbesm 
tranzitiniai keliai, jungę tolimesni us k~aštus . . . 

Taigi senovės baltų apgyventose sntyse p~I.I~kal
nių aikštelių pakraščiuose jau mūsų eros pr~dzlOJe?.o 
kai kur dar I tūkstantmečio pr. m. e. antroje puseJe 
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pradėti pilti. pylimai, kurie dar būdavo sutvirtinami 
rąstais bei akmenimis. Galimas daiktas, tais laikais 
šių genčių kalboje atsir'ado ir sąvok,a "UiIis". ' 

Piliakalnių pastatai 

Daugelio iki- šiol tyrinėtų I tūkstantmečio pirmos 
. pusės Lietuv.ps piliakalnių aikštelių pakraščiuose, py
limėlių vig.inėse pusėse, maždaug 0,4-1,5 m gylio ir 
4-6 m pločio įdubimuose aptikta ilgo stulpinės konst
rukcijos pastato pėdsakų. 

Tokio tipo pastatai piliakalniuose išsidėstę skirtin
gai. Pavyzdžiui, beveik keturkampę su apvalintais 
kampais 40X50 m dydžio Moškenų-Laukupėnų pilia
kalnio aikštelę toks pastatas juosė iš visų pusių. At-

. rodo, panašus pastatas stovėjo ir Petrešiūnų beveik 
apskritoje 27X 28 m dydžio aikštelėje . Tačiau analo
giškos formos 42X 46 m dydžio Vorėnų piliakalnio 
rytiniame aikštelės pakraštyje pastato pėdsakų nepa
stebėta. Pakačinių (Zarasų raj.) piliakalnyje jų ap
tikta tiktai vakariniame beveik apskritos iki 35 m 
skersmens aikštelės pakraštyje. Aukštadvario pilia
kalnyje šio tipo pastato pėdsakų pastebėta ovalios 
50X80 m dydžio aikštelės pietvakariniame bei vaka
riniame pakraštyje. 

Taigi šie duomenys rodytų, kad minėto tipo pasta
to išsidėstymui piliakalnių aikštelėse turėjo įtakos 
kalvos forma, dydis bei topografinė padėtis. 

Geriausiai išlikusių aprašomojo tipo pastato pėd
sakų aptikta Aukštadvario piliakalnio aikštelės piet
vakariniame bei vakariniame pakraštyj e, vidinėj e 
apie 0,4-0,5 m aukščio pylimėlio pusėje, iki 0,5 m 
gylio ir 4 m pločio įdubime. Kaip minėta, šis pastatas, 
atrodo, juosė piliakalnio aikštelę iš rytų, pietų bei 
vakarų. Siaurinis jos pakraštys nugriuvęs į Verknę. 
Todėl neaišku, ar čia taip pat buvo tokio pastato da-
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lis. Manoma, kad pastatas buvo suskirst,ytas Į daugelį 
atskirų ūkinių ir gyvenamųjų 3X4 bei 4X4 m dydž.io 
vatalpų su atvirais židiniais. . 

Geriau išlikusi pastato 3X4 m dydžio ' gyvenamoji 
patalpa aptikta jo šiaurės vakaruose. Vidiniame bei 
išoriniame patalpos, taigi ir viso šio p'astato, pakraš
čiuose aptikta po eilę daugiausia 20-30 cm skers
mens stulp aviečių, kurios eilėse viena nuo kitos nu-. 
tolusios maždaug per 0,4-0,7 m. Vienos buvo švie
sesnės, kitos - tamsesnės. Dalis jų tik 10-15 cm, 
kitos - 20-50 cm gylio. Tai rodė, kad ne visos stul
pavietės to paties laikotarpio. Matyt, pastatas buyo 
ne kartą taisomas. Siaurės r,ytuose, nuo piliakalnio 
aikštelės pusės buvusioje pastato patalpos dalyje ap
tiktas atviras židinys, Įrengtas tiktai 10 cm gylio Į dug
ną kiek.siaurėjančioje 0,5XO,8 m dydžio duobutėje. Ji 
pilna pelenų bei angliukų. Patalpoje ir netoli jos ap
tikta keletas gyvulių ragų šlifuotomis viršūnėmis, lip
dytų brūkšniuoto paviršiaus puodų šukių, iš briedžio 
ar elnio rago padarytas verpstuko formos dirbinys, 
Įvairių gyvulių kaulų, geležinis masyvus smeigtukas 
su ritės formos galvute, apdegusių molio tinko gaba
lėlių. Sie radiniai leidžia aprašytą patalpą datuoti 
maždaug II m. e. amžiumi (22, 49). 

Aikštelės piętvakarių pakraštyje aptikta geriau iš
likusi maždaug 4X4 m dydžio ūkinė ilgojo pastato 
patalpa (6 pav.). Savo konstrukcija ji - beveik nesi
skyrė nuo jau aprašytos gyvenamosios šio. pastato 
patalpos. Tiktai ūkinėje nebuvo židinio pėdsakų. Pa
talpoje rastos net 5 Įvairaus dydžio bei formos žalva
rio žaliavos lazdelės, nedidelis žalvarinis Įvijinis ant
smilkinis, pusė Dj akovo tipo svorelio bei lipdytų puo
dų šukių brūkšniuotu ir juodu gludintu paviršiumi, 
taip pat suanglėjusių kviečių, miežių ir vadinamųjų 
arkliapupių grūdų, Taigi minėta archeologinė medžia
ga, maždaug to paties laikotarpio su gyvenamosios 
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6 pav. A~kštadvario piliakalnio ilgojo stulpinės konstrukcijos 
pastato ūkinės patalpos planas: 

/ - juoda žemė, 2 - pilka žemė, 3 - smėlis, 4 - sudegę rąstai, 5 - akme, 
nys 
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patalpos radiniais, leidžia manyti, jog čia galėjo sto
vėti klėtis. 

Kitos, šio pastato patalpos buvo blogiau išlikusios. 
Tačiau jų vietose, be išvardytų daiktų, aptikta ir ne
taisyklingos formos apdegusio 3X5-10X 15 cm dy
džio molio plotelių. Jo slt10ksnelis tiktai 1-2 cm sto-

7 pav. Tušemlios piliakalnio VI-VIII m. e. a. ilgasis stulpinės 
konstrukcijos rekonstruotas pastatas (pagal P. Tretjakovą ir 

E. Smidtą) , 

rio. Jų viršuje buvo smulkių degėsių. Todėl manoma, 
kad tai moliu glaistytų šio pastato lubų pėdsakai. Me
dinių grindų žymių nepastebėta. . 

Remiantis turimais duomenimis, tiksliau rekonst
ruoti šĮ pastatą dar sunku. Atrodo, jo sienos buvo iš 
gulsčių rąstų, kuriais užpildyti tarpai tarp statmenai 
i žemę sukaltų greičiausiai panašaus storio rąstų. Nu
statyti jo aukšti bei stogo formą gana sunku. Kai ku
rie tyrinėtoj ai mano, kad tokie pastatai buvo su dvi
šlaičiais stogais (7 pav.). 

Panašių pastatų pėdsakų daugiau aptikta rytų Lie
tuvos piliakalniuose (Aukšt?dvaryje, MoškėnuQse, Pa
kačinėse, Petrešiūnuose, Vorėnuose). Mažiau jų rasta 
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pietų (Kunigiškių-Pajevonio, Rudaminos) bei vaka
rų (Dapšių, Imbarės) Lietuvos I tūkstantmečio pr. 
m. e. pabaigos bei mūsų eros pradžios piliakalnių 
sluoksniuose. 

Anksčiau aptarti stulpinės konstrukcijos pastatai 
statyba bei vidaus irengimu vienas nuo kito kiek sky
rėsi. Aukštadvario piliakalnyje tokio pastato sienose 
buvę statmenai i žemę ikalti stulpai papildomų su
tvirtinimų neturėjo, o Kunigiškių-Pajevonio bei 
Varnupių piliakalniuose stulpai prie pagrindo dar bu
vo sutvirtinti vidutinio dydžio lauko akmenimis, Be 
to, Aukštadvario piliakalnio šio tipo pastatuose, kaip 
matėme, aptikta gana paprastos konstrukcijos atvirų 
židinių, o Kunigiškių-Pajevonio bei Nemenčinės pi
liakalniuose rasta net po du tokių židinių tipus. Ku
nigiškių-Pajevonio piliakalnio stulpinės konstrukci
jos pastato gyvenamosiose patalpose židiniai Įrengti 
negiliuose dažniausiai ovaliuose Įdubimuose, kurių 
vienus sudarė nemažos dažniausiai ovalios tamsios 
dėmės, o kitų jie pripildyti vidutinio dydžio akmenų. 
Nemenčinės piliakalnio vieni židiniai krauti iš akme
nų, su dėtų 1,35X 1,55 ir 1,5X 1,8 m dydžo ovaliais ra
tais, o kiti Įrengti nedideliuose pagi1inimuose, kurių 
pakraščiai apjuosti 3-12 cm storio "ir 10-14 cm plo
čio molio juostomis, Nedidelėje, iki 20 cm gylio ir 
60 cm skersmens, i dugną siaurėjančioje duobutėje 
buvo Įrengtas židinys ir Dapšių piliakalnio aptariamo 
tipo pastato gyvenamojoje patalpoje. 

Daugumoje kitų tyrinėtų piliakalnių šio laikotar
pio ilgųjų stulpinės konstrukcijos pastatų gyvenamo
siose patalpose aptikta dažniausiai 1-1,5 m s}<:ers
mens apskritų ar ovalių židinių, kurių pakraščiai ap
dėti vidutinio dydžio akmenimis. Tačiau ir šie savo 
konstrukcija vienas nuo kito kiek skyrėsi. Pavyzdžiui, 
Moškėnų, Petrešiūnų, Vorėnų piliakalniuose židinių 
akmenys dėti greta vienas kito, o Varnupių piliakal-

3 v. DaugulI .' I) VIESilJl jJtMA2L Ą 
s P:''1tC '0 .~-'!" 

,... ~ LI01E1tA " --
b.L 
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nyje - aplinkui poromis per 22-40 cm viena nuo 
kitos. 

Panašių į jau aptartas stulpinės konstrukcijos pa· 
statų liekanas dažnai aptinkama ir Latvijos, Baltaru· 
sijos, Kaliningrado ir net Smolensko ' sričių, Volgos ir 
Okos aukštupių bei Lenkijos · Liaudies Respublikos 
Mozūrų I tūkstantmečio piliakalniuose, kuriuos dau
gelis tyrinėtojų (84,232-332; 125,3-176; 126,275--:-
278; 120, 20; 118, 136-144) skiria baltų gentims. Be 
to, beveik visoje rpinėtoje teritorijoje aptinkama ir 
baltiškos kilmės vandenvardžių bei vietovardžių (123; 
100, 98; 101, 103; 119, 14; 121, 99; 127, 106; 129, 97). 

Taigi šie duomenys rodo, kad aprašyto tipo stul· 
pinės konstrukcijos pastatų tyrinėjimai iš dalies pri· 
sideda ir prie baltų genčių etninio klausimo spren· 
dimo. 

Kiti pastatai 

Be jau aprašytų ilgųjų stulpinės konstrukcijos pa· 
statų, kai kuriuose Lietuvos piliakalniuose aptikta ir 
kitokios formos bei paskirties pastatų liekanų. Siuo 
atžvilgiu įdomūs Bačkininkėlių bei Kurmaičių pilia. 
kalnių aikštelėse rasti pastatų pėdsakai. 1956-
1957 m., ištyrus Bačkininkėlių piliakalnio 15X20 m 
dydžio aikštelę, ryškesnių Įtvirtinimų liekanų jos pa~ 
kraščiuose nepastebėta .. Aptiktas iki 1,25 m storio kul· 
tūrinis sluoksnis, kuriame rasta tiktai geležinės ylos
dalis ir 123 lipdytų puodų šukės brūkšniuotu· ir grub· 
lėtu paviršiumi. 

Apatiniame kultūrinio sluoksnio horizonte, aikš· 
telės viduryje aptikta ovali apie 7X 12 m dydžio mo· 
lio aikštelė, kurią beveik iš visų pusių juosė netvar· 
kingi akmenų grindiniai. Centre j i buvo kiek iškilusi, 
o i kraštus pamažu nuolaidėjo. Molio sluoksnis aikš-
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telėje buvo 20~25 cm storio, o pakraščiuose - kiek 
plonesnis. 

Maždaug šios molio aikštelės viduryje, vidinėje ak· 
menų grindinių pusėje, buvo aptiktos net 23 iki 20-
35 cm skersmens ir 20-60 cm gylio beveik ratu per 

8 pav. Bačkininkėlių piliakalnio I m. e. tūkstantmečio pirmos pu
sės kulto pastato planas: 

J - smėlis. 2 - molis. 3 - tamsi žemė, 4 - akmenys, 5 - stulpavietės 

0,6-1,8 m viena nuo kitos išsidėsčiusios duobutes 
(8 pav.). Jų vietoje kažkada stovėjo statmeni nusmai
lintai5 galais stulpai. Iš stulpaviečių tvarkos spren
džiama, kad toje vietoje buvęs ovalo formos 4X6 m 
dydžio pastatas. Aplink jį rasta molio tinko gabalėlių, 
kuriuose pastebėta medžių šakelių atspaudų. Tai ro
dytų, kad jo sienos buvo išpintos žabais ir apkrėstos 
moliu. Be to, pastato viduje, ties rytiniu pakraščiu, 
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rės, Norkūnų, Narkūnų bei Paplienijos . piliakalnių 
I-IV m. e. a. gyvenvietes. 

Paaiškėjo, kad I-IV m. e. a. šiose gyvenvietėse 
sto.vėjo ~n~žeminiai stulpinės konstrukcijos pastatai. 
TaI patvlrtma tiesiomis eilėmis išsidėstę dažniausiai 
per 0,5-1,5 m viena nuo kitos nutolusios 20-30 cm 
skersmens tamsios dėmės, likusios nuo į žemę įkaltų 
stulpų. Stulp aviečių eilės neretai suciarė stačius kam- · 
pus - taigi pastatai buvo stačiakampio plano. Tačiau 
t!ksl~snio jų dy~žio dar nepavyko nustatyti. Atrodo, 
tIktaI, kad rytų lr vakarų Lietuvos tokie pastatai kiek · 
škyrėsi. _ 

Rytų Lietuvos gyvenamuosiuose · šio laikotarpio 
pastatuo~e dažniausiai aptinkama atvirų židinių pėd
sakų : taI 30X40 bei 40X50 cm dydžio tamsios su 
sm~~~iais degėsiais maišytos žemės dėmės, kurių pa
~ra~cIUose r~~dama nedidelių nuo ugnies suskeldė
JUSlŲ akmeneltų (Narkūnai) arba 0,5X 1 m dydžio ne
retai a pdegusio molio plotelių (Aukštadvaris). 

Vakarų Lietuvoje bei Užnemunėje tokių pastatų 
židiniai buvo Įrengti smailiadugnėse dažniausiai 0,3-
0,5 m skersmens ir 0,3-0,4 m gylio duobelėse. Cia, 
be angliukų bei perdegusių akmenėlių, neretai aptin
kama ir lipdytų puodų šukių šiurkščiu bei lygiu pa-
viršiumi (32, 24-25). . 

V-VIII m. ė. a. ĮTVIR.TINIMAI IR PASTATAI 

Aptariamuoju laikotarpiu ~ietuvoje daugiau pra_o 
dėta gaminti metalo dirbinių, taigi tobul~sni pasidarė 
ir geležiniai darbo Įrankiai. Todėl gyvenvietėse Įsikū
rusių bendruomenių darbas tapo daug našesnis. 
Įsigali ariamoji žėmdirbystė, daugiau imta auginti 
naminių gyvulių, ypač galvijų, dar labiau išsivystė 
Įvairūs amatai, mainų prekyba su artimesnials ir 
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tolimesųiais . kaimynais. Atskirų bendruomenių ran
kose susiikaupė daugiau . turto. Dėl to padažnėjo 
bendruomenių susidūrimų, o tai paliko tam tikrų 
pėdsakų ir to meto statyboje. 

Norėdamos ' apsisaugoti nuo užpuolimų, bendruo
menės stengėsi stipriau Įtvirtinti savo piliakalnius bei 
_jų papėdėse įrengtas gyvenvietes. Paprastai iš leng
viau prieinamų pusių būdavo iš žemių supilami įvai
raus dydžio pylimai, jų viršuje pastatomos medinės 
gynybinės užtvaros, pašlaitėj e iškasami nevienodo 
gylio ir pločio grioviai. -

Be to, V-VIII m. e. a. gerokai padidėjus dirbamos 
žemės plotams ir gyventojų skaičiui , žmonės pradėjo 
dar labiau keltis arčiau dirbamų laukų, Į arti prie pi
liakalnių ar kiek toliau nuo jų buvusias patogias 
gyventi vietas . Taigi dauguma Lietuvos piliakalnių 
tuomet tapo tiktai laikinomis slėptuvėmis, kur per 
pavojų s.ubėg.davo arčiau įsikūrę žmonės. Dėl to šiuo
se piliakalniuose dažniausiai aptiųkama tiktai Įvairių 
įtvirtinimų liekanų, o ryškesnių gyvenamųjų pastatų 
pėdsakų pastebima rečiau. Daugiausia to meto įvai-

- rių pastatų pėdsakų aptinkama piliakalnių papėdėse 
bei toliau nuo jų buvusiose įtvirtintose bei atviro tipo 
gyvenvietėse. _ . 

. Aptariamuoju laikotarpiu Lietuvoje buvo dvi pa
grindinės gyvenviečių grupės : įtvirtintos ir neįtvirtin
tos; Prie pirmųjų priskiriami piliakalniai bei jų papė~ 
dėse buvusios dažniausiai apsaugotos gyvenvietės . 
Antrai grupei priklauso toliau nuo piliakalnių buvu
sios, daugeliu atvejų jau neįtvirtintos, dažniausiai 
vadinamosios atviro tipo ' gyvenvietės. Iki šiol dau
giausia tyrinėtos pirmos grupės gyvenvietės, o ant
rosios kasinėjimai tik pradėti. Dėl to ir duomenų dau
giau sukaupta apie šio laikotarpio pirmos grupės gy~ 
venviečių įtvirtinimus ir pastatus. 
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Dalis piliakalnių, apgyventų dar I tūkstantmetyje 
pr. m. e. (Aukštadvaris, Bražuolė, Bradeliškės, Imba
rė, Gedimino kalnas Vilniuje ir kt.) ir mūsų eros pra
džioje (Apuolė, Įpiltis, Kunigiškiai-Pajevonys, Migo
nys ir kt.) buvo naudojami ir I tūkstantmečio viduryje 
bei antroje . pusėje. Tačiau V-VIII m. e. a. Lietu
voje atsirado ir naujų, stipriau įtvirtintų, piliakalnių, 
kurių aikštelės buvo tiktai (30-300 m2 (Bambininkai 
(Alytaus raj.), Beižionys (Trakų raj.), Buivydonys, 
Rokiškis (Kajšiadorių raj.), Karmazinai (Vilnia us 
raj.), Lavariškės ir kt.). Kartais archeologinėj e lite
ratūroj e jie vadinami miniatiūriniais piliakalniais (91, 
125-127). ' 

Sio tipo piliakalnių paskirtis galutinai dar nenu
statyta. Anksčiau buvo manoma, jog tai piliakalniai
slėptuvės, kur per pavojų galėdavo subėgti papėdėse 
ar artimesnėse apylinkėse gyvenę žmonės (91, 125-
137). Pastaruoju metu pareikšta nuomonė, kad ant šių 
piliakalnių stovėjo nedidelės pilaitės, kuriose gyveno 
gentinės aristokratijos atstovai, ypač karo vadai, sa
vo turtu bei padėtimi išsiskyrę iš kitų šeimų (93, 8-
9; 98, 34). Tačiau nė viename tyrinėtų tokių piliakal
nių dar neap.tikta ryškesnių gyvenamųjų pastatų pėd
sakų. Atrodo, kad šiuo atveju patikiinesnė pirmoji 
prielaida, jog tai - piliakalniai-slėptuvės . 

Apskritai aprašomojo laikotarpio Lietuvos pilia
kalniai yra gana įvairios formos, dydžio bei nevieno
dai įtvirtinti. Be abejo, visa tai priklausė nuo pilia
kalniui parinktos kalvos dydžio, formos ir topografi
nės padėties. Pateiksime keletą pavyzdžių. 

Dauguma šio laikotarpio piliakalnių įrengta upių 
bei ežerų krantų kyšuliuose. Dėl to tyrinėtojai (85, 7) 
juos kartais dar vadina krantinio tipo piliakalniais. 
Nors didelė jų dalis archeolog'ų sistemingai dar ne
kasinėta, tačiau gana dažnai piliakalnių papėdžių se
nųjų gyvenvieĘių vietose arba jų aikštelėse aptinkama 
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lipdytų puodų šukių grublėtu bei lygiu paviršiumi, 
datuojamų I m. e. tūkstantmečio viduriu bei antra 
puse. 

Sio t ipo piliakalniai paplitę visoje Lietuvoje (AI
!oniškiai (Kauno raj.), Antkalniškiai (Jurbarko raj.), 
Laiviai (Kretingos raj.), Velikuškės, Kumelionys ir 
kt.). Jų aikštelės dažniausiai būna pailgo ovalo for
mos ir iš natūralių gamtos kliūčių mažiau apsaugotų 
pusių jų pakraŠČiuose supiltas vienas ar keli 1,5-3 m 
aukščio pasagos formos pylimai bei iškasti 1-2 mgy
lio, 2-4 m pločio 'grioviai tarp jų. 

