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lVADAS 

Dabartinis miis4 pazinimas remiasi praejusi4 kart11 sukaupta patirtimi. Milijar
dai zmoni4 gyveno ir kure iki mlis4 dien11. Tai, kas nenugrimzdo i istorijos uzmarsti, 
ivairiais keliais ir biidais pasieke siandienq. Archeologija, kaip mokslas, bando 
atskleisti siq praeiti vienu aspektu - pagal zmonill paliktus materialines kultiiros 
reliktus, kurie aprasyti tukstanCiuose knyg11 bei straipsni11, issibarsciusi11 po ivairill 
laik4 leidinius, desimtyse tiikstanCiq rankrasCi11, nusedusi11 ivairiuose archyvuose, 
simtuose tiikstanCi4 radini11, nugulusi11 muziejq fonduose bei rinkini11. Tai milzinis
kas informacijos kiekis, kuri visq aprepti mes vargiai ar kada sugebesime. Cia jq 
pabandysime ap:lvelgti tik vienu- mokslo istorijos- aspektu. Ir tai ne visq laikotarpi, 
o tik pirmqjq jo dali. 

Pazinimas niekuomet nesibaigia ir nesustoja. Tai, kas siandien atrodo naujiena, 
rytoj jau bus paseny, o poryt galbiit kels tik lengvq sypsenq. Lygiai tas pats buvo 
praeityje ir atsitiko su praeities pazinimu. Turejo praeiti simtmeciai ar net tiiks
tantmeciai, kad zmones suvokt\1, jog ignoruodami istorijq jie taip pat kazkq ir 
praranda. Jau romenai tai suvoke, siq isminti apibendriny posakyje ,,:Z:mones, 
nezinantys istorijos, visuomet lieka vaikai". Veliau istorijos pazinimas p!etesi, kol 
pasieke dabartini lygi. Lygia greta vystesi ir istorijos dalis - archeologijos mokslas. 
{vairiu laiku skirtingai buvo suprantamas ir pats sio mokslo turinys. Vis delto 
archeologija visuomet buvo labai savarankiska istorijos mokslo dalis, skirtingai nuo 
pagalbini4 jos disciplinq, kaip, pavyzdziui, numizmatika ar heraldika. Del to kaltas 
pirmiausia labai ilgas istorijos laikotarpis, nusvieCiamas tik archeologijos mokslo 
duomen4. Pasaulio istorijoje jis apima 99,8 proc. visos zmonijos istorijos, Europos 
istorijoje- 99 proc., Lietuvos istorijoje - 90 proc. Kaip buvo atkuriamos devynios 
desimtosios miis11 krasto istorijos, ir bandoma atsakyti sioje knygoje. Jos pabaiga 
nesiekia IDUS4 dien\1. Lietuvos archeologijos istorija Cia uzbaigiama 1944 111., t. y. 
ties archeologijos mokslo tarybinio laikotarpio pradzia. Pirmieji tarybinio laikotarpio 
metai (1940 m. bir:lelis -1941 m. bir:lelis) nespejo ko nors rimciau pakeisti Lietuvos 
archeologijoje. Iki pat 1944 m. is esmes buvo t<(siami Lietuvos Respublikos laikais 
pradeti darbai, nors ir sunkiais, daznai besikeiCianCiais laikais. J11 liudininkas yra 
vienas sios knygos autori4. Sia prasme net ir 50 metq senumo ivykiai priarteja prie 
miis4 dien11. Aprepti labai plat11 ir turtingq tarybini Lietuvos archeologijos laikotarpi 
atsisakyta pirmiausia del paties sio proceso neuzbaigtumo. Tai gyv4 liudinink11, iki 
miis4 dien4 besitttsiancios istorijos laikotarpis, kuriam, matyt, tikslinga taikyti laiko 
suvokimq. Ji galima ir reikia pazinti per konkrecius darbus, dokumentus bei 
atsiminimus, taCiau kol nera deramai suvoktas pats tarybinis Lietuvos istorijos 
laikotarpis, archeologijos istorija jame lieka pernelyg subjektyvi bei personalizuota. 
Tikrajai istorijai suvokti reikia laiko. Kaip tai pavyko padaryti su laikotarpiu iki 
1945 met4, palikime sprysti kitiems. 

Archeologija, kaip mokslas, daugeliu atvej11 neatsiejama ne tik nuo bendro 
istorinio proceso, bet ir nuo konkreCill si mokslq kiirusi4 zmoniq biografijll bei 
darb4. Visa tai aprepti nera sios knygos tikslas. Pasitenkinta nusviesti tik 
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archeologijos (pagal aptariamo laikotarpio supra tim&) mokslo faktus bei jo raidos C 
tendencijas. Nedideles isimtys padarytos tik panaudojant mazai zinomus faktus p 
bei archyvinius dokumentus. Destymui pasirinktas tradicinis chronologinis budas. g 
Senojo stiliaus datos visur, kur tai buvo !manama, perskaiciuotos i dabartines. g 
Archeologijq, kaip ir kiekvienq kitq mok(Iq, kure asmenybes, tad ir Zvelgiama! jos a 
istorijq vis4 pirma per asmenybi4 prizmy. Del sios priezasties po kiekvieno i! 
archeologo darb4 apzvalga pateikiamas jo tyrinet4 vietovi4 sqrasas bei svarbiausi k 
jo archeologiniai darbai . Atskira didele problema yra Lietuvos teritorijos n 
apibreztumas. Is tarija jau taip surede, kad tvairiais laikais si teritorija buvo skirtinga t 
ir tie skirtumai buvo gana zymus. Besqlygiskai laikantis istoriskumo principo k 
(konkrecios ribos konkreCiu laikotarpiu) tyrinejant mokslo istorijq, gautume is dalies 
mozaikin! vaizdq, nes archeologija tali grazu ne visada reaguodavo ! politinius t 
pakitimus. Siuo atveju tyrinejim4 erdve pasirinktas regionas, atitinkantis dabartines I 
Lietuvos Respublikos sienas, visa kita paliekant bendram kontekstui. Atitinkamai t 
parinktos ir iliustracijos. Jos pateikiamos kaip autentiskas ano meta saltinis, 
kreipiant demesi ne i archeologini radini, bet ! archeologo asmeni bei jo atliktus 
darbus. Manome, kad tokia kryptimi parengta knyga bus naudingesne 
besigilinantiems! miis4 vis4 istorijq bei archeologijq. 

ARCHEOLOGIJOS SUVOKIMO RAIDA 

Archeologijos, kaip ir kiekvieno mokslo, suvokimas turi ilgq evoliucijq. Lietuvoje 
archeologijos supratimas nors ir atsiliko nuo europinio lygio, taCiau sparciai juo 
seke. Sioje knygoje aptariant vieno ar kito laikotarpio archeologijq visuomet 
atsizvelgiama ! anuometi jos turini bei kontekstq, kartu neuzmirstant, kad i 
archeologijos mokslo istorijq ziurima is XX a. pabaigos pozicij4,o kad pastarosios 
nedominuot4, praeities reiskinius atsisakyta vertinti dabartinio mokslo lygiu bei 
pasiekimais. Tai but4 nekorektiskas, publicistinis, o ne mokslinis metodas. 
Archeologijos mokslas iki XX a. pabaigos nuejo sudetingq raidos keliq, nuolat 
pleCiantis ir kintant jos tyrinejim4 objektui, atsirandant naujoms tyrinejim4 rusims 
bei kryptims. Apzvelgti visa tai pasauliniu lygiu tiesiog ne!manoma, juo labiau 
Lietuvos, zvelgiant i mums prieinamq nepaprastai skurdziq ir fragmentiskq 
archeologiny literatiirq. Del tos pacios pridasties negalime to padaryti ir europiniu 
ar net regioniniu lygiu. Belieka siauriausias aspektas - archeologijos, kaip mokslo, 
supratimo raida Lietuvos kontekste. Tai ir bus pabandyta padaryti. Sio aspekto, 
tegu ir nevisiskai atskleisto, nepaisyti negalima, nes kitaip negaletume suprasti 
Lietuvos archeologijos, kaip mokslo, vienu ar kitu laikotarpiu. · Sios temos nagri
nejimq knygoje apsunkina para priezasci4. Viena j4 yra ta, kad Lietuva niekuomet 
nebuvo naujas archeologines idejas generavys krastas. Visa, kas nauja, buvo 
paimama is artimesni4 ar tolimesni4 kaimyn4, tad norint suprasti tos ar kitos 
archeologijos tendencijos kilmy, vel neisvengiamai tenka atsigryzti ! mums menkai 
prieinamq platesn! jos raidos kontekstq. Kita priezastis yra labai !vairus archeo
logijos, kaip mokslo, raidos suvokimas archeologijos istorijai skirtuose darbuose. 
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Greta pernelyg klasikinio faktq pateikimo cia sutinkame ir labai subjektyviq 
pasvarstymq ivairiomis archeologijos istorijos temomis. Cia atitinkam'l inas'l, 

\ 

galbiit net ir painiavos, inese vadinamosios teorines archeologijos salininkq propa-
guojamos idejos. Dabartines teorijos vietomis supainiotos su tikrai istorinemis, ir 
arcbeologijos istorija vietomis pavirto pasvarstymais apie j'l. Lietuvos archeologijos _ 
istorijai tai nera pavojinga, nes jai skirtq darbq iki siol nera daug, taciau pasinaudoti 
kitq krastq archeologijos istorijai skirtais darbais kartais buna sudetinga. Tad toles
nes pastabos apie archeologijos supratimo raid<! iki musq dienq yra ne tiek atskiras 
tyrinejimas, kiek bandymas padeti skaitytojui susigaudyti skaitant tolesnius sios 
knygos skirsnius. 

Lietuva nebuvo tas krastas, kuris formavo archeologijos suvokim'l . Iki pat 
pirmojo pasaulinio karo archeologijos mokslo suvokimas Cia buvo perimamas is 
Rusijos. Rusijoje XIX a. pradzioje archeologija buvo suprantama pagal vokisk'l 
tradicij'l- kaip senovinio ( daugiausia klasikinio) meno tyrinejimai1 • XIX a. vidurio 
archeologija - tai mokslas apie senienas apskritai, t. y. i jos sqvokq ieina ir istorija, 
archeografija, literatura, daile, architektura2

• Vilniaus archeologines komisijos 
darbai- geriausia sio teiginio iliustracija. 1890 m. archeologijos terminas dar ne
apibreztas. Tai ivairiq zini4 apie senoves paminklus visuma. IS archeologijos dar 
neatsiskyrusios pagalbines istorijos disciplinos, nors j4 veiklos sritis jau daugmaz 
paaiskejusP . XX a. pradzioje archeologijos Sqvoka darosi konkretesne. Tai , mokslas 
apie senienas, tyrineja daiktinius praejusi4 epochq gyvenimo paminklus"4

• Ji skiriasi 
nuo meno istorijos, skirstoma i priesistorint(, protoistorint( ir istoriniq epoch4 ar
cheologij'!, kurios dar skirstomos chronologiskai ir pagal regionus5

. Archeologija 
tai , senoves kulturos tyrinejimo mokslas is materialiniq senoves liekanq, daugiau
sia meno, ne is rasto palikimq"6 . 

XX a. antroje puseje archeologijos sqvoka igavo dabartini savo skambesi ir 
prasmt(. TaCiau vargu ar mes kur nors galime surasti jos trumpq ir issam4 apibrezimq. 
, Tai istorijos mokslo saka, tyrinejanti pirmykscius, senovinius bei viduramzi4 
daiktinius paminklus ir pagal juos rekonstruojanti zmoniq visuomenes praeiti''7 

0 

Kitas apibrezimo variantas yra toks. , Archeologija - istorinis mokslas, tyrinejantis 
zmonijos praeiti pagal archeologinius saltinius specialiq jai buding4 metod4 
pagalba"8 • Taciau ne visi pritaria tokiam archeologijos apibrezimui. Lietuvoje 

1 TRXOJ-IOB H.JI . K Borrpocy o6 o6'beMe R co.uep)!(aHHH TepMHHa "apxeonormi'' B pyccKo:V! 
){opeBomouuoi-moM: HaYKel Tpa.u11URH PocuM:cKo:V! apxeonorRH. ApxeonomqecKRe H3biCKamm, 
BmzycK 33. 150 neT Poccui1cKoMy (PyccKoMy) apxeonorWiecKoMy o61I(eCTBy. CaHKT TieTep6ypr. 
1996. c. 17. 

2 Aleksandravicius E. Kultiirinis sqjiidis Lietuvoje 1831-1863 metais. Organizaciniai 
kultilros ugdymo aspektai. Vilnius. 1989. P. 34. 

3 Apxeonomll I 3HUHKJIOrre.uWiecKHi1 cnoBapb. C. TieTep6ypr. 1890. T. 3. C. 246. 
4 Apxeononm I PyccKall 3HUHKJiorre,n:Hll. C. TieTep6ypr. 1912. T. 2. C. 45. 
5 Ten pat. P. 45-46. 
6 Jablonskis K. Archeologija I Lietuviskoji enciklopedija. Kaunas. 1933. T. 1. P. 938. 
7 ApxeonorHll I CoBeTcKall HcTopWiecKaH 3HUHKJiorre,n:Hll. MocKBa. 1961. T. 1. C. 824. 
8 MapTbii-IOB A. M. Apxeononm CCCP. MocKBa. 1982. C. 5. 
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senesnes ir paprastesnes archeologijos mokslo traktuotes laikytasi ilgiau. Tai a 
,istorijos mokslo saka, tirianti zmonijos praeiti is daiktini4: paminkl4:- materialines r: 
kulturos liekan4:, uzsikonservavusi4 zemeje"9 • Rekonstrukcinio momenta, kaip 
rna tome, Cia nera. V desnis enciklopedinis lietuviskasis archeologijos apibrezimas 
dar trumpesnis: ,Mokslas, tiriantis zmonijos praeiti is materialines kulturos lieka-
04:"10. Labai panas4 apibrezimq sutinkame ir moderniuose uzsienio zodynuose11

. 

Kalbant apie Lietuvos archeologijq ikiXX a. vidurio, toks archeologijos apibrezimas 
visiskai patenkina. Tuometine archeologija pirmiausia sieke issiaiskinti, kokia buvo 
ta Lietuvos praeitis. Rekonstrukcinis elementas buvo panaudotas vdiau, susikaupus 
didesniam saltini4: kiekiui, ir tai daugiau budinga marksizmui, kurio poveikio 
aptariamu laikotarpiu Lietuvos archeologija nejaute. Tad toliau bus laikomasi sio 
seno ir kartu dabartinio archeologijos, kaip mokslo apie praeiti, pagal materialines 
kulturos liekanas apibrezimo vertinant jos praeities laimejimus is dabarties pozicij4. 

ARCHEOLOGIJOS MOKSLO PRADZIA 

Kiekviena tauta domisi savo istorija. Ilgus simtmeCius taut4: istorijos buvo zino
mos tik is rasytini4 saltini4. TaCiau rasytiniai saltiniai ivairiuose krastuose atsirado 
skirtingu laiku ir apima gana neilgq zmonijos visuomenes istorijos laiko tarpsni. 
:lmogaus atsiradimas zemeje siandien jau datuojamas 3 - 4 milijonais m~t4, tuo 
tarpu seniausius rasto paminklus zinome tik keli4: tukstanci4 met4 senumo. Re
miantis angl4 archeologo Gordono Caildo duomenimis, Kinijoje rasytiniai salti
niai siekia 1400 m. pr. Kr., Mazojoje Azijoje- 1800 m. pr. Kr., Graikijoje- 700 m. 
pr. Kr., Italijoje - 500 m. pr. Kr., Prancuzijoje - vos 60 m. pr. Kr. ir tik 
Mesopotamijoje ir Egipte rasto paminklai siekia treCiqji tukstantmeti pr. Kr. 

Zmonija, domedamasi savo praeitimi, sugebejo jq pazinti ne vien is rasytini4 
saltini4:, bet ir is likusio zemes sluoksniuose zmogaus veiklos palikimo. Galima 
drqsiai sakyti, kad zeme sugebejo uzfiksuoti pacius seniausius zmogaus egzistavimo 
pedsakus. Zeme - tai zmonijos veiklos istorinis archyvas, kuri sudaro iki mus4 
dienlJ: islikusios gyventos vietos, tokios kaip pirmosios gyvenvietes, senoves stovyklos, 
sodyb4:, miest4:, pili4:, sventykl4:, senoves itvirtinim4:, irigacini4 irengim4:, piliakalni4:, 
mirusilJ:j4:laidojimo vietq bei statini4:, ivairiq darbo irankiq, ginklq, papuosalq, daiktq 
ir monetq lobi4 ir t.t. Tai vadinamieji archeologiniai paminklai. Juos kaupia bei 
tyrineja bei istoriskai nusvieCia archeologijos mokslas, padedamas beveik visq kitq 
mokslo sakq. Archeologijos paminklai ir rasytiniai saltiniai yra istorijos mokslo 
pamatas. Archeologija tiria zmonijos istorijq is islikusiq iki musq laik4 vadinamlJ:j4 
daiktiniq paminklq, istorija remiasi rasytiniais paminklais arba saltiniais. Tuo budu 

9 Archeologija/ Mazoji Iietuviskoji tarybine enciklopedija. Vilnius. 1966. T. 1. P. 87. 
10 Kulikauskiene R. Archeologija/ Tarybt! Lietuvos enciklopedija. Vilnius. 1985. T. 1. P. 95. 
11 Bray W, Trump D. The Penguin dictionary of archaeology. London. 1982. P. 21- 22, 

Encyclopedia of underwater and maritime archaeology. London . 1997. P. 33. 
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archeologija yra istorijos mokslo saka. TaCiau kol zmonija sugebejo savo praeitj 
pazinti padedama archeologijos, praejo daug laiko. Archeologijos mokslas, kaip 
atskira bei savarankiska istorijos mokslo saka, susiformavo tik XIX amziuje. Tai 
pati jauniausia istorijos mokslo saka, nors pats terminas ,archeologija" susiformavo 
jau antikiniais laikais. Skirtinguose krastuose archeologijos mokslas atsirado ne 
vienu metu ir vystesi skirtingai. Tai priklause nuo vietos sqlyg4 ir pirm4i4 sio mokslo 
kiirej4 veiklos rezultat4. 

Terminas ,archeologija, yra kilyS is graik4 kalbos zodzi4 ,archaios" ir ,logos", 
kurie reiskia- ,senas" ir ,zinojimas, mokslas". Tiesiogiai isvertus tai but4 mokslas 
apie senovy. Sj terminq pirmasis pavartojo graik4 rasytojas ir filosofas Platonas 
(427-347 pr. Kr.) dialoge ,Didysis Gipijus". Jame Sokratas klausia satyrikq Gipij4, 
apie kq jis ten pasakojys, kad lakedemonieCiai taip atidziai jo klausesi. Gipijus jam 
atsakys, kad pasakojys zmonems, kaip kuresi miestai, kaip senoveje gyveno zmones, 
kas po il! isliko iki mlis4 dien4 ir apskritai a pie archeologijq. Sprendziant is Platona 
dialogo galima daryti isvadq, kad terminu ,archeologija" jis supra to viskq, kas liudija 
apie tolimq praeitj. Po Platona archeologijos terminq aptinkame ir Diodeno 
Siciliecio, Juozapa Flavijaus ir kit4 antikini4 autori4 darbuose. Pirmykstes visuo
menes senienos, buitines liekanos (jrankiai, ginklai, nam4 apyvakas daiktai) i4 
nedomino. Domejimasis Graikijos ir Romas senienomis siejamas su filasafija, 
geologija, bialogija bei kitais gamtos mokslais. Tik viduramziais jau galima atrasti 
autori4, kurie domejosi ir daiktiniais paminklais. Tai tarsi atskiros archeologijos 
mokslo domejimosi sakos, tarp kuri4 didziausiq reiksmtt archeologijos vystymuisi 
turejo Ryt4 krast4 archealagija, Egipto, Graikijos, Romas paminkl4 tyrinejimas ir 
domejimasis jais. 

Bene pirmoji zinia a pie kryptingas senoves liekan4 paieskas, kurias galime sieti 
su archeologija, yra Babilono karaliaus Nabonida sen4i4 rasmen4 paieskas. Istorijos 
mokslo tevu laikomas Herodotas ( 484-425 pr. Kr.) detaliai a prase Egipta piramides, 
atkreipdamas ypatingq demesj i Cheopso piramidy, kuriai jau tais laikais buvo 
2300 m. Herodatas zinojo jau ir Makedonijos bei Sveicarijos sijinius statinius, 
kimeriecil! valdOV4 kapus Dniestro ziotyse ir t.t. Helenizmo epochoje domejimasis 
senoves miestais, pili4 griuvesiais, rumais ypac klestejo. Romeniskuoju laikotarpiu 
domejimasis antika sumenka, nors romenai ir naudojo terminq ,senienos" (anti
quitates ). Jis atgimsta tik Renesanso epachaje, kai nauj4 impuls4 jgavo domejimasis 
klasikine filosofija, Ramos respublika. Cia didelis vaidmuo tenka Franceskui 
Petrarkai, humanizmo idej4 kurejui. Nera abejones, kad atliekant jvairius zemes 
kasinejimo darbus zmones nuo senlJ: senoves susidurdavo su jvairi4 statinil): lieka
nomis, palaidojimais, rasdavo jiems nesuprantamos paskirties daikt4, taip pat ginkl4, 
papuosal4 ir kt. Kai kurie tokie atradimai kele nuostabq, fantastiskiausius praeities 
laik4 aiskinimus, kurie skatino domejimqsi praeitimi. 

AnksCiausiai susidometa Romas laik4 senienomis Italijaje. 1478 m. Pomponijus 
Letas jkure antikvar4 akademijq Kvirinalyje (Roma). 1485 m. didziulj susidomejimq 
sukele netali Ramos kasusi4 zemy darbinink4 aptiktas marmurinis sarkafagas, 
kuriame buva labai gerai issilaikiusi mergaites mumija. Jq tuo metu apziurejo apie 
20 000 zmonil):. Papidiaus Inocento VIII jsakymu ji buva slaptai vel palaidata. Sis 
radinys sukele ypatingq domejimqsi ltalijos senove, kuris XVI-XVII a. apeme visq 
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Europq: Prancuzijq, Vokietijq, Anglijq ir kitus krastus . Baznytinei archeologijai 
dideles reiksmes turejo Romas katakomb4 atradimas 1578 m. Taciau si domejimqsi 
galima tik sqlyginai vadinti archeologija. Beveik be isimci4 buvo ie8koma senoves 
meno paminklq bei uzrasq. Sukauptos vertybes pradetos sisteminti ir skelbti. XVIII a. 
pradzioje isleistas B. Monfokono sudarytas antikini4 senien4 sqvado de8imttomis. 
Kartu pradeti steigti ir ivairus klubai bei draugijos, kurios vienijo senove besi
domincius bei senienq beieskanCius asmenis. Bene pirmoji tokia organizacija yra 
1572 m. Londone ikurta Londono antikvarq draugija (, Society of Antiquaries of 
London"). Atskiros archeologijos problemas XVIII a. buvo svarstomos akademijose 
bei susirinkimuose. 

Archeologijos, kaip mokslo, raidq labai stimuliavo 79 m. issiverzus Vezuvijaus 
ugnikalniui Italijoje, prie Neapolio, aptikti Romas imperijos laikq miestai Pompeja 
ir Herkulanumas, kurie buvo uzpilti giliu vulkaniniq pelen4 sluoksniu. Herkulanumo 
kasinejimaipradeti 1711 m., Pompejos-1748 m. IS pradziq buvo ieskoma tikromenq 
statutq. J. Vinkelmanas (1717-1768) parase darbq apie antikos menq pagal Pompejos 
ir Herkulanumo kasinejim4 rezultatus. 

1753- 1756 m. Londone jau buvo atidarytas Britq muziejus, kuriame jau tuomet 
buvo didele archeologijos kolekcija bei pavieni4 radini4. 1767 m. Getingeno uni
versiteto profesorius H. G. Heine pradejo vartoti , archeologijos" terminq. Archeo
logijq jis supra to kaip klasikinio (senoves Graikijos ir Romas laikotarpio) meno 
paminkl4 aprasymq ir klasifikacijq. XVIII a. pabaigoje Ryt4 krastq archeologijai 
nematos itakos turejo Prancuzijos imperatoriaus Napoleono zygia i Egiptq metu 
vykdyti sio krasto senqj4 vietovi4 kasinejimai. 

XIX a. galima pavadinti didziqjq archeologiniq atradimq amziumi. Sio amziaus 
pirmoje puseje archeologija pradejo formuotis kaip atskira mokslo saka ir kartu 
skaidytis i atskiras sri tis: klasikin<r, ryt4, baznytin<r, pirmykstes visuomenes. Intensyvi 
archeologijos raida pirmiausia prasidejo po dideles Europos valstybi4 ekspansijos 
i Azijos bei Siaures Afrikas krastus - seniausi4 valstybiq vietas. Ne maziau svarbi 
buvo ir senienq paieska pacioje Europoje, kur aptiktos senos ir turtingos ikivals
tybini4 epochq kulturos. Tokie yra paleolitiniai urvai Prancuzijoje, sijines gyvenvietes 
Sveicarijos eter4 pakrantese, kelt4 Ha!Stato ir La Teno kulturos. Butina pamineti 
ir Henrika Slymano (Heinrich Schliemann) (1822-1890) Trojos ieskojimus bei 
tyrinejimus, placius kasinejimus daugelyje senosios Graikijos viet4, buvusiose Romas 
imperijos teritorijose, atkasant didingq jos palikimq. Milziniskas senien4 bei kitos 
faktines medziagos kiekis stimuliavo jos tyrinejimus, pirmiausia klasifikacijq ir 
datavimq. PaprasCiausiai archeologinei senienq klasifikacijai pagal dirbini4 
medziagq ( akmens, bronzos ir gel dies amziai) mokslinius pagrindus padejo danai 
Kristijanas Jurgensenas Tomsenas (Christian Jiirgensen Thomsen) (1788-1865) ir 
Jensas Jakobas Vorso (Jens Jacob Vorsaae) (1821-1885), prancuzai Zakas Buse de 
Pert as (Jacques Boucher de Perthes) (1788-1868) isskyre seniausiq zmonijos 
laikotarpi - paleolitq, 1869 m. Gabrielis de Mortilje (Gabriel Mortillet) (1821-
1898) paskelbe paleolito klasifikacijq, ji padalydamas i seli, aseli, mustje, soliute, 
madlenq. Anglas Dzonas Lebokas (John Labock) (1834-1913) 1865 m. akmens 
amzi4 padalijo i paleolitq ir neolitq. Svedas Oskaras Montelijus (Oscar Montelius) 
(1843- 1921) padejo tipologinio metoda pagrindus archeologijoje, juo remdamasis 
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sudan! Europos senienq nuo neolito iki ankstyvojo gelezies amziaus chronologijq. 
Tai tie didieji laimejimai, archeologijoje, kuriq kiekvienas anksciau ar veliau 
pasiekdavo ir Lietuvq. Kuriasi muziejai, pradedama sisteminti sukaupta archeo
logine medziaga. Nuo XIX a. archeologijos mokslq pradejo pletoti universitetai 
bei draugijos. Daugelyje Europos universitetq !steigtos klasikines archeologijos 
katedros. XIX a. viduryje atsirado pirmieji archeologijos institutai, uzsiiminej(( · 
archeologijos paminklq tyrimais. Pirmasis toks institutas ikurtas 1829 m. Ro
moje (Istituto di corrispondenza archeologica). 

Nuo XIX a. archeologijos istorija su visais atradimais, mokslininkais, tapusiais 
pasauliniais mokslo sviesuliais, yra faktiskai nebeaprepiama. Vi en svarbiausiq dalykq 
isvardijimas sudarytq tomus, tad nuo sio amziaus tenka apsiriboti tik :lymiausiais 
Lietuvos kaimynq laimejimas. XX a. mums pateike visq archeologijq spektrq, 
kuriame sis mokslas dalijamas pagallaikotarpius, salis, tautas, taikomus metodus. 
Pavardziq, kultiirq, :lymiq archeologiniq vietq, naujq metodq sqrasas tapo tiesiog 
begalinis, ir siame amziuje galima kalbeti tik apie tiesiogini vienq ar kitq idejq 
peremimq ar pritaikymq Lietuvos archeologijoje. Viso likusio pasaulio archeologine 
medziaga (XX a. archeologai pakilo i orq, nusileido i vandenq gelmes, tyrinejo 
Sacharos dykumq, Amazones dziungles bei Arkties vandenyno salas) Lietuvos 
archeologijos laimejimus XX a. tiesiog nuskandina nuveiktq darbq apimtimi. 

Lietuvos archeologijos padetis biitq neaiski tegul ir be trumpos kaimyniniq 
krastq apivalgos. Didziausi laimejimai ir didziausiq poveik! Cia turejo didZiausia 
valstybe- Rusijos imperijos- kurios sudetyje nuo 1795 m. iki 1915 m. buvo Lietuva. 

Rusijos archeologijos pradininku galima laikyti Petrq I, kuris pradejo kaupti ne 
tik archeologines, bet ir kitas kultiirines vertybes. Ypac gars us yra jo 1718 m. vasario 
13 d. isakymas, kuriame liepiama jam pristatyti ne tik senovinius rastus, bet ir 
senovinius ginklus, indus, papuosalus ir visa, kas a trade nepazistama bei nejprasta. 
Be to, Petras I !sakyme pa:lymejo, kad reikia visko, kas randama zemeje, daryti 
brezinius, piesinius bei vesti uzrasus, kur ir kaip randama. Sis Petro I jsakymas jau 
atspindi progresyviausius to meta senienq rinkimo metodus. Buvo jsakyta viskq 
pristatyti ! Kunstkamerq Sankt Peterburge. Prasidejo senien4 kaupimas. Kitame 
Petro I jsakyme buvo nustatytas atlyginimas uz pristatytus daiktus. Pvz. , uz visus 
zmogaus griaucius nurodyta moketi 1000 rubliq, vien uz kaukol(( 500 rb. 1721 m. buvo 
paskelbtas jsakymas rinkti senienas Sibire. Cia senqjq pilkapiq kasinejimai (tiksliau 
- p!esimas) buvo igavys neregetq mastq, nes priesistoriniuose klajokliq kapuose 
buvo nemazai auksiniq ir sidabriniq dirbiniq 12

• Kapus kasdavo didziu!es zmoniq 
grupes- po 200- 300 zmoniq, kurie vadinti , bugorscikais" (nuo rusq kalbos zodzio 
,6yrop", reiskiancio kauburi arba pilkapi). Surasti vertingi dirbiniai buvo keiciami 
i degtin(( arba parduodami. Visi jie buvo perlydyti ir tapo netinkami mokslui. ISliko 
tik mazyte jq dalelyte tarp Petrui I dovanotq daiktq ( dabar saugoma Sankt 
Peterburgo Ermitaze) bei vienas kitas kitose kolekcijose. Suprantama, kad 

12 KypO'IKHH r. 11. DOJ!hiiiali OXOTa 3a CH6HpCK]i[M "MOf]i[JihHhiM 30JJOTOM"/ CaHKT 

neTep6ypr ]i[ OTe'JeCTBeHHali a pxeoJIOIH51. l1CTopHorpa<PwrecKHMe O'IepKH. Tpy,n:hi ceMHHapa 

"0po6JJeMhi HCTOpHH H HCTOpHorpa<I>HH apxeOJJOfH'JeCKOM HaYKH". CaHKT ileTep6ypr. 1995. 
BmrycK 1. C. 9-17. 
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senienomis domejosi ir kiti sviesuoliai, kurie rinko senienas ir leido instrukcijas 
bei nuorodas, kaip jas reikia rinkti. IS toki4 paminetini M. Lomonosovas, V. Tatis
cevas, G. Mileris ir kiti. Taciau archeologijos, kaip istorijos mokslo sakos, dar nebuvo. 
Taip pat nebuvo jokios atskiros specialios institucijos, kuri si darbq organizuot4 ir 
vykdyt4. Taip 1822 m. valstietis Jermolajevas Senosios Riazanes piliakalnyje rado 
Riazanes kunigaiksCi4 turt4 dali - aukso dirbini4 lobi. Jis buvo pristatytas i Sankt 
Peterburgq. Caras Aleksandras I valstieti Jermolajevq apdovanojo ir isake uz radini 
jam sumoketi 10 000 rubli4. 

Pirmosios organizacijos, kurios turejo tikslq tyrineti archeologinius paminklus, 
ikurtos tik XIX a. viduryje. Iki tal dalis didik4 jau turejo gausius archeologinius 
rinkinius, vykde pirmuosius archeologini4 paminkl4 kasinejimus, kurie atnese 
archeologijos mokslui daugiau zalos negu naudos. Rusijos archeologijos tyrinejim4 
istorijoje paprastai minimas grafas Aleksejus Uvarovas, kuris nors buvo issilavin((S 
zmogus ir priklause to meta mokslo elitui, taciau pasirymejo skubotais archeo
loginiais kasinejimais. 1851-1854 m. grafas A. Uvarovas Vladimiro - Suzdales 
zemese iskase 7729 pilkapius. A. Uvarovq domino ne laidosena, ne kap4 iranga, 
bet viliojo puikios senienos, kuri4 jis susirinko tiikstancius. Jo rinkiniai pateko i 
Rumiancevo muziej4 be joki4 metrik4, be jokios informacijos. Veliau zymiausias 
rus4 archeologas A. Spicynas rase, kad tai kriiva daikt4 is VII-XIV a., astuoni4 
simtmeci4 begyje padaryt4 ivairi4 etnini4 jungini4 ir j4 protevi413

. 1851-1854 m. 
A. Uvarovo kasinejimai Suzdales zemeje ilgai bus mokslinink4 apverkiami ir tarnaus 
grieztu ispejimu visiems masini4 kasinejim4 megejams14

• Rusijoje 1804 m. 6 istorikai 
(tarp j4 ir zymus Rusijos istorikas N. M. Karamzinas) Maskvoje isteige Istorijos ir 
Rusijos senien4 draugijq, kuri per 113 veiklos met4 isleido 251 knygq su 3300 
straipsni415 , tarp kuri4 nemazai buvo archeologini4 U4 daugumq suctare saltino
tyriniai). Nuo 1846 m. geguzes Peterburge veike Rusijos archeologijos draugija, 
kurios jk.iirimo iniciatoriai buvo archeologas B. V. Keneir numizmatas J. J. Reichelis16 • 

Nuo pat pradzi4 draugijoje (nuo 1849 m. ji tapa imperatoriskqja) aktyviai reiskesi 
A Uvarovas- zmogus, su kurio vardu susijy daug XIX a. Rusijos archeologijos darb4. 
Jis 1864 m. sukiire Maskvos archeologiny draugijq, 1869 m. Maskvoje susauke I archeo
log4 suvaziavimq. 1877 m. ikurtas Archeologijos institutas Peterburge, rengys archeo
logus ir archyvarus. Nuo 1859 m. Rusijoje veike Imperatoriskoji archeologine komi
sija, nuo 1889 m. kontroliavusi vi sus archeologinius kasinejimus valstybinese zemese. 
XIX a. antrojoje puseje ivairios archeologines draugijos pradetos kurti vietose. 
XIX a. Rusijoje pasirymejo ir daugybes archeologini4leidini4 isikiirimu, intensyviais 
archeologiniais kasinejimais, muziej4 kiirimusi bei archeologines tematikos straips
niais. Tokiu biidu Rusijoje XIX a. archeologija susiformavo kaip mokslas, kuri 
smarkiai deformavo ir didzia dalimi sunaikino 1917 m. spalio perversmas. 

13 AMaJipHK A. C., MoHraH:T A . JI. 'ITo TaKoe apxeoJiormr. MocKiia. 1957. C. 11. 
14 Ten pat. P. 12. 
IS M aTJOlliHH r . H . PyccKoe (PocCHRCKOe) apxeoJIOfHqecKoe o6IIJ;eCTBO H ero pOJib B 

pa3BHTHH apxeoJiorHH n PoccHH/ TpaJ(HUHH PocHHCKOfi apxeoJiorHH. ApxeoJiorHqecKHe 
H3bicKaHHfl , BbirrycK 33 . 150 JieT PoccHilcKoMy (PyccKoMy) apxeoJionrqecKoMy o6mecTBy. 
CaHKT TieTep6ypr. 1996. C. 7. 

16 Ten pat. 
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Antra pagal poveikio Lietuvos archeologijai svarbumq salis buvo Lenkija. Cia 
tenka padaryti nemazq islygq, nes iki 1915 m. ji irgi buvo Rusijos imperijos sudetyje. 
Del istorijos begyje Lietuvos diduomeneje isigalejusios lenkl1 kalbos bei glaudzil1 
rysiq su etnines Lenkijos zememis kartais sunku atskirti abiejl1 krastl1 archeologus 
ir jq nuopelnus. Tai ypac biidinga XIX a., kai grafl1 Tiskevicil1 veikla ir Vilniaus 
senienq muziejus bei Archeologine komisija neretai laikomi Lenkijos archeologijos · 
istorijos dalimis. Vis del to didziqja dalimi Lenkijos archeologijos istorija yra atskira. 

Pirmaisiais Lenkijos archeologais galima laikyti Stanislovq Kostkq Potocki 
(1755-1821) , besidomejusi klasikine archeologija, bei grafq Janq Potocki (1761-
1815), slavq senienl1 tyrinejiml1 pradininkq. 1800 m. Varsuvoje susikiire Mokslo 
biCiuliq draugija (Towarzystwo Przyjaci6l Nauk), kurios vienu tikslq buvo senl1il1 
vietq bei radinil1 fiksavimas. Savo dvasia prie lenkl1 archeologijos pradininkl1 galima 
priskirti Adamq Carnocki (1784-1825) (pasirase Zoriano Dolengos Chodakovskio 
slapyvardziu), tyrinejusi slaVll palikimq Galicijos, Volynes ir Podoles zemese. 1857 m. 
Poznaneje Kazimieias Sulcas (1824-1887) ikiire pirmqji Lenkijos archeologijos 
muziejq. Janas Zavisa (1820-1887) 1873 m. ikiire pirmqji grynai archeologinj leidinj 
,Archeologijos zinios" (,Wiadomosci archeologiczne"). 1898 m. Erazmas Majevskis 
(1858-1922) savo rinkinil1 pagrindu Varsuvoje jkiire Priesistorinj muziejl1 (Muzeum 
prehistoryczny im. E. Majewskiego) ir pradejo leisti kitq archeologinj leidinj 
,Sviatovitas" (,Swiatowit"). Atkurta Lenkijos valstybe 1918 m. spalio 13 d. isleido 
dekretq del senienl1 apsaugos ir sukiire Valstybinj priesistorini4 senienl1 konser
vatoriq kolektyvq (Panstwowe Grono Konserwator6w zabytk6w Przedhistorycznych). 
1928 m. kovo 22 d. Varsuvoje isteigtas Valstybinis archeologijos muziejus (Panstwowe 
muzeum archeologiczne ). Archeologija XX a. pirmoje puseje Lenkijoje sparciai 
pletojosi. Antrasis pasaulinis karas Lenkijos archeologijai padare milziniskq zalq, 
ypac muziejams, archyvams, tyrinejimams. 

