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P aiinojau tik vienq imogq, kuris taip mylejo Lie
tuvq ir t~p buvo atsidaVftS jos istorijai, bet ir tas 
pats buvo rusas",- tal kadaise garsaus dramos akto
riaus Jurgio Petrausko (1886-1971) iodiiai, pasaky
ti Natalijai Tarasenkaitei jos tevo archeologo ir ra
sytojo Petro Tarasenkos Jaidotuviq dienq. P. Tara
senka mire 1962 metq geguies 17-qjq eidamas 70-tuo
sius. 

,Savo paiangiais veikalais, tiesioginiais rysiais 
su musq mokyklomis, jq krastotyros bureliais velio
nis ugde jaunosios kartos susidomejimq archeologi
jos mokslu, skiepijo jiems materialistin~ pasaule
iiarq. [J. Tarasenka savo jvairiapusiska veikla jnese 
didelj indelj j musq archeologijos mokslq. Tarybine 
vyriausybe, didiiai jvertindama P. Tarasenkos jnasq 
i Lietuvos archeologijos mokslq, suteike jam nusi
pelniusio kultaros veikejo vardq" (764)- panasiais 
nekrologais mirgejo tarybine ir iseivijos spauda. 

Tq dienq gedulas aptemde ne tik artimqjq, bet ir 
daugelio Lietuvos imoniq akis ir sirdis, nes is tiesq, 
nebuvo Lietuvoje kilo tokio imogaus, kuris butq taip 
gerai paiinfts istorijos ir archeologijos paminklus ir 
rupinftsis jq saugojimu, kuris taip butq kovojfts del 
archeologijos, kaip atskiros mokslo sakos, jteisinimo; 
nebuvo kito tokio krastotyrininko, kuris butq pali
kfts tiek mokiniq ir pasekejq; nebuvo kilo tokio ra
sytojo, taip paprastai ir suprantamai jaunimui atsklei
dusio daugybft senoves paslapciq, istorijos puslapiq 
knygelese, mokiusiose myleti Lietuvos praeitj ir da
bartj, jos imones, kalbq ir paprocius, kaip Petras Ta
rasenka. Nuo pat vaikystes susidomejftS Lietuvos 
praeitimi, jis visq gyvenimq atidave senosios Lie
tuvos kultaros tyrinejimui, savo kruopstumu ir at
kaklumu, sqiiningumu ir kuklumu, inteligentiskumu 
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bei visapusisku issilavinimu zavedamas ne tik ben
dramincius, bet ir priesininkus. 

Lietuvos archeologineje Jiteratiiroje yra nemaz01 
zymiq mokslininkq vardq, bet kol kas ne vienas is jq 
nesusilauke biobibliografq demesio. Si biografine apy
braiza ir bii.tq bandymas uzpildyti vienq is tq spragq. 

llgai nepripazintas mokslininku, daznai nesupras
tas ir isjuoktas, Petras Tarasenka vis tik yra neatsi
tiktinis zmogus archeologijos moksle. Nepaisydamas 
gyvenimo sunkumq, skaudziq Jikimo smii.giq, jis tvir
tai ejo i pasirinktq tikslq ir jj pasieke. 

Kaip istorinius faktus, taip ir zmogaus gyvenimq 
bei kii.rybq geriau yra vertinti, praejus tam tikram 
Jaikui- mazesne tikimybe, kad vertinimas bus sub
jektyvus. Taciau, kita vertus, laikas Jabai daug kq 
negaileslingai istrina, sunaikina. Taip per karus din
go daug vertingos medziagos, susijusios su anksty
vuoju P. Tarasenkos gyvenimo Jaikotarpiu: bibliote
ka, korespondencija, pradeta kaupti archeologine 
dokumentacija ir pan., todel sunkiausia buvo surink
ti tas sykscias zinias, retai pasitaikancias uzuominas 
apie P. Tarasenkos vaikyst~ ir jaunyst~. Cia gelbe
jo lik jo paties veliau, jsidarbinant, rasytos autobio
grafijos, jvairii.s pokalbiai su zurnalistais ir kt . 

Nuo 1914 m. karo vetrq blaskomas, P. Tarasenka 
kurj laikq negalejo rimtai uzsiimti mokslu. Galbii.t 
kam nors ir nepatinka, kad jis nebaige jokiq vaka
rietiskq universitetq (jis studijavo istorijq Pskovo pe
dagoginiame institute}, bet toks priekaistas yra ma
zq maiiausiai netaktiskas: tuo Jaiku jis atliko sven
tq pareigq Tevynei, tarnaudamas Lietuvos kariuome
neje, o baig~s tarnybq, turejo rii.pintis seima. Taip 
ir liko savamoksliu archeologu bei etnologu. 

Kadangi tarybineje spaudoje nera ne menkiau
sios uzuominos, kad ,zymus mokslininkas ir archeo
logas" Petras Tarasenka buvo Lietuvos armijos kari
ninkas, tai ,kariskajam" Jaikotarpiui nusviesti pa
grindiniai duomenys imti is jo Tarnybos Japo (863). 
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Didziausiq apybraizos dalj sudaro P. Tarasenkos 
archeologine bei Jiteratiirine veikla. Ji aptariama, 
naudojantis periodineje spaudoje pasitaikanciais 
straipsniais, knygq recenzijomis, o taip pat rankras
ciais ir dokumentine medziaga, kurios didzioji dalis 
yra saugoma Mokslq akademijos bibliotekos rank
rastyne, o kita dalis dar tebera pas vienintelf; jpedi
nf;- jauniausiqjq dukterj Natalijq Tarasenkailf;. 
Galbiit skaitytojas pasiges issamaus P. Tarasenkos 
moksliniq ir Jiteratii.riniq veikalq nagrinejimo: jo sq
moningai stengiausi i§vengti, nenoredama primesti 
savo nuomones, palikdama skaitanciajam vertinimo 
lalsvf;, nes pateikiamos citatos, mano manymu, pa
kankamai aiskiai parodo P. Tarasenkos kiiriniq es
mf; bei reiksmf; tuomet ir dabar. Jos yra svarbios ir 
kitu- paties autoriaus asmenybes isryskinimo- as
pektu, parodo jo, kaip zmogaus, mokslininko bei ra
syto jo, raidq. 

Apybraizoje panaudoti ir zmoniq, pazmojusiq 
P. Tarasenkq, atsiminimai, taip pat sudetos nuotrau
}ws is Tarasenkq seimos albumo. Nuosirdziai deko ju 
N. Tarasenkaitei, istorikei Onai Maksimaitienei, ar
cheologams Vytautui Daugudziui, Pranui Kulikaus
kui, Rimutei Rimantienei, Adolfui Tautaviciui, Vy
tautui Urbanaviciui, totograiui Kazimierui Vainorui 
uz suteiktq paramq. 

Knygos pabaigo je yra pateikiama P. Tarasenkos 
veikalq bei straipsniq apie jj ir jo darbus bibliogra
fija, rankrastine ir jvairi dokumentine mediiaga, 
susijusi su P. Tarasenka ir jo veikla, kuri apima 
Jaikotarpj nuo pirmosios publikacijos pasirodymo 
1921 m. iki 1992-qjq metq, kuomet buvo paminetos 
P. Tarasenkos gimimo 100-osios metines. Ypac esu 
dekinga gerb. p. A. Tautaviciui, Jeidusiam pasinau
doti jo ilgus metus kaupta bibliografine kartoteka. 

Au tore 
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G imiau mazazemio valstiecio seimoje 1892 m. 
gruodoo 7 d. ~raliskiq km., Balninkq ap., Kovarsko 
raj.",- taip prasideda ,Kauno valst. M. K. Ciurlio
nio V. Dailes muziejaus moksl. darbuotojo Petro Ta
:c_asenkos, s. Teodoro, gyvenimo aprasymas" (845). Be
veik visi saltiniai nurodo tq paciq P. Tarasenkos gi
mimo datq: gruodzio 7-qjq, nors jis pats, rasydamas 
savo autobiografijq, visada pabrezdavo: ,senuoju sti
liumi". Naujuoju tai biitq gruodzio 19-oji. Paties 
P. Tarasenkos ranka Tarnybos lape ira5yta data-
1892 12 20 (863). Kaip tik tq dienq jis visuomet sv~s
davo savo gimtadieni. 

P. Tarasenkos teviske, Karaliskiq kaimas dabar 
priklauso Moletq rajonui ir yra tarp dviejq tq pa
ti- Karaliskiq- pavadinimq turinciq ezer4. Nebe
aiski tik sodybos vieta, nes labai seniai, prasidejus 
Pirmajam pasauliniam karui is ten issikele jos gy
ventojai, apie kuriuos ir ziniq rasti labai sunku, o 
ir rt:os pacios- sykScios ir nelabai tikslios. Antai, 
vienas 5altinis nurodo P. Tarasenkq augus Natalijos 
Zubrickos ir Piotro Tarasenkos seimoje, kartu su bro
liu Anatolijum ir seserimi Natalija (799). Bet juk jo 
tevo vardas buvo Teodoras. Tai viena. 0 antra, ki
tas, :lymiai patikimesnis saltinis- jauniausioji ar
cheologo dukra Natalija Tara,senkaite- teigia H tu
rejus dvi seseris- Kotrynq ir Valentinq bei broli 
Anatolijq. 

Po karo seima grizo is evakuacijos, taciau senoje 
vietoje neapsigyveno- isikiire Kaune. (Tik Kotryna 
pasiliko Rusijoje, ten istekejo). Dabar jau nei vieno 
nebera tarp gyYl.ljq, visi palaidoti Kaune, Eiguliq ka
pinese. 
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N. Tarasenkaite manius1, JOg jq proseneliai Lie
tuvoje gyven~ dar caro Petro I laikais, taciau vis tik 
greiciausiai jie i Lietuvq buvo atkelti, numalsinus 
1863 m. sukilimq, kaip ir dauguma seimq is Ukrainos, 
BaUarusijos, Rusijos. Tikejimo buvo pravoslavai, 
nors, kaip prisimena dr. R. Rimantiene, P. Tarasen
ka visq laikq tvirtin~s, jog jo senelis buvo vientilk.i:s. 
Ne sentikis, o vientikis! 

Skaitant minet&·H gyvenimo aprasymq, aiSkeja ir 
P. Tarasenkos socialine kilme. Teodoras Tarasenka 
buvo ne tik valstietis: ,V~liau tevas tarnavo zemes
nes kategorijos tarnaUJtoju ir darbininku: pardaveju, 
laiSkininku, konduk!toriumi, sargu. Motina - namq 
seimininke" (845). N. Tarasenkaite sake, kad jos se
nelis turej~s degtines monopoli. Jos zodzius patvir
tina 1987 m. ,Literatures ir meno" savaitrastyje iS
spausdin:tas straipsnelis apie alunitiSki* gydytojq Jo
nq Gaidi-Gaidamaviciq (1860-1912) (796), kuris Alun
toje praleido paskutiniuosius .savo gyvenimo metus. 
StraipsneJyje rasoma ir apie jo vyriausiqji siinq Eli
josiq, irgi gydytojq: ,IS senqjq aluntiskiq mum-s da r 
teko su:linoti, kad Elijosius Alantoje gyven~s veja 
vaikiskai, draugav~s su degtines monopolio sunumi 
Petru Tarasenka, biisimuoju lietuviq archeologu ir 
rasytoju". Tiesa, P. Tarasenka, moky;tojaudamas ben
dravo su vienu Gaidamavicium- gimnazistu Jurgiu, 
bet ar jis turejo giminystes ry·si su Jonu Gaidamavi· 
cium, sunku pasakyti. (Uzbegdami ivykiams uz akiq, 
atskleisime ma:lut~ paslapti: palinkima.s prie alkoho
liniq gerimq- siukstu, pacia geriau.sia prasme!
persidave is kartos i kartq: P. Tarasenka mokejo ga
minti nuostabq vynq, o jo jauniausioji dukra Natali
ja, chemike, ilgus metus dirbo Kauno ,Ragucio" alaus 
gamykloje technologe.) 

* Alanta, tarm. Alunta (miestelis Moletq r.) - Red . 
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.Betgi ·grjZkime i busimo archeologo ir rasytojo gy
venimo pradziq. Pirmas savarankiSkas jo Zingsnis
Aluntos pradZios mokykla. Savarankiskas todel, kad 
Petras iturejo isvykti iS teV4 sodybos i miesteli, esan
ti uz 6 kilometrll. ,Tolimesnill apylinkil.l vaikai prie 
mokyklos bendrabutyje gyveno. Labai sunkus buvo 
jl.l gyvenimas tame bendrabutyje: nei kas jiems pie
tus virdavo, nei priziUredavo. Visq savait~ vaikai 
sausq mais.tq krimsdavo, Sa.ltu vandeniu H uzgerdami" 
(16, P. 9). Ir Petras gyveno sitame bendrabutyje. 
,Mokslas tuomet prasidedavo velai rudenj. Dar visq 
lapkritj, baig~ .gany;ti, ar kuriuos kitus darbus, rink
davosi i mokyklq mokiniai: (1. P. 9). 

Vaikysteje patirti tspud.Ziai islieka visam gyve
nimui. Toki neisdildomq jspudi Petrui padare jo kla
ses draugas- piemuo Pilimonas. Veikiau ne jis pats, 
o jo sektos pasakos. ,Tai buvo liaudies padavimai 
apie piliakalnius, arpie stovejusius ant jl.l ir prasme
gusius i zem~ miestus, pilis, bamycias, apie paslep-

.tus juose uzburtus lobius, liudincias jl.l pozemiuose 
grazuoles karalaites, apie drqsuolius jl.l vaduotojus, 
nepaprastus senoveje gyvenusill milzinll Z;ygius ir jl.l 
ikapus, apie stebuklingus akmenis, kurie part:ys iS vie
tos i vietq keliauja, ir akmenimis pavirtusias mergai
tes ar vyrus ( ... ). Siais Pilimono pasakojimais mes 
negalejome netiketi, nes •tl.l stebukll.l pasaulis buvo 
ne ui devynill jllrl.l maril.l, o cia pat, mums zinomose 
viet:ose, artimesnill kaimll laukuose, miSkuose ar prie 
kelill '· . . ). Panorau tuomet suzinoti, ar yra tiesos 
Pilimono pasakojimuose, o gal rtai tik Zffionill sugal
votos pasalkos. Tas noras buvo toks stiprus ir taip 
mane paveike, karl a5 visq savo gyvenimq nenusto
jau ieskoti tos tiesos" (1. P. 10--11). 

Ba.i.g~s prad.in~, 1905-1906 m. P. Tara·senka dirbo 
rastininku, bet uz tai, kad lietuviskai para5e vienq 
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pareiSkimq, buvo ismesta.s is darbo. ,lr sudie mano 
karjerai! Tada jauciau nevilti, bet dabar tuo esu pa
tenkintas: jeigu nebiitq isvar~ iS rastines, gal nieko 
gero nebiiciau nuveik~s" (743). 

1908 m. baig~s AnykSC:iq dvimet~ mokyklq, jis 
istojo i PaneveZio mokytojq seminarijq. Stai tuomet 
jis pirmq kalltq rimtai susidomejo Lietuvos praeiti
mi. ,Seminarijoje man pateko nedidele brosiiirele: 
PoMaHoB. «ApeBHOCTH CeBepo3anOAHOro Kpa.H», ku
rioje buvo aprasyti ir Lieil:uvos archeologijos pamink
lai ir dirbiniai. Si brosiiirele mane sudomino tiek, kad 
as jq buvau ismok~s atminrt:inai" (803). 

I<Sej~s mokslus seminarijoje, P. Tarasenka grizo i 
gimtqsias vietas ir 1912-1914 m. mokytojavo Alun
tos (Moletq r.) ir Tirmiinq (Utenos r.) pradzios mo
kyklose. 

,Dar besimokindamas Panevezio Mokytojq semi
narijoje, ar 1910 m., atostogq metu Uitenos apskr. 
stebejau zuvavimq ezere. Kai ivejas iSrf:rauke tinklq 
,trubica", nustebau, pamat~s, kad vietoje moliniq 
svoreliq tinklas nusagstytas nedideliais akmeniniais 
kirvukais. Kas tai per daiktai, a•s zinojau, bet, kad 
jie randasi Lietuvoje, tai buvo naujiena. :Zvejas pasa
kojo, kad il:ai- ,Perkiino kulkos", jais Perkiinas musa 
velnius ir t.t. Pavyko tuomet man gauti du kirvukus" 
(~ . . ). Vienq ,sestadient parodziau mokiniams akme
nini kirvukq, paaiSkinau ir paprasiau kas turi, atnes
ti. Pirmadieni jq sunese ar 30. Toks tuomet buvo 
jq gausumas. Mano kolekcija, didejo ... " (803). 

,Gimtines lauk.uose, kaip ir anksciau, kiipsojo is
didus piliakalniai, miskuose slypejo milzinkapiai, pil
kapiai, pakelese gulejo stebuklingi akmenys. Tyliis 
buvo tie senoves paminklai, jie tarsi ilsejosi po visq 
savo vargq, bet liaudi·s, o ypac mano mokiniai, daug 
apie juos pasakodavo, ikvepdavo jiems gyvybes, da-
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rydavo juos arHmus ir brangius. Megdavau as tq 
pasakojimq klausytis. Klausinedavau vaikq, klausy
davausi seniq. Vel tie pasakojimai, kaip ir vaikyste
je, mane Za.vedavo, bet ir dabar jie neretai sukeldavo 
abejoniq. Taciau kas kartq stiprejo isitikinimas, kad 
ir fantastiskiausiuose liaudies pasakojimuose yra is
torines tiesos" (1. P. 12.) 

,Mokytojaudamas susipazinau su Pokrovskio ,Ap
xeoAomtiecKHe KapTbi BHAeHcKo:il H KoBeHCKOH 
ry6epHHH» .Kadangi tuose veikaluose buvo minimos 
man pazistamos vietos, tai pradejau jas lankyti, o 
drauge ieskoti ir naujq archeologiniq paminklq. Ra
dau jq nemazai. Kompanjonu turejau gerq piesejq 
gimnazistq Jurgi Gaidamaviciq. Drauge su archeolo
giniq paminklq aprasymu dareme ir idomesniq et
nografiniq objektq piesinius. Visokios medziagos pri
rinkome nemaZai, o cia dar ir Yla pasipainiojo su 
savo legendomis ir pasakomis, tai nuobodziauti ne
teko" (803). 

Visa .tai veliau P. Tarasenka sudejo i apysakq ,Uz
burti lobiai" (16), kurioje pavaizdavo savo laikme
cio vaikq nuotykius. AmZininkams si istorija pasi
rode tokia tikroviSka, kad jie klaidingai nutare, jog 
il:ai- autobiografine apysaka, kur vienas iS persona
zq - vaikq yra pats autorius, ir ilgai, bet, Zinoma, 
nesekmingai, ieskojo antrojo pagrindinio veikejo pro
totipo! 

P. Tarasenka buvo labai gyvas, energingas, iSsi
lavin~s, gerai kalbejo lietuviskai,-toki H prisimi
ne tuo pat metu Alunil:oje vargonininku dirb~s. ve
.liau zymus lietuviq muzikas Juozas Karosas (1890-
1819) (800) . Kad P. Tarasenka buvo labai populiarus 
tarp vietiniq gyventojq, irodo ir vienas neeilini·s, ar
cheologo V. DaugudZio papasakotas faktas: ,Kara-

liSkiq kaime buvo sentikiq cerkve. Pasimirus jos sven-
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tikui, naujuoju non~jo p.askirti P. Tarasenkq, nes jis 
buvo labai ku1tiiringas ir i!Ssilavin~s!" 

Mokytojas P. Tarasenka buvo sukaup~s nemazq 
bibliotekq, ir buvo kupinas ryzto rinkti medziagq 
apie savo krasto praeiil:ies pamink.lus, taciau Firma
sis pasaulinis karas nutrauke si darbq: P. TaraJSenka 
buvo mobilizuotas i carines Rusijos kariuomen~. ,Ka
ro metu Lietuvoje palikti rinkiniai, knygos, uzrasai 
zuvo, buvo mano ,geradejq" iSnesioti" (803). 

I Aluntq jis nebegrizo, bet visq gyvenimq ne
siojo sirdyje sviesq gimtines paveikslq, nuolat prisi
mindamas jaunystes draugus, o ir aluntiskiai nepa
mirso mokytojo ir ,brangaus vaikystes prieteliaus" 
Petro Tarasenkos. 
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Karas Zlllog4 atitraukia ne tik nuo kasdieni4 dar
btl, bet neretai ir nuo tevynes, neziUredamas profe
sijos, pomegi4, svajoni4. Taciau P. Tarasenka, net ir 
hiidamas kariSkiu, nei!Sdave savo svajones, nemete 
savo pomegi4, atkakliai ir kantriai ejo i savo tiks
lq- archeologijq. . . Bet apie tai- veliau, o kol 
kas - dulketi karo vieskeliai. 

Kaip jau sakeme, 1915 m. rugseji P. Tarasenka 
buvo mobilizuotas i caro armijq. Tarnavo fronte 
30-me Sauli4 Sibiro pulke k.areiviu, paskui- jaunes
niuoju puskarininkiu ir buvo apdovanotas , Geor
gijaus kryziumi". Veliau buvo issi4stas i Du.Set4 
(Gruzija) praporscik4 mokyklq, kuriq baig~s 1916 m. 
vasario-gruodzio men. tarnavo 253 pestinink4 pulke 
Gorochovco mieste (Vladimiro sr.) , o paskui iki 
1917 m. gruodzio men.- 731 pestinink4 Komarovo 
'pulke- fronte. Po to, kaip mokytojas, buvo demo
bilizuotas. 

Dar budamas kariskiu, P. Tarasenka susipazino su 
Marija Jaropolskaja (1888 05 25- 1971 06 16) . Auks
tas, iSvaizdus, su graziais lisais jaunuolis suzavejo 
jaunq mokyil:ojq ir ji ·1917 m. geguzes 7 d. :tapa jo 
imona. Po demobilizacijos sutuoktiniai apsigyveno 
Pskove, kur P. Tarasenka Pedagoginiame institute 
studijavo istorijq ir tuo paciu metu mokytojavo pa
vyzdineje septynmeteje mokykloje. 

P. Tarasenka daznai lankesi P,skovo lstoriniame 
muziejuje, kuriame ,buvo gera archeologini4 veikal4 
biblioteka, k. a. darbai A. Spicino, Gorodcovo ir ki
t4. Prof. A. Spicinas ar dukar.t a•tvaziuodavo i Hsko
vq ir Cia skaite paskaitas. Zinoma, kad atidziausiu 
klausy.toju buvau as" (803). Prof. Aleksandras Spici-
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nas (11858-1931) ir veliau iSliko P. Tarasenkai kaip 
vienas didziausitt autoritet4 archeologijoje. Jis buvo 
Rusijos archeologijos paziba, zymiausias slav4 ar
cheologijos zinovas XX a. pirmaisiais desimtme
ciais. 

1919 m. liepos men. P. Tarasenka su :lmona gr!:lo 
i Lietuvq, bet pateko i naujq karo siikuri ir buvo mo
bilizuotas i Lietuvos Respublikos kariuomen~ kovoti 
su is ryt4 puolanciais bolSevikais (1919 m. liepa
spalis) , is siaures-vakartt- bermontininkais (1919 m. 
spalis-gruodis), ir iS piet4 -lenkais (1920 m. sau
sis-lapkriti.s). P. Tarasenka buvo pa·skirtas jaunes
niuoju karininku i Kauno batalionq, kuris 1920 m. 
buvo dislokuotas Ukmergeje. 

Gyventi Tarasenkas paskyre pas lenk4 ponus,
ten jie gavo du kambarius. Seimininkai, iSgird~ apie 
toki i:lUltt svetim4 jkeldinimq, isarde krosni ir, pasi
tikdami neprasytus kaimynus, sake: ,Kaip gi jus cia 
gyvensite - net valgyti nera kur iSsivirti!" P. Tara
senka tik nusisypsojo: ,Nie!k.o baisaus, as pats vis
kq sutvarkysiu",- ir atstate krosnj. 

Ten pat, Ukmergeje, 1920 met4 birzelio 6 dienq 
gime pirmasis vaikas- slinus Nikalojus. Pamazu sei
mininktt priesiSkumas pradejo nykti ir abi seimos 
susigyveno, susidraugavo, net vieni kit4 vaikus, rei
kalui esant, priziuredavo. 

N. Tarasenkaite papasakojo ir kitq epizodq: 
,Vykstant kovoms del nepriklausomybes, teko da:lnai 
keisti gyvenamq vietq. Paskui tevq visur keliauda
vo ir mama. Buvo apsistoj~ Vilniuje, jau su mazu 
broliuku, iS kur, uzimant Vilni4 Zeligovskio kariuo
menei, turejo beg:ti. Tevas pasamde zydeli vezikq, ir 

mama su keturi4 menesi4 broliuku, tevo priskirtu prie 
mamas kareiviu Peciuliu ir vilkiniu sunim Leliu sal
tq rudens nakti vaziavo i Ukmerg~. o tevas liko ka
riauti. Vaziuoti reikejo labai atsargiai, nes visur buvo 
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lenktl kariuomenes buriai, ir jie labai bijojo, kad ne
sulottl suo, bet Lelis buvo toks protingas, kad ne sy
kio neamtelejo ir jie laimingai pasieke Ukmerg~". 

1920 m. Kauno batalionas buvo performuotras i 
7-qji pestinink4 pulkq, kuriam buvo suteiktas L:emai
citl kunigaikscio Butegeidzio vardas. 

1921 m. balandzio 13 d.- 1922 m. vasario 1 d. 
kapitonas P. Tarasenka mokesi karo mokykloje. Tai 
buvo kq tik isteigti Aukstieji karinink4 kursai. Moks
lo baigimo pazymejimas atspindi stai toki jo teori
nio kurso zinojimq: 

Taktika - l. gerai 
Karo istorija -1. gerai 
Artilerija- gerai 
Saudymas- gerai 
Karo statutai- l. gerai 
Fortifikacija -1. gerai 
Kariuomenes Ukis - gerai 
Teise -1. gerai 
Karo peda·gogika - l. gerai 
Higiena - gerai 

Tuo remiantis, Mokymo Taryba pripazino P. Ta
rasenkq labai gerai baigusi Aukstuosius karininktl 
kursus (835). 

1923 m. Lietuvai atgavus Klaipedos krastq, ten 
buvo dislokuotas ir 7-asis z. k. Butegeidzio pest. pul
kas. Taigi P. Tarasenka su seima persikele gyventi i 
Klaipedq. Ten, kareivinese, 1923 m. gruodzio 23 d. 
-gime antrasis vaikas -dukte Marija, o 1925 m. ko
vo 24 d.- treciasis- dukra Natalija. Jauniausioji 
dukra is ttl laikq yra iSsaugojusi. .. taburet~. Si re
liktq ji labai brangina, !kaip vaikystes orisiminima. 

1 
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,Nor's ir buvo kariSkis, bet u:lmusti nieko nega
lejo,- prisimena dr. R. Rimantiene.- Pats pasakojo 
tok! atsitikimq: ,Susiruose karininkai medzioti,
kaip gi neisi?l Pasoviau kisk!, bet dar gyvas buvo
reikia buoze pribai'gti. Uzsimojau, o jis cypia vaiko 
balsu. Meciau sautuvq,- kad as daugiau medzio
ciau!" 

IS visos karybos jis labiausiai mego kariskq_ diidl! 
orkestrq! Apie jo taikingq ir linksmq budq liudija 
stai toks V. Daugudzio papasakotas !vykis: 

, Kapitonas Tarasenka turejo tris burius, vado
vaujamus leitenantll. Kartq apsistojo 2emaitijoje, ne
toli dvaro. Nepastebejo, kaip jl! arkliai iSvoliojo dva
rininkes pievq. Dvarininke, nieko nelaukusi, padave 
juos ! t eismq: pazeista priv:acios nuosavybes teise! 
Kas atsakys?- be abejo, kuopos vadas, o jis jau 
baus tikruosius kaltininkus pagal statutq, be to, pa
dengs visus nuostolius ir teismo iSlaidas. Kq gi dary
ti? Vienas leitenantas buvo labai apsukrus vyrukas. 
Jam ir pavede suzinoti tos dvarininkes !procius: ka
da kur iSvaziuoja, kur apsistoja ir pan. 

Vienq graziq dienq P. Tarasenka su savo leitenan
tais jos pedornis nuseka ! kCI!rcemq, suseda uz greti
mo staliuko. Apsukriojo leitenanto deka prasidejo 
flirt Cl!s tarp stahJ. Tai poniai patiko, ji pa,siUle stalus 
sustumti. Sustiime stalus, pasivaisino. Ji, kaip ir vi
sas lenkll dvarininkaites, buvo laisVL! manier4 ir pa
kviete jai patikusius lietuvill karininkus ! savo dvarq 
prat~sti pazint!. Taip ir nujojo, pagarbiai apsup~ dva· 
rininkes brikel~: apsukmsis leitenantas- priekyje, 
kiti du- iS son4, o kapitonas Tarasenka- iS pas
kos triuksmaudami, saliutuodami is pistoletll,· kas dva
rininkei ypac patiko. 

Visq nakt! puotavo! Pamaloninta ponia suplese 
teismo ieskin! ir jiems pavyko iSvengti teismo bei 
finansines bausmes." 
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0 stai kitas atsitikimas, kuri prisimine dr. R. Ri
mantiene: ,Kartq aplankeme piliakalni, prie kuria bu
va sadyba. Jas seimininkas, matyt, buva tpareigotas 
rupililtis •tuo piliak.alniu. Balandis buvo jo pavarde. 
P. Tarasenka ir sa:ka: ,Ar tik nebus jis mana karei
vis?ll Apdalino vaikus piestukais, saldainiais,- visa
da j4 pilnas kiSenes turejo. Sodybos seimininkas H 
pazina, nebezinojo, nei kur sodint, nei kaip vadint, 
vis tik ,mana pulkiniJilke 11 , ,mana pulkininke! 11 Zmo
na tuoj prikepe kiausinienes su kumpiu ir cierkel~ 
pastate. 0 P. Tarasenka, vaikus susisodin~s ir sako: 
,Jus, vaikai, net nezinot, koks jus4 tevas buvo
Gelezinis Balandis. Kartq dalinys ejo miSku, apsau-
domas is ViS4 pUSi4. Kulkas tik svilpia, .tik svilpia 
pro galvas. o as ejau pirmas. Cia prisoka prie ma
n~s Balandis ir sako: ,As jus deng.siu 11 . ,Kq tu,- sa
kau, Balandi, dengsi, kad kulka per tris :lmones pe
reina11 . 0 jis atsako: ,Per mane nepereis, as- Ge
lezinis Balandis! II Vaikai klausa, akis iSpilt~, ir Ba
landis patenkintas ... 