Dalis V-VIII m. e. a.' piliakalnių įrengta įvai
'ra us dydžio pailgose, ovaliose ar nupjauto kūgio for
mos kalvose netoli pelkėtų daubų, upių bei ,ežerų slė
nių. Dažnai jie dar vadinami kalvinio tipo piliakal
niais (85, 6). 

Jeigu šio tipo piliakalniai įrengti pailgose kalvo
se, tai abiejuose aikštelių galuose būna supilta po vie~ 
ną ar kelis pylimus ir tarp jų iškastas vienas ar keli 
įvairaus gylio grioviai. Ziūrint iš toliau, tokie pilia
kalniai primena tarsi balną (Staniuliškės (Utenos 
raj.) ir kt.) (10 pav.). Dėl to kartais jie ir vadinami 
balnakalniais (49, 7) . 

Kartais pailgose kalvose jrengtų kalvinio tipo pi
liakalnių pylimai ar jų dalis būna supilta piliakalnių 
šlaituose (Kunigiškiai-Pajevonys, Moškėnai ir kt.). 

Jei šie piliakalniai įrengti nupj auto kūgio formos 
kalvose, tai jų aikštelės dažniausiai iš visų pusių būna 
apjuostos pylimu (Lavariškės, ~uklijai (Trakų raj.) 
ir kt.). Sios formos piliakalniai daugiausia paplitę 
pietų Lietuvoje, kur daugiau įvairaus dydžio kūgio 
formos kalvų. 

Kartais nupjauto kūgio formos kalvose įrengtų 
irgi aprašomajam laikotarpiui priklausančių piliakal
nių šlaituose būna po vieną ar kelias 1-6 m pločio 
terasas, juosiančias piliakalnius iš kelių pusių ar net 
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aplinkui (Bilionys (Silalės raj.), Gaigaliai . (K~piš
. kio raj .), Juodonys (Rokiškio raj .) ir ~t.). ~e v~enas 
pastarojo tipo piliakalnis arc~e~logų .slste~:nKal. dar 
nekasinėtas . Todėl terasų paskirtis tebera nelsalskmta . 

10 pav. Staniuliškių piliakalnis 

Galimas daiktas, dalis jų, ypač nedidelių, g.alėjo susi: 
daryti, užslinkus šlaituose buvusiems pyhmams bel 
grioviams. 

Kaip matėme, V-VIII m. e. a. piliak~lniai.ire~g~i 
gana įvairių formų bei dydžio kalvose. D~l to !~ alk~
telės taip pat yra nevienodos formos bel dydzl.o. VI~ 
dėlto daugumos aikštelės yra ovalo formos. Didesne 
jų dalis palyginti nedidelės ir užima 300-800 m2 plo
tą. Rečiau pasitaiko piliakalnių su 1000-2300 m2

• ~y: 
džio aikštelėmis (Antkalniškiai, Juodonys, LalVlal 
ir kt.). 

Kiek didesnės aikštelės piliakalnių, įren~tų ~~il
go se kalvose; kartais jos būna 1000-2600 m . Reclau 
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aptinkama aptariamojo tipo piliakalnių, kurių aikšte
lės turi 400-600 m2 (Kereliai (Kupiškio raj .), liud
vinavas (Kapst1ko raj.), Maisiejūnai (Kaišiadorių 
raj .) ir kt.) ar net 16000 m2 (Kunigiškiai-Pajevonys). 

Kadangi daugelyje šio laikotarpio piliakalnių 
žmonės nuolatos negyveno, tai jų aikštelėse to meto 
kultūrinis sluoksnis yra plonas ir dažniausiai suardy
tas. Tiktai Migonių piliakalnyje, kurio didesnė radi
nių dalis priklauso I m. e. tūkstantmečio viduriui, 
kultūrinis sluoksnis vietomis siekia net 2,6-2,8 m 
storio (90, 46-63). Tačiau ryškesnių, ypač gyvena
mųjų, pastatų liekanų jame neaptikta. Todėl, galimas 
daiktas, storokas kultūrinis sluoksnis, susidaręs dau
giausia piliakalnio aikštelės pakraščiuose, iš dalies' 
priklauso dar pirmiesiems mūsų eros amžiams, o iš 
dalies galėjo nuslinkti ir nuo. pylimo. 

Įdomu pastebėti, kad Imbarės piliakalnio aikšte
lėje 1980·m. buvo aptikta stulpinės konstrukcijos ke
turkampio plano antžeminių pastatų su atvirais židi
niais, priklausančių maždaug I m. e. tūkstantmečio 
yiduriui, pėdsakų. Taigi atrodo, kad dalyje V-VIII 
m. e. a .. Lietuvos ' piliakalnių buvo nuolat gyvenama. 

Pilia\<alnių gynybiniai įtvirtinimai 

Aprašomojo laikotarpio piliakalnių išprinius' gyny
binius įtvirtinimus sudarė. jų aikštelių pakraščiuose, 
šlaituose bei pašlaitėse supilti įvairaus dydžio pyli
mai ir iškasti grioviai. Tačiau, amžiams bėgant, jie 
gerokai deformavosi, buvo apardyti. Todėl šiuo metu 
nust.atyti' tikslesnius pirminius jų matmenis yra gana 
sunku. Ypač sudėtinga atkurti kažkada ant pylimų 
stovėjusius medinius gynybinius įrenginius. 

Sistemingi arch,eologlniai kasinėjimai parodė, kad 
piliakalnių pylimai V-VIII m. e. a. buvo pilami iš 
aplinkinės žemės, sutvirtinami skersai bei išilgai klo-
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jamais dažniausiai 15-20 cm storio rąstais . Paste
bėta, kad Lietuvos piliakalnių pylimų sampiluose, 
ypač jų iš-orėje, dauguma rąstų klota išilgai pylimų. 
Skersai rąstai buvo guldomi kiek rečiau, maždaug per 
0,2-0,7 m vienas nuo kito. Paprastai tokie klojiniai 
būdavo užpilami tam tikro storio žemės sluoksniu. Iš 
lengvesnės žemės piltuose pylimuose (Aukštadvario, 
Bražuolės, Imbarės ir kt.) ant rąstų klojinių būdavo _ 
užpilamas tiktai 10-20 cm, o sunkesnėse, ypač mo
lingose (K:umelionių) ,- dažnai 20-40 cm storio že
mės sluoksnis. 

K:artais piliakalnių pylimų -paviršius, dažniausiai 
jų išorinis šlaitas, būdavo grįstas vidutinio dydžio 
lauko akmenimis, kad priešui būtų sunkiau įkopti ir 
kad kartu sulaikytų šlaito slinkimą. Toks pylimų tvir
tinimo būdas daugiausia pasitaiko vakarų Lietuvoje 
(Apuolė, Įpiltis, Puodkaliai (Skuodo raj.) ir kt.) bei 
Užnemunėj e (K:umelionys, K:unigiškiai-Paj evonys, 
Norkūnai prie Skardupio, Paveisininkai, Pil,iakalniai, 
Rudamina, Sudargas (Sakių raj .) ir kt.). Atrodo, pa
našus tvirtinimas neretai aptinkamas ir prūsų pilia
kalniuose. Matyt, toks piliakalnių pylimų tvirtinimas 
būdingesnis vakarų baltų gentims. 

V-VIII m. e. a. piliakalnių pylimų sampilai bū
davo dažnai taisomi. Iš vidaus pastebima 3-5, o iš 
išorės - net iki 7-10 taisymų (Apuolė, Bražuolė, 
Imbarė, K:umelionys, Norkūnai prie Skardupio ir kt.). 
Taigi ir pasta'rasis reiškinys rodo, kad tais laikais, pa
stebimai išaugus turtinei nelygybei, padažnėjo vaidai 
tarp genčių. ' 

Be minėtų išorinių įtvirtinimų, V-VIII m. e. a . 
piliakalnių pagrindinių pylimų viršuje dar stovėjo 
dvigubos medinės gynybinės sienos. Ant pyHmų jos 
buvo statomos dar ir todėl, kad priešui būtų sunkiau 
suardyti bei padegti vidinėje pusėje, jau pilies kiemo 
pakraščiuose stovėjusius medinius pasfatus. Ryškes-
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, n.ių ~ynybi.nių. sienų pėdsakų rasta Bražuolės, Imba
~es, l:ume!lOnl.Ų, l'!.~rkū~ų prie Skardupio, Rudaminos 
lr. ~a~ kUrIŲ. kIftL S.IO 1~lkot.arpio piliakalnių pylim 
vlrsuJe. GerIau Ishkę JŲ pedsakai pastebėti Imbarėi 

11 pav: Imbarės pi- ' 
hakalniO pylimo vir
šaus V-VIII m. e. 
a. itvirtinimų pla-

nas: 
'/ - perdegęs molis 
2 - šviesiai pilka že: 
mė, 3 - juoda žemė. 

4 - sutriiniĮę rą stai 

/ 

12 pav. Imbarės pi
lies .V-VIII m. e. 
a. gynybinė siena 
(rekonstravo auto
rius ir architektas 

S. Lasavickas) 

piIi~kaln~je, kur to meto pylimO' viršuje aptiktos dvi 
l~glagretes ~0-45 cm skersmens stulp aviečių eilės, 
VIena nuo kitos nutolusios per 1,5-2 m (11 pav.). 
~tstuf!1as tarp stulpaviečių eilėse buvo 0,2-1,3 m. 
1 arpai tarp statmenai į žemę Įkaltų medinių stulpų 
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eilėse, matyt, buvo ~žpildyt~ .pan~š.aus storio 'guls
čiais rąstais. Tarp slenų dazmauslal ran~ama sm~l
kių degėsių, vidutinio dydžio akmenų bel apde.gusIŲ 
molio tinko gabalėlių. Visa tai rodo, kad tarpaI taTP 
horizontalių rąstų buvo apkrėsti moliu, o tarp abl~
jų lygiagrečių sienų g.reičiau~i~i .buvę~ !ar?a~, kUrl.o 
apatinėje dalyje jrengti sandehal, o ~I~sutme - Pri
taikyta pilaičių jguloms gintis nuo pnesų. 

Sių gynybinių sienų aukš!is tiksliau ~a: nenu~ta: 
tytas. Tačiau manoma, k~d JOs buvo dVIeJŲ au~s!ų, 
viršuje turėjo būti lubos ~r st.ogas (1~ p.av.). T~I hu
dytų jau minėti tarp abiejŲ sIenų aptI~tI.sm~lkus d.e
gėsiai, greičiausiai likę sudegus gynybmes sIenos pIr
mo aukšto luboms. 

Pastatų pėdsakai piliakalniuose 

Daugumos I m. e. tūkstant?1~č!o vidurio .ir antros 
pusės ,tyrinėtų piliakalnių kultunm~ sluok~ms 'y:a la
bai plonas ir suardytas, ~es. dau.g~hu ~tveJ~ pllt~k~l
niai tuomet buvo paverstI tIk lalkmomls sleptuvemls. 
Tačiau dalyje jų ir V-VIII m. e. a .. d~r buvo gyyen~
mao Tai liudija 1980-1981 m. tyrmetas Imbares 'p1: 

I liakalnis. Ties didesnės jo aikšt~lės centrine da~l1:l1 . 
aptiktos antžeminių keturkampIO. plan~ . stulpmes 
konstrukcijos pastatų vietos. GyvenamUOS1U?~e past~-

. tuose būta atvirų židinių, kurie jrengti sm~lhadugn~
se 05-08 m skersmens ir 0,5~O,7 m gylIO duobeIe
se. +iksl~snių pastatų matmenų nustatyti nepavy.ko. 
Sprendžiant iš ' stulpaviečių išsidėstym?, atrod?, Jog 
jie buvo maždaug 16-20 m2 ploto.v P~statų vI~tos.e 
bei aplink jas aptikta lipdyt.ų puod.ų suklŲ gr~b.letu lr 
lygiu paviršiumi bei žalvarmIs patlg~s, :r raIdes for
mos skersinio pjūvio, su trimis skylutemIs moters ap: 
gaIvio skirstiklis. Sie r~~ini~i le~džia pastatus datuotI 
maždaug I · tūkstantmeclo VIdUriU. 
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. Int~ns~,,:e~nis. V:-Y~II m. e. a. JmItūrinis sluoks
nl~ su. Į~alrla.l~ dlrbU:l1als aptiktas taip pat ir Apuolės ' 
be~ Įptl.hes plhakal.n.1Uose. Sitai rodytų, kad tais lai
kaIS kal kU~1U.ose plhakalniuose, ypač tankiau gyven
tuose vakarmluose Lietuvos rajonuose, buvo nuolatos 
gyvenama. 

Gyvenviečių gynybiniai Įrenginiai 

D~u?um~ ~:-:VIII ~'. e. a. ~yvenviečių buvo Įreng
ta s!lpnau Įt~l:bntų 'plhakalnlŲ papėdėse. Būdamos' 
atokl.au. nuo. ptl.la~~ln~ų, .v~d~namosios atviro tipo gy_ 
~~nvIetes dlrbtmlaIs Įtvlrtmlmais, atrodo, buvo ma
z Iau ~psaugo~os .. Be to, kaip žinoma, -jos šiuo metu 
dar tIk pradetos tyrinėti. Todėl, apibūdinant V
VIII m. e. a . gyve~vieč~ų. gynybinius Įrenginius bei 
p~~tatus, da.u~!ausla reIkIa remtis piliakalnių papė
dZIŲ gyvenvleclŲ duomenimis. 

Ąp~a:iamojo I~ikotarpi? piliakalnių gyvenvieČių 
ku~t.urm.l.s slu?k~nIS neretaI būna jau 1-1,5 m storio. 
Ta~lau JIS da.z~~ausiai labai- suardytas, nes dauguma 
t?klŲ gyvenvleclŲ nuo seno ariamos. Dėl to jose ap
tm.k~!".os Į ,yairių statinių liekanos paprastai būna blo-

- gal. IS~I~Y~IOS. Be to, iki šiol neturime nė . vienos ga
lutmaI Ist!rt.os gyv~?vietės. Daugiau V-VIII m. e. a. 
,arch~ologlt:e~ ~ed.zl.agos suŲaupta iš tyrinėtų Aukšta
dvano,. Backmm~~hų, . Da~sių, Daubarių, Imbarės, 
Ja~takI~,. JuOd?nIŲ,. MIgOt;I~,. Norkūnų prie Skard
UPI?.' Plhavkalm~ bv~1 Payelsmmkų piliakalnių gyven
vle~IŲ. Rysk~snlŲ ~I.O laIkotarpio Įtvirtinimų pėdsakų 
a p.bkta tiktaI. Dap~IŲ, D~u.b~rių, Jautakių, Norkūnų 
p:le. Skarduplo bel Pavelsmmkų piliakalnių gyven
vIetese. 

~yr!n.ėja~t nust~tyta! kad vienos jų buvo apsaugo
to~ Įyalrlo.mls medmemls, kartais dar akmenimis su
tVlrtmtomls užtvaromis, kitos - iš žemių piltais py_ 
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limėliais a'rba grioviais su prie jų dar papildomai pa
statytomis tam tikromis medinėmis gynybinėmis už
tvaromis. Tokios įtvirtintos senovės gyvenvietės V
VIII m. e. a. jaH tampa tarsi nepidelių pilaičių prieš
piliais, kurie dar labiau išauga vėliau, ypač IX-XIV 
amžiuje. . 

Dapšių piliakalnio, įrengto aukštame kairiojo Var
duvos kranto kyšulyje, anksčiau apgyventoji senosios 
įtvirtintos gyvenvietės, tarsi priešpilio, apie 40 m il
gio dalis aptikta jo pylimo išorinėje pusėje, kyšulio 
pietvakariuose. Beveik visa ji jau nuslinkusi į Vardu
vos bei Gūžės upelio slėnius, vietomis išlikęs tik 1-
2 m pločio ruoželis. Pietiniame šios gyvenvietės gale 
aptiktas iki 4 m pločio iš žemių piJto pylimėlio pa
grindas. Aplink jį rasta keletas smulkių lip'dytų puo
dų šukių lyg'iu ir neryškiai grublėtu paviršiumi. Tai 
rodytų, kad ši nedideliu pylimėliu apsaugota Dapšių 
piliakalnio gyvenvietės dalis greičiausiai buvo . nau
dojama maždaug I m. e. tūkstantmečio viduryje. 

Kiek vėliau pylimėlis buvo nugriautas, ir gyven
vietė ta pačia kryptimi prailginta dar 15 m (31, 15). 
Si jos dalis mažiau apardyta. Dabar pietvakariniame 
gale ji yra 15-20 m pločio. Cia iš gretimų lengviau 
prieinamų pusių gyvenvietė apsaugota iš pradžių ne
sudėtingos konstrukcijos medine užtvara, o vėliau
apie 1-1,5 m aukščio ir 4,5 m pločio prie pagrindo 
pylimėliu. Užtvarą sudarė dvi lygiagretės statmenai 
į žemę įkaltų 20-30 cm storio stulpų eilės, nutolu
sios viena nuo kitos per 25-40 cm. Iš tarp stulpa
viečių rastų sudegusių rąstelių sprendžiama, kad tar
pai buvo užpildyti jau kiek plonesniais gulsčiais rąs-
teliais. , ' 

Prie gynybinės užtvaros tame pat kultūrinio 
sluoksnio horizonte aptikta lipdytoji lygaus bei grub
lėto paviršiaus keramika rodo, kad užtvara greičiau
siai priklausė jau I m. e. tūkstantmečio antrai pusei. 
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Daubarių piliakalnio gyvenvietė stovėjo rytinėje 
bei pietrytinėje jo papėdėje. Vakarinis jos kraštas pri
ėjo prie piliakalnio, nuo kurio ji buvo atskirta apie 
70 m ilgio, 1,5-2 m pločio dugnu ir 1,5 m gylio grio
viu. Siaurinis pakraštys rėmėsi į pelkę, o rytinis. ir 
pietinis - susisiekė su gretimais laukais .. Tyrinėjant 

. pietiniame gyvenvietės pakraštyje, iš gamtos kliūti
mis neapsaugotos pusės aptiktas apie 70 ~m ilgio. 
1,5-2 m pločio dugnu ir 0,8-1,5 mgylio griovys, iš
kastas beveik tiesiai R-V kryptimi. Jo dugne rasta 
nedaug smulKių degėsių ir vidutinio dydžio lauko ak-
menų. Taigi atrodo, k.ad senovėje prie šio griovio bu
vo kažkokia medinė, greičiausiai dar akmenimis su
tvirtinta, gynybinė užtvara. 

Prie vakarinio griovio galo rasta žalvarinis 4 ap
vijų žiedas ir 2 geležiniai aptrupėję įtveriamieji strė
lių antgaliai su rombo formos plunksnomis. Remian
tis daugiausia šiais dirbiniais, sprendžiama, jog, gy
nybinis griovys greičiausiai buvo iškastas I m. e. 
tūkstantmečio viduryje ar kiek vėliau (30,, 24-25). 

Jautakių piliakalnio gyvenvietės gynybinės užtva
ros liekanų aptikta jos pietvakariniame pakraštyje, iš 
nedidelio upelio slėnio pusės. Tai būta iš vidutinio 
dydžio (10X 15X20 cm) lauko akmenų krautos 0,4-
0,6 m pločio sienelės. Kai kur buvo išlikus,ios net dvi 
viena ant kitos gulėjusios akmenų eilės, kurių aukš
tis buvo iki 20 cm. Sienelės aptikta daugiau k<iip 40 ill 
(82, 30-31). Tarp sienelės akmenų vietomis rasta ir 
sudegusių medinių rąstų dalių. Visa tai rodo, kad 
gyvenvietės naudojimo laikais gamtos kliūčių mažiau 
apsaugotoje vietoje yra buvusi kažkokia nesudėtingo!> 
konstrukcijos akmenimis sutvirtinta medinė gynybi
nė užtvara. Greta užtvaros liekanų tyrinėjant rasta 
lipdytų puodų šukių lygiu paviršiumi. Tai leidžia ją 
datuoti I m. e. tūkstanJmečio viduriu bei antra puse. 
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.N.orkūnų piliakalnio prie Skardupio gyvenvietės 
rY!I~la~e p~kr~štyje,. netoli piliakalnĮ ir gyvenvietę 
sklr1~~clO grlO~lO.' ap!lkta nesudėtingos konstrukcijos 
m~dm~s. ~yt;Y~I~e'~yztvaros pėdsakų: tai penkios vie
nOje eileje IssldesclUsios 10-20 cm skersmens stu!-
p~vietės. Atstumas tarp jų svyravo nuo 0,6 iki 2,5 m. 
Tlkslesnę užtvaros konstrukciją iš turimų duomenų 
su~~uv nust~tyti. Bet greičiausiai tarpai tarp statme
na~ Į. zemę Įk~lty st~!PY byvo užpildyti nestorais rąs
telialS arba beslOg Ispmb stambesnėmis šakomis. 

~~desnė- šioje g~venvietėje aptiktos archeologinės 
n:edzlag?~. dal.IS (lipd'y~Ų 'p.uodų šukės ryškiai grub
le_tu.pavlrsluml, moliniai cilmdro ir dvigubo nupjauto 
kU~I.o !ormos verpstukai ir kt.) skiriama V-VIII m. e. 
am~lul (!03, 6-.1). ~aigi, atrodo, šiam laikotarpiui 
turetų pnklausyb Ir uztvaros liekanos. 