Latvijos valstybes raida is esmes pakartoja Lietuvos valstybingumo raidq XIX
XX a., tik skirtumas tas, kad iki XIX a.latviai savo valstybes neturejo. Nuo Livonijos 
ordino laikl1 islikusi vokiskos kultiiros tradicija paliko savo atspaudq ir sio krasto 
archeologijoje. Latvijoje archeologiniai tyrinejimai pradeti XIX a. pradzioje. 1817 m. 
Jelgavoje jkurta vokiska Kurso literatiiros ir meno draugija (Kurlandische Gesel
lschaft fiir Literatur und Kunst). Ji archeologijos paminklus pradejo tyrineti mazdaug 
nuo 1870 m. (J. Dioringas, K. Bliumas, K. Bojus). 1834 m. Rygoje ikurta Istorijos ir 
senien4 draugija (Gesellschaft fi.ir Geschichte und Alterthumskunde der Ostseepro
vinzen Russlands). Cia archeologinius tyrinejimus atliko K. Bornhauptas, grafas 
K. Siversas, A. Buchholcas. Tartu universiteto profesorius Fridrichas Kriize (Fridriks 
Kruze) (1790-1866) 1838-1839 m. tyrinejo Aizkraukles kapinynq Dauguvos krante. 
1842 m. jis paskelbe krasto senienas apibendrinanti darbq ,Necrolivonica". XIX a. 
Latvijoje daugiausia kasinejo vokieCi4 kilmes mokslininkai, straipsniai iki pat 
Pirmojo pasaulinio karo skelbti irgi daugiausia vokiskai. Archeologinius tyrinejimus 
siame kraste stimuliavo 1896 m. Rygoje jvyk((s Rusijos archeolog4 X suvaziavimas. 
Po jo prasidejo ne tik kapinyn4, bet ir piliakalnil1, pilkapi4 kasinejimai. Siuo metu 
pradejo dirbti zymiausias Latvijos archeologas Francis Baluodis (1882-1947). 
1920 m. buvo jsteigtas Valstybinis istorijos muziejus (Valsts vestures muzejs), 1922 m. 
Latvijos universitete- Archeologijos katedra, kuriai is pradzi4 vadovavo Rytpriisi4 



14 Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

archeologas Maksas Ebertas (1879-1929). Nuo 1924 m. katedrai vadovavo F. Baluodis, 
kuriam vadovaujant bei redaguojant 1926 m. pasirocte ,Latvijos archeologija" 
(,Latvijas archaiologija"). 1923-1930 m. Ernestas Brastinis (Ernests Brastil)s) 
(1892-1942) isleido 4 ,Latvijos piliakalniq" (,Latvijas pilskalni") tomus, kuriuose 
nuodugniai aprase 282 Latvijos piliakalnius, pateike jq planus bei nuotraukas. 
1930 m. Rygoje buvo surengtas II tarptautinis Baltijos archeologq kongresas 
(pirmasis kongresas ivyko 1912 m. Stokholme (Svedija), turejc;:s dideli poveiki 
tolesnei Latvijos archeologijos raidai. XX a. 4 de8imtmetyje Latvijoje pradejo dirbti 
daug jaunq perspektyviq archeologq: Valdemaras Ginteris (Valdemars Qinters) 
(1899-1979), Feliksas Jako~sonas (Feliks Jakobsons) (1896-193Q), Eduardas 
Sturmas (1895-1959), Raulas Snore (1901-1962), Elvyra Snore (Elvira Snore) (1905-
1995), Adolfas Karnupas (1904-1973). Jie ne tik vykde plaCius kasinejimus dauge
lyje zymiq archeologijos paminklq, bet ir skelbe savo darbus tuometeje Latvijos 
mokslineje spaudoje. Latvijos archeologijai, buvusiai stipriausiai tarp Pabaltijo 
valstybiq, tarybine okupacija sudave stiprq smiigi. 1940 m. buvo arestuotas ir mirties 
bausme nuteistas E. Brastinis, 1944 m. i Vakarus pasitrauke F. Baluodis, V Ginteris, 
E. Sturmas, H. Riekstinis. . 

Priisijos archeologijos istorija glaudziai susijusi su Vokietijos archeologijos 
istorija, nes nuo 1701 m. gyvavusi Priisijos karalyste XIX a. 7 desimtmetyje suvienijo 
Vokietijq. Pati Priisija nuo 1871 m. iejo i Vokietijos imperijos sudeti kaip pagrindine 
jos dalis iki pat Pirmojo pasaulinio karo pabaigos. Jau nuo XVI a. Priisijos teritorijq 
sudare tarsi dvi dalys: tikroji Priisija (patogumo delei jq vadinsime Rytq Priisija, 
nors tai nera tikslus istorinis terminas) ir Brandenburgas. Nagrinejant Lietuvos 
archeologijos istorijq svarbi archeologijos raida Rytq Priisijoje, kadangi iki 1918 m. 
i jq iejo Klaipedos krastas (vel uzimtas hitlerines Vokietijos 1939-1945 m.). 

Rytq Priisijoje domejimasis senaisiais krasto archeologijos paminklais bei 
pirmieji kasinejimai zinomi nuo XVIII a. 1703 m. kasineti Stablacko pilkapiai prie 
Priisq Yluvos, kuriq tyrinejimq duomenys paskelbti 1723 m. 1790 m. ikurta Kionigs
bergo gamtos-ekonomikos draugija (Physikalisch-Okonomischen Gesselschaft zu 
Konigsberg), kurios vienas tikslq buvo tirti Priisijos senovc;:, taip pat ir archeologijos 
paminklus. 1844 m. ikurta Priisijos senoves draugija (Altertumsgesselschaft Prussia), 
kuri sukiire Priisijos muziejq Kionigsberge (nuo 1845 m.), pradejo issamesnius ar
cheologinius tyrinejimus, archeologiniq straipsniq publikacijas. Nuo 1874 m. ji 
pradejo leisti ,Priisijos senoves draugijos posedziq protokolus, (,Sitzunsberichte 
der Altertumsgesellschaft Prussia"), kuriq iki 1943 m. isejo 35 tomai. XIX a. antroje 
puseje Rytq Priisijoje labai paplito kapinynq kasinejimai, kurie dazniausiai budavo 
trumpalaikiai ir apsiribodavo radiniq surinkimu. Taciau senienq buvo sukaupta 
daug. Tuo pat metu pradetos steigti lokalines draugijos, uzsiiminejusios praeities 
tyrinejimais, pletesi istorines tematikos leidiniq ratas. IS tuomeCiq archeologq pazy
metina Oto Tislerio (Otto Tischler) (1843-1891) veikla. Jis pirmasis pradejo tyrineti 
didelius kapinynq plotus, apibendrino juose sukauptq medziagq, kurijau po jo mir
ties buvo isleista17 • Tolesni Rytq Priisijos archeologq darbai susijc;: su A Becen
bergerio, E. Holako, K. Engelio darbais, kuriq nuopelnai plaCiau aptarti skyrelyje 

17 Tischler 0. Ostpreussische Altertumer. Konigsberg. 1892. 
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a pie Klaipedos krasto archeologiniq tyrinejimq istorij q. IS XX a. pirmos puses Rytq 
Priisijos archeologq paminetinas Vilhelmas Gerte (Wilhelm Gaerte) (1890-1958), 
1929 m. parascrs pirmqji priisq archealogijq apibendrinanti darb'! ,Rytq Ptusijos 
priesistare" (,Urgeschichte Ostpreussens"). 1945 m. pradzioje visaje Rytq Prusijoje 
dar 1944 m. kazkiek pradeta archealagine veikla buva brutaliai nutraukta kariniq 
veiksmq. Dauguma Prusijas muziejaus rinkiniq zuva, kaip ir vietiniuase muziejuose 
buvusios senienos, archyvai. Europinio lygia Rytq Prusijos archeologija desimt
meciams lika kane visq uzmirsta ir nereikalinga. 

Baltarusija, kaip savarankiska valstybe, yra labai nesenq laikq darinys, o jas teritorija 
visq Iaikq jeja i kaimyniniq valstybiq sudeti. Atskira Baltarusijos archeolagija susiformava 
tik XX a. treCiame desimtmetyje, t. y. jau tarybiniais laikais, a tai didesnia poveikia 
Lietuvos archealogijai neturejo. Del istarines situacijos (1920 m. Lietuvai buva 
pripa.Zintas Vilniaus krastas, kurio de facto visa Lietuva niekuomet taip ir nevalde) 
tarpukaria Lietuvas archealogineje literaturoje galime rasti kai kurias tyrinetojq 
pavardes, kurios dabartineje Lietuvos archeolagijas istorijoje lieka ,uz siertas". Jie 
jvairiu laiku tyrinejo archeologijas paminklus ir rase mokslinius darbus toje Vilniaus 
krasto dalyje, kuri dabar yra Baltarusijos teritorijos dalis. Objektyvuma delei reikia 
pamineti pagrindinius jq darbus, kurie siandien yra neatskiriama Baltarusijos 
archeolagijas istarijos dalis. G. Savickis Alsenuose 1892 m. istyre ma.Zq - vos 5,88 m2 

plotelj, kuriame rado 3 akmenimis apkrautus XIV a. kapus18 . P. S. Rykavas Marki
niatuose 1914 m. tyrinejo akmenimis apkrautus kapus19 • K. SaleviCius 1934 m. prie 
Zasvyriq tyrineja 21 pilkapj. Juzefas Jodkovskis (1890 12 20 Gardine - 1950 01 02) 
1932-1933 m. Gardino pilyje aptiko kunigaikSCio riirnus, gynybin(( sien'l, dviejq bafuyCiq 
vietas,1935 m. kasineja palei Barisa ir Gleba cerkvy Gardine. Zdislavas Durcevskis 
(1908 07 03 Dlaneje (Poznanes vaivadija) -1944 08 05 Varsuvoje) 1937-1939 m. kasinejys 
seni!,jq Gardin a pili (a pie 300 m2 plate), aptiko iki 4,65 m storia kulturini sluoksnj su 
gausiais archeologiniais radiniais, kuriq dauguma zuvo Antraja pasaulinia karo metais. 
Nema.Zai jvairiq archeologijos parninklq ( daugiausia pilkapynq) tvalge ir kasinejo 
Vilniuje dirb(( E. ir V. HalubaviCiai. 

Tai taks labai glaustas istarinis archeolagijos raidos Europoje ir aplinkiniuase 
krastuase fanas, rodantis bendras raidas tendencijas bei vietas specifikq. Visa tai 
atsispindeja ir Lietuvas archeologijas raidoje. 

. . 
PIRMIEJI SENOVES TYRINETOJAI 

LIETUVOJE 
Lietuvos archeologiniq tyrinejimq istarija glaudziai susieta su Rusijas, Lenkijos 

bei Vakietijas istarija. Garsieji Europos ir antikinio pasaulia atradimai rado atgarsj 
ir tarp Lietuvos sviesuoliq. Karaliq, kunigaiksciq ir kitq didikq riimuase nuo seno 
buvo kaupiamas senoliq palikimas, uzsienia pasiuntiniq dovanos, tymiq menininkq 
darbai. Lietuvoje, kaip ir kituase krastuose, radiniais dometasi kaip retenybemis 

18 Kviatkovskaja A. Jotvingiq kapinynai Baltarusijoje (XI a. pab.-XVII a.). Vilnius. 
1998. P. 18. 

19Ten pat. 
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ar keistenybemis. IS pradziq tai buvo aristokratq sfera ir sunku pasakyti, kas ir kur 
is Lietuvos sviesuoliq pirmas atkreipe demesi i archeologinius radinius. TaCiau 
galima manyti, kad nuo senq senoves, ypac isigalejus zemdirbystei, atliekant jvairius 
zemes kasinejimo darbus - kasant duobes, griovius, irengiant piliakalnius, buvo 
aptinkami zmoniq griauCiai, sukes, akmeniniai ir metaliniai dirbiniai, kurie kele 
nuostabq ir buvo zmonems nesuprantami. Dar viduramziq pradzioje Lietuvoje buvo 
zinoma daugybe senkapiq, pilkapynq. Sklido legendos, kad juose palaidoti milzinai. 
Dar didesni susidomejimq kele aptinkami mamuto kaulai. Atsirado pasakojimq 
apie smakus - drakonus. Jvairiq pasakojimq apie milzinus, uzburtas pilis bei 
deganCius pinigus isliko iki musq amziaus pradzios. 

Viduramziq ziniq apie archeologinius radinius, kartais ir labai fantastiskos , 
aptinkamos ir rasytiniuose saltiniuose. Tokiq idomiq ziniq mums paliko pirmas lenk11 
istorikas, Krokuvos kanauninkas Janas Dlugosas (Jan Dlugosz) (1415-1480). 
, Lenkijos istorijoje" (,Historia Polonica") jis rase, kad Lenkijoje dedasi stebuklingi 
dalykai, esq Nachuvo kaimo laukuose, netoli Sremo miesto Poznanes diacezijoje, 
taip pat Kozielsko kaime, netoli Leknos miesto, is zemes auga puodai. Tai vykstq 
stebuklingu budu, be zmogaus isikisimo. Gimsta ir dauginasi jvairiq form11 puodai, 
panasus i zmoni11 vartojamus, silpni ir minksti, kol jie ilsisi savo lizduose zemeje, 
taCiau isimti ir vejo bei saules isdziovinti, darosi patvariis. Jie jvairill formq ir dydzi4, 
panasus i puodzi11 gaminamus20 . Apie stebuklus Lenkijoje pasklido garsas po visq 
Europq.Tuo nepatikejo austr4 kunigaikStis Ernestas, nors apie tai jam pranese lenkq 
riteris Janas Warlzevickis, kuris siunte pasiuntinius pas Jogailq, kad sis tai patvirtintq. 
Jogaila, Ernesto pasiuntinio lydimas, pats nuvyko i Nachuvo kaimq ir pasiuntinio 
akivaizdoje isake zmonems kasti laukq, kuriame , puodai auga ir dauginasi stebuklingu 
budu" . J ogailos ir kunigaikSCio pasiuntinio akivaizdoje valstieCiai iskase keletq puod11 
ir kelis is j11 kaip jrodymq Jogaila padovanojo Ernestui. Tai pirmi archeologiniai 
tyrinejimai Lenkijoje, kurie irode, kad lenkq zeme augina puodus kaip ridikus. 
Siandien roes zinome, kad Nachuvo kaime buvo aptiktas LuzitenlJ: kulturos kapinynas, 
kuriame buvo laidojami sudeginti zmoni11 palaikai urnose ir i kapq deti keli ar net 
keliolika vadinamqj11 puod11 palydovq is pirmojo tukstantmecio pr. Kr. 

Jsitikinimas, kad zemeje auga puodai, nuo J. Dlugoso laikq issilaike dar kelis 
simtmecius. Panasiq versijq dar aptinkame Motiejaus Miechovskio ir Martyno 
Kromerio kronikose (1521, 1577 m-)21

• 

Daug mislilJ: ir interpretacij11 sukele 1680 m. aptiktas vadinamasis ,lietuviskas 
kalendorius" arba ,Gedimino skeptras". Tada Strevos upes krante, zemiau Kietavis
ki\1, pavasario potvynio isplautame krante, po juodzemio sluoksniu, 1/4 uolekcio gylyje 
buvo rastas geldinis cilindras arba lazdele. Jos pavirsius padengtas zalvario skardele 
su ikaltomis auksinemis vinutemis, sugrupuotomis ivairiais zenklais ir figiiromis, 
spirale isdestytomis 39 eilemis, einanCiomis is desines i kair((. Rastoji lazdele buvusi 
1,5 angl11 eolia storio ir 2 ped11 bei 3 coli11 ilgio. Sis mislingas radinys sukele daug 
skirting11 aiskinim11 ir speliojim4. Kito panasaus radinio Lietuvos archeologineje 
medziagoje nera, o ir sis zinomas tik is literaturos. Eidamas is rank11 i rankas kaip 

20 Dlugosz J. Opera Omnia. Krakow. 1883. T X. S. 57. 
21 Gqssowski J. Z dziej6w Polskiej archeologii. Warszawa. 1970. S. 19-20. 

LI 

dj, 
gc 
Ia: 
lie 
kc 
d\ 
Ia 
v 
gc 
p< 
d; 
Si 
Ji 
zf 
fl( 

is 
K 

A 
ci 
V< 

R 
s 
k 
d 
s; 

g 
k 
il 
s: 
s 
p 

t; 

) 

g 

I 
c 
c 



LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS ISTORIJA (iki 1945 m.) 

clidele idomybe, sis vertingas radinys din
go, liko tikjo kopija (1 pav.). IS pradzi4 
lazdele pateko pas Naugarduko kaste
lionq Steponq AleksandraviCi4, po to pas 
kazkoki VZ., po jo mirties - pas tiilq 
dvarininkq Bagatkq, po kurio mirties 
lazdeie dingo galutinai. XIX a. pabaigoje 
Vilniaus senien4 muziejuje buvo sau
gomos dvi jos kopijos, kurias muziejui 
perdave M. Gusevas . Viena kopija , 
daryta is originalo, priklause T Narbutui. 
Si radini placiai aprase F. Pokrovskis22

• 

Jis, remdamasis M. Gusevu, aiskino si4 
zenklq reiksmy, mane, kad tai yra me
nesiq pavadinimai ir menulio fazes . Esq 
is visa paZymeta 352 dienos ir 12 menesi4. 
Kai kurie zenklai aiskiai mums primena 
raidy 0 , kiti- K, dar kiti C, sonu paverstq 
A ar V Jdomu, kad zenklq Zymi trys vinu
cil! galvutes, o zenkle K visada yra trys 
vertikaliq taskq eilutes po tris taskus23

• 

Runas is , lietuvisko kalendoriaus", rasto 
Strevos upes krante, buvo bandoma lai
kyti ir lietuvisko rasto pavyzdziais. Di
dziausias senojo lietuvisko rasto buvimo 
salininkas buvo T. Narbutas. 

Yra ziniq, kad Lenkijos karalius Au
gustas III Saksas (1697-1733), zinomas 
kaip didelis meno ir senien4 megejas, 
jkiirtts garsi<t Drezdeno galerijq, isakys 
saugoti ties Ukmerge rastus tauro ragus 
su juose ireztomis figiiromis ir zenklais, 
pagal P. Tarasenkq - runomis24 . 

1 pav. Kietaviskiq lazda (LNM inv. 
Nr. IPR-81) 

17 

Lietuva po Liublino unijos glaudziai siejosi su Lenkija, ypac glaudiis rysiai buvo 
tarp valdovq ir diduomenes. Lietuviq- lenk4 valstybes pietrytines valstybes ribos 
XVI-XVII a. sieke Juodosios jiiros pakrascius, kur jau tuomet buvo kasinejami 
garsiis skitq pilkapiai, kuriq turtingais palaidojimais domejosi ir lietuvi4, lenk4 

22 lloKpOBCKI1H <l> . B. BI1JieHCKI1M My3eM: ~peBHOCTe:M:. BHJibHO. 1893. Ta6JI!1Ua XVIII.; 
ITmcpoBCKI1H <1>. B. ApxeonorwrecKa51 KapTa BHJieHcKo:M: ry6epHI111/ Tpy~hi BHJieHcKoro 
OTJ(eJJemur MocKOBCKoro rrpe~napHTeJibHOro KOMHTeTa rro ycTpo:M:CTBY IX apxeonorwrecKoro 
cbe3J(a. BI1JibHO. 1893. Hp. 199. C. 129. 

23 lloKpOBCKHfi <l>. B. BHJieHCKI1H My3eM: .upeBHOCTe:M:. BHJibHO. 1893. Ta6JI!1Ua XVIII. 
24 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medziaga. Kaunas. 1928. P. 8. 
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2 pav. Tadas Cackis (A. Osinski. 0 zyciu i pismach Tadeusza Czackiego. 
Krzemieniec. 1816.) 
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didikai, taip pat karalius Jonas Sobieskis. XVIII a. archeologijai ypating'l: demesi 
skyre Stanislovas Augustas Poniatovskis (1764-1795), kuris ypac domejosi graikl.!, 
romem1 bei slav4 senienomis. Lenkl.! archeologineje literaturoje nurodoma, kad 
S.A. Poniatovskio iniciatyva buvo tyrinejami Raginenl.! pilkapiai ir piliakalnis25

, 

nors apie tai mes joki4 detalesnil.! zini4 neturime. Atskir4 archeologini4 radinil.! 
kaip retenybi4 ar keistenybi4 buta ir kit4 didikl.! rumuose. Ypac populiarus turejo 
biiti akrneniniai kirvukai, liaudies dar vadinami perkuno kulkomis. 

Bene daugiausia demesio XVII-XVIII a. susilauke monetl.! lobiai. Skatinami 
grynai materialini4 sumetiml.!, radejai tuomet, kaip ir dabar, dazniausiai radini 
kiek imanydami slepdavo, del to tekdavo net teistis. Vienas tokil.! gana ankstyvl.! 
paskelbtl.! dokumentl.! yra apie 1696 m. bidelio 3 d. prie Daniun4 kaimo iskast'l: 
lobi26 • Daugiau zinoma apie du 1760 m. rastus lobius27

. 

XIX a. pradzioje V. Surovieckis (W. Surowiecki) skatino registruoti visus 
archeologinius radinius, o Hugo Kolontajus (Hugo Koll'l:ta) 1802 m. isleido 
atsisaukimq i visuomeny rinkti visk'l:, kas susijy su senove. Rysium su tuo, P. Tarasenka 
ir Lietuvos archeologijos tyrinejiml.! pradzi'l: sieja su H. Kolontajumi28

. Su ties 
Ukmerge rastais ragais susipazino Tadas Cackis (Tadeusz Czacki) (1765-1813), 
Naugarduko seniunas, didelis senienl.! megejas ir rinkejas (2 pav.). Jis savo darbe 
,Apie lietuvi4 ir lenkl.! teisy"29 vi en'!: rag'!: pavadino ,medziotojl.! trimitu", kitus du 
ragus laike geriamaisiais. Knygos gale T. Cackis skatino panasius radinius rinkti ir 
saugoti. 1805 m. jis isleido instrukcij'l: a pie archeologinil.! radinil.! rinkimq. , Rand ami 
dievukai, senoviniai indai ar urnos su degintiniais kaulais, akmenys su irasais, seno
viniai ginklai ir kitkas gali patarnauti daugeliui istorijos dalykams"30 • Instrukcijoje 
nurodoma apie visa, kas randama, jam prandti. Jis yra paminejys ir sidabro lydinius 
is Vaitkuskio, isartus apie 1790 m. ir dingusius per 1812 m. kar'l:31

. 

Mineti atsisaukimai i visuomeny, pirmieji archeologiniai tyrinejimai, senien4 
ir numizmatikos kaupimas paskatino pirmqj4 moksliniq draugijq, taip pat pirm~4 
kolekcij4, davusi4 pradzi'l: muziejams, kurim'l:. Archeologines medziagos kaupimas 
Lenkijoje turejo itakos ir to meto Lietuvos sviesuomenei. Pirmuosius susidomejimus 
zilqja Lietuvos praeitimi aptinkame ir tarp to me to Vilniaus universiteto profesori4, 
kurie savo paskaitose ir straipsniuose skatindavo studentus ir apskritai Lietuvos 

25 G11ssowski J. Z dziej6w Polskiej archeologii. Warszawa. 1970. S.30; Glosik J. Przygoda 
z archeologiq. Warszawa. 1987. S. 27. Tyrinetojas remiasi J. Koscevskiu (Kostrzewski J. 
Dzieje polskich badan prehistorycznych. Poznai\. .1 949. S.1), sis - J. Puzinu (Puzinas J. 
Vorgeschichtsforschung und Nationalbewusstsein in Litauen. Kaunas. 1935. P. 108., nuoroda 
28), o pastarasis nurodo i F. Diubua laiskq (1824 09 01 F. Diubua laiskas motinai), kurio 
originale patikrinti negalime. 

26 Bir:hJ dvaro teismo knygos. Vilnius. 1982. P. 11-119, 183-191. 
27 Ivanauskas E. Lietuvos pinigq lobiai. Paslepti 1390-1865 m. Vilnius. 1995. P. 325, 334. 
28 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medziaga. Kaunas. 1928. P. 8. 
29 Czacky T. 0 litewskich i polskich prawach . Warszawa. 1800. T. 1-2. 
30 Gqssowski J. Z dziej6w Polskiej archeologii. Warszawa. 1970. S. 35. 
31 Czacky T. 0 moniecie polskiej i litewskiej I 0 litewskich i polskich prawach. Warszawa. 

1800. T. I. S. 171. 
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visuomeny kaupti archeologines senienas kaip saltinius, galincius giliau ir issamiau 
parodyti garbingq Lietuvos praeiti. IS toki4 paminetinas profesorius Joachimas 
Lelevelis (Joachim Lelewel) (1786-1861), Lenkijos ir Lietuvos istorikas, geografas 
ir numizmatas, Vilniaus universiteto aukletinis, veliau - profesorius. Savo darbais 
jis paskatino dometis Lietuvos praeitimi, daug demesio skirti ne tik rasytiniams 
saltiniams, bet ir archeologijai. J. Lelevelis pirmas pabreze archeologijos reiksmtt 
tarp istorijos moksl4. Jis jau iskele minti, kad dideltt reiksmtt archeologini4 paminkl4 
datavimui turi juose aptinkamos monetos. Tai nurodydamas jis jau laikesi T Cackio 
paziuros, kad randamos arab4 monetos Lietuvoje pateko i jq tik XVI-XVII a., esq 
jas atgabeny totoriai. 

J. Lelevelis jau zinojo, kad Lietuvos archeologiniuose laidojimo paminkluose 
aptinkamos ir Romos monetos: Adriano (76-138), Trajano (53-117), Antonino 
Pijaus (138- 161 ), del kuri4 kele klausimq, ar kapai, kuriuose jos rastos, irgi priklauso 
t4 imperatori4 viespatavimo laikotarpiui. J. Lelevelis pagal Skandinavijos monetas 
ir skandinaviskus dirbinius XI a. tiksliai datavo kapus pagal rastas monetas Lenkijoje 
Rusca Plascyzna kapinyne, apie kuri jis paskelbe straipsnP2

• Lietuvos archeo
loginiuose paminkluose aptinkamos monetos leidzia ir siandien tiksliai datuoti 
atskirq paminklq. 

J. Lelevelio paziuros i istorijos saltinius ir archeologijos reiksmtt istorijos mokslui 
XIX a. pradzioje buvo pazangios. Istorijos moksle tuomet viespatavo paziura, kad 
viskas, kas isliko nuo pagonisk4 laik4, yra apdengta paslapties sydu ir priklauso 
tiems laikams, kuri4 negalima nusviesti. ,Viskas, kaip sake zymusis Rasmusas 
Neyerupa, kas yra seniau negu kriksCionybe, taciau ar tai kelis metus, ar kelis 
simtmeCius, o gal ir kelis tukstantmecius, yra senesne, galima tik spelioti"33

• Zinoma, 
kad sis istorikas didziai vertino archeologini4 paminkl4 reiksmtt istorijai. J. Lelevelis 
juos laike seniausiais zmonijos istorijos saltiniais. Jis rase: ,Jeigu zmonems yra 
miela j4 pradzia, jeigu savo vaikystes lopsys yra saldus prisiminimas, jeigu gali sunaus 
sirdi pazadinti motinystes glamoni4 prisiminimai, tegu kiekvienas prisimena se
nuosius laikus ir j4 palikimq"34

• Uzdarius Vilniaus universitetq 1832 m., J. Lelevelis 
pasitrauke i uzsieni, taCiau ir toliau domejosi Lietuvos archeologija ir numizmatika. 
Dirbdamas Vilniaus universitete jis plaCiai susirasinejo su daugeliu istorik4 ir kitais 
garsiais zmonemis, tarp j4 ir su K. Marksu, kuris didziai vertino jo, kaip istoriko, 
kompetencijq, taip pat su Dionizu Poska, pirmojo Lietuvos muziejaus ikureju. Ivai
riuose to me to zurnaluose, tokiuose kaip ,Tygodnik Wilenski", ,Dziennik Wilenski", 
,Pamitttnik Warszawski", ,Dziennik Warszawski'', , Rozmaitosci naukowe" ir kituose, 
aptinkame nemazai straipsni4 apie Lietuvos senovy ir jos archeologinius paminklus35 . 

32 Lelevel J . Mogila pod wsiq Ruszcza Plaszczyzna w Sandomierskim/ Pami((tnik 
umiej((tnosci moralnych i literatury. Warszawa. 1830. T. 1. S. 296. 

33 Abramowicz A. Wiek archeologii. Warszawa. 1967. S. 78; Gqssowski J. Z dziej6w 
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Polskiej archeologii. Warszawa. 1970. S. 35. D 
34 Lelewel. J. Mogila pod wsiq Ruszcza Plaszczyzna w Sandomierskim/ Pamiytnik 

umiejytnos6i moralnych i literatury. Warszawa. 1830. T. 1. S. 296. 
35 Tarasenka. P. Lietuvos archeologijos medziaga. Kaunas. 1928. P. 9. 
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Taip, pvz., I. Lobojka ,Vilniaus dienrastyje" paskelbe straipsni apie Zemaitijos 
milzinkapius36 . 

Taciau but4 klaidinga manyti, kad visi to meto sviesuoliai universiteto destytojai 
ar mokslini4 draugij4 nariai su entuziazmu sutiko butinyb(( tyrineti archeologinius 
paminklus. Kai kurie Vilniaus universiteto destytojai yra net pareiskct minti, kad 
pagonisk4 paminkl4 atidengimai gali pakenkti ill tikejimo tiesoms37

• Tuo tarpu 
Adomas Carnockis 1818 m. knygoje , Apie ikikriksCioniskus slavus"38 skatino tyrineti 
vis4 slav4 senovy, kek archeologini4 paminkll! svarbq slavl! kulturai ir praeities 
tyrinejim4 reiksmy. Jis pats keliavo po Rusijq ir Lenkijq, tyrinejo daug archeologinil! 
paminkl4 - piliakalnil!, pilkapi4 ir kt. A Carnockis laikomas pirmu slavl! piliakalnil! 
tyrinetoju39

• 

XIX a. archeologai, nors dar ir labai atsargiai, taCiaujau formulavo ir konkreCias 
istorines problemas. Pvz., buvo keliamas kausimas del seniausio slaYl! rasto - runl!
egzistavimo, kuriam nagrineti buvo sudaryta net speciali komisija, i kuriq buvo 
jtrauktas ir J. Lelevelis. Komisijos nuomone, abejotinas runl!, kaip senojo slavl! 
rasto, egzistavimas. 

Be archeologinil! bandyml! tyrineti vienq ar kitq paminklq, domejimosi senove, 
isspausdint4 darbl! ir straipsnil!, stropiai buvo renkamos ir siaip ivairios senienos, 
kurios dave pradziq pirmiesiems muziejams. IS privaCi4 kolekcijl! XIX a. viduryje 
ir antroje puseje susiformavo tikri muziejai. 

DIONIZAS POSKA 

Dionizas Poska (PaskeviCius) (Dionizy Paszkiewicz) (a pie 1765 LelaiCiuose 
(Mazeiki4 r.)- 1830 05 12 Barzdziuose (Silales r.) gime Zemales parapijos dvare, 
zemaiCi4 bajorq seimoje. Jo teYl! biografijos margas. Tevas Adomas (apie 1730-
1826) vienu metu buvo TelSil! pavieto karuzas, veliau valde Maldilnl! seniunijq, 
jsigijo Bijotl! dvareli, kur ir mire. Jis buvo vedys tris kartus, turejo 4 sunus ir 2 
dukras. Dionizo motina Bar bora (a pie 1730- pries 1774) irgi buvo bajore, A Poskos 
pirmoji zmona, pati buvo istekejusi jau treCiq kartq (Dionizas buvo paskutinis jos 
vaikas) . Mokyklq D. Poska lanke Kraziuose, veliau Raseiniuose mokesi teises. Jq 
baig<;:s pradejo dirbti Raseini4 zemes teisme, kur ir dirbo iki 1820 m. 1789-1793 m. 
jis nupirko nemazq dali Barzdzil!- Bijot4 valdl!, kur ir apsigyveno apie 1790 m. 
vidurj. Sioje jo valdoje buvo apie 500 ha zemes bei 40 baudziauninkl!. 1792 m. jis 
vede bajorait~t Ursulct Sasnauskyt(( is Mantviloniq (Veliuonos valsCius) (apie 1768-
1828). Paskutinius dvejus metus D. Poska nugyveno naslaudamas vienas, kadangi 
vaik4 neturejo. Mire jis Barzdziuose ,nuo istinimo", palaidotas Kaltinenl! (Silales r .) 

36 Loboyko I. Groby olbrzymie na Zmudzi i inne zabytki starozytnosCi tego kraju II 
Dziennik Wilenski. Wilno. 1823. T 2. Nr. 6. S. 145-157. 

37 Gqssowski J. Z dziej6w Polskiej archeologii. Warszawa. 1970. S. 38-39. 
38 , 0 slowianszczyznie przedchrzescijanskej". 
39 Gqssowski J. Z dziej6w Polskiej archeologii. Warszawa. 1970. S. 40-41. 
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parapijos kapinese (kapas isliktts). Trys menesiai pries mirti jis testamentu Krazi4 
mokyklai uzrase ,numizmatus, t .y. senoves pinigus ir medalius, taip pat dali " 
senovisk4 ginkl4, kuriuos per visq savo gyvenimq kruopsCiai surinkau"40

. Sios g 
rinkinio dalies pedsakai dingsta 1836 m. uzdarius mokyklq. Pas Vilniaus universiteto d 
profesori4 Ignq Lobojkq buvusi ,ivairi4 senoves ginkl4, sarv4 bei kit4 riterini4 d 
dalyk4 rinkin( jis prase perduoti Vilniaus universitetui41

• Pastarqji rinkini jis 1 
1825 m: siunte i Peterburgq iymiam to meto kolekcionieriui Nikolajui Rumian- b 
ciavui (1754-1826), kuris 1826 m. mire rinkiniui dar tebesant Vilniuje. Po D. Poskos 
mirties dalis jo surinktos kolekcijos tebebuvo Barzdziuose. Jos likucius 1912 m. 
aprase M. Brensteinas42

• D. Poskos portretas nezinomas, aisku tik tiek, kad tai 
buta auksto ir augaloto vyro43

• 

D. Poska daugiausia zinomas kaip rasytojas bei pirmojo Lietuvos muziejaus 
ikurejas. Jis savo metu palaiktts plaCius rysius su rus4 ir lenk4 mokslininkais T. Cac
kiu, P. Repenu, J. Leleveliu, I. Lobojka, N. Rumiancevu ir kitais, domejosi Lietuvos 
istorija ir istorija apskritai, etnografija, kalba, literatura, bendravo su zinomais to 
meto Lietuvos svietejais J. GiedraiCiu, K. Nezabitauskiu, S. StaneviCiumi ir kt. 
1811 m. Bijot4 kaime, vadinamame Vysni4 kalne (apie 1 km i vakarus nuo Barzdzi4 
dvaro ), buvo vietinio berniuko, bandziusio iSrukyti lapes, padegtas senas tusCiaviduris 
qzuolas, nuo seno vadintas Baubliu. 1812 m. kovo menesi D. Poskos rupesciu qzuolas 
10 zmoni4 per dienq buvo nukirstas. Nukirtus paaiskejo, kad qzuolas turejo daugiau 
kaip 700 rievi4. Nukirstas qzuolas buvo padalytas i tris dalis, kuri4 drutgali 40 vyr4 
per dienq is rqst4 klotu keliu parrideno i Barzdzius ir pastate. Tai ir yra tikrasis 
Baublys. Jo perimetras prie pamatl} buvo 9,2 m, prie stogo- 5,9 m, vidaus plotas-
apie 3,3 m2 44 • D. Poska Baubli kirto ketindamas is jo padaryti altanq, taciau isejo 
toli grazu ne vien poilsio vieta. Pirmiausia tai buvo savotiskas darbo kabinetas, 
kuriame D. Poska laike bibliotekeltt (apie 200 knyg4), surinktas senienas, Cia 
rasydavo. Tam tikslui jame stovejo apvalus staliukas, sofas bei kreslas45 • Muziejumi 
jo D. Poska nevadino. Jis rinko ivairiq medziagq: knygas, rankrasCius, dokumentus, 
archeologines iskasenas, senovinius pinigus, ginklus ir kt. Baubliuose saugom4 turt4 
trumpq sqrasq apie 1823 m. padare K. Nezabitauskis ir paskelbe to meto spaudoje46

• 

Buta jame sarv4, iiymi4 lietuvi4 veikej4 portret4, dideli4 kaul4, ivairi4 apylinkese 
surinkt4 archeologini4 dirbini4, ret4 spaudini4 ir kitl! senien11. IS archeologinil! 
radinil! paminetini ,metalinis auskaras su vilko ar lokio danCiu", 80 em ilgio ,sesil! c 
paauksuotl! verinil! grandine, kartu su ja rastos ieties, rago ir salmo dalys, is storos I 
zalvario vielos susuktas dvigalvis zaltys, ant abiejl! galvl! turin tis po du ragiukus"' 1 

40 Vanagas V Dionizas Poska. Vilnius. 1994. P. 45. 
41 Ten pat. P. 45-46. 
42 Brensztejn M. Dionizy Paszkiewicz. Wilno. 1934. S. 56-63. 
43 Ten pat. P. 50. 
44 Vanagas V Dionizas Poska. Vilnius. 1994. P. 106. 
45 Brensztejn M. Dionizy Paszkiewicz. Wilno. 1934. S. 51. 
46 Kr6tki spis niekt6rych staroi:ytnych zabytk6w, znaydujqcych siy w zbiorze obywatela 

prowincyi Zmudzkiey Dionizego Paszkiewicza pisarza ziem. ptu rossienskiego, przez 
Kajetana Niezabitowskiego// Dziennik Wilenski. Vilno. 1823. T. 2. Nr. 6. S. 157-161. 

( 
1 
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,,130 em ilgia" riteria didas, supintas is devyni4 stor4 varia viel4, keletas apie 
,45 em" zalvarini4 zied4 ... kapa radiniai: puse metalines balna kilpas, riterio 
ginkJq Jiekanas ir arklia zandikauJis, kelioJika salma, sarV\};, geleiini4 balno dali4 
detaliq"47

• Tarp si4 daikt4 lengviau ar sunkiau galima atpazinti archeologinius 
dirbinius: amuletq, ietigalius, balnakilpes, galbut antkakles ir apyrankes. Laiske 
I. Lobajkai D. Poska nurode, kad ,auskaras" kartu su ,riteria didu" ir pentinais 
buvo rastas kape, kur dar buva senavinis kardas ,trij4 pirst4 plaCia, a ilgia arti 

3 pav. Baubliai apie 1900 m. (Brensztejn M. Dianizy Paszkiewicz. Wilno. 1934. lklija) 

dviejq ualekciq, su asmenimis abiejase pusese ... su didziule pliena ar gelezies 
buoze gale"48 • l(jti sqrase minimi daiktai greiciausiai buvo ne archealaginiai daiktai, 
o viduramzi4 senienas, ejusias is rankq i rankas ir galiausiai atsidurusias pas 
D. Paskq. Tai ypac pasakytina apie sidabrinius ar paauksuotus daiktus. Manama, 
kad Baublyje saugota per simtq vienetq ivairiq senienq49

• l(jtq, mazesni, Baubli 
(kai kada vadintq Baublio broliu) D. Poska pasistate pries 1824 m., matyt, todel, 
kad i didtii nebetilpo sukaupti daiktai (3 pav.) 

D. Poska kasinejo noredamas papildyti savo senienq rinkinius, joki4 uiras4 
greiCiausiai nedare, tikslesnemis radini4 metrikomis nesirupino. Jam viso sito 
nereikejo. Svarbu buvo surasti senq daiktq. Kaip rodo isliky labai skurdus duomenys 
apie ja archeologinius radinius, tai buvo senien4 rinkimas, ne daugiau. Kartu jo 

47 Vanagas V Dionizas Poska. Vilnius. 1994. P. 106- 107. 
48 Poska D. Rastai. Vilnius. 1959. P. 467, 469. 
49 Vanagas V. Dionizas Poska. Vilnius. 1994. P. 108. 
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tyrinejimuose jau yra pastebejimq, budingq archeologui, one vien senienq rinkejui. n 
,Jei kape, apdetame akmenimis apskritimo forma, randami du akmenys ... tai toje I 
vietoje buvo dedama mirusiojo galva, vadinasi, jis buvo palaidotas visu kunu, l' 
nesudegintas, ir toki laidojim~ galima priskirti velesniems amziams. Priesingai, kitq J, 
musq kapq, apdetq akmenimis apskritimo forma, viduje jokio akmens nematyti ir 
negalima rasti, todel galima manyti, kad velionio kunas pirmiau buvo sudegintas, o 1 
tik po to pelenai buvo palaidoti. Toki palaidojimq galima priskirti ankstesniems r 
amziams"50

• TaCiau sie pastebejimai liko D . Poskos laiskuose ir plaCiau neiinomi. I 
Ir jeigu garsas apie Baubliuose sukauptas senienas nebutq pasklidtts plaCiai, jeigu I 
patys Baubliai nebutq isliktt, vargu ar D. Poska butq iejtts i archeologijos istorijq. ' 
Baublius placiai isgarsino to meta spauda: ,Dziennik Wilenski"51 bei ,Dziennik c 
Warszawski"52

• s 

Kasimijimai 

Kasineti artimiausiq apylinkiq piliakalniai bei kapai (konkreCios vietos neiino
mos) ie5kant senienq. 

B a l t m is k i o (Kelmes r.) senkapiuose rastas sidabrinis saukstelis. 