,Viskas buvo kiek kitaip,- pakeliui iS sodybos 
pasake P. Tarasenka,-labai jau nekariSkas zmogus 
·,buvo Balandis, nors ir iSejo savanoriu. Kai praside
davo saudymas, jis, apimtas begalinio siaubo, sesda
vo ant zemes ir me.sdavo sautuvq. 0 juk kareivis be 
sautuva- zuv~s! As jam .tq sautuvq i rankas ir taip 
uz pakarpas iSvedziau per visq miSkq. Sakau: ,Eik 
ir dar mane pridengsi! 11 ,Kaip gi as jus pridengsiu,
jus gi per pratybas sakete, kad kulka per tris :lmo
nes pereina! .. 11 

1926 m. iS veikiancias armijos P. Tarasenka buvo 
perkeltas i Kaunq. Dirba .spaudos svietima skyriuje 
ir karo makyklaje lektoriumi. Tokiems savanariams, 
kaip Balandis, mazarasciams ir nerastingiems kaimo 
jaunuoliams jis renge vadovelius (4; 6) . Taigi k,i';o 
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mokslq jie ,krimto", kartu mokydamiesi lietuviq kal
bos gramatikos ir savo krasto istorijos: ,Turejome 
mes graziq istorijq, turejome garbingq praeiti, bet 
veliau, patek~ i lenkq slqstus, 0 dar veliau - i ru
sq nagus, kai kurie is musq tautieciq u:lmirso savo 
tautos praeit!, u:lmirso, kas jie tokie yra: istautejo, 
virto lenkais, gudais. Jau netenka kalbeti apie sve
timsalius, kurie dabar, atgavus Lietuvai nepriklauso
myb~ ir sudarius savo valstyb~, tiesiog yra nustebin
ti musq atbudimu ir negali suprasti, is kur gi sita 
tauta atsirado" ({35). 

Kauno Vyriausiojo stabo karo mokslo skyrius iS
leido P. Tarasenkos knygel~ ,Lietuviq kovos del ne
priklausomybes" (7), kuri nepraranda savo aktualu
mo ir siandien: juk visa Lietuvos istorija- tai ko
:vq uz laisv~ ir nepriklausomyb~ istorija. Knygeles 
pradzioje autorius taip !kreipiasi i karius: ,Kad zi
notumet, kaip atgauta laime vel tarnauti savo kras
te ir savo valstybei, kad zinotumet, kaip mokejo Lie
tuvos kariai ginti savo gimtojo krasto nepriklauso
myb~, parengiau jums siq knygut~". 

Joje trumpai, bet labai vaizdziai, gal kiek roman
tiSkai, atpasakota Lietuvos karq istorija, sumineti pa
grindiniai jos momentai ir istorines figures- Lietu
vos kunigaiksciai: Mindaugas, Butegeidis, Vytenis, 
Gediminas, Margis, Algirdas, K~stutis, Vaidotas, Vy
tautas, remiantis archeologiniais duomenimis bei rasy
tiniais saltiniais. Beje, nors 0. Tarasenka buvo di
delis romantikas, jis niekuomet nenuklydo nuo isto
rines tiesos. Pasitelkdamas visus turimus faktus, jis 
stengesi kuo tiksliau atkurti seniai isnykusius vaiz
dus. Jis •tarsi persikeldavo i il:.uos laikus ir nuostabiai 
lengvai pyne siuzetus, galbut savaip interpretuoda
mas vieno ar kito ivykio motyvus. 
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Ir periodineje spaudoje, skirtoje kariam.s (,Kar
das", ,Karys") erne rodytis straipsniai Lietuvos isto
rijos temomis, pasirasyti pulk. leit. P. Tarasenkos. 
Juose autorius daugiausia demesio skyre kariq dva
sios stiprinimui, aprasinedamas priesaikas dievams, 
narsumq, drqsq, istverm~, kurie Ierne senoves lietu
viq kovq su kryziuociais ir kalavijuociais (pastaruo
sius P. Tarasenka vadino kardininkais) sekm~ (150). 
Sias kovas aprasinedamas jis remesi Dusburgo bei 
Vigando kronikomis (179), T. Vimperto aprasymais, 
Novgorodo metrasCiu &139), 1529 m. Lietuvos Statu
tu, kuris ,yra labai dideles svarbos kulturinis pa 
minlklas, kuriuo mes ir siandienq galime pasididziuoti, 
ne.s jis buvo iSleistas dar tuomet, kai musq kai
mynai nei lenkai, nei rusai tokio sutvarkyto istaty
mq rinkinio dar neturejo ... " (70). Be to, aisku, nau
dojosi savo ziniomis is archeologijos bei tautosakos. 
Jis raSe totoriq Lietuvoje a tsiradimo klausimu (166), 
Lietuvos valstybingumo simbolio- Vyties atsiradi
mo istorijos klausimu (117; 118), Vyties kryziaus 
zenklq siedamas su Mindaugo (1240-1263) Lietuva, 
pateikdamas kaip irodymq jo antspaudo faksimil~, 

teigdamas, kad ,SU zinomais geraldikos kryziais bei 
ivairiais ba:lnytiniais krilcicioniSkais kryziais lietuviq 
Vyties skydo kryzius nieko bendro neturi savo iS
vaizda ir simboliskqj a reiksme" ( 177). ,lstorinius 
.klausimus jis visados analizuodavo ir spr~sdavo su 
dideliu iSmanymu, attsargiai, nemegdamas kategoriSkq 
teiginiq" (?49). 

1932 m., iSeidamas i atsargq, P. Tarasenka gavo 
pulkininko laipsni. Praeity liko karine slave, pazy
meta V laipsnio ,Vyties kryzium"*, Lietuvos 
10-.ties metq Nepriklausomybes medaliu, Latvijos Ne-

• Yra likusi tik dezute: pats kryzius dingo per kratq 1941 m. 
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priklausomybes medaliu. I stazq isiskaiciavo daly
vavimas bet kurioje armijoje- ar rusq, ar lietuviq, 
,Vyties kryzius" pridejo vienerius metus prie stazo, 
o taip pat suteike siokiq tokiq lengv.atq vaikams de'l 
mokslo. 

P. Tarasenka galejo lengviau atsikvepti ir paga
liau atsideti savo taip megiamam uzsiemimui - ar
cheologi j ai. 
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T arasenkq seima apsigyveno Kaune 1926 m. Facia
me miesto pakrastyje, Tvirtoves alejoje nusipirko 
4088 m2 sklypq ir nebaigtq statyti medini namq. Ka
dangi P. Tarasenkra garsejo kaip neblogas meistras, 
namas netrukus buvo baigtas ir apstatytas paties sei
mininko darytais ba:ldai·s, juolab, kad seima nebuvo 
labai pa:siturinti ir nei.Sgalejo nusipirkti prabangiq 
baldq. Vis tik Karo mokyklos lekotoriaus alga leido 
laikyti namuose tamait~. Tai buvo iSsigelbejimas, nes 
pati seimininke nemego suktis apie puodus. ,Del to 
ir as neismokau gerai seimininkauti",- atsidusta Na
talija ir jau linksmiau priduria: ,Vis tik geriausias 
kulinams seimoje buvo tevelis. Pats labai me,go mil
tinius patiekalus, todel dainai rytais, kol seima dar 
miegodavo, prik:epdavo lietiniq blynq. Dar labai ge
rai gamindavo patieka·lus iS zuvies. . . Labai sunku 
buvo po :tevelio mirties, nes nezinojau, nuo kurio ga
lo pradeti. 0 Cia dar mama atgule,- teko prizillreti. 
Bet per tq vargq ir gaminti ismokau, net pyragus 
kepu!" 

,0 su paciu sklypu stai kokia buvo istorija,- pa
sakoja V. Daugudis,- P. Tarasenlm jau buvo surin
k~s nemazai duomenq bfisimai ,Lietuvos archeologi
jos medziagai" ir sudare sutarti su Svietimo ministe
rija. Honorara s turejo buti nema:las, taigi P. Tara
senka, pasiem~s is banko avansq, nusipirko minetqji 
sklypq su namu ir ramiai sau raso. Kai baige rasyti, 
gavo pranesimq, kad honorara.s gerokai sumazintas: 
ministeris apgavo P. Tarasenkq- nesilaike sUJI:arties. 
K<t daryti? Pinigai iSnaudoti, procentai uz sklypq au
ga, moketi nebera iS ko, tai jis ir nutare verstis so
dininkyste ir darzininkyste- galgi atsiphks" ... 

Taigi savo sklypq P. Tara-senka paverte zydinciu 
sodu. Susirad~s bendraminciq sodininkq-megejq, jis 
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kaZkokiu budu parsisi4sdino iS Prancuzijos ir Vokie
tijos ret4 augal4- vynuogi4, riesut4, braski4 ir ki
tokill sekl4 bei sodinuk4. Taciau ne tik svetimsaliais 
retaisiais augalais garsejo P. Tarasenkos ·sodas: ,Bu
damas J. V. Miciurino pasekeju, kai kq atlikau sioje 
srityje. ISvestos atvirame grunte vynuoges ,Lietu
vos saule", kurios keletq kart4 buvo tarybineje spau
doje at:lymetos, kelios rusys riesut4. Siais klausimais 
rasiau ir periodineje spaudoje ir dariau viesus pra
nesimus 2emes Ukio akademijoje. Mana darbais sio
je srityje yra susidomej~s ir MA MiSk4 Ukio ins
titutas" (845). 

Ret4 augal4 seklas P. Tarasenka dovanodavo ki
tiems sodininkams-megejams. Tq liudija ir poeto Jo
no Graiciiino laiSkas: ,Tamstos dovanotus ,japonis
kus" riesutus jau keliems :lmonems daviau pasiso
dinti" (p51). 

Kaip atrode sodas, pasakoja N. Tarasenkaite: ,So
de augo vaismedziai, reti medziai bei kriirnai, silt
namyje- vynuoges, melionai. Aplinkui sklypas bu
vo apsodintas kulturini4 riesut4 lazdynais: kiekvie
nas kriirnas- skirting as rusies". Visa si kolekcija -
26 Iazdyn4 kriirnai - veliau buvo perkelti i Vyten4 
bandym4 stoti. 

1939 m. uzejo dideli 5alciai, atnes~ Lietuvos Ukiui 
nemaz4 nuostoli4. Nuostoli patyre ir P. Tarasenka: 
issalo sode visi jo ispuoseleti augalai. Nebe,galeda
mas gauti ret4j4 augal4 sekl4,- matyt, ankstesnieji 
rysiai jau buvo nutrUk~,- jis augino Lietuvoje pa
plitusius vaismedzius, vaiskriirnius, darzoves, state 
siltnamius. Sodui P. Tarasenka isleisdavo daug pi
nigq, bet pelno sis uzsiemimas taip ir neatnese. Ir 
vis per gerq sirdi, nes P. Tarasenka savo isaugintais 
vaisiais bei darzovernis apdovanodavo visus kaimy
nus, pa:lit5tamus, vaisindavo u:lklydusi sveCiq. Ir tik 
tuomet, kai :Zmones drovedavosi imti tokiq dovanq, 
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parduodavo pusvelciui. Jis visada turejo nuolatinil.! 
pirkej4. A. Tautavicius prisimena paties P. Tarasen
ikos papasakotq atsitikimq: 

,Kartq nusalo inspekte aug~ pomidor4 daigai. 
P. Tarasenka juos apkarpe, ir jie suve8ejo i sonus. 
Zmones stebejosi, kodel tokie neauksti ir vesliis. 
,Skiepyti",- smagiai atsake P. Tarasenka. Kitais me
tais iSaU:go auksti pomidorai, kaip ir dera. Taciau juos 
sunkiau buvo parduoti, nes tie patys pirkejai reika
lavo ,skiepyt4" ... 

Vasarq jo sode ciulbedavo lakstingalos, kuri4 la
bai mego klausytis. Uztat nemego ir nelaike katin4, 
,kad neiSpjaut4 lakstingal4". Juo geri<au suo- is
tikimas draugas, nors uz jo iSlaikymq pries karq 
miesto burmistro isakymu reikejo moketi mokes
ti- 6,05 lit4 per metus (850). 

Dr. R. Rimantiene prisimena, kad kiekvienq pa
vasari P. Tar.asenka darbe pasirodydavo su glebiu 
narciz4, o kiekvienq rudeni- su krepsiu vynuogiq ... 

,Grizdami iS Uznemunes ekspedicijos,- pasakoja 
P. Kulikauskas,- uzvaziavome pas P. Tarasenkq. Jis 
aprode savo namq, rust, sodq ir pavaisino savos ga
mybos vynu. (Ypatingai skanus budavo serbent4 vy
nas) . As susidomeja u, ir jis man dave receptq ir pa
aiSkino, kaip reikia daryti vynq ... 0 siaip jau ve
liau tapo tradicija po kiekvienos ekspedicijos u:lva
ziuoti pas P. Tarasenkq ... ". 

Isej~s ! atsargq, P. Tarasenka turejo pakankamai 
laiko ir sodui, ir archeologijai. Ir ne vien todel, kad 
tai buvo megiamiausias jo uzsiemimas: tuo metu tai 
buvo kaip vaistai, malSinantys skausmq po tragiSko 
ivykio, kuris labai sukrete visq seimq. Tai - dukreles 
Marijos mirtis 1932 m. spalio 14 d. Ji teturejo de
vynerius metus. Pusantrq met4 sirgo ,meningitu", 
galiausiai paaiSkejo, kad tai buvo uremija, ir gydy
mas ,turejo buti paskirtas visiSkai priesingas tam, 

1< 
1 
1 



kuri taike vargsei mergaitei rtuomet buv~s labai popu
liarus vaikq gydytojas Andrius Matulevicius (1897-
1959). Pries mirti Marija apako ... IS seimyniniame 
albume iklijuotos nuotraukos neregemis akimis ,zvel
gia" nevaik.iSkas devynmetes veidas ... 

Sis ivykis, beje, turejo itakos ir P. Tarasenkos ar
cheologiniq tyrimq apribojimui: jis tyre piliakalnius, 
gyvenvietes, domejosi alkvietemis, zenklintais akme
nimis, bet niekuomet nekasinejo kapinynq. Archeolo
gq R. Rimantienes ir A. Tautaviciaus liudijimu, ju
dinti sielq buvein~ jam atrodE; ~sventvagiSka: ,Juk su 
tokia meile palaidota ... ",- sakydavo jils. 

Archeologijai P. Tarasenka atsidejo ne kiek ne 
maziau, negu sodininkystei. Savo pirmajai ir didziau
siai meilei jis pasvente visq likusi gyvenimq, iesko
damas istorijos ir archeologijos paminklq, juos tir
damas, aprasinedamas spaudoje ir tuo patraukdamas 
visuomenE;, o ypac jaunimq prie krastotyros ir pa
minklosaugos. 

Archeologija- taip pat brangiai kainuojantis ma
lonumas ir nors P. Tarasenka pensijos gaudavo 538 
litus (846; 851),- uz tq sumq galima iSlaikyti visq 
seimq,- pinigai tirpt.e tirpo, nes darbininkallliS atly
ginimus jis dazniausiai mokejo is savo kisenes. ,Ne
mokejom gyventi",- sako N. Tarasenkaite. 

Nei Nik.alojus, nei Natalija nepasirinko tevo ke
lio, nesusidomejo archeologija ir net irnona liko abe
jinga vyro archeologiniams pomegiams. Pats P. Ta
rasenka rase: 

,Ne kartq Zm.ona priekaistavo del visokiq nesek
miq, o svarbiausi,a, del islaidq, nes, pavyzdziui, vie
toje honoraro uz knygq ,Gimtoji senove" paemiau 
200 egzemplioriq ir i.ssiuntinejau juos savo bendra
darbiams. Zinoma, kad Zm.onq ivairiai raminau, za
dejau pasiiiti is archeologijos karakulini paltq, bet 
iki tol pirkau senq vokiSkq milinE;, perdaziau, ir irno-
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na puikiausiai ar 15 metq tq pat! devejo. Karaku
linio palto Zm.ona nesulauke, jsitikinusi, kad , iS ar
cheologijos kaili4 nepasiusi" . Nors kailiq nepasiuvo, 
bet su mano darbais apsiprato ir dabar nepriekaiS
tauja. Mano manymu, tai yra didelis archeologijos 
laimejimas, kuo ir as labai patenkintas" (~03) . 

N. Tarasenkaite prisimena: ,Dawai, sed~s ant dvi
racio, vienas, ar su draugu, zinomu etnografu, fo
tografu Baliu Buracu (1897-1972), vykdavo paJSi
zvalgyti po apylinkes, iS ten pa:rsivezdavo sukil!, su
kraudavo kruvelemis, surusiuodavo- nevalia buda
vo judinti! Po to matuodavo, aprasinedavo. 0 mes 
neapsikent~, slapta surinkdavome tas sukeles, sude
davome i maiSelius ir nesdavome ant auksto" . 

Seima pamafu skurdo, ir apie 1940 m. P. Tara
senka, nebegaledamas prasimaitinti ir islaikyti sei
mos, iSpardave savo ilgai rinktq bibliotekq, kurioje 
buvo gana daug vertingq leidiniq. 

1940-ieji buvo ne tik skurdo, bet ir didelio neri
mo, jtampos ir baimes metaL To pasekme- dar vie
nas skaudus smugis seimai- slinaus Nikalojaus mir
tis. 

Baig~s gimnazijq (beje, rusiSkq; lietuviSkoje mo
kykloje mokesi tik Natalija), Nikalojus paJSirinko ge
lezinkeliq inzinerijos specialy~. Bestudijuodamas 
jsitrauke i rusq kulturos draugijos ,Rutenis" veiklq. 
Si draugija kiekvienq semestrq rinkdavo pirmininkq. 
Taip jau Ierne likimas, kad Nikalojus Tarasenka bu
vo juo isrinkitas 1940 m. pavasario semestrui. V eles
nei kadencijai buvo isrinktas kitas studentas, bet at
ejus bolsevikams, gedingai pasitrauke is siq pareigq, 
sunaikindamas ir su juo susijusiq dokumentacijq. Ka
dangi naujoji valdzia, nesigilindama i tq jaunimo or
ganizacijq veiklq, krypti, tikslus ir uzdavinius, pra
dejo persekioti jq narius, suimineti pirmininkus, tai 
i ,juodus sqrasus", tikrajam pi·rmininkui pasitraukus, 
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paJteko ir Nikalojus. Jo suemimas sukrete seimq. IS
siiadejo dauguma draugq, su kuriats Tarasenkos pa
prastai bendravo, ir jei·gu ne zydas mokytojas Ra
mas (pilno vardo N. Tamsenkaite neprisimine
aut.) , nezinia, kaip butq buv~. Kadangi zydai tuomet 
su naujqja valdzia sutare, Ramas pasieke bylas per
Ziurejimo, ir Nikalojus po pusmecio buvo paleistas, 
nesant jokiq kaltes irodymq. 

Kalejimas pakirto Nikalojaus sveikatq- atsivere 
Za.izda dvylikapirsteje :larnoje. Jq, tikriausiai, butq 
buv~ galima isgydyti, jeigu ne Antrasis pasaulinis 
karas. 

Sveikatai vis labiau blogejant, Ni.kalojus vis del
to baige aukStqji mokslq, bet cia prasidejo nauji ne
tiketumai: 1944 m. besitraukdami is Lietuvos, vokie
ciai susprogdino gelezinkeli, taip reikalingq ,iSva
duotojams". Budamas atJsakingas uz tq ,gelezinkeli, 
Nikalojus iS gri:lusio.s valdzios susilauke naujq gra
sinimq, nes juk kartq jau buvo ,sedej~s". Buvo iS
kelti reikalavimai, kuriuos ivykdyti iki nustatyto ter
mino buvo neimanoma. Tai visiSkai i5sekino Nikalo
jaus jegas ir 1945 m. kovo 20 d. jis mire, tetureda
mas vos 25-erius metus ... 

N. Tarasenkaite nenoriai prisimena sunkius iSgy
venimus. Daug mielesni jai vaikystes prisiminimai, 
kai buvo gyva sesute, brolis ... ,Prisimenu, kaip te
vai ruosdavosi i teatrq,- pasakoja ji.- Ateidavo su 
mumis atsisveikinti, pabuciuoti. Tais laikais karis
kiams teatre budavo skiriamo.s vietos ir- eisi ar nei
si- uz jas reikedavo moketi,- ne taip, kaip dabar, 
kai negaH gaUiti bilietq! Tevas- aukstas, stambus, ap
sivilk~s paradin~ uniformq, pa.si.temp~s. Mama
juoda aksomine suknele .su gintariniq karoliq veri
niu ant kaklo ... Arba seimos sventes. ISkilmingiau
siai budavo svenciamos Petrines. Priguzedavo sveciq! 
Ir vaikams atskiras stalas budavo paruostas ... Pries 
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Velyka's dirbdavo visi: mama maisydavo teslq sven
tiniam pyragui, kepdavo butinai tevas ,rusiSkoje" 
krosnyje. Brolis buvo geriausias konditeris- puos
davo tor.tus. Pirmq dienq vyrai lankydavo kaimynus 
ir paii'stamus. Kol broli!s buvo mazas, eidavo vie
nas rt:evas, o paaugusi vesdavosi kartu ten, kur bu
davo mergaici"4, o roes, seimininkes, priiminedavom 
svecius namuose. Pazistaroi jaute pareigq aplankyti 
mus"4 namus ir pasveikinti su DidZiqja svente ... 0 
Kaledos: eglute vaikams karininkq rarooveje. Einam 
su tevu, mama laukia namuose su dovanelem ir ska-
nestais . .. Tai iSliko visam gyvenimui, kaip grazi pa-
saka .. . ". 

P. Tarasenka labai rupinosi vaikll iSsimokslinimu. 
,,Visada liepdavo pasakoti, kq i5mokom,- prisimena 
Natalija,- ypatingai klausinejo istorijos ir liteTatU
ros, matyt, del to, kad pats -domejosi. Ir taip iki pas
kutines klases. . . Kai roes paaugom ir baigem gim
nazijas, tevas i mfisll rupescius ir ateities planus ziu
rejo labai jautriai ir taktiskai. Maroai pradejus kis
Us ir nurodineti, visuomet jq nuramindavo, sakyda
roas: ,Jieros patieros teks gyventi, tegu savarankiSkai 
tvarko savo reikalus". Bet jo teviskq globq jauteme 
visq laikq, uz jo nugaros vi·si roes gyvenoroe, kaip 
u:Z rouro sienoo!" 

Archeologija P. Tarasenkai nebuvo vien poroe
gis: netrukus ji virto profesija, is kurios jis turejo 
pelnytis duonq, nes nuo 1941 ro. taryb"4 valdzia jam 
nustojo rooketi pensijq, kuriq jis ligi tol gaudavo kaip 
lkariSkis. Zmona nedirbo, vaikai rookesi, reikejo ko
kiais nors budais islaikyti seimq. 1941 m. vasario me
nesi P. Tarasenkai pavyko isidarbinti ekskursijll va
dovu Kariskai-istoriniame rouziejuje (dab.- Vytauto 
Didziojo karo rouziejus). Savo pasakojiroais apie ar
cheologijq galejo sudominti bet kq, o ir pasakOII:i ga-
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lE~jo iStisas valandas, jei tik biidavo k.lausytojll. 
N. Tarasenkaite pasakoja: ,Vakarais tevas mego pa
sivaiksciiti. Miisq namas stovejo sodo viduryje ir, 
pasiem~s suniukq, jis takeliu eidavo prie varteliq 
pasi:Zvalgyti, ir jeigu ten pasitaikydavo kaimynas ar 
pa:ijstamas ir uisimegzdavo kalba apie Lietuvos se
nov~, itada jau tevq i namus biidavo sunku prisiSauk-
t ." l . 

Dr. R. Rimantienes nuomone, geriausias ir tinka
miausias u:lsiemimas P. Tarasenkai buvo paminklq 
apsauga. Antrojo pasaulinio karo metais Kaune vei
ke kultiiros Paminklq apsaugos jstaiga. Joje nuo 
1941 m. rugpjiicio iki 1944 m. rugsejo P. Tarasenka 
vadovavo Archeologijos skyriui. 

Auksciausiq administracines valdzios laipteli P. Ta
rasenka pasieke 1944 m. lapkricio menesi, tapdamas 
KariSkai-istorinio muziejaus direktoriumi. Toks dar
bas neatitiko jo- judraus, zingeidaus tyrinetojo
prigimties, todel iStver~S siame poste VOS porq me.tq 
1946 m. lapkricio 11 d. jts perejo dirbti i Kauno 
M. K. Ciurlionio Dailes muziejaus Pirmines kultiiros 
ir Dailes skyriq moksliniu bendradarbiu, kur ,uzsi
buvo" 12 metq ... 

Kaip Zffiogus ir kaip bendradarbis P. Tarasenka 
geriausiai atsiskleidiia 'kolegq pasakojimuose. Stai 
keletas prisiminimq: dr. R. Rimantiene: ,P. Tarasen
ka buvo arsus riikorius, bet neziiirint to, buvo labai 
atidus aplinkiniams: niekuomet neriikydavo, jeigu 
kompanijoje biidavo neriikanciq (P. Tarasenka riike 
pypk~). Netgi nesutiko, kad mus visus ·Sukeltq i vie
nq kambarj, sakydamas: , Kaip gi as, biidamas toks 
riikorius, turesiu nuodyti ka:lkam visq darbo dienq? 
,Man sqzine neleidzia Zffiogaus riikyti!" Taigi as vi
suomet turejau atskirq kambarj". 

, Jis labai mylejo ir suprato jaunimq. 0 jaunos 
merginos, :Zinia, megsta puostis. Biidavo i darbq kas 
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nors atsines mad4 zurnalq. Tuoj susirenkam i mano 
kambari, i kuri norint patekti, reikedavo ,iveikti" 
P. Tarasenkq. 0 jis juokdavosi: ,BUkit ramios, pro 
mane niekas nepraeis!" lr tikrai: atejusiji jis taip 
sugebedavo uZk.albinti, kad Zffiogus prasededavo iS
tisas valandas, uZmirs~s. ko atejo". 

P. Kuli!kauskas: ,Budamas Kaune, pas P. Tarasen
kq damai u:lisukdavau, o Hgesni4 komandin:wci4 me
tu pas H tekdavo ir nakvoti. Jis buvo puikus seimi
ninkas: visq nam4 tiki tv:arke. Pasibeldi, o jis su 
samciu duris atidaro - pietus verda .. . ". 

,Kartq pasitaike, kad popas atejo kaledoti. Jie 
buvo pravoslavai, namuose kalbejo rusiSkai. As ne
,labai smagiai pasijutau, bet jie man~s neisskyre. 
Man buvo labai idomu, kaip pravoslavai kaledoja: 
popa~s atejo baznytiniais drabuziais ir pagarbin~s die
vq, erne lankstytis i visus kampus, prisimine kiekvie
nq seimos na.ri, sveikino, linkejo dievo malones. 
P. Tarasenka, matyt, v1s delto buvo tikintis Zmo
gus- zegnojosi. Po to- vaiSes ... ". 

Dr. R. Rimantiene: ,Nezinia, ar pats P. Tarasen
ka buvo tikintis, ar ne ~zmona tai tikrai i cenkv~ 
vaikSciojo), bet tikejimo tiesas jis labai gerai iSmane. 
Sventqji Rastq vas ne atmintinai mokejo, damai ci
tuodavo Senqj! ir Naujqji Testamentq. Tas jo iSma
nymas mums labai padejo, rengiant senovinio me
no ekspozicijas". 
. V. Daugudi,s: ,P. Tara,senka kasdien kq nors pasa
kodavo, o jeigu dar ateidavo prof. P. Galaune iS 
Dailes skyriaus, kalboms nebudavo galo: vienas pra
deda, kitas baigia,- jokio darbo, negali susikaupti,
dek plunksnq i sali!" 

Dr. R. Rimantiene: , P. Tar.asenka labai nemego 
profsqjungos susirinkim4,- juk tai tokia nuobodybe! 
Tuomet jis sugalvojo, kad iS to reikia padaryti pa
silinksminimq. Visq dienq budavo ruosiamasi tam su-
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sirinkimui: atsinesdavome bulvi4, grietines- kepda
vome kugelt. 0 pats P. Tarasenka butinai atsinesda
vo savos gamybos agrast4 vyno. Taip profsqjungos 
susirinkimas virsdavo smagiu pavakarojimu". 

,1949 m. Leningrade vyko Pabaltijo archeolog4 
konferencija, kur visi pranesimai turejo buti skaitomi 
rusiSkai. Tai buvo pa ts liudniausias dalykas, nes ru
siskai niekas nemokejo- nors verk! Todel visi ve
zesi po vienq mokanti, kuris galetq skaityti tekstq. 
A5 neverkiau, nors man beskai•tant aptemo protas ir 
a5 suvokiau, kad nebesuprantu teksto, nemoku jo 
·skaityti. Tuomet priSoko P. Tarasenka ir lyg niekur 
nieko baige skaityti mano pranesimq". 

P. Kulikauskas: , I tq konferencijq roes vykom ke
turi: as, R. Kulikauskiene, R. Rimantiene ir P. Tara
senka- mlis4 vadas, nes verte mlis4 pranesimus i 
,rus4 kalbq. As rasiau pranesimq lotyniSkom rai
dem,- kad lengviau but'-! skaityti. .. 0 P. Tarasen
ka, pavarg~s nuo ekJSkursij'-! po miestq ir muziejus, 
kuo nuosirdziausiai u:lmigdavo konfer·encij'-! saleje!" 

Dr. R. Rimantiene: ,Mudu vienas kitu labai pa
sitikejome. 0 juk pokaris- itarumo laikotarpis. 
p, Tarasenka kartais, lyg tarp kitko, pratardavo: ,,Jei
gu ikas, pinigai ir ddkumentai- stalciuje, po Vely
kuski'-! sukemis". Bet, aciu dievui, s1tuo pasinaudoti 
neprireike ... 0 apskritai, is Stalino ir visos to laikme
cio politikos roes gerokai pa:siSaipydavome! Buvo toks 
nemirtingas Stalino veiikalas apie kalbq*. Mes tq bro
siUrel~ perskaitem kaip anekdotq. 

Ir stai vienq dienq ateina laiSkas iS Kulll:uros mi
nisterijos, kuriuo isa!koma visoms pavaldzioms istai
goms pertvarkyti .savo darbq pagal ,geniall!ji" Stali
no veikalq apie kalbos mokJSlus. Tuokart pasijuokem, 

' Turimas galvoje Stalino straipsnis .,Marksizmas ir kalbos 
mokslo klausimai" (875) . 
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bet uz poros menesil.! atejo kitas rastas, kvieciqs vi- tojl 
sq muziejl.! direktorius i ministerijq atsiskaityti uz ne . 
nuveiktq darbq. Direktorius, nors ir suprato savo pa- dan 
deties beviltiSkumq ir reikalo beprasmyb~, vis delto ted 
Jneipesi i mokslin~ sekretor~. Vargsele plUkesi vi•sq sen 
dienq, bet tik izangq il:eiSspaude. Tuomet dir·ektorius 194 
ir sako: ,Zinai kq, eik pas archeologus, jie- Zilla- kyll 
nes su fan~azija, gal bendrom jegom kq nors ir su- bos 
kursit!" taiJ 

P. Tarasenka iSklause ir nusijuoke: ,Nera Ieng- ci11, 
vesnio darbo, kaip kurti nesqmones, po kuriomis ne- ko 
reikia pasira6yti!" Ka.dangi mes tq veikalq buvome .na 
gerai iSstudijav~, tai sakini vienas, sakini kitas- ir bail 
sudiktavome apie tai, kaip pertvarkyil:as visl.! skyril.! sul< 
darbas, administravimo metodai, ekskursijl.! rengimas 
ir t. t., ir pan. (875). Grizo direktorius iS ministeri- 197 
jos visas svytinhs - geriausia ataskaita!" Jlle 

, Buvo nutarta Kaune ikurti krastotyros muziejq. pas. 
Kam jis buvo reikalingas- vienas dievas zino,- bar 
juk buvo ir Dailes muziejus, ir Istorijos (karo) mu- sav 
ziejus. Bet vis tiek surinko kadrus, o direktoriumi pa- dra 
skyre il:oki nemoksq, kuris ne t nezinojo, nuo ko pra- del 
deti reng.ti ekspozicijq. Ir stai jis ateina pas P. Tara- gyb 
senkq patarimo. Tas ji mielai priima, konsultuoja, pa t 
pasakoja. 0 tuo laiku jis tvarke kazkokiq medziagq, non 
ir arut jo stalo gulejo didele grazi suke. Svecias pa- kiel 
em~s pava rte tq suk~ ir susizavej~s sUktelejo : ,Ziu, pen 
koks grazus meteoritas!" AS net nusterau, galvoju, dzic 
kq gi dabar saky;s P. Tarasenka. 0 jis buvo be galo ka 
taktiskas ir stengesi jokiu budu neparodyti pasne- cta. 
kovui jo nemoksiskumo. ISsisukinedamas jis sneke-
jo: ,Na taip, gal kiek ir panasu i meteoritq, nors 
tai tik senovinio puodo suke". 