Gyvenviečių pastatai 

~až?au~ .~uo I. ~. e. ~ūkstantmečio vidurio pa
stebln:~1 . dldej~ pilI~kalnIŲ papėdžių gyvenvietės. 
Dau~eja II' v~dmamojo . a!yiro tipo, toliau nuo pilia
kaln~ų bUVUSIŲ, gyvenVI~cIŲ .. Jose ir aptinkama ryš
kesnr!t V-YIII m. e. a. ĮvaIrIŲ pastatų pėdsakų. Ka
dangI ser:ŲjŲ. b~l.t~ genčių gyventose srityse pastatai 
buvo antzen:mlaI lr .dauguma buvusių gyvenviečių 
nuo s~~~ .anamos, taI pastatai jose dažniausiai būna 
b~~.gaI ~sli~ę. Pa:pras~ai randama tiktai Įvairaus dy
:?}IO d~zna~ netalsyklmgos formos akmenų grindinių, 
IS m?lio t:ly~t~ plotelių ir skirtingos formos bei konst
rukCijOS zldlnrų. 

~e to, kai kuriose gyvenvietėse pastebėtas tam tik
r~s Įvairi~ stati~ių išsidėstymas. Pavyzdžiui, pada
n.~s .Nork~?~ .pne Skardupi.o piliakalnio gyvenvietės 
P)uvĮ, 'p~alskejo, kad vadinamosios ūkinės duobės bu
vo rytiniame gyvenvietės pakraštyje, pakilesnėje v:ie-
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toje arčiau piliakalni~, .~ ~yyenam!eji bei .ivairios ki
tos paskirties pastatai Issldestę ~Ituose _ JOs ~akraš
čiuose. Centrinėje dalyje ryškesnrų pastatų pedsak3 
neaptikta. Atrodo, kad toje vietoje tU.~I?et ~~vo ma~
daug 900-1000 m2 kiemas, kur greiciausiai kartaiS-
būdavo suvaromi ir gyvuliai. . . v 

Taigi aprašytos ovalo forn:-o.~ ~yyenvletes pakras: 
čiuose aptikti Įvairūs pastat.~1 I~sldestymu dar labar 
priminė piliakalniuose stOVejUSlUS p~status .. Atrodo. 
kad kai kuriais atvej ~is.' pr~~lauso~al nuo .Yle~os są
lygų, tokiose gyvenvletese I.S pr~~ZIl;! d~r I.s~alkomos
anksčiau piliakalniuose nuslstovej USIOS ĮvaIrIŲ pasta- -
tų išdėstymo tradicijos. - .. _ .. 

Aukštadvario piliakalnio gyvenvietes ukmes duo
bės taip pat daugiausia bu.v?)os pieti~ėje d.alyje, a~
čiau piliakalnio, gyvet;a.mle]I pa~t~t.al - pletv~kan
nėje, o kai kurie -amatmmk~ s.t.abnral. (kroJ.nelesv ge
ležies rūdai lydy ti) :- piettytme]e ~a~y]e, arcla~ ezero. 

Krosnelės geležies rūdai .ly~yh liek~nos bel ~ret.a 
jos buvę kiti su geležies a'p~I~blmt: S~SIJę Imbavres p~
fiakalnio gyvenvietės stahnr~1 ap-h~h .klek auv~s!esne- _ 
je arčiau vakarinės piliakalnro papedes e~anc~o]e da
lyje; gyvenamųjų pastatų pėdsakų paste?eta ~Iek ato
kiau nuo krosnelių, kartais net žemesnese vlet.?s~; . 

TruputĮ toliaI:' nuov ~y.ven.a~ųjų. pa~tątų. uk~~es 
duobės aptiktos lr Back~I?-mkeli9 bel. Mlgonrų pIlI~
kalnių gyvenvietėse. TaCiau r~skest;es ~yvena:nų]~ 
pastatų išdėstymo tvarkos apras.omoJo 1~lkot~rp~o pl: 
liakalnių gyvenvietėse nepastebet~. AnaiS laikaiS .ta1 
priklausė, kaip jau minėta, nuo v vleto.s sąlygų. J~I~U 
prie piliakalnio buvęs patogus zmo~eI?s g.yven~1 ze~ 
mės plotas buvo pailgos formos, ta~ lr past~t~1 ten 
buvo išsidėstę išilgai to ploto (Im.b~re, ~au!~klal, Jy?: 
donys). Jeigu tokie žemės plotai Juose P!~l~~~I~Į.Is
kelių pusių, tai ir past~t~i F-1O~e. byvo papasIai Issld~~~ 
tę (Aukštadvaris, Backmmkehal, Migonys, Lavans-
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kės i: ~t.). ~ėl tokio pastatų išsidėstymo pastarojo ti
po kPlha.kaln.IŲ gyvenvietės kai kada laikomos vienų 
a~ styvlauslŲ, vadinamojo kupetinio tipo · kaimų 
uzuomazga (91, 136-137). ' 
k I K;artai~ tok!ų. gyvenvie~ių aptinkama greta pilia-

a nIŲ .UpIŲ ~!~r:lUose, kune neretai, ypač pavasario 
P?tY~~IŲ a: lIucIŲ met~, da.r ir dabar užliejami (Dap
~,Ial, IS .da~les - I~b~re bel Kernavė). Matyt, naudo-. 
įlmo laikaIs nuo mmetų vandens lygio svyravimų jos 

uyo apsaug?tos. Kai .kurios V-VIII m. e. a., ypač 
~PI~ pakra~tese bUV,USIOS, gyvenvietės Įrengtos ir vir
fytmese UP}.Ų ,krant~ .šl.aitų dalyse (Daubariai, iš da
l~S - Dapslal). TaigI JOs būdavo apsaugotos ne tik
ttal ~uoyvan~~~s lygio svyravimų upėse bet ir stovėjo 
arsl uzuoveJoJe. ' 

, T~ri~ėjant .gyvenvietes, pastebėta, kad rytų, vaka
I ~ be~ pietų ~Ie.tuvos rajonuose jų pastatų konstruk
f!Ja kIek ~ktr1as1. R~tų .Lietuvos piliakalnių gyvenvie-
e~e, b~ kIta ko, daznal dar aptinkama pailgų ar ne

talsykhn.gos f~rmos, didesnių bei mažesnių, neretai 
~p~e~usIŲ ~oho 'p~?telių. Manoma, kad mažesnieji _ 
~~d~~~:, o dldesnleJI - gyvenamųjų pastatų aslos lie-

. Pavyz.dž.i~i, Aukštadvario pilį-akalnio gyvenvietės 
ple~vakanneJe dalyje molio. plotelių dydis sv 
mazd~ug nuo 0,2XO,35 iki 1,5X2 m. Prie daĮ::I~~ 
pl~te!IŲ :a~ta pavienių ar grupelėmis išsidėsčiusių 
dazr:lauslal nedidelių (4X 8-15X 18 cm) neretai nuo 
ugnies susk~ldėjusių akmenų, sudegusių medinių r s
tų, apde.guslo I?olio ti.n~o gabalėlių, lipdytos ios fy-
~~usVbel grubleto pavlr.siaus keramikos ir kai kurių 
. I Ų -:-VIII m. e. a. daiktų (2 geležiniai dar be dan
i~k~ PJ~u.tuv~r .su), viršų lenktomis viršūnėmis, moli-
?Ial ~a.zn.la~sla~ cIlmdro formos verpstukai, geležinis 
Į~oymls IetIgalIs profiliuota plunksna žalvarini y. 
<lmls ants.milkinis ir kt.). ' s zle-
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Panašių radinių pastebėta ir tyrinėtoje Juodonių 
piliakalnio gyvenvietėje (68, 140). Dažniausiai židi
'niams čia priskiriami 0,3XO,4-0,6X 1,15 m dydžio 
molio ploteliai. Geriau išlikęs tokio tipo židinys aptik
tas 1958 m. tyrinėtame plote Nr. · 1, 0,6 m gylyje. Tai 
0,6X 1,15 m dydžio .apdegusio molio plotelis. Viduryje 
jis buvo 13 cm storio, o i pietryčius plonėjo . Aplink tą 
molio ploteli aptikta nemažai smulkių degėsių, kurių 
storis vietomis buvo 5 cm. Tarp degėsių rasta keletas 
li.pdytų puodų šukių grublėtu, lygiu gludintu paviršiu
mi ir gnaibytiniu ornamentu puoštomis sienelėmis. 
Tai rodo, kad židinys priklausė I m. e. tūkstantmečio 
viduriui bei antrai pusei. 

Be to, šioje gyvenvietėje prie ploto Nr. 1 vakari
nio pakraščio aptiktas gana lygus šiaurės rytų kryp
timi kiek nuolaidėj antis 3,2 X 3,5 m dydžio mblio plo
telis. Galimas daiktas, tai keturkampio pastato iš mo-

o lio plūktos aslos liekanos. 
Migonių piliakalnio gyvenvietėje aptikta ovalių 

iki 1,5 m skersmens iš molio plūktų židinių, kurių pa
kraščiai apdėti didokų (iki 15X22x38 cm) akmenų 
eile. Kai kuriuose rasta po vieną sutrupėjusĮ lipdytą 
puodą grublėtu paviršiumi. Tai leidžia židinius datuoti 
taip pat I m. e. tūkstantmečio viduriu bei antra puse 
(90, 54-55). Du šio, tipo židiniai aptikti tiktai per 
0,8 m vienas nuo kito. Dėl to manoma, kąd greiči~u
siai jie buvo viename pastate (90, 57). 

Jau minėjome, kad iš molio plūktų ir aplinkui ak
menimis apdėtų židinių aptikta ir kai kuriuose rytų 
Lietuvos piliakalniuose, datuojamuose dar I tūkstant
mečiu pr. m. erą. Migonių piliakalnio gyvenvietęs pa
našūs židiniai rodo, jog rytų Lietuvoje tokie židiniai 
panašiai buvo irengiami dar ir I m. e. tūkstantmečio 
gyvenamuosiuose pastatuose .. 

Iš archeologinių tyrinėjimų metu gautų duomenų 
sprendžiama, kad V-VIII m. e. a. rytų Lietuvos pi-



liakalnių gyvenvietėse stovėjo antžeminiai keturkam-
. p}o plano pastata.i: Gyven~uosiuose pastatuose buvo ' 
~s ak!lle~ų a.rvba "IS. akmenų lr molio padaryti židiniai 
lr-daznal - IS molto plūkta asla. _ 

!1žnemunės piliakalnių gyvenvietėse dažniausiai 
aptmkama atvirų židinių smailiadugnėse duobelėse. 
Pavy.zd~iu~,. ~o.r~ū.nų pr!e Skardupio piliakalnio gy_ 
venvIetes zldmlal ĮrengtI 0,6-1,1 m skersmens ir iki 
0,5 m gylio duobelės'e, kuriose dažnai buvo aptinka
m.a .ap~eg:usių vidutinio dydžio akmenų, smulkių de
geslŲ lr ltpdytų puodų šukių grublėtu ir gnaibytiniu 
orn31me~t~ Pv~o~tl! paviršiumi. Prie kai kurių, ypač ' 
mazesnIŲjŲ, zldmlŲ pastebėta stulp aviečių. Tai rodo, 
kad dalis to meto gyvenamųjų pastatų ten dar buvo 
stulpinės konstrukcijos. 

. Ana~ogiŠ.kų minėtiems gyvenamųjų pastatų židi
nIŲ ~pbkta lr ,:,a~arų Lietuvo&. V-VIII m. e. a. pilia
kaln.IŲ gy,:,env.letese (Daubanų, Jautakių, " Imbarės, 
K:uklŲ atvlr~ t~po. gyve~vietė), taip pat ir kaimyninės 
L~t~ljoS .tynnet?je mazdaug to paties laikotarpio su 
n:~netomls K:entes (Uogrės raj.) piliakalnio gyvenvie-

- teje (83! 60-79). Iš to matyti, kad aprašyto tipo gy_ 
vena:nŲjŲ pastatų židiniai būdingesni vakarų baltų 
gentims. 

. Apatini~ose n;inėtų Lietųvos gyvenviečių kultūri
n~o sluo~snl? hor~zo~tuose dažniausiai aptinkama jau 
kleŲ.m.a~esnIŲ. (bkt~1 0,3-0,5 m skersmens) tokio ti
po .ztdm:,:!. K:al k~~luose rasta !ipdytų blogiau išdeg
!':! lr ma.z~~u p.roflhuotų puodų sukių lygiu bei šiurkš
ClU paVlrSlUmr. Atrodo, kad puodai priklausė dar 
I m. e. tūkstantmečio pirmai pusei, greičiausiai 111-
IV m. e. amžiui. , . 
- K:iti to paties tipo židiniai kiek didesni. Jų skers
mu~ dažniausiai svyruoja maždaug nuo 0,6 iki I m. 
~ačlvay .p~sitvaiko. ir. iki I X 1,5 m (Daubariai) . K:ai ku
nų zldmlŲ son.al lr dugnas būna grĮsti nedideliais 
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(5X7X 10 cm) akmenėliais (Da.ubariai) arba plūkti 
iš molio (Imbarė). K:ituose aptikta net po keletą įvai
raus storio ir sudėties žemės sluoksnelių, rodančių, 
kad jie naudoti ilgesnį laiką. Aptariamojo tipo židi
niuose (Daubariuose, Imbarėje) neretai pasitaiko po 
vieną ar net kelis sud už usius lipdytus puodus lygiu 
bei ryškiau grublėtu paviršiumi, kas rodo, jog jie nau
doti ja-u I m. e . .tūkstantmečio antroje pusėje. 

Prie minėtų mažesnių šio tipo židinių dažnai ap
tinkama stulp aviečių. Neretai jų eilės sudaro stačius 

- kampus. Iš to sprendžiama, kad šie židiniai priklausė 
gyvenamiesiems keturkampio plano stulpinės konst-
rukcijos pastatams, kurių dauguma, kaip jau sakyta, 
skiriami dar I m. e. tūkstantmečio pirmai pusei bei 
viduriui. 

Iki šiol prie didesnių vėlyvesnių aptariamojo tipo 
židinių ryškesnių stulpaviečių pėd~akų nepastebėta. 
Taigi atrodo, kad I m. e. tūkstantmečio antroj.e pusėje 
Lietuvos piliakalnių gyvenvietėse jau vyravo medi
niai pastatai iš kampuose sukir~tų rąstų. 

Tikslesni pastatų matmenys iki šiol dar nežinomi. 
Aprašyti vakarų Lietuvos bei Užnemunės židiniai ir 
rytų Lietuvos Įvairios formos plūkto molio ploteliai 
bei akmenų grindiniai paprastai aptinkami tamsios 
žemės dažniausiai netaisyklingos formos dėmėse. Iš 
jų matmenų sprendžiama, kad V-VIII m. e. a. lietu
vos gyvenviečių pastatai" galėjo būti 3X3, 4X4 m ir pa
našaus dydžio. Maždaug to paties laikotarpio minėto 
Latvijos K:entės piliakalnio gyvenvietės pastatai taip -
pat buvo panašaus dydžio: 4X4, 4X 5, 4X6, 4,5X7, 
4 X 8 m (83, 103). 
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IX-XIVa. ĮTVIRTINIMAI IR PASTATAI 

Siuo metu archeologų turimais duomenimis, I m. e. 
tūkstantmečio pabaigoje ir II pradžioje gerokai pato
bulėjo įvairūs, ypač geležiniai, darbo jrankiai, ginklai, 
pagausėjo metalinių, daugiausia žalvarinių, papuo
šalų. Tobulesniu plačiaašmeniu pentiniu kirviu žmo
nės galėjo daug greičiau ir lengviau iškirsti nemažą 
dalį miškų bei krūmų ir kartu išplėsti dirbamos žemės 
plotus. Zemė tuomet jau buvo ariama arklais su ge
ležiniais noragais, o pasėliai pj aunami daug našes- 
ni"ais, didesniais su dantukąis pjautuvais.- Įs.igalėjus 
ariamajai žemdirbystei, dvilaukę sistemą pamažu pa
keitė trilaukė. Sparčiau ėmė vystytis ir gyvulininkys
tė, ypač galvijų auginimas. 

Tobulėjant ūkiui, iš pradžių atskiros šeimos, o vė
liau - praturtėję jų atstovai pasiglemžė vis didesnius 
ir geresnius žemės plotus, pradėjo auginti daugiau 
gyvulių. Taip atsirado stambesnių žemvaldžių, sukau-

' pusių daugiau turto. Jam saugoti dabar prireikė di
desni'ų ir stipresnių tvirtovių, kurių dalis jau rninima 
rašytiniuose, ypač XIII-XIV a., šaltiniuose. Taigi, 
I m. e. tūkstantmečio' pabaigoje suirus pirmykštei 
bendruomeninei santvarkai, II tūkstantmečio pradžio
je įsigali feodaliniai santykiai ir susikuria Lietuvos 
valstybė. 

Minėti ekonominiai bei socialiniai pasikeitimai tam 
tikra dalimi atsispindi ir tų laikų gyvenviečių archi-
tektūroje. . 

IX-XIV a. Lietuvoje buvo net keletas gyvenviečių 
tipų: aukštais ir masyviais pylimais, tvirtomis gyny
binėmis medinėmis' sienomis ant jų ir giliais grioviais 
a psa ugotos pilys, prie jų buvusios neįtvirtintos ir 
Įtvirtintos gyvenvietės - papiliai ir toliau nuo pilių 
buvę dažniausiai blogiau apsaugoti kaimeliai. Iki šiol 
archeologų plačiau tyrinėta tiktai palyginti nedidelė 
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šio laikotarpio pilių bei papilių vietų dalis. Nė viena 
toliau nuo pilių buvusi kaimavietė dar nekasinėta: Dėl 
to plačiau aptarsime tiktai to meto Lietuvos pilių ir 
papilių medinius statinius. 

Aprašomoj{) laikotarpio, kaip ir dauguma anksty
vesnių dar pirmykštės bendruomenjnės santvarkos 
irimo laikų, Lietuvos piliakalniai dažniausiai įrengti 
aukštesnėse apylinkių kalvose, prie didesnių upių, 
ežerų bei gilesnių slėnių. . 

Toje pačioje vietoje paprastai būna vienas nagrinė
j amojo laikotarpio piliakalnis (Apuolė. Bakainiai (Kė
dainių raj.), Berzgainiai (Ukmergės raj.), Mažulonys, 
Medžionys (Prienų raj.), Nemenčinė, Punia ir kt.). 
Tačiau kartais jų aptinkama ir jvairialaikių piliakal
nių grupėse. Siuo metu .tokių piliakalnių grupių yra 
žinoma Aukštadvario, Bradeliškių, Įpilties, Kauno, 
Kernavės, Linkmenų, Trakų, Vilniaus ir kai kuriose 
~d tose apylinkėse. Dalis grupėse esančių piliakalnių 
buvo apleisti dar pirmykštės bendruomeninės santvar
kos bei jos irimo laikais, o kiti naudoti ir II tūkstant
mečio pradžioje. Pavyzdžiui, iš keturių Aukštadvario 
apylinkių piliakalnių IX--XIV a. buvo naudojami tik
ta i du: Aukštadvario ir Lavariškių (22, 43-69; 91, 
130-131). Kiek toliau į šiaurę nuo minėtų esąs Pa
miškės piliakalnis, atrodo, buvo apleistas dar mūsų 
e ros pradžioje (104, 27), o Į rytus nuo Aukštadvario 
esąs Naujasodžio (Trakų raj.), Kazokų kalnu vadina
mas, piliakalnis greičiausiai apleistas I m. e. tūks
tantmečio antroje pusėje. ' 

Iš Linkmenų (Ignalinos raj.) apylinkių trijų pilia
kalnių tiktai Ginučių galėjo kiek bųti naudojamas ir 
II tūkstantmečio pradžioje (4, 34-42), o netoli jo 
esantys Papiliakalhės ir Linkmenų piliakalniai, ma
tyt, taip pat buvo apleisti dar pirmykštės bendruome
ninės santvarkos bei jos irimo laikais (31, 18). Ta
čiau Kernavėje, atrodo, net trys iš keturių greta vie-
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nas kito esančių stipriais pylimais apsaugotų pilia
kalnių (Krivei;kiškio, Mindaugo .sostas, Pilies kalnas) 
buvo naudojarųi ir I m. e. tūkstantmečio pabaigoje 
bei II praažioje (55, 35-38) . . 

Trakų apylinkėse šalia piliaviečių su mūrinių sta
tinių liekanomis, Varnikų k., rytinėje GaIvės ežero 
pakrantėje, yra piliakalnis be ryškesnių išorinių įtvir
tinimų žymių. Siaurės vakarų papėdėje rasta fipdyto- . 
sios brūkšniuoto paviršiaus keramikos. Iš to spren
džiama, kad dar I tūkstantmetyje pr. m. e. įrengtas 
piliakalnis greičiausiai 'buvo paliktas jau mūsų eros 
pradžioje,- Apie 4 km į pietvakarius nuo Trakų yra 
maždaug 2 ha ploto stipriu pylimu ir giliu grioviu 
apsaugotas Bražuolės piliakalnis, įrengtas dar I tūks
tantmetyje pr. m. e. ir be pertraukos naudotas maž
daug iki XIV a. -vidurio (26, 19-22). 

Po keletą įvairialaikių, taip pat ir aptariamojo lai
kotarpio, piliakalnių aptinkama Kauno, Vilniaus bei 
kai kuriose kitose respublikos apylinkėse . -

Iš to galima spręsti, kad kai kuriQS Lietuvos vie
tovės, ypač prie didesnių upių, jų santakų bei ežerų 
masyvų, jau nuo seno buvo palyginti tankiai gyvena
mos. Zmones į jas traukė greta kalvų, prie vandens 
esantys žemdirbystei labai tinkami žemės plotai, pa
togesni susi~iekimo su artimesniais ir tolimesniais 
kaimynais keliai bei geresnės gynimosi nuo priešų 
sąlygos. Dėl to kai kurios iš tokių vietų vėliau tapo 
gentinių junginių centrais, kurių pagrindu paskui su
sidarė 'feodalinės sritys ir net miestai (Kaunas, Ker
navė, Trakai, Veliuona, Vi.lnius). Greičiausiai tokius 
feodalinius centrus atspindi ir XIII-XIV a. rašyti
niuose šaltiniuose dažnai minimos įvairios "žemės" 
("terra"), pvz., Alšėnų, Deltuvos, Utenos ir lrt. 