FRIDRICHAS DIUBUA DE MONPERIO 

Fridrichas Diubua de Monperio (Frederich Dubois de Montperreux) (1798-
1850). Apie ji mes nedaug kq zinome. F. Diubua gime Nosatelyje (Nojenburge; 
Sveicarija), atrodo, ten pat ir mire. Tai keliautojas, geografas, archeologas ir 
gamtininkas, aplanktts daugeli Europos saliq. Budamas Kaukaze, Gruzijoje, 
Abchazijoje, Kolchideje, Armenijoje, Kryme, Ukrainoje susipazino su tq krastq ir 
srici4 archeologiniais paminklais, antikiniais miestais, pilimis ir apie 1820 m. lankesi 
Lietuvoje. Kas ji paskatino aplankyti Lietuvq, nera zinoma. Cia jis domejosi ir 
krasto etnografija, paliko sio pobudzio rankraSCiq53 • Lietuvoje F. Diubua 1823-
1829 m. gyveno pas Pakruojo dvarininkq baronq Ropq, make jo vaikus. Cia jis 
susipazino su Lietuvos istorija, prisiklause ivairiq pasakojimq ir padavimq apie 
Lietuvos milzinkapius, piliakalnius, uzburtus lobius ir pilis ir ryzosi kai kuriuos 
milzinkapius pakasineti. Tiksli jo buvimo Lietuvoje data neiinoma. Tai turetq buti 
tarp 1820-1830 m. Si data nurodoma, remiantis F. Diubua rasyt4 Pakruojyje laiskq 
motinai datomis: 1823.1V4; 1824.VI.1254 . Nuo 1830 m. jis buvo Kurso literatUres ir 

50 Poska D. Rastai. Vilnius. 1959. P. 497. 
51 Loboyko I. Groby olbrzymie na Zmudzi i inne zabytki staroiytnosCi tego kraju // 

Dziennik Wilenski. Wilno. 1823. T. 2. Nr. 6. S. 145-157. 
52 Dziennik Warszawski. Warszawa. 1826. T. 4. S. 37-46. 
53 Deveikis S. Kq veike Lietuvoje Frederikas Diubua?/ Pakruojo apylinkes. Vilnius. 

1996. P. 190. 
54 3arrHcKH Cenepo - 3arra,ll;Horo OT.UeJieHHH I1MITepaTopcKoro reorpa¢w-1ecKoro o6mecTna. 

BHJibHa. 1910. T.l. C. 236-239. 

\ 
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meno draugijos narys - korespondentas. F. Diubua taip pat domejosi Siaures 
Europos ir Azijos archeologija, yra aprasys daug vengr4, rus4 ir ukrainieci4 pilkapi4. 
Nuo 1843 m. jis buvo Nosatelio akademijos (miestas Vakar4 Sveicarijoje) archeo
logijos profesorius. 

F. Diubua savo kelioni4 aprasymus yra skelb~ts kelioni4 metrastyje 1845 ir 
1846 m. prancliz4 kalba55

. Si4 metrasCil! originalais knygos autoriams pasinaudoti 
neteko, nes tai yra labai reti leidiniai, kuri4 nera ne tik Lietuvos, bet ir daugelyje 
Europos bibliotek4. XIX a. bent vienas j4 egzempliorius yra buvys Lietuvoje, nes 
F. Diubua lankymqsi Lietuvoje ir jo vykdytus tyrinejimus yra aprasys M. Balinskis56 • 

Veliau F. Pokrovskis57 irK. Gukovskis pasinaudojo M. Balinskio istraukomis, rasy
dami apie F. Diubua tyrinejimus. Daugiausia M. Balinskio ziniomis naudojosi ir 
si4 eiluciq autoriai. Vieno teksto nuorasas58 apie 1993 m. buvo gautas is A Tauta
viciaus, kuris ji buvo padar~ts 6 desimtmeCio pradzioje is Leningrade A Saltykovo
Scedrino bibliotekoje buvusio leidinio, kuris veliau kazkur prapuo!e. 

Archeologinius kasinejimus F. Diubua atliko XIX a. treciajame desimtmetyje. 
Tiksli jq data lieka ndinoma, kaip ir tyrinejim4 budas. M. Balinskis nurode, kad 
Raginenai tuomet priklause baronui Ropui. Esq cia yra kalnas, vadinamas ragan4 
kalnu, ant kurio buvo deginamos raganos. Jo artumoje demesi patrauke 10 islikusi4 
akmenimis apdet4 pilkapil!. Pusyne prie Raginen4 kaimo F. Diubua priskaiciavo 
100 pilkapiq. J uose esq senoves lietuviai laidojo savo vadus, o ugniavietes uzpildavo 
zememis. Esq Vilniaus apylinkese jis mat~ts daug toki4 kalneli4. Liaudiski4, 
Rozalimo, Raginen4 ir Karpiski4 apylinkese F. Diubua priskaiCiavo 330 akrnenimis 
apdetq pilkapi4, kuri4 didziausias yra 10 m skersmens, mazesni - 3,5 m, o daugiau
sia - 7 m skersmens. F. Diubua pirmasis apibreze piliakalnius, kaip itvirtinimus, 
jrengtus ant kalv4 ir grioviuose59 • Aprasydamas piliakalnius, pvz., Veliuonos, jis 
juos vertina kaip pili4 vietas60

• F. Diubua Lietuvoje buvo aplank~ts ir matavys kelis 
piliakalnius: Ukmerg((, Merkin((, Simonis (piliakalnis prie Musos ties Pasvaliu ), 
Trakus, Upyt((, Kolainius (viduryje nedidelio ezeretio, is kurio isteka Venta). Jo 
atlikti piliakalni4 matavimai buvo gana tiksliis, sprendziant is paskelbto Ukrnerges 
piliakalnio aprasymo. ,Jis irengtas Sventosios krante, santakoje su mazu upeliu, 
kuris apjuosia pastatintais slaitais kugi, vietomis beveik neprieinamq, iskylanti iki 
12 m61• Zemes pylimas 2,5-3 m aukscio, 4,5 m ploCio, vainikuoja kugio virs4 ir 

55 Voyage au tour de Caucase, chez les Tscherkesses et les Abchases, en Co !chide, en 
Georgie, en Armenie et en Crimee, avec un atlas geographic pitoresque, archeologique, 
geologique etc. par Frederic Dubois de Montpereux. Relatuion du voyage 6 volumes. At
las in folio. Paris. 1839-1843. 

56 Balinski M., Lipinski T. Staro:i:ytna Polska pod wzgl~tdem historicznym, jeograficznym 
i statistycznym opisana. Warszawa. 1846. T. 3. S. 459-466. 

57 IloKponcKHH: <1>. B. ApxeonorWiecKaH KapTa KoneHCKOH ry6epmm. BwnbHa. 1899. C. 58. 
Hp. 35. 

58 Forts et mardelles // Annoire de voyages et de la geographie puor l'annee 1847. 
Paris. 1847. P. 127-138. 

59 Ten pat. P. 130. 
60 Ten pat. P. 134. 
61 Originale matmenys nurodyti pedomis. 
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juosia sem!_j4 medini4 itvirtinim4 apskritimq. ldubimas, susidarys tarp itvirtinim4, 
siekia 45 m skersmens, keliose vietose pastebimas slait4 slinkimas. Kelias kilo i 
piliakalni, supdamas kalvq, ir atrode taip saugojo vertus pylime"62

• F. Diubua buvo 
lankys ir murines pilis: Kauno, Vilniaus, Bir:Z4, Deltuvos (neaisku, kokia pilis cia 
minima, nes Deltuvoje murines pilies nera- gal sumaisyta su Siesikais?), Gardino, 
Lydos63 . 

Savo straipsnyje apie Vakar4 Rusijos kapcius, tvirtoves ir apkasus F. Diubua 
daugiausia pateike jo turimas istorines zinias a pie sias tautas. Jis a prase akmeninius 
stab us, vadinamus babomis. Aprasydamas rus4, vengr4, ukrainieCi4 bei kazok4 pilka
pius, taip pat paminejo ir lietuvi4 pilkapius (, Tumulus Litvaniensis")64

• M. Balinskis 
nurodo, kad nuo seno buvo pasakojama, jog Raginenuose, viename is prie piliakalni4 
buvusi4 pilkapi4, buvo rasti milZinisko dydzio zmogaus kaulai, prie kurio krutines 
gulejo 7 ar 9 normalaus dydzio zmoni4 kaukoles. Ant milzino rankos buvys geleiinis 
ziedas, sone gulejo didelio ietigalio dalis65 . ldomus jo aiskinimai apie geleiini4 
imovini4 kirvi4 panaudojimq norag4 vietoje, a pie amzinosios ugnies deginimq dievo 
Perkuno garbei mus4 piliakalniuose. Raginen4 pirmajame pilkapyne rastq nesu
degusiq kaukoly F. Diubua pasiunte net Milano muziejui. F. Diubua kasinejo ir 
Karpiski4 (LaimuCi4) bei Gergzdeli4 pilkapius. Karpiskiuose, buvusiuose dvaro 
laukuose, 2 pilkapi4 grupese jis priskaiCiavo 110 pilkapi4. Mes a pie siuos tyrinejimus 
platesni4 zini4 neturime. Koks F. Diubua surinkt4 radini4 likimas - nera zinoma. 

Vertinant F. Diubua atliktus kasinejimus Lietuvoje, butina pasakyti, kad jie 
buvo atsitiktiniai, taCiau reiksmingi tolesniam Lietuvos archeologijos mokslo 
vystymuisi. F. Diubua bene pirmasis pradejo skaiCiuoti pilkapi4 sampilus, ir siandien 
mes zinome, kad tuomet Lietuvoje buvo isliky daug daugiau pilkapi4, kuri4 
siandienqjau nebera. Jis Lietuvq isgarsino to meto spaudoje, Europos skaitytojams 
populiariausia XIX a. kalba pristate lietuvi4 senienas. Kartu F. Diubua megino 
Lietuvos archeologiny medziagq iterpti i plat4 Europos senien4 kontekstq ir tik 
menkas supratimas apie abi lyginamqsias puses neleido padaryti Z;ymesni4 isvad4. 

Kasinejimai 

G e r g z d e 1 i 4 (Siauli4 r.) pilkapiuose rasta griautini4 kap4 liekan4. 
Karp is k i u o s e (Pakruojo r.) keliolika pilkapi4 perkase, bet ne viename 

nieko nerado. Tik viename pilkapyje rastas griautinis kapas, kuriame ant krutines 
gulejo viena i kitq sukistos 4 kaukoles. 

62 Forts et mardelles // Annoire de voyages et de Ia geographie puor l'annee 1847. 
Paris. 1847. P. 134-135. 

63 Ten pat. P. 137-138. 
64 De tumulus, des forts et des remparts de Ia Russie occidentale. Premier article/ 

Annuaire de voyages et de Ia geographie puor l'annee 1845, pour une reunion de geographes 
et de voyageurs, sous Ia direction de M. Frederic Lacraix. Paris. 1845. P. 178-193; Tas pats 
1846. Nr. 2. 

65 Balinski M., Lipinski T. Starozytna Polska pod wzglydem historicznym, jeograficznym 
i statistycznym opisana. Warszawa. 1846. T. 3. S. 459. 
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R a g i n e n l! (Radviliskio r.) pilkapiq grupeje, esancioje pusyne prie pat 
kaimo, iskase 4 pilkapius su degintiniais ir griautiniais kapais , o grupeje prie 
piliakalnio- 2 pilkapius su griautiniais kapais. Pirmojoje pilkapiq grupeje sudeginti 
mirusieji buvo ikasti i sampilq, mazdaug 30 em gylyje, nedeginti mirusieji - 45-60 
em gylyje. Viename kape rastas palaidotas sedomis su ivijiniu ziedu. Antroje pilkapiq 
grupeje kiekviename pilkapyje aptikta po griautini kapq. Viename kape prie kojos 
rastas gelezinis kirvis. 

Svarbiausios publikacijos 

De tumulus, des forts et des remparts de la Russie occidentale. Premier article// 
Annuaire de voyages et de la geographie puor l'annee 1845, pour une reunion de 
geographes et de voyageurs, sous la direction de M. Frederic Lacraix. Paris. 1845. 
P.178-193; Dousieme article// 1846. Nr. 2. P 39-55; Troisieme et dernier article. Forts 
et mardelles II Annoire de voyages et de la geographie puor l'annee 1847. Paris. 1847. 
P. 127-138. 

PRANCISKUS VILCINSKIS 

Vienas pirmqjq Lietuvos archeologiniq paminklq tyrinetojq yra Pranciskus 
Vilcinskis (Franciszek Wilczynski) (1796-1859). Tai Jasoniq (Utenos r.) dvaro 
savininkas. Jo biografijos duomenq beveik nera. Kaip vyresnysis siinus, atrodo, bus 
paveldejys gimtines dvarq. Pranciskus, kaip ir kiti seimos nariai, nors ir kalbejo 
lenkiskai, mokejo lietuviq kalbq, janet rase eilerasCius. 1847 m. vasario menesi jis 
pasisiiile tapti Sankt Peterburgo archeologq-numizmatq draugijos nariu ir tq paciq 
metq bidelio 17 d. juo tapo. Nuo 1847 m. lapkricio 24 d. jis buvo sios draugijos 
narys-bendradarbis, veliau- narys-korespondentas (iki pat mirties) . Draugijq apie 
savo kasinejimus informuodavo laiskais. Zinoma tik tiek, kad jis mire Jasonyse, 
palaidotas vietos kapinese. Kapas ilgq laikq buvo visq uzmirstas, kol a pie 1980 m. ji 
lokalizavo Utenos krastotyros muziejus ir pazymejo liaudies menininko Stasio 
Karanausko koplytstulpiu (4 pav.). 

P. Vilcinskis turejo sukaupys archeologiniq dirbiniq ir numizmatikos rinkiniq, 
kuriuos perleido broliui Jonui Kazimierui ir Eustachijui Tiskeviciui. Dalis jo surinktq 
archeologiniq dirbiniq pateko i Sankt Peterburgo Ermitazq (Uzpaliq pilkapyno 
radiniai- lnv. Nr.793:1-19). Seimyniskiq pilkapiuose surasti dirbiniai padovanoti 
Imperatoriskajai archeologinei draugijai66 . Taciau konkreCiq ziniq, kas yra buvy jo 

66 l13Becnur I1MrrepaTopcKoro apxeonon;:qecKoro o6mecTBa. CaHKT ITeTep6ypr. 1859. T. I. 
c. 174. 
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kolekcijoje, beveik neisliko. Minima, 
kad vien akmenini4 kirvuk4 jis turejo 
apie 60067

• Jo dvare Nemuno krante sa
lia Kauno ( dvar4 jis turejo ne vienq) 
P. Vilcinskis surado 15 monet4: 1 rusiskq 
Michailo FiodoroviCiaus ir 2 Aleksejaus 
Michailoviciaus kapeikas, 1593 m. 
lietuviskq treciokq, 1622 ir 1624 m. 
lenkiskus sdtokus , 1625 ir 1627 m . 
sestokus, 9 ivairius lenkiskus, lietuviskus 
bei Livonijos varinius grasius, 1171 m. 
hidzros met4 Turkijos sultana Mustafos 
III parq68 • Sias monetas, tarp j4 ir 184 7 m. 
rastq lietuviskq monetq su Vyciu ir Gedi
mino stulpais, jis perdave draugijai. P. Vil
cinskis buvo girdejyS daug pasakojim4 
ir padavim4 apie senovines pilis ir mil
zinkapius, 0 gal noredamas p apildyti 
savo kolekcijas yra pats kasinejys dau
giausia Utenos apylinki4 piliakalnius ir 
pilkapynus. Kaip pats P. Vilcinskis mini 
1852 m. gruodzio 7 d. laiske J. I. Krasevs
kiui, nuo 1836 m. jis be pertraukos kasi
nejo Kauno, Vilniaus, Minsko ir Vitebs
ko gubernij4 piliakalnius bei pilkapius, 
taCiau daugiausia tik ginkl4 ten rado69 • 

Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

4 pav. Pranciskaus Vi!Cinskio kapas 
G. Zabielos nuotr. 

Archeologinius tyrinejimus pradejo nuo piliakalni4. To pagrindas si kartq buvo 
ne kolekcijos papildymas, bet noras issiaiskinti, kur stovejo istoriko M. Stryjkovskio 
minima kunigaiksCio Utenio pilis . M. Stryjkovskis Pakalni4 piliakalni laike kuni
gaiksCio Utenio pilies vieta . Tuo tikslu P. Vilcinskis 1836 m. kasinejo Pakalni4 ir 
abu Narkun4 piliakalnius. Visi radiniai buvo Didziajame piliakalnyje. Narkun4 
piliakalnyje naudotasi geldiniu virbu, matyt, ieskant pilies pamat4. Kase du 
darbininkai - Jonas aiksteles viduryje, paskui rytineje puseje, galiausiai ivairiose 
vietose ir ivairiame gylyje, ir baige kasinejimus aiksteles viduryje. Petras kasinejo 
prie Siaurinio py!imo, kur prisikaSyS mali (izemi) pradejo kasti pylimo virsuje, vf:liau 
vet kase prie pylimo. Pylime jis aptiko akmen4 bei perdegusio molio. Visur aptiktas 
storas kulturinis sluoksnis su daug puod~t suki~t, gyvuli~t kaul~t, degesi~t , deginto 

67 ApxeonorWJecK:we rro:wcKH B JI:wme I 3arr:wcKn CaHKT ITer ep6yprcKor o apxeonorwrecKo
HYMH3Marn'!ecKoro o6mecrBa. CaHKT ITerep6ypr. 1850. T. II. C . 414. 

68 3arrHCKH CaHKT ITerep6yprcKoro apxeonorwrecKo-HyMH3MaTH'JecKoro o6mecrBa. CaHKT 
IT er ep6ypr. 1849. T. I. C . 281. 

69 Kolenda J . Rzekome znalezisko posqzk6w egipskich w Szwekszniach na Litwie/ 
Rocznik Bialostocki. Warszawa. 1976. T. 13. S. 290-291. 
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molio gabal4 ir jvairiq dirbini470
• Tyrim4 metu nustatyta, kad Utenio pilis buvo 

medine, kunigaikstis neturejo stiklo ir fajanso, jo naudoti indai buvo moliniai. 
Maistui naudota daug mesos. Tai liudija rasti galvij4 bei kiauli4 kaulai, sern4 iltys71 . 

Darb4 pradzioje ir pabaigoje pabandzius kasineti mazqji piliakalni- spejamq Utenio 
kapo vietq - nieko nerasta. Jame buvo kasinejama jvairiose vietose. Panasiai buvo 
kasinejama ir Pakalniq piliakalnyje. Sulygin~s abiej4 piliakalni4 medziagq P. Vil
cinskis nusprende, kad Utenio pilis bus stovejusi Narkiin4 piliakalnyje, nes apie tai 
liudija molio tinkas (krosniq liekanos), kaulai , puodl! sukes72 . 

1976-1978 m. Narki:inq piliakalniq archeologiniq tyrinejimq metu Didziojo 
piliakalnio aiksteleje buvo aptiktos kelios netaisyklingq formq duobes, jgilintos 
net i jzemj. Galbi:it jos ir yra P. Vilcinskio kasinejim4 iymes. 

1844-1856 m. begyje P. VilCinskis tyrinejo kelis pilkapynus. Dalis j4 tyrineta 
dabartineje Baltarusijos teritorijoje73 • Apie jq tyrinejimus ziniq isliko labai nedaug, 
daugiau zinomi tik surasti radiniai. Kasinejama buvo speriai, per dienq dvi iskasant 
pilkapi. Taciau net ir esant tokiems tempams pasitaikydavo jvairiausiq klii:iCiq. 
Tolesnius pilkapio salia Dorie kaimo tyrinejimus sutrukde jsalusi zeme, o 1848 m. 
tyrinejimams is viso trukde siautusi cholera74

• 

Vaineiki4 (Rokiskio ap.) pilkapyne bi:ita nemazos pilkapi4 su akrnen4 vainikais 
grupes, kurie laikui begant buvo galutinai suardyti. 1844 m. kelis pilkapius P. Vil
Cinskis perkase. Surado III- IV a. dirbini4: 2 antkakles ki:iginiais galais, rateliniq 
smeigtuk4, siauraasmeniq pentini4 kirviq ir kt. 75 . Kust4 pilkapiq (Utenos ap.) 
nedidely grupy P. VilCinskis perkase 1845 m. Pilkapiai buv~ apjuosti akmen4 vaini
kais, juose rasta zmoni4 griauci4liekan4, antkakle kuginiais galais, ritiniq smeigtukq, 
kaklo papuosalas is jvijq ir pusmenulio formos kabuciq, pentinis siauraasmenis 
kirvis, imovinis ietigalis ir kitq III-IV a. dirbini4. Kust4 pilkapiai visiskai analogiski 
Vaineiki4 pilkapiams76

. 

Seimyniski4 (Utenos ap.) pilkapynq P. VilCinskis tyrinejo 1858 m. ISkase buvu
sius netoli piliakalnio du pilkapius. Pilkapiuose rado po vienus zmoniq griauCius, 
prie kuri4 buvo po bronziny apyrank~, gelezini kirvi, ietigali, viename - dar ir 
smeigtukas 77

• 

70 Vilczynski F. W((dr6wka do g6r Utenesa, xiq:i:((cia Litwy zalo:i:yciela Uciany// Tygodnik 
Petersburski. 1836. Nr. 93. P. 559- 560, Cr,m oreqecrBa. CaHKT I1erep6ypr. 1836. CLXXXII. S. 
221-228. 

71 Vilczynski F. W((dr6wka do g6r Utenesa, xiq:i:((cia Litwy zalo:i:yciela Uciany// Tygodnik 
Petersburski. 1836. Nr. 93. S. 560. 

72 Ten pat. 
73 ApxeonomqecKMe ITOHCKJil B JIHTBe I 3arrHcKJil CaHKT I1erep6yprcKoro apxeonorH'IecKo-

H)'MI13MaTH'!ecKOro o6ll(eCTBa. CaHKT I1erep6ypr. 1850. T. II . C. 411-415. 
74 Ten pat. P. 412. 
75 Lietuvos archeologijos atlasas. T. III. Nr. 757. P. 117. 
76 P. Vi!Cinskio 1845 11 12 Iaiskas E . Tiskeviciui II Mokslq Akademijos bibliotekos 

Rankrasciq skyrius. F 149 B. 4- 189. 
77 H.JaecTmr HMrrepaTopcKoro apxeonorH'IecKoro o6ll(ecrBa. CaHKT I1erep6ypr. 1859. T. I. 

C. 174. 
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1844 m., P. Vilcinskis, atrodo kasinejo ir Utenos (Skaistasilio) pilkapynq, kur 
buvo 4 pilkapiai. Viename pilkapyje rasti 5 kirviai, 2 bronzines antkakles, 4 apy
rankes, smeigtukai. Dirbiniai buvo P. Vilcinskio kolekcijoje78 • 

Uzpali4 (Utenos r.) pi1kapius P. Vileinskis tyrinejo 1844 ar 1845 m. Surado 5 
ietigalius, 2 bronzines antkakles, 4 apyrankes, smeigtukus ir seges. 1844 m. P. Vi1-
Cinskiui buvo perduota pi1kapiuose rast4 dirbini4, kurie ir paskatino ji tyrineti 
pilkapynq79 . Savo kasinejim4 rezultatus P. VilCinskis yra ske1bys 80 . 

P. Vi1Cinskio archeologiniai tyrinejimai tais laikais buvo neblogo lygio, nors 
daugiausia demesio jis kreipe radini4 paieskai. Spaudoje L. Aleksejevo pareikstas 
negatyvus jo kasinejim4 vertinimas nera pamatuotas81 

0 

Kasinejimai 

1835 m. geguzy P aka 1 n i 4 piliaka1nyje (Utenos r.) iskasti keli grioviai, rasta 
tik bronzini4 zqs14liekanq, pavirsiuje surinkti atsitiktiniai radiniai, tarp kuri4 buvo 
viduramzi4 skaiciavimo zetonas, velesni4 tyrinetoj4 per nesusipratimq laikytas 
Romos moneta. LapkriCio 1 d. kasta pakrasciuose ivairiose vietose iki arsino gylio, 
taciau aptikti tik smelio ir juodzemio s1uoksniai. 

1835 m. rugpjucio 2-5 d. duobemis kasinejo N a r k u n 4 (Utenos r.) 
pi1iakalnius. Mazajame nieko nerado, didziajame rado daug puod4 suki4, gyvuli4 
kau14, degesiq, deginto mo1io gabal4 ir jvairi4 dirbini4; ietigalj, varinio katilo ir 
elnio rago dali. 

1844 ar 1845 m. tyrineti U z p a 1 i 4 (Utenos r.) pilkapiai. Juose surasta 5 
ietigaliai, 2 bronzines antkakles, 4 apyrankes, smeigtukai ir seges. 

1844 m. Vaineiki4 (Rokiskio r.) pilkapyne perkase kelis pilkapius, surado III
IV a. dirbini4: 2 kiiginiais galais antkakles, ratelini4 smeigtuk4, siauraasmeni4 
pentini4 kirvi4 ir kt. 

1845 m. perkase K u s t 4 (Utenos r.) pi1kapi4 nedidely grupy. Juose rasta 
zmoni4 griauci4 liekan4, kuginiais galais antkakle, ritiniq smeigtuk4, kaklo 
papuosalas is jvij4 ir pusmenulio formos kabuci4, pentini1.1 siauraasmeniq kirvi4, 
ietigali4 ir kit4 III-IV a. dirbini4. 

1847 m. kasinejo pilkapius salia savo dvaro R a 1 o v sci z no j e (Asmenos 
apskr. (Baltarusija), miske, bet nieko neradd2 .Tai ne tie patys M i k ali s k i 4 

78 Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius. 1977. T.3. P.ll6. 
79 IToKpOBCKHH <1> . B. ApxeoJIOfH'IeCKaH KapTa rpo.urreHCKOH ry6epHHH. BHJibHa. 1895. 

C. 102. Hp. 84, 85 . 
80 3armcKH CITE apxeonorWiecKoro H}'MK3MaTWiecKoro o6ru:ecTBa. 1849. T. l. C. 281, 442. 
8 1 AJieKceeB Jl . B. QqepK HCTOpKH 6e;ropyccKOH .uopeBOJT!Ol(HOHHOH apxeo;ronm H 

ncTopn'IecKoro KpaeBe.uerrnH no 60-hrx ro.uoB XIX BeKal I ConeTcKaH apxeonornH. 1967. Hp. 4. 
C. 157. 

82 ApxeonorWieCKHe rroucKH B JlnTBe 1 3arrncKH CaHKT ITeTep6yprcKoro apxeo;rorn<JecKo
HJ'MH3MaTWiecKoro o6ru:ecTBa. CaHKT ITeTep6ypr. 1850. T. II . C. 412. 
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(Tadaravo) pilkapiai, kaip kad buvo teigiama veliau83 ( dabar sis pilkapynas yra 
Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje, taCiau jau Baltarusijos teritorijoje ). 

1848 m. kasinetas didelis pilkapis salia Do r z e s kaimo (Baltarusija), padengtas 
daugybe akmenl!, rasta zmonil! kaull!, 2 gele:liniai ietigaliai, anglil!84

• 

1849 m. balandzio 19 d. du pilkapiai kasineti U s a c i o vietoveje (Lepelio 
apskr. (Baltarusija), keliasdesimties sampill! pilkapyne. Didesniajame pilkapyje rasti 
zmogaus griauciai su kirviu, puodu, dviem variniais ziedais, gelezies gabalais ir 
pelenais, mazesniajame nieko nerasta85 . 

1858 m. tyrinetas S e i my n is k i l! (Utenos r.) pilkapynas. Perkasus netoli 
piliakalnio buvusius du pilkapius, rasta zmonil! griauCil!, bronzine apyranke, gele:linis 
kirvis, ietigalis, smeigtukai ir kt. 

1835 m. spalio 15 d. zvalgytas U k m e r g e s piliakalnis, uZfiksuota, kad 
anksCiau jame buvo atkasti mediniai rqstai, sausas rentininis sulinys bei gerai islikys 
a.zuolinis kastuvas. 

Pries 1835 m. buvo 2valgyti V i t k u n l! ir S u n g a i 1 i s k i o piliakalniai ( abu 
Utenos r.), aprasyta il! isvaizda. 

1858 m. gruodzio menesi 2valgytas S e i my n is k i l! (Utenos r.) piliakalnis. 

Svarbiausios publikacijos 
W~dr6wka do g6r Utenesa, xiqi~cia Litwy zaloiyciela Uciany/1 Tygodnik Petersburski. 

1836. Nr. 93. S. 559-560: Qrger o6 HCCJie,l(oBaHHH HeKorophiX apxeoJiorngecKHx 
IIaMflTHHKOB B oKpecrHOCTHX r. Yr5IH II Chili oregecrBa. 1836 CLXXXII C 221-228. 

Apx eoJiorngecKHe IIOHCKH B JinrBell 3anncKH CaHKT Ilerep6yprcKoro 
apxeoJiorngecKO-HJ'MH3MarngecKoro o6Il.(ecrsa. CaHKT Ilerep6ypr. 1850. T II 
c 411--415. 

LIUDVIKAS ADOMAS JUCEVICIUS 

XIX a. ketvirtame ir penktame desimtmeCiais padaugejo archeologines 
tematikos straipsnil! ir darb\!. Pirmiausia paminetini Liudviko Adorno Juceviciaus 
(Ludwik Adam Jucewicz) (1813 12 15 Pakevyje (Kelmes r.)- 1846 03 24 Lepelyje 
(Baltarusija) darbai. Jis savo straipsnius daznai pasirasinejo Liudviko is Pakevio 
slapyvardziu. Gime L. JuceviCius Pakevyje (Kelmes r., netoli Vaiguvos- nuo to kilo 
ir jo slapyvardis ), bajorl! seimoje. 1823-1829 m. jis mokesi Krazil! gimnazijoje, 
1829-1831 m. (iki uzdarymo) Vilniaus universitete studijavo medicinq. 1831 m. 
sukilime L. JuceviCius nedalyvavo, 1831-1834 m. dirbo naml! mokytoju ir guvernantu, 
1834 m istojo i Vilniaus dvasiny seminarijq, 1835 m. jis perejo i Vilniaus dvasiny 

83 Dakanis B. Mikaliskiq pilkapynas I Kulturos paminklq enciklopedija. Vilnius. 1996. 
T. 1. P. 249. 

" ApxeonorWJecKMe rroncKM B Jlnme I 3aiiHCKH Camcr IleTep6yprcKoro apxeonorwrecKoro
JIYMH3MaTH'!ecKoro o6111ecTBa. CaHKT IleTep6ypr. 1850. T. II. C 412. 

85 Ten pat. P. 414-415. 
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akademijq, kuriq baige 1838 m. Kunigavo L. JuceviCius Svencionyse, Sveda- ka: 
suose. 1843 m. jis kunigysty mete, 1843 m. vasario 1 d. vede Malvinq Zurakovskq, (pi 
abu tapo staciatikiais. Del to L. Jucevicius negatejo atsiimti palikimo, tapo mokytoju, ld< 
mokytojavo Lepelio ( dabar Baltarusija, Vitebsko sri tis) pavieto mokykloje. Mire ke: 
jis Lepelyje 1846 m. kovo 24 d. L. JuceviCius ffiUS4 kulturos istorijoje zinomas kaip as~ 

poetas, folkloristas, etnografas, istorikas, vertejas. Jis domejosi viskuo, pats sakys, ka 
kad nera Lietuvoje kampelio, kuriame jis neblitl! bUVyS. Daugiausia yra nuveikys AI< 
literaturos ir folkloristikos srityse, yra parasys daug straipsni4 apie savo gimtqjq Ka 
Zemaitijq. Jis placiai susirasinejo su J. Krasevskiu, kurio darbai dare jam didely pir 
itakq. Paveiktas Zoriano Dolengos Chodakovskio ir J. Krasevskio susidomejo 
etnografija86 . ap 

L. JuceviCius Lietuvos archeologijos istorijoje minimas kaip straipsnio ,Milzin4 ra< 
kalnai ir milzin4 kapai Lietuvoje" autorius87

• Sis jo straipsnis nera archeologine gu 
studija, bet nedidelis krastotyrinio pobudzio darbelis. Jis vertingas tuo, kad popu- sin 
liarino mlis4 senoves paminklus to meto spaudoje. 1837 m. straipsnis buvo is- seJ 
spausdintas lenk4 kalba ejusiame leidinyje , Tygodnik Peterburgski"88 • A. JuceviCius, pil 
rinkdamas folkloriny medziagq, prisiklause ivairi4 pasakojim4 a pie milzin4 supiltus pi1 
kalnus, j4 kapus. ,Milzin4 kalnai, kaip juos to krasto zmones vadina, yra tai dideles kil 
kalvos kugio pavidalo. Milzinai, pasak liaudies pasakojim4, buvo nepaprasto ugio jie 
zmones, jie gyveno seniai, labai seniai, dar tada, kai Lietuvoje nebuvo nei vieno ko 
miesto, kada visi gyveno giriose, ir tik kur - ne - kur tebuvo matyti pradedantys pa 
kurtis kaimeliai ir pavienes sodybos89 • Toliau straipsnyje minimi iymiausi4 milzin4 tu 
vardai, aprasomi konkretiis pasakojirnai apie j4 supiltus kalnus. , Jie kalnus pildavo ka 
sitokiu budu: pirmiausia uzmust4 priesinink4 kunus sukraudavo i vienq krlivq, o su 
paskui nueidavo i Baltijos pajuri, prisisemdavo pilnq batq smelio ir parnesy ant j4 dy 
ispildavo". Esq Girnik4 kalnq Siauli4 apskrityje, arti Kurtuven4 miestelio, dviem ta 
bato semimais supylys milzinas Anzulis, o Satrijq - trimis semimais90

. Noredamas da 
patikrinti pasakojimus, 1833 m. L. JuceviCius aplanke Girnik4 milzin4 supiltct kal- kil 
llq bei Satrijq. Liepe zmonems cia kasti, bet isitikinyS, kad tai yra ,gamtos, 0 ne 
zmogaus rank4 padaras, nes virsutinis sluoksnis buvo dirvozemis, 0 giliau ejo sme!ys da 
ir molis"91 • Jis visiskai pritare zmoni4 pasakojimams, kad Satrijos kalne yra milzino Ta 
Alcio zmonos Jauterytes kapas, kuri buvusi ragana ir sv. Jono nakti su kitomis , I 
raganomis puotaudavusi kalne92 • Tik ,kalnai esq Raseini4 apskrityje, prie Kaltinen4 1E 
ir Musos upes, nors itin auksti, gali betgi buti zmoni4 supilti" 93

• Aprasys savo 

8fi Armon W. Jucewicz L.A./ Polski slownik biograficzny. Wrodaw-Warszawa- Krak6w. 
1965. T. XI/2. Zeszyt 49. S. 308. 

87 Jucevicius L.A. Rastai. Vilnius. 1959. P. 565-569. 
88 Jucewicz A. Gory i groby olbrzymie w Litwie// Tygodnik Petersburski. 1837. Nr.37; 

vertimas i rusq kalbq- Con-r oTeqecTBa. 1837. Nr. CLXXXY; vertimas i lietuviq kalbq
JuceviCius L.A. Rastai. Vilnius. 1959. P 565-569, 669-670. 

89Jucevicius L. A. Rastai. Vilnius. 1959. P. 565. 
90 Ten pat. P 566. 
91 Ten pat. 
92 Ten pat. P 567. 
93 Ten pat. 
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kasinejimus Girnikuose ir Satrijoje L. JuceviCius toliau apraso milzin4 kapus 
(pilkapius ), kuri4, anot jo, yra daugelyje Raseini4, Te1Si4, Siauli4 apskrici4 ir Kurse. 
{domu, kad JuceviCiaus laikais pilkapi4 biita daug, kaip jis pats nurodo - nuo 
keliolikos iki keli4 desimCi4, ir kad juose iskasama ginkl4, visokiausi4 daikt4, 
asarinilJ, o kartais net maz4 statukli494

. Kai kuriuos milzinkapius L. JuceviCius 
kasinejo. ,Pernai, videdamas zemaiciuose, prie Krazi4 miestelio, kame palei 
Akmenos upy yra daug toki4 pilkapil!, pasamdziau zmones ir liepiau juos kasti"95 • 

Kasinetuose pilkapiuose jis suradys zmoni4 ir arkli4 kaul4, varini4 keturkampi4 
pinig4 ir kt. ,Visi pilkapiai buvo miiryti is akmen4"96

• 

Vazinedamas Kurse, Darben4 ir LaukZemes parapij4 pasienyje L.JuceviCius 
aptikys ,dideliausi pilkap(, kuri, gavys dvarininko Ruceno leidimq, iskase. Jame 
rado ,riisi, ismiirytq ketvirtainiskai ir turinti astuonis sieksnius perimetro. Viduryje 
gulejo rnilzinisko iigio zmogaus griauciai, 0 a plink juos buvo sesiasdesimt kaukolil!, 
simetriskai sudet4"97

• Toki pat riisi L. JuceviCius mini buvus ir Gergzdeliuose, Kur
senlJ parapijoje, palei Ventos upy, kur iskasyS du pilkapius. Zmones bijojo kasti 
pilkapius del pikt4i4 dvasi4, ,kurios sergstincios susleptus lobius tuose pilka
piuose"98 . Viename is pilkapi4 L. Jucevicius radyS zmogaus kaulus ir du akmeninius 
kirvelius is serpentino akmens. ,Kitame, miiriniame, buvo seseri dideli griauCiai, 
jie gulejo ant dideli4 akmens ploksCi4. ,Ant kiekvien4 griauci4 kaklo buvo lyg 
koks rozancius is zmoni4 kaukolil!, suvert4 ant geldines grandines"99

• L. JuceviCiui 
pasakojo, kad panasus radinys 1829 m. buvo rastas Raginenuose. Aisku, kad cia 
turimi omenyje F Diubua tyrinejimai. Esq visa tai rodo, kad biita paproCio deti i 
kapq nukaut4 pries4 galvas. Liaudies dainose apie tai uzuomin4 neradys, nors ill 
surinkys daugiau kaip trij4 simt4100 • Pagaliau L. JuceviCius baigia straipsni, nuro
dydamas liaudies pasakojimus apie tai, kad milzinkapiuose aptinkamos kaukoles -
tai velni1J: galvos, kuriuos milzinai uzmusy vienu sermuksni4 kuokos smiigiu, o kabin
davo ant kaklo tam, kad lengviau biit1J: nusinesti i paskutintii teismq, kad ,Dievas uz 
kiekvienq makauly skyrium atlygi suteiksiqs", - baigia straipsni L. Jucevicius.101 

L. Jucevicius apie Lietuvos archeologinius paminklus, matyt, yra rasys ir savo 
darbe, pavadintame ,Lietuvos senien4 tyrinejimai", a pie kurio likimq nezinome. 
TaCiau toki darbq L. JuceviCius buvo parasys. Greiciausiai tai buvo 1846 m. isleistos 
,Lietuvos" pradzia. Dar bas turejys buti isspausdintas 1842 m. Apie tai jis yra rasys 
1841 m. lapkriCio 13 d. laiske J. Krasevskiui. 102 

L. Juceviciaus straipsnis buvo persunktas fantazija ir romantizmu. Net pilia
kalniai ji domino kaip legend4 saltinis103

. Tai biidinga visai XIX a. pirmosios puses 

94 Ten pat. 
95 Ten pat. 
96 Ten pat. 
97 Ten pat. 
98 Ten pat. P. 568. 
99 Ten pat. 

100 Ten pat. 
101Ten pat. P. 569. 
102 Ten pat. P. 584, 674. 
103Pvz. Zemaicil! zemes prisiminimai I JuceviCius L.A. Rastai. Vilnius. 1959. P. 417-421. 
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Lietuvos archeologijai, kuri tik pradejo igauti mokslo bruo:l4. L. JuceviCiaus lai 
kasinejimai bei paskelbti straipsniai populiarino mus4 archeologijq, dejo pirmuosius ist 
akmenis i Lietuvos archeologijos pamatus. 

Kasinejimai 

D arb en 4 ir La u k z em e s (Kretingos r.) parapij4 pasienyje iskastas 
pilkapis. 

Apie 1836 m. G erg z de I i u o s e (Siauli4 r.) netoli Ventos kranto kasineti 
2 pilkapiai, aptikti zmoni4 griauCiai. 

1833m.kasineti Satrija (Te!Si4r.)ir Kurtuven4 Girnik4 (Siauli4r.) 
kalnas, nustatyta, kad jie nera supilti. 

1836 m. kasineti K r a z i 4 (Akmeniai) (Kelmes r.) pilkapiai su akmen4 
vainikais, kuriuose rasta zmoni4 ir zirg4 griauci4, variniq pinigq. 