P. Tarasenka nepyko arut tarybl.! valdzios uz ,tei
s~ i darbq", 0 stai jo Zmonai si teise virto prievartine 
pareiga, nes ,zengiant i sviesl.! komunizmo ry-
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tojq", vyro atlyginimo neuiteko, o juk ir ' visuomeni
ne nuostart:a ! nedirbanCias moteris pa.sikeite. Nedirb
damas ne tik nepragyvensi, bet busi apsauktas vel
tediiu, darbo liaudies priesu. Todel ir Marijai Tara
senkienei teko prisiminti savo pedagogin~ praeiti. 
1944-1957 m. ji dirbo Kauno 27-oje pradzios mo
kykloje. Tuo Jaiku naujajai valdziai reikejo rusq kal
bos mokyitojl.! (beje, M. Tar.asenkiene lietuviskai 
taip ir neiSmoko). Tai galejo buti ir v iena iS priezas
ciq, del !kuriq Lietuvos Respublikos armijos karinin
ko seima nebuvo isveZt:a i Sibirq, nors, kaip prisime
,na N. Tarasenkaite, ir jie sedejo ,ant lagaminl.!", su 
baime laukdami lemtingo beldimo i duris, laimei, ne
sulauke ... 

Natalija Tarasenkaite - paskutine seimos atzala. 
1972 m. mirus motinai, ji liko visiSkai viena didelia-
1lle name. Juo iS karto susirupino valdzia, mainai:s 
pasiilliusi dviejq kambaril.! butq,- juk dviejq kam
bariq vienam :lmogui u:ltenka! 0 privatines nuo
savybes il:arybineje santvarkoje nera - viskas ben
dra, ir su tuo ,bendru" galima elgtis, kaip nori. To
del namas buvo nugriautas, sodas iSnaikintas . . . Dau
gyb~ daiktq, P. Tarasenkos darytus baldus, o taip 
pat nemazai dokumentq teko ,sudeginti. Juk neima
noma dviejl.! kambaril.! bute sutalpinti tiek turto, 
kiek buvo u zgyventa keturil.! kambaril.! name per 
penkis desimtmecius. . . ,Apsuku apie tq vietq di
dziausiq ratq,- atsidusta Natalija,- net jeigu ten
ka ! II:<! pus~ vaziuoti. Nes tie namai- gyva zaiz-
da ... ". 
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Ji t sudaro sesiolika knygq, per simtq skelbtq 
straipsniq, archeologiniq 1yrinejimq a taskaitos, ne
publikumq darbq rankrasciai, piliakalniq, gyvenvie
ciq planai, breziniai, fotonuotraukos, 0 taip pat as
meniniai dokumentai, laiSkai ir pana8i ,apciuopia
ma" med:liaga, neskaiciuojant per 200 pranesimq, 
perskaitylj:q per Kauno radijq. 

Rasydamas knygq ar straipsni, P. Tarasenka Iabai 
gerai zinojo, kas bus jo skaitytoja.s: mokslin~ me
dziagq deste aiSkiai, glaustai, schematiSkai, bet ne 
sausai,- salia piliakalnio pjiivio schemos ar senovi
nes gyvenvietes bre:linio pridedamas su tuo pamink
lu susijusiq pasakq ar padavimq; straipsniais 
periodinej e spaudoje norejo sudominti skaitytojq, su
:ladinti jo smalsumq ir pa1Skatinti ryztis kilniam dar
bui - kultiiros paminklq apsaugai, nes jie biidavo pa
rasyti lengvu, prieinamu kiekvienam, neretai roman
tiniu stiliumi, pilnos nuotykiq knygos vaikams 
stebina neregeta fantazija ir retu mokejimu sujungti 
mokslininko zinias su literato iSmone. 

Ir vis tik sis :lmogus paliko gerokai daugiau, ne
gu !knygos ir straipsniai. Tai- simtai sirdziq, uzsi
degusiq meile Lietuvos istorijai, archeologij ai, pa
minklosaugai, simtai guviq protq, atsidejusiq siq 
moksliniq problemq nagrinejimui. Pasekejai - stai 
neikainojama velitybe ir atpildas uz ilgameti triiisq. 

1. MEGEJAS AR PROFESIONALAS? 

Didele upe prasideda nuo mazo upeliuko, i platq 
vieskeli atveda siauras uzzel~s takeUs. Kaip iS dau
gelio vingiuotq takeliq pasirinkti vienq- tikrqji, 



1. Megejas ar proiesionalas? 

kad neprieitum aklavietes? Toks pat sudetingas, 
pilnas paklydimq ir nusivylimq yra kelias i mokslq 
apie Lietuvos senov~, kuriuo ejo Petras Tarasenka. 

,Savo kra5to, Lietuvos, praeitimi pradejau dome
tis dar Mokytoj\l seminarijoje, bet rimciau dirbti pra
dejau, ta~s mokytoju. Taciau tq da:rbq nutrauke 
1914-1918 m. karas". 

,1919 m. vasarq sugrizau ! Lietuvq. Besibastant 
po kaimus, vel emiau rinkti tvairiq archeologin~ me
dziagq. Lituanistine archeologine literatiira- labai 
reta, tai jq kur sugav~s ir negaledamas jq igyti, per
rasinedavau istisus veikalus Sukeviciaus, Pokrovskio 
ir kitq. Tapau aistringu zinill apie archeologinius pa
minklus rinkeju. Pradejau rasineti" (803). 

Pirmieji P. Tarasenkos straipsniai pasirode 1921-
1922 m. leistame istorijos mokslo zurnale ,Musq Se
nove" (49; 169), kurio redaktoriumi buvo rasytojas, 
literatiiros istorikas ir kritikas, :lymus to meto vi
suomenes veikejas Juozas Tumas-Vaizgantas t1869-
1933). P. Tarasenka turejo sukaup~s nemazai skelb
tos medZiagos archeologine !l:ematika, kuria norejo 
, ·suidomauti visuomen~. idant imtllsi apra.Sineti sa
vo apylinkes archeologinius paminklus, skelbti juos 
( ... )" (627; 628). Deja, ir P. Tarasenkai teko ieskotis 
kitq globej\l. Jo straipsnius ir zinutes spausdino ,Lie
tuva", ,Kultiira", ,Mfis\l zinynas", ,Svietimo darbas", 
,Klaipedos zinios", ,Kardas", ,Trimitas". 

Kariskiui nelengva atsideti iSsamiam apylinkiq ty
rinejimui. Tik nuo 1923 m., kuomet 7-asis pest. z. k. 
ButegeidZio pulkas apsistojo Klaipedoje, P. Tara.sen
ka sedo prie taip megiamo darbo. Biidamas istorikas 
ir labai .gerai mokedamas rusll bei lenkll kalbas, kas 
buvo reta to meto Lietuvoje, jis verte i lietuvill kal
bq prieinamq jam archeologin~ ir istorin~ literatiirq 
(607---612). 
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P. Tarasenka palaike dalykinius rysius su biblio
grafu, kulrtiiros istorijos tyrinetoju, Kanno nniversi
Jteto bibliotekos direktoriumi, zurnalo ,Kultfua" re
daktoriumi Vaclovu Biriiska (1884-1956). Tuomet 
jiedu buvo Eduardo Volterio (1856-1941) ir Augus
tine Janulaicio (i1878-1950) vadovaujamos Valstybi
nes Archeologijos komisijos nariais. Beje, kai kurie 
Saltiniai nurodo P. Tarasenkq priklausius siai komi
sijai, tik nuo 1930 m. (807), bet is susirasinejimo su 
V. Biriiska mart:yti, kad jos nariu jis buvo jau anks
ciau. 0 ir kai kuriuos stra1psnius jis yra pasiras~s su 
visais ,.titulais" : ,kapitonas, Valst. Arch. kom. na
rys-bendr. Veikianciojoje armijoje" (1922 m.) (49). 
Jis buvo labai susin1pin~s del V AK panaikinimo 
1925 m. Jam buvo apmaudu, kad nei vyriausybe, nei 
visuomene del to visai nesijaudina: ,Rados, viskas 
tvarkoje, nuo to ivykio n.iekam nei silta, nei salta, 0 

tie, kuriuos tai Uete- mii.sq senoves paminklai,
budami nebyliai,s, nieko pratart negalejo" (116). Jis 
reikalavo atgaivinti V AK ikurti apsaugos inspekci
jas, jvesti archeologijos paskaitas Kanno universite
te, ipareigoti admini:stracines !staigas priziilreti kul
ltilros paminklus, nes ,valstybinis salies gyvenimas 
tvertinamas ne tik pilieciq politiniu subrendimu, bet 
ir tuo, kiek valstybe turi kultilriniq turtq. Tik kultil
rines brangenybes aukleja visuomeneje patriotinius 
jausmU!S, palaiko tautines tradicijas ir reprezentuoja 
valstyb~ svetimqjq aky,se" (116). Taigi P. Ta·rasenkq 
visai pagristai galima laikyti vienu is V AK atkil
rimo 1930 m. organizatoriq. 

Sprendiiant is P. Tara.senkos laiskq, V. Biriiska ne 
kartq yra parem~s ji archeologine Htera1:ilra, kuriq, 
gyvendamas Klaipedoje, sunkokai galejo gauti: ,Su 
padeka grqzinu Tamstos knyga•s ,Tauta ir zodis" ir 
,Numizmart:yka Li1:ewska", daug jos man naujo su
teike ir dar daugiau paragino prie darbo praeities 
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pazinimo" (p16). ,Su padeka grqzinu Tamstos man 
suteiktas is Universtteto knygyno 4 knygas ( ... ). La
bai prasau duoti, jei galima, «l13BeCTHH reorp. 061.q. 
BHAeHcKoro OTAeAa», nes ir ten yra idomios man 
medZiagos (617) ... ,Su padeka grqzinu Tamstos Hoo
lakq, visa jame kq galej~s iSciulpiau. Mano rinkinys 
,iS kalif:o pa:sididino pora simtq korteliq ... , (619). 

Taip laukiamos Zinios apie archeologinius pamink
lus ,is vietq" ne.siskubino. Nors P. Tarasenka per 
spaudq primygtinai prase siqsti jam duomenirs, nu
rodydamas, kur ieskoti to ar kito paminklo, kaip H 
atpaZinti, :lrnones buvo sunkiai isjudinami. Nutar~s, 
kad jo v:a..rdas per menkai zinomas ir nedaug kq te
reiskia, P. Tarasenlka vel kreipesi i V. Birziskq: ,Pra
sysiu Tamstos Profesoriaus malones, jei tik tas bi1tq 
galima, savo zodziu paremti mane, nes, ma·tyt, mano 
asmeniSki atsi8aukimai ma:lai kq sveria, nors dirbu 
ta darbq ne sau, ne savo ga..rbei, o mokslui, Tevy
nei" (619). Paruos~s ,Lietuvos senoves paminklq ren
giamojo tyrinejimo programq", jis pra8e V. Birziskq 
paremti jq, ,savo vardu padeti jq placiau apgarsinti 
visuom~mes ziniai per Lietuvos periodinius leidinius. 
Labai geistina, kad Valstybes Archeologijos komisi
ja, kaipo centraline mokslo istaiga siq programq kuo 
placiau isplatintq per val.stybines istaigas: mokyklas, 
apskriciq ir valsciq savivaldybes, policijos nuovadijas 
ir kitas, kad ne tik atjauciantieji senoves paZinimui, 
bet ir oficialiis asmenys duotq .statistines zinias apie 
esamus rajonuose senoves paminklus, kuriuos VAK 
ir laikytq savo archyve ir be kuriq ji, manau, ne
gali apsieiti, turedama tikslq gimtoji senove pazinti 
ir apsaugoti. Negaledamas biiti Kaune ir dalyvauti 
VAK posedZiuose, prasau prie progos Tamstos tar
pininkauti ir si sumanymq pakeHi ir remti" (615). 

Ar si klausimq svarste V AK, dokumentuose ne
randame, bet Stai pati ,Programa" pasirode ,Kultii-
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roje" su tokiu redakcijos priera.Su: ,Visai pritarda
mi siam darbui, kuri stengsimes dar ne kartq miisq 
zumale paliesti, taciau turime visus mii.sq skaityto
jus per.speti, kad jie tikitai rinkitq zinias, stebetq ir 
surinktus davinius ,Kultiiros" zurnalui siqstq arba 
Valstybes Archeologijos komisijai, kuri globoti pri
valo senoves turtus, bet kad niekuomet nei patys 
jokiq kasinejimq nedarytq, nei kitiems neleistq, nes 
kasinejimas, nemokslingai atlikitas, tikitai naikina se
noves paminklq ir neleidzia mokslininkams H tinka
mai istirti. Daugybe kitatauciq senoves megejq jau 
sunaikino nemaia Lietuvos senoves paminklq; neleis
tina, kad mii.siskiai senoves megejai tq naikinimo dar
bq t~stq" (101). Tarsi prat~damas sias mintis, P. Ta
rasenka kituose straipsniuose raso: ,Su pavasario ir 
vasaros linkiSmomis dienomis ateina mii.sq senoves 
paminklams sunkii.s laikai. Pikitoms audroms pagalbon 
per visus metq laikus ateina ir zmones, kurie ar ne
suprasdami, ar nebrangindami to, kas brangintina, 
visaip padeda sen. paminklus naikinti ( ... ). Neziiirint, 
kad senoves paminklai yra saugomi ir administraci
jos, nekasineja gal tik tas, ikas nenori, nes policija 
i situos reikalus visai nesiki.Sa" (116). ,Kiek ivairiq 
brangiq rinkiniq pii.va Rusijos muziejq riisiuose ir 
veltui n1pinamasi jq grqZinimu; Vilniaus istorini mu
ziejq tvarko lenkai. Mokslo Draugijos rinkiniai irgi 
Vilniuje yra neprieinami ir guli paslepti dezese. Daug 
brangiq mums daiktq yra · vokietijos, Lenkijos, net 
Prancuzijos, Ltalijos ir kitq krastq muziejuose, o roes 
ir ziniq apie juos n€turime" (155; 156). 

Pats P. Tarasenka, nelaikydamas sav~s specialis
tu, ilgai nedrjso kasineti archeologijos paminklq, o 
ti!k. ieskojo jq, uzrasinejo padavimus ir pasakas, ma
tavo, braize, fotografavo: ,Neturedamas galios ir ne
drisdamas paliesti nepratusia diletanto ranka, duosiu 
jq vien tik aprasymq ir paiymesiu tas vietas, kurios 
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laukia prityrusio tyrejo rankos, kad pakelt4 mums 
uzdangq nuo praeities ir pamokint'Ll tvertinti tas sa
lies brangenybes" (49). Jts ragino saugoti archeolo
ginius paminklus iki to laiko, kol atsiras pakankamai 
gen.} specialist'Ll: ,lr tik tautiniai archeologai, pamy
lej~ paprastus ir neiymius mfis'Ll senoves pamink.lus, 
jau neskubes prie didzi'LlN Aigipto piramid'4, graik'Ll 
statulq ir kit'l.l pasaulio garsenybi'4, bet ras sau daug 
darbo namie ir parodys dar daug grazi'Ll vaizd'Ll is 
musq mazai zinomos tolimosios praeities. Paruosti 
bendromis jegomis dirvq mus'Ll archeologams- tai 
yra eilinis ir nea.tideliojamas darbas mlis'Ll archeolo
gq-specialist\l, vis'Ll senoves myletoj'Ll ir kiekvieno 
tautiniai susipratusio piliecio" (155; 156). P. Tarasen
kq galima vadinti lietuviskuoju Slymanu. Lietuva 
jam buvo senoves l3abilonas ir Egiptas, Graikija ir 
Roma. Jokios pasaulio 8alies brangenybes jam ne
buvo vertesnes uz Lietuvos kultiiriniUJS turtus, gar
bingos tautos praeities liekanas. Kiekvienai mazai 
tautai jos istorija yra be . gala svarbi ir ne maziau 
paslaptinga. 

Gyvendamas Klaipedoje, turedamas laisvo laiko, 
vykdavo pasizvalgyti po apylinkes, ieskodamas ,pa
sislepusill" paminkl\l, po to rSpaudoje skelbdavo zi
nias apie savo radinius. Pamario archeologin~ kul
turq jis vadino A. Spicino tvestu terminu ,Klaipe
dos kultura". (;Velesneje archeologineje literatiiroje 
sio termino a.tsisakyta.) 

P. Tarasenka riipinosi Klaipedos miesto muziejaus 
kurimu, buvo vienas is jo istei·gimo organizatori'Ll 
(73; 77). Jis mane, ikad muziej'Ll turet'Ll buti kuo dau
giau, ypac mokyklase, kad jaunoji karta nebiit'l.l abe
jinga savo kra5to, gimt'l.lj'Ll apylinki'Ll praeiciai ir jos 
paminklams. Jis rase st;raipsnius apie muziej'Ll reika
lingumq, patardamas, kaip protingai, o kartu ir i<lo-
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miai, patraukliai i.sdelioti ekspozicijq, kad muziejus, 
turintis turtingus archeologinius rinkinius, netaptq 
paprastu senoviskq daiktq sandeliu. ,Muziejus nega
li huti kaZkokia Uk savo sienose u:Z.sidariusi ,maso
niska" istaiga. Muziejaus darbo sriil:is- tai visa pla
ti muziejaus apylinke, muziejaus darbas- tai gyvas 
ir nepertraukiamas santykiavimas su ta apylinke, su 
esanCiais joje senoves paminklais, su visais apylin
kes gyventojais" (111),- mse jis, pateikdamas kon
kreciq muziejaus darbq sistemq. 

1925 m. Siauliq ,Kulturos" bendrove isleido pir
mqji P. Tarasenkos darbq, apibendrinanti jo krasto
tyrin~ veiklq - ,Gimtoji senove (Ieskojimas, pazini
mas ir apsaugojimas)" '2). Knygai pasirodyti pade
jo velgi V. BiriiSka, i lkuri 1923 m. laiSku kreipesi 
P. Tarasenka: ,Labai at siprasau kaip del sio savo lais
ko, taip ir uz savo jame iSreikstq pra5ymq, bet pri
mindamas Tamstos teikiamq man malon~, kaip duo
·dant man archeologin~ literaturq, taip ir raginant prie 
tevynes praeities paZinimo darbo, duoda drqsos kreip
tis vel pas Tamstas, ir turiu vilti, kad ir si kartq Tams
•ta mane paremsit ( ... ). Prisiqsdamas prie sio visq 
rankrasti, pra.8au Tamstos malones neatsakyti, kaipo 
.zinovo kalbos ir salies praeities, man padeti, patai
sal111: kaip kalbos, taip ir paties turinia klaidas ( ... )" 
(613). 

Knyga pasiseke. To meta recenzentai apie jq at
siliepe taip: ,Lki siolei mazcli tetirtas [archeologijos 
mdkslas] sit susilaukia dabar, Lietuvos renesanso ga
dynej, ne mokslininko profesionalo, bet a:tsidavusio 
visa sirdzia tam dalykui p. P. Tarasenkos. ( .. . ) Kny
gele nera koks mokslo traktartas, nera net studija: 
cia tera sukrauta labai grazi teiraujamoji medziaga. 
SkaityTtojas, perskait~ P. Tarasenkos ,Gimtqjq se
nov~", jei tiktai jis myli Lietuvos kraStq, nesitenkins 
tuo rastu, jis ieSkos gilesnes, gausingesnes medZia-
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gos apie savo krastq; tuo at:lvilgiu P. Tarasenkos nuo
pelnai mi1s4 visuomenei yra zymfi.s" (2-b, a). 

Taip, tai nera mokslo veiikalas ar studija, nera ir 
krastotyros vadovelis, kaip iki siol buvo teigiama 
({307; 815) . Tai yra moksline metodika, .tai- archeo
loginil! tyrinejim4 sistemas schema, labai kruopscios, 
labai apgalvotos, moksliskos rekomendacijos busi
miems archeologams. Metodika - argi tai ne archeo
logijos mokslo pradzia ir pagrindas? Suprantama, su 
siomis mintimis (o gal ir su daugeliu kitl!, isdestytl! 
sioje knygeleje) nesutiks tie, kurie laike ir tebelaiko 
,p, Tarasenk& rtiik k.rastotyrininku siaurqja prasme (nes 
,placiqja i si& s&vokq turet4 ieiti viskas, kas tik su
sij~ su krasto tyrimu visais aspektais- istoriniu, 
geografiniu, etnokulturiniu, biologiniu ir t. t. - ir pa
zintiniais ir moksliniais) . Is to savaime seka isvada, 
jog krastotyrininkas negali paraiSy;ti nieko geresnio 
uz krastotyros knygel~. 

Archeologijos, kaip ir daugelio kirt4 mokiSI4 pra
dzia iprasta laikyti XIX a. viduri. Bet argi galima 
laiikyti mokslininkais tuos svetimsalius, kurie, nepuo
seledami Lietuvai joki4 jausm4, rause j& skersai ir 
isilgai, ardydami piliakalnius, pilkapius, kapinynus, 
iSvezdami radinius i svetimus muziejus ir dainai net 
ataskaitos nepalikdami apie savo ,tyrinejimus"? Ki
ta vertus, argi vi.sada mdkslininko status& apspren
dzia vien tik aukstojo mokJSlo diplomas? Siaip ar taip, 
P. Tarasenka kiseneje ·turejo istoriko diplomq, taigi 
visiSku diletantu jo nepavadinsi. 0 ikur dar savaran
kiskai iSstudijuota gausi archeologine literatlira, 
E. Vo1terio, V. BirZiSkos, A. Janulaicio ir kit4 pra
eities zinoV4 k.onsultacijos? 0 iSklausytos A. Spici
no paskaitos ir archeologine praktika studijuojant, 
kuri& ji.s, beje, yra apras~ vienoje is savo knyg4, 
skirt4 vaikams: 
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,Doroindavo rous, studentus, profesoriq paskaitos, 
bet ypac roegdavoro archeologines pratybas- tvai
riq senoves paminklq tyrinejirous, kasinedavoroe tuos 
paminklus, grieztai pri:Z.iurimi profesoriq, nes tai la
bai kruopstus ir atsakingas darbas. Stebedavoroe kiek
vienq zeroes sandaros smulkmenq, aprasydavoroe 
msto net ir roenkiausio daiiktelio vietq, Zinoroa, nepa
roirsdaroi ir jo paties, piesdavoroe, fotografuodavo
roe. Da:Z.nai, kas.tuvus padej~ i sali, skusdavoroe ze
ro~ peiliu ar sauk!Stuku: noredavoroe iSsiaiskinti ap
tikto daikto padett. Todel archeologinius paroinklus 
kasineti gali tik patyr~ archeologai. Bet tuo dar ne
sibaigdavo tyrimo darbai. lstisus roetus sededavoroe 
roes prie savo iskasenq. Jas valydavoroe, konservuo
davoroe, norooaroi sulaikyti jq nykiroq, o svarbiau
sia- aiSkindavoroe, is kokio laikotarpio ir ikam buvo 
skirtos" (1. P. 12-13). (Argi ne sitokios tyriroq roe
todikos laikosi rolisq archeologai siandien? Ir, beje, 
dabartiniai Lietuvos archeologai-profesionalai irgi 
nera diplorouoti specialistai, nes jie visi, pokario roe
tais baig~ Vilniaus universttetq, yra ,istorijos ir vi
suoroenes rookslq destytojai". Apie archeologijq- ne 
zodzio. Net specializacijos tokios lstorijos fakultete 
nebuvo iki 1993 ro., tik rouziejininkyste... Liud
na, bet archeologai, ruooti pusiau pogrindzio sqlygo
rois, dabar neturi tokio issirooksliniroo, koki priva
lejo gauti. Lilko praktika ... ). 

Studijuoti archeologijq Vakaruose P. Tarasenka 
neturejo galiroybes, o Kauno universitete sis rookslas 
nebuvo destoroas- H pati paprasciausiai dar reike
jo sukurti. Visus mokslus kaikas sukure, surink~s 
isblaSkytq po atskirus leidinius · roedziagq, sujung~s 
jq i vienq vi!sumq pagal tam tikrq sisteroq. Lietuvos 
archeologijos rookslas- Petro Tarasenkos nuopel
nas- reikia tai pagaliau pripa:linti ir pagristai laiky
ti H pirmuoju Lietuvos archeologu-profesionalu. Jis 
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para5e knygas, kurios buvo visos velesnes archeolo
gines literatiiros Lietuvoje pagrindas. 

Archeologas neturi apsiriboti vien .tik archeologi
niq paminkll! ieskojimu ir kasinejimu. Archeologas 
tik tuomet bus tikru specialistu, kai jis pasi.telks is
torijos, numizmatikos, etnografijos, tautosakos; kal
botyros, dailetyros ir pan. lyginamqjq medZiagq. Bii
tent tokj, visapusiSkai iSsilavinusi, ateities mokslinin
kq ir isivaizdavo P. Tarasel11ka. Tokiq specialistq ug
dymas ir yra knygos ,Gimtoji senove" pagrindine 
ideja ir tikslas. 

Vadoveliu galima vadinti antrqjq P. Tarasenkos 
knygq, isleistq 1927 m.- ,Priesistorine Lietuva: Va
dovas kra5to praeities tyrimo darbams" (3), nors 
, ... autorius norejo, kad ji biitq ne tik ,vadovelis", 
bet ir ilgo ir sistemingo darbo vadovu tiek mokyto
jui, tiek mokiniams, padedanciu tirti ir savo apy
linkes ir viso kraSto praeiti( ... ) Sis veikalas yra ei
namosios mokykloje Lietuvoje istorijos kurso papil
dymu ir prapletimu" (14. P. 3). 

Recenzentai, nors ir priekaistavo autoriui uz kai 
kuriuos •triik.umus 'Lietuvos ledynq zemelapio ne
buvimas, prek.ybiniq santyk.iq ryskesnis neatspinde
jimas, nuorodq iliustracijo~s nepateikimas ir pan.), 
vis tik turejo pripazinrf:i, kad ,pridejus ,Priesistorin~ 
Lietuvq" prie kurio istorijos vadovelio pradZios mo
kykloms, lengva ir idomu biitq mokyti istorijos" (14-f). 
,Knyga taip reikalinga istorijos mokytojams, kaip 
kokiam amatininkui j o darbo iranikiai. lr skaudu bus 
ziiireti, jei ir si knyga, kairp ir .tiilos kitos panasaus 
reik.alingumo k.nygos gules knygynq lentynose, o mo
kytojai pasakos vaikams ir apylinkiq Z:monems apie 
miisq senov~ nebutus daiktus" (14-e). 

Po kiekvieno skyrelio P. Tarasenka pateike gali
mas atlikti uzduoUs, kurias noretqsi sumineti, kad 
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ir dabartiniq mokyklq mokiniai ir mokyttojai atkreip
tq i jas demesi: klausimai; literatura mokiniams; 
literatiira mokytojams; ekskursijos; darbai, rankdar
biai; referatas, raSt:o darbai; metodikos pastabos, kra5-
totyros darbai; braizymas, piesimas; darbai istori
niams mokyklq muziejams; mokyklos teatras; labo
ratoriniai darbai; moksliniai nagrinejimai; lipdyba; 
darbai kaime. ,Kaip tiik sitoks darbo plap.avimas ir 
gei:stinas musq mokyklose" (14-f). 

,Taciau tai ne vien vadovelis. Tai mlisq laikais, 
kad ir populiarus, bet visgi pilniausias priesistorines 
Uetuvos vaizdas, ir su tokiu turi susipazinti kiek
vienas musq kraSto gyventojas,- gal, paZin~s savo 
krasto praeiJti, ipras labiau jq gerbti ir saugoti jos 
nykstancias liekanas" (14-a). 

Knygoje ,Priesistorine Lietuva" P. Tarasenka ke
lia ne tik patriotizmo, bet ir valstybingumo idejq. 
Svarbiausiu istorijos mokymo uzdaviniu jis laiko 
,iskiepyti musq jaunajai kartai .tikrq Tevynes meil~ 
ir isaukleti jq tikrais atskiros ir nepriklausomos va1s
tybes pilieciais" (14, p. 6). ,Valstybe gali kaip rei
kiant sutvarkyti savo gyvenimq, ti!k nuodugniai 
pazinusi savo praeiti, nes tik praeitis parodo padary
tqsias klaidas ir pamoko, kaip jq i·svengus. Ti!k pra
eitis moko myleti ir gerbti savo tautoje bei valstybe
je visa, kas kilnu ir aukSta, aukledama tuo budu at
skiruose valstybes nariuose valstybin~ pasauleziUrq, 
be kurios nera imanomas platesnis bendruomenes gy
venimas" (14. P. 15-16). 

Tuo paciu metu P. Tarasenka rinko medZiagq vei
kalui, kuris tapo ne tik jo mokslines kurybos virsu
ne, bet ir dabar tebevainikuoja Lietuvos archeologi
jos mokslq. Tai 1928 m. pasirodZiusi !knyga ,Lietu
vos archeologijos medZiaga" su ,Archeologiniu 
Uetuvos zemelapiu" (8). Veikalas buvo isleistas Svie-
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timo ministerijos knygq Ieidimo komisijos, padedant 
jos sekretoriui, poetui Liudui Girai (1884~1946). 

,Siam darbui turejau keliasdesimt talkininkq is 
progresyviosios jaunuomenes ir kaimo inteligentijos 
tarpo",- su dziaugsmu gyresi P. Tarasenka (845). 
Siems talkininkams jis neu:lmirsdavo padekoti ar 
spaudoje, ar laiSku, kartu iSsiqsdama.s vienq iS sa
vo knygq: ,Dekodamas uz pateiktas zinias apie sa
vo apylinkes senoves paminklus ir pa:ladejimq to
liau dirbti Lietuvos archeologinio zemelapio suda
rymui, siunciu vadovavimui ·savo brosiiirq [,Gimtoji 
senove"]. Prasau Tamstq ir daugiau rilllkti ziniq, kad 
galetum greiciau ir tiksliau uzbaigti seniai pradetq 
darbq musq jaunojo Tevynes pazinimo mokslo la
bui" (620). ,Kiekvienam, pasiuntusiam ziniq apie pen
kis naujus senoviskus paminklus, tas zinias patikri
nus, iSsiqsiu vienq is savo knygq apie Lietuvos se
nov~ ,Gimtoji senove", kaina 4 litai arba ,Priesisto
rine Lietuva", kaina 5 lirt:ai" (182). 