Iš pateiktų duomenų matyti .. kad dauguma lX
XIV a. Lietuvos medinių pilių (Apuolės, Aukštadva
rio, Bradeliškių, Bražuolės, Imbarės, Įpill'les, N arkū-
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nų, Nemenčinės ir kt.) buvo įr:n.gto~ .dar pi~my~št~s -
bendruomeninės santvarkos bel JOs lflmo laIkų ĮtvIr
tintų gyvęnviečių vietose. ~ačiau dal~~)ų (~armėla
vos (Kauno miestas~, Upy~es (p~nevezlo r~J.), S~~ų
jų Trakų) statytos lr naujose VIetose, kunos atitiko 
to meto gynybos reikalavimus. y. 

Siuo metu archeologų sukaupta medzlaga .ro~o~ 
kad aprašomuoju laikotarpi~ . apgyve!!tų, stipnaI 
įtvirtintų piliakalnių vakarų LIetuvos rajonuose b~~o. 
daugiau negu rytų. Sį reiškinį ~ar ~X.~. pr~džlOJe 
pastebėjo L. Kšivickis, žva,Igęs bel yk~smews .Lletuvos 
piliakalnius. Labiau įtvirtmtus dazmauslaI Jau lX
XIV a. gyvenamus vakarų Lietuvos pilia~alnius. j~s 
laikė tik gynybiniais, o rytų Lietuvos su. s.Ilpnesmals 
įtvirtinimais dar pirmykšt~s bend~uome!lmes. santvar
kos laikais naudotus skyre senOSlOms het~vI~ gyve~
vietėms (105, 304-305). Lyginda;nas sklrt~ngų l,aI
kotarpių piliakalnius bei juo~~ .su~mkt~. ,nevI:nalalk.ę 
archeologinę medžiagą, L. I5-SIVIC~IS pneJo pr!~ neteI
singos išvados, kad rytų LIetUVOJ';. dar gel~zIes am
žiuje buvo paplitusi akmens . amZIaus kultura (105, 
314-317) . 

Tačiau pastaruoju metu, prad~jus inten.syviau ~is
temingai kasinėti ypač vakarų LIetuvos plhakalmus, 
aiškėja, kad šioje respublikos dalyj~ IX-XIV a. m.e
dinės pilys daugeliu atvejų buvo Įrengt?s. da~ pIr
mykštės bendruomeninės san~varkos ~eI J?S lflm?
laikų įtvirtintų gyvenviečių vleto~e ~Apu~le, .E~e~e, 
Imbarė, Įpiltis, J autakiai i~ ~~ . ). TI.ktaI. ~edI~ele Įtvlr
tintų ankstyvesnių gyvenvlecIŲ dahs vehau ltko nepa-
naudota (pvz., GabrieHškė.s). -

Archeologiniai duomenys (74, 292-297; '49, 260-
261' 64 19-36; 65, 53-62; 66, 47-66; 67, 49-57; 
109' 79.:.....87· 110 163-177; 111) bei rašytiniai šalti
niai (59, 19) rodo, kad jau nuo mūsų eros pradž,ios 
vakarų baltų gentys palaikė ryšius net su R.omos H~-
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perijos provincijomis. Vėliau, ypač V-IX a., ne visa
da draugiški šių genčių santykiai suintensyvėjo su 
kaimyniniais Skandinavijos kraštais (70; 71; 71a, 
177-192,1199; 56, 27 ir toliau; 59, 21-25), o nuo 
XIII a. dabartinės Lietuvos vakarų sritis sisteming.ai 
pradėjo niokoti kryžiuočiai (59,31 ir toliau; 6, 1-63). 

Iš to galima spręsti, kad vakarų Lietuvoje tuomet 
buvęs didesnis stipriai Įtvirtintų medinių pilių skai
čius priklausė ne tiktai nuo vidinių socialinių reiški
nių, bet ir nuo geografinės padėties, kur, atrodo, 
anksčiau negu rytų Lietuvoje prasidėjo dažni ivairių 
išorės priešų puolimai, ypač suintensyvėj ę II tūkstant
mečio pradžioje. Galimas daiktas, dėl šių priežasčių 
dauguma vakarų Lietuvos piliakalnių, naudotų dar 
pirmykštės bendruomeninės santvarkos laikais, I m. e. 
tūkstantmečio pabaigoje ir II pradžioje vėl beveik iš 
pagrindų buvo pertvarkyti ir ten Įrengtos tvirtos me
dinės pilys, atitikusios to meto Europos karo techni
kos reikalavimus. 

IX-XIV a., kaip ir ankstyvesnės epochos (V
VIII m. e. a.), Lietuvos piliakalnių išorinė forma yra 
gana Įvairi. Kaip minėta, visų pirma tai priklausė nuo 
kalvos formos. 

Daugumą aprašomojo laikotarpio piliakalnių ap
tinkame pailguose upių bei ežerų krantų kyšuliuose. 
kurie iš vienos ar kelių pusių juosiami vandens ar gi
lių pelkėtų slėnių. Tokių kalvų šlaitai būdavo stačiai· 
nulyginti, maždaug 10-20 m aukščio. Paprastai 'iš 
lengviau prieinamų pusių piliakalnius saugojo galin
gi pylimai ir gilūs grioviai. Jeigu gamtos kliūtimis 
piliakalnis apsaugotas iš trijų pusių, tai pylimai ir 
grioviai būna tiktai j.š vienos, lengviausiai prieina
mos (Bradeliškės, Eketė, Medžionys, Nemenčinė, Se
redžius (Jurbarko raj.), Veliuona, Punia). 

Kartais tokie piliakalniai turi net kelis Įvairaus 
dydžio pylimus ir griovius tarp jų. Tuomet didesnis 
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pylimas būna piliakalnio aikštetės pakr.aštYi.e, ~~ j.o ~ 
griovys, už kurio - dar 2 ar 3 mazeSlll 'pyhmehal. b~1 
2-3 grioviai tarp jų (Eketė, Skomantai (abu Klalp~- . 
dos raj.). Jeigu didesnė piliakalnio dalis prieina pne 

13 pav. Berzgainių piliakalnis 

laukų, tai iš tos pusės piliakalnio aikšt~lės pakra~
čiuose būna supiltas puslankio formos pyltmas (Auks
tadvaris, Puodkaliai). Kartais iš laukų pusės šių p~
liakalnių viršutinėse šlaitų dalyse dar būna po pylt
mą ir griovį (Berzgainiai, Kupiškis), kartais - p~ 2 
pylimus ir 2 griovius tarp jų (Baluoša (Molėtų raJ.), 
Stirniškis (Kupiškio raj.) ar net po 3 pylimus (Vala
kavičiai (Salčininkų raj.). 

Jeiau piliakalnis būna įrengtas pailgoje kalvoje 
tarp slėnių, tai abiejuose jo galuose būna po vieną 
(Bubiai, Jurgaičiai, Luponiai (visi Siaulių raj.), o 
kartais po 2 įvairaus dydžio pylimus ir 2-3 griovius 
tarp jų (Antatilčiai (Ukmergės raj.) (13 pav.). Pasi
taiko IX-XIV a. piliakalnių, įrengtų beveik apskri
toje aukščiausioje apylinkės kalvoje. Tuomet jų ova
lias ar beveik apskritas aikšteles pylimai juosia iš vi-
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sų pusių (Lavariškės, Rudamina, Pašatrijos k. "Sat
rija" (Telšių raj.). 

Aptariamojo laikotarpio piliakalnių aikštelės daž
niausiai būna didesnės negu ankstyvesniųjų. Neretai 
jos užima 1000-5000 m2 (Burbiškiai (Silalės raj.). 
Birštonas (Prienų raj.), Gandinga (Plungės raj.). 
Gintališkė (Plungės raj.), Griežė ' (Mažeikių raj.). 
Jaučakiai (Kauno raj.), Kartena (Kretingos raj.). 
Maišiagala, Mažulonys, Medžianys ir kt.) , o kartais-

. net 1-2 ha (Bražuolė, Eketė, Kernavės Pilies kaI
nas). Aptinkama taip pat ir 500-800 m2 ploto aikš
tel,ių (Cirkliškis (Svenčionių raj.), Gegužės (Silalės 
ra].), Naujininkai (Tauragės raj.), Oplankys-Gilan
džiai (Tauragės r~aj.), Ukmergė). Retesni šio laiko
tarpio piliakalniai su 60-300 m2 dydžio aikštelėmis. 
Jie, kaip minėta, kartais dar vadinami miniatii!riniais 
(Bambininkai, Lavariškės). 

~eigu piliakalnis buvo naudojamas ir anksčiau, tai ' 
II tukstantmečio pradžioje jo aikštelė dažniausiai bū
davo praplečiama: pakraščiuose pripilama kartais iki 
5-6 m pločio žemių juosta, ant ku·rios po to supila
mas masyvus ir aukštas pylimas (Aukštadvaris, Dap- · 
šiai, Imbarė, N arkūnai ir kt.). . 

IX-XIV a. pili'akalnių aikštelėse paprastai aptin
~.a.m~s gana intensyvus kultūrinis sluoksnis. Viduryje 
],1s buna 20-60 cm, pakraščiuose -=- 1-2 m storio. 

Kartais didesnių piliakalnių aikštelės būna grio
viu (Nemenčįnė), pylimu (Imbarė), pylimu ir grioviu 
(Dapšiai), o kartais net 2-3 pylimais ir 2-3 grio
viais už jų suskirstytos i dvi ar tris nelygias dalis 
(Molavėnai-Graužai (Raseinių raj.). Paprastai dides
nėje aikštelėje pastebimas intensyvus kultūrinis 
sluoksnis. Tai senovėje buvusi centrinė pilies dalis, 
kur stovėj,o Įvairūs gyvenamieji bei ūkiniai pastatai. 
Kitose aikštelėse kultūrinis sluoksnis .dažniausiai bū-
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na plonas, kartais beveik nepastebimaš. Tai; atrodo, 
buvę priešpiliai, skirti daugiausia pilių gynybai. 

Nagrinėjamojo laikotarpio Lietuvos pilių priešpi
li-ai priklausomai nuo vietos sąlygų buvo gana įvai
riai išdėstyti. Kartais įtvirtintas priešpilis būdavo 
Įrengtas kiek toliau nuo pagrindinės piliakalnio aikš
telės, už platesnio ir gilaus, stačiai nukastais šlaitais 
slėnio (Bartkūnai (Ukmergės raj.), Narkūnai, Ved
riai (Silalės raj.). Kai kada net keli nuo centrinės pi
lies dalies grioviu atskirti įvairaus dydžio priešpiliai 
būna išsidėstę gretimame lauke vienas prie kito ir iš 
lengviau prieinamų pusių apsaugoti pylimais bei grio
viais (Maštaičiai-Norkūnai (Sakių raj.). 

Kai kurių piliakalnių pylimais bei grioviais įtvir
tinti priešpiliai būna įrengti žemai, . papėdėse. Pavyz
džiui, toks iki 1,5 ·ha dydžio prieš,pili~ buvo Ba1kaini'ų 
piliakalnio rytinėje papėdėje. Iš gretimų laukų pusės 
jis apsaugotas iki 5 m aukščio pylimu ir 4 m ~y~~o 
arioviu (58, 35) :- Piliakalnių k. piliakalnio vakarme]e 
papėdėje buvęs apie 2 ha dydžio priešpilis iš gretimų 
laukų pusės atskirtas maždaug 2 m aukščio pylimu 
(52, 145-152). . . ' 

Pasitaiko piliakalnių, kurių dalis priešpilių kartu 
su centrine aikštele būna įrengta tame pačiame ky
šulyje, o vienas, dažniausiai gerokai didesnis ir silp-' 
niau Įtvirtintas, tarsi papilys,- žemai, papėdėje. Si
tai pastebėta, pavyzdžiui, jau minėtame Graužų-Mo
lavėnų piliakalnyje, kuris apima net iki 170 m ilgio 
kyšulio dalĮ. Nevienodame aukštyje čia aptiktos net 
3 pylimais ir grioviais atskirtos piliakalnio aikštelės. 
Be to, pietrytinėje papėdėje yra apie 0,5 ha dydžio iš 
trijų pusių Sešuvies juosiamas papilys. 

Kai kurių didesnių Lietuvos pilių priešpilius (su
burbium, preurbium, vorburc) Jau dažnai mini ir ra
šytiniai, ypač 'XIV a., šaltinjai. Antai Bisenės (79, 
158, 180) ir Veliuonos (79, 157) pilyse nuro~oma tuo-
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met buvus net po 2 priešpilius. Be to, kartu pažymi
ma, kad, pavyzdžiui, vienas Veliuonos pilies priešpilis 

' buvęs ant kalno, o kitas - slėnyje (" .. . dua suburbia 
dicti castri, unum in monte, aliud in valle . .. " (79, 
157). Rašytinių šaltinių minimi Bisenės ir Veliuonos 
pilių priešpiliai archeologų iki šiol sistemingai neka
sinėti. Tebėra neišaiškinta tiksl esnė jų chronologija 
ir tuomet buvę tam tikri priešpilių pas'kirties bei topo
grafijos skirtumai. Siuo metu nustatyta tik tai, kad 
viename kyšulyje su centrine piliakalnio aikštele 
įrengti priešpiliai paprastai būna mažesni už tą aikš
telę ir už įtvirtintus papilius, buvusius žemai, jau 
piliakalnių p,apėdėse (Buivydai (Vilniaus raj.), Bart
kūnai, Molavėnai-Graužai) . Tokių priešpilių kultūri
nis sluoksnis dažniausiai būna plonas. Ryškesnių gy
venamųjų pastatų pėdsakų juose nepastebima (Dap
šiai). Todėl manoma, kad šie priešpiliai daugiausia 
buvo skirti gynybai. . 

Didesniuose įtvirtintuose priešpiliuose dažniausiai 
jau aptinkamas storokas kultūrinis sluoksnis, kuria
me, be įvairių kitų archeologinių dirbinių, randama ir 
gyvenamųjų pastatų liekanų. Iš to sprendžiama, kad 
įtvirtintuose priešpiliuose jau gyveno tam tikra dalis 
pilies valdovui priklausiusių žmonių. XIV a. rašyti
niai šaltiniai nuro'do, jog tais laikais priešpiliuose, 
kaip ir pilyse, buvo patalpos kariams (79, 8 priedas). 
Tačiau iki šiol tyrinėtu'ose įtvirtintuose priešpiliuose 
ryškesnių jų pėdsakų neaptikta. 

Piliakalnių Įtvirtinimai 

Geriausiai iš išorės šiuo metu pastebimi IX-XIV a. 
Lietuvos piliakalnių įtvirtinimai yra aukšti; masyvūs 
žemių pylimai ir dažniausiai giloki bei platūs grioviai, 
saugoję to' meto medines Lietuvos pilis iš lengviau 
prieinamų pusių; Laikui bėgant, dalis tokių įtvirtini-
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mų nuslinko į piliakalnių papėdes ir sunyko, o kiti -
gerokai deformuotLDėl to dabar gana sunku tiksliau 
nustatyti pirminius to meto medines Lietuvos pilis 
juosusių pylimų bei griovių matmenis. Dažniausiai 
pagrindiniai pylimai būdavo 2-5 m auk~čio nuo aikš
telių paviršiaus ir iki 5-8 m -:- iš išorės. Jeigu pa- . 
grindinio pylimo išorėje supilta papildomų pylimų, 
tai jie pa,prast,ai būdavo mažesni už pagrindinį - daž
niausiai 1-2 m aukščio ir 4-6 m pločio prie pa-
grindo. . 

Jei pylimas tik vienas, tai jo išorinėje pusėje, daž
niausiai jau piliakalnio papėdėje, aptinkamas giles
nis ir platesnis griovys. Pavyzdžiui, Aukštadvario pi
liakalnio pietvakarinėje papėdėje jis buvo net 2,5 m 
gylio ir 8 m pločio viršumi, Kumelionių piliakalnio 
vakarinėje papėdėje - iki 2 m gylio ir 6 m pločio. 
Bražuolės piliakalnį iš pietų ir vakarų juosė iki 16 m 
gylio ir 6-7 m pločio dugnu slėnis. Jo kraštai seno
vėje buvo stačiai nulyginti ir net išgrįsti akmenimis. 
Taigi. iš lengviau prieinamų pusių, be žemių pylimo 
bei kitų gynybinių įtvirtinimų, šią pilį .dar saugojo 
gilokas ir platus griovys stačiais šlaitais. 

Kartais panašaus dydžio nukastais šlaitais slėniu 
nuo pilies kalvos būdavo atidalijamas priešpilis. Pa
vyzdžiui, Narkūnų piliakalnį nuo priešpilio skiria da
bar 13 m gylio ir 3-4 m pločio dugnu griovys. Sei
myniškių (Utenos raj.) piliakalnį nuo priešpilio ski
riančio panašaus griovio .gylis yra iki 12 m, jo dugno 
plotis - 10 m. 

Būna atvejų, kai aptariamojo laikotarpio piliakal
nių papėdėse; iš priešpilių pusės: būna iškasta ir ma
žesnių griovių. Pavyzdžiui, Dapšių piliakalnį nuo 
priešpilio ŠiUd, metu skiria ikį 1,8 ,m aukščio nuo aikš
telės, 3 m aukščio iš išorės ir 15 m pločio prie pagrin
do pylimas, už kurio iškastas tiktai apie 1 m gylio ir 
3 m pločio viršumi griovelis. Panašus yra priešpilio 
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išorinėje pusėje. Tyrinėjant griovelyje rasta nemaža 
sudegusių 10-15 cm storio rąstelių ir apdegusių mo
lio tinko gabalų. Tai rodo, kad griovelio pakraštyje 
stovėjo kažkokia galbūt iš statmenai į žemę įkaltų 
nestorų rąsteliųpadaryta papildoma gynybinėužtva
ra. Tokių užtvarų jau maždaug nuo VIII m. e. a. buvo 
įrengiama prie daugelio Rytų bei Vidurio Europos 
baltų, slavų ir kai kurių kitų joms gretimų genčių pi
lių, ir jos neretai išlieka net iki XI-XIII amžiaus (36, 
241-247; 112, 118~120). 

Piliakalnių pylimų konstrukcija 
-

Vakarų bei pietų Lietuvos rajonuose gana dažnai 
aptariamojo laikotarpio piliakalnių Upilties, Kaukų, 
Kumelionių, Norkūnų, Piliakalnio, Rudaminos ir kt.) 
pylimų paviršius, kaip ir anksčiau (V-VIII m. e. a.), 
dar grindžiamas didokais lauko akmenimis. 

IX-XIII a. pilių pylimai taip pat buvo pilami iš 
aplinkinės žemės ir sutvirtinami išilgai bei skersai py
limų klojamais įvairaus storio rąstais. Iš birios, smė
lingos žemės piltuose sampiluose (Aukštadvaryje) , 
rąstai dažniausiai būna storesni, iki 20-40 cm skers
mens, o tvirtesnėje žemėje, ypač iš molio piltuose sam
piluose (Kumelionyse), aptinkama jau tiktai 10-20 
cm storio rąstų. 

Iki šiol Lietuvoje tyrinėtų nagrinėjamojo laikotar
pio piliakalnių pyĮimų sampiluose didesnė rąstų da
lis .klota išilgai pylimo. Smėlingos žemės sampiluose 
(Aukštadvaryje, Imbarėje) jie kloti kiek tankiau, daž
niausiai kas 3-20 cm. Stipresnės, neretai molingos, 
žemės pylimuose (Kumelionyse) tarpai tarp rąstų 
būna iki 20-30 cm. 

Nevienodais tarpais rąstai kloti ir skersai pylimų_ 
Tačiau aiškesnio dėsningumo daugeliu 'atvejų čia ne
aptinkama. Pavyzdžiui, jau minėtame Kumelionių pi-
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Jiakalnyje -atstumas tarp pylimo sampile skersaI klo
tų rąstų viet9!llis ~1!vo 30-:-40, k!tur - ~et 59~60 c~. 
Kiek vienodzIau JIe klotI Aukstadvano pIhakalmo 
pylime - tarpai dažniausiai po 1 m. Bet ir čia . da~
giau rąstų klot~ išilgai. ~ylimo sampilas

v 
?uvo s~tYI~

tintas netaisyklmgais mazdaug 1 m2 dydzlO medmIaIs 
tarsi rentiniais, kurių išorėje, jau 'išilgai pylimo, klo
ta net po keletą rąstų. Atrodo, kad šio piliakalnio 
II tūkstantmečio pradžios , pylimo sampile būta apie 
6-7 vienas ant kito gulėjusi1.ls tokius rentinius (31, 
22). Tarp palyginti nedidelių medinių rentinių šio pi~ 
liakalnio pylimo sampile bUvo maždaug 15-20' cm 
storio žemės sluoksnis. 