Svarbiausios publikacijos 

G61y i groby olbrzymie w Litwie/1 Iygodnik Petersburski. 1837. Nd7 (vertimas i ntSLf 
kalbq- HcnomiHOBhl rophl H MOTHJibi B JlHTBejjChiH oreCJecrBa. 1837. Nr. CLXXXV; 
vertimas i lietu.vhf kalbq - Miliimf kalnai ir mili imf kapai Lietuvoje/ JuceviCius L. A. 
Ra.Stai. Vilnius. 1959. P 565-569. 

TEODORAS NARBUTAS 

Nuopelnq Lietuvos archeologijai 
turi ir garsus istorikas Teodoras N ar
butas (Teodor Narbutt) (1784 11 8-
1864 1115), kuri is tikrqj4 galime laikyti 
ir archeologu. Jis gime Siauruose (12 km 
i pietus nuo Eisiski4, netoli NoCios -
dabartine Baltarusijos teritorija, Rodu
nes r.). 1799-1803 m. jis studijavo 
inzinerijq Vilniaus universitete, kuriame 
klause to meto garsiq inzinieriq-archi
tekt4 Lauryno Stuokos-Guceviciaus ir 
M. Sulco paskaitl}. Baigys Vilniaus uni
versitetq studijavo inzinerijq Sankt Peter
burge. 1808 m. buvo suzeistas prie Ostro
lenkos ir Tilzes, o 1809 m. statydamas 
baterijq ties Ebu Suomijoje, buvo apkur
tintas. Visiskai apkurto 1810-1811 m., kai 

'--- - - ----- ---- ----' prie Bobruisko state tvirtovy. 1812 m. po 

5 pav. Teodoras Narbutas (M. Fajanso 
litografija, LNM inv. Nr. Mik 9302) 

tarnybos Rusijos kariuomeneje isejo i 
atsargq, turedamas inzinerijos kapitono 
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laipsnj, apsigyveno savo is tevo paveldetame dvarelyje Siauruose ir uzsieme Lietuvos 
istorijos tyrinejimais ir rasymu (5 pav.). Palaidotas NoCioje. 

Tai buvo nepaprastai darbstus zmogus, parasys daugyby straipsnil! ir veikall! 
Lietuvos istorijos, zemdirbystes klausimais, rasys ir vertys grozinius kurinius, netgi 
projektavys baznyCias. 

T Narbutas gana anksti pradejo dometis archeologijos paminklais. Vilniuje 
1803 m. dirbdamas M. Sulco padejeju stebejo Sv. Onos baznyCios statybos darbus. 
Tuo metu cia buvo rasta jvairiq senienl!. T. Narbutas domejosi seniausio muro lieka
nomis, jas aprase savo darbuose. Dar 1804-1808 m. dirbdamas misrioje Rusq -
Priis4 komisijoje Nemuno vagai reguliuoti jis turejo progos pazinti Nemunq nuo 
aukstupio iki pat jo zemupio, susipazinti su jo pakrantese ir apylinkese esanCiais 
piliakalniais, pilil! vietomis, senkapiais. Dirbant prie Rusnes jo demesj patrauke 
jvairios senovines liekanos. Tai sen, tai ten jis pastebejo senovinil! muro statybq 
liekanlj, pas zmones aptiko romenq bei graikl! sidabrinil! ir bronzinil! monetq, 
isgirdo daug jvairiq pasakojiml! ir padaviml! a pie gausius archeologinius paminklus. 
Pagal rastqsias monetas T. N arbutas pad are isvadq, kad senoveje Rusnes apylinkese 
gyventa turtingl! zmonil!, turejusil! prekybiniq santykiq su romenais. 

1810 m. jau pats kasinejo RogaCiovo pilkapius prie Dniestro. Cia jis susidure 
su didele jvairaus dydzio pilkapiq grupe, kuril! daugeli perkase. Verta pazymeti, 
kad jis jau buvo sudarys pilkapil! kasinejiml! metodikq. Kase ne ,sulinio" metodu, 
o transejomis jvairiomis kryptimis ir jvairiame gylyje. Jo kasinetq pilkapiq aprasymai 
gana kruopstus. T. N arbutas atidziai stebejo ir fiksavo zemes sluoksnil! pakitimus 
ne tik paCiame pilkapyje, bet ir aplink jj. Pagal tai jis sprende apie pilkapio 
konstrukcijq, jo supylimo budq. Domejosi, ar pilkapiai buvo pilami is aplinkinil! 
zemiq, ar is tolimesniq vietq. Apie savo kasinejimus 1818 m. T. Narbutas yra skelbys 
to meto Vilniaus spaudoje. Apsigyvenys savo gimtineje T. Narbutas nuo 1812 m. 
kasinejo netolimose apylinkese, is vietos zmonil! rinko ill aptiktas senienas, domejosi 
nuosavose kolekcijose esanCiais radiniais, kuriuos veliau paminejo savo rastuose. 
1822 m. savo paties zemeje iskase krusnini pilkapi, 1839-1844 m. kasinejo pilkapius 
prie Svendubres. 

Atskirq archeologiniq studijl! T. Narbutas nera palikys, taciau savo istoriniuose 
veikaluose ranctame ctaug zinil! apie archeologinius paminklus. Zinomiausias jo 
darbas- 9 toml! ,Lietuvos tautos istorija"104

• Jos pirmame ir antrame tomuose gausu 
faktq ir duomenl! apie archeologinius paminklus bei radinius, atskirq pasvarstyml! 
archeologijos temomis. Archeologijos dalykl! paskelbta ir ,Mazesniuose istoriniuose 
rastuose" 105 . Atskirai T. Narbutas paskelbe straipsnj apie pilkapius106

. T. Narbutas 

104 Narbutt T. Dzieje starozytne narodu litewskiego. Wilno . 1835. T. 1; 1837. T. 2; 1838. 
I 3; 1838. T. 4; 1839. T. 5; 1939. T. 6; 1840 T. 7; 1840. T. 8; 1841. T. 9. 1992 m. istorija pradeta 
skelbti lietuvil! kalba (T. 1, antras papildytas leidimas 1998 m. ). Iki 1998 m. pabaigos pasirode 
4 tomai (T. 2 - 1995, T. 3-1994; T. 4-1997). 

105 Teodora Narbutta pomniejsze pisma historyczne szczegolnie do his tori Litwy 
odnoszqce siy. Wilno . 1856. 

106 Narbutt T. Badanie starozytnosci Litewskich. 0 kurhanach // Tygodnik Wilenski. 
1818. T. VI. S. 161-168 (pakartotas su papildymais ,Lietuvil.} tautos istorijoje" . T. 2. 
Vilnius. 1995. P. 370-377 (VII priedas). 
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gana placiai, pagal kitq krastq ( daugiausia Priisijos ir Ukrainos) analogus, kalba 
apie pilkapiq, kapq irengimq, laidojimo paprocius, ikapes, is visq ikapiq isskiria 
vadinamqsias asarines, kurias smulkiai apraso. Akrneninius kirvukus T. Narbutas 
laiko palikimu ,seniausiq sios zemes gyventojq, kurie dar nemokejo naudoti 
gele:lies" 107 • Prie NoCios atsitiktinai atkastame kape buvo surastas ,akmeninis 
kirvukas, padarytas is kietos gele:lies"108 . Matyt, tai yra gana laisvo T. Narbuto 
faktq interpretavimo pavyzdys. 

T. Narbuto labiausiai megstama buvo lietuviq mitologija, kuriai jis skyre visq 
pirmqji , Istorijos" tomq. Kalbedamas apie senuosius dievus, jis neretai jq buvimo 
faktus iliustruodavo ivairiais zemeje iskastais radiniais. Pavyzdziui, 1818 m. Kauno 
Perkiino namuose ,valdininkas Pulokolovskis, valydamas tuos griuvesius, rado ten 
kadaise imiirytq bronzin(( apie 12 em auksCio109 statulei((, vaizduojanCiq sukry
ziuotomis kojomis biityb((, kuri ant galvos laike miesto vaizdq, tai yra bokstus, namus 
ir baznycias, o vienoje rankoje - tris zuvis"110 • Nuspr((sta, kad tai buvo ,Kauno 
miesto globejas- dievas" 111

• Panasiis radiniai jau T. N arbuto laikais neretai dingdavo 
ar biidavo kazkur isvezami, o tai visuomet kliude juos verifikuoti arb a bandyti tiksliau 
identifikuoti. Panasu, kad dalis tokiq radiniq galejo biiti tikri. ,1809 metais 
Marijampoles apskrityje, netoli nuo kairiojo Nemuno kranto, LokaiCiq (Lokajce) 
kaime, valstietis Kavaliauskas, idirbdamas skynimq arimui, po supuvusiu kadaise 
milzinisko qzuolo kelmu rado daugyb(( ivairq ginklq nuolauzq. Tai buvo riidziq suesti 
kalavijai, kardai, berdysiai, skydai, antveidziai, kai kurie variniai ir sidabriniai 
daiktai"112 • J. Puzinas, atrodo, be pakankamo pagrindo abejojo toki radini buvus113

• 

Net ir T. Narbuto aprasytas ir nupidtas monetas neretai sunku ar net neimanoma 
atributuoti, nors pastarqsias jis skrupulingai fiksuodavo. Bene daugiausia tikrq 
archeologiniq dalykq sudeta i skyriq ,Kapai" 114

• Jame yra ir daug netikslumq. 
,Lietuvoje pilkapiai randami labai retai, daznai slypi giliai po zeme ir aptinkami 
dazniausiai atsitiktinai, kasant zemy" 115 

0 Taip rase zmogus, matyS ir net kasyS 
pilkapius116 • Toks tad mazai patikimas yra T. Narbuto ,Lietuviq tautos istorijoje" 
pateiktas archeologinis palikimas, kuri labai sumenkino romantinis jo aiskinimas, 
bandymai sieti su dievais ar senaisiais valdovais. Lietuviq mitologijq jis kildina is 
graikq. IS jq panasumo jis daro isvadq, kad graikq ir romenq dievai, isvaryti is 
pietq, persikele i Lietuvq ir susitaike su senaisiais vietiniais dievais . Nepamirso 
T. Narbutas ir senojo kulto vietq, jas susiejo su piliakalniais. Prie dideliq akmenq 
ar pilkapiq jis rado uzkastq ,aukq" liekanq: gyvuliq kaulq, puodq sukiq. 

107 Narbutas T. Lietuviq tautos istorija. Vilnius. 1998. T. 1. P. 379. 
108 Ten pat. P. 378. 
109 Originale - 6 colit). 
110 Narbutas T. Lietuviq tautos istorija . Vilnius. 1998. T. 1. P. 245. 
111 Ten pat. 
112 Ten pat. P. 97. 
11 3 Puzinas J. T Norbutas miisq prosenoves tyrinetojas // Naujoji Romuva. 1936. 

Nr. 7(267) P. 150. · 
114 Narbutas T. Lietuviq tautos istorija. Vilnius. 1998. T 1. P. 371-383. 
115 Ten pat. P. 372. 
116 Narbutas T Lietuvil) tautos istorija. Vilnius. 1995. T 2. P. 370-377. 
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Pasisake jis ir ,lietuviq protevystes klausimu". Rytus T Narbutas traktuoja kaip 
pirminy sodybq zmoniq, apgyvenusiq Europq. Todd jis neabejojo, kad lietuviq 
sodybq buta tarp Oderio ir Elbes, nes ten aptikta vardq tq paciq dievq, kurie buvo 
garbinami prie Nemuno. T N arbutas tikejo ir romeniska lietuviq kilme, aprasydamas 
pasakojimq, kaip zeglininkai is juros Nemunu atplauke prie Dubysos ir, suradtt 
keliq j sventovtt, uzgiedojo: ,seradom". IS to kiltts Seredziaus vardas. Seredziuje 
yra didingas piliakalnis, vadinamas Palemono kalnu. Darbe T Narbutas pateikia ir 
daugiau pavyzdziq romeniskajai teorijai jrodyti. TaCiau daugelio jo jrodinejimq, 
kaip ir mitologiniq teiginiq, dabartiniai istorikai nepripazjsta ir laiko juos falsi
fikatais. Noredamas iskelti lietuviq kulturq, T Narbutas daug kq pagrazino, net 
suklastojo kai kuriuos dokumentus, sukure padavimus, tad siandien kartais labai 
sunku atskirti jo ismontt nuo realiq faktq. 

T. Narbutas visur ir visuomet stengesi parodyti savo krasto praeitj kiek galima 
garsesny ir garbingesny. Jis griebesi jrodineti, kad lietuviai nuo seno yra turejy 
savo rastq, kilusj is runiskojo. Cia jis pateikia senos prusiskos veliavos jrasq, paimtq 
is Simono Grunau kronikos. Tq jrasq jis aiskina kartu su T Volianskiu, kuris sud are 
senoves lietuviq rasto abeceltt.Irodymui jis paeme ir atsitiktinai Lydos pilyje surastas 
lenteles, israsytas lietuvisku rastu. T Narbutas rinko ir domejosi senomis lietuviq 
monetomis, pirmas pradejo jas detaliau analizuoti. Savo darbais jis daug prisidejo 
prie archeologijos ir numizmatikos vystymo bei populiarinimo. 

T. Narbutas surinko ir paskelbe nemazai jdomios, kartais net unikalios 
archeologiniu pobudziu informacijos. Jq jam, kaip senoves tyrinetojui, atsiqsdavo 
jvairiis zmones. ldomiq ziniq randame pas T Narbutq apie Obeliq ezero archeo
loginius radinius. Apie juos T Narbutas suzinojo is Kurenq dvarininko Karolio 
Kosakovskio 1840 m. sausio 27 d. laisko, kurj del isskirtines sio radinio svarbos 
toliau pateikiame visq. ,Obeliq ezeras priklauso Ukmerges parapijos Ukmerges 
klebonijai, yra kaireje Sventosios upes puseje 6 varstq atstumu nuo Ukmerges, 7 
nuo Deltuvos, yra tarp pievq nepaprastai didziuks durpetos pelkes, kadaise 
spygliuoCi4 misku apaugusios, nes iki siol didziuliq supuvusiq keniq pedsakai 
aptinkami. Pats deras siandien apima daugiausia 20 margq plotq. Tas deras 
mazdaug pries 10 metq buvo mano tevo nuleistas kad nusausinti laukq bei pakrantes 
pievas. Vos tik van duo nuslugo, valstieCiai besimaudydami aptiko kalnelj 7 zingsniai 
nuo kranto vandenyje 60 cm117 gylyje ne dumblingq, ant kurio galejo atsistoti; kalnelis 
tas 3 kvadratinius sieksnius118 vandeniu apimtas, susideda is pelenq, angliq, zmoniq 
bei arkli4 kaulq su daugeliu ginklq liekanomis, kardq, streliq antgaliq, ietigaliq, 
akmeniniq bei geleziniq kirveliq, su vyriskais ir moteriskais ziedais, adatq, raktq, 
stikliniq karoliq, arkliq aprangos daliq, visq ugnyje susilydziusiq bei vandenyje 
suriidijusi4, taip pat daugybes kitq nezinomq daiktq. Kaseme tik dvi dienas, ra
dome daugybtt daiktq, kuriuos perdaveme marsalkai Zagielai, marsalkai Siesickiui, 
Moziirijos vaivadijos gubernatoriui grafui Pranciskui Potockiui jdomiam senienq 
ir numizmatikos kabinetui, pasiunteme taip pat j Lvovq, j Osolinskiq muziejq. Jei 
tokia daugybe jq ten dar keliq sieksniq gilumoje isbarstyta pelenuose, tai drqsiai 

117 Originale - ,dviejq pedq". 
118 Originale - , 3 kvadratinius sieksnius". 
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tai lietuviska Pompeja vadinti galima. Pradejome kasti 1838 m. Iki toljokios monetos p1 
nepasiscke aptikti. Valstietis is Ukmerges klebonijos iskase auksini zicdq, dviejl! b1 
zuYI.! uodegas ryjancil! formos, kuri iydui Ukmergeje uz 7 sidabrinius rublius pardave, a' 
nepaisant visl! mana pastangl! atpirkti negalejau. ISsigandys aptikf(s nesudegintq p 
lavono galvq, susilaike valstictis nuo tolesnil! paieskl!. IS visko matyti, kad Cia pries t' 
amzius lietuviai laidojo, nes paCil! pelenl! keletas sieksnil! gilumo yra"119 • T. Nar-
butas, interpretuodamas Obelil! radinius pagal cituotq laiskq, j au kalba a pie pilkapi, a 
kuris , ilgus metus buvo uzlictas greta esanCio eiero, bet kai neseniai ta vieta buvo n 
nusausinta ir buvo atlikti kasinejimai, paaiskejo, jog pilkapis plytejo ant didziules n 
duobes, kuri beveik visa buvo pilna pelenl! ir apdegusil! daiktl! liekanl!" 120

. Taip t 
iskart a pie Obelius pradeti kurti nebuti dalykai. EZere aptiktl! archeologinil! dirbini4 t 
kilme, nepaisant sios vietos pakartotini4 tyriml! 1983 m.121 , ir toliau lieka misle. I 
Tuo tarpu atrodo, kad butent Obelil! ezero radiniai del j4 gausumo ir paplitimo po 
ivairias kolekcijas paskatino archeologinil! senienl! rinkimq ir senoves vietl! 
kasinejimq visame kraste . 

Kitos T. Narbuto surinktos archeologinio pobudzio zinios savo reiksme tegu ir 
nusileidzia Obelil! radiniams, taciau irgi labai svarbios. Viena tokil! vietl! yra 
Daugilyje (Utenos r.) . ,Netoli nurodyto Daugilio palivarko yra ezeras, vadinamas 
Alksnis, nuo kurio i pietl! pus(( yra pelke, apaugusi nendremis, ilgumoje didesne uz 
varstq, platumoje iki 1000 uolekcil!122 

... Sios pelkes viduryje yra pusiasalis kclil! 
simt4 uolekcil! ilgio, vir$ 100 uolekcil! ploCio.Sio pusiasalio gale vainiku supiltas 
pylimas, kelil! uolekCil! aukscio virs zemes pavirsiaus, velena ir medziais apaugf(s, 
kurio vidineje puseje keliose vietose matyti akmenl! muras su plytomis maisytas. 
Tas pylimas a plink gali tureti a pie 100 uolekcil!. Viduryje pylimo yra idub~ts tvenkinys, 
kuriamc pavasariais ilgq laikq laikosi vanduo. Nuo seniausil! laikl! si vieta vadinasi 
Rusys ir nera nei vieno palivarko kumeCio, kuris apie siq vietq protevil! padaviml! 
neiinotl! " 123

. Si vieta islikusi iki sial, ir nors archeologl! buvo tyrineta 1992-
1993 mY\ savo paslapCil! taip ir ncatskleide. Kita T. Narbutui nurodyta vieta, is 
kurios jis turejo gavys radinil!, yra Antakriaune .... 1828 m. Antakriaunes (Anto
krewnie) dvarelyje, pagal paveldejimq priklausiusiame V Romanovskiui, esnCiame 
5 varstai nuo Kurso sienos, Ziemgala vadinamos provincijos, czero krante buvo 
kasamas molingos zemes slaitas ten einancio kelio pagerinimui, uzkabinto kalniuko 
gilumoje pataikyta ant griauCil!, ant kuril! rankl! buvo uzmauta po 5 apyrankes, 

11 9 MoksllJ Akademijos bibliotekos RankrasCiq skyrius F18-185/4. P.153, tas pats 
isspausdinta , Teodora Narbutta pomniejsze pisma historyczne szczegolnie do histori Litwy 
odnoszqce siC(. Wilno. 1856". S. 222- 223. 

120 Narbutas T. Lietuviq tautos istorija. Vilnius . 1998. T. 1. P. 377. 
121 Problema placiau aptarta: , Zabiela G. Laidosena pagoniskoje Lietuvoje I Lietuvos 

archeologij a. Vilnius. 1998. T. 15". P. 359-361. 
122 Origin ale visur nurodytos uolektys. 
123 1838 rn.lapkriCio 18 d. Jozefo Pomarnackio laiskas T. Narbutui II Mokslq Akademijos 

bibliotekos Rankrasciq skyrius. F18-18514. P. 147-148. 
124 Akavickas R. Neaiskilj archeologinit) objektq zvalgymas Utenos raj. 1992 ir 1993 

metais I Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje 1992 ir 1993 meta is. Vilnius. 1994. P. 277-278. 
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puse i4 tapo jvairit! asment! isnesiota, likusias penkias, kaip ir grandineles, sagtis 
bei apyrankes, kartu rastus ir iki siol gautus siunCiu ponui T. Narbutui. Tos apyrankes 
ar lankeliai galuose panasumo i zalcius turi ... Atkasti kaulai kiek didesni, negu 
paprastai buna. Plaukai su gabalais tos galvos ados, visiskai sveiki issilaike, kaip 
teige P. Romanovskis, atsit!sdamas daiktus, visa tai buvo uzkasta i zemct at gal... "125 

. 

Ne visas T. Narbuto nurodytos vietos veliau pasirode esq archeologines. , Tiak4 
apskrityje, i pietus nuo Rudininklf, netoli desiniojo VisinCios upes kranto, yra Ker
navo ezeras, taip pat ir Pakernavo kaimas. Prie to ezero kaimieCiai man parade 
nemenkq pilkapi ir tvirtino, kad jis vadinamas Kerniaus kapu . Man paklausus, kas 
toks buvys tasai Kernius, jie negalejo nieko daugiau pasakyti, kaip tik tiek, jog tai 
buvys kazkoks galingas t4 krast4 ponas, aistringas medzioklis, kuri, medziojantj 
prie sio eiero, ir sudraskcts iveris. Ten jis buvo ir palaidotas" 126

. 1995 m. si vieta 
surasta, taciau tikrojo pilkapio ji neprimena127

• 

Darvienas T. Narbuto nuopelnas Lietuvos archeologijai, apie kurj mazai zinome, 
yra jo surinkta senoves dirbinit! kolekcija. T. Narbutas vadino juos ,Lietuvos 
muziejumi" (,Muzeum Litewski") 128

• Tai, kad si kolekcija buvo laikoma jo dvare 
Siauruose ( dabartine Baltarusijos teritorija, keli kilometrai nuo dabartines Lietuvos 
sienos), archeologijos istorijai ne taip jau svarbu. Jis, matyt, yra pirmasis, sudarys 
savo rinkinio aprasq 129 • Tai sqsiuvinis su 1851 m. sudarytu piestuku rasytu radiniq 
s~rasu. Archeologiniai radiniai isvardijami pirmiausia. Jie su metrikomis, aprasyti 
bendrai. Daugiausia dirbiniq surinkta NoCios apylinkese. Nemaza jq dalis be 
tikslesnit! metrikti, tik nurodyta, kad rasta ,jvairiuose kapuose". IS dabartines 
Lietuvos teritorijoje rastt! paminetini: ,gerai islikyS plieninis salmas su antkruCiu, 
nuo ri:idzil! nuvalytas, rastas kape prie Varenos", , plieninis kirvis is kap1f palei 
Druskininkus, smarkiai surudijys", ,dievo Kovo figurele, bronzine ... isarta lauke 
prie Platelit!", ,dvi sautuvo spynos, surastos lauke netoli Trakl!", ,molinis urnos 
dangtelis, rastas prie Nemuno salia Druskininkti", , sagute su herbu, rasta Bekeso 
kalno papedeje, pastarajam nugriuvus i Vilnelct", , bronzine grandinde is dvigubl! 
ziedelil!, netoli 1,4 m ilgio1•30 , juose kaukolct, is kapo Ukmerges paviete", ,du 
sidabrinio virbo, susukto i spiral((, gab alai nuo kazkokio daikto ar indo, kurj kaimietis 
surado, kasdamas bulviarusj, prie zmogaus griaucit!, sulauze ir dalimis iydams uz 
dykq atidave, radimo vieta prie DubiCiti", , . .. sidabrinis kabliukas greiCiausiai nuo 

125 1839 m. lapkriCio 10 d. Jozefo Pomarnackio laiskas T. Narbutui II Moksh.j Akademijos 
bibliotekos RankrasCi4 skyrius F. 18-185/4. P. 150. 

126 Narbutas T. Lietuvi4 tautos is tarija. Vilnius. 1994. T. 3. P. 173. 
121 VaitkeviCius V, Zabiela G. Archeologijos paminkl4 bei objekttj zvalgymas Kretingos, 

Pakruojo, Skuodo, Salcininktj, Silutes, Utenos bei Vilniaus rajonuose 1995 metais // Lietuvos 
istorijos instituto Rankrastynas. F. 1. Nr.2564. P. 7. 

128 TautaviCius A. Pirmieji sumanymai isteigti Vilniuje muziejtj//Muziejai ir paminklai. 
Vilnius. 1969. T. 4. P. 44. 

129 Spisanie historycznych zabytk6w i material6w w zbiorz Teodora Narbutta znajdo
jijcych sie/ Spisanie museum w Szawrach// Moksltj Akademijos bibliotekos Rankrasci4 
skyrius F. 18-185/1. P. 1-24. 

130 Origin ale , beveik dvi uolektys". 
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kardo prisegimo is ten pat" ' ,bat4 uzsegimas sidabrinis, ant zmogaus griauCi4 
krutines, salia Druskinink4 prie Svendubres kaimo rastas", ,grind4 plytele is kieto 
smiltainio, is Druskininkuose desiniajame Ratnycios krante prie pat Nemuno 
buvusios pilies, paplovus kalneli surasta", ,granitinis didelio kalibro rutulys, perskel
tas per pusy, puse kurio rasta pilies kalno papedeje Vilniuje", ,krosnies koklio 
nuolauza is Druskinink4 pilies griuvesi4, Nemuno vagoje surasta" 131 • Nemazai 
radini4 pasT Narbutq buvo is Obeli4 ezero. Tai: , ginkl4 dalys, degusios ugnyje su 
daugeliu kit4 senien4 ir perdegusi4 kaul4 liekanomis", ,du plieniniai antrankiai, 
gerai isliky", ,dvi bronzines a datos, sveikos, bet degusios", ,daiktelis arb a saga, 
ugnyje degusi". T Narbutas mini, kad is Obeli4jo kolekcijoje buvo apie 150 daikt4132 . 

IS visa nurodyta rinkinyje buvus 197 archeologines ar jams priskirtas senienas, tarp 
kuri4 irasytas ir , juodo marmuro arba prabavimo akmens gabalas, galejys buti kara
liaus Mindaugo antkapio nuolauia, kilys is Livonijos"133 • T Narbuto kolekcijoje 
buvo ir monet4, kuri4 pateiktas bendras aprasas pagal valstybes (lenkiskos, rusiskos, 
svediskos, austriskos, prusiskos prancuziskos) bei metal a rusi ( auksini4 - 1830 m. 
du lenkiski dukatai, sidabrini4 122, varini4- 197 vienetai), prancuziska varine saga 
ir zydiskas alavinis talismanas134 

• 

Prisimindami T Narbuto darbus mils4 senoves tyrinejim4 srityje, turime pri
pazinti, kad jis teisingai suprato archeologini4 paminkl4 reiksmy istorijos mokslui 
ir tais laikais lietuvi4 sviesuomenes buvo sutinkamas su dideliu entuziazmu. 

Kasinejimai 

1822 m. S i a u r u o s e (Baltarusija) salia akmens iskase griautini kapq su 
dviem geleiiniais irankiais ir moliniu duben6liu. 

1826 m . .ZValge vejo ispustytq griautini kapinynq salia D r u s k i n i n k 4, kur 
visi mirusieji buvo palaidoti galvomis i vakarus, o kelis atkasus rasta dar plauk4 
liekan4, ispustytl! kap4 vietose - gelezini4 sagteli4 ir puod4 suki4. 

1839-1844 m. kasinejo pilkapius prie S vend u b res (Varenos r.). 

Svarbiausios publikacijos 

Badanie staroiytnosci Litewskisch. 0 kurhanach II Tygodnik Wilenski. 1818. T. VI. 
P 161-168. (pakartotas su papildymais ,Lietuvil{ tautos istorijoje". T. 2. V. 1995. 
P 370-377. VII priedas). 

131 Spisanie historycznych zabytk6w i material6w w zbiorz Teodora Narbutta znajdo
jqcych sie/ Spisanie museum w Szawrach// Moksll! Akademijos bibliotekos Rankrascil! 
skyrius. F. 18-185/1. P. 1-5. 

132 Narbutas T. Lietuvil! tautos istorija. Vilnius. 1998. T. 1. P. 377. 
133 Spisanie historycznych zabytk6w i material6w w zbiorz Teodora N arbutta 

znajdojqcych sie/ Spisanie museum w Szawrach// Moksll! Akademijos bibliotekos RankraSCil! 
skyrius F. 18-185/1. P. 4. 

134 Ten pat. P. 8. 
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6 pav. Archeologiniai dirbiniai is Verkill kapinyno (0 rraMJITHHKax .apesHocTH, Harr.aeHHbix s 
BepKax, s HMeHHH KH!!3!! BHTreHIIJTeHHa/ BHrreHCKHM secTHHK. 1845.12.22. Hp.92. C.1) 

XIX a. pirmoje puseje Lietuvoje pamazu buvo kaupiamos archeologini4 dirbiniq 
kolekcijos. Senienomis domejosi daugiausia dvarininkai, kurie jas rinko is zmoniq, 
supirkinejo, reciau - kasinejo patys. Daugiausia buvo renkama numizmatine 
medziaga, reciau - akmeniniai kirveliai, ginklq liekanos ar papuosalai. 

Liukoniq (Sirvint4 r.) dvaro savininkas Juozapas An tan as Kosakovskis (1772-
1842), Napoleono I adjutantas, drauge su broliu Mykolu kaupe istorinius, meno ir 
archeologinius rinkinius, kuri4 dali savo metu perdave Vilniaus archeologinei 
komisijai. Mykolas Kosakovskis (1769-1835) bande kasineti kai kuriuos piliakalnius, 
bet issamesni4 zini4 apie savo kasinejimus nepaliko 135 . Nurodoma, kad abu Kosa
kauskiai , kasinejo Ukmerges kraste pilkapius, kapinynus, gyvenvietes ir kt. "136 , 

taCiau detalesnil! ziniq apie tai nera. Zinoma tik, kad 1827 m. Kaune, salia 
vadinamqjq Perkuno namq, rasta bronzine sedinCio vyro figurele, palaikyta Perkunu, 
pateko i Varsuvos mokslo my!etojq draugijq137 . 

XIX a. pirmoje puseje zinios apie atskirus idomesnius radinius pradejo patekti 
i to meto spaudq. 1845 m. Verkiuose, salia Vilniaus, atkasta zmoniq kap4, kurie 
buvo palaidoti galvomis i rytus. Prie kai kuriq kapq rasta bronzine apyranke, du 
ziedai - geldinis ir sidabrinis, pora bronziniq raktq, gelezinis kirvis, didelis peilis, 
dido sagtis bei surudijusi4 nenustatytos paskirties dirbiniq138 (6 pav.). Daugiausia 
duomenq pasirodydavo apie aptiktus lobius. XIX a. pirrhoje puseje zinoma apie 30 
monetq lobi4, vienokios ar kitokios zinios apie kuriuos pasieke ir mus4 dienas. 

135 Tarybll Lietuvos enciklopedija. Vilnius. 1986. T. 2. P. 376. 
136 Zilenas V. Lietuvos kolekcininkai ir muziejininkai. 5. Juozas Antanas ir kiti 

Kasakauskai/ Kulturos barai. 1983. Nr. 4. P. 63. 
137 Ten pat. 
' 38 0 rraM!!THHKax .apenHocTrr, Harr.aeHHbiX n BepKH, n rrMeHrrrr KH!!35I BrrTremiiTeliHa I I 

BJimeHCKHH secTHmc 1845 11 22. Hp. 92. C. 1- 3. 
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EUSTACHIJUS TISKEVICIUS 

7 pav. Eustachijus Tiskevicius (A Sveikovs
kio nuotr. - LNM inv. Nr. ATV 5394) 

Zymiausias XIX a. Vidurio Lietuvos 
archeologijos mokslo atstovas ir tyri
netojas buvo grafas Eustachijus Tiske
viCius. Jj galima laikyti pirmuoju Lietuvos 
archeologu. E. TiskeviCiaus jvairiapuse 
archeologine veikla turejo nemaiq poveiki 
visai krasto archeologijos raidai, desimt
meciams lemdama jos biik!y. 

Eustachijus TiskeviCius (Eustachy 
Tyszkiewicz) yra kiltts is senos ir gar
bingos didiktt Tiskevicitt ( anksCiau -
Tisktt) gimines, davusios Lietuvai ir 
Lenkijai daug auksttt pareigiintt ir siaip 
nusipelniusitt zmonitt 139

• Gimine kildi
nama is Gedimino sunaus Manivydo . 
lstoriniai saltiniai 1437 m. mini Kijevo 
bajortt vadovq Kalenikq MiskoviCitt, 
kurio sunus buvo Tiska. Vienas is Tisktt 
siintt Vosylius paCioje XVI a. pradzioje 
persikele i Lietuvq ir jsikiire Lohoiske 
(Borisovo r., Minsko sritis - dabar Bal

tarusija). IS sios sakos ir yra kiltt Lietuvos archeologijai nusipelntt du broliai -
Eustachijus ir Konstantinas. 

Jauniausias TiskeviCi4 sunus Eustachijus gime Lohoiske 1814 m. balandzio 18 d. 
(7 pav.). Tevas Pijus buvo Borisovo apskrities marsalka ir mire Lohoiske 1858 m., 
sulauktts 102 mettt. Motina Augusta Pliateryte - is graf4 Pliateritt gimines. 1822 m. 
Eustachijus istojo i Vilniaus gimnazijq, bet paskutines dvi klases baige Minske 
1831 m. Nuo 1833 m jis tarnavo Vilniaus, veliau - Krokuvos generalgubernatoriaus 
kanceliarijoje. Nuo 1832 iki 1835 met4 jis gyveno Sankt Peterburge, Cia rinko istorintt 
medziagq Imperatoriskojoje bibliotekoje, domejosi istorija. Nuo 1835 m. E. Tiske
vicius persikele i Vilni4, kur buvo paskirtas generalgubernatoriaus kanceliarijos 
tarnautoju. Ivairias pareigas jis ejo iki 1840 m., o 1842 m. lapkriCio 12 d. svietimo 
ministro paskirtas Borisovo apskrities mokykltt garbes priziuretoju. Nuo tol galejo 
daugiau laiko skirti istoriniams tyrinejimams. 1848-1854 m. jis buvo Minsko 
gimnazijos kuratorius. 1843 m. archeologijos ir istorijos studijtt reikalais lankesi 
Suomijoje, Svedijoje ir Danijoje. Cia jis nesitenkino vi en atskirtt rinkini4 ar muziejtt 
apziurejimu, bet uzmezge glaudzius rysius su siaures krastt) tyrinetojais. E. Tiske
viCius tapo vyriausiu Lietuvos archeologijos atstovu ir buvo renkamas jvairitt to 
meto salitt mokslo draugijtt nariu: Danijos (1843 m. - Kopenhagos siaures senientt 

139 Valeika H. TiskeviCiai/ Tarybq Lietuvos enciklopedija. Vilnius. 1988. T. 4. P. 321. 

l 
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my!etojq karaliskosios draugijos ), Rusijos (Peterburgo ), Lenkijos, Svedijos (1843 m. -
Stokholmo dailiqjq menq, istorijos ir senienq karaliskosios akademijos ), Anglijos 
(Londono archeologijos instituto ). 1866 m. gavo Didziosios Britanijos ir Islandijos 
mokslo draugijos garbes vardq. Tai dave jam teisy nesioti sios draugijos garbes 
nario aukso grandin(( su Anglijos herbu. Keliaudamas po Suomijq, Skandinavijq ir 
Danijq, gerai susipazino su t).! krastq archeologijos muziejais. Tai ji paskatino grjzus 
uzsiimti archeologija Lohoisko grafystes zemeje ir Lietuvoje. Grafas E. Tiskevicius 
mire po ilgos ligos 1873 m. rugpjU.Cio 27 d., rugpjucio 30 d. jo palaikai buvo palaidoti 
Rasq kapinese (8 pav. ). 

Apie E. TiskeviCiq ir jo darbus yra 
daug rasyta lenkq, baltarusiq, lietuviq 
archeologineje ir memorialineje litera
turoje. 1837- 1843 m. jis tyrinejo dau
geli pilkapynq Lohoisko grafysteje, pa
skelbe daug darbq, 1855 m. ikure Vil
niaus archeologijos komisijq ir Senienq 
muziejq ( apie siq jstaigq veiklq plaCiau -
tolesniame sios knygos skyriuje ). 1855-
1865 m. jis buvo Vilniaus archeologines 
komisijos pirmininkas, 1856-1864 m.
Seniem-1 muziejaus vedejas. 1837 m. 
E. Tiskevicius parase ir paskelbe straips
ni apie pilkapius140 , kur matomas jo 
poziuris i senienas. ,Jndti, ieskoti ir 
atrasti, suradus skelbti pasauliui, ( ... ), 

8 pav. Eustachijaus Tiskevici aus kapas 
(toliau sniegu uzklotas L. V. KondratoviCiaus 

kapas su kryziumi) G . . Zabielos nuotr. 

kartoju- skelbti pasauliui, nes bus nieko neverta, jeigu surasta lietuviska alebarda 
bus perkalta i gelezies gabalq arba su pagonisku plaktuku dauzomi riesutai rubi
neje"141. Be to, jau tais paciais 1843 metais paskelbe straipsni a pie archeologijos 
saltinius ,Vilniaus ziniose" (rusq kalba) ir panasq straipsni lenkq kalba. Pirmieji 
E. TiskeviCiaus darbai buvo teigiamai jvertinti to meto kulturos veikejq. Tik M. Ba
linskis kritiskiau pasisake del jo darbq, priekaistaudamas del sistemingumo stokos, 
nejsigilinimq rasant apie lobius, piliakalnius. · 

Svarbiausias E. Tiskeviciaus darbas - 1842 m. Vilniuje isleistas ,Zvilgsnis i 
krasto archeologijos saltinius arba senoviniq paminklq aprasymas, surastq vakari
nese Rusijos karalystes gubernijose"142 . Tai pirmoji archeologine knyga Lietuvoje. 
Su autoriaus inicialais ,Eus. hr. T .. "- garsi A. M. Fredro citata: ,Pazinti svetimus 
dalykus jdomu, savuosius butina" . Knygoje yra sie skyriai: jzanga, pilkapiai, asarines, 
moterq papuosalai, metaliniai ginklai, dievaiCiai, monetos, pilys, akrnens plaktukai, 
apie akrnenis, pabaiga ir iliustracij4 paaiskinimai. Labai jdomi yra izanga, kurioje 
E. TiskeviCius aiskina archeologijos mokslo reiksm(( krasto praeiciai pazinti, kad 

140 E. hr.T. Wiadomosc o kurhanach// Tygodnik Petersburgski. 1837. XVI. S. 561-562. 
141 Citata pagal: , Svetikas E. Archeologas Eustachijus Tiskevicius// Voruta. 1994 04 

14-20. Nr. 15(153)". P. 2. 
142 Tyszkiewicz E. Rzut oka na zr6dla archeologii krajowej. Wilno. 1842. 