Giliai jsitikin~s, kad tik ilgai vienoje vietoje gy
ven~ :lmones gali gerai zinoti savo apylilllkiq senoves 
paminklus, P. Tarasenka abejojo siunciamq i tolimas 
keliones ekspedicijq tiksH.ngumu, kritiSkai vertino 
Lietuvos PagraZinimo Draugijos sudarytq anketq, ku
ria remiantis buvo renkamos zinios. ,Man paciam te
ko pastebeti, kad anketos is valsciq neretai buvo 
grqzinamos .tuscios su pazymejimu, kad jokiq seno
ves paminklq nesq, tuo tarpu kaip mano sqrase tq 
paminklq pazymeta kelios de5imtys" (~9). 

A. Tautavicius: ,P. Tarasenka pasakojo, kad, re
gistruojant paminklus, pasitatkydavo ir kurioziniq at
.vejq. Buvo bandoma papildomq ziniq surinkti ir per 
policijq. Policininkas nuvykdavo i vietq, apklausda
vo zmones ir surasydavo zinias. Taip, rodos, i Mari
jampoles nuovadq buvo nusiqstas uzkJausimas del 
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neolito gyvenvietes. Po kiek laiko V AK gavo at
sakymq, kad, apklausus vietos gyventojus, nustaty
ta, jog ,Neolitas cia negyvena; sodybvietes nera ... " 

Beveik niekuo nepasitikedamas, P. Tarasenka ses
davo ant dviracio, nes ,nera geresnes priemones ar
cheologui, kaip dviratis,- juo palaukemis, takeliais 
galima prie bet kurio kalnelio privaiiuoti" (763), o 
da:l.nai ir pesCiomis iseidavo ieskoti uzzelusiq pa
minklq, rinkti apie juos duomenq arba tikslinti jau 
turimus. Dar 1924 m. jis rase: ,Ne dabar gime ta 
mintis ir ne pirmas jau bandymas tq milZiniSkq dar
b<} atlikti. Dusyk, gyvenimo aplinkybiq priverstas, 
~urejau nutraukti darbq, kada visa mana surinkta me
dziaga zudavo. Nenustojau vi1t ies ir vel pradejau 

. treciq syki iS naujo savo darbq. Jau penkerius metus 
tyliai varau savo darbq gerbiamqjq Lietuvos univer
siteto profesoriq E. Volterio ir V. BirziSkos padeda
mas. Per tq laikq vel surinkau daug medZiagos ir ne
si-girdamas galiu prane5ti, ikad dar gal niekas is Lie
tuvos praeities tyrinetojq neturejo tiek jau sistema
Hzuotos medziagos. Uztenka priminti, kad stropiai 
renkant zinias apie ivairius Lietuvos senoves pamink
lus, .tmiu jau iregistrav~s katalogq, .tiksliai pa:Zymej~s 
zemelapyje ir nustat~s jiems formuliarus-zinias jau 
daugiau kaip 5000 ivairiq senoves paminklq, tame 
skaiciuje apie 700 piliakalniq. Tai jau didele kruva 
medziagos musq senoves tyrinetojams, bet dar toll 
grazu ne visa" (155; 156) . 

Kokiu greiCiu jis rinko medziagq, liudija po me
Jtq pasirod~ duomenys kitoje zinuteje: ,Kelerius me
Jtus rink~s medziagq tam reikalui, turiu jau ( ... ) pa
:Zymej~s ( ... ) zemelapyje apie 7000 ivairiausiq Lie
.tuvos archeologijos paminiklq, tame skaiciuje apie 
800 piliakalniq" (~9). 

Knyga buvo rasoma, kai dar trliko archeologines 
terminijos: daiktq, kulturq, epochq pavadinimq. Ypac 
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ivairiai buvo rasomi vietovardziai; dauguma jtt (pvz., 
Lenkijos okupuotos teritorijos) paciam P. Tarasenk.ai 
teko lietuvinti. Be to dalis informacijos buvo nettiksli, 
nes paminklai, buv~ keli4 kaimtt ar rajontt riboje 

. budavo u:lra5omi skirtingais pavadinimais. Taip i 
sqrasq paminklas budavo i·traukiamas ke:lis kartus ... 

,Naujai rengiamas archeologinis Lietuvos zeme
lapis negali buti tik paprastu sqrasu vis4 Lietuvos 
archeologinitt paminkltt, paaiskinttt zemelapi4, bet 
turi burti ir piati monografija apie archeologinius Lie
tuvos paminklus ir j4 praeiti, paremta placiais ir 
tiksliais daviniais- ziniomis a pie pacius, kuriuos su
registrav~ visus, pazymej~ tiksliai j4 geografin~ pa
detj, isskirst~ kuil.turiniais laikotarpiais, tegalima bus 
laikyti tinkamais daviniais toms ar kitoms i·svadoms" 
(99). 

PasirodZ.iusi knyga privente visuomen~ kitomis 
akimis pazvelgti i Petrq Tarasenkq ir i jo kantriai 
ir kruopsciai dirbamq darbq, i pamink.losaugos veiik
lq. Pats P. Tarasenka savo veikalq vertino kaip ,kuk
lq garsios Lietuvos praeilties ir jos gyYtt liekan4 my
letojo darbq" (8. P. 3). Zinodamas, kad jo sudarytas 
archeologinitt paminlcltt zemelapis jokiu budu nera 
pilnas,- juk tam darbui atlikti neuztenka viso :lmo
gaus gyvenimo,- P. Tarasenka taip aiSkinasi s'kaity
tojui: , Tai dar nera tikslus archeologiSkas zemelapis 
su archeologinitt paminikltt ku!Jt:lirtt paiymejimu, su 
visomis chronologinemis bei etnografinemis j4 savy
bemis. Tokio zemelapio parengimas- ateities darbas, 
kai visi mlistt archeologijos paminklai bus tiksliai is
il:irti, o surinktoji medziaga moksliskai ivertinta ir 
pazinta" (8. P. 3). 

To meto recenzentai tiesiog dziugavo del sios kny
gos pasirodymo ir prana<savo jai ir jos autoriui ne
mimingumq: ,Seniai laukrtas darbas vos neseniai pa
sirode is spaudos. Jame darbsciausias mus4 archeolo-
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gas, dav~s placiq apzva.lgq Lietuvos archeologijos pa
zinimo pletojimosi, Lietuvoje surastq archeologiniq 
paminklq charakteristikq, placiq bibliografijq visq 
darbq is Lietuvos archeologijos, surinko visas jam 
prieinamas zinias apie visus Lietuvos archeologinius 
radinius, kada nors il:ik Lietuvoje atrastus, ir sutrau
ke tas zinias vietq pavadinimq alfabeto tvarka, sky
rium, apskriil:imis ir, pagaJiau, visas zinias, atskirais 
zenklais pazymej~s tvairiq gadyniq ir tvairiq n1siq 
archeologinius radinius, perkele i platq, visq Lietu
Vq apimanti archeologini zemelapi. Kiekviena to dar
bo daliq sudaro atsk.irq mokslo monografijq, kurios 
vienos visai um:enka, kad autoriaus vardas Lietuvos 
archeologijos tyrimo pletojimosi pasiliktq amziams 
(~ .. ). P. Tarasenka, suras~s viskq, kas lig siol buvo 
Lieil:uvoje seniau surasta, nurod~s, kur tai buvo pa
daryta, drauge surase musq visuomenei kalil:inamqji 
aktq: ,ziurek, kq turi, ko negerbi, nerenki ir nesau
goji" (8-b). 

,Autoriaus cia padeta nepaprastai daug darbo ir 
parodyta didelio prisirisimo prie musq praeities. 10 
metq dirbti, niekieno neraginamam, maza kam pa
ded.ant, be jokiq materialiniq isskaiciavimq, be to, 
•turint eil~ ki,tq pareigq, reikia didelio patrioto ir 
mokslo myletojo. Autoriui bus dekingi tie ateities 
darbininkai, kuriems sis veikalas duos neiSsemiamos 
medziagos, sutaupys daug jegq ir laiko, pades grei
ciau i tikrqji keliq istoti. Autoriui bus dekinga ir 
visa Lietuvos visuomene, kuri si jo darbq, be abejo, 
tinkamai tvertins" (8-a). 

,Bet pilnumo ir visi'sko tikslumo mes reikalauti 
dar negalime, nes neturime nei vieno archeoiogo 
mokslininko, tik tam vienam darbui atsidejusio. Tad 
ir tuo, kq dave P. Tarasenka, turime dziaugtis. Tos 
zinios bus kelrodziu kitiems rinkejams ir Lietuvos ar
cheologijos tyrinetojams; jie tas zinias patikrins, pa-
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pildys, placiau aprasys, iStirs, surink~ pakankamai 
daug faktq, isvadas padarys" (8-d). 

Knygq sukritikavo tik E. Volteris, vienas is jos 
remejq, nurod~s pirmiausiai spragas bibliografijoje, 
nors kaltinimq mete ne asmeniSkai P. Tarasenkai, o 
visiems bibliografams ir Valstybinei Archeologijos 
komisijai: ,Seniai pastebeta, kad bibliografai pasiten
kina nusiras~ straipsniq ir knygq antrastes, bet jq 
nepasiskaito ir nepaZym.i, kas juose yra svarbesnio ir 
ypatinga. Negera, kad Valstybine Archeologijos ko
misija, paremusi si veikalq pinigiSkai, nepasirupino 
patikrinti autoriaus surinktqjq Ziniq, pataisyti klai
dq, ir kas dar svarbiau, prideti piesinius ir atvaizdus, 
kaip daroma !kitur tokiose knygo.se. Todel siq knygq 
galima panaudoti tiktai kaip medziagq: nusipirkti jos 
du egzempliorius ir pasidary;ti korteliq katalogq Lie
tuvos senoves paminklams ir radiniams" (8-e). 

Vaizdines medziagos nebuvimas- iS tiesq dide
lis sios knygos trUkumas (del to, kaip matome, is 
oponento kritikos, kalta V AK). Bet tai - vienintelis 
trillmmas. 0 tai, kad galima pasida.ryti savo ka
talogq (tarsi P. Tarasenkos sudary;tojo butq nega
na!) niekur nevaziuojant ir netikrinanrt:, pasitikint sq
ziningu autoriaus triiisu, jau irodo sios knygos vert~. 

Paties archeologinio Lietuvos zemelapio originalas 
gyvavo ilgai, nuolat marginamas naujais zenklais. 
N. Tarasenkaite prisimena, kad jis buvo labai didelis, 
vos ne per visq sienq, bet labai nutrintas, sudrisk~s. 
vyniojamas ant ilgq mediniq strypq. Jis pragyveno 
savo kurejq ir :luvo liepsnose kartu su kitais ranikras
ciais bei dokumentais, kuriq vertes archeologo dukra 
tuomet nesuprato, ko dabar labai gailisi. .. 

1927-1941 m. Valstybines Archeologijos Komisi
jos, o veliau Kauno Vyt.auto Didziojo kulturos mu
ziejaus padedamas, P. Tarasenka iSzvalge apie 100 
piliakalniq, rinko apie juos tautosakq, kai kuriuos ka-
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sinejo. Is pradziq ne vienas: sprendziant is susirasi
nejimq, P. Tarasenka dalyvaudavo E. Volterio va
dovautose ekspedicijose (631), kol pagaliau ir pats 
pasiryzo savarankiskam darbui. Ypac reik8mingais 
pripazinti jo Maniuliskiq, Velikuskiq, Vosgelio (Za
rasq r.) Mielinq (RokiSkio r.) piliakalnio tyrine
jimai. Ir visuomene nebebuvo, kaip anksciau, abejin
ga P. Tarasenkos tyrinejimams. Sprendziant is tuo
metines spaudos ir kitos dokumentines medziagos, 
daugiausia demesio sulauke Velikuskiq piliakalnio 
kasinejimai 1933 m., kuriems VAK paskyre 5717 li
il:q, tuo tarpu, 1931 m. ir 1932 m. tyrinejimams buvo 
skirta .tik po tiikJStanti" (872). 

,Pranesu, kad atvyk~ 13.VIII i Velykuskius*, pra
dejome piliakalnio matavimus ir niveliavimus. Pilia
kalnis labai suardytas arimu. Ant pavirsiaus pririn
kome daug sukiq ir skeltq gyvuliq bei :lveriq kaulq. 
ISkastuose bendomuose surfuose p·astebetas kultlirinis 
sluoksnis 50-60 em storumo. Daiktq nerasta. Isbilsi
me Velykuskiuose iki 21-22 VIII. Jei malonesite, 
prasau atvaziuoti. Kelione bus manim apmoketa. Va
ziuoti galima dviem bildais. Traukinys iseina 10.25 val. 
i Obelius ir 12 ikm arkliais geru vieskeliu, arba au
ttobusu i Dusetas - iseina 1 val. ir 10 km arkliais. 
Sustojimas gana patogus",- rase atsargos pulkinin
kas P. Tarasenka profesoriui E. Volteriui (632). 

Zmones, isgird~ apie V AK organizuojamus ka
sinejimus, tikejosi ant piliakalnio isvysti rimtq moks
lininkq grup~, bet nustebo pamat~. kad ,ta komisi
ja is pradZiq ir buvo pats pulk. Tara senka su sil
num ir trejetas vietoje nusamdytq darbininkq. Tik 
veliau prisidejo viena gimnazijos mokytoja su ke
liais gimnazis.tais, ir teko nusamdyti darbininkq net 
ligi 20 ZmOlli'Q" (758). 

* Velikuskes (Zarasl! r.) - Red. 
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Taji gimnazijas makytaja, Velikuskese nua P. Ta
rasenkas ,uzsikretusi archealagija.s bacilamis, buvo 
Ona Gircyte-Maksimaitiene, dabar zinama makslinin
ke - istarike ir kartagrafe. 

,Man, kaip karininko :Zmanai, da:Znai teka ben
drauti su kitais karininkais, ikartu ir su Petru Tara
senka. Buvau girdejusi, kad jis damisi archeolagija, o 
man studij4 laikais yra tek~ Kauno univer.sitete klau
sytis E. Valterio paskait4, ir as teariSkai is archeala
gijas nemazai zinajau, tik dar nebuvo tek~ t4 zini4 
prHaikyti praktiskai. 

VelykuSkiai - mana teva gimtine, ir mes, vaikai, 
da:Znai atvaziuadavam cia vasarati. Velykuski4 pilia
kalnis buva mano tevo nuasavybe. 

1933 m. prisistate P. Tarasenka ir pasisake naris 
kasineti tq piliakalni. Kadangi nepazinoja vietini4 
gyventaj4, uzejo pas mane, nes buvo girdej~s apie 
mana studijas ir domejimqsi archeologija, o be to, 
juk buvau vietine - velykuskiete, tadel ir paprase 
man~s patalkininkauti. 

IS vietini4 sukomplektavame grup~, kuri ateidava 
su sava trankiais kasineti. P. Tarasenka atsiveze ir 
sava siin4, gimnazistq,- nareja, kad ir tas pratint4si 
prie archealogijas darb4. 

Nars turejau du sava vaikus, bet nusamdziau auk-
1~ ir galejau dirbti piliakalnyje istisq vasarq. 

P. Tarasenka tvede tdamiq tvarkq: iS ryta, kai su
sirenka visi darbininkai, jis pasveikina visus, pasa
ka prakalbq, iSdesta tos dienos darbus, o po to bii.
dava keliama tautine veliava ant specialiai pritaisyta 
stulpa. Pavakary, baigus darbus, veliava bii.davo iS
kilmingai nuleidziama. S1ta rituala P. Tarasenka lai
kesi visq savo buvima Velykuskyje laikq. Mums ta 
apeiga labai imponavo- kele nuotaikq, patriotinius 
jausmus. 
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Buvo padarytas nemaZa.s darbas piliakalnyje, taip 
pat Zv-algymai buvo atlikti papedeje esanciame kapi
nyne ir vadinamame Salas kalne, kuri buv~s jo sei
mininkas rtiilas Gegelis pardave man, kaip vertinan
ciai istorin~ praeiti. Salas kalnq P. Tarasenka norejo 
tyrine!l:i veliau, nes tai vasarai sie darbai nebuvo 
planuoti, bet ,nepramuse" finansavimo, 0 dar veliau, 
tarybiniais meta1s, tiesiant keliq, Salas kalnas buvo 
nukastas,- sunaikintas vertingas archeologijos pa
minklas ... ". 

Velikuskiq tyrinejimq rezultatai leido P. Tarasen
kai sukritikuoti lenkq antropologq ir sociologq Liud
vikq Ksivicki (1859-1941), kuris, ,tyrinej~s taip pat 
ir aukstaiciq piliakalnius, laikesi nuomones, kad si
tas krastas kultiiriniame gyvenime buvo labai a.tsi
lik~s ir dar XII-XIII simtm. aukStaiciai gyveno lau
kiniq tautq biiviu" (170). Tuo tarpu ,Velykuskes pi
liakalnio irengimas, sustiprinimas jo grioviais ir vo
lais, ir ivairiis iskasti daiktai rodo, kad VI-VIII 
simtm. ir ankSciau lietuviai aukstaiciai jau nebebu
vo laukiniai, kaip tvirtina L. KSivickis, bet turejo 
aukStq .savarankiSkq kulh1rq, jq paciq isugdytq" (89). 

P. Tarasenka padare isvadas, kad ,atrastas pirmas 
apeiginis mirusiems laidoti piliakalnis" ir kad ,jau 
2000 metq pries Kristq Velykuskes piliakalnis buvo 
Zm.oniq gyvenama!S" (89). 

Tai buvo ilgai laukta, savimeil~ glostanti sen
sacija, nes juk niekas taip neglosto tautiecio savi
meiles, kaip mintis, jog tavo tautos Sa.knys siekia 
tokius tolimus Iaikus, ir tik suvokdamas Dievo duotq 
teis~ i siq zem~, gali jaustis pilnateisiu jos seimi
ninku. 

Zmones ejo ir ejo, vedami smalsumo. Laikrasciai 
mirgete mirgejo zinutemis apie Velikuskes: 

,Nuo ekskursijq ·smalsumo jis negalej~s atsipa
laiduoti vi<sq kasinejimq Iaikq. Ypac kaimieciai gau-
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singai lanke vietas, kurios paslepe jq bociq kultiiros 
ir paproeiq liekanas" (765). 

,Pulk. Tarasenka parode kai kurias smulkias iSka
senas, o reikSII1ingesnes ir didesnes perduotos Vytau
to Didiiojo muziejui" (751). 

,Ry;toj, 4 val. p. p. Sauliq sqjungos saleje pulk. 
Tarasenka spaudos a~ovams padarys pranesimq apie 
dabar vedamus avkeologinius kasinejimus" (772). 

Vieni :tikejosi, kad ,pulk. Tarasenka, gav~s vy
riausybes paramq, kartu su prof. Volteriu t~s Vely
ku5kiq tyrinejimus toliau" (768), kiti, labiau infor
muoti, liiidnai konstatavo, kad ,del lesq stokos ka
sinejimai nebus galutinai baigti ir t~is tiktai iki 
rugpjiicio men. 26-27 d." (761). 

IS tikrqjq, 1932~1934 m.- pasaulines ekonomi
nes krizes metai buvo patys sunkiausi Lietuvai. Bu
vo sumaZintos subsidijos kul!tiirinerns reikmems, taip 
pat ir V AK, kuri savo ruoztu nebegalejo subsi
dijuoti P. Tarasenkos vykdoml.l kasinejimq. Be to 
1934 m. buvo uzdaryta ir pati VAK. 

Lesq :triikumas buvo is tiesq didele kliiitis entu
ziastingam tyrinetojui, taciau buvo dar viena prieias
tis, del kurios P. Tarasenka net iki 1956 m. nesiryzo 
pateikti skaitytojui ne vienos mokslines monografi
jos apie savo tyrinejimus. Ta prieiastis buvo Jonas 
Puzinas (1905-1978), tuo metu (1930-1934 m.) stu
dijav~s archeologijq ir lyginamqjq kalbotyrq Heidel
bergo universitete. Jis ir pasirase nuosprendi P. Ta
rase:nkos mokslinei veiklai. Rodos, tokia smulkme
na- kritinis straipsnis spaudoje, keikiantis nemok
,sas, ,kurie per vasarq sugeba ,istirti" net 7 pilia
kalnius ir apie tai skuba pranesti i spaudq su pla
ciausiomis isvadomis apie miisl.l protevil.l gyventas 
teritorijas, gyvenimo biidq, buiti ir tragiskq likimq, 
susideginant priesq apsuptyje" (789). Straipsnyje 
J. Puzinas nenurode ne vienos ,nemokSos" pavardes, 
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bet P. Tarasenka suprato, kad tai apie j!. Isizeid~s jis 
parase atsakymq i tq parti laikrasti- ,Lietuvos ai
dq",- kuris J. Puzino vardu pries pusmeti buvo me
t~s issiiki: ,Velykuski4 ir kiti aukStaiciq krasto pi
lia!kalniai mano tyrineti buvo ne privatiskai, bet Vals
tybes Arkeologijos komisijos ~sakymu ir jos lesomis 
pagal Svietimo ministerijos ir Valstybes kon1:roles 
patvirtinq sqmatq ( ... ). Jei J. Puzinas, pries skelbda
mas savo pastebejimus, but4 pas mane pasiteirav~s, 
tai is keli4 paprast4 aritmetini4 apskaiciavim4 jis 
but4 isiltikin~s, jog {pilties piliakalnyje yra per vie
net menesi iSmesta daugiau zemes, negu visuose rna
no tyrinetuose piliakalniuose per du menesius ( ... ). 
Gali J. Puzinas nesisieloti ir del rezerV4 busimiems 
arkeologams. Siam reikalui palikta Velyikuskiuose 
2 ha laukas, Vozgeliuose 4 ha kalnas, pakallikamai 
dideli plotai palikti nepaliesti ir kituose piliakalniuo
se. Visi mano tyrineti piliakalniai, iSskiriant vienq, 
yra skersai iSilgai ariami, ir a·s J. Puzinq tikinu, jog 
po keleri4 met4 ne tik iS mano palikto rezervo bu
simiems arkeologams, bet gal ne is vis4 1000 Lietu
vos piliakalni4 ma:lai kas beliks, nebent tik tradici
niai tusci4 kalV4 pavadinimai dar primins tiems ar
keologams, jog cia kadaise buvo piliakalniai ( ... ). 
Del prikaiSiojamo man rtyrinejimo metodes netikslu
mo pareiskiu, jog J. Puzinas mano tyrinejimo meta
des nepaztsta, nes mano kasinejimuose nedalyvavo 
ir pas mane esam4 tyrinejimo duomen4 nemate 
( ... ). Dziaugdamasis dideliu Lietuvos arkeologijos 
mokslo laimejimu, kurio kaltininku man teko garbe 
buti, atrandant ir tyrinejant svarbius Lietuvos pra
eiciai nu5viesti arkeologinius paminklus, ramia sq
zine tvirtinu, jog mano rtyrinejimams isleistos lesos 
ir mano bendradarbi4 padetas tritisas nera nereika
linga ir bergzdZia auka" (39). 
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Archeologq Reginos ir Prano Kulikauskq asmeni
niame archyve yra islik~s J. Puzino rankra5tis, ku
riame jis bande reaguoti i P. Tarasenkos atsakymq 
(865). Cia dar kartq ir daug placiau J . Puzinas prie
katStauja P. Tarasenkai del jo tyrinetq piliakalniq 
darbo tempo ( ... ). Be t o, jis dziaugi.asi, kad savo kri
tiSku straipsniu iSprovokav~s P. Tarasenkq para
syti plaCiq monografijq, kurios labai lauk<siqs. Straips
ni uzbaigia siais zodziais: ,Nenoredamas veltis i gin
cus su P. Tarasenka, i jo .galimus pasisakymus neat
siliepsiu" (824). 

Dr. R. Rimant iene: ,J. Puzinas ir k1ti jaunesni 
mokislininkai saipesi iS P. Tarasenkos del Velyku.S
kiq piliakalnio tyrinejimq, atseit, kam jis tas kryz
mas juostas iskas~s. Bet juk piliakaln~s ariamas, tai 
ar ten, ar ten kasi -vis viena.! 0 P. Tarasenka, kq 
rado, viskq aprase, suiyrnejo, nes buvo labai tvar
kingas irnogus. J . Puzinas archeologijq studijavo uz
sienyje, buvo apsiskailt~s, protingas, jo darbai tikrai 
Jabai geri, bet siek tiek turejo didybes- juk is uZ
sienio parvaziavo! P. Tarasenka megdavo ipinti le
gendas, o J. Puzinas labiausiai ir saipesi is jo roman
tiskumo . . . ". 

0. Maiksimaitiene: ,Su Velykuskiai.s susijusi tam 
tikra prasme ir jo tragedija. Jis keletu straipsniq iS
garsino Velykuskius, bet jo darbus labai niekino 
J. Puzinas, labai iS auksto ziiirej~s i P. Tarasenkos 
archeologin~ veiklq, sakydamas, kad P. Tarasenka 
pats yra karininkas, o archeologijoje- tik diletantas, 
nieko neismananltts ir pan. Su J. Puzinu man bendrau
.ti neteko, bet zinau, kad P. Tarasenka labai dejavo 

~ ir skundesi, sakydamas, kad jeigu jo nelaiko mok.s
lininku, tai jis apsisprend~s tq medziagq atiduoti vai
kams. (Taip atsirado knyga ,Praeities vartai"- aut.) 
0 rimto mokslinio veikalo t aip ir nepaskelbe ... ". 
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V. Daugudis: ,Jeigu J. Puzinas nebiitq jo zlug
d~s, tai P. Tarasenka biiltq isleid~s Velykuskiq ty
rinejimo medziagq. Jo ataskaita para.Syta su visom 
isvadom a pie iikini ir kulturini gyvenimq- paruo8-
ta visa pilna monografija. Dabar reiketq jq isleis
ti. • • II • 

P. KU!l.ikausk.as: ,To ,megejiskumo11 jam galima 
pavydeti. Perzifuejus jo darbus, belieka tik stebetis, 
kiek vienas Zffiogus savo iniciatyva gali padaryti. Jis 
pateikdavo ne tik placiq bibliografijq, bet bene pir
mas yra placiai nusviet~s Lietuvos archeologijos is
torijq, tyrinetojus, iJStoriografijq, pateik~s archeolo
giniq paminklq sqrasq. Juk tam reikia perskaityti be 
galo daug lirt:eraturos, sekti naujausias mokslo zi
nias. Taip, jis buvo labai apsiskait~s. Siandien ji pel
nytai galime laikyti Lietuvos archeologijos tevu 11

• 

,Diletantai, diletantai 11 
- taip su panieka vadina 

·tuos, kurie mokslo ar meno imasi is meiles arba ies
kodami dZiaugsmo (per il loro diletto), visi, kas siq 
veiklq pavercia uzdarbiavimu ir dziaugiasi vien tuo 
budu uzdirbamais pinigais. Si panieka kyla is zemo 
isitikinimo, kad niekas rimrtai nesiims kokio nors 
darbo, nespiriamas bedos, bado ar godumo. Publika 
kaip tik taip galvoja ir .taip yra i5aukleta. Stai kodel 
ji dainiausiai gerbia speciaHstus ir nepasitiki dile
tantais. Taciau is rtiesq diletantui pasirinktasis objek
tas yra tik.slas, o specialistui - vien priemone, ir tik 
tas visai rimtai atsideda darbui, kas juo domisi ir dir
ba con amore. Pacius diD.Ziausius zygQ.arbius atlieka 
kaip tik tokie Zmones, o ne uzdarbiautojai 11

,- cituo
ja Artiirq Sopenhaueri Kurtas Vilhe,lmas Ceramas, 
nuo sav~ pridurdamas: ,Specialistai nepasitiki lai
mingu ,autsaideriu11

, ir tai yra miescioniq nepasiti
kejimas genijumi. Zmogus, tvirtai zengiqs geroves 
keliu, niekina tq, kas klaidzioja klystkeliais, kas ,na
mus statosi ant smelio"*. 



1. MegefCJJJ ar profesionalCJJJ? 

Tik po 28-eriq metq, politinio ,atsilimo" laikotar
piu, P. Tarasenka vel ryzosi paskelbti savo surinktq 
mokslin~ medziagq: 1956 m. pasirode dar viena kny
ga - , Lietuvos piliakalniai" (9), susilaukusi ,nepap
rasto pasisekimo, nes ji, nepaisant mokslinio piliakal
niq apibudinimo ir klasifikavimo, parasyta populia
riai ir patraukliai" (792). Knyga sudamina ne tik 
lietuviq, bet ir lenkq archeologus: 1958 m. P. Tara
senka gavo laiskq is zinomo lenkq archeologo Jezio 
Antonieviciaus (Jerzy Antoniewicz) su prasymu at
siqsti straipsni apie Lietuvos piliakalnius periodiniam 
leidiniui ,Rocmik Olsztynski: (633). Po pusmecio 
J. Antonievicius jau dekojo uz gautq medZiagq, ia
dedamas pervesti honorarq tarybiniais pinigais (635) . 

Tuo laiku P. Tarasenka jau buvo labai gerai zi
nomas archeologas-rasytojas, savo nuosirdziu trilisu 
ir begaliniu atsidavimu Lietuvos istorijai peln~s vi
suotin~ pagarbq. Jo niekas nebekritikavo, H visi 
tik liaupsino, ir tos liaupses labai nedaug kuo sky
resi viena nuo kitos. Recenzijos igavo tarybini tra
faretq: jose jautesi pakih.Ls tonas, buvo garbinama 
tarybine vyriausybe ir Komunistq partija ir tiki
rna sviesiu komunizmo rytojumi. .. 

P. Tarasenkos UZmojai, turint galvoje jo amziq, 
buvo nemazi. ,PagrindiniiS mano dabartinio darbo 
tikslas yra parengti pla!l:q sesiq septyniq tomq vei
kalq apie visus Lietuvos piliakalnius. Siam darbui 
medziagq renku jau virs 30 metq. Daugiau kaip ketu
riq simtq piliakalniq jau turiu surink~s viiSq moks
lin~ dokumentacijq. Pirmqji sio darbo tomq ,Ume
munes krasto piliakalniai", apie 15 spaudos lankq, 
jau parengiau. Jei turesiu jegq ir sqlygas .surinkti 
dar triikstamai medziagai, parengsiu panasias mono-

• Ceramas K. V . Dievai, kapai ir mokslininkai. V., Moles
las. 1991. P. 36-37. 
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grafijas ir apie kitq Lietuvos sriciq piHakalnius. An
trajam sio darbo tomui- ,Dainavos krasto piliakal
niai" - .trUksta dokumentacijos tik keturiolikai pi
liakalniq",- kalbejo jis 1957 m. (35; 122; 811). Ar
cheologo V. Daugudzio liudijimu, si darbq jis ruose 
pagal prieskarini Latvijos mokslininko Ernesto Bras
tinso (1892-1942) 4 tomq veikalq, kuriame buvo su
n1siuoti skirtingq Lattvijos regionq paminklai. 1967 m. 
minint jo 75-qsias gimimo metines, literate, rasytoja 
Aldana Liobyte (1915-1985) rase: ,Siam viso savo 
gyvenimo darbui aukojo kukJias muziejininko, o pas
kui- pensininko pajamas ir visq jam likimo skirtq 
laikq iki 1962 m., iki pat mirties" (776). Dar kaz
.ka:da juokaudamas snekejo: ,PasiSov~s nemirti, kol 
nebaigsiu savo darbo apie piliakalnius ... " (762). 