Geriau negu Aukštadvario piliakalnyje išlikusių 
VI-IX m. e. a. medinių pylimo sutvirtinimų, taip pat 
primenančių netaisyklingus medinius rentinius,. ap
tikta Apuolės piliakalnyje. Nustatyta, kad pyhmas 
tuomet buvo apie 6,5 m aukščio ir 30 m pločio pri~ 
pagrindo. Jo apačioje ~asta di~o~ų akmepų.-:- tarSI 
pagrindas. Pylimo sampIlas sutvIrtmtas berzmlals, pu
šiniais bei egliniais rąstais, kartais Qet su stambes-' 
nėmis viršūnėmis. Sampilo apačioje kloti storesni, iki 
60 cm, o viršuje"':'" jau tik 10-20 cm rąstai. Dauguma 
jų ir šiame piliakalnyje klota išilgai pylimo taip, kad 
su horizontu sudarė maždaug 30° kampą. Atstumas 

. tarp gretimų rąstų buvo apie 0,5-0,7 m. Tarpai už
pildyti kietai suplū~tu moliu. Tyr~nėjant IX.-:XIV a: 
pylimo sampile aptIktos net 4 tokIŲ rąstų eIles, tarSI 
netaisyklingos formos rentiniai. Sių tvirtinimų storis 
vietomis bųvo net iki 0,9 m. Rąstų eilės sujungtos 50-
80 cm ilgio ir iki 6 cm storio ąžuoliniais strypais nu~ 
smailintomis viršūnėmis. Jie įkalti Į dviejų vienas ant 
kito gulėjusių rąstų kampus taip, kad smaigaliai Įva~
riomis kryptimis sulindę Į suplūktą tarp rąstų molĮ. 
Taigi šie ~trypai gana tvii-tai rišo pylimo sampilo mo
lį ir rąstus' Į vientisą gynybinę sieną. Be minėtų pyli-
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mo sutvirtinimų, jo išorėje dar aptikta sudegusių rie
storų medžių šakų, karčių, kurios greičiausiai neleido 
nuslinkti viršutiniam pylimo sampilo horizontui. 

Gana taisyklingų iš ąžuolinių tašų sudarytų maž.
daug 0,6 m2 dydž,io, taip pat plūktu moliu užpildytų 
rentinių aptikta Punios piliakalnio pylimo viršutinia
me horizonte, kuris datuojamas XIV a. pradžia (92, 
13-20) . 

Iki šiol panašių taisyklingų pylimo sutvirtinimų 
kituose tyrinėtuose . Lietuvos piliakalniuose neaptikta. 
Nepastebėta analogiškų medinių rentinių pėdsakų ir 
kiek ankslyvesniuose to paties pylimo sluoksniuose. 

Kiek taisyklingesnių medinių keturkampių rentinių 
rasta Latvijos tyrinėtų piliakalnių pylimų sampilų 
apatinėse dalyse. Pa-vyzdžiui, jau minėtame Kentės 
piliakalnyje atidengti apie 2 m pločio tokie pylimo 
rentiniai datuoj ami dar VIII m. e. amžiumi (83, 37-
57). Bet plačiau tokio tipo piliakalnių pylimų renti
niai Latvijoje, kaip ir kai kuriuose kituose kaimyni
niuose kraštuose, paplito IX-XIII amžiuje (57, 263). 
Pavyzdžiui, Asuotės piliakalnio pylime vietomis išli
ko net iki 12 tokių rentinių vainikų, kurių apatiniai 
skiriami IX a., o viršutiniai - XI amžiui (130, 17-
21) . Dauguma ankstyvesnių rentinių čia buvo dar 
maždaug 2X2 m dydžio, o vėlyvesni jau 5-8 m plo
čio. 

. Be taisyklingesnių rentinių, aptariamojo laikotar
pio Lietuvos piliakalnių pylimų sampilų išorėje daž
nąi papildomai būna priklota kiek plonesnių rąstų, 
kartais net su stambesnėmis šakomis. Jie dar labiau 
sutvirtino piliakalnių šlaitus, padarė juos sunkiau 
prieinamus priešams, taip pat trukdė pasikasti po gy-
nybinėmis pilies sienomis. . . 

Daug taisyklingesnių ir didesnių tokių medinių pi
liakalnių pylimų sutvirtinimų maždaug jau nuo IX a. 
aptinkama gana dideliuose miškų juostos Rytų ir iš 
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dalies Vidurio Europos plotuose, kur tais laikais gy
veno rytų bei vakarų slavų gentys (83, 56; 112, 73-
102; 113, 102-112; 114, 125-127). Dažniausiai tai 
buvo nuo 1 X 3 iki 5X 8 m dygžio mediniai rentiniai, 
užpildyti plūktu moliu, rečiau ~ kita žeme. 

Sių piliakalnių pylimų sutvirtinimų kilmė iki šiol 
galutinai neišaiškinta. Vieni tyrinėtojai (36, 212; 20, 
61) mano, kad tokie sulvirtinimai minėtose Vidu~io 
Europos srityse atėjo iš rytų slavų ap gyventų žemIŲ, 
kiti (34, 155) teigia, jog šis reiškinys čia atėjo iš tuo
metinės frankų ap gyventos teritorijos arba Dunojaus 
sričių, kur buvo plačiai paplitęs jau mūsų eros pra
džioje. Panašios konstrukcijos gyvenviečių sutvirti
nimų aptikta dar II tūkstantmečio pr. m. e. vidurio 
lužitėnų gyvenvietėse. (72, 11) bei VII-IX m. e. a. 
pietvakarių Lenkijos Liaudies Respublikos ir V~k.ie
tijos Demokratinės Respublikos Meklembur.g.o snhes 
piliakalnių pylimų sampiluose (20,61; 34, 156-157). , 

Iš minėtų duomenų sprendžiama, kad IX-XIV a. 
Lietuvos medinių pilių pylimai buvo pilami iš aplin
kinės žemės ir sutvirtinami pasluoksniui išilgai, re- 
čiau - išilgai ir skersai pylimų klotais vidutinio sto
rio mediniais rąstais, kartais net su stambesnėmis ša
komis. Toks pylimų sutvirtinimo būdas, kaip matėme, 
I m. e. tūkstantmetyje ir II pradžioje buvo paplitęs 
daugiausia baltų genčių apgyventose srityse (120, 
14-15; 84, 76). Taisyklingesnių pylimų sampilų me
dinių tarsi rentinių čia aptinkama jau maždaug nuo 
X-XI a. dažniausiai stambesnėse to meto feoda.Jų 
pilyse (Apuolėje, Aukštadvaryje, Asuotėje), arčiau 
svarbesnių susisiekimo kelių. Sių vietų piliakalnių 
pylimų sutvirtinimai yra artimesni analogiškiems ap 
tariamojo laikotarpio Vidurio Europos piliakalnių su
tvirtinimams (37, 110-130; 34, 155-160; 36, 212-
241). Tai rodo, kad greičiausiai iš minėtų sričių dar 
I m. e. ' tūkstantmečio antroje pusėje tokie sutvirtini-
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mai plito ypač Į v.akarų baltų genčių gyvenamas že
mes, kur jie vėliau Įgavo savitą, tik baltams būdingą, 
konstrukeij ą . 

Kartais IX-XIV a. Lietuvos piliakalnių pagrin
diniai pylimai būdavo supilti tiktai iš tvirtesnės ap
linkinės žemės,. Tada jų apačioj~ dažniausiai būdavo 
dedamas tvirtas pagrindas iš akmėnų ir rąstų. Pavyz
džiui, šitaip supiltas Nemenčinės piliakalnio pylimo 
sampIlas, datuojamas X-XII am~iumi -(47; 25-27). 
Iš pradžių pylimo vietoje buvo· padaryta iki 6 m plo
čio ir 2 m aukščio užtvara iš didokų akmenų ir stores
nių rąstų. Akmenys krauti greta ir virš vien.as kito, 
užpiIant smėlingos žemės sluoksniu. Tyrinėj ant ap
tiktos net 6 tokios akmenų eilės, kurių viršuje gulėjo 
sudegę rąstai. Vėliau, sudegus užtvarai, toje vietoje 
buvo užpiltas iki 2,5 m storio molingos žemės sluoks
nis, ir viršuje pastatyta kažkokia medinė gynybinė už
tvara. Jai sudegus, pylimas panašiai buvo vėl paaukš
tintas dar keletą kartų, kol išaugo maždaug iki ·8 m 
aukšči·o. 
_ Panašiai buvo supilti ir sutvirtinti kai kurių pilia
kalnių (Dapšių, Piliakalnių) ir priešpilių pylimai. 

Gynybinės sienos ir bokštai 

IX-XIV 'a. Lietuvos medinių pilių pagrindinių py
limų viršuje stovėjo medinės dvigubos gynybinės sie
nos ir kai kada - bokštai. Tačiau iki šiol to laikotar
pio piliakalniuose i'šliko tiktai minėtų statinių pėd- ' 
sakų. , 

Dvigubų gynybinių sienų buvimą patvirtina pilia
kalnių pagrindinių pylimų viršuje išilgai jų aptinka
mos dvi lygiagretės dažniausiai 20-30 cm skersmens 
stulpaviečių eilės, nutolusios viena nuo kitos maždaug 
per 1,5-2 m. Panašūs tarpai tarp stulpaviečių buvo 
ir jų eilėse. Be to, aprašomojo laikotarpio piliakalnių 
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pyIlmų sluoksniuose pasitaiko ir dažniausiai ap degu
sių molio tinko gabalėlių. Taigi visi šie duomenys 
rod'o, kad IX-XIV a. pilių pagrindinių pylimų viršuje 
stovėjo dvigubos apie 2 m pločio gynybinės sienos, 
padarytos iš maždaug kas 1,5-2 m vien~s nuo ~i!o 
statmenai Į žemę Įkastų 20-30 cm stono medmlŲ 
stulpų, kurių tarpai buvo užpildyti gulsčiais greičiau
'siai panašaus storio rąstais. Tarpai tarp rąstų buvo 
užkrėsti maliu. Kai kurių piliakalnių (Bražuolės, Dap
šių, Kumelionių) aprašomojo laikotarpio pylimų 
sluoksniuose, be išilgai jų gulėjusių sudegusių rąstų, 
aptikta ir skersinių panašaus storio taip pat sudegu
sių rąstų dalių. Tai liudytų, kad tarp abiejų lygiagre
čių pylimo viršuje stovėjusių gynybinių sienų tam tik
rais tarpais buvo ir skersinės sienelės, dar labiau su
tvirtin usios sienas. 

Panašios konstrukcijos medinių gynybinių sienų 
pedsakų pastebėta ir kai kurių IX-XIV a. Lietuves 
stambesnių piliakalnių prie$pilių pylimų viršuje (Dap
šiai). Be to, tokios konstrukcijos medinių gynybinių 
sienų liekanų aptikta mažd'aug to paties laikotarpio 
gretimuose Lenkijos Liaudies Respublikos bei V~k!e
tijos Demokratinės Respublikos Meklemburgo snhes 
piliakalniuose (36, 219-224; 78, 89-92; 34,_ 154-
157). Tokio tipo gynybInės sienos rytų slavų gyven
tose žemėse dažniausiai būdavo pastatytos iš Įvai
raus dydžio kampuose sukirstų rąstų rentinių (112, 
121-124). . 

, Aprašytų gynybinių sienų aukščiui nustatyti tie
sioginių duomenų neturime. Rusų žemių feodalinių 
pilių tyrinėtojas P. Rapoportas, remdamasis archeolo
giniais ir daugiausia ikonografiniais bei rašytiniais 
šaltiniais, teigia, kad II tūkstantmečio pradžioje rusų 
pilių medinės gynybinės sienos negalėjo būti žemes
nės negu 3 m ir kad jų viršuje stovėjo pilių gynėjams 
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skirtos dengtos patalpos, tarsi galerijos (112, 124-
126; 114, 136). . .. 

Jau . minėta, kad IX-XIV a. Lietuvos piliakalnių 
pagrindiniai pylimai iš išorės yra 5-8 m aukščio, o jų 
pašlaitėse buvę grioviai - iki 1,5-2 m gylio. Turint 
galvoje, kad ant tokių pylimų stovėjo dar 3-4 m 
aukščio gynybinės sienos, išeitų, jog puolantiems pilĮ 
priešams, be Įvairių papildomų jos įtvirtinimų (prieš
pilių pylimų su gynybinėmis sienomis, griovių ir Įvai
rių kitų užtvarų), reikėjo Įveikti pagrindinius gyny
binius įtvirtinimus, kurie nuo pašlaičių griovių dug"
no kartu su kalno šlaitu tuomet buvo daugiau kaip 
20 m aukščio . Todėl suprantamesnis tampa ir livoni
jos kronikininko Hermano Vartbergiečio tuometinėje 
Siaulių žemėje buvusios Dubysos pilies 1358.11.24 
Livonijos riterių puolimo aprašymas; jame paminėta ,

.kad tuomet 2 riteriai užsimušę, krisdami nuo pilies 
sienų ("Et duo fratres, scilic'et Jonannes Hane et Cla
wenbeke de menibus ad morfem sunf proiecti",' 80, 78) . 

Apskritai XIII-XIV a. rašytiniai šaltiniai gana 
dažnai mini Lietuvos pilių gynėjų kovas, ypač su kry
žiuo~iais, kurios neretai vykdavo nuo pilies sienų. Pa
vyzdžiui, kryžiuočių kronikininkas Petras Dusburgie
tis, aprašydamas 1290 m. kryžiuočių mūši su dešinia
jamė Nemuno krante buvusios K.olainių pilies Įgula , 
pabrėžia, jog kova vykusi visą dieną taip Įnirtingai , 
kad " ... nuo pilies sienų kraujas tekėjo tarsi patvinęs 
vanduo" (59, 52). 

Taigi, sprendžiant iš esamų duomenų atrodo, kad 
IX-XIV a. Lietuvos pilis puolantys priešai pradžioj e 
turėdavo kopti Į jas' gana stačiais ir aukštais kalvų 
šlaitais, o jų viršuje dar reikėdavo nugalėti palyginti 
aukštas medines sienas, kurios buvo ginamos iš ten 
buvusių dengtų patalpų. . 

K.ai kurių aprašomojo laikotarpio Lietuvos pilių 
gynybinėse sienose, atrodo, būta ir bokštų . Tač iau iki 
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šiol ryškesnių tarsi bokšto pamatų pėdsakų aptikta 
tiktai Bražuolės piliakalnio XIII-XIV a. ' pylimo 
sluoksnyje (26, 19-20). Jie atsidengė pietrytinėje 
pylimo dalyje, ties pylimo posūkiu Į šiaurės vakarus_ 
Toje vietoje maždaug 2X3 m dydžio plotelyje buvo 
aptiktas netvarkingas iš 10X 15X 18-25X 18X30 cm 
dydžio apdegusių akmenų grindinėlis, ant kurio įstri
žai bei skersai pylimo gulėjo keletas 15-30 cm skers
mens sudegusių rąstų. Sie radiniai priminė kažkada 
toje vietoje stovėjusio medinio bokšto pamatus. Iš 
akmenų bei rąstų išsidėstymo sprendžiama, kad bokš
tas buvęs keturkampis ir statytas greičiausiai iš kam
puose sukirstų rąstų . Atrodo, pro .ii ėjo vienas Į Bra
žuolės pilĮ vedusių į.važiavimų . Tai liudytų minėtoje 
pylimo vietoje anksčiau Duvęs įdubimas, per kurĮ vė
liau iš gretimų laukų pusės į piliakalnį buvo nutiestas 
keliukas. . 

Ryškesnių medinių bokštų pėdsakų kituose tyrinė
tuose aptariamojo laikotarpIo Lietuvos piliakalniuose 
iki šiol nepastebėta. Galimas daiktas, tai nemažai pri
klauso ir nuo iki šiol atliktų piliakalnių tyrinėjimų ap
imties. K.aimyninėje Latvijoje Ą.suotės piliakalnyje 
keturkampio 1,5X4,5 m dydžio medi.Hio bokšto pama-' 
tai aptikti IX a . kultūrinio sluoksnio horizonte (130,. 
17-18) . Apskritai Vidurio Europoje, ypač vakarinė
je dabartinės Lenkijos Liaudies Respublikos dalyje. 
Vokietijos Demokratinėje Respublikoje bei Cekoslo.
vakijos Socialistinėje Respublikoje, pilių vartus sau
goję bokštai buvo įrengti maž.daug jau nuo VII
X amžiaus (36,229-232; 34, 160-161). Tačiau rusų 
žemėse net iki XIII-XIV a. bokštai medinėse pilyse 
buvo dar retai statomi ir gynyboje nevaidino svarbes-

·nio vaidmens (112,136-137; 113, 144; 114, 139). Ma
noma, kad vieni jų būdavo įrengti pilies vartų viršuje 
vartams ginti, o kiti - priešui stebėti (1l4, 139-
140) . 
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Įdomus šiuo atžvilgiu yra apie 3- m aukščio kūgio 
formos bokšto: vietą primenantis sampilas ties Bakai
nių piliakalnio priešpilio pietvakariniu kampu (58, 
35). Tačiau iki šiol archeologų jis nekasinėtas. Tpdėl 
neaišku, ar tai gynybinio, pilies vartus saugojusio, 
bokšto vieta, ar tai tik toj e vietoje 'išlikusi suardyto 
priešpilio pylimo dalis. -

Sukaupti duomenys rodo, kad bokštų statybai me
d.inėse, ypač vakarų baltų genčių, pilyse nemaž'a įta
kos turėjo maždaug analogiški gynybiniai Vidurio 
Europos įrenginfai. 

(Jynybiniai-ūkiniai statiniai ' pylimų vidinėje pusėje 

Tyrinėtų IX-XIV a. Lietuvos piliakalnių pagrin
dinių pylimų vidinė~ pusės papedėse labai dažnai ap
tinkama gana tankių, kartais net iš kelių akmenų ei
lių sudarytų grindinių. Prie pylimo grindinys būna 
-storesnis, dažniausiai iš kelių akmenų eilių, o į aikš
telės pusę plonėja ir pagaliau išnyksta. 
. -Anksčiau buvo manoma, kad tokie akmenų grin:di

niai yra senovėJe tose vietose stovėjusių medinių 
pastatų židinių, pylimų sampilų paviršiaus sutvirtini
mų liekanos ir pan. (47, 28). Be abejo, dalis jų, ypač 
sudariusių taisyklingesnius dažniausiai iki 1 m skers
mens ratus, galėjo priklausyti ir seniesiems židiniams. 

' Tačiau grindiniai, kurie vidinėje pylimų pusėje suda
rė Įvairaus pločio tarsi netvarkingai sumestų akmenų 
j uostas, atrodo, ttirėj o kitą paskirtĮ. Tai paaiškėj o dar 
1969 m., tyrinėjant Imbarės piliakalnĮ. Tu6met šiau
rės vakariniame jo aikštelės pakraštyje, vidinėje py-

. limo pusėje, buvo aptiktos iš vidutinio dydžio lauko 
akmenų kra utos sienelės liekanos (23,32-33; 31,29). 
Jos griuvenos palei pylimą ėjo maždaug 2 m pločio 
juosta. Pačioje pylimo papėdėje vietomis buvo išliku
sios net 3 viena ant kitos gulėj usios akmenų -eilės. 
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Rišamosios medžiagos tar.p akmenų nepastebėta; ap
tikta vos' keletas sudegusių 15-20 cm storio rąs(ų 
dalelių. Iš sukauptų duomenų sprendžiama, kad toje 
pylimo vietoje senovėje buvo iš akmenų kra uta apie 
0,5-0,8 m storio sienelė, sutvirtinta rąstais. Tiksles
nis jos aukštis nenustatytas, nes tyrinėjant rasta iš
likusi tiktai apatinė iki 0,5 m aukščio jos dalis. Per 

' 2,5-3 m nuo sienelės į piliakalnio aikštelės pusę ap
tikta 20-30 cm skersmens stulp aviečių eilė, ėjusi 
taip pat lygiagrečiai su pylimu. 

Taigi šie duomenys liudija, kad tyrinėtoje Imbarės 
piliakalnio vietoje kažkada stovėjo 2,5-3 m pločio 
patalpa, kudos viena, daugiausia iš akmenų kr-auta, 
siena rėmėsi į pylimą ir kartu prilaikė jo sampilą, o 
antroji, stulpinės konstrukcijos, siena buvo piliakal- . 
nio aikštelės pusėje (14, 15 pav.). Sprendžiant iš gau~ 
tų duomenų atrodo, kad šio piliakalni'o vidinėje pyli
mo pusėj e buvo gana ilgas statinys, suskirstytas į 
daugelį nedidelių patilpėlių. TiksIesnis jo aukštis ne
nustatytas. Tačiau , atrodo, kad s~atinys negalėjp būti 
žemesnis negu 2-m, nes jame turėjo laisvai vaikščioti 
žmogus. Greičiausiai viršutinė jo dalis buvo sujungta 
su pylimo viršuje stovėjusia gynybine siena. Todėl 
per pavojų priešo nepastebimi pilies gynėjai iš to sta
tinio galėdavo užkopti ant gynybinių sienų. 

Imbarės piliakalnio ilgojo statinio patalpos vietoje 
rasta žalvarinė pasaginė segė aguoniniais galais, ke
letas žalvarinių juostinių geometriniu ornamentu 
puoštų apyrankių bei jų dalių, geležinis miniatiūrinis 
kapliuko formos dirbinys, keli geležiniai peiliukai tie
siomis nugarėlėmis, žiestų puodų šukių bei sudegusių 
kviečių, miežių ir kiek mažiau - avižų, rugių, sorų 
bei žirnių. Sie radiniai liudytų, kad aprašytoje Imba
rės piliakalnio ilgojo statinio 1,5-3 m pločio patal
poje būta daugiausia ūkinio X-:-XIII a. inventoriaus. 
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Panašių i aptartą statinių liekanų aptikta ir dau
gelyje kitų tyrinėtų daugiausia IX-:-:-XIV ~..: Li.et~vo~ 
piliakalnių . Apie jų buvimą .~prendzlama. IS mmetų 1 
piliakalnių pylimus atremtų IS akmenų bel rąstų kratl-

14 pav. Imbarės piliakalnio 
II tūkstantmečio . pradžios gy
nybinių itvirtinimų planas: 

1 - s utrūniję rąstai, 2 - akmenys, 
3 - stulpavietės, 4 - vi.dinės py

limo pusės riba 
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15 pav. Imbarės pilies II t~~s: 
tantmečio pradžios gynybInJa I 
itvirtini.mai (rekonstravo. auto
rius ir architektas S. Lasavlckas) 

tų sienų griuvenų ir kiek toliau nuo jų i aikštelės pusę 
pasitaikančių stulpaviečių. 