44 Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

jis padeda klaidingoms kronikl.J: zinioms nusviesti, taip pat kalba apie tai, kad 
Skandinavijoje, graik4 ir romen4 ryt4 Indijos ir urnos, rastos Persijoje, netgi 
archeologijos saltiniai Siaures Arnerikos yra aprasyti ir isaiskinti. Be to, pabrezia, 
kad rusai yra aprasy vis us savo paminklus ir kad juos tyrineti pavesta archeologijos 
draugijos mokslininkams. Toliau rasoma, kad svetimsaliai miis4 archeologini4 
saltini4 nezino ir klaidingai juos interpretuoja. ,Miis4 zeme slepia ret us paminklus, 
nera vietos, kur j4 mes nerastume, juose, kaip ir kituose krastuose, slypi 
isivaizduojami dievai, ginklai, urnos, dirbiniai, naudoti papuosalams, monetos, 
zodziu neaprepiamai didele dirbini4 dalis, pagaminta zmoni4 rankomis. Tie ir 
kiti atidengiami paminklai esq gali biiti visuotines slav4 archeologijos saltiniai. 
Toliau izangoje isvardijamos slav4 sakos tarp Adrijos, Juodosios ir Baltijos jiirl.J:, 
nors ir vieno kamieno, bet skirtingai vadinamos. Nurodo, kad IX a. Rusijos 
vakarineje gubernijos dalyje gyveno kriviciai, dregoviCiai, palinai, palaviciai ir 
kt., Zemaitija, Lietuva, Kursas, Latvija ir jotvingiai skiriasi nuo slaVl.J: paprociais, 
kalba, tikejimu, gyvenimo biidu ir kt., yra visai kito kamieno, tik veliau susiliejo i 
bendrq mas((. Apie 1279 m. Boleslovas Drovusis isnaikino jotvingius- poliasianus 
ir kad apie juos neisliko joki4 zinil.J:. Tuo tarpu Belovezo girioje 1824 m. raunant 
simtameCius qzuolus, po jl.J: kelmais buvo randama zmonil.J: skeletl.J:, gelezies liekanl.J:, 
suardyt4 molini4 puod4. Cia gi, raso E. Tiskevicius, buvo sventi jotvingi4 miskai, 
dabar Belovezo girios riipestingai, kaip stumbr4 prieglobstis, saugomos, jl.J: seseliai 
saugo ir jotvingi4 palikimq. Keista, kad ir atsitiktinai aptinkami jotvingi4 pa
minklai nepritrauke Vilniaus universiteto mokslo vyr4, kurie Cia daznai lanky
davosi. Izangq baigia pabrezdamas archeologini4 paminkl4 reiksmy, biitinumq 
juos sistemingai tyrineti bei senoves pazinimo svarbq. 

Pirmame darbo skyriuje E. Tiskevicius nagrineja pilkapius, pabrezia, kad j4 
daug yra islikusi4 vakarinese Rusijos gubernijose ir kad dauguma vietos gy
ventojl.J: juos vadina svedkapiais. Toliau autorius skirsto pilkapius i prieskriks
cioniskuosius kapus, supiltus senoves musi4 vietose, zymincius kokias nors 
atmintinas vietas ar zenklus. Tai patvariausi paminklai, kurie atlaike visas laiko 
negandas, vieninteliai vietos ivyki4 saltiniai. Jis pabrezia, kad visi pasakojimai 
ir padavimai susieti su tikrais ivykiais, dabar uzmirstais ir savaip interpretuo
jamais. ldomiis yra skirting4 krasil.J: pilkapil.J: pavadinimai: Lenkijoje- ,zalniki" ar 
,kascieliska", Lietuvoje- ,ezagulis", Rusijoje- ,sopki" arba ,kurgani". Toliau 
aprasydamas pilkapius E. Tiskevicius pazymi j4 skirtumus atskirose teritorijose. 
Nurodo, kad Livonijos (Inflant4) moter4 pilkapiai turtingi metalini4 papuosall.J:, 
o vyr4- ginkl4. Tikrojoj Lietuvoj, kuri islaike savo gimtqjq kalbq, pilkapiai maziau 
turtingi ikapil.J: ir kad degintiniuose kapuose nera Uflll.J:, kaip tai biidinga slavams. 
Be to, E. Tiskevicius pareiskia idomiq minti, kad lietuviai degino tik kilmin
guosius zmones. Toliau teigia, kad lietuviai, latviai ir slavai, pradedant VI a. po 
Kr., turejo daug religini4 bendruml.J:, jie i kapus dejo importuotus dirbinius. 
Samprotaujama ir apie tai, kad nors slavai ir pazinojo pluostinius augalus ir is 
j4 gaminosi drabuzius, bet daugiausia devejo zveri4 kailius ir gyvuli4 odas. Vy
rai ginklus isigydavo atimdami juos is prid4 arba issikeisdavo uz vertingus 
kailius bei medl.J:. Viduramziais, issivyscius prekybai, zinojo jau auksq ir 
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sidabrq143
• E. TiskeviCius aprasa paganil! slaVI.! laidajima paprocius, kaip virs ant 

zemes gulinCia mirusiaja supildava pilkapj. Esq dregaviCiai gulde mirusiuasius ant 
angli4 sluoksnia, prie kajl! state puadus su maistu ir gerimais. Autarius aprase ir 
kitus jdomius papraCius, kuriuas sieja su miisl! dienl! mirusil!i4 prisiminim4 
sventemis- velinemis. Jis isskiria net tris mirusi~4 paminejima etapus: laidatuves, 
lentos ar akmens pastatymq ant kapa ir gedulingas pamaldas, minint mirties metines. 
Toliau apraso sava tyrinetus pilkapius Minska gubernijaje, nurodo i4 dydi, sandarq, 
griaucius, ikapes. Detaliau aprasa vie no didelio pilkapio jrangq ir jame rastq moters 
kapq, ypac turtingq jkapi4. Cia buva rasta sidabrine antkakle, kasl! pynes, apyrankes, 
net 151 karoliukas ir t.t. 144

• E. TiskeviCius pamini ir sava kasinejimus Kernaves 
apylinkese. Pilkapi4 Cia tuamet buva islik~ dar labai daug, taciau apie tai tik vienu 
sakiniu pasaka, kad juase nieka nerada145

• 

Kitame skyrelyje jis aprasa pilkapius prie Daugpilia. Aprasydamas vienq pilkapj, 
paZymi gan jdam4 atveji, kai ant mirusiaja galvas rad~s branzin~ juastq, priekyje 
suplotq, su skylutemis, prie kuri4 buva pritvirtintas skardeles. Ant kakla buv~ stikla 
karoliai. Beje, galvas papuasalas buva taip stipriai apjuas~s kaukaltt, kad buva 
sunku ii nuimti. Tvirtinama, kad pilkapiai buva pilti karl! vietase. Juase daugiau 
~riauci4, ginkl4, a apie miisius yra islikusil! jvairi4 vietas gyventajl! pasakajim4. 
Sved4 pilkapiuase randami didesni pentinai ir net herbai bei bardysas. Skiriasi ir 
totorilj pilkapiai, kuriuase mazai kq galima rasti, a 1812 m. pranciiz4 kap4 neverta 
net tyrineti. Skyrelia apie pilkapius gale isskiriama treCia pilkapi4 grupe, kurie 
buvo pilti kakiam nars ivykiui pamineti. Siai grupei autarius priskiria ir Birutes 
garbei supiltq pilkapi Palangaje146

• 

PlaCiau E. Tiskeviciaus zinias a pie pilkapius atpasakajame tadel, kad matytume, 
kaip jis juos interpretava, kq pastebeja, kakias dare isvadas. Daug demesia jis skyre 
pilkapi4 struktiirai, laidasenai, jkapi4 dejimui, kapa jrengimui ir t.t. Labai svarbu, 
kad E. TiskeviCius jau pastebeja etninius ir teritarinius pilkapi4 skirtumus. 

Randamus kapuase malinius ar metalinius indus E . Tiskevicius laika buvusiamis 
asarinemis. ASaras buva renkamas apraudant numirelj. Vienas buva renkamas ja 
artim~4 ir gimini4, kitas statamas mirusiajam prie aki4, jas tureja surinkti mirusiaja 
asaras. Marines autarius skirsta i 4 grupes: rameniskas - ,lachrimatarium", lietu
viskas- , assaruwe" , rusiskas - , slaznica" ir lenkiskas - , etwnica". Ypatingq demesi 
jis skiria siaures krast4 asarinems. Jas esq buvusias taip gerai uzdarytas, kad yra iki 
miis4 dien4 islaikiusias dregm~147 . Ne visas aptinkamas asarines E . TiskeviCius 
mokejo atpatinti. Ketvirtai grupei asarinil! jis priskyre metalines, raga farmas ar 
didelio tveries naga asarines, aptinkamas Lietuvaje, ir nuroda paveikslq, kur aiskiai 
matomas geriamasis ragas. 

Treciame skyriuje E. TiskeviCius aprasa mater\.! papuasalus (9 pav.). J arne 
aptinkame jdami4 zini4 ir interpretacij4. Skyrelis labai trumpas, vas du puslapiai, 

143 Ten pat. P. 4. 
144 Ten pat. P. 7. 
145 Ten pat. 
146 Ten pat. P. 8. 
147 Ten pat. 
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kuril! didesn<t dali sudaro 
Joninil! svenCil! paprocil! 
aprasymas ir interpretacija. 
ldomu, kad E. Tiskevicius 
atkreipe demesi i tai, jog mote
fl.! kapuose nerandama ginkll!, 
o papuosall! - daugybe, esq jl! 
daug ir Rusios, ir Lietuvos 
mote fl.! kapuose, gausurnu juos 
pralenkia tik Livonija. Aptin
kamus stiklo ir stiklo mases 
karolius jis laiko importiniais, 
pabrezdamas, kad jl! gamybos 
paslapq zinojo tik Venecijoje. 
Pamini galvos ir kriitines bei 
kaklo papuosalus, kurie esq 
bronziniai ir sidabriniai, taip 
pat didelius smeigtukus piau
karns tvarkyti. Kapus su 
gausiomis jkapem.is E. Tiske
viCius priskiria pasiturintiems 
asmenims ar jl! giminems. 
ldomus jo pastebejin1as,jog, be 
metalinil! papuosall!, moterl! 
puosmena buvo lauko ge!es, 
kurios labai placiai buvo 
naudojamos jvairil! iskilmil! 
bei svencil! metu, ypac per ug
nies ar saules svent<t Joni
nes, kurias gana placiai jis 
apraso148

• 

Prcmas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

9 pav. Moters papuosalai is Tauragnq (Tyszkievicz E. 
Rzut oka na zr6dla archeologii krajowej. Wilno. 1842. 

Tab.V) 

Idomil! mincil! E . TiskeviCius pateikia ir ketvirtame vieno puslapio skyriuje: 
,Metaliniai ginklai". Jis mini, kad rusl! kapuose randami kirviai, galqstuvai, kuriuos 
mirusysis naudojo ginklams galqsti budamas gyvas, strelil! antgaliai, ietigaliai ir kt. 
Kurio vyro kape daugiau ginkll!, to ir pilkapis aukstesnis, o tai rodo jo isimtin<t 
12adeti bendruomeneje. Pastebima, kad Pabaltijo zemil! kapl! ikapes panasios i 
Svedijoje randamas, bet pabreziama, kad, be importinil!, jau ir vietos gyventojai 
gerai ismane papuosall! ir ginkll! gamybq149

• 

Nedidelis penktas skyrelis skirtas dievukams. Jame pa:lymima, kad lietuvil! 
mitologija skiriasi nuo slav\.! . Ictomu, kad E. TiskeviCius nurodo, jog kai buvo 
isnaikintos lietuvil! sventyklos, vaidilutes ir kriviai, Lietuva ir Zemaitija smuko, 
nors i naujqji tikejimq perkele daug pagoniskl! paproCil!. Nuo seno liko garbinama 
saule, vanduo, medziai. Dar XVII a. viduryje Livonijoje buvo garbinami qZuolai ir 

148 Ten pat. P.15- 16. 
149 Ten pat. P. 19-20. 
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liepos, taciau katalikll kunigai Lietuvoj e, ncgaledami to paprocio isnaikinti, prie 
laikom4 sventais medzi4 prikaldavo kryzi4. Lietuvi4 dievus detaliai aprase T. Nar
butas, o ateityje gali buti isaiskintas jll dar didesnis skaiCius - rasa E. Tiskevicius. Ta 
proga minima skulpturele is bronzos, rasta Zemaitijoje. Ji laikoma karo dievu ir 
pavadinta Kovu. Knygoje yra jo atvaizdas150 . Kartu E . TiskeviCius pacymi, kad toki4 
skulptureli4 pilni mlisll ezerai ir upes, kad naikinant pagonyb<;: jos ten buvo metombs. 

Beveik puses puslapio yra sestas skyrelis, skirtas monetoms, kurios gausiai 
aptinkamos buvusill kautynill vietose. Visas jos numizmatams gerai zinomos, tai 
jiems ne naujiena. Pradedant brakteatais ir baigiant Napoleono laik4 monetomis, 
jomis nusetos musi4 vietos. Lenkijos-Rusios pasienyje randama daug rusiskll 
smulki4 ir pailgll sidabro monetll, taip pat sidabrinill Zigman to III ir Jono Kazimiero 
monet4, ypac pastarojo varinill solidll. Lietuvoje daug sidabrinill Zygimanto Augusto 
monet1.1 su Vytimi. Pskovo gubernijai budingos monetos su uzrasu ,denga Pskovs
kaja", kurios vienoje puseje yra kunigaikscio mitroje galva, de5ineje rankoje 
laikomas valdzios simbolis, o kaire ranka padeta ant krutines.ldomu tai, kad numiz
matai tokiq monetq laiko pacia pirmqja is nukaldintll Pskove ir priskiria jq Lietuvos 
kunigaiksciui Daumantui151 . 

Septintas knygos skyrius paskirtas pilims. Cia aprasomi slavams budingi 
piliakalniukai, kurie tarnavo kuop4 susirinkimams, gynybai ir kulto reikalams. 
Liaudyje jie vadinami ,kopisce", ,gorodi", ,gorodisce". Piliakalniai apsupti pylim4 
ir griovi4, laikomi gynybos reikalams . Cia prisimenami milzinai , kentaurai, 
minotaurai, kurie susij<;: su piliakalniais. 

Kiek didesnis kitas skyrius, skirtas akmeniniams kirvukams. Pacymima, kad j4 
randama daug ir daznai. Autorius laiko juos idomiausiais archeologiniais paminklais 
ir skirsto i tris grupes: 1 - su skyle kotui; 2 - be skyles, astriais asmenimis, ploksti; 
3- per viduri smaukti. E. Tiskevicius pamini ir akmen4 rusis, is kuri4 kirvukai 
buvo gaminami. Tai granitas, serpentinas, titnagas ir kt. Aprasoma kirvuk4 forma, 
nurodoma, kad Lietuvoje ir Baltarusijoje jie randami ne pilkapiuose, o iSariami 
laukuose. E. TiskeviCius kelia akmenini4 kirvuk4 paskirties klausimq, pritardamas 
minCiai, kad tai buv~ ginklai iki geldies atsiradimo. Jis mana, kad astri4 kirvuk4 ir 
skyli4 juose gamybai galejo buti naudojama geldis. Pasakojama, kad i mirusi~4 
kapq kirvukai buvo dedami apsiginti nuo pikt4j4 dvasill. Dar viena j4 paskirtis -
tai vad4 zenklai. Primenama, kad zmones juos vadina Perk uno kulkomis. Baigdamas 
skyreli E. Tiskevicius dar kartq teigia, kad tai ginklai kovai su priesu, irankis jo 
nugalabinimui, valdzios simbolis ir pan. 152 • 

Devintame skyrelyje aprasomi akmenys, apzvelgiami vadinamieji zymieji 
akmenys su ivairiais zenklais ir irasais. Pirmiausia aprasomas netoli Dysnos, Minsko 
gubemijoje, Dauguvos upeje esantis kunigaiksCio Boriso akmuo su uhasu: ,Dieve 
padek savo tarnui Borisui". Nurodo, kad si akmeni jau yra apras<;:s M. Stryjkovskis. 
Vilniaus gubernijoje, netoli Daugeliskill yra pagoniskas pailgas auk4 akmuo. Jis 
ypac zmonil! gerbiamas. Jeigu padavimai apie ji teisingi, tai but4 vienintelis toks 
paminklas Lietuvoje, o akmeniniai kryziai prie vanden4 - tai atmintinos pagoni4 
kriksto vietos Rusioje ir Lietuvoje153 . 

150 Ten pat. P. 23-24. 
151 Ten pat. P. 27-28. 
152 Ten pat. P. 27-30. 
153 Ten pat. P. 42- 44. 
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Kiek didesnis yra paskutinis skyrelis - knygos pabaiga - kuriame nurodoma, kad 
priemus krikSCionyby, atejo galas mirusil!i11laidojimui pilkapiuose. N e visur vienu metu 
pagoniskieji paproCiai nustojo egzistuoti. Ilgiausiai jie isliko Lietuvoje ir Zemaitijoje. 
Pareiskiama idomi mintis: is kuri11 kras111 buvo perimtas kriksCioniskasis tikejimas, is 
ten buvo perimti ir religiniai paproCiai: Lietuvoje -lenk11, Livonijoje- vokieCi11 ir t.t. 

Verti demesio E. TiskeviCiaus patarimai, kaip reikia elgtis atkasant pilkapiuose 
esanCius kapus. Jis nurodo, kaip pilkapiai turi biiti kasami, kad nebiitll pazeisti 
kapai ir juose esanCios ikapes. Yra trys pagrindiniai nurodymai, kuriuos verta 
pamineti: 1. Pilkapyne nereikia perkasti vis11 pilkapi11. Dalij11 reikia palikti biisimoms 
kartoms, kurios moksliskiau, geriau mokes viskq suprasti ir issiaiskinti. Tai aktualu 
ir niidienos archeologams. 2. Niekada nereikia pilkapio kasti per viduri nuo virsaus, 
nes taip galima duobeje visko nepastebeti ir suzaloti kaulus, puodus ir kt. radinius. 
Reikia, anot E. TiskeviCiaus, kasti pilkapi is sono, sluoksniais, taip, kaip riekiamas 
duonos kepalas. 3. Kai pilkapyje kas nors randama, viskq reikia detaliai aprasyti, 
nurodyti radimo aplinkybes. 

Toliau skyrelyje skatinama rinkti senienas, aprasyti archeologinius paminklus, 
zinias apie juos skelbti spaudoje. Esq jis per astuonerius darbo metus praturtino 
savo rinkinius ir zada veliau parasyti darbq apie savo krasto archeologijq. Dziaugiasi, 
kad jis pirmasis padejo kertini akmeni taip svarbiam mokslui, kaip archeologija, 
prie kurios dar niekas neprisiliete. Praso vis11 paramos savo pradetame darbe154

• 

Knygos gale yra iliustracij11 paaiskinimai - metrikos, darbo turinys ir 8 dirbini11 
lenteles. ,Zvilgsnt i krasto praeities paminklus" reikia vertinti kaip pirmqji Lietuvos 
archeologijos vadovelt, suvaidinusi to me to visuomeneje didziuli svietejiskq vaidment. 
Knyga buvo palankiai recenzuota to meto spaudoje, tai paskatino E. TiskeviCi11 tobu
linti velesnius savo darbus, prisidejo prie visuomeninio muziejaus kiirimo155 • 1847 m. 
knyga buvo isversta i vokieCi11 kalbq ir paskelbta leidinyje ,Baltichen Studien"156

• 

1843 m. E. Tiskevicius, mokslini11 interes11 skatinamas, lankesi Skandinavijos 
salyse. Cia jis susipazino su sio regiono senienomis, lanke muziejus, bendravo su 
archeologais. IS sios keliones jis parsiveze beveik simtq akmenini11 kirveli11, kurie, 
nepaisant nepalankaus jo archeologines kolekcijos likimo, isliko ir siuo metu sau
gomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje157

• Siq keliony jis aprase atskirame veikale, 
kuriame yra zini11 ir apie Skandinavijos archeologijq158

• 

Ne maziau svarbi yra ir antroji E. TiskeviCiaus knyga anuomet madingu ilgu 
pavadinimu ,Archeologiniai meno ir amat11 ir kt. senl!i11 daikt11 tyrinejimai senojoje 
Lietuvoje ir Lietuvos Rusioje", isleista Vilniuje 1850 m. (10 pav.). Si knyga pasirode 
praejus astuoneriems metams po pirmosios. Ji nedidelio formato, 94 puslapill ir su 
5 dirbini11 lentelem. Joje plaCiau aptariami senieji apkasai, pilkapiai, akmeniniai 
ginklai. Knygoje yra ivadas ir iliustracij11 paaiskinimai. IS viso pateiktos penkios 

P. 4. 

154 Ten pat. P. 47-50. 
155 Svetikas E. Archeologas Eustachijus Tiskevicius// Voruta. 1994 04 21-30. Nr. 16(154). 

156 Ten pat. 
157 Ten pat. 
158 Tyszkiewicz E. Listy o Szwecji. Wilno. 1846. T. 1, 1847. T. 2. 
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10 pav. Eustachijaus Tiskeviciaus knygos ,Badania archeologiczne nad zabytkami 
przedmiot6w sztuki, rzemiosl i t. d. w dawnej Litwie i Rusi Litewskiej . Wilno. 1850" virselis 
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ivairi4 dirbini4 lenteles, kurios mums vertingos ir dabar, nes daugelis publikuot4 
dirbini4 yra ding~. Siame darbe E. TiskeviCius daug placiau isdesto archeologijos 
tikslus, jos padeti, reiksm((, norint pazinti nerasytini4 laik4 zmoni4 visapusiskq 
gyvenimq. 

IS pradzi4 aiskinama zodzio , archeologija" kilme, kad sio mokslo pavadinimas 
yra kil<rs is graik4 kalbos zodzi4 ,archaios" ir ,logos". E. Tiskevicius nurodo, kad 
su sio mokslo pagalba galima paiinti senoli4 menq, tikejimo pomirtiniu gyvenimu 
isivaizdavimq, religinius paproCius. Jis pabrezia, kad archeologijos mokslo horizontai 
labai platlis ir dalija archeologijq i 4 mokslo sakas: tikrqjq archeologijq, numizmatikq, 
gliptikq ir paleografijq. Au tori us pabrezia, kad taip archeologija skirstoma Europoje 
dideles dalies mokslininkl! ir j4 deka darb4 pagoniskoji senove vel pakilo is savo 
griuvesil! 159 • Minima, kad Egipto, etruskl!, graik4 ir romenl! archeologija yra 
dideliame pakilime, nurodoma, kad i slaV\! senienas ilgai niekas nekreipe demesio, 
kad pirmieji archeologijos zingsniai buvo ne be klaid4. Toliau E. TiskeviCius aiskina 
archeologijos reiksm(( Lietuvos ir Lietuvos - Rusios taut4 praeiciai pazinti. Pazinti 
tq praeiti nera taip lengva, tode! jis dekoja visiems, kas prisides prie archeologijos 
mokslo tolesnio vystymo160

• 

Skyriuje ,Senieji apkasai" E. Tiskevicius apraso gynybinius irenginius, is pradZil! 
praktiskai aprasydamas j4 vietq gamtoje. Tai natliralios aukStumos, zmogaus rank4 
sumaniai apkastos, gulincios upi4 santakose ar apsuptos aplink beganCi4 upeli4, vietos, 
kurios nuo amzi4 apleistos, apaugusios miskais, apie kurias jokia zmoni4 atrnintis, nei 
rasytines zinios, nei vietos padavimai nieko nesako. Zmones juos vadina piliakalniais 
(,gorodisee") ir laiko juos gynybiniais itvirtinimais161

• E. Tiskevicius paiymi, kad toks 
pavadinimas budingas tik slavams. Lietuviai, zemaiCiai ir latviai tokio zodzio neturi ir 
vadina juos piltais kalnais, t.y. piliakalniais. Jis nurodo, kad piliakalni4 ir pilil! Minsko, 
Gardino ir Vilniaus srityse islik<r daug. Nurodomos piliakalniams budingos cymes: 
1. Dazniausiai jie irengti prie vandens, staCiuose slaituose, apsupti vieno arba dviej4 
pylim4 ir paliktas iejimas. 2. Nurodomas j4 dydis. Yra mai4 ir dideli4. 3. Niekur nera 
sulini4 pedsak"4. 4. Joki4 tikr4 padaviml!, o seniausiuose dokumentuose minimi nuro
dant zemil! ribas ir kaip jau seniai apleisti ir vadinami ,gorodysce", ,kopysc
ze",uroczyscze". 5. Niekur nera miir4 pedsak4 ar senovini4 statini4162

• 

Piliakalnius-pilis E. Tiskevicius laiko neabejotinais gynybiniais irenginiais. Jis 
pazymi, kad rasytiniai saltiniai retai Lietuvq mini iki XIV a., o piliakalniai yra 
senesni uz bet koki rasytini dokumentq. Toliau atskirai apraso jau nusakytas 5 
piliakalnil! grupes, kiekvienq j4 apibudindamas atskirai. Aprasydamas pilis, E. Tis
kevicius mini jl! irengimus, dydi, pastebi, kad jose ir aplinkoje, pylimuose bei 
grioviuose randama koVl! metu sutraiskyt4 kaukoli4, rqstl!, ritint4 puolant priesui, 
gelezies gaball!, ivairaus dydzio akmenini4 sviedini4 ir t.t. Autorius neabejoja,kad 
tai yra vietini4 koV"4, vykusi4 XI-XII a. tarp atskirl! Rusios kunigaiksCi4, padarinys. 

159 Tyszkiewicz E. Badania archeologiczne nad zabytkami przedmiot6w sztuki, rzemiosl 
i t. d. w dawnej Litwie i Rusi Litewskiej. Wilno. 1850. S. 8. 

160 Ten pat. P. 13-14. 
161 Ten pat. P. 15. 
162 Ten pat. P. 16-17. 
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Veliau piliakalniai buvo apleisti, uzmirsti , apaugo miskais. Zmonese liko tik 
padavimai a pie juos ir pasakojimai a pie uzburtus lobius ir kitkq. Slavq zodi ,zamek" 
laiko biidingu kriviCiams ir isveda is zodzio ,uzsidaryti" (,zamknictcia"). Piliq 
griuvesiai, islikct iki miisq diemJ:, leidzia manyti, kad i4 statyba paveldeta is Vokietijos 
ar Lenkijos, isskyrus Kauno gubernijos pilis Priisijos pasienyje, kurias trenge 
kryziuoCiai. Tuo nesunku jsitikinti, jeigu palyginsime Trakq, Lydos, Medininkq, 
Myro, Krevos Alsenq pili4 statybq. Jos niekuo nesiskiria nuo to laiko Vakarq 
Europos pili4. Sios pilys tarnavo uzdaram gynimuisi, buvo statomos iS akmenq ir 
plyt4, turejo sienose saudymo angas ir aukstus bokstus priesui stebeti. E. Tiskevicius 
pamini Medininkq miirinct pili, nurodydamas, kad didesne jos dalis statyta is 
akmen4, turi keturiq aukstq bokstq, o pylimai pilti is zemiq. Jq supo ir apsauginiai 
grioviai163

• Kalbedamas apie pilis, jis isskiria atskirq i4 grupct - rezidencines, 
tarnavusias ir gynybos reikalams. Pazymima, kad rezidencines pilys statytos 
riipestingiau, durys ir langai apreminti miirinemis plytomis pagal gotikos stiliq. 
Prie tokiq priklause Trakq pilis. Miestai buvo apjuosiami miiro sienomis, turejo 
gynybinius vartus ir galejo atremti prieSq. Geriau uz kitus buvo apsaugoti Radvilq 
miestai: Bidai, Nesvyzius, Sluckas. Autorius nurodo, kad Bidai isgarsejo svedq 
kar4 metu, o Nesvyzius paskutini kartq buvo pultas 1792 m. Slucke, iki siq dien4 
isliko pylimq irvart4liekan4. Aprasydamas caro Aleksejaus MichailoviCiaus puolimq 
1655 m., nurodo instrukcijq: ,Orderis, kaip ponai miestieciai turi elgtis laike 
pavojaus ir aliarmo" kaip reikia elgtis ir gintis164

• Si idomi instrukcija susideda net 
is 9 punkt4. IS jos suzinome a pie ana me to ginkluotct ir gynimosi taktikq bei ginklus. 

Toliau knygoje aprasomi miestai, nurodoma, kaip jie vadinami rus4, slavq-kriviciq 
ir lenk4 kalbose. Cia turima omenyje gyvenvietes - miestai. Tai vietos susirinkimq, 
kuriuose buvo renkami vyresnieji, karo vadai, teisejai ir t.t. Cia buvo atliekamos 
jvairios pagoniskos apeigos, aukojamos aukos, laidojami garsiis zmones.tdomu, kad, 
pasak E. TiskeviCiaus, tokiq aukq vietas nesunku atrasti pagal pylimq buvimq, zemes 
derlingumq. Arti i4 aptinkama sukiq, akmeniniq kirviq, netoli jq daZnai biina isliky 
pilkapiai, o apkasuose-pylimuose aptinkami net palaidojimai. Jq vietoje esq islikusios 
cerkves, baZnycios, koplyCios, kaimo kapines. Tai buvo sventos vietos. Cia atliekamos 
jvairios religines apeigos. Tai, miisq supratimu, buvo itvirtintos gyvenvietes- miestai. 

Dar kartq E. Tiskevicius atkreipia demesi i piliakalnius, pabrezdamas, kad juos 
dengia nezinia padengta senove. Pirmiausia akcentuojama tai, kas biidinga slavams. 
Jis tvirtina, kad tokias vietas patyrinejus atrodo, jog tai galejo biiti vietos, kur kapa 
ar kelios kapos rinkdavosi i teismq. Pagal Rotundq Milesijq, kapoje esq biidavo 60 
zmoniq, nuo to atsirado zodis ,kapa" . ISrinkta susirinkime kapa svarste visus 
bendruomenes reikalus, atlikdavo teismq funkcijas, minimas ir antrasis Lietuvos 
statutas165

• Toki4 kapq saukimq, jq sudeti ir procediiras apraso pateikdamas atskirq 
pavyzdziq iris to daro isvadq, kokiq didelct valdziq turejo kapos. 

Aprasydamas pilkapius E. TiskeviCius ir sioje knygoje nurodo kaip pilkapis 
buvo jrengiamas, kad jo dydis ir jrengimas priklause nuo mirusiojo socialines 

163 Ten pat. P 22. 
164 Ten pat. P. 27. 
165 Ten pat. P. 36. 
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padeties, parymi, kad paprotys pilti pilkapius yra zinomas visose tautose. Autorius 
gerai zinojo to meto archeologiny literaturq ir isvardijo daug krast4, kaip pilkapiai 
ten vadinami. Pilkapi4 statymq is akmen4 jis pradeda nuo Biblijos laik4 ir antikini4 
autori4, pateikia idomi4 fakt4 ir pavyzdzi4. E. Tiskevicius pazymi, kad Lietuvos ir 
Lietuvos - Rusios laukuose pilna pilkapi4, aiskina sio zodzio kilmy. Aprasydamas 
Lietuvos pilkapius jis pazymi, kad sie pilkapiai niekuo nesiskiria nuo skandi
navisk4j4. ,Mid us, diev4 gerimas, skandinav4 ir senoves lietuvi4 didziai vertinamas 
ir statomas kapuose iki mus4 dien4 virs Gamla Upsala Svedijoje, geria praeiviai 
(keliautojai) , kaip vietai, skirtai pirmajai dievybei" 166

. Parymima, kad Airijos ir 
Galijos pilkapiai skiriasi nuo Lietuvos. J4 virsunes nulygintos, pritaikytos nedideliam 
zmoni4 skaiCiui susirinkti, speja, kad tai buvusios pagoni4 auk4 vietos. ldomu, kad 
tokiq auk4 vietq E. Tiskevicius mini krivaiCio metropolijoje - Kernaveje, supiltq 
specialiai aukojimui. Akcentuojami lietuvi4 ir skandinav4 rysiai, spejama, kad 
paproti pilti pilkapius lietuviai pereme is kelt4. 

N agrinedamas pilkapius E. TiskeviCius pamini dar vienq i4 grupy, kuriq vadina 
,wolotoki". Tai esq Lietuvos Rusioje paplity pilkapiai, esantys zymiai velesni4laik4 
ir grynai slaviski. Jie buvo supilti tarp pelki4 ir misk4 kaip pirkli4 ir kariuomenes 
orientyrai. Jie primena romen4 stulpus, statytus tokiems pat tikslams. Parymi, kad 
toki4 pilkapi4 tyrinejimas padet4 mums pazinti to meto geografijq ir topografijq. 
Tokius pilkapius totoriai pildavo tam, kad grizdami namo po zygi4 zinot4 keliq 
atgal. Baigdamas skyreli apie pilkapius pabrezia, kad gerai pazistamos yra tik 4 i4 
grupes: 1. Pavieniai, skirti kokiam nors ivykiui atminti, pilti vyresniesiems ar vadams. 
2. Grupiniai, pilti lygumose musio vietai pazymeti. 3. Vietini4 gyventoj4 laidojimo 
vietos, pilti arti gyvenvieCi4 ar siaip Z)'mi4 seim4 kapai. 4. Z:enkliniai paminklai167 • 

Aprasys minetas pilkapi4 grupes, E. Tiskevicius apraso i4 vida us turini, pradedamas 
nuo molini4 puod4. Nurodoma, kad puodas aptinkamas prie kiekvien4 griauCi4, 
dazniausiai buna suirys nuo dregmes, svorio ar suardytas medzi4 sakn4. Del i4 
paskirties E. TiskeviCius neabejoja, jie esq skirti mirusiajam maistui ir gerimui. 
Toliau aprasoma puod4 forma ir ornamentika. Puodai laikomi vietines gamybos, 
tik abejojama, ar jie buvo isdegti. 

Aprasydamas kitas ikapes, E. TiskeviCius daugiau demesio skiria aukso ir 
sidabro papuosalams. Jis pazymi, kad daugelis minet4 metal4, turejusi4 piniginy 
reiksmy, dingo amziams. Atlikti tyrinejimai rodo, kad sidabro dirbiniai nebuvo 
plaCiai naudojami, nes kapuose i4 randama nedaug, tuo tarpu Sibire pilkapiuose j4 
aptinkama daug, nes ten buvo sidabro zaliavos. E. Tiskevicius kelia minti, kad 
Lietuva sidabrq gaudavusi is Sibiro. Pateikiama zinia is XIII a. Volynes metrasCio 
apie tai, kad 1279 m. Rusioje ir pas jotvingius buvo badas ir jotvingiai kreipesi i 
Vladimirq, sakydami: ,prisi4sti mums rugi4 parduoti, o mes pirksim; ko tik noresi -
pageidausi ar vasko, ar bebr4, ar juod4 sakalq, ar sidabro, mielai mes duosime" 168

. 

Toliau autorius pastebi, kad brangi4i4 metal4 dirbiniai dazniau randami kapuose. 
Tuo tarpu musi4 vietose aptinkama tik jais inkrustuot4 ginkl4. Baigdamas skyri4 

166 Ten pat. P. 54. 
167 Ten pat. P. 55-57. 
168 Ten pat. P. 59. 
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apie pilkapius nurodo, kad Lietuvos papuosalai skiriasi nuo randaml! Kijevo ir 
Podoles pilkapiuose, kur daugiau aukso dirbiniq, gamintq pagal graikl! ir bizantieCil! 
pavyzdzius. 

Rasydamas apie bronzq ir gelezi E. TiskeviCius paiymi, kad bronza buvo zinoma 
anksciau negu gelezis. Bronzinil! kalavijl! buvo tik geleiimi inkrustuotos rankenos. 
Siame skyrelyje E. Tiskevicius atkreipia ypatingq demesi i Kauno gubernijoje rastq 
bronzini kotini durklq, kuri laiko didele retenybe ir pateikia jo iliustracijq, is kurios 
mes plaCiausiai suzinome apie si radini, kuris, deja, iki mlisl! dienl! neisliko169

• 

Aprasydamas moterl! papuosalus E . Tiskevicius atskirai aptaria antkakles, 
apyrankes, smeigtukus, grandineles, bronzines adatas, kabucius, medalikelius, 
raktus, karolius, skambale!ius, ziedus, plaukl! smeigtukus, audinil! liekanas ir kt. 170 • 

Aprasydamas antkakles paiymi, kad jos buvo devimos ant kaklo ir kad si paproti 
dar XVI a. M. Stryjkovskis mini buvusi Zemaitijoje. Ta pacia proga jis pastebi, kad 
pagoniskieji paproCiai ne tik pas lietuvius, bet ir daugelyje tautq, netgi pas prancuzus, 
isliko labai ilgai. Dar XVIII a. Vilniaus vyskupas Motiejus ZierikoviCius klebonams 
jsake grieztai ziureti, kad zmones mirusil!jl! nelaidotl! kitaip, tik kapinese. Taip pat 
nurodoma, kad ikapil! turtingesni yra Zemaitijos ir Livonijos kapai, negu Lietuvos, 
Rusijos ar Baltarusijos. E . TiskeviCius pabrezia Skandinavijos itakq siaurinems 
sritims171 . 

{domil! zinil! aptinkame ir aprasant kitas dirbinil! grupes. Pvz., didele retenybe 
laikomas pakabutis - medalikelis, rastas JanuskieviCiuose, Borisovo apsk., kuriame 
pavaizduota jauCio galva172 . Taip pat minimas bronzinis raktas, rastas Verkiuose 
prie Vilniaus. Minedamas zvangucius E. Tiskevicius nurodo, kad tai Lietuvos 
merginoms budingas papuosalas, nors ir skandinavai, ir slavai bei graikai ir romenai 
irgi zino skamba!elius. Jie turejo talismano reiksmy, apsaugodavo nuo pikt~q dvasil!. 
ZvanguCil! garsas atitolindavo visas nelaimes ir prakeikimus. 

Didziausia kapl! retenybe - audinil! liekanos, kuril! atspaudl! jis pastebejo ant 
geleziniq kirvil! ir kitl! dirbiniq. Toliau E. TiskeviCius apraso vyrl! kapl! ikapes: 
kaulo dirbinius, antskydzius, didl! sagtis, kaltus, kauptukus, zirkles, gyvuliq ragus 
ir kt. Aprasydamas antskydzius jis nurodo, kad savo rinkiniuose jq teturi tiktai du: 
vienq rastq prie Utenos, kitq isartq Kernaveje. Knygoje pateikiamos jl! iliustracijos. 
Antskydziai laikomi grynai lietuviskais. Skyrelyje ,Gyvuliq ragai" aprasomi 
geriamieji ragai. Gyvulil! ragai buvo naudojami vietoj indl! labai nuo seno. IS jq 
gaminti ir muzikos instrumentai. Ragai minimi jau Sv. Raste kaip muzikos 
instrumentas, naudotas Izraelio sventyklose. Siaures krastuose panasus dirbiniai 
buvo m~taliniai. E. Tiskevicius jl! matys Kopenhagos, Stokholmo ir Upsalos 
muziejuose. Tai vienas didziausil! skyreliq, kuriame pateikiama daug jdomil! istraukl! 
is rasytiniq saltinil!. Prisimena, kad Stanislovas Augustas pats mate Augusto III 
laikais rastus Sventosios upeje tris kaulinius ragus ir plaCiai juos apraso. E. Tiske
viCius nurodo, kad kaip muzikos instrumentus ragus lietuviai naudojo labai placiai. 

t69 P. 60. 
170 Ten pat. P. 61-68. 
m Ten pat. P. 62. 
172 Ten pat. P. 64. Tab. 1. Fig. 7. 
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1474 m. Venecijos pirklys, grizdamas is Persijos, pas Kazimier£! Jogailaiti Trakuose 
girdejo toki'! muzik£!. Elnio, briedzio ir kit4 gyvuli4 ragai Lietuvoje buvo labai 
megstami, jais puosdavo namus, ant jl! kabindavo sautuvus, drabuzius, jais puosdavo 
arklius ir t.t. Skyrelis baigiamas nurodymu, kad, priemus kriksCionyby, pas lietuvius 
isnyko paprotys i kap£! deti ikapes. 

Paskutinis knygos skyrius pavadintas ,Akmeniniai ginklai" . Jame sampro
taujama apie akmeninil! dirbinil! paskirti, aptariamos akmen4 rusys, is kuril! kirvukai 
buvo gaminami, aprasomas j4 darymo procesas. E. Tiskevicius pafymi, kad dalis 
kirveli4 buvo naudojami zemei kaupti ir arti . Rasta labai graziai padaryt4 ir gerai 
islikusi4 kirvuk4, bet yra ir suduzusi4, taisyt4, kuriuose antr£! kart£! gryzta skyl6. 
Nagrinedamas jl! paskirti, E. Tiskevicius atkreipia demesi i asmen4 ir skyles padeti, 
mini ir kaltus, t.y. kirvius be skyles kotui, apraso j4 form£! ir pateikia iliustracij4. Jis 
primena, jog plaktukus ir kaltus liaudis laiko perkuno kulkomis ir pakasa po 
slenksCiu, kad apsaugot4 namus nuo zaibo. Minima, kad Prancuzijoje akmenini4 
kirvi4 vienoje vietoje randama nuo 20 iki 200 vienet4. Cia jie buvo naudojami kaip 
akeCi4 virbalai. 