Nereikia aiskinti, kaip sunku budavo istorikui ta
rybinia1s metais isleisti knygq Lietuvos istorijos 
klausimai.s, jeigu joje budavo aprasomi tvykiai, at
sitik~ pries ,slovinguosiUJS 1917-uosius" ... Todel ir 
,Uinemunes piliakalniuose" P. Tarasen.ka turejo pa
naudoti vi.sq nuvalkiotq ,burtazodi" : ,Tarybq Sqjun
gos Komunistq Partijos ir Tarybines Vyriausybes su
teikta parama leido uzba~gti visq Uinemunes pilia
kalniq zvalgymq ir parengti siq apzvalgq" (201). De
ja, ,burtazodis" nepadejo: knygos skattytojai taip ir 
nesulauke, jos masinorastis dulka Lietuvos MAB 
rimkrastyne. . . 0 apie Dainavos krasto piliakalnius 
nei siame, nei M. Mazvydo bibliotekos, nei Vilniaus 
universiteto mokslines bibliotekos rankrastynuose 
jokiq- nei rankrastiniq, nei spausdintq uzuominq 
nera.sta. Jq nerasta netgi N. Tarasenkait:es asmeni
niame archyve. U:lrt:at yra nemaza medZiagos apie 
Aukstaitijos piliakalnius. Darbai rasyti tvairiu laiku, 
vienas kitq papi[dallltys: ·pavyzdziui, 1938 m. ;,Auks
taiciq piliakalniai" (193) 1947 m. egzemplioriuose pa
pildyti ne tik naujq tyrinejimq duomen.imis, bet ir 
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VIsai nauju skyriumi apie socialin~ sanklodq, re
miantis marksistiniu principu, cituojant F. Engelsq, 
tekste vartojant zodi ,tarybinis" ... (194). Supran
tama, taip reikejo. Tai buvo duokle tarybinei san
tvarkai, be kurios nebuvo jmanoma ,prastumti" jo
kios vertingos informacijos ar rimtos mokslines hi
potezes ... 

Aptik,tas ir kitas- ankstesni,s ,Lietuvos piliakal
niq" variallltas (199), savo ·stmkrt:iira smarkiai besi
skiriantis nuo isleistojo. Pastarajame P. Tarasenka 
atsisake savo iprastines destymo formos (radiniai, 
paskirtis, medzia·gini'S, dvasinis gyvenimas ir t. t.) ir 
nutare medziag& isdestyJti laikotarpiais. Del to kny
ga ne tik nenukentejo, o priesingai, jos tekstas ta
pa aiskesnis, buvo isveng.ta pasikartojimo. ,Piliakal
niai, tie didingieji praeities liudininkai, kuriai.s nuse
ti Lietuvos laukai, buvo megstamiausia P. Tarasen
kos tyrinejimq sritis" (822). 

,P. Tarasenka kasinejo sunkiomis sqlygomis- ne
turejo praiktikos, triiko pagalbinio personalo. Taciau 
tai buvo stambiausi piliakalniq kasinejimai burzua
zijos valdymo metais ir dave labai svarbiq duomenq 
rytines Lietuvos dalies senqjq gyventojq kultiirai 
pazinti. Tuo paminklq naikinimo laikotarpiu P. Ta
rasenka atliko didziuli darbq, supazindindamas vi
suomen~ su archeologijos paminklais, aiSkindamas 
jq •svarbq mokslui" (815). 

,Buvau nustebintas labai gera jo atmintimi, kas 
liecia vietoviq tyrinejimq. Jis atmintinai prisimine 
beveik du tilkstancius kasinejimo vietq Lietuvoje, ku
rias jis pats tyrinejo, prisimindamas konkretybes, te
ritorini kiekvieno jq i&sidestymq. Jis taip pat gale
davo pateikti kiekvieno tyrinejimo charakteri,stikq, 
atkreipdama.s demesj i kultiiriniq santykiq susisluoks
niavimq, Zinodamas, kas kur buvo atrasta ir kur ty
rinejimq medziaga su visais radiniais pateko (745). 
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,Su didele aistra ir kurybiniu polekiu jis bande 
at•speti krasto piliakalni'Q, kapinynq, gyvenvieciq 
paslaptis. Metrasciais jam virto paprastos ir rastuo
tos molio sukeles, primityviai, bet skoningai padary
tos lietuvaiciq nesiotos .seges. IS savotiskq akmenyse 
jrasylt:q zenklq stengesi jskaityti zilosios krasto pra
eities puslapius" (760). 

Taip jau po Petro Tamsenkos mirties ra5e H pa
zinoj~ :Zmones. 

,0, kiek mes piliakalniq ir piliq aplankem!- pri
simena dr. R. Rimantiene.- Apie viskq daugiausia 
pasakodavo P. Tarasenka: visada budavo pasiruos~s. 
Visi su juo mega keliauti. Jis niekuomet nepaklys
davo -turejo labai gerq orientacijq. Nors ir buvo 
labai jaunatviskas, bet i senatv~ sunkiai beuzkop
davo i piliakalnius (sirgo tromboflebitu- aut.). To
del da:Zniausiai mes karstydavomes- brai:Zydavom, 
matuodavom, piesdavom ... ". ,Visus stebindavo ir 
zavedavo begalinis jo darbstumas,- t~sia R. Riman
tienes mintis P. Kulikauskas.- Jis keldavosi 5 val. 
ry;to ir brai:Zydavo piliakalniq planus". 

Nors P. Tarasenka rupinosi visq Lietuvos seno
ves paminklq issaugojimu, reikalaudamas adminis
tracijos i·sikiSimo, tikedamasis visuomeniniq organi
zacijq paramos, kreipdamasis i :Zmoniq sqzin~ ir sq
moningumq, bet juk kiekvienam niokotojui spqstq 
nepasp~si ir prie kiekvieno paminklo pikto suns ne
pririsi. .. Antai, Eiguliq piliakalnis Kaune, netoli ku
rio ir gyveno P. Tarasenka. Aplinkiniai :Zmones, o 
ypac vaikai, H gerai pa:Zinojo kaip Lie.tuvos istori
jos specialistq, idomq pa5nekovq, pasakoriq. N. Ta
rasenkai.te prisimena toki atveji: ,Syki pietavom, at
bego vaikai ir pasake, kad juos atsiunte aplinkiniai 
gyventojai, nes gale Tvirtoves alejos ardomas Eigu
liq piliakalnis. Tevas mete saukStq ir, nepai·sydamas 
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musq prasymq baigti pietauti, nuskubejo i tq vie
tq". ,Pasirodo, gerb. Ramanauskas, nusipeln~s kul
turos veikejas pilaLt~ statosi. Jam, mat, Vykdomasis 
leid~s! Bet taip ir nepasistate, nes vaikai su P. Ta
rasenka u:l.stojo!" -t~ia dr. R. Rimantiene. Net spau
da neliko abejinga siam faktui: ,Kauno tiesoje" pa
sirode pilnas susirupinimo Eiguliq piliakalnio liki
mu straipsnis: ,Gyventojq iskviestas archeologas Ta
rasenka paklause naujo piliakalnio savininko, ar jam 
nezinoma, kad tai - istorinis paminklas-piliakalnis. 
$is atreze, kad jis cia pasistatysiqs savo pili ( ... ). No
risi paklausti, argi Kauno miesto architekturos val
dyba nerado ne vieno laisvo sklypo individualinei 
statybai, kad gah~tq issaugoti istorini paminklq!" 
(798). 

Taigi svarbiausia ir megstamiausia jo tyiinejimq 
sritis buvo piliakalniai, slepiantys savyje miisq pro
teviq materialini ir dvasini gyvenimq, didingus ka
ro iygius ir prekybinius rysius su kaimynais. ,Pi
liakalniai yra idomiausi archeologiniai paminklai to
del, kad budami kolektyvinio irnoniq darbo kuriniai, 
jie vaizduoja ne kurio aJtskiro asmens, bet viso irno
niq kolektyvo- bendruomenes gyvenimq praeityje. 
Be to, vaizduoja ne kuri trumpq irnoniq ben
druomenes gyvenimo laikotarpi ar kuri atskirq irno
niq gyvenimo bruozq, kaip tai daro kiti archeologi
niai paminklai, bet parodo pilnq ir visapusiskq kultu
rini irnoniq bendruome nes klestejimq keliq sirntme
ciq, 0 kar·tais ir viso tllkstantmecio begyje. Joks 
kitas archeologinis paminklas neparodo taip tikrai ir 
vaizdingai tvairiq gamybos priemoniq ir irankiq at
siradimq ir tobulejimq, o sqrysyje su tuo- medziagi
nio gyvenimo, socialiniq santykiq ir dvasiniq pasau
leziilrq kitimq ir iSsivystymq amziq begyje, kaip pi
Hakalniai" (199). 
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Turedamas labai daug medziagos apie Lietuvos pi
liakalnius, P. Tarasenka galejo daryti kai kurias iS
va:das, kelti mokslines hipotezes. 

Pirmoji jo padaryta iSvada, kad piliakalniai yra 
supilti (1; 2; 110): ,Mtisq :lmones, pavadin~ pilia
kalnius vardais, kilusiais is veiksmazod:lio ,pilti", Iai
ko juos per supiltus is pagrindq ... " (2. P. 25). Tik 
vieninteli kartq pats tuo suabejojo, sakydamas, kad 
,tai- apsirikimas, nes tokiems kalnams supHti rei
ketq daug darbo ir Iaiko; mllsq proteviai naudodavosi 
gamtos kalna~s, il:ik pritaikindavo juos gynimosi rei
kalui" (151). Jis .teige, kad ant tq kalnq, iSkilus pa
vojui, blldavo deginami signaliniai lauzai (2; 11 0); 
,Piliakalniq virsllnese nuola.t budedavo sargyba, ide
miai zillrinti i prieso pu~. Pa:stebej~ priesq, pirmoje 
pilyje sukurdavo ugni, kuria tuojau pasekdavo an
tra, trecia ir tolimesnes pilys" (2. P. 34). Bet veliau, 
labiau patyrinej~s kryziuociq kelius i Lietuvq ir pa
stebej~s, kad jie nesUJt:ampa su Zemaitijos piliakalniq 
grandinemis, sio spejimo atsisake. 

Piliakalniai turejo ne tik gynybin~ paskirti: P. Ta
rasenka isskyre dar sodybinius ir apeiginius pilia
kalnius (1; 27; 199}, pastaruosius dar skirstydamas 
i nekropoli (Velikuskes), linksmakalni (Bradesiai}, 
Sventykrq (Pakacine, Moskenai, Vosgeliai) (27), bet 
veliau, galbllt abejodamas piliakalniq skirstymo pa
gal paskirti tikslingumu, jau pagal fizinius piliakal
niq duomen~s suskirste juos i tris tipus: kalvinio, 
krantinio ir lyguminio tipo piliakalniai (9). 

P. Tarasenka neatsi.ti:ktinai u:Zrasinejo tarp :lmoniq 
paplitusiU!S padavimus bei legendas apie piliakalnius, 
ir neatsitiktinai sios legendos patelw i jo mokslines 
k.nygas: jis, kaip ir Trojos atradejas Heinrichas Sly
manas (1822-1890) tikejo, kad zodineje tautos kll
ryboje atsispindi gHi praeitis, tikejo, kad kiekviena 
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pasaka, kiekviena fantastiska istorij.a yra turejusi 
realq pagrindq: .. .fantastiniai piliakalniq padavimai 
nera palaidos fantazijos kuriniai, jq susidarymq vei
ke tikri istoriniai tvykiai, medziaginio gyvenimo pra
eitis ir sqrysy je su tuo socialinio ir dvasinio gyve
nimo kitimai" ( 199); ,N ors ir daug fantastikos yra 
ipinama i tuos padavimus, nors tvainls atsitikimai, 
pasakojimai apie piliakalni, yra tiesiog pasakiski, ta
ciau ir paciuose fanta•stiSkiausiuose padavimuose vi
suomet galima i:liureti tikrus piliakalnio praeities fak
tus. Siuo atzvilgiu musq padavimai apie piliakalnius 
teikia nemaza daviniq 1:autos praeiciai pazinti. Juk 
kiekvienam kuriam padavimui apie piliakalni pa
grindin~ minti visuomet pateikdavo realus .tautos gy
venimas, jos Ukio, politikos, kulturines ir kitos gy
venimo sqlygos" (63). 

,Neturi buti pamirsta ir liaudies pazvalga i pi
liakaln!, nors remti jaja kokias nors isvadas labai ne
atsargu, bet reikalinga uzrasy.ti visi padavimai apie 
piliakalni papra:sta sodieciq kalba. Tie padavimai ga
li buti svarbi medziaga mokslininkams filologams ir 
folkloristams, kurie gal rastq iSblaskytq tarp pilia
kalniq musq tautos eposq, kuriuo taip giriasi suo
miai, turedami savo ,Kalevalq" (2. P. 45). 

, Padavimai, jog piliaikalniai buv~ milzinq supil
ti, kad tie milzinai atlik~ nepaprastus :lygius, yra he
rojinio lietuvJq liaudies epa nuotrupos" (9. P. 94). 
,Be abejo, kad ir lietuviai .toki milzinq epq turejo, 
tik nepalankios tautos gyvenlmo sqlygos velesniais 
laikaiJs nuskandino u:lmirsime" (45). ,Siam epui su
sikurti buvo daug prie:lasciq: ilgos laisvq zemdir
biq kovos su beisigalinciu feodalizmu ir ivairiai·s ag
resoriais, simtametis karas su vokieciq Livonijos ir 
kryziuociq riteriq Ordinais ir ilga, atkakli bei ryz
tinga klasine liaudies i9sivadavmo kava. Pasizymej~ 
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tose kovose vadai veliau liaudies pasakojimuose vir
to gali11nais milzinais. Imta ir jq kapus vadinti mil
Zinkapiais" (1. P. 142-143). P. Tarasenka tikejo, kad 
,padavimai apie palaidotus piliakalniuose milzinus, 
be nebus neaiSkus atsiminimai iS tq laikq, kada mi
rusieji buvo laidojami tik tam tyCia padarytuose pi
liakalniuose" (27). 

, Tie grazus liaudies padavimai a pie piliakalnius 
alegoriskai vaizduoja jq praeitj. Uzburtas turtas ir 
grazuoles- tai tautos laisve, kurict senovej y ra gy
n~ piliakalniai. Del nepriklausomybes praradimo ir 
del kitokiq sqlygq apleidus piliakalnius, iSnyko jq 
trobesiai,- ,nugrimzdavo i zem~". kaip tvirtina liau
dis, sakydama, kad piliakalniuose esq nugrimzdusiq 
ba:lnyciq, dvarq, miestq. ISnykus piliakalniams, zlu
go tautos laisve" (14. P. 130). 

P. Tarasenka ne kartq yra pareisk~s savo nuo
mon~ apie piliakalnius, kurie galejo buti susij~ su 
vienu ar kitu istoriniq jvykiu ar :lymiq istoriniq as
menq vardais. Taciau, budamas labai atsargus, sten
gesi iSvengti kategoriSkumo savo teiginiuose, palik
damas savo mokslines hipotezes patikrinti ir iki ga
lo ivertinti ateities tyrinetojams. 

Stai, pavyzdziui, kaip jis apraso Rambyno kalnq, 
kuri keliaurtojai istorikai vadino ,lietuviSku Olim
pu": ,IS tikrqjq, kas senoves graikams Olimpas, ta s 
senoves lietuviams buvo Rambynas. IS visq Lietuvos 
vietq, iS visq tq kraStq, kur gyveno giminingos jiems 
tautos- prl1sai, kursiai, jotvingiai, zemgaliai ir ki
ti,- keliaudavo i Rambyno kalnq. Yra istoriskq pas
tabq, kad ir slavai, kurie irgi senoveje garbino Per
kunq, zinojo apie Rambynq, kaipo Perk11no buvein~, 
ir nuo aukstq Karpatq kalnq, .Sntq Juodqjq jurq 
krantq, Smolensko miskq ir saltos Pliskuvo.s kras
tq kunigaiksciai, bajorai ir paprasti :lmones keliau-
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,davo i Rambynq Perkilno malones savo gyvenimui 
maldauti, jam auk~ duoti" (142). 

Jis nelaike Vilniaus ikilrimo data 1323--qj-q me
tq, kaip buvo iprasta, teigdamas, kad ,naujos gyve
nimo sqlygos padejo iSaugti miestui, kuris XIV a. 
pradZioje jau minimas istoriniuose rastuose ir tam
pa Lietuvos sostine" (1. P. 137). , ... Didysis kuni
gaikstis Gediminas tikriau gali bilti laikoma,s tik 
naujojo Vilniaus~Lietuvos valstybes sostines ikilre
ju. Bet Vilnius jau seniai, dar iki Gedimino, buvo 
ikmtas, ir jis buvo zymiu kultilriniu centru. Jame 
net viena :lymesni-qj-q krasto sventykl-q yra buvusi. 
Vilniaus pradzia siekia dar priesistorinius laikus" 
(11. P. 43). 

Garsi-qj-q Pilen-q vieta jis iS pradZi-q laike Punios 
(Alytaus r.) piliakalni (199): ,Dar ir siandienq 
aukstajame Funes pilies kalne prie Nemuno kranto 
:lmones randa angliq, pelen-q, plyt-q ir ivairiq sude
gusi-q daikitq, rodanci-q apie tq baisiq ir garbingq 
lietuviams dienq" (7. P. 40). Veliau pripazino teisin
ga garsiojo Lietuvos praeities tyrejo Jono Basanavi
ciaus (1851-1927) spejimq, jog tai- Piliakalnio
Peleni-q (Kedaini-q r.) piliakalnis (1; 200), nors be 
sio jis pateike dar sesi-q piliakialni-q, ivairi-q moksli
nink-q laikom-q Pilen-q vieta, aprasymus. ,Pilen-q vie
ta seniai domina mils-q istorikus, ir jie !vairiai tq 
klausimq sprende. Laikydami piliakalnius senoves pi
liq vietomi's ir rasdami juos salia Pilioniq, Peleniq ar 
panasiq geografini-q vietoviq, speliodavo, kad tie pi
liakalniai ir gali bilti garsieji Pilenai. Kiti istorikai 
Pilenais laikydavo kai kuriuos piliakalnius, ne
atsi:lvelgdami i vietos pavadinimus ir remdamiesi tik 
bendrais samprotavimais. Nei vieni, nei kiti neatsi
:lvelge ! piliakalnio rengimo savybes, jo radinius ir 
kita" (1. P. 226). 
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0 stai, kq jie rase apie Kernaves piliakalnius: 
, . .. tlkroji Kernaves piliakalniq praeitis nepatvir
tina jq dabartiniq pavadinimq. Jei dar galima biltq 
sutikti , ir tai be rimtesnio pagrindo, su didesniojo 
piliakalnio pavadinimu - Mindaugo kalnu, kuris iS 
tikrqjq turetq bilti vadinamas Traidenio kalnu, tai 
kitq dviejq piliakalniq- Zinycios ir Lizdeikos kal
nq - pavadinimai jokio istorinio pagrindo neturi. Jie, 
matyt, y ra sukurti ne ankscia u, kaip XIX a. viduryje, 
kada beveik visi piliakalniai buvo laikomi senoves 
lietuviq kulto vietomis" (1. P. 221). Garsiosios Voru
tos- kunigaikscio Mindaugo sostines- jis ieskojo 
Utenos apylinkese, karaliskqjq pili is pradziq mane 
buvus ant Pakalniq ar Varoniq piliakalniq (157), ve
liau ,.perkele" ant Seiminiskelio piliakalnio (194). 
,Tik cia aukStaiCiuose, o ne kur kitur gime, brendo 
ir drqsiu karaliaus Mindaugo zygiu buvo !kilnyta 
svarbiausioji lietuviq kultilrinio sav:arankiskumo ide
ja- neprikla usoma feodaline Lietuvos valstybe" 
(1 93) . 

Mastaiciq-Norkiinq (Sakiq r.) pil.iakaln!, many
tq esant vokiskos Christmemel pilies vieta, P. Ta ra
senka laike bajoro Mqsto pilimi (200). 

Senoves paminklai nera vienisi, todel, jeigu jau 
atradai piliakalnj, tai, u:Z.silip~s ant jo, gerai apsi
:l.valgyk, ir nuojauta tau pakuzdes: ten, papedeje, tik
riausiai, buvo gyvenviete, o toliau, aillt med:l.iais 
apaugusios aukstumeles, matyt,- senosios kapines, 
0 stai ten- sventu vadintas gojelis, ir akmuo an
tai, kazkokiais zenklais ismargintas, stukso . .. Ir vis
kas tarpusavyje nedalomai susieta, todel ir ,apie is
torin~-kultilrin~ piliakalniq reiksm~ ano meto visuo
meniniam gyvenimui suzinome ne vien tik iS paciq 
piliakalniq istorines medziagos. Ji pa:l.!stama ir iS ki
tq milsq krasto atitinkamo istorinio laikotarpio seno-
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1. Megejas ar profesionalas1 

ves paminklq- sodybvieciq, laidojimq ir kt., kurie 
yra netolimi vietos bei laiko atzvilgiu ir yra tarpu
savyje susij~ vienas ki.Jtq papildanciais bei paaiski
nanciais rysiais" (9. P. 11 ). 

Jeigu apie piliakalnius P. Tarasenkos rastuose ga
lima rasti pakankamai daug medziagos, tai to nega
lima pa.sakyti apie kitq svarbiq ir gausiq archeolo
giniq paminklq rlisi- gyvenvietes. Tiesa, yra keli 
straipsniai apie Kauno miesto kurimosi ir vystymosi 
istorijq (5; 71 ; 105), Vilniaus miesto iklirimq (159), 
bet juose daugiausia naudoti istoriniai duomenys, kri
tiskai ve11tinant M. Strijkovskio, A. Vijuno-Kojelavi
Ciaus, T. Narbuto darbus. Nors P. Tarasenka seno
viniq gyvenvieciq netyrinejo, bet apie jas, lygiai 
taip pat, kaip ir apie kitus paminklus, rinko duome
nis savo archeologiniam zemelapiui. Yra taciau ne 
kartq issaky;ta jo hipoteze apie neolito laillanecio gy
venvietes ant poliq (2; 8; 14): ,Gal buvo rengiamos 
iStisos sodybos ant stulpq, kaip tai buvo pastebeta 
Sveicarijoje ir veliau net Rytq Prusuose ir Lenkijo
je, kur buvo .aptik,ta tos staiybos pedsakq. Vandenq 
pilnoje Uetuvoje tam buvo labai palankios sqlygos. 
Kai kuriuose e:l.eruose uztinkamos eiles stulpq, vad. 
,velnio tiltais", bene bus Iik~ nuo prosenoviniq :l.mo
nijos sodybq, kuomet geresniam apsisaugojimui e:l.e
re ar upeje, netoli kranto, !s1taiJSydavo ant stulpq 
sau bustq, sujung~ H su krantu siauru tiltu, kuris, pa
vojui istikus, budavo sunaikinamas" (100): ,Nera tik
rq ziniq ( ... ), ar Lietuvos kraste yra buv~ akmens ga
dyneje :l.moniq sodybq, irengtq ant poliq vandeny
je ( ... ). Da:l.nai kalba musq :l.mones kai kuriuose eze
ruose bei pelkese esant nugrimzdusiq miestq, kaimq, 
baznyciq, varpq; tokie padavimai bene bus neaiskus 
atsiminimai to, kad ten is tikrqjq yra buvusi irengta 
ant poliq :l.moniq sodyba, ilgainiui gyventojq ap
leista ir zuvusi" (2, p. 47). ,Aptikus polius vandeny, 
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reikia paziureti jq nuotoHs nuo kranto, vietos gilu
mas, poliq blikles tvarka, paaiskinti visa schemomis 
ir kitaiiS breziniais, o, svarbiausia, paieskoti apie juos 
ezero dugne kdkiq nolis smulkiq daiktq, kurie galetq 
Iiudyti paciq poliq reikSIIl~" (14, p. 23). 

Visa didele ir svarbi archeologiniq paminklq gru
pe, kurios specialiai P. Tara senka del anksciau nu
rodytq prie:Zasciq nekasinejo -laidojimo vietos. Jis, 
kiek tmanoma, stengesi netrikdyti sventos proteviq 
Tamybes, tik zymejo jq am:Zino poilsio vietars savame 
zemelapyje. Taciau ir nebudama·S prak,tiku sioje sri
t yje, P. Tarasenka puikiai pazinojo atskirq laikotar
piq laidosenq ir kapq inventoriq, liudijantt ne tik 
apie materialin~, bet ir apie dvasin~ kadaise gyve
nusi'Ll genciq kulturq. Jis drqsiai teige senoves lie
tuvius savo mirusil.lj'Ll palaikus atiduodavus ne tik 
Zemes ar Ugnies, bet ir Vandens dievq globai: ,Dau
gelio piliakalni4 virslinej sudegintq lavom1 liekanos, 
greiciausiai, buvo pilamos i griovius arba net i Po
lumskiq pelk~ (geologo dr. Pakucko tyrinejimq da
viniais tq pelkiq augliq ir suodziq sluoksnis vie:to
mis turi 4 mtr. storumo)" (27). ,.Sio sluoksnio susi
darymq galima paaiskinti tik tuo, kad dau~elis la
vonq laidojimo liekanq is jq seniausios deginimo 
vietos, pietinio [Velykuski4] pilia.kalnio virsunes ga
lo, buvo i tq pelk~ pilamos ( ... ). Pastaraisiais metais 
Lart:vijoje irgi ap.tikta vietq, kuriose lavon4 degini
mo liekanos buvo beriamos i vandent- ezerus" (193; 
194). 

Ivairus laidojimo budai ir kapq inventorius leido 
P. Tarasenkai nustatyti senqjq Lietuvos gyventojq 
dvasines kulturos bruozus. Jis isskyre dvi kadaise 
vyravusios religines pasaulezvalgos sritis: nekrokul
tq ir gamtos garbinimo kultq. 

Remdamasis J. Basanaviciaus tyrinejimais irK. Bu
gos pateiktais kalbiniais duomenimis, P. Tarasenka 
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nekrokulto vietl.l ieskojo salia vietovil.l, kuril.l pava
dinimai turi sakni ram arba rag- ,Ramuva, Ragu
va- tai indoeuropietiSki zodziai, reiskiantys ,sven
tq". Raguva - senesne, bendra visiems aisciams, o 
Ramuva - naujesne, zinoma lik prusams (8; 14; 27; 
50; 57; 153; 154). ,J. Basanavicius vietas su pava
dinimu ,Ragas" skaito buvusiomis lavonl.l sudegini
mo ir jl.l laidojimo vietomis. Toks speliojimas ger
biamojo mlisl.l praeities tyrinetojo pa tvirtinamas ir 
mano patyrimais. U:ltenka iSgirsti, kad toje ar kito
je vietoje yra panasus pavadinimai, kaip galima bu
tq uztikrinti, kad ten yra idomus senkapis ( ... ). Tai
gi, pavadinimai vietl.l ,Raguva-Ragas" yra teikiami 
tik toms vietoms, kur senoveje mlisl.l proseniai laido
davo su tam tikromis apeigomi·s savo mirusius, ir 
todel placiai zinomi senobiniai dievai Ragutis bei 
Ragutiene negali buti skaitomi girtuokliavimo die
vais, bet dievais mirusil.ljl.l laidojimo apeigl.l- ser
menq ( . .. ). Liaudies pasakl.l numyletos baisios smek
los- raganos bei raganiai irgi niekas kitas, kaip gy
ventojai ,raguVl.l"- mirusil.l veles, kurios, net 
priemus lietuviams krikstq, buvo gerbiamos" (57). Ki
ll:ur jis teige, kad ,raganiai ir raganos senoveje buvo 
nekrokulto apeigl.l tva!lkytojai, ,raguVl.l" vaidilos ir 
vaidilutes ( ... ). Dar tolimoje praeityje pirmieji nekro
kulto apeigl.l indai buvo iS rago, is tl.l indl.l ,ragau
davo", bet ne gerdavo. Ra·gotine- ginklas, kuris be
ne buvo pirmq karrt:q darytas is rago, o veliau buvo 
apeiginiu nekrokulto ginklu, su kuriuo laidodavo mi
rusiuosius. Roges- ve~ecios, ant kuril.l pervezdavo 
numirelius is naml.l i ,raguvas". RagaiSis ir raguolis 
ar nebuvo gaminami tik raguvoms ir valgomi tik ne
krokulto apeigl.l metu" (154). 

,Ramuva"- ,rami vieta"- senprusiskos kilmes 
zodis. ,Ramuva", ,Rambynas", ,Raminta" ir kitos pa
nasios vietos, reiskiancios ,ramumo" bei ,ramybes" 
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vi:etas, negalE~jo biiti pasv~stos ( ... ) gyvasties garbi
nimui ir aiSku, kad jos buvo nekroku1to sventoves" 
(154). 

Vienas ryskesnit.t nekrokulto pavyzdzit.t,- P. Ta
rasenkos nuomone,- jo tyrineta·s Velikuskit.t pilia
kalnis. Cia ji nustebino aptikta.s ,dvigubas" kapa;s, 
ir jis nutare, kad ,tai g.alett.t paremti tq paziiirq, jog 
senoveje, mirus vyrui, turejo Inirti ir jo zmona, juo
ba, kad prie tokit.t poromis palaidott.t lavon4 rastas 
inventorius kaip tik atitinka ·skirtingus vyr4 ir mo
tert.t dar bus" (27). Taciau tai buvo vienintelis atve
jis ir todel P. Tarasenka plat€snit.t kategoriSkq iSvad4 
daryiti nesiryzo, vienok tai nesutrukde jam labai ro
mantiSkai si faktq pavaizduoti knygoje vaikams ,Pra
€irf:ies vartai" (13). 

Ochros buvimq kapuose jis is pradzit.t aiskino kaip 
siekimq apsaugoti mirus!ji nuo pikt4 dvasi4 (1), o 
veliau teige, kad ,primityviausiu tikejimu randami 
dazai yra analogiSki kraujui, svarbiausiam gyvasties 
elementui ir todel jie ne tik atgaivina natiiraliq mi
rusiojo kiino spalvq, bet ir suteikia jam gyvybines 
energijos" (193; 194). 