Geriau išlikusių minėto tipo statinio iš akmenų 
krautos sienos griuvenų aptikta ir Bražuolės piliakal
nio maždaug XIII-XIV a. sluoksnyje (26, 12). Siena 
sukrauta jau iš kiek stambesnių - 13X20X 15-
25X30X40 cm -lauko akmenų, tarp kurių pasitaikė 
stambokų molio tinko gabalų. Taigi atrodo, kad ak
menys buvo surišti molio tinku. Vidinėje pylimo pu
sėje išlikusios net 4-5 tokių akmenų eilės; siena ga
lėjo būti 0,8-1,1 m aukščio. Pradinis jos storis buvo 
.apie 0,8 m. Be to, tarp akmenų aptikta i.r sudegusių 
rąstų dalių. Tai rodytų, jog sienos akmenys dar buvo 
sutvirtinti rąstais. 

Daug blogiau tokia siena išlikusi Aukštadvario 
piliakalnyje. Cia akmenys vidinėje smėlingo pylimo 
sampilo pusėje buvo išsiskleidę iki 5 m pločio juosta. 
Tarp akmenų išilgai pylimo pastebėta 20-30 cm 
skersmens sudegusių rąstų liekanų. Tai liudija, kad 
~iena taip pat buvo sutvirtinta rąstais. Maždaug per 
3 m nuo sienos i aikštelės pusę aptikta 30-40 cm 
skersmens stulpaviečių eilė, rodžiusi, jog aikštelės 
J-lusėje buvo stulpinės konstrukcijos statinio siena. 

Aplink statini aptikta žiestoji keramika, nedidelė 
žalvarinė apskritinė plokštelinė segė ir kita archeolo
ginė medžiaga leidžia ji skirti II tūkstantmečio pra
džiai. 

Panašaus statinio liekanų rasta ir Apuolės pilia
kalnio vidinėje pylimo pusėje. Pačioje pylimo papė- , 
dėje a,ptiktas akmenų grindinys taip pat buvo suda
rytas net iš. kelių vidutinio dydžio lauko akmenų eilių, 
tarp kurių pasitaikė ir sudegusių rąstų dalių. Taigi ir 
'ši siena iš vidaus buvo sutvirtinta rąstais . Kiek toliau 
nuo pylimo papėdės į aikštelės pusę aptiktos net 3-4 
lygiagretes palei pylimą ėjusios stulpaviečių eilės. Tai 
rodo, kad statinys net kelis kartus perstatytas. Arti-
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miausia stulp aviečių eilė buvo m~ždaug tiktai per 
2 m, o. tolimi ausi a per 5 m nuo pyhmo. Manoma, .Jog 
ankstyviausio tokio statinio vidaus patalpos buvo 
apie 2 m, o vėlyviausio - 5 ~ plo~i9. . y. 
. Tyrinėjant tarp akmenų sienos lr stulpavleclŲ bu
vusį žemės plotą, aptikta sudegusių kviečių, miežių, 
rugių, avižų bei žirnių, smulkių ?egėsių, šiek tiek 
lipdytosios lygaus paviršiaus ir žiestosios. ker~miko.s, 
žalvarinė storėj ančiais galais apyrankė lr kal kunų 
kitų geležies amžiaus daiktų. Iš radinių sprendžiama, 
kad aprašomojo tipo pylimo vidinėje pusėje buvęs 
ilgasis statinys šiame pi1iakal.nyje jau ' stovėjo V~ 
VI m. e. a., o I tūkstantmečio pabaigoje ir II pradžio-
je jis greičiausiai tik patobulintas, padidintas. . 

Atrodo, panaši iš akmenų kra uta siena buvo lr 
Kaukų piliakalnio pylimo vidinėje pusėje; ~ia vieto
mis išliko net 4-6 viena' ant kitos gulėjusios akmenų 
eilės (5t, 18). Grindinys aptiktas maždaug 1,5 m 
gylio ir 10-12 m pldčio pagilinime, kuriame surinkta 
nemaža žiestosios keramikos, gyvulių kaulų, sudegu
sių ankštinių javų grūdų ir kitos II tūkstantmečio 
pradžios ' archeologinės medžiagos. . . 

Maždaug to paties laikotarpio iš akmenų kra utų, 
molio tinku 'apkrėstų ir rąstais sutvirtintų panašių 
sienų -liekanų aptikta ir R.udaminos . (53, 94), Varno 
upių (54, 105-106), Veliuonos (3t, 32) bei kai ku
riuose kituose tyrinėtuose Li,etuvos piliakalniuose. 
Veliuonos piliakalnyje tarp akmenų grindinių dar bu
vo 'aptikti ir dveji apdegę žmonių griaučiai. Galimas 
daiktas, tai vieno priešų antpuolio metu statinio pa
talpoje žuvę ir užgriuvę šios pilies žmonės. 

Dalyje piliakalnių, ypač kurių pylimai supilti iš 
tvirtesnės žemės, pavyzdžiui, plūkti iš molio, vidinėje 
pusėje buvusio statinio sienos statytos iš rąstų. An
tai tokios iki 1,3 m aukščio sienos liekanų aptikta Ku
melionių piliakalnio pylimo vidinėje pusėje. Cia išil-
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gai pylimo vienas ant kito buvo kloti 15-30 cm t . 
rąst . k' 'Y'd' s ono al, ~r~uos .IS VI ~us pnlaikė tam tikrais tar ais 
statmenai ĮkaltI pan~saus. storio rąstai (24, 27). P 

Atrodo, ~ad aprasyto tIpo medinio statinio atskirų 
p~~alpų a~tIktay.190~-:-1908 m: tyrinėtame Mažulonių 
ptll~ka~nYJe ~ Slaurmlame alkstelės pakraštyje, iš. 
daltes J.au ~yl.lme,. api~ 0,5 m gylyje (21, 17-19) .. 

Ger.la ~ l~ltkuSI tokIO y statin.io patalpa buvo apie 
3!5 m tlglO lr 1,5 m plocio, statyta iš kampuose su
k~rst1J rąstų . Jos šiaurinė siena rėmėsi į pylimo sam
ptlą' lr atrodė tarsi buvusi į jį įkasta, pietinė - pilia
kalpi.o aikštelės pusėj e. Geria usiai buvo išl.ikęs piet
rY~I~IS . patalpos ka~p~s, kur aptikti net 7 rąstų 
vaJll1ka1. Bendras aukshs buvo 1,1 m. Apatinis vaini
~~s sukir~!as i.š netašytų iki 25 cm storio rąstų. Aukš
CIau gu!eJę kIek plonesni ir dauguma skelti pusiau. 
~ata.lpoJe aptiktas kietai susigulėjęs iki 30 cm storio 
zemes sluoksnis, tafsi asla. Apie 0,5 m aukščiau aslos 
m.ažd.aug trečio .vain~k~ aukštyje, išilgai patalpos ryti~ 
nes sienos rasta medmes tarsi lentynos ar suolo lieka- -
nų. Jis padar.ytas iš grubiai tašyto rąsto. Ant suolo bei 
greta jo buvo geležinis plačiaašmenis pentinis ir ak
n:enini~ Įtve:!am.as,is. kirviai, ge~ežinio dalgio bei pei
!tų dailų, 7.sl!ennI<l1 verpstukal, keletas Įvairios for
n:os akme~mlŲ .g.aląstuvų,. 4 geležinių Įmovinių su 
u~barzdomlS streltų antgaltų dalys, smulkių apskritų 
stIklo karoliukų, 3 žalvariniai rutulio formos skamba
~ėliai, vienerių trinarių ir dvejŲ dvinarių geležinių 
z~slų fragmentai, 2 geležinės pasidabruotos balno 
ktlpos, 8 cm aukščio žiestas molinis pūstais šonais 
p~~deli.s ir keletas neaiškios paskirties geležinių dir
bmlŲ hek.anų. Prie pietinės šios patalpos sienos anf 
aslos rastI 3 sudužę taip pat žiesti puodai. 

An!ros panašios patalpos liekanų aptikta maždaug 
~:~ m Į. vakar~s n~o minėtosios. Ji buvo daug blogiau 
Ishkus1. Jos vietoje rasta tiktai daug sudegusių ir ne-
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tvarki~gai suvirtusių rąstgal~l!' .nuo .ugnie~ sus~eldė: 
jusių akmenų, taip pat g~lezmls. ~1~ur~a~~ell1s ~~I 
. miniatiūrinis plačiaašmems penhma.1 klrvl3l.I, .gelezl
nės ylos dalių, 2 šiferiniai verpstukal, gelez~ne ba.l~o 
kilpa, 5 geležiniai įmov!n!ai su už~arzvdomls. s.tr.ehų 
antgaliai, žalvarinių vyhn.I.Ų ~ntka~hų, zalv~nmų p~
saginių segių dalių, apskntme sege karpyt~l~ ~a,kras
čiais 5 žalvariniai rutulio formos skambalehal, gele
žinis' apie 2,5 kg svar~tis.' . keletas ~kirtingo.s . form.os 
akmeninių galąstuvų, Įvalf\Ų smulkiŲ ~etahmų d~lk- . 
tų dalių, sudegusių kviečių, mi~~ių, rugiŲ, sorų grudų 
bei sudegęs duonos (?) kepalelis. . 

Panašių patalpų žymių aptikta ir kito.se. taip p.at 
šio piliakalnJo pylimo vidinėje pusėje tyrme~{)se vie
tose. Cia rasta geležinė pasidabruotu lankehu ~~l~~ 
kilpa, geležinis su dantuk~i~ pjau!u~as, 3 gelezlll1al 
Imoviniai ietigaliai, žalvanms kryzelio formos paka-
butis, žiestų puodų šukių ir kt. . . 

Nė vienoje iš aprašytų patalpų nepas.tebeta kr?s
nių ar židinių pėdsakų. 1.'ai.gi atrodo, kad JOs buvusIOs 
'daugiausia ūkinės ~~s.klrhes.v. Smulkesmų. duon:e~ų 
apie šias patalpas nelshko. Nezmomas !let hkslesms JŲ 
skaičius. Be to, iš turimų duomenų ŠiUO metu sunku 
pasakyti, ar tai buvo vienas netoli ~ito stat~tų p~statų 
eilė, ar vienas ilgas statinys, suskirstytas Į nedldele.s 
patalpas. Įdomu.: kad )is jau .ne stul'pinės konstrukcI
jos, o statytas is kertese suklrstų r~stų .. , v. . 

Be minėtų Mažulonių piliakaImo radmlŲ, s~ati.res 
vakarinėje pylimo dalyje maždaug 0,75 m ~ylYJe ap
tikti vaiko, o netoli jų - da.r dviejų.~uaugusIŲ ~~on~ų 
griaučiai (21,20-21). Valkas gul~Jo galva Į slaur~s 
vakarus ant dešinio šono, kiek sun estas, sulenkt.omls 
rankomis. Prie rankų delnų rastos dvi nedidelės ža~
varinės plonais lankeliais apyrankės: vi~na gyvuli
niais, kita - apvaliais storėjančiais ga~als. P!le ~u
augusiųjų griaučių jokių dirbinių neaphkta. Is valko 
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papuošalų sprendžiama, kad keistas palaidojimas da
tuojamas XII-XIII amžiumi (21, 31). Si data maž
daug ir atitinka vėlyviausią piliakalnio t'faudojimo 
laikotarpį. Nors . šių palaidoj imų priežastys lieka galu
tinai nenustatytos, tačiau jie labai primena vidinėje 
pylimo pusėje minėtose statinio patalpose buvusius ir 
kažkokios nelaimės - greičiausiai priešų antpuolio.
metu užgriuvusius žmones. Tokį teiginį paremia ne
normali vaiko griaučių padėtis, jo įkapės bei mirusių
jų laidojimo vieta. 
. Taigi aukščiau minėti duomenys rodo, kad dauge
lyje IX-XIV a. Lietuvos medinių pilių kiemų pakraš
čiuose pagrindinio pylimo vidinėje pusėje stovėjo 
dažniausiai ilgas, apie 2-3 m pločio medinis stati
nys, suskirstytas į daugelį maždaug 1,5-2 X 3,5-4 m 
dydžio daugiausia ūkinės paskirties pata,l 'pėlių. Toks 
statinys greičiausiai buvo sujungtas su pylimo viršu
je stovėjusia pilies gynybine siena, su kuria jis suda
rė vientisą net iki 10-12 m ploči·o gynybinį komp
reksą . 

Kartais tarp atskirų šio statin)o patalpėlių, atrodo, 
būdavo nedideli tarpai (Mažulonys). 

Paprastai viena šio statinio patalpų siena rėmėsi 
į pylimą, o kita - būdavo atsukta Į pilies kiemą. At
rodo, kad pastaroji siena daugeliu atvejų, ypač va
karų bei pietų Lietuvoje buvo stulpinės kO'nstrukcijos. 
Iki šiol tiktai rytų Lietuvoje esančiame Mažulonių 
piliakalnyje tokio statinio patalpos statytos iš kam
puose sukirstų rąstų. Savaime suprantama, įėjimas 
i tokias patalpas buvo iš pilies kiemo pusės. Greičiatl
siai bent dalis jų iš tos pusės turėjo ir langus. Tačiau 
tikslesnių duomenų apie tai dar neturime. Be to, iki 
šiol Lietuvoje nė vienoje iš tokių patalpų neaptikta 
krosnių bei židinių pėdsakų. Taigi tokio stati'nio pa
talpos negalėjo būti šviesios ir pakankamai šiltos. 
Greičiausiai jose buvo laikoma nemaža pilies ūkini{) 

6 V. Daugudis 81 



bei gynybinio inventoriaus dalis, o per prieš.ų antpuo
lius ten galėjo pasislėpti ir apylinkių gyventojų dalis, 
ypač tie, kurie tiesiogiai nedalyvavo pilies gynyboje: 
vaikai, moterys, seneliai bei ·sužeistieji. 

Paminėtinas šiuo atžvilgiu XIV a. kryžiuočių kro
nikose pateiktas 1336 m. Pilėnų pilies gynimo apra-

. šymas. Jame, be kitų duomenų, pažymėta, kad pilies 
valdovas Margeris, matydamas, jog nebegalės ilgiau 
priešintis be paliovos pilį puolančiai kryžiuočių ka
riuomenei, " ... šoko į tamsų rūsį, kur buvo paslėpęs 
savo žmoną, ir nužudė ją vienu smūgiu" (" . .. ·.sprang 
er eilent zu einem finstern kelter oder speluncken, do 
er sein weib versteckett hatte . .. "; 80, 490). Greičiau
siai tai ir galėjo atsitikti kurioje nors iš aprašytų pa: 

·stato patalpų. 
Tokio tipo, ypač X-XIII a. medinių pilių, statinių 

gana dažnai aptinkama ir Rytų, it Vidurio šiaurės Eu
ropos to meto piliakalniuose, taigi ir kaimyninėse ry
tų slavų žemėse (Kolodiažine, Raikovece, Sepetovko· 
je ir kt. (99; 112, 103--106; 114, 127-130; 97, 270-
295), Latvijoje (Asuotėje, Daugmalėje, Jersikoje ir 
kt.; 57, 263), EsUjoje (Kai1overėje; 128, 88-93), Vo
kietijos Demokratinėje Respublikoje, ypač Meklem· 
burgo ir gretimose jam srityse (Feldbergo vietovėj e 
ir kt.; 34, 156-157). Neretai šių sričių tokių statinių 
apie 2-5 m ilgio ir 3-4 m pJ.očiopatalpose aptinka
ma iš molio plūktų arba iš akmenų kra utų krosnių 
liekanų. Taigi · dalis patalpų bent jau tam tikrą laiką 
buvo gyvenamos. 

Iki šiol Rytų Europoje bene geriausiai išlikusių 
aprašyto tipo statinių rasta Kolodiažirio bei Raikove· 
co piliakalnių XII-XIII a. sluoĮ<sniuose. Jų aikštelės 
ištirtos galutinai. Tai leido teigti, kad minėto tipo 
statiniai juosė piliakalnių aikšteles iš visų pusių. Pa
aiškėjo, jog Raikoveco piliakalnio statinyje buvę 52, 
o Kolodiažino - net apie 70 atskirų patalpų. Siuose 
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piliakalniuose, ypač kai kurių patalpų vietose be 
gausybės įvairių senovės daiktų, aptikta gana daug 
suaugusių žmonių ir vaikų griaučių. Nustatyta kad 
ir pasislėpusius šiuose statiniuose žmones sura'do ir 
kartu su pilių ~ynėjais 1241 m. nužudė totorių' chano 
Batu kariuomenė (99, 15-49) . 

Iki šiol Lietuvoje dar neturime riė vieno galutinai 
ištirto aprašomojo laikotarpio piliakalnio. Dėl to ne
nus~!l.tytas ir tuomet šiuose statiniuose buvęs patalpų 
skalclUs. 

Iš pateiktų duomenų matyti, kad IX-XIV a. me
dinės Lietuvos pilys buvo gana stipriai įtvirtintos: iš 
lengviau prieinamų pusių jos buvo apsaugotos sudė
tingos konstrukcijos aukštais mediniais įtvirtinimais 
o pašlaitėse - giliais ir plačiais grioviais ir dažnai 
dar papildomais pylimais su medinėmis gynybinėmis 
u~tv~romis bei grioviais. Taigi, puolant tokią pilį, 
p~r~la~sia .reikėjo paimti stipriai įtvirtintą jos prieš
p.t1~ lr ~IktaI paskui - pagrindinę pilies dalį. Jos įtvir
tt!l1.m~I kar~u. s.u kalvos šlaitais bei pašlaičių gynybi
maIS Įrer:~m.lals .ner.etai sudar~~~vo daugiau kaip 
2~ m plOCl~ lr apie tIek pat auksclO gynybinį ruožą. 
Del to net lr gerai ginkluoti kryžiuočių riteriai daž
niausiai sugebėdavo paimti tiktai silpniau įtvirtintus 
tokių pilių priešpilius. Pavyzdžiui, yra žinoma, kad 
!?~3-1319 m. yeliuonos pilies priešpilius kryžiuo
Clal b~.vo sudegmę net 7 kartus, o pačią pilį pirmą 
kartą JIems pavyko paimti tiktai 1348 m. net po 57 me
tus trukusių įnirtingų kovų (81, 190-191). 

Pilių vartai 

y. IX-XIV
y 

a; Lie~uyos medinių pilių vartų vietos iki 
~101 dar .mazal tynnetos. Dėl to daugeliu atvejų apie 
JUos galIme kalbėti tiktai remdamiesi kai kurių minėto 
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laikotarpio piliakalnių pylimų vietose išlikusiais apie 
1,5-3 m pločio Įdubimais. 

Geriausiai Įvažiavimų vietos pastebimos kalvinio 
tipo piliakalniuose, ypač turinčiuose beveik apskritas 
aikšteles (pvz., Rudaminoje). Pailguose kyšuliuose 
Įrengtuose piliakalniuose jos būna kuriame nors vie
name pagrindinio pylimo gale. Tačiau, bėgant šimt
mečiams, piliakalnių pylimai gerokai aps-linko, todėl 
ir Įvažiavimų vietos iš paviršiaus dažniausiai beveik 
nepastebimos. Galimas daiktas, dalis jų dabar yra jau 
nuslinkę Į piliakalnių papėdes . 

. Apie IX-XIV a. Lietuvos piliakalnių Įvažiavimus 
bei vartus išsamesnių duomenų gauta tyrinėjant tik
tai jau minėtus Apuolės, Il11barės bei ĮpiJties pilia
kalnius. 

Aiškiausiai buvo išlikęs Įpilties piliakalnio Įvažia
vimas - savotiški pilies vartai, aptikti ties pietiniu 
pylimo pakraščiu. Tai iki 8 m ilgio, 3 m pločio ir apie 
2 m aukščio tarsi tunelis. Jo šonuose statmenai vienas 
prie kito buvo Įkasta po eilę iki 30 cm storio ąžuoli
nių stulpų, kurie viršuje sujungti išilginiais ąžuoli
niais rąstais. Ant išilginių rąstų skersai greta viena$ 
kito gulėjo apie 30 iki 25-40 cm skersmens ir 6 m 
ilgio ąžuolinių rąstų eilė. Po to minėtas statinys už
piltas žemėmis. Skersiniai jo rąstai iš apačios apdegę· 
Statiniui sudegus ir. jo liekanoms užgriuvus, _ant jų 
v.ėl užpiltas iki 1,6 m storio žemės sluoksnis. Paskui 
toje vietoje buvo padarytas akmenimis grĮstas kelias 
ir turbūt Įrengti nauji vartai. Matyti, kad Įvažiavimas 
taisytas net 4 kartus. Ne visa Įpilties piliakalnio tyri
nėjimų fiksacinė medžiaga išliko. Dėl to iš turimų 
duomenų dabar sunku tiksliau nustatyti, kuriam lai
kotarpiui. priklausė aprašyti vartai. Dauguma tyrinė~ 
tojų pastaruoju metu statinĮ skiria vėlyvajam geležies 
amžiui (74, 296; 89, 52; 48-, 48-49; 49, 368-369). 
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Įvažiavimo vieta Apuolės piliakalnyje aptikta ties 
pietiniu pylimo galu, prie pat aikštelės pakraščio bu
vusiame nedideliame Įdubime. Tai 2-3,5 m pločio 
akmenimis grĮstas kelias, kurio šonuose vienas prie 
kito statmenai buvo įkasta ,po 4 stulpus. Statinys tai
sytas net 4 kartus. Vėlyviausiame sluoksnyje ties bu
vusių vartų vieta, vidinėje stulpų pusėje, aptikta ne
maža stambokų akmenų. Vėlyviausiuose (trečiame ir 
ketvirtame) šių vartų taisymų etapams priklausiusiuo
se sluoksniuose rasta geležinių bei žalvarinių pasa
ginių segių, žiestų puodų šukių, sudegusių Įvairių 
grūdų ir kitų archeologinių radinių, leidžiančių statinĮ 
skirti taip pat vėlyvajam geležies amžiui (74,249; 89, 
46-47; 49, 366-367). 