E. Tiskevicius atskirai aptaria astrinimui skirtus akmeninius irankius, gal£!stuvus 
ir kt. Jis speja si4 iranki4 paskirti, nurodo paraleles su Skandinavija, primena, kad 
i Lietuv£! jie pateko is kitur. Skyrius baigiamas isvada, kad akmeniniai kirviai ir kiti 
dirbiniai buvo gaminami vietoje ir kad jie naudoti dar pries metalo atradim£!. 
Padaryta isvada, kad nedidelis rast4 kirveli4 skaicius rodo, kad Lietuvoje gyventa 
retai. Kai kuri4 dirbini4 rusys, kurias E. Tiskevicius matys siaures krastuose, -
str6li4 antgaliai, peiliai, gremztukai, Lietuvoje visai nepazistamos. Baigdamas jis 
dar kart'! pabrezia skandinav4 itak£! Lietuvos gyventojams173 • Antroji E. Tiskeviciaus 
knyga susilauke mazesnio recenzent4 demesio. I£! aptare tik J. I. Krasevskis savait
rastyje ,Tygodnik Petersburgski". Jis nurodo svarbiausi'! knygos trukum£! - trij4 
period4 sistemas ignoravim£!, kuri£! naudoja dan4 archeologaF74

. 

Abiejose knygose isdestytais teiginiais E. TiskeviCius padejo pagrindus tolesnei 
Lietuvos archeologijos mokslo raidai . J o pareikstomis idejomis ir teiginiais ilgai 
naudojosi kiti to meto mokslo ir kulturos darbuotojai, tokie kaip M. Balinskis, 
T. N arbutas, J. Krasevskis, A. Kirkoras ir kt. IS archeologines tematikos darb4 dar 
paminetinas apfvalginis straipsnis apie archeologij£! Lietuvoje175

, pasirodys i jo 
gyvenimo pabaig£!. 

Be si4 E. Tiskeviciaus knyg4, jis parase ir paskelbe kelet'! istorines
etnografines tematikos darb4. Paminetinas jo darbas, skirtas Borisovo apskrities 
aprasymui, kur yra ir archeologini4 dalyk4, statistikos zini4176

• IS kit4 darb4 
paminetinos paskelbtos istorines zinios apie Romas katalik4 fundacijas 177

, vaizdai 

P. 4. 

173 Ten pat. P. 76-91. 
174 Svetikas E. Archeologas Eustachijus Tiskevicius// Voruta. 1994 04 21- 30. Nr. 16(154). 

175 Tyszkiewicz E. Archeologija na Litwe. Krakow. 1872. 
176 Tyszkiewicz E. Opisanie powiatu Borysowskiego. Wilno. 1847. 
177 Tyszkiewicz E. Historyczna wiadomosc o zgromadzieniach i fundaciach myskich i 

i:enskich Rzymsko- katolickich klasztor6w w dyaceziji Wilenskiej. Wilno. 1858. 
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apie namq gyvenimq Lietuvoje178
, Bidq miesto ir pilies istorija179

, Kurso ir Ziem
galos saltiniai180 ir kt. 

Be parasytq spausdint4 darb4, E. TiskeviCius vertinamas kaip pirmojo Vilniaus 
muziejaus jkurejas ir Archeologines komisijos organizatorius. Tai bene svarbiausi 
jo nuopelnai illUS4 kulturos istorijai. Apie juos plaCiau rasoma kalbant a pie Senienl! 
muziej4 ir Archeologiny komisijq. Nors pats E. TiskeviCius ir nebuvo lietuvis tikrqja 
sio zodzio prasme, bet savo senq tevyny Lietuvq mylejo, tyre jos zilq praeiti, stengesi 
paneigti paplitusiq nuomony a pie sio krasto gyventoj4 zemq kulturos lygj. Jis tvirtino 
esant netiesq, kad Lietuva, Livonija ir Baltarusija, prieS jvedant krikscionyb<(, 
buvusios barbariskos ir neturtingos. Kapai visai kq kita rodantys. Cia randama 
daugybe daikt4, rodanci4 j4 gana tobulq ir skoningq pramon<(. Jis mane, kad, jvedus 
krikscionyb<(, kaip tik pradejo nykti lietuvi4 tautines savybes. l senq kalbq jsiverie 
daug svetimybiq. E. TiskeviCiaus lietuviskumq rodo dar ir toks faktas, kad jisai 
atnaujino Vilniaus Katedroje buvusi Vytauto Didziojo kapq, kuris tuomet dar ne
buvo uzmirstas. 

Eustachijaus TiskeviCiaus nuopelnai Lietuvos archeologijai labai dideli ir svarus. 
Daug kur jis buvo pirmasis. 0 svarbiausi jo nuopelnai, su kuriais jis amziams jejo 
ne tik i Lietuvos archeologijos, bet ir i krasto istorijq, yra pirmosios mokslines 
jstaigos bei vie8o muziejaus jkurimas. 

Kasinejimai 
1837 m. L o hoi s k o (Baltarusija) apylinkese istirta 11 pilkapiq. 
Pries 1842 m. B oris o v o (Baltarusija) srityje iskase apie 30 pilkapi4. 
Pries 1842 m. Kern aves (Sirvint4 r.) apylinkese istyre kelis pilkapius, bet 

nieko nerado. 
1854 m. T r a k 4 (Trak4 r.) pusiasalio pilies Aukq kalne iskastos 7 perkasos, 

rastos mlirl! liekanos, geleiinis saukStas. 

Svarbiausios publikacijos 
Rzut aka na ir6dla archeologii krajowej. Wilno. 1842. 56 p. VIII lenteles. 
Kilku nowo odk1ytych monetach na Litwie wiadomosc II Atheneum. 1845. Od. V 

T. IV P 5-22. 
Badania archeologiczne nad zabytkami przedmiot6w sztuki; rzemiosl i t.d. w dawnej 

Litwie i Rusi Litewskiej. Wilno. 1850. S. 62. 
0 J(Byx KaMHflX c H3o6paJKemreM Kpecraj JfpeBHOCTH. 1870. T II C 352. 
Archeologia na Litwie. Krakow. 1872. 15 p (atspaudas is 1871 m. ,Rocznik dla 

archeolog6w "). 

178 Tyszkiewicz E. Obrazy domowego po2:ycia na Litwie. Warszawa. 1865. 
179 Tyszkiewicz E. Bide. Rzut oka na przeszlosc miasta, zamku i ordynacyi. St. Peters

burg.1869. Algimanto Baublio lietuviskas vertimas ,TiskeviCius E. Bidai. Zvilgsnis i miesto, 
pilies ir majorato praeiti. Siauliai. 1998". 

180 Tysziewicz E. Zr6dla do dziej6w Kurliandii i Semigalii z czas6w Karola, kr6lewicza 
polskiego. Krakow. 1870. 
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SENIEN1.J MUZIEJUS IR ARCHEOLOGINE 
KOMISIJA 

Apie praejusio amziaus viduri susirinko jau nemazas tyrinetojl! skaicius, kurie 
pripazino archeologijos reiksm~t praeities pazinimui. Atsirado gan Z)'mil! ivairil! 
istorinil! vertybil! ir archeologinil! rinkini4. Taciau Lietuvoje nebuvo jokios 
nuolatines vietos, kur rinkt4si senoves tyrinetojai sistemingam darbui, nors Latvijoje, 
Lenkijoje, Rusijoje, Vokietijoje ir Skandinavijoje jau buvo susikurusi4 mokslinil! 
draugijJ.!, kuriose buvo ne vienas atstovas is Lietuvos. Lietuvos archeologijos reikalais 
svetimos draugijos labai mazai tesirupino. Pribrendo reikalas steigti tokiq draugijq 
savame kraste, tuo labiau kad mokslo zmonil! buta jau nemazai. XIX a. pradzioje 
daugelyje salil! isteigtos meno galerijos, pradeti kurti istorijos muziejai. Pradejo 
br~tsti mintis, kad ir Lietuvoje reikia kurti mokslo istaigas. E. TiskeviCius buvo 
vienas is pirmJ.!jJ.!, kuris si reikalq pajuto. Jis zinojo ir mate, kad tvairiose Rusijos ir 
kitl! krastl! vietose veikia atskiros senovy tirianCios draugijos , muziejai, archeo
loginiai komitetai ir kt. Lietuvoje visa to nebuvo. Nors, kaip sakyta, Lietuvoje dirbo 
nemazas tyrinetojl! skaicius, bet kiekvienas jJ.! dirbo kas sau, todel darbe pasitaike 
ir paralelizmo. E. TiskeviCius pastebejo, kad vienam dirbti neimanoma, kad mokslo 
jegas reikia telkti draugen ir kad tam reikalinga valdzios globa bei visuomenes 
parama. Jis supra to ir privaci4 rinkini4 negerovy juos tvarkant. Tuose rinkiniuose 
budavo daugybe daikt4, priklausanCiJ.! ivairioms tautoms ir epochoms. Noredamas 
is savo gausil! rinkini4 padaryti prieinamesni visuomenei, labiau ji susisteminti ir 
apsaugoti nuo zuvimo, nutare atiduoti juos valdzios globai181 . 

Dar 1835 m. E. TiskeviCiui kilo ideja ikurti mokslin~t istorinio profilio draugilq182
• 

1846 m. jis nusipirko Vilniujc namq, kuriame zadejo steigti Lietuvos muziej4. Siam 
muziejui po mirties zadejo perduoti savo rinkini T Narbutas. Muziejui islaikyti is 
savo dvar4 jis uzrase 120 baudziauninkJ.! siel4. 1847 m. E. TiskeviCius savo namuose 
Vilniuje (Antakalnyje) irenge puosnJ.! ,lietuviskl! senienJ.! kabinetq"183

, taciau del 
ndinOmJ.! priezaSCiJ.! si rinkini paversti visuomeniniu muziejumi tuomet E. Tiske
viCiui nepavyko. 1848 metl! sausio 24 d. E. Tiskevicius kreipesi i Vilniaus general
gubernatori4, siii.lydamas Vilniuje isteigti muziej4, pavadinant ji Provincijos 
muziejumi. Siam muziejuijis zadejo perduoti savo rinkinius ir bibliotekq. Muziejuje 
turejo buti 4 skyriai: gamtos iskamsos, herbarijai, mineralai, senien4 (archeologiniai 
radiniai, numizmatika, meno paminklai), ekonomikos (masinl! modeliai) ir 
biblioteka. Siii.lyta siam muziejui perduoti Vilniaus universiteto sales, kurios buvo 
tusCios ir kuriomis esanti gimnazija nesinaudojo. Personalq turejo sudaryti vedejas, 
du tarnautojai - konservatoriai, du sargai. Muziejui islaikyti per metus, pagal 

1i 1 3armcKM BI1JieHcKoi1 apxeollon1'!ecKoii: KOMHCCHH. BWlbHO. 1856. T. 1 C. 22-24. 
182 AleksandraviCius E. Kulturinis sqjudis Lietuvoje 1831-1863 metais. Organizaciniai 

kultliros ugdymo aspektai. Vilnius. 1989. P. 36. 
183 Tautavicius A. Pirmieji sumanymai isteigti Vilniuje muziejl)// Muziejai ir paminklai. 

Vilnius. 1969. T. 4. P. 44. 
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E. Tiskeviciq, reiket4 a pie 1000 rubli4 (algas ir ukio islaidos ). Les4 eksponatams 
jsigyti bei leidiniams leisti numatyta nebuvo184

• Kad muziejus biit4 papildomas 
senienomis, siulyta policijos virsininkams sekti; kur iskasami arba aptinkami 
archeologiniai radiniai, ir juos pristatyti i gubernij4 valdybas, kad is ten juos biit4 
galima paimti i muziej4. Apie sj pasiulymq 1848 m. vasario 6 d. Vilniaus general
gubernatorius informavo Kauno, Gardino ir Minsko gubernatorius, nusiqsdamas 
E. Tiskeviciaus rasto nuorasus. Cia jau muziejus vadinamas Krasto muziejumi. 
Kauno bei Vilniaus gubernatori4 atsakymuose jie pritare siam sumanymui, nors 
turejo ir sav4 pastab4. Pvz. , Kauno gubernatorius siule prie muziejaus jsteigti 
archeografin(( komisijq, leisti katalogus ir skelbti muziejaus darbo ataskaitas spau
doje, atlyginimq konservatoriams padidinti iki 500 rubli4185

• Vilniaus gubernatorius 
taip pat siai idejai pritare, bet les4 duoti atsisake, nes j4 tuo metu reikejo Vilniaus
Ukmerges plento statybai. Jis siUle sumanymq atideti ,geresniems laikams"186

. Lesq 
stoka ir dvarinink4 bei bajor4 (ana me to aukstuomenes) nenoras tuo metu E. Tisk
eviciui sukliude jsteigti muziejq. TaCiau paCios idejos jis nepamirso. 

Prie jos E. TiskeviCius grjzo 1851 m. pradzioje. Jis vel kreipesi i Vilniaus 
gubernatori4, prasydamas leisti jkurti Vilniuje Senien4 muziej4, kurio pagrindq 
sudaryt4 jo paties dovanojamas didziulis rinkinys, susidedantis is meno, archeo
logijos, ginkl4, numizmatikos, mineralogijos ir turtingos bibliotekos. Buvo kreiptasi 
i tuometinj Rusijos svietimo ministrq ir carq. IS valdzios jis teprase suteikti muziejui 
patalpas, o ji patj paskirti muziejaus globeju. Prie muziejaus siUle jsteigti mokslo 
draugijq, pavadintq Archeologine komisija, kuri islaikytq muziejq, turetq bibliotekq, 
archyvq, leist4 mokslinius leidinius187

• Kai ministras pristate projektq carui Alek
sandrui II, kuris niekada neturejo savo nuomones, sis norejo projektq priimti ir 
patvirtinti. Taciau ministras apie si reikalq taip atsiliep((S, esq lietuviai myli savo 
tautinius paminklus ir paslep(( juos laiko, tai primena jiems Zecpospolitos laikus ir 
valdzia ne taip lengvai gali prie siq paminkl4 prieiti. Tai nera Rusijos interesas, kad 
lietuviai savo rankomis iskelt4 juos i viesumq. Juk , JUsq Imperatoriskoji Didenybe 
vienu metu galite tuos rinkinius perkelti i Sankt Peterburgq ir kenksmingus sudeti 
j slaptqji archyvq" 188

• Nors A. Kirkoras, taip pat ir Batiuskinas, kuris kuri laikq 
buvo Vilniaus kuratoriaus padejejas, 1852 m., perskait<;s E. Tiskeviciaus projektq 
a pie Lietuvi4 muziej4, pareiske, kad, jo nuomone, Rusijos valstybeje tokio muziejaus 
neturi buti, nes busiq sunku atskirti lietuviskus daiktus nuo lenkiskq, ir kad projekto 
patvirtinimas duotl! galimyb(( sudaryti demonstracini antirusiskq rinkinj. Todd teko 
atsisakyti minties steigti Lietuviq muziejq ir buvo prasyta jsteigti Senoves muziej4, 
leisti veikti prie jo archeologinei komisijai. Vilniaus generalgubernatorius pazi
nojo grafq kaip lojal4 pilieti ir prase carq jo prasymq patenkinti. IS savo puses 

184 Ten pat. 
185 Ten pat. 
186 Ten pat. 
187 TautaviCius A. Vilniaus Seniem1 muziejus ir archeologine komisija// Muziejai ir 

paminklai. Vilnius. 1982. T. 4. P. 14. 
188 Burkiewicz A. Obraski Litwy w XIX stol./1 Moksltj Akademijos biblioteka Krokuvoje. 

Nr. 1203-1204. P. 85. 
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generalgubernatorius pridure, kad tai busiqs muziejus Vakar4 Rusijos istorijai, kad 
jame bus surinkti dokumentai ir senoves paminklai, kurie dabar ismetyti ivairiuose 
archyvuose, vienuolyn4 bibliotekose ir baznyCiose, taip reikalingi ,nedalomos 
Rusijos" iki XII a. istorinei tiesai patvirtinti. Kartu caro buvo prasoma leisti veikti 
ir laikinai archeologinei komisijai, kuri saugos ir tirs senus aktus ir rankrasCius 
Vakar4 Rusijos istorijai. Komisijq siiile sudaryti pagal Kijevo archeografines 
komisijos pavyzdi ir kad ji bilt4 netiesiogineje Vilniaus Mokslo Apygardos 
kontroleje. Caras Nikolajus I sutiko, bet ant I. Bibikovo memorialo savo ranka 
u:lrase: ,Svietimo ministrui. IS savo puses nematau kliuCi4, bet su atitinkamu 
atsargumu". B. Kulnyte, rasydama apie Vilniaus senien4 muziejaus isteigimq, cituoja 
tik labai trumpq Nikolajaus I rezoliucijq: ,Nepriestarauju, bet atsargiai"189 . 1852 m. 
sausio 7 dienq muziejui steigti Rusijos valdzios pritarimas buvo gautas, taCiau 
nuostat4 rengimas uztruko dar beveik pusketvirt4 met4. Pagrindine kliutis buvo 
neaiskumai bei nesutarimai, kokiais keliais turet4 buti papildomi muziejaus fondai 
bei kaip reglamentuoti baznytini4 bei kitoki4 dokument4 patekimq190

• Carinei 
administracijai apsisprendus, kad dovanojimo keliu bus galima surinkti dali politiskai 
nenauding4 eksponat4, Senien4 muziejaus kurimo reikalai paspartejo. lvykius 
paspartino 1854 m. viduryje Nikolajaus I pareikstas reikalavimas vykdyti jo 
rezoliucijq del komisijos ir muziejaus steigimo191 . 

Carui Aleksandrui II 1855 m. geguzes 11 d. patvirtinus Vilniaus laikinosios 
archeologines komisijos steigimo dokumentus, salia jo buvo ikurtas ir Senien4 
muziejus. Apie tai bir:lelio 20 d. buvo pranesta E. Tiskeviciui, kuris, nieko 
nelaukdamas, liepos 11 d. isnuomojo muziejui P. SmugleviCiaus sal((. Veliau, 
pritrukus patalp4, 1856 m. rudeni isnuomotos patalpos virs sios sales, 1858 m. - ir 
treCias to paties pastato aukstas. 1860 m. E. TiskeviCius buvo sugalvojys muziejui 
gauti Vilniaus Aukstutines pilies liekanas, kas anuo metu buvo visai nerealu (kal
nas iejo i tvirtoves sudeti ir priklause Karo ministerijai)192

• 1855 m. spalio 26 d. 
E. Tiskevicius, kaip iniciatorius, buvo paskirtas Senien4 muziejaus vedeju ir laiki
nosios archeologines komisijos pirmininku. Pagal patvirtintq statutq, muziejuje 
turejo buti renkamos senos knygos, aktai, rankrasCiai, monetos, medaliai, ginklai, 
aprasai, paveikslai, statulos ir kiti daiktai, turintys rysi su Vakar4 Rusijos krasto 
istorija. Be to, muziejuje turejo buti saugomi ivairus senoves paminklai, kad but4 
galima jais naudotis krastui tirti ne tiktai istoriniu, bet ir prekybiniu, pramoniniu, 
gamtiniu, ukio ir statistikos at:lvilgiu. Taigi grynai archeologiniai dalykai cia nebuvo 
net pamineti. Sitiems tikslams pasiekti, be dideles grafo E. TiskeviCiaus aukos, 
laukta panasiq dovan4 ir is kit4 asmen4. XIX a. viduryje didikai (J. Kosakovskis, 
L. Vitgensteinas, J. Sniadeckis, A. Kirkoras, T Narbutas, P. VilCinskis ir kt.) turejo 

189 Kulnyte B. Vilniaus Senienq muziejus// Mokslas ir gyvenimas. 1980. Nr. 6. P. 18. 
190 Aleksandravicius E. Caro valdzios poziuris i Vilniaus archeologiny komisijq// Lietuvos 

TSR Mokslt! Akademijos darbai. A serija. 1984. T. 4(89). P. 104. 
191 AleksandraviCius E. Kulturinis sqjudis Lietuvoje 1831-1863 metais. Organizaciniai 

kulturos ugdymo aspektai. Vilnius. 1989. P. 40. 
192 Ten pat. P. 56. 
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nemazus ir idomius rinkinius. A. Kirkoras prisidejo prie muziejaus kurimo savo 
rinkiniais, i kuri pateko ir Eustachijaus ir Konstantino TiskeviCi4, Adorno Kirkoro, 
Teodoro Narbuto, Liudviko Kondratoviciaus, Kazimiero Vilcinskio rinkiniai. Dar 
XVIII a. Vilniaus universitetas turejo sukaup~ts mineralogijos, zoologijos ir 
numizmatikos kabinetus, kurie, uzdarius universitetq, 1832 m. buvo isskirstyti po 
carines Rusijos universitetus193 • Vilniuje likusius rinkinius muziejus gavo 1858 m. 
kartu su treCiojo aukSto sale194

• Senien4 muziejus ir archeologine komisija gyveno 
is auk4, nes tik pries pat j4 uzdarymq is vyriausybes buvo gauta 1000 rubli4195

. 

Vilniaus senien4 muziejus buvo matoma, regima isorine miesto kulturinio 
gyvenimo dalis. Tuo tarpu realus gyvenimas daugiau vyko Vilniaus archeologineje 
komisijoje. Senien4 muziejaus veiklos programa ir uzdaviniai buvo didziuliai. Buvo 
numatyta surinkti ivairius istorinius aktus bei rankrasCius is panaikint4 ar uzdaryt4 
Ramos katalik4 vienuolyn4, is veikianCi4 vienuolyn4 ir baznyCi4, taip pat bibliotek4. 
Manyta taip pat paimti ir minetus universiteto kabinet4 likucius. Gavus oficial4 
statuto patvirtinimq, pradeta rupintis patalpomis. Vilniaus Mokslo Apygarda pave
de muziejui buvusi4 vies4 posedzi4 sal~t - aulq. Ji buvo atitinkamai atnaujinta 
(P. Smugleviciaus piesti paveikslai), perdarytas pagrindinis iejimas nuo aikstes puses, 
o priesienis padabintas piestais herbais keturi4 gubernij4, kurios sudare Vilniaus 
Mokslin~t apygardq.l prieskambario sienas buvo imuryta seno marmuro ir skulptlifl!, 
Lietuvoje vykusi4 kautyni4 kulk4, safV4, kard4 ir sarvini4 marskini4, senovini4 
portret4, herb4 ir antkapi4. PaCios sales viduje pastatyta spint4 ir vitrin4 ivairiems 
eksponatams, senienoms, stal4 inkunabulams, piesiniams ir kt. saugoti. 1 P. Smu
leviCiaus sal~t 1855 m. pabaigoje buvo sugabenti E. TiskeviCiaus dovanoti eksponatai. 
1856 m. pradzioje Cia jau buvo apie 1500 vienet4 archeologini4 dirbini4, apie 3000 
monet4, apie 100 sen4 atspaud4, apie 1000 graviur4, apie 300 kit4 eksponat4 
(tarp j4 bius14 ir portret4), 10000 tom4 biblioteka196

• Eksponatai buvo sunumeruoti 
ir isdestyti virtinose. E. TiskeviCius pasiille atidaryti muziej4 caro zengimo i sostq 
sukaktuvi4 dienq (vasario 19 d . senuoju stiliumi), kad tuo budu pareikst4 jam 
dekingumq ir atsidavimq, taciau del uztrukusios savo Iigas ir del salCio auloje muziej4 
nutarta atidaryti caro ipedinio gimimo dienq. ISkilmingas muziejaus atidarymas 
ivyko 1856 m. balandzio 29 dienq197 . Sis dekingumo ir lojalumo pareiskimas carui 
yra visai suprantamas, nes leidimas isteigti muziej4 ir prie jo archeologin~t komisijq 
buvo isties brangi dovana krasto senoves megejams ir tyrinetojams. Muziejaus 
atidarymo diena buvo labai iskilminga. Atidaryme, be aukSt4 vietines rus4 valdzios 
atstov4, dalyvavo buvusio Vilniaus universiteto profesoriai, komisijos nariai, 
mokslininkai, literatai, menininkai, mokytojai, bajorai, :lymus pirkliai- visas Vilniaus 

193 Kulnyte B. Vilniaus Senienq muziejus// Mokslas ir gyvenimas. Vilnius. 1980. Nr. 6 
P. 18. 

194 AleksandraviCius E. Kulturinis sqjudis Lietuvoje 1831-1863 metais. Organizaciniai 
kultiiros ugdymo aspektai. Vilnius. 1989. P. 55. 

195 Ten pat. P. 40. 
196 Tautavicius A. Vilniaus Senienq muziejus ir archeologine komisija// Muziejai ir 

paminklai. Vilnius. 1982. T. 4. P. 18. 
197 Kirkoras A. PasivaiksCiojimai po Vilniq ir jo apylinkes. Vilnius. 1991. P. 226. 
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ir jo apylinki4 elitas. E. TiskeviCius pasake turiningq jzangin<t kalbq, nurodydamas 
archeologini4 tyrinejim4 reiksmy ir tikedamasis gauti is placiosios visuomenes 
visokeriopos paramos. Po jo kalbos A Kirkoras skaite paskaitq apie archeologinius 
laimejimus Rusijoje ir kituose krastuose per pastaruosius 50 metl!. P. Kukolnikas 
kalbejo apie priemones Lietuvos istorijai istirti. Muziejaus atidarymo proga visiems 
dalyviams buvo isdalytas L. Kondratoviciaus parasytas spausdintas eilerastis. Jame 
graziai apdainuojama lietuvi4 praeitis, apgailestaujama, kad senoves paminklai 
pamirsti, kad laikas juos naikina ir keicia, bet dabar tas, kuris Mindaug4 ir Vytautq 
skeptrq laiko, liept;s gelbeti praeities paminklus, jkurt;s mieste paminkll! sventovt;. 
Sitoje Lietuvos atmintinoje senl! moksl4 saleje susirinkt; dekoja Dievui, carui ir 
kitiems. Ir IDUSl! senoves paminklq sventoves jkurejui tegul lietuviai sudeda savo 
pagarbos jausmus. Mums delei to rinkinio mazumo negeda pries pasaulj, nes musq 
zeme tebera turtinga paminklais. Ir is sveCi4 nedaug tereikalaujama: nenori sios 
sventykJos sienos turting4 dovanq. 0 SUrudij((S, Jauke isartas geJeZies gabaJas, sena 
apzaliavusi varine drahma arba senas paveikslas su amzi4 deme - esanti geriausia 
dovana. Bet tie paminklai gali nuvalyti istorinius lapus nuo pasak4, atidengti mlisl! 
praeiti ir ateiti isaiskinti 198

• IS ties4 visi tie atsisaukimai sulauke didelio pasisekimo. 
Kaip muziejus, taip ir archeologine komisija susilauke dideles visuomenes paramos. 
Vos tik E . Tiskevicius padejo pamatq siai jstaigai, pradejo plaukti aukos, zmones 
nese senienas, senus dokumentus ir gausiai Janke siq naujq moksJo SVentOVy. 
Muziejus tapo pats turtingiausias savo archeologiniais paminklais visame kraste . 
Uzsimezge santykiai su uzsienio mokslininkais ir mokslo draugijomis. Archeologine 
komisija jvairiais metais palaike rysius su 7-9 Rusijos bei 5-9 uzsienio panasaus 
profilio jvairiomis draugijomis199

• Jos naril! sqrasuose aptinkame archeologus 
J. Lepkovski ir V. Polj, nariq korespondent4 sqrasuose- I. Kulakovski, Sveica
rijos archeologq F. Trajanq, Poznanes archeologq A Bialecki, Krokuvos archeolo
gq K. Rogalski, Drezdeno archeologq Pfulj, Tartu universiteto profesoril! F. Krlizt;200 . 

Muziejus buvo lankomas treciadieniais nuo 10 iki 14 val. ir sekmadieniais nuo 
12 iki 16 val. Gimnazijl! mokiniai, mokytoj4 lydimi, muziej4 galejo lankyti ir kitu 
laiku. Susidomejimas Senien4 muziejumi buvo didziulis. 1857- 1859 m. ji kasmet 
aplankydavo po 12 000 zmoni4 (pvz., Vilniuje tuo metu gyveno apie 50 000 
gyventoj'-!)201 • 1856 m. uzregistruota 7151lankytojas, o kitais metais jau 11 800202

• 

Muziejaus populiarumq rodo ir gausios dovanos jam. Rekordiniais 1861 m. 258 
asmenys jam dovanojo 13 789 vienetus daikt4 ir net po sukilimo 1864 m. 136 asme
nys - 2093 vienetus203

. Sie skaiciai iskalbingai rodo apie muziejaus reiksmt; bei 

19x 3arrHcKH BHJieHCKoi1 apxeoJIOI"W!ecKo:H KOMMCCHH. BHJihHO. 1856. T. 1 C. 47-48. 
199 AleksandraviCius E. Kulturinis sqjudis Lietuvoje 1831-1863 metais. Organizaciniai 

kulturos ugdymo aspektai. Vilnius. 1989. P. 45. Lentele 2. 
200 Ten pat. P 107-110. 
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svarbq, kartu ir pasitikejimq juo. ISskirtines svarbos ivykis muziejui buvo Rusijos 
imperatoriaus Aleksandro II apsilankymas jame 1858 m. rugsejo 19 d. , Jo impe
ratoriskoji didenybe teikesi atkreipti demesi i kai kuriuos senoves paminklus, pvz., 
sidabrint(, auksu puostq zasto apyranky, A H. Kirkoro rastq Asmenos apskrityje, 
Gorodilovo pilkapyje, Faustulo su vilke statulely, Bekeso kaukoly ir kepury, senoviny 
alebardq, jo rastq prie Vytauto tilto Vileikos apskrityje, gars4 ir retq akmenini4 
ginkl4 rinkini, isdeliotq atskiroje vitrinoje, kuriq Jo Didenybe Imperatorius teikesi 
keturis sykius apeiti aplinkui, asmeninius ir saunamuosius ginklus, senoviny taury 
ir patinq [dubeneli], senovini4 drabuzi4 rinkini, taip pat kunigaiksCio Juozapo 
Poniatovskio chalatq, Stanislovo Augusto rasomqji stalq, Batoro stalq, Batoro, 
etmono Branickio, kunigaikscio Karolio Radvilos, grafo Valickio ir daugelio kit4 
portretus. Pirmininkui grafui E. Tiskeviciui teko garbe papasakoti apie siuos 
eksponatus"204 • Aleksandrui II E. Tiskevicius iteike sia proga isleistq albumq, kuri 
sudare A Odinecas, I. Chodzka, A Kirkoras ir M. Malinovskis. Carui buvo iteikta ir 
visi draugijos isleisti veikalai bei A Kirkoro isleistas Senienq muziejaus katalogas205 • 

A. Kirkoras labai vaizdziai aprase Senienq muziejaus rinkinius. Su idomumu ir 
smalsumu skaitome amzininko liudijimq ir darosi liudna, kad Senienq muziejaus 
pagrindiniai irengimai isliko tik iki pokario laik4. Veliau, keiCiantis universiteto 
rektoriams, muziejus buvo iskeltas is savo patalp4, buvusi ekspozicija, kad ir ne 
pirmine, isdraskyta, baldai ir eksponatai isdalyti kitiems muziejams, dalis dingo del 
blogos apsaugos, pvz., Egipto kolekcijos, kurias A Kirkorui dar teko matyti. Muziejaus 
atidarymo metu buvo septyni skyriai: biblioteka, numizmatikos kabinetas, graviurq 
ir litografijos rinkinys, biustq, paveikslq ir portre14, akt4 ir rankrasciq rinkinys, istorijos 
ir archeologijos skyrius (11 pav.). Kadangi muziejus buvo universalus, dabartiniais 
terminais tariant, - krastotyrinio pobudzio, daug eksponatq buvo ne archeologinio 
pobudzio. Archeologijos istorijai svarbios jo archeologine ir numizmatine dalys. 

Archeologijos skyriq tvarke ir jo katalogq sudare tas pats A H. Kirkoras.ldomi 
archeologini4 eksponat4 skaiciaus kitimo muziejuje statistika. 1856 m. jq buvo 2441, 
1857- 2573, 1858- 2920, 1959-3266, 1860-3413, 1861-3519, 1862-3632, 1863- 3655, 
1864-3818206

• Tokiu budu net 64 proc. archeologiniq radiniq buvo pradinis E. Tis
keviciaus inasas i muziejq. 1859 m. Archeologijos skyri4 sud are 10 skyreliq: mitologija, 
is zemes iskastos senienos, daiktai, rasti Skandinavijos senkapiuose, krikSCionybes 
epochos daiktai, akmeniniai ginklai, metaliniai ginklai, sarvai, amunicija, ivairus 
archeologiniai paminklai207

• Mitologijos skyriuje buvo 40 eksponat4, kurie, A H. Kir
koro nuomone, buvo sen~q pagonisk~q dievq atvaizdai ar j4 dalys. Svarbiausias 
eksponatas buvo Kernaveje surasta Perkuno statulele, kuriq muziejui padovanojo 
J. I. Krasevskis. Ji isliko iki siq dienq ir dabar zinome, kad tai yra Zvakides koja208

. 

204 Kirkoras A Pasivaiksciojimai po Vilniq ir jo apylinkes. Vilnius. 1991. P. 228. 
205 Ten pat. P. 229. 
206 Aleksandravicius E. Kultiirinis s1iiudis Lietuvoje 1831-1863 metais. Organizaciniai 
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11 pav. Vilniaus senien4 muziejaus ekspozicijos vaizdas (Vilniaus albumas. IS Jono 
Kazimiero Vilcinskio leidiniLJ. Vilnius. 1987. Nr. 3. S. K Baselje litografija ,Archeologijos 

sale Senien4 muziejuje Vilniuje") 

Vilniuje, Lukiskese, Sv. Apastah! Pilypo ir Jokubo baznycios kapinese rasta nezino
mos statulos apie 42 em ilgio akmenine koja. Greiciausiai tai buvo kokio nors 
kriksCionisko sventojo skulpturos dalis, nors A H. K.irkoras jq, be jokios abejones, 
priskyre kokio nors pagoniskos Lietuvos dievo skulpturai209 • Dar vienas sensacingas 
radinys buvo grafo A Pliaterio Sveksnoje rastos ir J. I. Krasevskio muziejui dova
notos dvi egiptieCi4 dievybes. Radimviete, kaip paaiskejo daugiau nei po simto 
met4, greiCiausiai buvo sufalsifikuota Pliaterio tevo210 • IS zeroes iskast4 senien4 
skyriuje buvo ,1474 is senkapi4, kautyni4lauk4 ir kit4 viet4 surinkti eksponatai"211 • 

Tarp j4 minimos asarines (5), karoliai (687), apyrankes (61), ziedai (59), segtukai, 
didai, pjautuvai, pentinai, balnakilpes, zqslai, zirkles, verpstukai. Tarp si4 ekspo
nat4 buvo ir grafo J. Tiskeviciaus Lentvario (Trak4 r.) pilkapyje, po atskiru kokliais 
isklotu skliautu, aptikta urna, ,padaryta is lydinio, su geleziniais lankais"212 • Skandi
navijos senkapiuose surast4 daikt4 skyrelis buvo kuklus- is visa 29 dirbiniai, atvezti 

209 Kirkoras A Pasivaiksciojimai po Vilni4 ir jo apylinkes. Vilnius. 1991. P. 235. 
210 Snitkuviene A Sveksnos radini4 paslaptis/ Jaun4j4 muziejinink4 konferencijos 

, Muziejai ir j4 kolekcijos" pranesim4 tezes. Vilnius. 1987. P. 25. 
211 Kirkoras A PasivaiksCiojirnai po Vilni4 ir jo apylinkes. Vilnius. 1991. P. 240. 
212 Ten pat P. 237. 
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E. TiskeviCiaus. ,Tai sidabrinis suktas didas nuo skelto galvos, keli moteriski papuo
salai, karoliai"213 • KriksCionybes epochos daiktus (34 vienetai - daugiausia kryziai 
ir relikvijoriai) siandien vargiai priskirtume prie archeologiniq. A.kmenini4 ginklq 
skyriuje buvusius eksponatus (is viso 736 vienetai) A Kirkoras suskirste i rutulius, 
mazus rutuliukus, akmenis su grioveliais, kirvius su skyle, kujus, lazdas, pleistus, 
kaltus, laidykles, kirvius be skyliq, kirvius), kujus, galqstuvus214

• Siai radini4 grupei 
priskiriamas ir ,pasmailintas gyvulio kaulas, naudotas kaip ginklas, rastas sename 
kape Vilkmerges apskrityje, prie Utenos kaimo (Strutinskiq)"215

• Trijuose ginklq 
skyriuose saugotas senovinis kardas is Naugarduko, 3laidynes (taip pat ir bronzine, 
rasta pilkapyje Mikuliskiq kaime, prie Ulos upes), 44 kirvukai, 27 ietys, 25 streles, 
senovinis durklas is Trakq piliavietes, dalgiakirvis is musio su svedais lauko, du 
antskydziai (is Kernaves bei Utenos), istoriniq laik4 tvairiq ginklq - is viso 410 
vienetq216

• l archeologijos paminklq skyreli (is viso 212 dirbini4) pateko tai, ko 
nebuvo galima priskirti prie kitq skyriq. Tai tvairios antkapines plokstes ir jq dalys, 
,karaliaus Stanislovo Augusto rasomasis stalas, Vilniaus jezuitq akademijos biblio
tekos dirbtiniu marmuru dengtas didelis stalas, Kasparo Bekeso kaukole ir kepure, 
ivairiq Lietuvos piliq akmenys ir plytos"217 , apie 3 m ilgio Trakq pilies sija, per simtq 
atspaudq, apie 200 akmenyje raiZyt4 bajorq herb4, 3 veliavos ir kt. panasaus pobudZio 
daiktai. Toks eksponai4 skirstymas i grupes, kuriose daiktai daznai vienas su kitu 
siejami tik kokio nors vieno poiymio rodo, kad archeologine prasme mokslines j4 
klasifikacijos Senien4 muziejuje dar nebuvo. Tuo tarpu senienq apskaita buvo tiksli. 

Numizmatikos ir medaliq skyrius buvo pavestas tvarkyti L. Rasilkoniui. Skyriuje 
buvo 3247 eksponatai, tarp jq 18 brakteatq ir 6 sidabro lydiniai, iskasti Veliuonoje, 
daug istoriniq medali4 ir sventq medalionq218

• Rus4 administracijos nurodymu nuo 
1856 m. i Senien4 muziej4 buvo pristatomi Vilniaus generalgubernijoje rasti monet4 
lobiai. IS jq pazymetini 1860 m. Ziezmariuose rastas XV-XVII a. monet4 lobis, 
1862 m. is Joniskio gautas XVII a. taleriq lobis219

• 

l muziejaus darbq isitrauke daug zymiq ano meto visuomenes zmoni4. 
Archeologijos istorijai svarbus yra T. Narbutas, J. Krasevskis, J. Vilcinskis (,Vilniaus 
albumo" leidejas), L. Kondratovicius (V. Sirokomle). 