Kariui greiciau pasiekti ,anq pasauli" turejo pa
deti jo greitakojis Zirgas, kuri laidodavo kartu su 
mirusiu seiminill!k.u. ,Zirgai buvo laidojami gyvi, su 
visa apranga ir papuosalais. Jiems biidavo u:l.riSamos 
akys, o prie galvos pakabinamas maiSas su avizomis 
ar mieziais" (1, p. 154) . Zirgo seimininkas biidavo su
deginamas. ,Matyt, tiketa, kad deginant mimsiojo 
lavonq, jo siela jungiasi su saule ir sulaukia pomir
tiniame gyvenime ypatingos laimes" (1, p. 155). Tai 
jau gamtos jeg4 garbinimo israiSka, konkreciau
Saules kulto, kuri P. Tarasenka gana placiai nusvie
lte, pasi•telkdamas meno simbolikq, mitologijq ir tauto
sakq: 
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,Kaip ir kitos tautos, taip ir lietuviai, savo pries
istoriniais laikais turedami aukStq tikybos kultq, tu
rejo nemaza: ivairi-q simboliSk-q zenklq, kuriq tarpe 
-yra bendras visoms indoeuropieci-q tautoms ir placiai 
vartojamas dar krikscioniq pirmais kriksCionybes 
amziais- sviesos bei Saules simboliskas zenklas
sv:astika" ( 1 77) . 

,Pradedant IX a., pas lietuvius, o taip pat ir pas 
kaimynus randame zalvarines ir sidabrines apyran
kes, seges ir kitus papuosalus, kuriq galai vaizduoja 
kaikdkias i 2alcius bei gyvates panasias, fantastines 
butybes. Siq ,ialch!" stiliaus, arba kaip jie neteisin
gai vadinami, ,gyvuliniq" papuosalq paplitimas yra 
vyraujancios tame laikotarpyje zemdirbiq ideologi
jos israiSka" (9. P. 66). ,IS tikrqj-q, tai buvo a tvaiz
duoti aitvarai bei zalciai" (1. P. 183) . ,Nesunku at
speti, jog aitvaro mitui at,sirasti itakos turejo Saules 
kultas, ir kad tuo gerbuvio neseju- slibinu - bu
vo vaizduojama Saule ( ... ). Ilgainiui visas aitvarams 
suteiktos turt-q tiekej-q savybes buvo perkeltos zal
ciui, ir tokiu budu ialti galima laikyti Saules simbo
liu ( ... ). Su Saules mitologija susij~s ir zirgq vaiz
davimas liaudies statyboje, ar- sugeometrinta 
forma - audiniuose bei kituose liaudies dirbiniuo
se ( ... ). Daznai drauge su sitais zirgais aptinka
mi skrituliai, reciau- rombai, gaidziai ar zalciai. Tai 
rodo, kad visi sie liaudies architektliros puosybiniai 
elementai turi tq paciq 'Simbolin~ prasm~, visi jie 
vaizduoja Saul~" (9. P. 68-69). ,Papuosalai su ait
varq-Zalci-q galvutemis buvo amuletai, imrie siuos 
papuosalus nesiojan1:iems turejo teikti laim~ ir svei
katq" (12. P. 45). 

Apie tai, kad Zlnones garbino Saul~, P. Tarasen
kos manymu, liudija ir zenklinti akmeny:s : . . . yra 
tokiq akmen-q, kurie, matyt, buvo laikomi Saules die-

71 



Archeologo palikimas 

72 

vybes simboliais. Sie ak.meny;s buvo labai gerbiami ir 
laikomi tikrais fetisais 11 (12. P. 39). Ant akmens iskal
ta pasaga- irgi Saules zenklas: ,To laiko :Zmones, 
iSkaldami ant akmentt pasagas ( .. . ), vildavosi, kad 
atzymej~ laimes ir gerbuvio zenklu, per tuos ak
ments isigis turttt. Visa tai siejama su Saules gar
binimu, nes pasaga yra jos simbolis . .. 11 (1. P. 174). 
Si versija buvo kritikuojama, aiSkinant taip: , Pa
sagos Lietuvoje atsirado apie XII-XIV a., o papli
to dar veliau. J au vien todel pasagos negalejo buti 
Saules simboliais 11 (12-a). 

Paklausite, o kaip gi Perklinas- vyriausioji die
vybe? P. Ta rasenkos nuomone, tai buvusi diduome
nes klasine ideologija (9). 

, Turedami bendrus nekrokulto vietoms pavadini
mus, senobiniai lietuviai ir prlisai rturejo bendrus pa
vadinimus ir gamtos garbinimo kulto vietoms ,Al
kus11 (57 ; 154). , Alktt vietose nera aptikta senkapitt. 
Tai giraite, kalnas, peduotas akmuo ir pan. 11 (8). Gam
tos garbinimo vietos atpa:listamos iS vietovardiitt 
.,Perklinkalnis 11 , ,Lauksargis11 , ,Kaukokalnis11 , , Sven
tokalnis11, ,Sventezeris11 ir pan. (153). 

Vienai archeologinitt paminkltt rusiai P. Tarasen
ka skyre ypatingq demesi. Tai- akmenys. ,Istori
niais akmenimis vadiname tokius mlistt laikq akme
nis, kuriems :Zmogus praeityje suteike dirbtin~ iSvaiz
dq, iSkale juose zenklus, nustate ar sukrove juos 
kuriam nors tikslui arba iprasmino pasakojimais bei 
padavimais. Istoriniq akmenq reiksme yra ta, kad jie, 
kartu su k i.Jtais senoves paminklais, padeda pazinti 
dvasin~ praeities visuomenes kul.tlirq, jos susidarymq 
ir vystymqsi nuo seniausiq laiktt 11 (12. P. 3) . 

Jis buvo pirmas ir vienintelis, kuris rimtai atsi
dej~s tyrinejo tokio pobudiio paminklus. 

Kad akmuo senoves lietuviq gyvenime turejo ypa
tingq reirksm~, rodo jau vien kapq iranga: tai akmenq 
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tluU:sneliai, akment.l vainikai, keli akmenys galviiga
lyje ar pan. (52). 

NemaZa.i demesio P. Tarasenka skyre vadinamiems 
stabakiiliams: ,Miist.l stabakiilius galima skirti i tq 
senovinit.l paminklt.l grup~, kurie bendrojoje archeo
logijoje vadinami menhirais" (160). ,Keli menhirai 
yra man zinomi ir Lietuvoje, nors savo speliojimt.l 
kartais ir negaliu paremti moksliniais trodymais. Ta
ciau speju is esamt.l pas mane jt.l aprasymt.l bei at
vaizdt.l, kad jie pastoviis, bendri visai zmonijai, ir 
miist.l liaudies tvirtinimas, jog ,stalakmenys" bei 
,st·abakiiliai" yra suakmenej~ Zffiones, vercia manyti, 
kad pirmyiksciai Lietuvos akmens ku1tiiros gadynes 
gyvenrtojai starte menhirus, kurit.l, nors ir nedaug, 
bet dar yra uzsilik~" (79; 80). ,Visur jie yra vieno
do stulpo pavidalo ( ... ), visur yra staJtomi staciom 
ir visur apie juos pastoviai yra kalbama, kad jie 
esq ,suakmenej~ Zffiones ( ... ) (21, 50, 85). Stabakii
liai- tai neolito tikejimo liekanos- antkapiai, sie
lq buveines (19; 50, 160). 

P. Tarasenka isskyre ,peduott.l" akment.l riisi: ant 
siq akment.l, ZmOnit.l isill:ikinimu, yra iminrtos ,die
YO ~ ' arba ,velnio" pedos. Pats P. Tarasenka sill ,pe
dq" atsiradimq aiSkino ,taip: ,lr ,velnio", ir ,die
vo" pedomis praminti idubimai ant akment.l vienodai 
atsirado, kada ant ttl akment.l dar ziloje senoveje, 
akmens gadynes laikais, Zffiones netobulus savo dar
bo irankius - kirvukus, kaltus, plaktukus- ilgai 
1trindami vienoje vietoje lygindavo" (174). ,Nuo to
kio trynimo ant akmens artsirasdavo pailgi ar apskri
ti idubimai" (40). ,Velesniais laikais daugelis jt.l bu
vo UZmirsti ir, tik zemdirbystei paplitus, vel bUVO 
aptikti. Pamirs~ tikrq sitt.l idubimt.l akmenyse a•tsi
radimo priezasti, Zffiones, stebedamiesi is jt.l, prade
jo laikyti stebuklingai atsiradusiais" (174). ,Kadan
gi daZniausiai pedoti akmenys aptinkami laukuose, 
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.tai, greiciausiai, jie buvo globojantiems dievams pa
sv~sti" (29). ,Dauguma jq senoveje buvo aukurais, 
ailit kuriq milsq prooeniai savo dievams aukas atna
savo" (85). 

P. Tarasenka a,prase ir ,keliaujancius akmenis, va
dinamus Mokais ar Mokulais. Jis nurode jq buvimo 
vietas, pateike padavimq, pastebedamas, kad Mokai 
juose- suakmenej~ Zmones, keliaujantys iS vietos i 
viert:q, nustate, katd Mokai buvo salia gyvenusiq gen
ciq totemais, taciau pri·sipaZino, kad jq ,keliavimas" 
jam yra paslaptis, kol !kas neturinti mokslinio paaiS
kinimo (1). 

Kita rusis akmenq, dar ir dabar laukianti moksli
nes kompe;tencijos savo paslapciai atskleisti- ,rasy
ti" akmenys: ,Anrt: sitq yra jvairiq zenklq iskalrt:a, 
kaip antai: pasagos, zveriq bei pauksciq letenos, Sau
le, Menuli.s, kryzius ir jvairils kiti zenklai, kurie kar
tais labai primena ka:lkdkius rastazenklius, bet ku
riq dar niekas nera isska1t~s. Tokie rasy;ti akmens 
mokslui dar sudaro paslapti, ir todel jie turi bilti ypa
ciai ieSkomi ir nagrine1ami" (85). 

Per desimti straipsniq, skirtq akmenims, pasirode 
periodineje spaudoje iki 1942 m. Vi·sur P. Tarasenka 
kreipesi i Zmones, prasydamas suteikti jam ziniq sia 
tema, ir net ,Trimito" redakcija nuo sav~s idejo to
kiq pastabq: ,Sio straipsnio aurtorius, ruo5damas di
desni veikalq apie jvairius Lietuvos akmenis, vadi
namus dubenuotais, pedotais, stabakuliais, stulpalkme
nimis, rasytais akmenimis ir akmenimis keleiviais, 
maloniai praso visq, kas gali jam tame darbe pagel
beti, pranesti, kas tik apie isvardintus akmenis zino
ma" (130). Neilgai il:rukus P. Tarasenka jau gyresi 
su:lymej ~s 20 rilsiq akmenq (23), taciau ir vel te
ko apgailestauti, kad akmenys, kaip ir k~ti senoves 
pami:n(k.lai, yra negailestingai naikinami, kas kelia 
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gresm~ visiskam jq isnykimui: ,kur tik apie juos pa
siteirausi, gausi patirti, kad kai kurie jau seniai yra 
paimti is vietos ir trobesill pamatams padeti, ki:ti is 
senos vietos i naujq perke1ti ir greitai visai buvo uz
mirsti ir be pedsakll tiuvo, o kai kur visai be tikslo 
yra sunaikinti" (21). 

0 tas ,rdidesnis veikalas", skirtas akmenims, apie 
kuri dar 1927 m. buvo uzsiminusi ,Trimito" redakci
ja, pasirode tilk 1958 m. Tai knyga ,Pedos akmenyje: 
(Lietuvos istoriniai akmenys)" (12), kurioje autorius 
apra8e visas jau minetas akmenq n1sis, kai kq papil
dydamas, kai kq pail:aisydamas, o kai kur visai pa
keisdamas ankstesni poziU.ri. Anrtai toteminius akme
nis jis suskirste i matriarchato laikotarpio (uzkeik
tos mergos ir hobos, uZkeiktos vestuves) ir patriar
chato laikotarpio (stabakuliai, mokai). 0 stai pedl.l 
atsiradimo a.:kmenyse jis nebesiejo su trankiq apdir
bimu: ,Tarp ivairill kiil:q magiSkq priemonill buvo ir 
pedq ak.menyse kalimas. IS pra:dzill jos vaizdavo ne 
dvasiniq butybiq, bet g~ irnoniq pedas. Velesniais 
laikais, pasikeitus materialinio gyvenimo sqlygoms, 
pradine pedq akmenyse kalimo prasme buvo pamirs
ta ir pradeta tiketi, kad jos imintos dvasiniq butybiq 
( ... ). Pedos sqvoka, nustatanti bendrai naudojaml.l 
gamybos priemonill matq ar pazymejimq, mail:yt, ir 
susidare motinines gimines Iaikotarpiu. Ispaustos ze
meje pedos atvaizdas pradetas kalti ir akmenyse. Ka
lama buvo motinos, gimines pradininkes, kurios var
du ir pati gimine vadinosi, tkojos !spaudas ( ... ). Tevi
nes gimines laikotarpiu, matyt, buvo iskalrtos ir kai 
kuriq naminill gyvuliq ar iveriq pedos ( ... ). Sis pa
protys buvo i.Slik~ dar ir XIX a.: K. TiSkevicius uz
simena, kad ,daugelyje Lietuvos vietll liaudis Iaiko
si paprocio, rnirus seimos nariui, deti mirusiojo atmi
nimui upeje, griovyje, pelkeje vienq brastos akmeni 
su iskalta mirusiojo peda" (12. P. 30-33). P. Tara-
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senka pastebejo, kad ,.da:Znai jie (akmeny.s- aut.) 
esti kit4 archeologinill paminkl4 sudetine dalis, su
daro blldingus j4 statinius, kwie padeda tuos pa
minklus pastebeti ir pazinti" (12, p. 61). 

Knygoje pateiktas naudotos literatllros sqrasas, an
iketos klausimai, patarimai, kaip rinkti medziagq, is
torinill Lietuvos akmen4 Sqrasas, zemelapis. ,Knygq 
,Pedos akmenyje" rengiau daugiau kaip 20 met4. 
Siillau imHs tyrineti istorinius akmenis. Tyrinejamas 
nesunkus, o atspeti jl.l paslaptis - koks tai idomu.s ir 
zavus darbas! Be to, j4, be abejo, yra dukart dau
,giau, negu pa:lymej,au jl.l savo knyguteje" (616). 

Kaip visada, dali savo knygos egzempliori4 jis 
issiuntinejo daugybei draug4 ir pagalbinink4, ku
rie, sprendziant iS laisk4, labai ver.tino knygq ir ger
M jos autori4: 

,Labai dekoju Jums uz tokiq idomiq knygq ( ... ). 
Su dideliu malonumu jq perskaiciau. Taip siltai apie 
saltus akmenis galite rasyti tik Jus ( ... )" [S. Stro
pus] (706). 

,Rasote, jog tame leidinelyje tesuzymejote tiktai 
dali rsios rusies paminkll.l, ir, tikriau.siai, nemaza da
lis istorinill bei legendarinill akmen4 tebera nezino
ma ir neisaiSkilllta. 0 tai kaip tik jaun4j4 krastoty
rininkl.l darbas ir jie su entuziazmu turi imtis jq ies
kojimo, registravimo ir aprasymo: [V. Senauskas] 
(719) . 

,Labai apsid:liaugiau, gav~s Tamstos naujq knygq 
,Pedos akmenyje". Viena- malonu sirdziai, kad tai 
Tamstos nauja dovana, antra- tikrai miela knyga
mlls4 Lietuvos akmenys ir su jais siejama mlls4 pra
eities romantika, kuri man, kaip poetui, patarnaus 
gal ir ne vienai baladei gimti ( ... ). 

Tikekite man, Mielasis - gal niekas taip Tamstai 
nelinki kilrybines istvermes, u:lmoj4 ir sveikatos, 
kaip a5, nes as pasitikiu Jlls4 talentu. 
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Tesaugo Jus visi dievai Lietuvai!" [J. Graiciunas] 
(657). 

Kadangi sia tema, be P. Tarasenkos, niekas rimtai 
nesidomejo, tai ir kvalifikuotq recenzijq tiketis ne
buvo is ko. Tiesa, vienas kritinis straipsnis vis del
to pasirode moksliniame :lurnale ,Rocznik Olsztyns
ki" (12-a), kur, nors ir pripazistama, jog ,tai yra pir
mas bandymas sugrupuoti visus Lietuvos teritori
joje zinomus apeiginiu.s-sakralinius ir kitokius akme
nis, iSaiskinant tq akmenq chronologijq ir vaidmeni 
Lietuvos istorijoje", vis tik knygos aUitorius kal.tina
mas argumentacijos stoka: ,Skirstydamas akmenis i 
grupe.s, aiSkindamas jq reikSm~ ir chronologijq, au· 
torius galejo remtis tik irsoriniais pozymiais arba 
:lmoniq pasakojimais". Todel recenzento nuomone, 
akmenis reikejo suskirstyti i dvi pagrindines grupes: 
1. ,akmenis, susiju.siu.s su senqja religija" ir 2. ,ak
menis, susijusius su kirtais gyvenimo ivykiais ( ... ). 
Bet juk ir toks skirstymas butq paremt<as iSoriniais 
po:lymiais ir :lmoniq pasakojimais! Ypatingai recen
zentas nepritare ,akmenq-totemq" isskyrimui, nes 
,totemizmas budinga·s zvejq ir zemdirbiq gentims. 
Baltai atsikrauste prie Baltijos jfuos jau budami zem
dirbiai ir gyvuliq augintojai (virvelines keramikos 
kulitura)". Totemizmas Lietuvoje- nebaltiSkos kilmes, 
bet apie tai kalbesime veliau, aptarinedami etnines 
problemas, nagrinetas P. Tarasenkos. 

Neliko he demesio ir tdkia archeologiniq pamink
lq grupe, kaip senoviniai keliai ir brastos. Tai akme
nq grindiniai, randami pelketose, slapiose vie,tose, va
dinami killgrindomis, velnio keliais, velnio brastomis 
(96, 101, 141, 161, 163, 164). ,Tai yra savotiski, tik 
karo reikalams nutiesti keliai. Tais keliais priesinin
kq apsiausta pilies igula, negaledama ilgiau iSsilai
kyti, slaptai iSeidavo is pilies ( ... ) Kad tais keliais ir 
brastomis negaletq naudotis priesai, j ie buvo daro-
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mi ( ... ) paslepti po vandeniu ir pelki4 zolemis. Be to 
jie buvo vedami vingiais ( . .. ) be tikro kelio dar buvo 
daromi ir trumpi, klaidingi keliai, kad tuo suklaidin
tll priesininkus, jei jie tais keliais irgi naudot4si" 
(173). 

0 dabar gri:lkime prie vienos akmen4 grupes
,rasyt4" akmen4, kuriuose iSkaltus zenklus P. Ta
rasenka laike senovinio ra.Sto liekanomis: ,Yra pag
rindo manyti, kad senoves aisci4 tureta ir savotiskas 
raStas, taciau kokio jo buta, mokslininkai ligi siol 
dar nera susek~. Senobines aisC:i4 rasybos liekanos 
bus ant kai kuri4 akmen4 iSkaltos" (14. P. 109). Jis, 
beje, mane, jog iS pirmyk!SC:io meno- dirbinio for
mos, omamento- veliau ,yra kil~ ir rasto zenklai" 
(14. P. 57). 

Si mintis ryskiai atsispindi jo apysakoje jaunimui 
,Perklino sventykloje", pasirodziusioje 1939 m. (11). 
Cia savo paties priestaringus samprotavimus jis pa
teikia knygos veikej4 ginc4 forma. Pasekime siq dis
·kusijq, is kurios iSplaukia logiSkos, moksliskai pagrts
tos isvados: 

[Klausimas]: ,Tai kaip ziureti i dievo Kurko ve
liavos savotiskus zenklus, kaip suprasti Luko Davy
do, Simano Grunau ir kit4 kroninink4 tvirtinimq, kad 
senoves prlisai ir lietuviai tikrai turejo savo rasta
zenklius?" 

[At:sakymas]: ,Kronikinink4 teikiami senoves pru
Sll rastazenkli4 pavyzdziai dar visiSkai nerodo j4 ori
ginalumo. Tai tiJk kiek stilizuoti rus4-slav4 ar· loty
nll ra5tazenkliai, o be to ir del j4 platesnio naudoji
mo labai abejojama, nes be kronikose pastebetq 
rastazenklill pavyzdzill, jll velesniais laikais niekur 
nera aptikta". 

[Kl.]: ,0 keli zinomi Lietuvoje akmens su ivai
riais juose iSkaltais zenkla~s ar tik nebus senoves lie
tuvill originaliSkos rasybos liekanos?" 
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[Ats.]: [Egiptietiskas] ,rasybos biidas miisq kalbos 
desniams netinka ". 

[Kl.]: ,Ar tik [lietuviq liaudies ornamentuose] ne
ra paslepta senoviskq lietuviq ra:Staienkliq? Per ilgq 
laikq ornamentq detaliq sUJtartine rei:ksme buvo uz
mirsta, ir jie buvo vartojami tik kaip pagraZinimo 
zenklai ( .. . ). Tai gal savotiSkas savo mintims rei.kSti 
bildas, kuris remiasi giliai arpgaJ.vota ir nusistovejusia 
sistema". 

[ISvada]: ,Negali biiti, kad senoves lietuviai ir 
kitos jiems giminingos tautos, kurios vakaruose sie
ke Vislos ziotis, o rytuose net uz Dniepro pereidavo 
( ... ), nebiitq turejusios galingos kultiiros pletimosi 
priemones- savarankiSkos ra8ybos. Ypatingai nega
lejo netureti jos lietuviai, kurie ( ... ) sukure didingq 
valstyb~, atreme kuone visas Europos spaudimq" 
(11. P. 7-15). 

Recenzentai pripazino P. Tarasenkq i·spejus seno
ves lietuviq rasto paslaptt: ,Sios apysakos autorius 
siq misl~ i8sprendzia, ir gana paprastu biidu: lietu
viq ornamentai, randami ant archeologiniq i.skasenq, 
o veliau tautodailes dirbiniuose, yra ne kas kita, kaip 
originalus lietuvi4 rastas, tik veliau pamirstas skai
tyti ir palik~s paprastu pagrazinimu" (11-a). 

Praejus beveik dviem desimtmeciams po knygos 
pasirodymo, P. Tarasenka patvirtino: ,Manau, kad 
senoves lietuviai turejo savo ra8tq. Nors rimtq duo
menq nera, bet tiesiog uosle jauciu. Ir ne koki nors 
kabliarasti ar hieroglifus, o tikrq fonetini rastq!" 
(763). 

Kultiirinio sluoksnio chronologijq tiksliausiai nu~ 
stato tiriamame archeologijos paminkle rastos mone
tos. ,Daugiui istoriskq ivykiq paaiSkinti tokios mo
netos yra vienintele medziaga, ir todel kiekviena is
toriSka moneta neturi biiti radejq slepiama ar kur i 
sal! numetama, ar kam nors i privacias rankas par-
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duodama, o jq kultfuinei ver•tei. nustatyti, turi biiti 
pateilkta mokslininkams, atiduota . i kuri nors muzie
jq" (134). Lietuviskq ,pinigq" P. Tarasenka kildino 
iS lotyniSko ,pecunia" ,Miisq liaudies pasakojimai, 
kad brangiausi pinigai senoveje buvo ne sidabro ir 
ne aukso, o odos, bene bl.l!S tq tolimq laikq atspin
dziai" (15. P. 252). 

P. Tara.senka neapsiribodavo vien tik ivairiq ar
cheologiniq paminklq ar atskirq daiktq paskirties bei 
iSoriniq savybiq pazinimu ir jq skirstymu pagal ga
mybos bildq, laikq ir vietq. Ji•s daznai kartodavo, kad 
,visi archeologiniai paminklai ir dirbiniai turi biiti 
pazistami ne vien tik is formos. Svarbiausia iStirti jq 
esm~, t. y. pazinti iS jq gyvq :lmogq" (1. P. 14-15), 
todel dabar pa:ts laikas pakalbeti apie tuos, kurie pa
liko Lietuvos zemeje aukStos materialines ir dvasines 
kultiiros pedsakus, kuriq kaulai diileja ,aukStam kal
nely, po :lalia liepele", anot kadaise jq paciq dainuo
tos dainos. Kas piliakalnius pyle, tvirtoves rente, 
gyvenvietes, miestus kfue, kieno pasakas dar ir da
bar sekam, dainas dainuojam? Kas buvo musq pro
teviai, iS kur ir kada atlkeliavo, su kuo prekiavo, su 
kuo kariavo ir taikos sutartis sudarinejo? Etnines mii
sq proteviq priklausomybes problemas jaudino ir 
tebejaudina ne vienq mokslininkq. Ir P. Tarasenka 
yra paras~s daugyb~ straipsniq sia tema, remdama
sis tokiq zymiq mokslininkq kaip J. Basanavicius, 
Konstantinas Jablonskis (1892-1960), K. Buga isto
riniais-etnografiniais ir kalbiniais tyrinejimais. 

Pirmiausia, reikia pasakyti, kad jis n eiei§kojo pa
raleliq tarp aptinkamos Pabaltijyje pirmykstes kul
tiiros ir dabartiniq akmens amziaus tauteliq: ,Kad ir 
sunkiose gyvenimo sqlygose rutuliojosi neolito laiko
tarpio :lmogaus gyvenimas, nors visas jo gyvenimas 
buvo sunki, nepertrauJkiama kova del biivio ir todel 
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daznai neolito laikotarpio kulturos kurejq- 2mogt! 
lygino su dabartinemis mirstanciomis laukinemis Af
rikas bei Australijos tautomis. Bet toks lyginimas, pa
remtas da:lniausiai vien tik techniskt! gyvenimo prie
monit! lyginimu, nera teisinga•s. Kad ir panaslls yra 
darbo trankiai- netobuli akmens padargai, panasios 
ir tvairios gyvenimo sqlygos, bet yra ir didelit! skir
tumq. Tie skirtumai ypac ryskiai yr.a pastebimi dva
siniame neoJito laiikt! ir dabartiniq laukiniq tautt! 
gyvenime" (19). 

Suskirst(is akmens amziq i du laikotarpius - pa
leolitq ir neolitq- P. Tarasenka, remdamasi.s kalbi
niai·s, archeologiniais, .antropologiniais, rasytiniais 
saltiniais, teige, kad akmens amzius Pabaltijyje bu
V(is suomiSkas (1; 8; 14): ,Taip, musq kraSto pamink
lai: pirmyksCios kulturos ·sedybos, seniausieji pilia
kalniai (zemi, be papildomt! trengimq, t. y. grioviq, 
pylimt!, staciq slaitq), akmens kirvukai, akmens am
:liaus kapai- ,sklepeliai"- megalitai yra suomit! 
liekanos". 0 musq protevit! akmens amziaus lieka
nq ,reikia ieskoti Mohilevo, Smolensko, Minsko se
dybose ar kur kitur, kur buvo gyven(i toje gadyne
je aisCiq gimines tautos" (2). , ... V-III simtmeciais 
pries Kr. gim. pagal Pripetes pelkiq pietini kraStq ir 
Vyslos zemupi ir Baltijos jures ties Aistmaremis, o 
rytuose Mogilevo, Smolensko ir net Kursko guberni
jose yra gyven(i aisciai" (14. P. 81), ,turedami kai
mynus v:akaruose germanus, keltus, italikus, ziemiuo
se- suomius, rytuose ir pietuose- slavenus" (46). 
P. Tarasenka remesi A. Spycino, E. IGetnovos ir 
A. Liaudanskio tyrinejimais, kurie pripazino Djakovo 
tipo pillkapius esant vienos is baltiskt! genciq- ga
lindll- kulturiniu palikimu (90; 121). 

V-VIII a.- intensyvaus tautll kraustymosi lai
kotarpis (8; 14; 46 ; 72; 121): ,Prof. K. Bugos trody
mais, V-VII simtmeciais po Kr. aisciai, kurie tada 
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jau buvo suskil~ i visq eil~ tautq tauteliq, spaudziami 
slavenq, apleidzia savo senobin~ gimtin~ ( ... ) ir is 
savo puses spaudzia suomiq gimines, iki siol gyvenu
sias Lietuvoje, ir pagaliau pabaigoje XII simtmecio 
apsigyveno dabartineje Latvijoje ir Lietuvoj" (46). 
,Pn1sai, apsigyven~ Balitijos pajuryje, gr€itai suda
re savarank:i:Skq savo kulturq, ir tuo laiku, kai gyve
nanciuose Lietuvoje suomiuose vi€spatavo akmens 
gadynes kultura, prusai ir kiti aisciai, kaip antai: 
ziemgaliai, kursiai, lietuviai ir k ttos tautos buvo pa
siek~ aukstq metalq kulturos laipsni" (8. P. 62). ,Bal
tiskojo tipo zalvariniai kirviai ir ,gyvatgalviai kap
liai" ( . .. ) yra siejami su baltq ·( ... ), tame tarpe ir lie
tuviq genciq junginiq formavimosi pradzia ( ... ). Sio 
laikotarpio Lietuvoje laivinius kirvius ir virvelin~ 
keramikq, 0 taip pat gyvulininkyst~ bei zemdirbyst~ 
vyste atkeliav~ nauji etniniai junginiai, kurie cia 
veliau ir sudare baltq etninius gentinius junginius" 
(9. P. 18- 19) . ,Apsigyven~ Lietuvoje aisciai drauge 
su nauj a medziagine kultura ( .. . ) atnese i Lietuvq 
ir naujq religinj kultq ir pareiske H ne tik mokslq 
na grinejama medziaga: istorija, tautosaka, bet ir kai 
kuriomis archeologinemi·s li~anomis" (153). 

Uz savo , prosuomiSkqjq" teorijq P. Tarasenka bu
vo ikritikuotas ir apkaltintas rusq archeologq ideolo
gijos !taka (8-e), nors, kaip mateme, siai teorijai pa
grj,sti jis naudojosi iSimtinai lietuviq tyrinetojq dar
bats, o rusq tyrinetojq nuomone remesi, siekdamas 
irodyti dabartinese slavq zemese aptinkamos kultu
ros baltiSkqjq prigimtj. Taigi smugis ne i tuos vartus. 
Antras smugis pro sali- priekai:stas del teigimo in
doeuropieciq kalbq tautas atvykus i·s Azijos, o ne iS 
Europos (8-e), nors P. Tara·senka yra pabrez~s, jog in
doeuropieciq protevyne- Vidurio Europa, is kur in
doeuropietiSkoji ikultura nukeliavo i Pietq Europq ir 
Indijq (46; 92). 
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P. Tarasenka - ,normanistines" teorijos salininkas: 
,Greitu laiku normanai - variagai isistiprino visame 
kelyje, kuris nuo Baltijos jllros ejo Nevos, Volcho
vo, Dauguvos ir Dniepro upemts. Visame tame kely
je normanai isteige gynimosi piliq ir prekybos fak
torijq, isitvirtin~ paveike i politini suomiq ir slavq 
tautq gyvenimq, sukiire IX simtmety valstyb~, kuri 
del variagq tautinio vardo ,rus" bei , ruosi" ir ga
vo Rusijos vardq, o jos gyventojai- ivairios slavq 
tautos ir asimiliavusioji su jai,s suomiq tauta - tapa 
vadinami rusais" (114). 

,Baisiqjq" normanq- ,jurq plesikq" - santykius 
su Lietuva nusviete taip: 

,N ors i!Storiski saltiniai pazymi, kad normanai dar 
velesniais laikais gyveno nekuriuose Lietuvos mies
tuose, bet tai buvo ar valdovq-kunigaik sciq samdyti 
kariai, ar ramils sveC:iai pirkliai ( ... ). Tuo budu, bai
sus kitiems krastams senoves normanai visai nebu
vo baisu's senoves lietuviams, kurie deka savo aukS
to poJitinio susiorganizavimo ir kulturines paiangos 
sugebejo atstspirti normanq puolimui ir vesti su jais 
ramius prekybinius santykius" (114). 