Imbarės piliakalnyje, atrodo, pagrindinių vartų 
vieta aptikta prie rytinio pylimo pietinio galo. Cia 
b'uVQ dvi lygiagretės maždaug per 2 m viena nuo ki
tos nutolusios 20-30 cm skersmens' .stulp aviečių ei
lės, žymėj usios vertikaliai vienas greta kito Įkastus 
stulpus taip, kad jie sudarė apie 2 m pločio vartų 
sienas. . 

Tarp stulp aviečių eilių aptikti smulkūs degėsiai 
rodo, jog vartai buvo su stogu. Jų kultūrinio sluoks
nio horizonte rasta žalvarinė pasaginė segė cilindri
niais galais, žiestų puodų šukių, kas leidžia vartus 
datuoti X-XIII amžiumi (32, 23-24). 

Panašių Į aprašytų tarsi tunelio formos vartų lie
kanų dažnai aptinkama vakarų slavų žemių bei Siau
rės val<arų Europos sričių piliakalniuose, ypač X
XI a. ir vėleaniuose sluoksniuose (36, 230-232). Vo
kietijos Demokratinės Respublikos Tornau vietovėje 
esančiame piliakalnyje aptiktas tokio tipo tunelis ski
riamas net VII-IX amžiui (34, 160-161). Senosios 
Rusios pietinių sričių piliakalniuose (Belgorode, Ko
lodiažine, Raikovece) panašūs dažniausiai taip pat 
ąžuoliniais rąstais sustiprintomis sienomis bei lubo-
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mis aptinkami vartai datuojami XII-XIII amz1Umi 
. .(99, 24; 112, 133-134; 113, 1&4). Paprastai šiose sri
tyse tokie vartai laikomi papildomais slaptais išėj i
mais, kuriais pilių įgulos galėdavo išsigelbėti per pa
.vojus. XIV a. rašytiniuose šaltiniuose randame žinių, 
.kad ir Lietuvos pilyse tuomet būta ~laptų a'tsarginių 
išėjimų. Pavyzdžiui, yra žinoma, kad 1302 m. kry
žiuočių kariuomenė į Aukaimio pilį įsiveržė, išdavikui 
nurodžius slaptus vartus (79, 171) . 

Taigi sukaupti duomenys rodo, kad aprašyto tipo 
įvažiavimai į medines pilis jau maždaug nuo VI
VII m, e. a. buvo daugelyje Europos kraštų, ir jų 
konstrukcij a mažai kuo skyr.ėsi. ' 

Prie visų minėtų Lietuvos piliakalniuose aptiktų 
vartų bokštų pėdsakų nepastebėta . Iki šiol tarsi bokš
to liekanų rasta tiktai Bražuolės piliakalnyje. Tačiau 
tikslesnės jo konstrukcijos nustatyti dąr negalima. 
.Dabar turimais duomenimis, medių.ių bokštų liekanų 
beveik visoje Europoje aptinkama tiktai X-XIV a. 
pilių pagrindinių įvažiuojamųjų vartų vietose kartais 
iš vienos, kartais - iš abiejų vartų pusių (36, 229-
230; 112, 136; 113, 149-150; 114, 150-151). 

Tiltai 

Dauguma IX-XIV a. Lietuvos piliakalnių iš gam
tos kliūtimis mažiau -apsaugotų pusių ir neretai nuo 
priešpilių būdavo atskirti įvairaus pločio bei gylio 
grioviais. Dažnai jų plotis viršuje būdavo 8 m (Aukš
tadvaris), o kartais - net 30-HO m (Bražuolė, Nar
kūnai), Seimyniškėliai (Anykščių raj.), Seimyniškiai 
(UtenQs raj.). Atrodo, kad per šiuos griovius į pilis 
turėjo būti nutiesti tiltai. Juos mini ir XIII-XIV a. 
rašytiniai šaltiniai. Pavyzdžiui, Eiliuotojoje Livoni
jos kronikoje nurodoma, kad žiemgalių pilys, kuriose 
buvusios ir lietuvių .įgulos, turėjo pakeliamuosius til-
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tus ir prie jų - vartus (61, 123-252, 258). Tačiau iki 
šiol Lietuvos archeologai dar neaptiko ir net yrinėjo 
nė vienos aiškesnės minėto laikotarpio pilių tiltų vie
tos. Jos mėginta ieškoti 1952-1954 m. tyrinėtame 

. Nemenčinės piliakalnyj e. Kasinėj ant rytiniame šlaite 
buvo aptiktas tiktai nedidelis pagilinimas, kur, kaip 
manoma, buvęs įėjimas į pilį iš mažo upelio pusės. 
Ryškesnių tilto pėdsakų nepastebėta ir rytinėje pilia
kalnio pašlaitėje, ties' pagilinimu. 

Maža duomenų yra ir apie to meto kaimyninių ru
sų pilių. tiltus. Tiktai tyrinėjant minėtą Raikoveco pi
liakalnį, prie apsauginio griovio aptikta statmenai 
įkastų stulpų vietų (99,25). Kai kurie tyrinėtojai (112, 
134-135; 113, 153-154; 114, 153-154) mano, kad 
iki XIII a. prie rusų pilių buvo ne pakeliamiejj., bet 
paprasti, dažniausiai ant aukštų mėdinių stulpų pa
statyti tiltai. 

Taigi, remiantis turima medžiaga, smulkiau apibū
dinti IX-XIV a. Lietuvos pilių tiltų šiuo metu dar 
negalima. 

Suliniai 

Maža duomenų turime ir apie IX-XIV a. Lietuvos 
pilių šulinius. 

Geriausiai buvusių šulinių vietos šiuo metu išli
kusios Apuolės, Bražuolės bei Imbarės piliakalniuo-

. se. Bet plačiau tyrinėta jo vieta tiktai Apuolėje (89, 
45-46; 49, 367). Sulinys čia apUktas vakarinėje aikš-
telės dalyj e . . Ty"rinėj ant buvo išliktIsi tiktai iki 1 m 
aukščio medinio rentinio dalis iš 6 vainikų. Rentinys 
4X4,5 m dydžio, šulinys - apie 2 m gylio. Jame ras
tas medinis kastuvas, kitų daiktų nepastebėta. Dėl to 
tikslesnė šulinio chronologija neaiški. Greičiausiai jis 
priklauso pagrindiniam Apuolės pilies naudojimo lai-

- kotarpiui.. 

87 



Dar XIX a. pirmoje pusėje .P. Vilčinskis, aprašy
damas Ukmergės ' piliakalnį, nurodo, ,kad, griūvant jo 
šlaitui, atsidengė ąžuolinis šulinio rentinys (58, 171). 
Tačiau smulkesnių duomenų apie šį radinį jis nepa
teikė. Todėl nuodugniau jo apibūdinti negalima. 

Apie II tūkstantmečio pradžios lietuvių pilyse' bu
vusius vandens telkinius kiek duomenų randame 
XIII-XIV a. rašytiniuose šaltiniuose. Pavyzdžiui, 
minėtas kryžiuočių kronikininkas P. Dusburgietis, ap
rašydamas 1221 m. ties Ragaine buvusios skalvių pi
lies Įgulos kovas su gudais, nurodo, jog toje pilyje, 
ant kalno, buvęs kažkoks vandens telkinys, kuriame 

. buvę net žuvų (79, 133). 
Didesnių užpelkėjusių ,vandens saugyklų liekanų 

pastebėta ir daugelyje Lietuvos piliakalnių. Pavyz
džiui, Imbarėje vandens telkinys yra pietiniame di
džiosios aikštelės pakraštyje ir jis užima maždaug 
3X 4 m plotą. Ties Bražuolės piliakalnio aikštelės vi
"duriu panašus užpelkėjęs vandens ' telkinys yra 
10X45 m dydžio, o Negarbos (Kretingos raj.) ir vieno 
Verstaminų (Lazdijų raj.) piliakalnio net didesnės 
aikštelių dalys užpelkėjusios. 

Tačiau iki šiol nė viena minėtų vandens telkinių 
vietų archeologų dar netyrinėta. Todėl tuometinė jų 
paskirt.is, dydis neaiškūs. 

Sulinių bei Įvairaus dydžio vandens telkinių vietų 
aptikta taip pat ir aptariamojo laikotarpio rytų slavų 
žemių piliakalniuose. Cia jie neretai užima net 10-
20 m2 plotą ir būna 1-3 m gylio (113, 155-157; 114, 
154-156). Panašaus dydžio šulinių Lietuvos pilia'
kainiuose neaptikta. 

/ 

Gyvenamieji ir ūkiniai pastatai 
~ 

Kiek toliau nuo aprašytų IX-XIV a. piliakalnių 
pylimų vidinėje pusėje aptinkamų gynybinių bei ūld-

. nių ilgųjų statinių, aikštelių pakraščiuose, dar ran- . 
dama pavienių gyvenamųjų; Įvairių ūkinių bei pilies 
amatininkų sudegusių pastatų liekanų. 

Geriausiai iki šiol išlikusių tokių pastatų rasta 
Aukštadvario piliakalnyje (22, 57-62). Tyrinėjant 
vakariniame ir pietvakariniame aikštelės pakraščiuo
se aptikta net 9 tokių pastatų liekanos. Pastatai buvo 
antžeminiai, keturkampio plano, daugiausia 3X4 bei 
4X4 m dydžio; statyti netoli vienas kito. Tačiau at
stumas tarp jų nevienodas: kartais jie nutolę net per 
3 m vienas nuo kito, o kai kurie beveik susisiekė. 

Iš sukauptų duomenų atrodo, kad šie pastatai sta
tyti iš gulsčių kampuose sukirstų rąstų. Pamatų pėd
sakų nepastebėta. Sienų rąstai, atrodo, gui dyti tiesiog 
ant žemės. Pamatų pėdsakų nerasta ir kituose tyri
nėtuose aprašomojo laikotarpio' gyvenviečių medi
niuose pastatuose. 

Iš minėtų 9 Aukštadvario piliakalnio pastatų 6 bu
vo gyvenamieji ir 3 - ūkiniai. Ryškesnio dėsningumo 
tarp šių pastatų grupių išsidėstymo nepastebėta. Ga
lima pasakyti tik tiek, kad ūkinių pastatų daugiausia 
būta pietvakariniame piliakalnio aikštelės pakraštyje 
ir jie tarsi Įsiterpę tarp gyvenamųj ų. 

Forma bei dydžiu abiejų grupių pastatai beveik 
nesiskyrė. Tiktai gyvenamuosiuose buvo medinės grin
dys ir kampe - iš akmenų bei molio ' plūkta i\ki 
1,4X 1,5 m dydžio krosnis. Grindys padarytos iš 20-
35 cm pločio ir .2-3 cm storio skeltų ąžuolo, uosio bei 
skroblo rąstų. Krosnių pagrinde būta medinių karka
sų iš 10-15 cm storio rąstelių. Jis' grĮstas maždaug 
20X25X45-50X30X60 cm dydžio akmenim.is, tarp 
kurių aptikta ir apskaldytų dar I m. e. tūkstantmetyje 
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naudotų akmeninių trinamųjų girnų dalių . Vėliau ant 
šių akmenų užplūktas tam tikro storio molio sluoks
nis. Taip buvo paruoštas krosnies padas, o šonai ir 
viršus neiŠliko. Todėl neaišku, kokio aukščio buvo šios ' 
~rosny~, kaip užbaigtas viršus, kokio dydžio ir formos 
JŲ angos. 

Iki šiol turimais duomenimis, aprašyto tipo kros
nių dažniausiai aptinkama rytų Lietuvos bei kaimy
ninių Latvijos ir rytų slavų žemių II tūkstantmečio 
pradžios gyvenviečių pastatuose (22, 60). 

Tyrinėjant aplink gyvenamuosius pastatus rasta 
nemaža įvairių, daugiausia XII-XIV a., dirbinių : 
geležinio pjautuvo su dantukais dalis, skirtingody
dži~ ge~ežiftių peilių, įvairios formos strėlių antgaiiŲ. 
~e~ldeltų žalvarinių apskritinių plokštelinių segių. 
ĮvaIraus dydžio daugiausia dvigubo nupjauto kūgio 
formos molinių verps.iukų, įvairių g-eležinių bei žaI
varinių raktų, žiestų-puodų šukių, kurių išorė puošta 
horizontalių lygiagrečių ir banguotų linijų ornamen
tu, ir kitos archeologinės medžiagos. Aptikta nemaža 
nev}enodo dydžio ap,degusių molio tinko gabalėlių. 
kUrIuose pastebėta gerokai pelų. Tai rodo, kad tokiu 
tinku . buvo užlipdyti gyvenamųjų pastatų sienose tarp 
rąstų susidarę plyšiai. 

Atskirai reikia paminėti gyvenamojo pastato lie
kanas, aptiktas šiaurės vakariIfiame piliakalnio aikš
telės pakraštyje (16 pav.). Pastatas buvo 3,3X4,2 n;t 
dydžio, su medinėmis grindimis ir jau aprašyto tipo 
krosnimi. Jo viduje ir aplinkui rasta keletas smulkių 
žalvarinių neaiškios paskirties, atrodo, juvelyro įran
kių, nebaigtų gaminti žalvarinių rutulio formos ,skam
balėlių, žalvarinė pasaginė segė paplatintais galais 
bei nemaža įvairius ž'alvarinius dirbinius gaminant 
atlikusių skardelių ir ' plonų vielučių. Be to, dviejose 
vietose, ant grindų, rasta dviejų iš plonų balanėlių 
nupintų krepšelių liekanų, iš , kurių sprėndžiama , kad 
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krepšeliai buvę tik 10-15 cm skersmens. 'Juose buvę 
s udėtos smulkios žalvario atliekos bei odos atraižėlės. 

Iš . minė.t3 ra~i~ių ~pre~džia~~, kad pastatas pri
klause greIcIausiaI kazkokiam plhes amatininkui ju-
velyrui (31,38; 88, 110-111). . 

. Prie kito pastato, netoli aprašytojo, rasta moU
llIams puodams lipdyti paruoštos žaliavos - . befor-

I~-"'q, ~ 2 f!!iiiil~ 
" 

16 pav, Aukštadvario piliakalnio XII-XIV a, gyvenamojo pasta
, to planas: 

1 - molis, 2 - akmenys, 3 - sudegę rąstai 

mių molio gabalų, į kuriuos primaišyta smulkokai 
grūsto akmens priemaišų. 

Taigi šie duomenys rodo, jeig tyrinėtuose vakari
niame ir pietvakariniame piliakalnio aikštelės pa
kraščiuose II tūkstantmečio pradžioje gyveno dau
giausia įvairūs pilies amatininkai : juvelyrai, puo
džiai ir kt. 
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Jau minėjome, kad Aukštadvario' piliakalnyje ap
tikti ūkiniai pastatai beveik visi buvo be grindų ir 
krosnių,' tiktai :viename pastebėta medinių grindų 
pėdsakų. Siame pastate bei aplinkui rasta nemaža 
Įvairių dirbinių (geležinis ovalus skiltuvas, net 4 skir
tingos formos akmeniniai galąstuvai, 3 geležinės ylos. 
2 geležiniai mėškerės kabliukai, 4 Įvairaus dydžio ge
ležiniai peiliai, nedidelė žalvarinė pasaginė segė at
vyniotais galais, keletas nevienodos formos molinių 
verpstukų, žiestų puodų šukių ir kt.) bei sudegusių 
rugių, kviečių, miežių, avižų, žirnių, vikių ir pupų 
grūdų. Taigi, sprendžiant iš šių radinių, atrodo, kad 
grei čia usiai čia stovėj usi klėtis. . , 

Kituose Aukštadvario piliakalnio ūkiniuose pasta
tuose buvo aptikta tiktai sudegusių šiaudų ar šieno 
pėdsakų. Tikriausiai ten stovėjo kluonai, kur laikyda
vo dar neiškultus javus ir pašarą gyvuliams. 

Piliakalnyje tyrinėjant rasta tiktai jau minėtų pa
statų sudegusių medinių grindų, apatinio vainiko bei 
krosnių dalių., O apie pastatų stogus, duris, langus bei 
jų aukštĮ duomenų neišliko., 

Panašių ir maždaug ·to paties laikotarpio, kaip ir 
aprašyti Aukštadvario piliakalnio, pastatų aptikta ir 
kaimyninėje Latvijoje, ir apskritai gana dideliuose 
Rytų Europos miškų juostos plotuose (57, 257-263; 
130,55-58; 122,292; 115, 124). Tačiau pietinėse ryrų 
slavų žemėse net iki XII-XIII a. dar vyravo pusiau 
žeminių tipo keturkampio plano pastatai (llS, 129-
130) . 

Piliakalnių papėdžių gyvenviečių jtvirtinimai 

Tyrinėjant IX-XIV a. piliakalnių papėdžių gyven
vietes (Apuolę, AukštadvarĮ, Bakainius, Berzgainius. 
Nemenčinę ir kt. ) , paaiškėjo, kad jos neretai užėmė 
2~5 ha plotą, buvo gana tankiai apgyvent6s ir išsi-
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dėsčiusios kiek žemiau už piliakalnius esančiuose gre
timuose laukuose. Tačiau kartais jos (Dapšių, Imba
rės, Kernavės) būdavo Įsikūrusios ir prie piliakalnių 
esančiuose gana giliuose dažniausiai upių slėniuose, 
neretai arti vagos. Paaiškėjo, kad kai kurias iš jų 
(pvz., Dapšių) per upių potvynius užliedavo vanduo. 
Tačiau iki šiol dar galutinai nenustatyta, ąr tokių 
gyvenviečių egzistavimo laikais atskirose vietose te
renas buvo aukštesnis negu dabar, ar gyventojai nuo 
potvynių apsisaugodavo, statydami užtvankas. 

Sprendžiant iš gyvenviečių topografinės padėties, 
atrodo, jog tais laikais Lietuvos piliakalnių gyvento
jai parinkdavo:joms tokias vietas, kurios labiausiai bū
davo apsaugotos nuo Įvairių gamtos negandų (vėjo, 
pūgų ir pan.), arti dirbamų žemės plotų, patogių su-
sisiekimo kelių. . 

Aptariamojo laikotarpio gyvenvietėse (Apuolėje, 
Aukštadvaryje, Imbarėje ir kt.) aptinkamas gana in
tensyvus 1,5-2 m storio kultūrinis sluoksnis. Tačiau 
dauguma ir IX-'-XIV a. gyvenviečių nuo seno yra 
ariamos. Dėl to jų kultūrinis s.luoksnis labai suardy
tas, ir įvairių medinių stalinių pėdsa'kai dažniausiai 
blogai išlikę. 

Iki šiol turimais duomenimis, didžioj i dalis apra
šomojo laikotarpio piliakalnių papėdžių gyvenviečių 
ryškesnių išorinių įtvirtinimų žymių neturi. Galimas 
daiktas, jos buvo apsaugotos tiktai medinėmis užtva
romis, kurių pėdsakų iki šiol neišliko. 

Ryškesnių įtvirtinimų žymių aptikta Bakainių bei 
Piliakalnio k. piliakalnių papėdžių gyvenvietėse. Ta
čiau iki šiol iš jų tyrinėta tiktai Piliakalnio gyven
vietė. Ji, kaip ir šalia esąs piliakalnis, įrengta kairio
jo Aistos upės kranto kyšulyje. Tai maždaug 
70X 130 m dydžio lauko plotas, apjuostas iki: 2 11). 

aukščio ir 10 m pločio prie pagrindo iš' žemių piltu ir 
akmenimis sutvirtintu pylimėliu. Vietos gyventojų liu· 
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dijimu, į vakarus -nuo pylimėlio anksčiau dar buvęs 
ir antrasis, kuris ilgainiui nuartas. Gyvenvietę vielos 
žmonės dažnai. vadina Sančiais. Dėl to kartais buvo 
manoma, kad minėti įtvirtinimai atsiradę karų su 
švedais laikais, kur tuomet ir buvo įsitvirtinusi ka
riuomenės stovykla (5, 899). 

Kasinėjant paaiškėjo, kad tas pylimėlis supiltas 
dviem chronologiškai greičiausiai kiek skirtingais lai
kotarpiais. Be to, po sampilu aptikta nemaža degėsių. 
Tai rodo, jog ši gyvenvietė, kaip ir anksčiau minėta 
Dapšių, pradžioje buvo apsaugota t-iktai kažkokia, 
atrodo, nesudėting,os konstrukcijos medine gynybine 
užtvara. Kiek vėliau jos vietoje supiltas iki 1,2 m 
aukščio ir apie 5 m pločio prie pagrindo pylimėlis, ir 
jo paviršius išgrįstas akmenimis_ Sampile aptiKtas 
kaulinis adiklis bei keletas lipdytų .puodų šukių' dau
g!ausia grublėtu paviršiumi. Tai liudytų, kad pyli.mė
lis galėjo būti supiltas jau I m. e. tūkstantmetyje. 