Vilniaus laikinosios archeologines komisijos, kaip rodo ir pats jos pavadinimas, 
nuostatai buvo laikini, patvirtinti 3 met4laikotarpiui. Nors veliau sie istatai pakeisti 
nebuvo, mes vargu ar galime siq komisijq vadinti laikinqja (ypac po 1858 m.). 
Laikinumas cia buvo isties laikinas dalykas, ir jos pavadinimas turi buti toks, koki 
buvo sumant( jos kurejai ir koki naudoja apie jq rasantys istorikai- Archeologine 
komisija. Komisija galejo tureti neribotq nari4 skaiCi4. Nariai buvo skirstomi i garbes 

213 Ten pat. P. 240. 
214 Ten pat. P. 241-242. 
215 Ten pat. P. 242. 
216 Ten pat. P. 242-243. 
217 Ten pat. P. 243-245. 
218 Ten pat. P. 248. 
219 Tautavicius A. Vilniaus Senienq muziejus ir archeologine komisija// Muziejai ir 

paminklai. Vilnius. 1982. T. 4. P. 19. 
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narius (zymus mokslininkai, auksti administracijos pareigunai), narius remeJUS 
(aukojusius vienkartines pinigines sumas ir kasmet 30 rubli1.1 mokesti), tikruosius 
narius (metinis mokestis - 30 rubli1.1) ir narius bendradarbius220

. Nari1.1 S£!ras£! 
tvirtindavo Vilniaus generalgubernatorius, ir tik po to jie gaudavo diplomus . 
Archeologijos komisija buvo sudaryta is 15 tikr~ll nari1.1, pasizymejusi1.1 savo darbais 
krasto istorijos, archeologijos ir statistikos srityse, taip pat is 9 nari1.1 bendradarbi4, 
galinCi4 dirbti archeologijos ir archeografijos srityse, iris 18 nari4 remej4, padejusi4 
savo aukomis rengiant muziej1.1, taip pat 8 garbes nari1.1, kurie pasi2adejo kasmet 
moketi po 30 rubli1.1 muziejaus ir komisijos reikalams. Pirmuosius 50 nari4 parinko 
pats E. Tiskevicius . Pirmieji nariai buvo T. Narbutas ir J. I. Krasevskis. 1856 m. 
sausio 24 d. P. Smugleviciaus saleje tvyko pirmasis komisijos posedis, kuriame jos 
vicepirmininku buvo isrinktas Mykolas Balinskis, moksliniu sekretoriumi - Mauri
cijus Krupovicius (12 pav.). Pirmieji naria i buvo R. Tyzenhauzas, Konstantinas, Jonas, 

,/,rjll>f'• 

p - . ?~"-·/""' I 
~>,, 

1
_ ,_ • ..,,..,,_.,.J,./,..to . t•' /// r..,.-~1('; ,).. n•'·~i) ....... :-1• .. I 

r.- f. ' ·~ ~ . /.7. ' r,,.,,-.C./-•· ' ~ •. ./"1utf;.:. , .. ~,.;.ntc;'l' t"."'~ . .'1 t/.-./"u !;u~~" ::.>~-;'""'1 

t

,,.,c ,'ft,.J;;J .. ~·~ tl..r/•JIO'•'"r. !Jt1.,,:141•n ( .. t,.,.,.,,.,".;' t<" A~•.fn.u;~ f' ifoo ' .! 
" ...... . -~.:"!, .. , ... : '{;, •..• ;.,.. /7' ... ,, ... ,_. .. ~ .. . f. .......... ,. ......... I 
2;~::~-:~:r~~:::::~:~:.~~;:E;~:·::~;~·:~:~;::~:~~:j 
//.·, ... .... ,.;. 1:.,7,, .. , :./ r,·,c,.., ;, ~~ .... ~/..1, .... ~ ./i";,r,..•r_r,. .. .£, .. ) 

1 
/<~,.' ~4··1'::, .-/u-'(o.-•~'ij>t .J,.,-.u.nf..,'J" .P•Tt "/'/),, !:;>,~,~,.,',,.,k:u,,v/ -; 

! ,.~., .. , r.~.,,,.t; ,, ,'r.,,',,. , .. ,t:.;,~--·-' w•"J,J;"/''"'•t • _,f.•M,t't £".:H~;"HH 1 
! ,,, ... , .;,o,;·.,d :.-9/~.~ll',.r-: .. _/, .. ,,~,.,-.., f.,o.c Y;f ·l,. .• ;r;; .// ....... J~I 

(·:,,.11 .. .1"·"-'•y•,.;,,,o•-.• ., .,4'i,..-n.wf' tA;,. ,r.-· (;,,;l~ •/t'.rn,.r / lnt.-.· . .tu'/' r .... 
1 .. ).,.,.ra.<~<'IC••· ~ .... ~,.,· ~"~ ' .J.rlf,..,)f,.._,! /r. iih<Jue. //,.,,.,.,._ •• ,,. .. , : ~ ..... . 

•••'/'' • .#;l,'.lk'*·",_ ,, , / 4 ,'/',Y/'*"'" ... 1 ./)11, 1 ,-; . /,1,..,, 0 ,,/;:-rl' n /;'.- · l 

{;;o.,,., ,,t' • !{.,,. ,,.,. ..,,;,~ Jh,,. ••• u (5.~/.'N"';/' J , #n..r;,,.,..,, &~':). 

.!:.~;,;;'', .,.J,,,,,.'a •nl' ""'"'~·~ -"" IIJI'.'" A;!"""n"""'"' /••·'•"••· Y-:-f~t~',_, , ! 
1,:.., ,.,",.1 ~~,J'• {;,.,, .. ..;J_,;, .#/l..,,.,._.,r.!"f'•l.- to 'f~r,.-. lt.r ll' ' ' _..,..'/'·'' ' 

f ,,,.;,..._,_, £-:.,_,__,.,,.,: /{ .. ,H ..... -1{ , tfl,~r,:,._h,,_,tf.t.il<,t•/ f.,~.n~ /;'..l" ' 

J'/..~ ~ ... ,.,,. ,.,..,1(~:,, ,./'.,,,~ ''/'''"~",_j "''/~,.-;, ,,._,.,/,n • ,. ... -..,...,...' 

·"~ ·.?,£) ......... .-:,......,.. :/"'"'~""'·· -- #'~ ...... ,";..,,.,, '1"'~·-·· • ·•· t. . .,;,_ .. ~,· ·· r , 

').,,,,., ,.;, A',,,,.,.,,, ..,, , Kn••'J''''; (.-. ,_,.,,,.,. n.,,. ,., .. ,,, , ,Ju,•• ·b"'' "':"' , 

}.,._,.., ~- '1'•"'•' '-'···"-'J''' i": ... , .. , ... tt.-;,#o.- ...... ,, "..,:·;.s"''""" ' !~.;,),,~,• • 
_.._,,/ ,. .. , .. : ;,.¥ /.',,, .... , ut.-.,-r.,,,.;,; ,.,, y•ot;.: : ..... _ • ..-~ /Ji:,..., 
,'"'.W'f , 'lf,j. ..J, ., .,, /lj~ n/ .. ,.,,,..;.. /{., '1 ' ~'" , .. ;. ' '!"'/ __ ,.. _,,. 

r •. , .... ~~.~- .•• /.. ~;-r, '//~';,_,.,_.; ,,, .. .- .,_ .. ""'··~~ · J ···~'-' , ... ~. 

~-2~::~::::;;~:~~~~:: :.::;_.:~:.··~~::-::;.~>:. ._:.:: ·:::~ · 
·~ ~., .. .,~., , ,,,.,.~'' I • , ..... . "' ............ J.~·-·· H· ·· ·· ·· ··· 

.,. ··-'• , OJ,',,-;.,·• ·~ ··••• •·''"~··· ' " ''• ' •• • .A •. u .••• .. • 

E:·.~;~~:~.::~:~: :"1:;:;::::~i::::~-~:? :~:·~,:~_:::::-: ·:~ 
j,.,/( ,

1
,. ,,.._,,;), , .. ."hr k .... . , .. , J..~,: ..... a.'* J'. .. ,, .. , •. o ... , I' • •.,,. ... , ..... ~. ' 

,..~. .• · r., .. ,. .t. .. .... # .. ·'*,: , .t ... ........... (1,.,:1,(;,., .. 7 .. ,, •,., .... , . 

"'"'/"k->""1"'" :~.;. ~ .. ,·: .... ,,.,,.. .. ~ .-•n~ u • • ., ..... i: .. ... .- ;, , ..... ~ "': ~ ;oo .. . 
A"*' /';to~l't u•••n~•: /~',,: ,.,.,\, .. ,,. ,,<" .J;., ,._,.,_,,,, I' ,.._ .. ,_.,, .. ,.,,, ,.t/,. ...... . 

!;;:.;:::::.:.~:,·:~·~,-:~~~;:.'.:;.·+~::, ,~;:::=:~=:·.· .~.::,..::: 

~=s~t~=~~~:~:~:2~·~:::::,::~.~~~~::_~:0::~ 
~::.:~~::::,·.:.::;::;~;·:::.:; ~:.~~:~::;::·:~.:~:;:·: ·:::~.~~~--
--~ ....... ,. •• .~ ...... 1. ~ ; ,. ~,.,,,.. "/'"' ' ' ' " '· ' ... .... ~ ..... . ..... • :J,,.,, .. ... ... . 
• ~. _,,. ..... f:,)/' ,~, ......... ,.:, 

, .}4';-_,__;~-.-- ..... ./ j; ... ... : -/.' ,;//.·. ~,. ._,.-:/.,.4 .. ::~ 
;t·~';;- · . ..-t.~, ~L • .,. rri-

.4, ,~Aol•?,., •:'!"''":'' 
/(', ... _ _ 4 .y-*· 

, /~ ..... ~_,.., 

,1. 1.,. .... ..... ., 

12 pav. Archeologines komisijos pirmojo posedzio pirmasis protokolas 
(P. Kulikausko asmenine kolekcija) 

Benediktas, Mykolas, Juozapas ir Jonas TiskeviCiai, grafas M. Capskis, Aleksandras, 
Skirmantas, Konstantinas Nezabutovskiai, Aleksandras ir Otonas Horvatai, grafas 
V. Pliateris, S. Riomeris, E. Rdutovskis, grafas A. Slizienis, K. Vainilavicius ir 

220 Ten pat. P. 14. 
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V Brodockis. 51laikinosios archeologines komisijos narys generalgubernatoriaus 
buvo patvirtinti ir 1856 m. sausio 1 d. gavo atitinkamus diplomus. Nariai buvo 
renkami komisijos posedziuose. 1858 m. lapkriCio 11 d. jq buvo jau 153. IS garbingq 
asmentt draugijq papilde Lietuvos ir Vilniaus metropolitas Juozapas, Rusijos Romos 
kataliktt baznyCios metropolitas kun. V. Zilinskas, Vilniaus vyskupas S. Z. Krisinskis, 
generalgubernatorius generolas adjutantas. V. Nazimovas ir daug kitq aukstq 
tarnautojq bei pareigunq. A. Kirkoras isvardija ir keletq rasytojq ne vien is Lietu
vos, bet ir is Lenkijos, Cekijos, Rusijos . Tarp jq buvo zymus rusq archeologas 
grafas A. Uvarovas. 

Pirmame posedyje buvo paskelbta plati ir rupestingai parengta programa, 
kurioje numatyta sutvarkyti atskirais skyriais visq muziejq, susirupinta nustatyti 
atskir4 radiniq radimvietes. UzsibreZta skelbti tyrinejimq rezultatus pagal anks
tesnius tyrinejimus ir esamq muziejintt medziagq. Nepamirsta ir senoves paminklq 
globa. Nurnatyta atlikti archeologiniq paminklq registracijq, surinkti zinias apie 
privaCias archeologines kolekcijas ir bibliotekas, senq aktq archyvus, paveikslq 
galerijas ir kitas muziejines vertybes. Tuo budu noreta tureti visas zinias a pie senoves 
kulturos paminklus. Nepamirsti buvo ir architekturos paminklai, piliq griuvesiai, 
baznycios, vienuolynai. Atskiras paminklq grupes aprasyti buvo pavesta komisijos 
nariams, atskirq sriCiq specialistams. Tyrinejimq rezultatai ir kiti komisijos darbai 
turejo buti spausdinami rusq ir lenkq kalbomis, o idomesni, kuratoriui leidus, ir 
prancuzq kalba. Taip pat numatyta istirti jvairius aktus, liecianCius Lietuvos istorijq. 
Be to, komisija isipareigojo atsakineti i jvairius valdzios, mokslo draugijq ar net 
atskirq asmenq klausimus is jvairiq archeologijos sriCiq. Programoje numatyta 
priimineti, perrasyti, versti ir aiskinti jvairius aktus ir dokumentus, rasytus hebra
iskai, lotyniskai, slaviskai, lietuviskai ir lotyniskai. Tuo budu noreta padeti ne tik 
jstaigoms, kurios susiduria su senoves rastq aiskinimo ir perskaitymo problemomis, 
bet ir privatiems asmenims. Pinigq, medaliq ir antspaudq aiskinimas taip pat jejo i 
komisijos darbq. Pagaliau komisija dar kreipesi i zmones, prasydama atsiqsti suras
tas stabmeldziq statuleles, kurios, jvedant krikscionyb((, buvo metamos i upes, 
slepiamos urvuose ir t.t. 

Siq komisijos ctarbo programq svietimo ministras patvirtino be jokiq pakeitimq. 
Uzsimota buvo gana placiai, nors, kaip vetiau pamatysime, ne viskas atlikta, bet vis 
del to nemaza programos dalis ispildyta. A pie komisijos darbq E. TiskeviCius pranese 
Vilniaus, Gardino, Minsko ir Kauno gubernijq virsininkams, prasydamas policijos 
pagalbos, atliekant archeologinius tyrinejimus minetq gubernijq ribose. Apie 
1857 m. susirupinta komisijos nuostatq pakeitimu, paCiq komisijq stengtasi paversti 
moksline draugija. Siam tikslui pasiekti parengtas busimos draugijos projektas 
Uoje buvo numatyti 4 skyriai: archeologijos, archeografijos, gamtos mokslq ir 
statistikos- ekonornikos ), is caro issirupinta paskirti sosto jpedini Nikolajq komisijos 
globeju, taciau Peterburgas tokia jvykiq vystymosi raida nebuvo suinteresuotas ir 
klausimo sprendimq vilkino iki pat 1862 m., kai jis prarado prasm((221

• Komisija, 
nors ir neilgai gyvavusi, atliko 2ymq ir svarbq mokslui darbq. Pirrniausia tai moksliniq 

221 Aleksandravicius E. Caro valdzios poziuris i Vilniaus archeologincr komisijq// Lietuvos 
TSR Moksilj Akademijos darbai. A serija. 1984. T. 4(89). P. 107- 108. 
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leidinil) parengimas bei leidyba. Komisija rusl) ir lenkl) kalbomis isleido , Vilniaus 
archeologines komisijos uhasus" ( du tomai -1856 ir 1858, treCias- pagal numeracijq 
antras- taip ir nepasirode )222

, Senienl) muziejaus katalogq223 , caro atvykimo garbei 
parengtq puosnl) albumq 100 egzemplioril) tirazu224

, istorinil) saltinil) publikacijas. 
, Uirasl)" pradzioje planuota leisti po 3-4 sqsiuvinius per metus, taCiau tam 
neatsirado nei lesl), nei pajegl)225

. Juose isspausdinta komisijos naril) (ir ne tik jl)) 
archeologiniai straipsniai, komisijos darbl) ataskaitos, posedzi4 protokolai, nauj4 
iskasenl) ir muziejui dovanotl) daikt4 aprasymai bei sisteminiai muziejaus eksponatl) 
katalogai. Didely vietos dali pirmame tome uzima pranesimas apie muziejaus 
atidarymq, komisijos posedzius ir kita medziaga, lieCianti komisijos bei muziejaus 
istorijq. Jame isspausdinti du referatai, is kuril) suzinome apie atskirl) komisijos 
naril) nusistatymq ir paziuras i archeologini bei istorini krasto tyrimo darbq. 
A. H. Kirkoras straipsnyje ,Archeologijos reiksme bei pasiekimai mlisl) laikais"226 

gana smulkiai apraso archeologijos mokslo reiksmy ir jos nuveiktus darbus uzsienyje 
ir Lietuvoje. Cia A. H. Kirkoras yra realistas. Jis pabrezia, kad archeologija neturi 
pataikauti tautos savimylai, bet turi rinkti paminklus ir tik juos surinkus bei istyrus 
daryti bet kokias isvadas. Archeologija turi ieskoti ne tiktai grozio, bet panasumo 
savo protevil! veiduose227

• Visai kq kita uztinkame Pavelo Kukolniko straipsnyje 
,Apie priemones Lietuvos istorijos papildymui"228 . P. Kukolnikas yra romantikas. 
Jo straipsnis yra keistas misinys tendencingo lietuvil) reikall) traktavimo is vienos 
puses ir nacionalistiskl) lietuvisk4 idejl) is antros puses. Jo straipsni galima vertinti 
kaip tendencingq. Jis per daug iskelia rusl) itakq Lietuvos praeiCiai. IS kitos puses 
jis smarkiai kritikuoja viduramzil) istoriografus, kurie, rasydami Lietuvos istorijq, 
daugiausia yra pabrezy lietuvil! blogqsias puses. Noredamas siq skriaudq, padarytq 
lietuviams ankstesnil)jl) kronikininkl), atitaisyti, P. Kukolnikas rasa: ,Todet atsirady 
zmonil), kurie nutare iskasti jq (t. y. Lietuvq) is grabo, nuplesti nuo jos sukruvintq 
rubq, kuriame jq yra palaidojy vienasaliski rasytojai ir parodyti pasauliui tokiq, 
kokia ji is ties4 yra buvusi. Norint to pasiekti, teko jeiti i neturto ir pazeminimo 
pastogy, iskasti kapus ir pilkapius, paklausti nebylius akmenis, metalus, dabartinio 
liaudies buvio ir jo ipatybil) paminklus, kaip antai dainas, patarles, priezodzius, 
isigilinti i paproCil) liekanas ir t.t. "229

• Kaip tikras lietuvis patriotas giria lietuvil) 
dainas, pabreziaj4 kiln4jausmingumq, svarumq, dvasingumq, ko kitl) tautl) dainose 
pastebime maziau. Si romantiska P. Kukolniko nuotaika yra visiskai suprantama. 

222 3arrMCKH BMJieHcKOH apxeonorwiecKoil: KOMHCCJ1H. BMJihHO. 1856. T. 1, 1858. T. 3. 
• 223 KnpKop A. Ilepe'!HenhiH KaTanor rrpenMeTon , xpamnunxcn n BMJieHCKOM MyJee 

n pem-wcTefi:. BmrhHO. 1858. 
224 Na pamicttkct najjesnejszego cesarze Aleksandra II W Wilnie 6 i 7 wrzesnia 1858. 

Vilno. 1858. 
225 Tautavicius A. Vilniaus Senienl) mu ziejus ir archeologine komisija// Muziejai ir 

paminklai. Vilnius. 1982. T. 4. P. 16. 
226 3aiTHCKM BHIIer-rcKoil: apxeonorR'IeCKOH KOMHCCHH. BHIIhHO. 1856. T. 1 C. 25-39. 
227 Ten pat. P. 37-38. 
?28 Ten pat. P. 40-47. 
229 Ten pat. P. 43 . 
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Jis buvo senesnes kartos atstovas, buvys Vilniaus universiteto profesorius, jau is 
seno glaudziai susijys su Lietuva, todd, nors ir budamas svetimsalis, uzsidege lietuvi4 
senoves pazinimu, jos kdimu is uzmarsties. 

Spaudai ruostame antrame , Uzras4" tome turejo buti isspausdintas Konstantino 
Tiskeviciaus darbas apie piliakalnius, pilis ir pilkapius Minsko gubernijoje, taciau 
jis buvo isleistas atskira knyga230

• J arne K. TiskeviCius daugiausia apraso istorines 
pilis. Vien tik Bid4 piliai aprasyti jis skyre 47 puslapius. Baigdamas rasyti apie jq, 
apraso ir kai kuriuos archeologinius paminklus, pvz., Raginen4 pilkapius, kasinetus 
F. Diubua, Sandariski4 pilkapi prie Nemunelio, ant kurio auga trys labai stori 
11zuolai. Esq jo demesi patrauke pilkapio didumas. 

Trecias ,Uhas4" tomas veikiai susilauke teigiamos P. Saveljevo recenzijos, 
kurioje pabrezta, kad tokio muziejaus nera nei Maskvoje, nei Peterburge231

. 

Paskutinysis Archeologijos komisijos darbas, kazkiek besisiejantis su archeo
logija, buvo J. K. Vi!Cinskio 1862 m. Paryziuje232 isleistas Vilniaus archeologinio 
muziejaus albumas. Jame yra 38 chromolitografines lenteles, kuriose pavaizduota 
nemazai Vilniaus muziejuje buvusi4 archeologini4 dirbini4- is viso 12 lenteli4, po 
4 lenteles portretl! ir medalil! ir 1 lente!e vaizd4. Albumas siandien yra tapyS 
bibliografine retenybe, o akmenys, is kuril! buvo spausdintas albumas, tebeguli 
Vilniaus dailes muziejaus rusiuose. 

Vilniaus archeologines komisijos veikla apeme istoriskai trumpq 1855-1865 m. 
laikotarpi. Ji subure gaus4 buri to me to inteligentl!, besidominci4 Lietuvos istorija, 
krastotyra, archeologija, mitologija ir tautosaka. Komisija organizavo ir vykde 
archeologinius tyrinejimus, rinko archeologines senienas, jas tyrinejo bei istoriskai 
nusviete plaCiausia sio zodzio prasme. Komisijos posedziuose, kurie praeidavo labai 
iskilmingai, buvo skaitomi ivairus moksliniai pranesimai apie krasto istorijos 
tyrinejimo darbus, svarstomi organizaciniai klausimai ir kt. Metiniuose ataskai
tiniuose posedziuose buvo detaliai svarstomos atskir4 tyrinetoj4 ataskaitos, o 
suvedama statistika rode, kas buvo nuveikta ir kaip augo komisijos darbas ir 
populiarumas. Kasmet didejo jos nari4 skaicius ir inasai. Komisija, kaip jau mineta, 
isleido daug darb4, ypac verting4 Vilniaus ir krasto istorijai. Informacija apie 
komisijos posedzius ir jos darbus buvo spausdinama leidinyje ,Vilniaus zinios" (rus4 
kalba), kuri redagavo A. H. Kirkoras nuo 1859 m. 

1863 m. sukilimas nutrauke komisijos nari4 bei kit4 aistruoli4 darbq. Jis 
skaudziai paliete Lietuvos kulturinio gyvenimo raidq, sustabde proistores tyrimo 
darbq. Del sukilimo buvo uzdarytas Vilniaus senien4 muziejus, nustojo veikti 
Vilniaus archeologine komisija. Taciau tai buvo padaryta ne sukilimo metu, o jau 
po jo, kovojant kraste su sukilimo pasekmemis. Archeologine komisija veike iki 

230 Tysziewicz K. Wiadomosc historyczna o zamkach, horodyszczach i okopiskach 
starozytnych na Litwie i Rusi Litewskiej . Wilno. 1859. 

23 1 CaneJibeB n . 3arrl!ICKI1 BwneHCKOH apxeonorwieCKOH KOMHCCHH. BHJibHO. 1858. T. 3 
'I . 1. // l13necTHH lhmepaTopcKoro apxeonomqecKoro o6meCTna. CaHKT lleTep6ypr. 1859. 
T. 1. C. 268-269. 

232 Musee archeologique a Wilno. Paris. 1862. 
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1865 m. sausio233 • Nepadejo nuolatinis E. TiskeviCiaus lojalumas rusq valdziai, 
nepadejo ir aukstq rusq karininkq, valdininkq ir dvasininkq priiminejimas i komisijq. 
Pirmqjq represijq pries muziejq ir komisijq naujas generalgubernatorius M. Mu
ravjovas griebesi dar 1863 m. Tuomet jis isake jo zinion perduoti 0 . Sosnovskio 
skulptiirin<( kompozicijq ,Jogaila ir Jadvyga"234 • Toliau panasaus pobiidzio nurodymq 
gausejo. Siekiant legaliai uzdaryti muziejq bei komisijq, buvo veikiama per dvilypi 
jq statusq: formaliai visuomeniniai, jie patalpas gaudavo is valdzios. Net E. Tiske
viCius, kaip muziejaus vedejas ir komisijos pirmininkas, buvo Svietimo ministerijos 
pareigiinas, taCiau algq gaudavo is Archeologijos komisijos surinktq Iesq235 • Tad 
buvo nuspr<(sta atsisakyti tokio neaiskaus siq istaigq statuso ir jas padaryti grynai 
valstybines. 1864 m. balandzio 30 d. ikurta Archeografine komisija, kuriai vadovauti 
paskirtas komisijos narys P. Kukolnikas236 . Nuo 1864 m. i komisijos narius priimineti 
tik valdzios atstovai. 1865 m. vasario 25 d. M. Muravjovas atsiunte Vilniaus Mokslq 
Apygardos kuratoriui I. Kornilovui rastq, kuriame reiskiamos pretenzijos muziejaus 
veiklai del jo lenkiskos dvasios. Raste teigiama, kad pagal statutq Vilniaus senienq 
muziejus turejo surinkti medziagq vakarinio Rusijos krasto istorijai, kad apsaugotq 
senoves paminklus, ir kad juos biitq galima naudoti krasto tyrimui bei rysiams su 
kitomis Rusijos gubernijomis stiprinti. TaCiau nepaisant to, muziejuje buvo surinktos 
kolekcijos, biidingos lenkq tautybei, svetimos siam krastui, kurios primintq Ianky
tojams apie laikinq lenkq valdymq ir zmonese skelbtq lenkiskas idejas. 1865 m. 
M. Muravjovas pats aplanke muziejq ir ryzosi ji surusinti. Tam jis paskyre komisijq, 
kuriq sudare pirmininkas I. Kornilovas, pulkininkas kunigaikstis Sarkovskis -
Glebovas - Stresniovas, muziejaus kuratorius grafas E. TiskeviCius, mokyklos 
direktorius P. Bezsonovas, popas A. Pcolka ir Vilniaus centrinio archyvo archyvaras 
N. Gorbacevskis, atsiqstas generalmajoro A. Stolypino. Komisijai buvo pavesta: 1. IS
skirti eksponatus, priklausancius sio krasto rusams, ir patalpinti juos pirmose salese, 
matomiausiose vietose, su atitinkamais aprasymais, kad lankytojams biitq aiskiis ir 
suprantami kaip gyvi sio krasto rusq tautinio gyvenimo liudininkai. 2. Antroje vietoje 
patalpinti eksponatus, priklausanCius lietuviq - rusq periodui. 3. TreCioje vietoje 
sujungti visus kitus eksponatus, turincius bendrq mokslini pobiidi. Visus eksponatus, 
priklausancius lenkq tautybei - Ienkq karaliq ir magnatq portretus, statulas ir kitus 
daiktus, priklausanCius lenkq istorijai, isskirti. Be to, buvo pavesta komisijai sudaryti 
naujq muziejaus statutq. 

Kovo menesi komisija susirinko ir pradejo savo darbq, kuris balandzio 27 d. 
buvo baigtas. ISskirti ir sudeti atskirai 256 eksponatai. Daugiausia tai paveikslai, 
skulptiiros, ginklai ir kiti istoriniai paminklai, kurie turejo koki nors rysi su Lenkijos 
ar Lietuvos istorija. E . Tiskevicius skaudama sirdimi turejo dalyvauti komisijos 

233 Aleksandravicius E . Caro valdzios poziuris i Vilniaus archeologin~ komisijq//Lietuvos 
TSR Moksll! Akademijos darbai. A serija. 1984. T. 4(89). P. 108. 

234 Ten pat. 
235 Aleksandravicius E. Kulturinis sqjudis Lietuvoje 1831- 1863 metais. Organizaciniai 

kulturos ugdymo aspektai. Vilnius. 1989. P. 40. 
236 Aleksandravicius E . Caro valdzios poziuris i Vilniaus archeologinf( komisijq/ I Lietuvos 

TSR Moksll! Akademijos darbai. A serija. 1984. T. 4(89). P. 108. 
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posedziuose, kartais del tariamos ,ligos" ir nedalyvaudavo. E. TiskeviCius iteike 
protesto rastq, kuriame pasisake, kad jis dalyvavys komisijoje ir pasirasydavo 
protokolus, nes jo atskira nuomone galejo sudaryti ispudi, kad jis trukde komisijos 
darbq, ko jis visai nenorejys, o muziejaus eksponatai atspindejo lietuvi4 ir rus4 
kultiirq. TaCiau jo rastas niekuo nepadejo, komisija i protestq neatsiivelge ir toliau 
dirbo savo darbq. E. TiskeviCiaus padetis tapo nepavydetina. IS vienos puses ji 
spaude vietos dvarininkai, praradtt dali savo seimynini4 relikvij4, is kitos- admi
nistracija kaltino nekompetentingumu archeologijos ir muziejininkystes srityse237

• 

Jam neliko nieko kito kaip atsistatydinti. 1865 m. lapkricio 8 d. caras pasirase jo 
atleidimo aktq. l jo vietq buvo paskirtas rusas RaCinskis. T4 paCi4 met4 gruodzio 
2 d. buvo nutarta Vilniuje organizuoti vidqjq bibliotekq, salia kurios jau kaip 
valstybine istaiga turejo buti paliktas Senien4 muziejus.1866 m. vasario 19 d. 
E. Tiskevicius P. Bezsonovui perdave muziejaus ir komisijos turtq; 3818 archeo
loginil! radini4, 8110 monetl! ir medali4, 487 antspaudus, 3948 portretus, raizinius, 
skulpturas, 408 etnografinius, 16335 zoologinius, 11 014 mineraloginius, 605 
botaninius eksponatus, 19 700 knyg4, 2097 privilegijas bei autografus, 541 
rankrasti238 • 1868 m. isskirtieji eksponatai buvo isvezti i Rumiancevo muziej4 
Maskvoje, kiti veliau i kitus muziejus. Rumiancevo muziejaus fonduose isvezti is 
Lietuvos rinkiniai buvo isdalyti po atskirus skyrius chronologine tvarka ant t4 paci4 
lenteli4, prie kuri4 eksponatai buvo pritvirtinti dar E. Tiskeviciaus laikais. Prie 
eksponat4 isliko radimo viet4 etiketes su uirasais pagal to meto administracini 
padalijimq. 

Taip buvo isardytas savo rinkini4 jau gan turtingas muziejus. Jo turtq parodo 
sie skaiCiai: i Rumiancevo muziej4 Maskvoje buvo issi4sta 39 rysuliai, kuriuose 
buvo 56 dideli karali4 portretai, 160 ivairi4 asmen4 portret4, 93 raiiytos lentos, 
203 ivairus istoriniai paveikslai, daug marmurini4 statul4, bareljef4, Uceco ir 
Maliboko fabrik4 stiklo kolekcijos239

• Daug muziejini4 vertybi4 pateko i Kijevq, 
Peterburgq, Gatcinq, kur jie greiCiausiai yra ir siandien. Tuo vienam sios knygos 
autori4 teko isitikinti 1948 m. renkant Maskvos istoriniame muziejuje duomenis 
apie ten laikomq Lietuvos archeologintt medziagq. Vis delto labiausiai nukentejo 
ne archeologinio pobudzio eksponatai, nes archeologiniai radiniai Rusijos valdziai 
neatrode labai kenksmingi. Uztat muziejaus seselinio palydovo- Archeologines 
komisijos - neliko. 

Senien4 muziejus ir Archeologine komisija buvo bene iskiliausi Lietuvos 
kulturos zidiniai XIX a. viduryje. Archeologine prasme pirmq kartq Lietuvoje 
atsirado vida istaiga, veikusi ir moksliniu (komisija), ir svieciamuoju (muziejus) 
aspektais. Tai padejo issaugoti ne vienq archeologijos vertyb((, jas populiarinti 
bent jau tarp aristokratijos, net skatinti valdininkus jas rinkti. Muziejaus ir 
komisijos veikla ikvepe velesnius tyrinetojus panasiems darbams, buvo tarsi 
atspirties taskas jiems, nors moksliniu poziuriu tai nebuvo pazangiausios minties · 

237 Ten pat. P. 109. 
238 Tautavicius A. Vilniaus SenienlJ muziejus ir archeologine komisija// Muziejai ir 

paminklai. Vilnius. 1982. T.4. P. 21. 
239 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medziaga. Kaunas. 1928. P. 18-19. 
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archeologijoje diegejai. Tiek muziejus, tiek ir komisija, nors ir vadinosi siandienines 
archeologijos vardais, didziqja savo veiklos dalimi buvo pasiner~t kitur. Archeologijq 
cia i prieki stume tik keli zmones, kurie tam neturejo didesnio pasiruosimo bei 
patyrimo. Gal todel kai kurie jl.j darbai siandien atrodo naivus ar nepakankami. 
Svarbiausiq tikslq jie paseke. Archeologijos (tegu ir plaCiqja prasme) sqvoka buvo 
itvirtinta krasto gyvenime, nubreztos pagrindines sio mokslo vystymo kryptys, kurias 
pletoti jau teko kitoms tyrinetojl.j kartoms. 

Svarbiausi leidiniai 
3anHCKH BHJieHCKoii apxeoJIOTH'lecKoii KOMHCCHH. BHJihHO. 1856. T 1. 
KHpKop A. IIepe'!HeBhiii KaTaJior npeJ[J}teroB, xpaH5II.I{HXCJT B BHJieHCKOM M)'3ee 

JJpeBHocreii. BHJihHO. 1858. 
3amrcKH BHJieHcKoii apxeoJiorlf'lecKoif KOMHCCHH. BHJihHO. 1858. T 3. 
Na pami~tk~ IWJfesnejszego cesarze Aleksandra II w Wilnie 6 i 7 wrzesnia 1858. 

Wilno. 1858. 
Musee archeologique a Wilno. Paris. 1862. 

KONSTANTINAS TISKEVICIUS 

13 pav. Konstantinas Tiskevicius 
(Tiskevicius K. Neris ir jos krantai. 

Vilnius. 1992. P.5, V. Vertmano piesinys) 

Senien4 muziejaus ir Archeologines 
komisijos veikloje dalyvavo keli zinomi 
XIX a. vidurio zmones, kuril! archeo
logine veikla yra pakankamai sava
rankiska. Pirmiausia reikia pamineti 
grafo Eustachijaus TiskeviCiaus vyres
niojo brolio Konstantino TiskeviCiaus 
(Konstantin Tyszkiewicz) (1806- 1868) 
darbus. Konstantinas gime 1806 m. 
vasario 17 d. Lohoiske, Minsko guberni
joje (13 pav.). IS pradzil! jis mokesi teVl.j 
namuose, ve!iau- Polocko jezuitl.j ordi
no mokykloje. 1823 m. Konstantinas 
istojo i Vilniaus universiteto Teises fa
kultetq, kuri baige 1828 m. 1828-1836 m. 
jis dirbo Finansl.j ministerijos tarnau
toju Vaduvoje. 1836 m. vede Paulinq 
Ciechanauskait~t (Ciechanowska), ap
sigyveno Lohoiske, kur 1842 m. kartu 
su broliu Eustachijumi ikure muziejl.j 
(pirmasis muziejus dabartineje Baltaru
sijos teritorijoje ). Turejo vienturti slinl.j 
Oskarq, kuris po tevo mirties paveldejo 
jo dvarus ir turtus, taip pat ir archeologi-
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nius rinkinius. 1838 m. jis tapo Lenkijos karalystes ministerijos valdininku, banko 
reikalais lankesi uzsienyje. Lohoiske uzsiiminejo intensyvia ukine veikla, sukaupe 
didelius archeologijos, numizmatikos, autograf~ , raizini~ , piesini~ rinkinius , 
bibliotekq. 1861 m. buvo tikrasis Zemdirbi~ islaisvinimo ir paleidimo is baudziavos 
komiteto narys. K. TiskeviCius mire 1868 m. liepos 13 d. Minske po poros menesi~ 
trukusios juodliges. Palaidotas Lohoiske. Kapas tarybiniu laikotarpiu sunaikintas. 

K. TiskeviCius domejosi archeologija, etnografija ir geografija. Jis buvo Vilniaus 
archeologijos komisijos narys, Amerikos ir Ryt~ etnograf~ draugijos, Paryziaus geo
graf4 draugijos, Vilniaus ir Minsko statistikos komitet4 narys, Maskvos archeologines 
draugijos narys (nuo 1864 m. ). K. TiskeviCius kasinejo daugeli archeologini~ paminkl4 
dabartineje Lietuvoje ir Baltarusijoje bei uzsienyje. 1858 m. del pablogejusios sveikatos 
jis isvyko i Austrijos Alpes, kur su archeologu Ramsaueriu kasinejo romen4laikotarpio 
kapus. T4 paCi4 met~ pabaigoje jis kasinejo Zalcburge, kur jo darbq apziurejo pats 
Austrijos finans4 ministras A Baumgartneris. Be to, K. TiskeviCius pasakojo, kad 
Austrijos karalius Juozapas Pranciskus beveik kasmet vykdavo i kalnus stebeti 
archeologini~ kasinejim~. Toliau pasakojama, kad Ramsaueris, tikedamasis, jog 
monarchas atvyks ziureti kasinejim~ ir kitais metais, atkastus turtingus ikapi~ kapus· 
vel uzpyle zememis, kad kitais metais karaliaus akivaizdoje galet!f juos atkasti240

• 

K. Tiskevicius nagrinejo, ar nera koki4 nors panasum4 tarp Austrijos ir Lietuvos 
pilkapi~ ir pastebejo, kad to nera. Va:Zinedamas studij~ reikalais i uzsieni K. Tiskevicius 
uzmezge su ivairi~ krast~ archeologais rysius, gerai zinojo Prahos, Kelno, Paryziaus, 
Briuselio, Berlyno, Drezdeno, Londono, Krokuvos, Kijevo ir kit~ mies~ muziejus. 
Tai praplete jo mokslini issilavinimq. Vykdamas i uzsieni jis ve:Zdavosi ir dali savo 
rinkini~, lygino juos su t~ muziej4 dirbiniais, maine, dovanojo ir pats gaudavo 
ivairi4 senien~ mainais 241

. 1858 m. jis isleido sen4 Lietuvos graviur~ albumq 
,Tevynes raizybos paminklai". 1857 m. K. Tiskevicius keliavo Neries upe laivu 
nuo aukstupio iki Kauno. Si kelione jau po jo mirties buvo aprasyta atskiroje 
knygoje. Svarbiausias K. Tiskeviciaus archeologinis darbas: , Apie pilkapius 
Lietuvoje ir Vakar4 Rusioje"242

. Tai didelio formato knyga su gausiomis iliustra
cijomis - is viso 16 lenteli4. K. TiskeviCius amzinink4 apibudinamas kaip atidus 
kitiems zmogus, kruopstus mokslininkas. J. I. Krasevskis apie ji yra taip pasakcts: 
, Tas rimtas tyrejas ir istorikas buvo, antra vertus, kasdieniniame darbe be galo 
Jinksmas ir Sqmojingas, mego pasakoti, atminti turejo nepaprastq ir kiekvienoje 
draugeje tapdavo jos siela"243

• Senatveje nusilpus regejimui nebegaledamas skaityti 
ir rasyti, jis savo mintis diktavo zmonai. 

K. TiskeviCius archeologinius paminklus kasineti pradejo anksti. Nurodoma, 
kad Minsko gubernijoje jis tyrinejo apie 200 piliakalni~ bei pilkapi4244

• Jis pirmasis 
padejo daryti piliakalni4 topografinius zemelapius. Daugiau kaip 20 met~ jis tyre 
savo krasto praeitj, isnaudodamas kiekvienq laisvq nuo savo tiesioginio darbo 

240 Tyszkiewicz K. 0 kurhanach na Litwie i Rusi zachodniej. Berlin. 1868. S. 267- 268. 
241 Ten pat. P. 252-253. 
242 Ten pat. 
243 TiskeviCius K. Neris ir jos krantai. Vilnius. 1992. P.9. 
244 Apxeanori5l i HYMi3MaTbiKa Eenapyci. 3HIJ;brKJiarre.ubm. MiHcK. 1993. C. 622. 
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minute(. K. TiskeviCius, darydamas isvadas, buvo labai atsargus ir kritikavo tuos, 
kurie, iskasct vos vien~ kit~ pilkapi, darydavo dr~sias isvadas apie to krasto senoves 
gyventoj4 paprocius. Jis pastebi, kad tik istyrus kelis simtus pilkapi4 ir dar ivairiose 
to krasto vietose, galima si t~ placiau pasakyti 245 

0 

K. Tiskevicius, kaip ir kiti to meto tyrinetojai, domejosi piliakalniais ir pilkapiais. 
Jam seniausi archeologiniai paminklai Lietuvoje yra ivairus is zemi4 supilt! senoves 
palikimai. Juos skirsto i 4 grupes: 1- ginamosios pilys, 2- auk4 kalnai, 3- teism4 
kalnai, 4 ..:::: pilkapiai. Apie tris pirm~sias grupes jis jau rase savo darbe ,Istorine 
zinia apie pilis, piliakalnius ir apkasus Lietuvoje ir Lietuvos Rusioje" 246

• Tai pirmasis 
K. TiskeviCiaus archeologinio pobudzio darbas. Jame jis ne tik aprase 10 iszvalgyt4 
piliakalni4, bet pateike j4 topografinius planelius, taip pat bandym~juos klasifikuoti. 
Taciau paCi4 piliakalni4 jis netyrinejo. ltvirtintais gynybiniais piliakalniais laike 
tuos, kurie irengti krant4 iskysuliuose ir juose dar yra islikusi4 duobi4, kurias jis 
laiko buvusi4 statini4 liekanomis. Auk4 kalnais laike piliakalnius, kuri4 aikstele 
yra su pylimais, o teism4 kalnai - tai piliakalniai, kuri4 papedy juosia pylimai. 