Paradok>salu, bet ne kolegos archeologai !vertino 
P. Tamsenkos triiisq, o vi,suomene, ypac jaunimas 
ir .. . Lietuvos Tarybq Socialistines Respublikos AukS
ciausioji Taryba, kurios Prezidiumas , uz didelius 
nuopelnus, tyrinejant lietuviq tautos senoves pa
minklus ( ... ), 1958 m. kovo men. 1 d. lsaku suteike 
Kauno M. K. C:iurlionio vardo dailes muziejaus 
moksliniam bendradarbiui P. Tarasenkai Lietuvos 
TSR nusipelniusio kulturos veikejo garbes vardq" 
(752; 775). 

,Nesu archeologas mokslininkas, archeologijos 
mokiausi ne kokioje aukstojoje mokykloje, o is sa
vo draugo piemens Pilimono, senelio Ylos ir, svar-
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biausia, iS paci4 gyv4 senoves paminkl4. Toks mano 
pasirengimas padare mane romantiku. Nors roman
tizmas iS dalies nera svetimas net ir matematikui, 
bet archeologui jis ypac reiksmingas" (35). 

,,Kelias nebuvo rozemis klotas. Myledamas ar
cheologijq, as bijojau bilti formalistu- muziejinius 
a:pdulkejusius eksponatus-daiktus rinkti, sisteminti 
juos pa·gal medziagq, tipq, laikq. Svarbu buvo pazinti 
iS j4 :lmog4- jo ,dilsiq"- dvasin~ kultilrq. Tam 
vien archeologijos mazai, reikalinga dar etnografija, 
folkloras, ka.lba. Teko dar daug dirbti, kad il:ikrai iS 
kiekvienos senoviskos sukeles galetum pazinti visq 

.. epochq,- kad ji ir pasakas sekt4, ir dainas dainuo
tl.l" (626; 819). 

,Galvos uz .savo teiginius neguldau ir, jei kuriuo 
naujai keliamu iklausimu sudominu archeologq 
mokslininkq, ir jis to reiskinio paaiSkinimui sukurs 
naujq, rimtesniais argumentats paremtq hipotez~ ar 
suras tikrq sprendimq, tai otuo tik dziaugsiuosi, kad 
padejau iSaiSkinti kokiq praeities pa.slapti" (35). 

2. UTERATO DUONA 

Rimti, pripazinimq peln~ mokslininkai paprastai 
raso rimtus veikalus nedideliam rimt4 :lmoni4 ratui, 
tos paCios srities specialistams, kitaip tariant, kole
goms ir visiSkai numoja ranka i mokslo populiarini
mq, matyt, baimindamiesi, kad tai, neva, pakenksiq j4 
moksliniam prestizui. Dvigubai apmaudu, kai skai
tydamas vienq ar kitq istorini mokslini veikalq, jau
.ti jo autori4 turint dievo dovanq -literato gy.slel~, 
kurios jirS nesiryzta panaudoti. Deja, rimti mokslinin
ikai paprastai nelink~ ketsti savo amplua. 0 litera
tai, rasytojai dazniausiai, net ir rasydami ,istorini 
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romanq", visq demes! sutelkia i literatilrin~ kilrinia 
formq, laisvai interpretuodami istorini jo turini, ko 
nie!kada nedrtst4 padaryti 1storikas profesionalas, zi
nantis, kokia kaina atkuriami seniai uzmarstin nu
ej~ vaizdai. .. 

Taigi ne taip lengva suderinti profesines zinias ir 
literaturinius gabumus. Petras Tarasenka - isimtis. 
Labai ilgq laikq jis buvo vienintelis archeologijos ir 
istorijos maksl4 papuliarintojas Lietuvaje. 

Kadel staiga jis, gana smarkiai apriboj~s moks
lin~ veiklq, persimete i moksla papuliariqjq litera
tilrq? Pirma priezastis, kad diplomuati specialistai iS 
ja saipesi, kaip iS romantiSka megejo, nelai!ke ja teo
rijll rimtamis. Antroji sus~jusi su ja darb4 pavelde
jimu: nesant tiesiagini4 tpedinill (vaikai pasirinka 
technines specialybes, a anilk4 P. Tarasenka netu
rejo), !kurie bilt4 galej~ perimt,i jo sukauptq patirti 
ir testi pradetus darbus. P. Tarasenka nutare isu.l!
dyti makinius, kurie, kaip ir jis, mylet4 Lietuvas is
torijq ir maket4 ,skaityti praeiti''· Jis labai myleja 
vaikrus, labai mega vesti jiems ekskursijas muzie
juje, prasomas mielai vykdava i makyklas ar kras
totyros bilrelius, kur bildava kvieciama:s papasakoti 
,apie nuostabiq Lietuvas praeiti", a veliau jau kaip 
idomill knyg4 autarius. Ir v:aikai ji myleja: bilriais 
sekiodava iS paskas, prasydami ,pasekti pasakq" ... 
,Vaikai ir archeolagija- dvi paskutines mana mei
les. Ir dvi pirmutines. Kai as tilpciaju apie kaki pi
liakalni, vaikai suskrenda kaip varniutkai ir nebepa
leid:Z:ia man~s. Jie- mana talkininkai" (776). 

Taip ant Nemencines piliakalnia, kurt 1952-
1954 m. kasineja archealagai Regina ir Prana.s Kuli
kauskai, ji ,atrada" vaik4 rar8ytaja A. Liobyte. Atra
do literatilrai. ,Kri~sta mama"-:- .taip jq vadino P. Ta
rasenka- skatina ja literatilrinius sugebejimus, 
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domejosi darbais, patarinejo, riipinosi jo knygq iS
leidimu. 

,Mano tikslas- archeologijq padary.ti gyvu moks
lu, kad jis bi1tq idomus ne ti'k istorikui, bet ir visiems 
tevynes praeities myletojams",- kalbejo P. Tarasen
ka (743). Sio tikslo siekti jam labai padejo A. Lio
bytes nuosirdiis padrqsinimai: 

,Labai noreciau, kad neslopintumete savyje pasa
kotojo ir praeiil:ies zinovo talento" (672). 

,As su nerimu ziiiriu i vokq, iS kurio matyti, kad 
Jiis tebedirbate muziejuje. Nors Jiis ten is tikrqjq 
labai reikalingas, bet dar reikalingesnis esate tiiks
tanciams miisq jaunuoliq, kuriems sugebate papasa
koti idomiq ir neZinomq dalykq. Todel, susimildamas, 
nebevarginkite sav~s muziejaus darbu, seskite prie 
rankrasciq . .. " (672). 

,Vakar iSsiunciau Jums recenzijq ir laiSkq, o 
siandien esu nerami. Galbiit Jums atrodys, kad mii
sq reikalavimai per dideli, kad blusinejame tekstq 
per smulkiai, kad tarp mano ir recenzento minciq 
esama priestaravimo. Dar kartq pra8au- nekreipki
te demesio ! visas smulkmenas, pa,galvokite tik apie 
tuos dalykus, kurie atrodys Jums il:eisingi, priimtini 
ir knygos labui naudingi. Be to, neu:Zmirskite, kad 
mes labai norim siq knygq isleisti ir labai pra.So
me Tamstq neatsisakyti padirbeti su rankrasciais kan
triai ir iStvermingai, kaip Jus mokate" (673). 

Literatiiriniai P. Tarasenkos sugebejimai atsi
skleide jau ankstyvuosiuose jo ra&tuose. Tiesa, dau
gelyje rankrasciq, o ypa.c laiSkuose pasitaiko nema:Za 
vertiniq is rusq kalbos (visi·skai nenuostabu,- juk 
dar taip neseniai gyventa Rusijoje), pvz.: , ... iS kur 
ga.Ietum turert.i medziagos manim ruosiamam placia
jam ,Lietuvos archeologiniam zemelapiui"; ,pilia-
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kalnis labai suardytas arimu"; ,nebudamas giliu spe
cialistu, negal1u sakyrt:i, ant kiek programa tinka sta
tomui manim tikslui" ir pan. Vis tik, ruosiant 
straipsnius spaudai, panasi-q nesklandum4 budavo is
vengiama ir jau visu zavumu atsiskleisdavo P. Ta
rasenkos poetiskai aprasomi vaizdai: 

,Gra:li Neries upe, grazi ir Sventoji! Sviesia ir 
salta vaga vingiuoja jos tarp kalnq kalneliq, miest-q 
miesteli-q ir nebesuskaiJtom-q placios Lietuvos kaim-q. 
SkaisC:ios bangos liuliuoja dainuoja ar patylomis su 
aukstais krantais snab:ldasi. 0 krantas, tamsiu miSku 
apaug~s, stovi, lyg ko susimqst~s: atidziai klaUJSo 
bang-q ir ilgai jas draugiskai lydi. Tai kaiin ko i.Ssi
gand~s, is karto nuo upes nubega salin ir sustoja, tai 
.yel, pasiilg~s bang-q daineliq ir draugo kalno para
mos kitame upes krail!l:e, meta.si vienas ! kitq. Kruti
nemis UN suspaudzia ir bangoms laisvai dainuoti ne
beleidzia. Pyksta bangos, uiia ir marma, ir skubinasi 
i lygiq platumq" (49). 

,Kalnai ir kalneliai, skersai ir iSilgai iSmetyti po 
visq Ryrt:-q aukstaiciq plotq, ypatingq, neiSdildomq is
plidi palieka. Tai lyg kq tik begusios viena paskui 
kitq galingos jurq hangos ir staiga, pikitojo burtinin
ko uzkeretos, sustojo. 0 kur dar aukstaiciq krasto 
girios? Placiai jos po visus aukstaicius yra iSsisklei
dusios. Linksmai subega jos i aukSC:iausiq kalnq vir
slines, tyliai tarpukalnese slepia,si, prie ezerq ir upi-q 
meiliai glaudziasi" (193). 

,Ypac malonu keliaUJI:i ryrt:q aukStaiciq vieskeliais. 
Vinguriuoja, rangosi jie lyg Zalciai ivairiomis kryp
timis tarp k.aln-q ir ezer-q. Kitas, zilirek, !sidrqsin~s 
Ziebia tiesiog per auk:Stas kalvas, bet kur nors klo
ny uitinka eierq ir, nedri·sdamas jo perkirsti, pasu
ka i Sa.li, sliejasi prie jo krantq, 0 paskui, lyg susi
gect~s savo bejegiskumo, neria i miskq" (1. P. 123). 
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RamantiSki jausmai apimdava makslininkq, megi
nanti praskleisti dulketas praeities uzdangq, ir vie
taj iprasta paminklo aprasyma ant papieriaus gule 
paetiski ivaizdziai: 

,Tylu ir nyku dabar ant auk.St4, tamsaus praei
ties n1ka apdengt4 piliakalni4 virsuni4. Taciau ar 
tai but4 ·sauletaje dienaje, ar tamsiaje naktyje, j4 
lankytajas iSgyvena kazin kakiq ypatingq, sunkiai 
atpasakajamq nuataikq. Atrada, kad visas piliakalnis 
pilnas kazin kaki4 neaiSki4 butybi4, kurias, ne'tio
damos cia esancia svetima :lmagaus, kaip seseliai 
slall'kiaja aplink ji. Stai keli, susibur~ prie piliakalnio 
virs11nes krasto, kazin kq atidziai talumaie seka. kiti 
isikib~ ka:lin kq sunkiai per piliakalnia virsun~ ri
ta, a nua piliakalnia pa.Slaites kapia i virs4 visas se
seli4 burys. Visur, kur tik atidziai pa.Zvelg.si, juda, 
dirba paslapting4 ,nebuveli4" buriaL 0 atidziau pa
siklau~ piliakalnyje auganci4 medzi4 lap4 asima, is
gilisime protarpiais ir kazin kakius .svetimu.s, neaiS
kiu.s gar.sus: ir sunkius dusavimus, ir graudzius vai
tajimus, ir ramius, stiprius vyriskus balsus, ir links
fill dain4 aidus" (45). 

Be sita vidinia nusiteikima, be fenamenalaus su
gebejima ,keliauti pa p:raeiti", jis nebilrt:4 galej~s pa
rasyti ne viena grazinia kurinia. 0 juk visas ja kny
gas alsuaja takiu gyvumu ir pasi:lymi takiu tikravis
kumu, tarsi ivykiai bllt4 perteikiami betarpiSka j4 
dalyvia, tie.siaginia liudininka. 

,Autarius, remdarnasis archealaginiais kasineji
mais, tarytum restauruaja tam tikra Lietuvas regia
no krastav.aizdi, ja fane piesia sava heraj4 charak
terius, suteikdama·s ivykiams ir :lmani4 veiksmams 
istarinia ir meninia itai.guma" (746). 

,Geriausia.se sava apysakase jis pasirade kaip ta
lentingas pasakatajas, sugebqs vaizdinga ir papras-
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ta kalba piesti ne tik panoramm1 praeities gyveni
mq, bet ir kurti intriguojancias situacijas, skverbtis 
i veikejq vidini pasauli" (746). 

,P. Tarasenkos knygos para5ytos lengvu, gyvu, 
nuotaikingu stiliumi. Per daug nesigilindamas ! sa
vo veikejq psichologijq, rasytojas megsta romantis
kai paidealizuoti praeities buiti ir :Zmogq, istorijoje 
paieskoti humanistiniq, patriotiniq, protq ir darbq 
aukstinanciq idejq" (770). 

Taciau pripazinimas atejo ne iS karto: netiketas 
posukis i literatiirq nustebino ir suglumino netgi vi
suomen~, todel pastebimas nuomoniq priestaringu
mas pasirodzius pirmajai beletristinei P. Tarasenkos 
knygelei ,PraeHies vartai" (13). Jai siuzetq padikta
vo kasdienybe- Velikuskiq piliakalnio kasinejimai, 
kuriuos labai mego lankyti ir stebeti vaikai. P. Tara
senka ir pradejo nuo dokumentinio tyrinejimq apra
symo, nejucia pamazu H paversdamas groziniu kuri
niu, fantastiniu pasakojimu a pie tris vaikus- Mariq, 
Jonq ir Val~,- atsidurusius giliai praeityje ir tapu
sius pirmykstes genties nariats. Skaitytojas supazin
dinamas su akmens amziaus gyvenvietes jranga, pir
myksciais verslais, tikejimais, vestuviq ir laidotuviq 
ape~gomis, zodziu, su seniai i praeiti nugrimzdusio
mis realijomis to gyvenimo, kuri su dabartimi risa 
trys knygoje iSryskintos gijos: vaikai turi perimti 
patyrimq is suaugusiqjq; :Zmogus turi suvokti pasau
lio vystymosi esm~, perimdamas visos :Zmonijos pa
tyrimq; mokslininkas viskq turi isbandyti pats, kad 
tiikstanti kartq patikrinta jo hipoteze virstq mokslu. 

Ir stai spaudoje pasirode atsiliepimai apie kny
gq: 

,lki siol pulkininkq P. Tarasenkq pazinojome kaip 
kariq svietejq ir archeologijos megejq. Pastarojoj 
srity jis yra nudirb~s nemazai svarbiq darbq. Be 
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kitq, attlik~ ivamus kasinejimus. Vienas paskesniq 
P. Tarasenkos kasinejimq atliktas 1933 metq vasa
rq. Tame laike P. Tarasenka yra atrad~s labai svar
biq musq krasto ,senienq, kurias buvo parod~s pla
ciajai vi,suomenei jo suruoSI:oj archeologijos paro
doj. 

Greta kasinejimq P. Tarasenka dar rankiojo ir 
padavimus is musq piliakalniq praeities. Sie padavi
mai paskatino archeologq imtis rasyti ne hk mokslo 
pastabas, bet ir apy;sakas jaunimui iS priesistoriniq 
Lietuvos laikq. Sumanymas, be abejo, sveikintinas, 
ypac, kad tiek maza tera pas mus tos ri1Sies ra:Si
niq. Gali sak)'il:i, jq beveik visiskai nera. Musq se
nov~ savo dailiojoje Hteraturoje tera vaizdav~ tik 
kitatauciai. 

:Linant P. Tarasenkos 2edagogin~ praeit!, galima 
buvo tikebs, kad jo plunksna a.tvaizduos t i k r q 
musq senov~. Juk niekas kttas taip apciuopiamai ne
pajunif:a zilos praeities, kaip archeologas, ciupinejantis 
savo rankomis iS nezinios atraustas didybes lieka
na.s. Bet, pasirodo, viena reiSkia senov~ tirti ir visai 
kita- meniskai, literatiskai jq vaizduoti. Cia ran
dame thluai stambiq spragq. 

Pirmuciausiai, pats apysakos turinys jauno skai
tyrtojo negali itikinti. Fantazijavo Flamarionas, fan
tazijuoja Wellsas, bet jie savo fantazij as padaro ti
ketinas. P. Tarasenka, berods, tuo ne nesirupina. Jis 
staciai palieka savo apysakas didvyrius-vaikus ar
chealogo iskastame griovyje ir to jau u:litenka, kad 
jie atsidurtq tolimoje praei.Jtyje. Si spraga labai kliu
do jaunam skaityitojui tiketi visam tam, kas toliau 
parasyta. 0 toliau parasy.ta dar tai, kad senoves lie
tuviai il:urej~ buti kvailoki, naiviai prietaringi, ture
jo bijotis ateities ir buti kerSI:ingi. Sitaip, manau, 
turi atrodyti ttk Afrikas laukiniai, bet ne tie, ku-
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riq kapq iskasenos rodo jq aukstq kullturq. Kita ver
tus, senoves lietuviq garbinimas m.irusiq (nek.rokul
tas) buvo ne kas kita, o tikejimas ateitim.i, bet anaip
tol ne baime josios. 

Zodziu sakant, geras sumanymas ivykdy,tas ne per 
gerai. Manding, daug geriau butq buv~, jei pana5ias 
tema.s ir uzdavinius vykiilltq ne vienas, bet du au

'~toriai: archeologas ir jaunimo rasytoja.s-menininkas. 
Reikia manyti, kad mokslo zinios tada butq jvilktos i 
tikrai vykusiq apysakos formq" (13-e). 

0 stai kita nuomone: 
,Tai itin maloni jaunimo litera.turos viesnia: to

kio ianro originates knygos nesame dar turej~. Jos 
autorius, visiems zinomas archeologas P. Tarasenka, 
jau seniau, be savo specialybes veikalq, yra dav~s 
musq literaturai ir praistorijos populiarizacijos da
lykq. Dabar jis prabilo i vaikus ta pacia tema, tik 
jau beletristine forma ( ... ). Autorius labai vykusiai 
ipina fanta.stinj senoves vaizdq i esmeje realistinj sa
vo kfuinj ( ... ). Meistriskai supintas siuzetas daro siq 
knygel~ vienu jdomiausiq kuriniq, jvedanciq vaikq ir 
jaunuoli i istorijos mokslq. Tai didelis, grazus moks
lo populiarizacijos Zingsnis" (13-a). 

Antra.s zingsnis- 1939 m. isleista apysaka jauni
mui ,Perkuno sventykloje" (11). Jau esame aptar~ 
mokslin~ sios knygos problemq - senoves lietuviq 
raSto egzistavimo problemq. Literaturinj knygos siu
zetq sudaro istorijos mokslq profesoriaus Kalniecio ir 
jo asistento Mailiaus nuotykiai Kernaveje ir nuo
stabiis atradimai viename is piliakalniq. leskodami 
,Mortaus- dievq tarno", apie kuri iSskaite ant vie
nos apyrankes ornamento, pedsakq, jie atrado angq 
i pozemj, o tame pozemyje -auksin~ Perkuno sto
vylq, priesais kuriq aptiko akmenq aukurq, Krives 
,Mortaus- dievq tarno" griaucius ir ,juodqjq bur-
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.tq knygq ", parasytq lietuviSkais rastazellikliais; joje 
perskaite dievo Perk1ino testamentq Lietuvai ir lie
tuviams. 

Apysaka inrtriguojanti, kupina paslaptingumo, ku
ris ypac traukia jaunimq ir, zinoma, skatina paciam 
tas paslaptis issiaiskinti. Vos ne moksline fantastika 
su detek-tyvo elementais! 

Bet ir vel uipuole recenzentai: 
,Tiesq pasak.ius, apie bet kokius litera1iirinius lai

mejimus Cia netenka net ir kalbeti. Autorius to ir 
tikslo visiSkai neturejo. Tik jau, veikaleliui duodant 
apysakos vardq, kaZkaip dalykas susiejamas tuojau 
su literatiira. Betgi, antra vertus, jaunimui si knyge
le bus daug prieinamesne, negu koks archeologinis 
straipsnis ar veikalelis, ir jis cia ras pakankamai me
dZiagos susipazinti su pagrindiniais kai kuriais pro
istores klausimais" (11-a). 

Bet juk skaitytojq supazindinimas ,su pagrindi
niais proistores klausimais" ir yra beveik visq P. Ta
rasellikos beletristiniq kiiriniq tikslas, o jq grozine 
forma yra tik sqlyga tam tikslui pasiekti, tai yra pa
ciu prieinamiausiu blldu sudominti skailtytojq Lietu
VOS istorija. 

Toliau seke 1939-1956 metai- juodasis Lietu
vos istorijos puslapis. Kaip sakoma, ginklams zvan
gant, miizos tyli. Tylejo ir P. Tarasenkos mllza, vi
sus septyniolika metq tylejo, ir tik 1956-aisiais vel 
suskambo jos arfa, si kartq labai garsiai, atnesdama 
tikrq slov~ savo globotiniui, kurio knygos ,Uzburti 
lobiai"(16) pasirodymas pastate jos autoriq salia di
dziqjq Lietuvos literatq. 

Dr. R. Rimantienes liudijimu, ,Uzburtus lobius" 
P. Tarasenka buvo paras~s dar pries karq, bet tuomet 
si knyga nebuvo iSleista. Spausdinant jq tarybiniais 
metais, autoriui teko kai kq tahsyti. Kq biitent, sun-
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ku pasakyti, nes neisliko pirmasis variantas. TaCiau 
tai, kq iSvydo skaity;tojas, buvo tikras kurybinis lai
mejimas- gulbes giesme, skirta gimtinei, jos isto
rinei praeiciai, archeologiniams paminklams ir gy
viems dvasiniq turtq saugotojams- :Zmonems. Ir, 
nors per,sona:lq net kurti nereikejo,- su jq prototi
pais autorius buvo paiistamas asmeniSkai,- tai nera 
autobiografine apysaka. P. Tarasenka cia tik tre
ciasis asmuo, stebetojas, todel vaikq- Petro ir VIa
do- nuotykiuose, ieskant uzburtq lobiq, a pie ku
riuos pripasakojo senelis Yla, nereiketq ieskoti P. Tc_
rasenkos autobiog~afiniq detaliq (j,au sakeme, kad 
knygoje aprasytq ivykiq laikas sutampa su jo mo
kytojavimo Alantoje laikotarpiu). 

AlantiSkiams ,Petro Tarasenko.s vardas ( ... ) yra 
b~angesnis nei kitq istorikq ir rasytojq" (16-f). Jie, 
skaitydami siq knygq, iSkart atpazino savqj! mies
teli: 

,Daug gerbiama·s brangus jaunystes drauge Pet
rai, 

Sirdingai dekojame uz dovanotq knygq -labai 
patenkinti tokia brangia dovana- jaunystes pnsi
minimais. Sirdingai dekojam, kad ir senatvej neuz
mirstat musq ( ... ). 

Kai gavome knygq, ir suzinojo daugumas kaimy
nq, labai Zingeidavo ( ... ), pr.aso duot paskaityt ir 
kur jos gautl nusipir~ti. Ylos sunus suzinoj~s atejo 
paskaityti. Reikia, sako, mana anukams isigyt to
kie rastai ( . .. )" [J. Siminkevicius] (700). 

,Brangus prieteliau Petrai, 
Skubinu iSreiksti savo nuosirdziq padekq uz va

kar gautq dovanq ,Uzburti lobiai": Tikrai nepatike
si, padarei man dideli malonumq. Jau mano :Zmona 
suspejo perskaityti keletq skilciq ir sako, kad tai 
idomu paskaityti ne tik vaikams, bet ir suaugusiems 
Ypac malonu man prisiminti vaikystes dienas, tas 
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visas vietoves ir Zm.ones, ir ivykius jau tolimos pra
eities laikl! iS savo gimtojo ,miestelio" [V. Vir:lonis} 
( ... ) (732). 

0 stai, kaip apie knygq atsiliepe rasytojas Juo
zas Baltusis (1909-1990): , ... Taip, nuotykiai Lie
tuvoje! Ir dar kokie nuO!I:ykiai, kuriuos skaitai, neat
plesdamas akiq nuo knygos, tiktai pats atsiplesdamas 
nuo kedes ir nuolat pasokdamas iS susijaudinimo del 
knygos herojll likimo, kn1pteledamas is dziaugsmo 
del ryskaus vaizdo, sviesaus jumoro, ziburiuojani':io 
visoje knygoje, vaizduojamqjll ·zmoniq sielos gro
zio. 0 perskairt~s giliai atsikyepi ir iStari su dekingu
mo jausmu autoriui: ,Svarus darbas!" (16-a). 

Tiesa, kaip visuomet, buvo ir priesiskai nusitei
kusiq. Antai ,Komjaunimo :tiesoje" pasirode recen
zija, kurios autorius knygos personazus iSvadina ne
tikroviskais, tautosakos motyvus - neoriginaliais ir 
net nebiidingais, apkaltina jos autori4, kad tas visq 
demes! nukreip~s i pinigq lobi, kuri troksta rasti 
vaikai: ,Vargu, ar tai sveikintinas autoriaus spren
dimas. Juk jaunieji skaitytojai, susizavej~ tokiais 
nuotykiais ir bandydami juos pakartoti, gali atnesti 
ialq archeologijos mokslui" (16-e). Labai neatidziai 
skaite sis recenzentas apysakq, jei neatkreipe deme
sio i jos autoriaus priesakq, istartq vieno herojaus 
liipomis, kuris buvo skirtas visiems vaikams - ir 
knygos personazams, ir jos skaitytojams: ,Toliau, 
vaikai, irgi rinkite, jei kur rasite zemes pavirsiuje, 
senoviSkus daiktus. Mes juos ! Vilniq Lietuviq Moks
lo draugijai issiqsime. Tik nieko nekasinekite, kas
dami jus sunaikinsite senoves paminklq, o mokslui 
labai svarbu ne tik daiktai, bet ir visa kita: kur jie 
rasti, kokiomis sqlygomis ! tq vietq pateko. Ivairius 
senoves paminklus gali kasineti tik archeologai" (16, 
p. 73-74). Nepastebejo recenzentas ir visos apysa
kos pagrindo - dvasinio uztaiso, pagr!sto begaline 
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meile teviskei, jos :lmonems ir jll puoselejamai kul
tilrai. Autoriaus zodziais tariant, ,sie surasti uzburti 
lobiai - tai nera medziaginiai turtai, bet teVll mums 
paliktas seniai pramstos sviesos ir laisves troskimas" 
(16-b). 

Sakoma, kad vaikll lilpomis kalba tiesa. Todel pa
ti teisingiausia kritika - jaumUll skaitytojll issaky
toji. 

Stai kok! epizodq prisimine dr. R. Rimantiene: 
,Kartq, uzejusi ! knygynq, buvau liudininke tokio 
pokalbio. Dvi mergaites rinkosi, kq padovanoti drau
gei. Viena dairesi po lentynas, antroji nu.siciupo pa
vartineti , Uzburtus lobius" ir sako pirmajai: ,lmk 
sitq". Matydama anq dvejojant, u:ltikrintai pridure: 
,lmk, nieko geresnio tu nerasi, todel, kad geresnes 
knygos nera ir negali bilti!" 

Belieka tik pridurti, kad knyga buvo iSversta i 
'latvill, estll bei IUSll kalbas. 

Tais paciais metais pasirode dar viena mok.slo 
populiarinimo knyga- ,Didzilljll Tyrulill paslap
tys". Tai- savarankiskll straipsnelill, skirtll iVairiems 
archeologijos klausimams, rinkinys. Juos visus i vie
nq visumq jungia tai, kad visas mokJSlo problemas 
sprendzia vaikai. Taip knygoje isreikstas P. Tarasen
kos noras, kad moksleiviai, susibur~ i krastotyros 
burelius, patys keltll mokslines hipotezes, ryztllsi ty
rineti praei.ties paminklus ir apie savo tyrinejimll re
zultatus informuotll i moksleivill konferencijas susi
rinkusius bendraamzius. 

Knyga sudomino ne tik vaikus, bet ir suaugu
sius. Stai j1.l atsiliepimai: 

,Knygos autorius sumaniai leidzia veikti jaunie
siems istorikams, pats sau palikdamas tariamai ne
ZYffill ivairill kelioni4 dalyvio ir tll kelionill metu at
rast4 kai kurill archeologinill paminklll reiksmes bei 
j4 vertes aiSkintojo- komentatoriaus vaidmeni( ... ). 
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Tokia zilosios ·senoves- istorinill ivykiq ar pa
minklll aprasymo forma yra ne tik originali bei ido
mi, bet, svarbiausia, jauniesiems knygos veikejams, 
o taip pat ir skaitytojams leidzia pareiksti savo ini
ciatyvq, aktyviai dalyvauti mokslo tiriamajame dar
be. 

Taigi siuo atzvilgiu naujoji P. Tarasenkos kny
ga turi didel~ pedagogin~-auklejamqjq reiksm~ ir 
vienodai vertinga tiek mokytojams-aukletojams, is
torijos destytojams" (1-e). 

,.Noredamas paskatinti besimokanti jaunimq pla
ciau susidometi musll krasto archeologiniais pamink
·lats ir senoves lietuviq kultfuos palikimu, P. Tara
senka, gana savotiSkai prisitaikydamas prie jaunojo 
skaitytojo psichologijos, panaudoja pacias ivairiau
sias mokslines med:Z.iagos perteikimo forrnas" (1-c) . 

. . . ,. 1956 m. parengiau ir pateikiau Grozines lite
ratures leidyklai istorin~ apysakq jaunimui ,KoVll 
ikarstyje" is koVll su kryziuociats 1351-1362 m. 
laikotarpio" (122). Po metll- 1957-aisiais- pa.sirode 
istorine apysaka ,Pabegimas" (1 0). Greiciau.siai, tai 
ta pati knyga, nes sutampa aprasomll ivykill lai
kas, galbut tik apysakos pavadinimas buvo pakeis
tas. Knygos siuzeto pagrindas- lietuvill priesinima
sis kryziuociq jega brukamam krikstui ir Didziojo 
Lietuvos kunigaikscio K~stucio pabegima.s iS kry
ziuociq nelaisves Marienburgo pilyje, padedant ze
maicill bajoro Skomanto s1lnui Alpui. Sis faktas pa
imtas is Vygando Marburgiecio ,Kronica nova Pru
tenica: Scriptores rerum Prussicarum" (1934 m.). 
Knygoje panaudotos citatos is kryziuocill kronikll 
vercia pasitiketi apysakos autoriaus kompetencija is
toriniais ktlausimais, neleidzia abejoti aprasomlljll 
ivykill tikrumu. Kadangi nusvieciami dokumentais 
paremti istoriniai laikai, taigi rasytiniams saltiniam.s 
atiteko pirmenybe pries iki siol P. Tarasenkos taip 
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Gimtoji Alunta. 