Antrą kartą ant pylimėlio užpiltas apie 0,8 m sto
rio žemių sluoksnis. Jo apatinėje dalyje aptikta žal- . 
varinė pasaginė segė keturkampiais galais datuoja
ma XII-XIII amžiumi (52, 158). Be to, tyrinėtoje 
gyvenvietės dalyje greta I m. e. tūkstantmečio vi'du
rio ir antros pusės daiktų (geležinio įmovinio ietiga
lio su rombo formos plunksna, lipdytosios lygaus ir 
ryškiai grublėto paviršiaus keramikos ir kt.) aptikta 
ir žiestų puodų šukių, kurių dalis puošta horizontalių 
banguotų bei lygiagrečių linijų ornamentu. Visa tai 
rodo, jog šioje gyvenvietėje, kaip ir prie jos esančia
me piliakalnyje, gyventa ir II tūkstantmečio pradžio
je. Todėl manoma, kad šiam laikotarpiui priklauso ir 
viršutinis minėto gyvenvietės pylimėlio sampilo hori-
zontas (52,- 158). . 

Įtvirtinta Bakainių piliakalnio gyvenvietė - prieš
-pilis - yra rytinėje papėdėje ir užima apie 1,5 ha 
plotą· Siaurės rytiniame -jo gale yra iki 5 m aukščio 
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pyt'imas, už kurio - gerai išlikęs iki 4 m gylio grio
vys. Kadangi archeologai priešpilio sistemingai dar 
nekasinėjo, tai smulkiau apibūdinti jo įtvirtinimus, 
konstrukcij ą bei raidą nėra galimybės. 

Piliakalnių papėdžių gyvenviečių pastatai 

Apskritai senose Lietuvos piliakalnių papėdžių gy
venvietėse įvairių statinių liekanos dažniausiai būna 
~Iogai išlikusios. Apie statinių buvimą neretai galima 
spręsti tiktai iš įvairios formos tamsių žemės dėmių; 
jose bei aplink jas aptinkama įvairių aprašomojci lai
Ikotarpia daiktų, taip pat nuo ugnies suskeldėjusių ak
l:nenų bei apdegusių molio tinko gabalėlių. 

Iš turimų duomenų matyti, jog pastatai šiose gy
venvietėse paprastai būdavo kiek pakilesnėse vietose 
lr priKlausomai nuo gyvenvietės topografinės padėties 
užėmė pailgą žemės plotą (Imbarė) arba buvo išsi
dėstę kiek lenktomis linijomis (Dapšiai). Tačiau iki 
šiol nė vienoje iš tyrinėtų gyvenviečių nepavyko pa-

-stebėti taisyklingesnio išsidėstymo. 
Bene geriausiai išlikusių pastatų pėdsakų aptikta 

.Imbarės piliakalnio gyvenvietėje. Iki šiol čia paste
bėta daugiau kaip 10 daugiausia gyvenamųjų 3,5X 4 
bei 4 X 4 m dydžio pastatų pėdsakų (17 pav.). Atrodo, 
kad ne visi jie buvo visiškai to paties laikotarpio. 
GreiČiausią.i dėl to ir atstumas tarp jų labai nevieno
das - nuo 2-3 m iki 0,5:-1,5 m. 

Grindų pėdsakų nepastebėta; gyvenamuosiuose 
pastatuose būta maždaug iki 1 m skersmens iš, akme
nų kra utų krosnių. 

Iki šiol tokių krosnių daugiausia aptinkama tų 
laikų vakarų baltų genčių gyventose srityse. Be to, 
maždaug jau nuo VIII-X m. e. a. jos buvo paplitu
sios pietų -ir vakarų slavų žemėse bei kaimyninėse 
Vidurio Europos srityse (115, 147-148). Taigi atro-
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do, kad ir vakarų baltų gentys šiuo atžvilgiu p-riklau
sė tuomet Vidurio Europos sričių kultūrinės įtakos 
sferai. 

Dabar turimais duomenimis, IX-XIV a. tiktai 
Aukštadvario piliakalnio pastatai buvo su medinėmis 
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17 pav. Imbarės piliakalnio gyvenvietės X-XII a. gyvenamojo 
pastato planas: 

J - apdegęs molio tinkas, 2 - smulkūs degėsiai, 3 - akmenys 

grindimis. Jų aptikta jau XIV a. datuojamame Vil
niaus Dainų slėnio pastatė (86, 57) bei maždaug to 
paties laikota,rpio Vilniaus Zemutinės pilies mediniuo
se pastatuose (87, 10-11). Tai rodytų, kad beveik 
iki XIV a. medinės grindys Lietuvoje greičiausiai bu-
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vo dedamos ·tiktai pilių bei miestų mediniuose pasta-
tuose. . . 

Imbarės piliakalnio gyvenvietės pastatų tarpai 
tarp rąstų, kaip ir Aukštadvario piliakalnyje, užkrėsti 
molio tinku, kurio Įvairaus dydžio apdegusių gabalė
lių aptinkama jų sienų vietose. Be minėtų radinių, 
aplink Imbarės gyvenvietės pastatus dar surinkta 
Įvairių dirbinių (geležinio su dantukais pjautuvo, ge
ležinio dalgio dalių, geležinių p~iliukų tiesiomis nu
garėlėmis, ylų, kaltų, Įvairių žalvarinių pasaginių se
gių, žalvarinės vytinės antkaklės dalis, įvijinių žiedų, 
žiestų puodų šukių, puoštų horizontalių banguotų ir 
lygiagrečių linijų ornamentu, ir kt.) , leidžiančių pa
status skirti X-XIII amžiui (32, 25). 

Priestatų prie minėtų Imbarės piliakalnio gyven
vietės pastatų pė<;lsakų nepastebėta. Tai verčia suabe- . 
ioti kai kurių tyrinėtojų (14, 104-105; 15, 3-32; 7, 
157-172; 73, 31; 96,146-156) nuomone, kad žemai
čiai "numus" (kur viename pastato gale gyveno žmo
nės, o kitame - buvo laikomi gyvuliai) statėsi jau 
IX-XII amžiuje. 

Iš sukauptų duomenų sprendžiama, jog Įvairūs gy
venamųjų bei ūkinių pastatų priestatp.i Lietuvojė bu
vo statomi maždaug ·tik nuo XIV a. iš pradžių prie 
stambesnių feodalinių bei prekybos centrų, dažniau
siai jau miestų tipo gyvenvietėse. Iki šiol nedidelių 
Įvairios paskirties priestatų aptikta buvusiuose Vil
niaus Zemutinės pilies teritorijos daugiausia XVI
XVII a. pa~tatuose (87, 27-29) ir jau minėtame 
XIV a. Vilniaus Dainų slėnio past9-te (86, 97-98). 

Senosios kaimavietės 

Vadinamųjų atviro tipo gyvenviečių Lietuvoje bū
ta dar I tūkstantmetyje pr. ·m. erą; pirmaisiais mūsų 
eros amžiais jų kiek padaugėjo. Tačiau pastebimai jų 
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pagausėjo I m. e. tūkstantmečio viduryje ir antroj.e 
pusęje, kai Lietuvoje, suirus pirmykštei bendruomenI
nei santvarkai ir padidėjus dirbamos žemės plotams, 
žmonės pradėjo keltis Į .toliau nuo piliakal.n!ų bu~u
sias tinkamas gyventi vIetas. Dauguma pIlIakalniŲ, 

~ kaip minėta, tuomet buv~ naudoj.ami tik ka~~ laik!I1:0s 
slėptuvės, kur per pavoJus subegdavo arcIau pIlIes 
gyvenę žmonės. . . 

IX-XIV a. tokių neįtvirtintų toliau nuo pilių bu
vusių kaimelių dar padaugėjo: Didžioji jų dalis tuo: 
met priklausė artimiausios stambesnės pilies valdOVUI 
ar kuriam kitam didikui, kurių vardais ir vadinti tię 
kaimai. Tai dažnai minima rašytiniuose, ypač XIII-:
XIV a., šaltini'uose. Pavyzdžiui, kryžiuočių kro~iki
ninkas P . Dusburgietis nurodo, kad 1300 m. kryzIUo
čių kariuomenė, Įsiveržusi Į Aukaimio pilies valdo~ui 
priklausiusias žemes, sunaikino net 6 kaimus (": . . tn- . 
trėwerunt territorium castri Oukaym et combustts sex 
vilUs", ".; 79, 165). Kitas kryžiuočių kronikininkas 
Vygandas Marburgietis, aprašydamas 1336.11.25 kry
žiuočių mūšĮ su Pilėnų - pilies gynėjais, nurodo, kad 
jos ginti subėgo daugiau kaip 4000 žmonių iš 4. "že
mių" (" . . . ad quod pagani plus quam 40(JO de 4 terris 
confugerant . .. "; 80, 488). 

Tačiau iki šiol Lietuvoje suregistruota tiktai dau
giau nei 20 senųjų kaimaviečių, iš kurių vos dalyje 
aptikta žiestų puodų šukių b'ei kitos to meto archeo
loginės medžiagos (58, 190-192). Nė vienos iš tų 
gyvenviečių archeologai .plačiau dar nekasinėjo. To
-dėl apie jose IX-:-XIV ą.. stovėjusius medinius pasta
tus duomenų neturime. Galime pasakyti tik tiek, kad 
:šios gyvenvietės (Aukštadvaris, Kernavė, Jurbarkas, 
Seredžius, Veliuona ir kt.) buvo Įsikūrusios toliau 
nuo piliakalnių, ' taip pat ,prie vandęns, pakilesnėse 
vietose, neretai prie dabartinių gyvenviečių ar net 
jose. 
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Kiti statiniai . 

Aprašomuoju laikotarpiu buvo naudojama ir dalis 
piliakalnių ar kitaip vadinamų kalvų su labai mažo
mis aikštelėmis. Nors daugumos tokių piliakalnių ar
cheologai plačiau dar net yrinėjo, tačiau papėdžių gy
venviečių paviršiuje surinkta archeologinė medžiaga 
(lipdytojj brukšniuoto bei grublėto paviršiaus kera-

. mika) rodo, kad didesnė jų dalis buvo apgyventa dar 
pirmykštės bendruomeninės santvarkos bei jos irimo 
laikais (Bambininkai, Lavariškės, Lepelionys (Prienų 
raj.), Rumbonys (Alytaus raj.) ir kt.). 
I Kiek tikslesnių duomenų šiuo atžvilgiu gauta ty
rinėjant Lavariškių piliakalnĮ. Jau minėta, kad I m. e. 
tūkstantmečio viduryje ir antroje pusėje greičiausiai' 
kaip slėptuvę jĮ naudojo pietvakarinėje papėdėje gy
venę žmonės. ' Cia pastebima įvairaus dydžio bei for- . 
mos tamsios su angliukais ir perdegusiais akmenimis. 
maišytos žemės dėmių, randama smulkių geležies gar
gažių ir lipdytosios grublėt~. pavirš~~u.s k~r.amiko~ . 
Nustatyta, jog II tūkstantmeclO pradZIOje pIlIakalnis. . 
buvo dar labiau sutvirtintas. Pylimas nuo )1ikštelės. . 
paviršiaus tuomet buvo daugiau kaip 4 m aukščio ir 
apie 12 m pločio prie pagrindo. Tyrinėjant jo viršuje 
aptikta kažkokios medinės gynybinės užtvaros lieka
nų. IX-XIV a . piliakalnio aikštelė dar labiau suma
žėjo ir tyrinėjimų metu užėmė tiktai apie 60 m2 pl?t~ .. 
To meto jos kultūriniame sluoksnyje rasta geleŽInis. 
su dantukais pjautuvas, geležinis pentinis plačia aš
menis kirvis bei žiestų puodų šukių, kurių dalis pUOš
ta horizontalių lygiagrečių ir banguotų linijų orna
mentu. Taigi dauguma šios medžiagos priklauso jau 
XIII-XIV amžiui. II tūkstantmečio ' pradžios gyve
namųjų pastatų liekanų piliakalnyje nerasta. Sio lai
kotarpio gyvenvietės pėdąakų nepastebėta !r piliaka.l..: 
nio papėdėje . Visa tai rodo, jog šiame pIliakalnYje 
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tuomet nebuvo gyvenama, jis turėjo specifinę gyny
binę paskirtį· 

Pravartu atkreipti dėmesį į tai, kad kartais netoli 
stambesnių stipriai įtvirtintų piliakalnių, kitų seno
vės gyvenviečių bei prie upių esančias didesnes' ar 
net visai mažas kalveles vietos gyventojai dar ir da
bar vadina sargakalniais, sargutėmis, pabudkalniais, 
žvalgakalniais, o kartais, ypač Zemaitijoje,- net 
pilikėmis. Pateiksime keletą pavyzdžių. Į vakarus nuo 
Burbiškių piliakalnio esanti aukščiausia apylinkėje 
kalva vadinama Sargakalniu (58, 45). Į pietvakarius 
nuo Treigių (Silalės raj.) piliakalnio aukštoka kalva 
turi Sargutės (58, 170), o kartais - Atžvalginės var
<ią (46, 39). Laivių k. Pilike vadinama apskrita kūgio 
formos iki 2 m aukščio ir apie 20 m skersmens prie 
pagrindo kalvelė, esanti pievoje, dešiniajame Bubino 
upelio krante (1,42). Guronių k. (Kaišiadorių raj.) 
apie 3 km į pietvakarius nuo Zaslių, ties ežero galu 
esančių pelkių pakraštyje yra taip pat kūgio formos ' 
iki 3,5 m aukščio ir 28 m ~'kersmens prie pagrindo 
apskrita kalvelė - Kiškių bažnyčia, Pajautos kapas 
(3, 31). Siauriniame Vikūnų k. (Kauno raj.) laukų 
pakraštyje, Aluonos upelio dešiniajame krante, apie 
200 m nuo Nevėžio yra stačiašlaitė apie 3,5 m aukščio 
nupjauto kūgio formos kalvelė, vietos žmonių vadi
nama Kapčiumi (2, 4). Jos viršuje, per 1,5 m žemiau 
paviršiaus yra įdubusi 8-9 m dydžio tarsi keturkam
pė suapvalintais kampais aikštelė. Joje iškastoje duo
butėje pastebėta apdegusio molio gabalų. Apskritai 
šios kalvelės forma labai primena jau minėtą Lava
riškių piliakalnį, už kurį ji bent 4-5 kartus mažesnė. 

Įdomu tai, kad tarsi su kažkokia sargyba susiju
siais vardais kartais vadinami ir kai kurie piliakal
niai. Pavyzdžiui, Kartupėnų k. (Jurbarko raj.) pyli
mu ir grioviu apsaugotas piliakalnis kartais dar vadi
namas Sargučiu (60, 116), o analogiškai įtvirtintas 
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Lokėnėlių k. (Jonavos raj.) piliakalnis - Zvalgakal-
niu (58, 100). . 

Iki šiol nė vieno iš minėtos rūšies paminklų archeo
logai 'sistemingai dar nekasinėjo. Daugumos jų pa
viršiuje, išskyrus Kartupėnų, Lokėnėlių piliakalnius, 
ryškesnių kultūrinio sluoksnio pėdsakų nepast~bėta·. 
Dėl to tikslesnė jų paskirtis dar nenustatyta. Įdomių 
duomenų šiuo atžvilgiu mums pateikia XIII-XIV a. 
rašytiniai šaltiniai. Pavyzdžiui, jau minėtas kryžiuo
čių kronikininkas P. Dusburgietis, aprašydamas ne 
kartą riterių puolamą Veliuonos pilĮ, pažymi, kad jos 
gynėjai tokiais atvejais užkurtų laužų ugnies bei dū
mų signalais pasikviesdavo pagalbą net iš tolimesnių 
apylinkių (79, 155, 184). Be to, pastebėtina, kad rašy
tiniai šaltiniai, nurodydami stambesnes to meto lie
tuvių pilis (eastrum, bure), dažnai mini ir nedideles 
pilaites (propugnaeulum). Pavyzdžiui, kryžiuočių 
kronikininkas P. Dusbur"gietis nurodo, jog tais laikais 
Varmijos gyventoj ai, be pilies (eastrum) , dar pasi
statė nedidelę pilaitę ant Skrandonių kalno (" .. . pro
pugnaeulum in monte Serandonis edifieaverunf'; 79, 
63). Kitas XIV a. kryžiuočių kronikininkas Mikalojus 
Jerošinietis, išvertęs P. Dusburgiečio kroniką į tuo
metinę vokiečių kalbą, minėto tipo piIaites jau vadina 
ti.es.iog bokštais (berevride; 79, 447). Taigi tokie kroni
kmmkų aprašymai labai primena nedidelius stipriai 
įtvirtintus Lavariškių bei Vikūnų p'iliakalnius, kuriuo
se, ypač XIII-XIV a., galėjo būti laikomos nuolati
nės tarsi sargybos, saugojusios priėjimus prie sfam
besnių pilių, brastų, kelių. Pavyzdžiui, tokiems tiks
lams ypač tinka Lavariškių . bei Vikūnų piliakalnių 
topografinė padėtis. Nuo Lavariškių piliakalnio iš 
vienos pusės gerai matomos į vakarus nuo jo net 
~olimesnės Stakliškių miestelio apylin'kės, o iš kitos -
Į rytus maždaug per 3 km esančios Aukštadvario mies
telio apylinkės, kartu'ir prie jo kiek žemesnėje vietoje 
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jreng,tas piliakalnis, kuriame II tūkstantmečio pra
džioje stovėjo tV,irta medinė pilis, greičiausiai sude
gusi per vieną kryžiuočių anbpuolį (22, 66). Galimas 
daiktas, tais laikais Lavariškių piliakalnyje buvo 
jrengtas nedidelės atsparos bei žvalgybinis punktas, 
kuriame buvo nuolatinė įgula-sargyba, turėjusi laiku 
įspėti Aukštadvario pilies gynėjus apie artėjantį pa
vojų ir, jei galima, bent trumpam sulaikyti priešą, kol 
į pilį subėgs ir pasiruoš kovai jos apylinkių žmonės. 

Vikūnų piliakalnyj e buvę dar mažesni tarsi ketur
kampio bokšto formos įtvirtinimai greičiausiai saųgo
jo tais laikais per Nevėži ėjusį kelią-brastą. 

Taigi XIII-XIV a., suintensyvėjus kryžiuočių žy
giams į Lietuvą, tapo gerokai sudėtingesni ir lietuvių 
gynybiniai įrenginiai. Atsirado net tam ti'kros lokali
nės jų sistemos: kartais pritaikomi net iki tol apleisti 
dar pirmykštės bendruomeninės santvarkos bei jos 
irimo laikais naudoti piliakalniai (Lavari'škės), kai 
kuriose to meto pilyse (Kartupėnuose, Lokėnėliuose, 
Veliuonoje) ir netoli jų esančiose aukštesnėse apylin
kių kalvose, kurių paskirtį dar šiandien mums prime
na liaudyje išlikę pabudkalnių, sargučių, žvalgakal
nių ir pan. vardai, įrengiama tam tikra gynybinė 
signalizacij a. 

BAIGIAMOSIOS PASTABOS 

Apžvelgę senąją mūsų medinę statybą, matome, 
kad per kelis ,tūkstantmečius ji nuėjo įdomų ir gana 
suąėtingą savo raidos kelią: nuo primityvių keturkam
pio bei ovalaus plano stulpinės konstrukcijos pastatų 
su atvirais židiniais akmens bei ankstyvojo metalų 
laikotarpio neįtvirtintose gyvenvietėse iki sudėtingais 
gynybiniais įtvirtinimais apsaugotų medinių pilių su 
tankiai apgyventa.is XIII-XIV a. papiliais, kur jau 

102 

stov~j? tai~, ~at .a~tže:ni.ni.ai. ketu~kamp i o plano gyve
namie] I bel Įvairus uklmal pastatai , statyti jau iš 
kampuose sukirstų rąstų. . , 

Vienas iš svarbiausių šaltinių mūsų senajai medi
nei statybai pažinti yra piliakalniai bei senos-ios jų 
papėdžių gyvenvietės. Maždaug 2500 metų tai buvo 
pagrindinė mūsų kraš.to gyvenviečių forma . Todėl 1ų 

18 pav. Dapšių pilis XII-XIV a. (rekonstravo autorius ir daili
ninkė E. Beinorytė) 

tyrinėjimai leidžia mums pasekti Lietuvos gyventojų, 
ypač materialinės kultūros, taigi ir medinės statybos, 
raidą net nuo pirmykštės bendruomeninės santvarkos 
laikų rųaždaug iki XIII-XIV amžiaus. Nors ' nuo 
XIII a. bent stambiuose Lietuvos· valstybės centruose 
(Vilniuje, Kaune, Trakuose, Medininkuose, Lydoje, 
Naugarduke, Gardine ir kt.) buvo ir rpūrinių pilių, 
tačiau pagrindinę pasipriešinimo jėgą tebesudarė 
medinės (18 pav.). Tiktai pasibaigus karams su kry
žiuočiais, dar labiau konsoli'duojantis valstybei, jos 
pamažu neteko savo reikšmės, buvo apleistos ir ga
lutinai sunyko, palikdamos savo vietose tiktai įvai
rios formos bei dydžio piliakalnius, kurie šiuo .metu 
yra neįkainojamas šaltinis mūsų krašto praeičiai pa
žinti ir kartu neatskiriama mūsų kraštovaizdžio dalis. 
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