P. Tarasenka (pirmas i! de!ines) su bendramlnciais lvaigo gimtqslas apy· 
linkes. 1912 m. 

P. Taril.senka Pirmojo pasaulinio karo metals. 1914-1915 m. 

P. Tarasenka- Dwelq prapor!cikq mokyklos kursantas. 1915 m. 
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P. Tarasenka Pirmo jo pasaulinio 
karo metaiiJ. 1915-1916 m. 

P. Tarasenka (vlrluje) su kovq 
draugals. 1917 m. 



M. Jaropolskaja. 1916 m. 



M . Jaropolskaja. 1911 m. 



P. Tarasenka Opo~

kofe. 1911 m. 

P. Tarasenka lr M . Jaropolskaja-Tarasenk iene vesluviq dienq. 1911 m. 



Tarasenkq seima su pirmagimiu Nlka/ojumi lr Jstikimuo}u Lellu. Uk
merge, 1921 m. 
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Auk!tt~fll Karlnlnktl kur/Jll Atestatcu. 1922 m. 





Kapitonas P. Tarasenka, K/alpeda, 1924 m. 



P. Tarasenka su dukrele Mari}a. Klaipeda, 1925 m. 
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1-asis :t.k . Butegeld:tio pestlnlnkq pulkas. P. Tarasenka- plrmaa 
res. Klaipeda, 1925-1926 m. 
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I!eidamas 1 atsargq, P. Tarasenka gavo pulklninko laJpsnj. 1932 m. 



Paradines Lietuvos armijos karininko uniformos didas. 

Draugq dovana - nuotraukq aibumas su dedikacija: ,.Pulkininkui P. Ta 
rasenkai P.L.P. Karo Mokykioje praleistos tarnybos atmlnimul. Karo 
Mokyklos Virsininkas ir Karininkai. 1932 m. X/.26. " 



Draugq dovana -lalkrodis su dedikacija: .,Miisq mielam bendradar
biui Pulkininkui Tarasenkal. Vyr. §t. spaudos ir §vietimo sk. karlnin
kal. KaUJ~Cm, 1932.XIJ.1 ." 

Draugq dovana- ra!ymo reikmenys su dedikacija: .,Kovos ir bendro 
darbo draugui Majorui Tarasenkal . ButegeJdieC:ial. Klalpeda, 1926.11.2'1." 



Siame name kurl laikq gyveno Tarasenkq selma, perslkelusi Kaunq 
1926 m . (Fotograluota 1996 m.). 



.. 

Nuosavas Tarasenkt{ namas Kaune, Tvirtoves Alejoje. 192'1 m . 

. . . i r 19'15 m. 



Tarasenkq !elma prle savo namo. 1927 m. 

Atialos (l~ kaires 1 deAin~); Natalija, Marlja, Nikalojw. 1928 m. 



P. Tarasenka savo vynuogyne. 1940 m. 



P. Tarasenkos sodintas qfugJas. 
Dabar atsk1ar~s ui katmynq tvo· 
101 . .. 1996 m. 

N. Tarasenka114 prle tevo sodinto 
rlelutmecHio. 195'1 m. 



.. .lr 1996 ·m. 
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P. Tarasenka Jabal mylejo !unls. 1955 m. 



Paakutlnioji dukreles Marijos nuotrauka. 1932 m. 



Natallja ir Nlkalojus TarQSenkos. 1940 m. 



. .. 1942 m. 



Tarasenkq ielma pcle savo namo. 1942 m. 



Natali}a TatCJ3enkalte- glmnazlste. 1942 m. 
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... Jr Kauno ,Ragutlo" alaus daryklos technologe. 1980 m. 



Kelione po Zemaltlfq. P. Tarasenka (stovl antraa ll kalres) prie D. Pol
kas Baubllo. 1925 m. 



Velyk!Uklq piliakalnio (Zarasq r .) kaslnejimai 1933 m. Prlekyje
Nikalojus Tarasenka. 



Velykldkiq plliakalnis (Zarasq r.) 1933 m. Gimnazistai- knygos 

.. Praeltles vartal" personazq prototlpal. 



Velykwkiq piJJakalnlo (Zarasq r .) tyrejaJ. 1933 m. Centre su kari 
ntnko unllorma- P. Tarasenka, jo ddineje- Jstorike-kartogr:Jle, tuo
mellne glmnazljos mokytoja 0 . Maksimaltiene, priekyje- siinus N ika· 
Jojus. 

,.Vlsi su juo mego keliauli",- Kauno M. K. Ciurllonlo Dalles muzie
jaus darbuotojq ekskurslja 1952 m. P. Tarasenka stovJ pirmas i§ de
sines. 







• ./ senatv~ sunkial beuikopdavo i p/liakalnius, lode! mes karstydavo
mes- matuodavom, brai1ydavom, p/e!davom . . ," P. Tarasenka (de§i
neje) su H. Lizdeniu, tuometiniu Alytaus muziejaus direktoriumi. 

, 



P. Tarasenka veda ekskursijq TSRS VRM Dalnq lr Aokiq ansambliui . 
1952 m. 

Tarasenkq aplanko kraltotyrininkai. 1960 m. 
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Valstyb inis apdovanojlmcm P. Tarcuenkal ui didelius nuopelnus tyrlne
jant Jietuviq tautos senoves paminklus- nusipelniuslo kulturos veikejo 
:vardcm. 1958 m. kovo 1 d. 
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Nuo!irdl kolegq padeka Jaetnan~iam 1 pensi}q P. Tarcuenkal . 1958 m. 



P. Tarasenl<a, J~eidamas I pemi/q. 



P. Stausko ,.Archeologo P. Tarasenkos portretas" . Fotograluota Jj ,.Svy· 
turlo", 1957 m. Nr. 8. 



Pa.skullnysis porlrelaiJ. 





Paskutlnlojl Tarasenkq ilelmos atfala N . Tarasenl<aJM ilelmos amtlno 
poilslo vletoje. 1966 m. 
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megtas archeologines detales: pastarl.!jl.! vaidmuo cia 
tik pagalbinis, siekiant paryskinti to Iaikmecio aplin
kq, buit,i, religin~ pasa\Ne:li.iirq. 

Uzpludo skai1ytoj4 laiskai: 
,D. Gerb. Rasytojau, 
dar taip neseniai dziaugemes ir siltu zodziu mine

jome ,Uzburtl.! lobil.!" turtus. Siandien iS JUSt! sirdies 
ir vel issprunka gyveniman sviesus spindulelis. Jei 
,Uzburti lobiai" primine mums (skaitytojams) daug 
tikrojo irnogiskumo element4, tai ,Pabegimas", pasi
likdamas gana placiu,- pagHeja ( ... ). Mes gi zino
me, kad D. Gerb. Rasytojas ir taip darbais apsikro
v~ ir me14 nastos ne kartq trukdomas. Uztat dar su 
didesne pagarba imame i rankas subranclintq meiles 
teviskei ir irnogui poemq: (A. Silkinis] (720). 

,Per.skaicius Jiis4 parasytq knygq ,Pabegimas", 
mane labai sujaudino tos knygos eiles apie miis4 
protevi4 darbus bei iygius. Kai kur net asaros is
riedejo per skruostus, ir pagalvojau, kad dar atsi
rado tdki4 zmoni4, zinanci4 IDUS4 tautos praeiti ir 
pastangas, kad galejo isleisti tokiq brangiq knygq 
miis4 jaunajai kartai" [A. Knapskis] (666). 

,,Vienu zodziu, knyga patik.s tiek v:aikams, kurie 
domisi Lietuvos praeitimi, tiek suaugusiems, kurie 
myli Lietuvq ir jos istorijq. Be abejo, vi.si kiek nu
simanq mokytojai rekomenduos siq knygq savo mo
kiniams paskaityti, darys viesus knygos aptarimus" 
[V. Mikalauskas] (682) . 

Pranasiski zodziai! P. Tarasenka is ties4 nuolat 
biidavo kvieciamas i mokyklose rengiamus jo knyg4 
,Uzburti lobiai", ,DidZi4j4 Tyruli4 pa,slaptys" ir ,Pa
begimas" aptarimus. ,Mane jaunieji mano priete
liai daznai klausia, kaip as rasau. ,Bijodamas ra
sau,- atsakau.- Bijau blogo pazymio!" Tokio ,pa
zymio" baime yra kiirybinio darbo biitina Sqlyga" 
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(626; 819). 0 kiirybai laiko jis atrasdavo ry.tais: ar
cheologq R. Rimantienes ir A. Tautaviciaus liudiji
mu, P. Tarasenka keldavosi penktq valandq ryto ir 
rasydavo knygas vaikams! . . 0 po to ,skubectavo i 
muziejq. 

P. Tarasenlkos knygos buvo neikainojamas prie
das prie be galo siauro Lietuvos istorijos kurso. ,Ga
biai ir sumaniai papasakotas istorinis faktas neretai 
giliau istringa ir ilgiau gyvena atmintyje, kaip iS 
vadovelio ar kitos mokslo knygos pasemtas" (10-e). 

Tik labai gaila tarybiniq kritikq, kurie, galedami 
nerasyti nieko, vis tik rase recenzijas, persunktas ko
munistine ideologija ir todel dvelkiancias melu ir 
jokiu biidu neatspindincias tikrqjq P. Tarasenkos pa
ziiirq: , ... visa eile jq [knygq], i-Sleistq burzuaziniais 
laikais, para8y.ta svetima tarybiniam skaitytojui dva
sia: ivykiai jose nusvieciami iskreiptai, siekiant ia
dinti ne sveikus patriotizmo jausmus, o ialingq so
vinistini nacionalizmq. Del to su dziaugsmu sutin
kame kiekvienq sios temos knygq, parasytq tary
binio rasytojo tarybiniam skaitytojui" (10-e). 

,Buvo parengta dar viena apysaka- ,I sviesiq 
ateiti", kuri, deja, ,Sviesos" nepamate, o Didziojo 
Tevynes karo metu zuvo ir rankrastis" (35),- guo
desi P. Tarasenka 1957 m., o 1958 m. ji pasirode ki
tu pavadinimu: tai- ,Rambyno burtininkas" (15). 
,Kad tai ta pati apysaka, irodo islikusios dailininko 
Ramazano Krinicko (1904-1983) iliustracijos kny
gai, datuotos 1939 m. (jq- 15). Sie vaizdai visiSkai 
atitinka ,Rambyno burtininko" tekstq. ISlik~s ir ze
melapis, skilltas apysakai, ,I sviesict ateiti", bet pa
nauctotas jos 1958-qjq metq variante. Yra ir virselio 
eskizas (208). Deja, 1940 m. knygos leidimas buvo 
sustabdytas. Apysakos veiksmas, kaip ir ,Praeities 
vartuose"- vyksta akmens amiiaus stovykloje, 
irengtoje Sartq ezero pakranteje. Jaunieji knygos 
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herojai- Algis ir Saulute,- prisiklau~ atklydusio 
is labai toli, net is Zemaitijos, svecio, Rambyno burti
ninko Angirio pasakq apie nuostabiq sali, kur :Zmo
nes daug geriau gyvena, kur ,zemeje auga duona, 
drabu:liai ir riebalai" (15. P. 147), pasiryzta isitikin
ti tq pasakojimq tikroviskumu. Grjzta, pasisem~ pa
tirties, atsikrat~ daugybes prietan!, issilaisvin~ is 
akmeniniq var:ltq, ir imasi kurti naujq gyvenimq sa
vo teviskeje. Kaip ir ankstesnese, taip ir sioje kny
goje gausu to laikmecio buitiniq detaliq, apeigq ap
rasymq, puikiai atskleista sicialine aplinka - pere
jimo iS matristines i pa-tristin~ kultlirq, nuo akmens 
amziaus verslq- rankiojimo ir medziokles- prie 
aukstesnio, metalq amziaus, kur vyrauja zemdirbyste 
ir gyvulininkyste. Apysakoje uZkoduota viena is 
P. Tarasenkos moksliniq teorijq: vakarine Lietuvos 
dalis buvo pa:lengusi i aukstesn~ socialinio-eko
nominio vystymosi stadijq, tuo tarpu kai rytine dar 
isgyveno akmens amziaus laikotarpi (1; 2; 8; 14; 
120; 149): ,Tokiame, palyginti nedideliame zemes 
plote, lietuviq gyvenamame, priesistorines kulturos 
augimas ivairiose Lietuvos vietose ejo savarankiskai 
ir ne vienu laiku, kas taip pat priklause nuo geogra
finiq ir topografiniq vietos ypatybiq. Arciau prie ju
ros gyven~ zemaiciai greiciau zenge kulturoje ir jau 
paskutiniuosiuose amziuose pries Kristaus gimimq 
vartojo gelezies padarus, o kai kurios sritys, toliau 
nuo juros, aukstaiciq gyvenamos, atskirtos nuo ze
maiciq nepereinamomis giriomis ir pelkemis, dar 
Vri-VII simtmeciuose po Kristaus gimimo iSlaike 
primityvin~ akmens gadynes kulturq" (149). 

Butent cia ir i:lvelge knygos triikumus vienas is 
recenzentq: ,Pats autorius, pavyzdziui, savo kurinio 
veiksmo pradziq datuoja apie keturis tiikstancius pr. 
m. e. metq. Vadinasi, tai neolito Iaikotarpis. Tuo tar
pu apy:sakos pabaiga siekia net zalvario amziq (mai-
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nais is Rambyno gaunami Za.lvariniai ginklai, Algis 
sudeginamas, o ne laidojama·s- budinga Za.lvario 
amziui). ISeit4, kad apysakos veiksmas nusit~sia ko
ne per visq tiikstantmeti. 

Nemaziau abejotinas dalykas- genci4 susijungi
mas, kuriuo baigiasi apysakos veiksmas. Lietuvos TSR 
teritorijoje tokie genci4 junginiai priskiriami jau 
I tiikst. pr. m. e." (15-d). 

Galima, zinoma, gincytis moksliniais klausimais, 
taciau nereikia pamirsti, jog tai pirmi.ausia litera
tiirinis kiirinys, kuriame konkretiis persona:lai yra 
apibendrinami istorini4 ir ekonomini4 procesq pras
me. P. Tarasenka sieke parodyti visuomenes vysty
mosi struktiirq, jos pagrindinius desnius per gamybq, 
gyvenimo blldq, rysius su kitomis gentimis, mqstymq, 
pasaulejautq. Kitaip sakant, per veikejus ir j4 gy
venimq autorius ideda i jaunojo skaitytojo galvq 
struktiirini mqstymq. 

Siltai atsiliepe apie knygq laiske poetas J. Grai
ciunas: 

,Labai Gerbiamas ir Mielas Drauge Tarasenka, 
perskaiciau dar vienq Jlls4 knygq jaunuomenei
,Rambyno burtininkq". Prisipazistu, jq skaiciau, kaip 
ir ankstyvesnes- ,.Tyruli4 paslaptis", ,Lobius" ir 
,.Pabegimq" - su kaZkokia retai pasitaikancia nuo
tai.ka. Viena, gal del to, kad tai rasoma apie Lietuvq, 
antra, gerai mokamai rasoma, patraukliai. Paem~s 
knygq i rankas, nenori jos mesti, kol baigsi. Tai jau 
didelio meistro-burtininko darbas ir puiki dovana jau
nimui" (656). 

Kiirinelius jaunimui P. Tarasenka ra:Se po 8-
15 met4. ,Labai sunku buvo su jais skirtis, nes at
skyr~ jie jau tapdavo kit4, as negalejau nei juos pa
pildyti, nei pataisyti" (626; 819). 

Deja, ne viskas tapo prieinama jauniesiems skai
tytojams. Nors P. Tarasenka turejo daugyb~ grazi4 
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sumanymq, ne vienas subrandintas siuzetas, ne vie
nas spaudai pateiktas rankrastis dienos sviesos taip 
ir neisvydo. Apie tai liudija ir paties P. Tarasenkos 
rastai, ir amzininkq atsiminimai: 

,Esu dar skolingas savo draugarns- jauniesiems 
istorikams. Zadu parengti populiarq ,Jaunojo isto
riko vadovq" (122), ,kuriame noriu pateikti meto
diskq nurodymq jq tiriamajam darbui. Manau, kad tq 
pazadq istesesiu" (35). 

Savo paiadq P. Tarasenka istesejo- ,Jaunojo is
toriko vadovas" buvo parengtas spaudai ir itrauktas 
i Valstybines pedagogines literaturos leidyklos pla
nus. Leidini pasirase J. Naujokaitis, redakcijos ve
dejas. Taciau darbas buvo labai priekabiai, kartais 
dalykiniu pozifuiu neteisingai taisomas ir del neais
kiq prieiasciq galiausiai grqZintas autoriui. 

Taip atsitiko ir su apysaka ,Kersto priesaika" 
(210; 211), k.urios isleidimu riipinosi A. Liobyte: 
,Kersto priesaikq" tuojau pat atidaviau recenzuoti 
istorikui Sideraviciui" (676). Kitame laiske, pateikda
ma savo pastabas, prideda: ,knygq iliustruos Tams
tos ,riimq dailininkas" (Matyt, turetas galvoje dai
lininkas Vladas Jankauskas, iliustrav~s ,Pabegimq", 
,Didziqjq Tyruliq paslaptis" ir ,Rambyno burtinin
kq"- aut.) (677). 

Net ir skaitytojai buvo informuoti apie busimq 
naujq leidini: 

,Mums malonu buvo suzinoti, kad knyga ,Kers
to priesaika", kurioje rasoma apie lietuviq kovas su 
kryZiuociais del Kauno, ·greitai pasirodys knygynq 
lentynose" (743). 

Deja, knyga nebuvo isleista, ir tai ne vienintelis 
praradimas: lygiai taip pat nepasirode ir apysakos, 
perskaitytos paties autoriaus tvairioms auditorijoms. 
Tai- ,Juodoji karaliene", bylojusi apie Karmelavos 
piliakalnio praeiti (209), ,UZkeiktas keleivis" (222), 
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,Archeologo nuotykiai" (206), ,Dingusios pilies ies
kojimas" (207), ,Trys milzinai" (220) ir daugelis ki
h.J. 

Rankrasciuose liko ir istorine P. Tarasenkos stu
dija ,Kauno pilies gynimas 1362 metais" (5). ,Tq 
istorini faktq jis buvo gerai isstudijav(is ir norejo 
atitaisyti daugeli netikslum4, kuriuos paprastai megs
ta inesti uzsienio kronikininkai, aprasinedami seno
ves lietuvil.l kovas su kryZiuociais, kalavijuociais" 
(783). 

Jeigu sios knygos butt.I buvusios isleistos, jos pui
kuott.ISi ne vieno senoves myletojo knyg4 lentyno
je, nes juk P. Tarasenkos knyg4 paveikti, ne vienas 
moksleivis ar mokytojas susidomejo krastotyra, se
noves lietuvi4 kulturos paminkl4 tyrinejimu ir sau
gojimu" (747). P. Tara,senka gaudavo pluostus Iaisk4 
su informacijomis apie paminklus ir atskirus radinius. 
Neretai laiskai budavo papildomi nuotraukomis, pie
siniais. Kituose prasoma atSit.ISti informacijq apie 
saltinius, kuriais remesi P. Tarasenka, rasydamas 
knygas, apie vieno ar kito atmsto paminklo paskir
ti ir netgi apie tai, kaip pasirinkti marsrutq ekskur
sijai. Belieka tik stebetis, kaip P. Tarasenka, buda
mas be galo uzimtas, atrasdavo laiko atsakyti i kiek
vienq laiskq, uzklausimq. Jis, nieko nelauk(is, 
rasydavo atsakymus- issamius, moksliskus, o kartu 
siltus, skatinancius toliau ieskoti, dirbti. 

Jam moksleiviai atverdavo slapciausias savo sva
jones, dalindamiesi abejonemis, kaip su draugu, klaus
dami patarimo, kaip mokytojo, kaip tevo: 

,Knygoje [,Didziqj4 Tyruli4 paslaptys"] archeo
loginiame darbe placiai dalyvavo jaunimas, tai no
reciau ir as prisideti prie to didelio ir garbingo dar
bo, nors ma:la dalele, ncirs pas mus dar niekas neor
ganizuoja panasi4 ekspedicijq i piliakalnius ( ... ) ir 
nerenka senien4, kurios archeologui padetq atversti 
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lapq priesistorinio laiko buities, kuris, be abejo, vy
ko ir miis4 aplinkoje" [V. Jasukaityte] (659). 

,Pagrindinis mana noras yra keliauti ( ... ). Todel 
as jii.Sl.l, kaip Zm.ogaus, daug keliavusio, daug ma
ciusio, noriu kai ko paklausti: 1) ( ... ) ar keliavimas 
po svetimus kra.Stus gali tureti kokios nors reiksmes? 
Man atrodo, kad as keliaudama daug ko pamatyciau, 
susipazinciau su Zm.oni4 paprociais, taip pat galeCiau 
stebeti kit4 Zm.oni4 gyvenimq. 2) Kaip keliauti, juk 
vieno nora ir geros valios neuZteks. Reikes taip pat 
ir maisto, ir nakvynes ( . .. ). 

Taigi, brangus gyvenimo zinove, jeigu tas neuz
ims jums daug laiko, atsakykite ! mana laiskq" 
[Z. Stankute) (704). 

,Gyvenimo zinovas" atsake tuoj pat ir gavo ne
trukus antrq, pilnq paiSididZiavimo laiskq: ,Visi mana 
klases draugai nuste~ man~s klausia: ,Kokia tu 
mokslincius atsiradai, kad tau rasytojai dovanas 
siuncia?" Ir, rodos, kad su lai.Sku ir knyga atskrido 
didelis noras mokintis ir dirbti" (705). 

Ir jau viJSai nenuostabu, kad daugelis jaunuoli4 
nutare pasirinkti archeologo profesijq: 

,Matydamas Jiis4 asmenyje ti;ymll archeologq 
daug pasidarbavusi archeologijoje ir praturtinusi Lie
tuvos mokslo lobynq naujomis ziniomis is nezinomy
bes laik4, a.S reiskiu susiiavejimq Jumis ir noreciau 
tapti Jii.s4 pasekeju- mokiniu,- nuo mazens turiu 
paveldetq palinkimq senienoms, negailiu savo laisva
laikio, beieskant ir besidomint visu, kas suriSta su 
zila praeitimi" [J. Atkociunas) (636). 

,Mane labai domina archeologijos sritis. Nuo pat 
vaikystes as domiuosi gimtojo krasto praeitimi, pir
ffil.lj\.l Lietuvos gyventoj4 - aisci4 - gyvenimu. 

Man labai patiko J'iis4 parasytos knygos, is kuri4 
daug naujo suzinojau, radau nemaza atsakym4 i ma
ne dominancius klausimus ( ... ). 
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Todel as labai nareciau studijuati archealagijas 
srit!, bet nezinau, kur randasi takia makykla ( ... ) " 
[N. Gecaite] (651) . 

,Atrada, pus~ gyvenima atiduaciau. kad gale6au 
tapti takiu, kaip Jus ( ... ). Renku senienas, pristatau 
jas muziejui ir visq laikq sirdy ne'iiaju vilt!, kad 
svajanes taps realybe ( . .. ). Taigi kra5tatyrininka 
profesija- mana sirdies styga. Man radas, jei nie
ikad netapsiu tyrinetaju, biisiu nelaimingiausias ( ... ). 
Jus, gerb. Tamsta, man kaip teva.s patartumet, ku
riua keliu eiti ir kq daryti ( ... ). Baig~s vidurin~, 
staciau i Universiteta nea.kivaizdini skyriq ( ... ). Svar
biausia- archealagijai jauciu sventq pa8aukimq. Ar 
teisingq keliq numatau? Patarkit man. AS esu tik
ras, kad Jiisq teviskas patarimas bus mana kelra
dis. Labai prasau, nepalaikykite man~s tu8ciu sva
jataju" [K. Treciakauskas] (727). 

0 stai, kq kalba archealagijos .specialistai, kuriuas 
P. Tarasenka ar ja :knygas atvede i sitq, ne razemis 
klatq, keliq: 

Vitas Valatka (1927-1977): 
,Seniai jau perskaiCiau Jiisq knygut~ apie pe~ 

-duatus akmenis. Belieka iS Jusq laukti dar apie alka
kalnius. Seniai narejau parasyti Jums, kaip pirma~ 
jam archealagijas makytajui ( ... ). 

0 pirmuaju archealagijos makytaju Jus laikau 
stai kodel. 

Tai buva 1936 ar 1937 m. l mana ranka.s iS ma
kyklas lknygynel'ia pateka Jiisq rasyta knygute 
,Praeities vartai". Si knyg.a mane taip patrauke, kad 
as pradejau svajati apie archealaga prafesijq. Nars 
tai buva vaikiSkas svajanes, taciau visgi ta knygu
te mane sudamina praeities paminklais. lr stai 1947 m. 
patekau i muziejq darbuatis, a 1956 m. pirmq kartq 
paemiau archealaga spatq ir atidengiau pa amziq 
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velEma gliidincias paslaptis. ISsipilde Jiisq knygutes 
iSkelta sena mana svajone. 

lr tikrai, jeigu ne ,Praeities vartai", vargu, ar as 
biiciau nuej~s praetties tyrinetojo keliu. Uz tai aciii 
lik Jums. 

Su dziaugsmu sutinku kiekvienq Jiisq knygq, skir
ta jaunimui. Rasykite. Si populiarizacija jaunimui 
gal kartais turi didesn~ vert~, negu miisq kasineji
mai ( ... )" (730). 

0. Maksimaitiene: 
,As pati labai daug ko iSmokau is P. Tarasenkos 

ir savo mokiniams Kedainiq gimnazijoje apie Vely
kuskiq kasinejimus daug pasakojau. Tuo labai su
siZa.vejo mana mokine Regina Volkaite ir nutare bii
tinai studijuoti archeologijq. Dabar R. Volkatte-Ku
likauskiene- zinoma specialiste archeologijos srity
je. Taigi galima sakyti, kad P. Tarasenka jq per 
mane pritrauke prie archeologijos darbo". 

* * * 

,Jeigu jaunas traktorininkas neisars piliakalnio, 
neisdraskys jo uzburtq lobiq, neu:Zsodins bulvemis 
ir uZn1arSI:imi, o jaunoji karta pasidomes, is kur jos 
Saknys dygusios- tai ties jais budi uzburtq lobiq 
seimininkas Petras Tarasenka, mokej~s skaityti is 
tiikstantmetes puodo suk~les, is juostq rasto, is 
verpstes, is velnio pedos, ispaustos akmenyje ( ... ). 

Prie akmens Moko eidavo miisq proseneliai mo
kytis gyvenimo iSminties. Petras Tarasenka kaip Mo
kas stiikso gana vieni·sas miisq rastijoje, miisq atrni
nime ir miisq sqmoneje. VieniSas, nes nematyti, kad 
kas jo ,hobby"- idomiqjq archeologijq- toliau mil
sq vaikams sektq" (176). 
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L etai prasiveria vartai i Eigulill kapines, i kurias 
da:Znai uzsukdavo Petras Tarasenka, vykdamas i Ei
gulill pilialkalnt. ,Cia paJaidota mamos sesuo, sene
liai, veliau perkelti brolio ir sesers palaikai. Gal todel 
ir tevelis norejo, kad ji ten palaidotl},- sako Nata
lija Tarasenkaite.- Nepatinka man ta vi eta,- dar 
priduria.- 0 ir klevas, augantirs prie kapo, vis ze
mes isvercia. Ateini, ziurek- jau ir pakryp~s antka
pis .•. ". 

Dukra stengiasi tvarkingai, kruopsciai surinkti, 
sudelioti visq likusiq medZiagq, daug kq perra.So (ne
duokdie, ding;tl} originalas!). Apgailestauja, jog bu
dama geros sirdies ir pasitikedama Zillonemis, isda
lino dali !knygl}, zemelapil}, nuotraukl}. Viso to ne
besugrqZinsi. .. 

,Kai kct is rankrasciuose likusill darbl}, specialis
tams perZiurejUJS, but11 .galima isleisti. Pirmiausia mi
netina P. Tarasenkos sumanyto daugiatomio veikalo 
,Lietuvos piliakalniai" pirmasis tomas ,U:Znemunes 
krasto piliakalniai" ir krastotyrininkams skirtas ,Jau
nojo istoriko vadovas" (822). Gal butq verta pagalvoti 
apie P. Tarasenkos rinktinius rastus? ,Jauniesiems 
kra5totyrininkams, istorikams, o ir literatams tai bu
tl} tikras lobis, kurio visq gyvenimq ieskojo sis ne
ramus Zillogus" (757). 

Atrastu lobiu dar rei!kia moketi pasinaudoti. P. Ta
rasenkos veikalai yra vertingi ne tik krastotyrine ar 
literaturine pra!Sille. I juos rimtq demesi turetq at
kreipti tie, kurie ruosia archeologij os specialistus, 
,nes niekas nera sukur~s geresnes archeologq ruosi
·~0 metodologines sistemas, kaip P. Tarasenka. Pats 
turedamas fenomenaliq ,uosl~" archeologijos pa
minklams, jis ne tik juos aprasinejo, matavo ar fo-

tc 
p 
k, 

(l 
ii 
d 

n 
p 
t ; 
1 

1 



Vietoje epilogo 

tografavo, bet ir piese (,PrisipaZinsiu, nemokejau 
piesti, bet kai padariau 500 tokiq piesinukq, ismo
kau") (762), braize vietoviq topografinius zemelapius 
(karine pa.tirtis), lipde piliq, gyvenvieciq maketus. Ir, 
zinoma, visq savo pall:yrimq sudejo i iknygas, saky
dama.s: 

,Mes ieskome lobiq. Kada pabaigiame septynmet~ 
mokyklq, imame varinius pazaliavusius pinigus, kada 
pabaigiame vidurin~, imame sidabrq, pabaig~ auks
tqji mokslq, imame auksq, o dar veliau- deimantus. 
Todel visi mokykirtes, kad rastute deimantq" (743). 

,Praeities paslapciq paZinimas eina jvairiais ke
liais, takais, kad pametus teisingq krypti vienam, 
surastq tikrumo pedsakus kitas, kad, susijungus vi
siems i vienq darbq, lengviau biitq isbristi is pra
ejusiq amziq labirinto" (16). 

,Bendra kultura ( ... ) aprezgia individq rysiq 
tin!klu, siejanciu H su gyvaisiais, mirusiais ir net su 
ateinanciomis kartomis. Ji teikia irnonems sutelkimq, 
solidumq, vadinasi ir gebejimq efektyviai, vaisingai 
veikti. Siuo atzvilgiu kulturineje tekmeje visa pras
minga- paprotys, kultas ir su juo. susijusi daile. 
Visa, kas bendrai isgyventa, gimdo artimumo, pana
sumo, rysiq pajautimq. As ir tu- mes esame tie, 
kurie vienodai laidojame savo mirusius, vienodai su
tinkame naujagimius, vienodi esame savo kalba, sa
vo dainos melodija, vienodai reiskiame skausmq, 
dZiaugsmq, viltj, save" (776). 
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