Konstantinas, kaip ir jo brolis, vis~ demesi skyre pilkapiams. Vi en jiems paskyre 
darb~ ,Apie pilkapius Lietuvoje ir Vakar4 Rusioje"247

• Knyga veikiai susilauke 
leidimo originalo (lenk4) kalba, prie kurio atskiru didelio formato priedu isleista 
ir 16 nespalvot4 lenteli4 (zalsvos tik Drohicino plombos). Absoliuti lentelese 
pavaizduot4 radini4 dauguma- is Baltarusijos bei kit4 krasi4. IS dabartines Lietuvos 
teritorijos, sprendziant pagal metrikas (nurodytos tik vietoves ), tera vos keli radiniai. 
Knygoje daug archeologines, istorines bei kitokio pobudzio informacijos is uzsienio 
sali4 . Tuo K. TiskeviCiaus darb~ galima laikyti pirma europinio konteksto 
archeologijos knyga. Cia jis analizuoja pilkapi4 paplitim~ Europoje, kildina si zodi 
is ryt4,,kurhan" zodi stengiasi filosofiskai paaiskinti is pers4 kalbos zodzio ,gur", 
b tai reiskia kapines. ISaiskincts zodzio kilmct, K. TiskeviCius griebiasi aprasyti 
pilkapi4 formas, pagal kurias juos suskirsto i 5 grupes: 1. Atskiros kalveles, kurios 
buvo supiltos vad4 garbei ar tymiam ivykiui pamineti, didesnes ir viduje tusCios. 
2. Pilkapiai zuvusiems kare laidoti. Juose randama po kelet~ ar keliolik~ skelet4 ir 
ginkl4. 3. Pilkapiai - sargavietes. Tai didesnes kalveles, po dvi ar tris ismetytos 
ivairiomis kryptimis. 4. Kelrodiniai pilkapiai lyg romen4 stulpai, turejy rodyti keli~ 
kariams ir pirkliams. 5. Seniausi pilkapiai, ,po kuriais dengiasi visos mus4 tolimos 
senoves civilizacija, tai neissemiamas saltinis archeologijos mokslui"248

• Si savo 
suskirstym~ jis paeme arba is brolio, arba is J. I. Krasevskio darb4. K. Tiskevicius 
remesi ir skandinaY4 archeolog4 darbais. Knygoje a pie pilkapius jis, k~ nors aiskin
damas, pateikia kit4 archeolog4 nuomones, vienomis remdamasis, kitas atmes
damas. Pateiktose dirbini4 lentelese matome gan prirnityv4 dirbini4 traktavim~ . 

Jie suklasifikuoti pagal grupes ar medziagq: karoliai, sidabras, bronziniai dirbiniai, 
geldies, akrnens dirbiniai ir kt. Dalis keramikos traktuojama kaip asarines ar auk4 

245 Tyszkiewicz K. 0 kurhanach na Litwie i Rusi zachodniej. Berlin. 1868. S. 20-21. 
246 Wiadomosc historyczna o zamkach, horodyszczach i okopiskach staro±ytnych na 

Litwie i Rusi Litewskiej . Wilno. 1859. 
247 TbnnKeBwr K. 0 K)'praHax B Jl.HTBe H 3arraL~HOit Pyc.H. BHJihHa. 1865. 144 p. 
248 Tyszkiewicz K. 0 kurhanach na Litwie i Rusi zachodniej. Berlin. 1868. S. 14-19. 
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puodai. Reikia pastebeti, kad K. TiskeviCius keramikai skyre daugiau demesio negu 
kiti tyrinetojai. Jam jau buvo zinoma vokieci4 mokslininklf, kurie keramik'l vertino 
kaip svarb4 saltini paminklo chronologijai nustatyti, nuomone. K. TiskeviCius primena, 
kad pirm'l kart'l keramikos reikSm~t jvertino Krokuvos mokslo draugija. Jos narys 
J. Lepkovskis buvo isspausdin~ts net atsisaukim'l i mokslo zmones, zemi4 savininkus, 
kolekcionierius, prasydamas pranesti apie kasinejim4 metu rastas urnas, pelenines 
ir panasius radinius. Svarbu pazymeti K. Tiskeviciaus tvirtinim'l, kad senien4 
palyginimai gali padeti nustatyti, kurioms tautoms tie keramikos dirbiniai priklause. 
{vairi4 keramikos dirbini4 jis buvo mat~ts lankydamasis uzsienio muziejuose ir savo 
knygoje ,Apie pilkapius Lietuvoje ir Vakar4 Rusioje" atskirai pateikia Cekijos ir 
Vilniaus keramikos pavyzdzi4249

, taCiau pareiskia ir abejony, ar pagal kerarnik'l galima 
daryti tokias dr'lsias isvadas. Es'l keramikos formos priklausiusios nuo puodzi4 
fantazijos250

• Panasi4 dirbini4 galima aptikti ir tolimuose krastuose. Tokios mintys 
akivaizdziai rodo, kiek tuomet buvo ismanyta apie keramikos riisis bei jos paskirtj. 

K. Tiskevicius dar nedrjsta daryti dr'lsesniq isvadq istorine prasme, taciau 
nebijojo spr~tsti ir sudetingesni4 problemq, pvz., Bugo upes dugne ties Drohicinu 
surastas svinines plombas, ant kuriq buvo atspausti ivairus zenklai, zmoni4 veidai, 
laiko prikabinamaisiais antspaudais , pridedamais prie jotvingi4 dokumentq. Tai 
buvo giminiq herbai251 

. Tai paskatino ir kitus tyrinetojus daugiau dometis jotvingiais, 
kuri4 istorija tuomet buvo labai menkai teiinoma. K. Tiskevicius, noredamas isais
kinti paslaptingq plomb4 reiksmy, kreipesi i archeologijos draugijas net Maskvoje, 
Prahoje, Londone, bei i atskirus asmenis. Daugelis jq spejo, kad tai buvusios 
plombeles, pririsamos prie prekiq. Pats K. TiskeviCius tokiais aiskinimais nepasitiki 
ir tvirtina, kad tos plombos buvo skirtos dieVl! garbei ir turejusios simboliny prasmy. 
Jis speja, kad sitie zenklai buvo nesiojami ant kaklo, kadangi daugelis turi skylutes 
pakabinirnui. Tai galejo buti talismanai, kabinami sventuose miskuose252

, tik veliau, 
verciant pagonis apsikrikstyti, sios plombas kartu su buvusiais stabais jmestas i 
upy. Tuos zenklus, rastus senajoje jatvingi4 zemeje, autorius priskiria jotvingiams, 
kurie jau nusimane apie men'l ir nebuvo laukiniai zmanes, kaip tai tvirtina kai 
kurie makslininkai 253

. 

K. TiskeviCius trumpiau negu J. I. Krasevskis aprase jvairias mitologines statu
h~les, dar negali issiskirti su asarinemis. Jis jas apraso pagal T. Narbut'l, nors tuo 
metu jau kai kurie vakieCiq ir lenkq archeologai vadinam'lsias asarines laike indais 
aliejui ar sventintam vandeniui supilti. K. Tiskevicius smarkiai supyksta ant iymaus 
to meta lenkq archealago J. Lepkavskio uz takias mintis ir rasa: ,Kuamet mes 
isdidus buvame turedami toki egzempliori4, kuriame buva laikamos asaros, tie 
musq proteviq jausm4 perlai, - zymus mlis4 praeities tyrinetajas, panas Juozas 
Lepkovskis, lyg naredamas tikejim'l tai atmintinai sventenybei pavydeti, nori atimti 
is mus4 t'l saldzi'l vilti, kad mes turime taip talimq musq protevi4 asar4". Jis ypac 

249 Ten pat. Tab. XII. 
250 Ten pat. P. 109. 
251 Ten pat. Tab. XVI. 
252 Ten pat. P. 130. 
253 Ten pat. P. 128. 
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priesinosi tiems, kurie tvirtino, kad asarinese esqs vanduo, atnestas is Jordana upes. 
Tq hipotezy jis laiko per daug drqsia, nes stabmeldziai lietuviai, gyveny prie Nemuno 
ir Neries, nej(( prie Jordana, nes tos upes ir vardo niekad nebuvo girdej((. Arba kas 
ga!ejo Sil!Sti zmogl! su Jordana vandeniu i tankiais miskais apaugusiq Lietuvq, kurios 
gyventojai visai nesuprato ir negalejo v.ertinti Jordana vandens"254 • 

Po pilkapil! aprasymo K. Tiskevicius pagal jau tuomet iprastq schemq aprase 
bronzos ir akmens dirbinius, pazymedamas, kad miisl! kraste sunku atskirti akmens 
amziaus kapus nuo vdesnil! laikl!, nes cia nera milziniskl! is akmenl! sukrautl! kaip 
moziiruose ar priiSl! Lietuvoje. Jis akmens amziaus kapl! Lietuvoje ir ndino, tik 
nurodo 1860 m. Zykovo vienkiemyje Minsko paviete surastq kapq, kuriame buvo 
keturios urnos ir titnaginis kirvis . Si kapq jis priskiria akmens amziui. Aprasydamas 
akmeninius kirvius, K. TiskeviCius kartojo brolio isvadas, kad jie buvo vartojami 
kovoje aukoms uzmusti ir pagaliau lauko darbams. Nurodo, kad akmens apdirbimo 
technika i Lietuvq atejo is Skandinavijos ir tik vdiau isigalejo vietineje gamyboje. 
Jis pasisake ir del akmens amziaus chronologijos. Problemai spr((sti pasitelke 
J. I. Krasevskio, dano J. Vorso, sveicaro K. A Morloto ir kt. archeologl! nuomones. 
Danl! archeologas J . Vorso buvo apskaiCiav((s akmens amzil! buvus pries 3000 m. 
nuo dabartinil! laikl!, bronzos amzil! prieS 500-600 m. iki Kr. Ciajis pateikia tipiskq 
sveicarl! proistoriko K. A Morloto bandymq atskirl! laikotarpil! chronologijai 
nustatyti. Tuomet tarp Montrio ir Vileniov, vakariniame Zenevos efero krante, 
tiesiant gelezinkeli, teko perkirsti kalno krastq, kur buvo aptikti keli skirtingi 
kultiiriniai sluoksniai. K. A Morlotas padalijo sluoksnius i simtines metro dalis, 
tuo biidu noredamas nustatyti bronzos ir akmens affiZil! trukm((. Pagrindu buvo 
paimta data, kai i Sveicarijq atejo romenai - t.y. XV a. pr. Kr. Zemes sluoksnis, 
esqs virs romenl! laikotarpio kulturinio sluoksnio, sieke jo apskaiCiavimais XIII
XVIII a., bronzos amzius- XXIX-CL a., o akmens amzius- CLI-L a., skaiciuojant 
nuo 1860 metl!255 • K. Tiskevicius taip pat pateikia Tartu universiteto geologo 
K. Grevinko apskaiciavimq, kuris akmens amziaus pradziq laiko siaures elnio buvimo 
metq. Pastarasis remiasi net duomenimis, gautais chemiskai tiriant zmonil! kaulus, 
kuriuose issilaike visos mineralines dalys, bet per 1100 m. neteko visl! organinil! 
dalil!. Taigi K. Tiskevicius akmens amziaus chronologijai nustatyti bando pasinaudoti 
visais tuomet naudotais metodais ir teigia, kad akmens amzius Lietuvoje buvys 
prieS kelis tiikstanCius met\.! . Jis kde ir bronzos amziaus chronologijos klausimq. 
Tuomet buvo paplitusi mintis, kad bronzos apdirbimo menas priklauso keltams. 
K. Tiskevicius pabrezia, kad keltai niekad nebuvo pasiek(( Lietuvos. Jo laikais tam 
laikotarpiui priskiriaml! bronzini4 daikt4 biita nedaug. Jis tezinojo vienq kaltini 
durklq is Veliuonos, del to speja, kad bronzos amziaus Lietuvoje nesq buvy, todel 
jis jokil! paminkll! ir nepaliko. Jo nuomone, akmens amzius Lietuvoje susidiire 
tiesiog su gelezies amziumi256 . TaCiau pazymetina, kad K. TiskeviCius gerai zinojo 
Vakarl! Europos archeologl! darbus ir bud us radinil! chronologijai pagal ornamentq 

254 Ten pat. P. 143. 
255 Bayern J. Uber die fri.ihesten Zustande der Menschen in Europa. Peterburg. 

1864. S. 25. 
256 Tyszkiewicz K. 0 kurhanach na Litwie i Rusi zachodniej . Berlin. 1868. S. 202. 
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ar chemin(( analiz(( nustatyti. Trumpai turime pasakyti , kad K. TiskeviCius savo 
dideliame darbe seke savo brolio metodiniu medziagos aprasymu ir suskirstymu, 
tik papildydamas ji naujomis ziniomis is skandinavq, vokieciq ar kitl,! krastq 
mokslininkl,! darbq. Daug vietos knygoje skiriama polemikai, darbas perpildytas 
citatomis, nemazai demesio skiriama radinil,! aprasymams. 

K. Tiskevicius gerai zinojo tuometines archeologijos problemas, be to, ir pats 
kasinejo daug archeologinil,! paminkll,! . Pilkapius jis kasinejo , is so no", kaip ir jo 
brolis, taciau pripazino geru ir A. H . Kirkoro naudotq metodq kasti pilkapius 
,kryzmai" . Ypac daug demesio skyre sluoksniq stcbejimui, pabreze, kad jie turi 
buti nuodugniai stebimi ir fiksuoj ami. Jis pirmasis pastebejo skirtumus tarp 
lietuviskq ir baltarusiskq pilkapiq, pabreze, kad kunq deginimo paprotys tarp 
Berezinos ir Neries sutinkamas reCiau negu Vilniaus apskrityje . Taip pat pa2ymejo, 
kad Vilniaus srities pilkapiams budingas radinys yra pjautuvas, tai esq budinga 
lietuviq pilkapiams. 

K. TiskeviCius pirmasis is archeo
Iogq atkreipe demesi i zenklus ant 
puodq dugnl,!, nors tikrosios jq pa
skirties ir nesuprato. Jis taip pat siUle 
pirmiausia tyrineti tuos pilkapius, apie 
kuriuos dar yra islik(( pasakojimq ar 
padavim4. Baigiant apzvelgti K. Tis
keviciaus archeologin(( veiklq, butina 
pamineti ir jo dideli darbq , Neris ir 
jos krantai"257 . Tai puiki knyga, kurioje 
jis aprase savo isvykq laivu Neries upe 
ir jos pakrantese esanCius paminklus. 
Taciau tai daugiau etnografinio po
biidzio leidinys. Apie archeologinius 
paminklus joje ziniq nedaug. Truputi 
rasoma apie jo paties tyrinetus Gra
bijol4, Karmazinl,!, Risgorq pilkapius, 
Kernaveles koplyCiq ir senkapi (14 pav.), 
plaukiant pro aplankytus senoves pa
minklus, pvz., Kernaves piliakalnius. 

Konstantino Tiskeviciaus archeo
Iogine veikla kiek nublanksta jo brolio 

0 
14 pav. Radiniai is Kernaveles senkapio 

(TiskeviCius K. Neris ir jos krantai. Vilnius. 
1992. P. 254) 

padaryt4 darb\! sese!yje. Nors ir kartodamas pagrindinius Eustachijaus Tiskeviciaus 
teiginius, kai kuriuos klausimus jis interpretavo placiau, ypac remdamasis Europos 
archeologijos laimejimais. K. Tiskeviciaus svarbiausi spausdinti darbai pasirode 
jau po Senien4 muziejaus uzdarymo ir tarsi prat((se cia jo pradetus darb us bei naujai 
Lietuvos archeologl! kartai suteike vilti toliau tyrineti krasto senov((. 

257 Konstanty Hr. Tyszkiewicz. Wilija i jej brzegi. Pod wzgl~tdem hydrograficznym, 
historycznym, archeologicznym i etnograficznym. Drezno. 1871. Vytauto Biidos vertimas i 
Jietuviq kalbq: Tiskevicius K. Neris ir jos krantai. Vilnius. 1992. 
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Kasinej imai ( Lietuvoje) 

1840 m. C i obis k o (Sirvintl! r.) apy1inkese kartu su L. V. KondratoviCiumi 
iskase nenustatytq skaiCil! pi1kapil!. 

1857 m. Grab i j o 11.! (Vilniaus r.) pilkapyne iskase du pilkapius su IX-XII a. 
degintiniais kapais, ge1eziniu pjautuvu. 

1857 m. K arm a z in u o s e (Vilniaus r.) tyrineti trys pi1kapiai. 
1857 m. Kern ave 1 e j e (Vi1niaus r.) atkasti miirines koplyCios pamatai. 
1857 m. K e r n a v e 1 e j e (Vi1niaus r.) vejo pustomame sme1yne atkasti 4 

griautiniai XV-XVII a. kapai su karst\.! ir batl! 1iekanomis, ge1eziniu peiliuku. 

Svarbiausios publikacijos 

Wiadomosc historyczna o zamkach, horodyszczach i okopiskach staroiytnych na 
Litwie i Rusi Litewskiej. Wilno. 1859. S. 194. 

0 Kypranax B liHTBe H 3anfl,lJHOii PycH. BifJlhHa. 1865 C. 148. (perleista, 0 kurhanach 
na Litwie i Rusi zachodniej. Berlin". 1868. 288 p.). 

CBHHUOBhie OTTHCKJf, naiiJ(eHHMe B peKe Eyre y jJporH'lHHa// jJpeBHOCTH. 1867. 
T II C 115-122. 

0 ,4peBHX KaMHHx-aM5ITHHKax 3ana,£{Hoii PycH H Ilo,4JI5llllhfl/ j(peBHOCTH. Apxeo
JIOFH'leCKJfii BeCTHHK. 1867. C 154-159. 

HHTepecHa5l naxo,4Ka, CJ(eJiaHHafl B 1863 r . B KHeBe na KJI8,!J6Hll(e Hop,4aHcKoii 
aepKBH/ jJpeBnocrH. 1870. T II C 138-139. 

C.flY'laiiHaH naxo,4Ka 6JIH3 PeBeJIH/ jJpeBHOCTH. 1870. T II C 139-140. 
3aMeTKa K ero CT8The 0 CBHHUOBhiX OTTHCKaxj /JpeBHOCTJf. 1870. T II C 171. 
0 cJiy'laiinoii naxo,4Ke MOHer 6JIII3b c. HJihiiHCKoro, HIDKeropo,4cKoii ry6epHHH/ 

jJpeBHOCTH. 1870. T II C 240. 
jJBe apxeoJiorH'!ecKJfe 3aMeTKII/ jJpeBHOCTH. 1870. T II C 345. 
Wilija i jej brzegi. Pod wzgh;dem hydrograficznym, historycznym, archeologicznym 

i etnograficznym. Drezno. 1871. S. 378. (lietuviskas vertimas- TiskeviCius K. Neris ir 
jos krantai. Vilnius. 1992). 

ADOMAS HONORIS KIRKORAS 

Vienas is :lymesnil! Archeo1ogines komisijos naril!, turinCil! dide1il! nuope1nq 
Lietuvos archeo1ogijai ir ku1tiirai, buvo Adomas Honoris Kirkoras (Adam Honory 
Kirkor) (1818 0121 Slivine ( dabar Ba1tarusija, Mogi1iovo sr.) -18861123 Krokuvoje 
(Lenkija) (15 pav.). A. H. Kirkoras gime 1818 m. sausio 21 d. S1ivino dvare ( dabar 
Ba1tarusija, Mogiliovo sr. ), Karo1io Kirkoro ir Tekles Vo1odkeviCiutes seimoje. Tevai 
buvo bajorai kata1ikai, paga1 tevq kazkada ki1y is totoriq. Pavarde ,Kirkor" totoriskai 
reiskia ,keturiasdesimt"258 . 1832 m. A. H. Kirkoras istojo i Mogi1iovo gimnazijq, 

258 Maceika J. Adomas Honoris Kirkoras. Jo gyvenimas ir darbai/ Kirkoras A. H. 
PasivaiksCiojimai po Vilniq ir jo apylinkes. Vilnius. 1991. P. 6. 
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15 pav. Adomas Kirkoras (is J. Vilcinskio 
,Vilniaus albumo"- LNM Mik 1612) 

bet joje baige tik tris klases. 1834 m. 
rudeni jis istojo i Vilniaus antrqjq 
gimnazijq, kuriq baige 1838 m. Po 
to pradejo dirbti Vilniaus izdo rii
muose, o nuo 1849 m. - Vilniaus 
gubernijos Statistikos komitete 
kanceliarijos virsininku. Cia dirb
damas susipazino su E. ir K. Tiske
viCiais, T. Narbutu, J. I. Krasevskiu, 
L. Kondratovicium (V. Sirokomle) 
ir kitais to meta sviesuoliais, pa
laike rysius suS. Daukantu, M. Va
lanciumi, M. Akelaiciu. Zmona 
H. Majevska dalyvavo 1863 m. 
sukilime, buvo istremta. Dirbdamas 
Statistikos komi tete A H. Kirkoras 
susidomejo Lietuvos istorija ir 
archeologij a. Sioms mokslo sakoms 
jis paskyre visq savo gyvenimq. 
Vilniaus Statistikos komi tete 1850-
1854 m. jis redagavo rusq kalba 
leidziamq ,Vilniaus gubernijos 
informacijos knygely" 259 • Cia jis 
pats ir kiti tyrinetojai paskelbe daug 

straipsniq apie Lietuvos istorijq ir archeologijq bei etnografijq ir tautosakq. Nuo 
1843 iki 1863 m. A H. Kirkoras Vilniuje leido nemazai leidiniq, kuriq pavadinimai 
daznai keisdavosi del carines cenziiros draudimq. 1859-1867 m. Vilniuje jis turejo 
savo spaustuv((, kur isleido a pie 120 knygq. Labai aktyviai jis rase_i ivairiq tuometin(( 
spaudq. 1867 m. A H. Kirkoras is Vilniaus, kur jam nebebuvo sqlygqleisti laikrasCius 
bei juose spausdintis, isvyko i Peterburgq, veliau - i Krokuvq, kur pradejo dirbti 
Mokslq Akademijoje (jos narys jis buvo nuo 1873 m.) . Cia jis irgi aktyviai dalyvavo 
leidziant tvairius leidinius, rase i juos straipsnius. Krokuvoje gyvenimas jam buvo 
sunkiausias, jis tiesiog skurdo, nes pragyvenimui neuzteko jo gaunam4 honorar4. 
Cia jis parase ir 1860-1863 m. atsiminimus . Mire A. H . Kirkoras Krokuvoje 
1886 m. lapkricio 23 d., nepalik((s ipedini4. Palaidotas vienose Krokuvos kapinese, 
kapas islik((s. 

A Kirkoro moksliniai interesai buvo labai platiis. Krasto istorija, archeologija, 
etnografija, statistika, visuomenine mintis, rus4 literatiiros kritika- tai A Kirkoro 
darb4 ratas. Be to, jis uzsieme leidejo darbu, redagavimu, savo kiirinius daznai 
pasirasinedavo ,Jan ze Sliwina", ,Jan Walig6rski", , Sobarrie" slapyvardziais. Jo 
darbstumas gali biiti pavyzdys daugeliui mokslo zmoni4. Savo veiklajis tarsi uzdare 
ratq tyrinetoj4, kurie Lietuvos istorijos ir archeologijos srityje pradejo dirbti dar 
XIX a. pirmoje puseje ir viduryje. 

259 IlaMmHasr KIDDKKa BimeHcKoH: ry6epHHH Gos Jeistos 1845-1915 m.). 
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Archeologines tematikos straipsnius A H. Kirkoras pradejo rasyti nuo 1852 m. 
:{kurus Vilniuje Senien4 muziej4 A H. Kirkoras tapo jo istorijos ir archeologijos 
skyriaus vedeju. 1858 m. isleido sio muziejaus katalogq260 . 1856 m. isrinktas 
Imperatoriskosios rus4 archeologines draugijos Peterburge nariu, jos pavedimu 
vykde tyrinejimus Lietuvoje ir Baltarusijoje.1864 m. lapkriCio 17 d. jis isrinktas 
Imperatoriskosios Maskvos archeologines draugijos tikruoju nariu. 

A H . Kirkoras rasdavo laiko archeologiniams tyrinejimams Lietuvoje ir 
Baltarusijoje. Pastar~4 jis atliko ne tiek jau mazai. Vilniaus, Asmenos ir Trak4 
apskriCi4 vietovese tyrinejo pilkapius ir kapinynus, kuri4 perkase daugiau kaip 
tukstanq. Beveik vis4 tyrinet4 pilkapi4 medziagq perdave Vilniaus senien4 
muziejui. TaCiau iki siol isliko tik mazyte dalis A H . Kirkoro surinkt4 radini4. 
Dali tyrinejim4 metu sukauptos medziagos jis bande skelbti. Ataskaitq apie 
Brazuoles pilkapi4 tyrinejimus 1856 m. jis pristate Irnperatoriskajai archeologinei 
komisijai Peterburge. 

A H. Kirkorq galime Jaikyti Lietuvos viduramzi4 archeologijos pradininku 
Lietuvoje. Vilniaus apylinkese jis yra tyrinejys maziausiai 3 sio Jaikotarpio objektus. 
1853 m. kartu su E. Tiskeviciumi kasinejo Kisk4 rum4 griuvesius Markuciuose. 
, Padirbejy kelias dienas atkaseme giliai i zemy ileistus pamatus, is kuri4 paaiskejo 
pasta to planas, uztikome kai kuri4 meni4 plytomis klotas grindis , gil4 ir erdv4 rusi, 
krosni4, ypac virtuves, grindinj, daug sudauzyl\! krosni4 kokli4 su herbais ir raidemis, 
keliolika Jono Kazirniero laikotarpio monet4, keletq tvairi4 gelezini4 daikt4 nuolau
Z4 ir beveik sveikq nedidely puodyny vieno sieksnio gylyje"261 • IStyrinejus kokliuose 
pavaizduotus herbus nustatyta j4 priklausomybe. Kita viduramzi4 vieta, A Kirkoro 
tyrineta 1853 m. liepos menesi, tai Versupkos (Virsupio) Lietuvos didziojo kunigaiks
Cio Zygimanto Augusto vasaros rezidencija262 • Dideliame plote buvo aptikti medini4 
rum4 pamatai. , ... Atkaseme kvadratinius pamatus ir keletq atskir4 tarp4. Pirmuose 
sieksniuose atidengti pilies sienos, o galbut isejimo bokstas, gylis daugiau sieksnio 
nuo pamat4. Kvadratas padalintas i dvi dalis, is kuri4 kiekviena turi 3 uolekcius 
ilgio ir plocio. Viena puse su kita susisiekimo neturi, taciau abi turi duris, iseinanCias 
i isory, taip pat prie paCios zemes siena gi jungiasi su pilimi ar rumais. Nera joki4 
dur4 pedsak4, matyt, isejimas buvo visiskai pasleptas, buvo nuo kalno, nes ten 
sieksniu zemiau prie kalno ileist4 rum4 pamat4 ties paCiu zemes pavirsiumi yra 
nedideli4 nuolaidejanCi4 lang4 pedsakai, kurie labai mazai sviesos dave. Viena ir 
kita kvadrato puses isejimo puseje prie kalno turi sumurijimq su vi en a plyta padarytq . 
... Radau griuvesiuose keletq krosnies kokli4 gerai padaryt4 rozetes ir ivairi4 geli4 
formos bei vienq koklj su matomu Zygimanto Senojo atvaizdu, dubeneJj porcelianini 
baltq, galbut nuo aliejines bei kazkq daugiau is tos paCios rusies su 2 sparnuotais 
amurais, virsuje sudaranCiais raid(( R (ex), o prie j4 ... raide S. Radau keletq nedideli4 
monet4, is kuri4 3 svarbios kaip 1. Vladislovo Jogailos moneta-pusgrasis, kuri pas 
Cackj pa:lymeta lenteleje I po skaiciumi 9; 2. Aleksandro JogailaiCio pusgrasis, pas 

26° KwpKop A. Ilepeqi-IeBbll1 KaTaJior rrpeJJ.MCTOB , xpaH5!IUHXC5! B BwneHCKOM My3ee 

JJ.PCBHOCTeH. BJIJibHO . 1858. 
26 1 Kirkoras A. H. PasivaiksCiojimai po Vilnit! ir jo apylinkes. Vilnius. 1991. P 172- 173. 
262 Ten pat. P. 153. 
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Cackj toje pat lenteleje Nr.16; 3. Zygi
manto I lietuviskas pusgrasis, 1514 m. pas 
Cackj Nr.17, tik ne 1510, o 1514 m."263 • 

Apie 1856 m. A H. Kirkoras perkase vie
Dll obje~tq, kuri jis laiko pilkapiu, Lent
varyje. Sis pilkapis buvys nepaprastai 
didelis, statytas is koklil.!, akmenl.! bei 
zemitt. Kokliai deti vienas ant kito taip, 
kad sudare riisi su skliautais - laidojimo 
kamerq. Jos viduje rasti idomus daiktai: 
varinis katilas (16 pav.), masyvios balno 
kilpos, pentinas, zqslai ir, galimas daiktas, 
kalavijas ir ietigalis. Sudeginto zmogaus 
kaulai rasti katile. Labai idomus ir retas 
radinys tas katilas, kuris buvo pakabintas 
ant geleiines grandines. Jis turi is son\.! 
dvi ausis - kilpas, prie kuri4 pritvirtintas 
lankelis, ant jo katilas-urna ir buvo 
pakabintas. F. Pokrovskis, aprasydamas 
sio kapo dirbinius, nurodo, kad Vilniaus 
senienl.! muziejuje, jam ra8ant katalogq, 
buvo islik<( kaikokie senien4 gabalai, is 
kuritt negalima buvo atpazinti, kaip 
A. H. Kirkoro surastieji kokliai atrode. 
F. Pokrovskis, pafymejo, kad sio unika
laus pilkapio detalaus apra8ymo trUksta. 

16 pav. Lentvaryje iskastas katilas 
(IToKpOBCKH.ii: <1>. B. BHneHcKH.ii: My3e.ii: 

.n;peBHOCTe:H. BHJJbHa. 1892) 

79 

1852 m. zurnalo ,Severnaja pcela" puslapiuose A H. Kirkoras isspausdino 
straipsni ,Apie Trakl.! ezero gotikines pilies griuvesius" . Atskirai minetini jo ,Pasi
vaiksCiojimai po Vilnil.! ir jo apylinkes"264 • Cia pateikiama nemazai informacijos 
apie Vilniaus pilis bei artimiausil.! Vilniaus apylinki4 archeologines vietoves. Atskirai 
gana issamiai aprasytas Senien4 muziejus265 • Informacijos gausa sis veikalas per
zengia krastotyrinio pobudzio knygos ribas ir siandien gali buti vertinamas kaip 
saltinis XIX a. Vilniui ir jo senesnei istorijai pazinti . 

A. H. Kirkorui budingas praeities romantizavimas bei mitologizavimas. 
Turedamas nemazq istorinitt zini4 bagazq ir sveikq istoriko nuovokq jis vis delto 
neretai nuklysdavo i istorijos pasalius. Pavyzdziu gali buti jo nedidelis straipsnelis 
apie lietuvil.! deiv<( Mildq, rasytas 1854 m.266 Jos sventviete buvo Vilniuje, sv. Petro 
ir Povilo baznycios vietoje. Antakalnyje, karo ligonines vietoje, buvo visl.! Lietuvos 

263 1853 rugsejo 27 d. A. Kirkoro laiskas T. Narbutui is Vilniaus// Moksl1.1 Akademijos 
bibliotekos Rankrasciq skyrius. F. 18-185/13. P. 693-694. 

264 Przechadzki po Wilnie i jego okolicach. Przez Jana ze Slivina. Wilno. 1856 (antras 
papildytas ir pataisytas leidimas -1859 m.) Kazio Uscilos vertimas i Iietuviq kalbq: ,Kirkoras 
A H. Pasivaiksciojimai po Vilniq ir jo apylinkes. Vilnius. 1991". 

265 Kirkoras A H. Pasivaiksciojimai po Vilniq ir jo apylinkes. Vilnius. 1991. P. 224-275. 
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dievq sventykla. Pas A H. Kirkorq buvo sios sventyklos planas, padarytas XVIII a. 
Rusijos architekto ir tuo metu buvusio pas grafq ChreptaviCiq Sciorsuose. Mildai 
skiriama Vilniuje neiinomomis aplinkybemis rasta statulele (pateikiamas ir jos 
piesinys ), kuri savo laiku is inzinieriaus kapitono JuchneviCiaus pateko V Sirokomlei. 
Kaune anksCiau rasta uzmuryta sienoje panasi statulele, radejo sudauZyta267

• Cia i 
vienq krlivq supinta ismone, realus faktai ir interpretacijq fantazija. Panasiu keliu 
A H. Kirkoras nuejo ir kalbedamas apie slavq dievq Sviatovitq. Uz akivaizdziq 
kritiskumo stokq sis jo darbas buvo kritikuotas to meta mokslineje spaudoje268

• 

Vienas faktas ar ideja A H. Kirkorui neretai budavo svarbiausia varomoji jega, 
nuo kurios veliau priklausydavo visas destymas. Aptariant jau tuo metu neislikusi 
akmeni su neaiskiais rasmenimis, pastarasis siejamas su 1242 m. totoriq karo vado 
seibako zuvimo vieta musyje, nors tuoj pat pripazistama, kad jis siame musyje 
nezuvo269 

0 

ISvykys is Lietuvos A H. Kirkoras vykde aktyvius kasinejimus Ukrainoje ir 
Lenkijoje. Galicijoje 1876 m. jis pirmasis aptiko neolitinius griautinius kapus, 
1878 m. pradejo tyrineti gyvenviettt is eneolito laikq su tapyta keramika, veliau 
tyrinejo to paties laiko urvq Bilszc Zloty270

• Taip jis iejo i Lenkijos archeologijos 
istorijq271

• 

Vertinant A H. Kirkoro darbq archeologijos srityje tenka paZymeti, kad jo 
kasinejimai pasiZymejo sisterningumu ir planingumu. Jis gana detaliai aprase savo 
kasinejimq rezultatus, tobulino pilkapiq kasinejimo metodikq, daug demesio skyre 
radiniq radimo aplinkybems. A H. Kirkoras pirmasis suprato randamq gyvuliq 
kaulq ir augaliniq liekanq reiksmy mokslui. Jo radiniq aprasymai konkretus, tik 
gaila, kad mazai iliustracijq. Kiek silpnoka yra chronologija, bet tai suprantama. 
Jis mazai remesi uzsienio archeologq darbais, bet gerai pazinojo slavq archeologq 
darbus. 

Kasinejimai (Lietuvoje) 

XIX a. viduryje (tikslesnes datos nera) kasinetas Pap arc i 11 (Kaisiadoriq r.) 
XIII-XIV a. degintinis kapinynas, rasta balnakilpiq, pentinq, zvangutis. 

1853 m. Mark u c i u o s e (Vilnius) suE. TiskeviCiumi kasinejo Kiskq rumq 
griuvesius, rado pamatus, rusi, kokliq, XVII a. monetq. 

266 KnpKop A. I13o6pa)!(eHHe JIHTOBCKoil: 6orHHH MHJib.Ubi/ l13BeCTH5I 11MrreparopcKoro 
apxeoJiorwrecKoro o6IIIeCTBa. CaHKT Ilerep6ypr. 1859. T. 1. C. 10-11. 

267 Ten pat. P. 10-11. . 
26 8 li3BecrH5I 11MrreparopcKoro apxeoJiorwrecKoro o6IIIecma. CanKT Ilerep6ypr. 1859. 

T. 1. c. 279. 
269 KnpKop A. llleil:6aK - rroJie/ 113BeCTH5I 11MIIeparopcKoro apxeoJiorwrecKoro o6IIIeCTBa. 

CaHKT Ilerep6ypr. 1859. T. 1. C. 214-217. 
27°Kostrzewski J. Zarys rozwoju badaii prehistorycznych w Polsce w latach 1875-1925. 

Krakow. 1927. S. 2-3. 
271 Kostrzewski J. Dzieje polskich badaii prehistorycznych. Poznan. 1949. S. 54-65. 
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1853 m. liepos menesi V e r s u p k o j e (V i r s u p y j e) (Vilnius), atkase 
XVI a. Zygimanto Augusto vasaros rezidencijos pamatus, rado to laiko kokliq, 
monetl.). 

1854 m. Dr u c min q (Varenos r.) pilkapyne is 8 pilkapiq istirti 2 sampilai, 
datuojami IX-XII a. 

1854-1855 m. S vent o miske (SvenCioniq r.) istyre du pilkapius, viename 
kuril.) rado nedegintq zirgo kapq, kitame - sudegintq zmogaus kapq. 

1856 m. B r a z u o 1 e j e (Trakq r.) istyre tris pilkapius, aptiko degintinius 
kapus su ikapemis: miliniu puodu, geleziniu pjautuvu, pentinu, zalvariniais skam
bakliais. 

1856 m. L e n tv a r y j e (Trakq r.) tyrinejo neaiskq archeologini objektq, 
laikytq pilkapiu. Jis buvo is kokliq, akmenq bei zemiq. Jame rasti varinis katilas su 
sudeginto zmogaus kaulais, masyvios balno kilpos, pentinas, :lqslai, kalavijas ir 
ietigalis. Pagal viskq atrodo, kad Cia bus tyrinetas kaZk.oks viduramziq pastato 
griuvesis, o ne pilkapis. 

1859 m. tyrineti pilkapiai V i 1 n i a u s, ir T r a k q apskrityse. 
1859 m. tyrinetas viduramziq degintinis kapinynas Bra z u o 1 e j e (Trakq r.), 

rasta kalavijq, ietigaliq, streliq, pentinq, :lvangutis. 

Svarbiausios publikacijos 
JlHTOBCKHe ,apeBHOCTH. qepru H3 HcropHH H JKH3HH JIHTOBCKoro napo,aa. BHJihHO. 

1854. c. 7-20. 
Wycieczka archeologiczna po gubemii Wile1iskiej przez lana ze Sliwina/ Biblioteka 

Warszawska. 1855. T. III. S. 1-21. 
3na qenHe H ycnexH apxeoJiorHH B name BpeM5!/ 3anHCKH BnJieHCKoii 

apxeoJIOFH'£eCKoif KOMHCCHH. BHJihHO. 1856. T 1. C. 25-39. 
J(peBHOCTH, Hif,aennue B BHJihHej 3anHCKH 11MneparopcKoro pyccKoro 

apxeoJiorH'£ecKoro o6mecrBa. CanKr-IIerep6ypr. 1856 T VIII IlpHJIOJKeHHe. 
HecKOJihKO CJIOB OJIHTOBCKHX MOHeraxj 3anHcKH 11MneparopcKoro pyccKoro 

apxeoJiorH'£ecKoro o6mecrBa. CanKr-IIerep6ypr. 1856. T VIII IlpHJioxemre. 
ApxeoJiorH'£eCKHe pa3hiCK8HH5! B BHJieHcKoii ry6epHHH/ 113Becnf5! 11Mne

paropcKoro pyccKoro apxeoJiorH'£ecKoro o6mecrBa. CanKr-IIerep6ypr. 1858. T 1. 
c. 15-19. 

Jiepe'£HeBuii KaraJior npe,aMeroB, xpaH5I.llJHXC5! B BHJieHCKOM uyJee ,apeBHocreii. 
BHJihHO. 1858. c. 21. 

Przechadzki po Wilnie i jego okolicach. Przez lana ze Slivina. Wilno. 1859. P 394. 
Jf3o6paxeHHe JIHTOBCKoii 6orHHH MHJIJJhl/ l13BeCTH5! 11MneparopcKoro 

apxeoJiorH'£ecKoro o6mecrBa. 1859. T 1. C. 10-11. 
JIIeii6aK-llOJiej l13BeCTH.fl 11MneparopcKoro apxeoJiorH'£ecKoro o6mecrBa. 1859. 

T 1. C. 214-217 
MoneTHoe ,aeJio B fiHTBej J(peBHOCTH. 1870. T II C. 87-119. 
06 apxeoJIOFH'£ecKHx HCCJie,aoBaHH5IX B FaJIHI.(KOii II o,aoJIHH/ J(peBHOCTH. 18 80. 

T VIIl C. 155-165. 
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JUZEFAS IGNACAS KRASEVSKIS 

17 pav. J uzefas Ignacas Krasevskis 
(Komorowska T. Gloger. Warszawa. 1985. 

Rys. 44) 

Vilniaus archeologines komisijos 
vienas bendradarbiq buvo zinomas 
XIX a. antrosios puses lenkq rasy
tojas, kritikas ir publicistas Juzefas 
Ignacas Krasevskis ( J 6zef Ignacy 
Kraszewski) (1812 07 28 Varsuvoje-
1887 03 19 Zenevoje) (17 pav.). Jis 
gime Varsuvoje, mokesi SvisloCiaus 
gimnazijoje, 1829-1830 m. studijavo 
Vilniaus universitete literatiirq, mu
zikq. Uz dalyvavimq anticariniame 
studentq judejime 1830-1832 m. bu
vo kalinamas. Nuo 1834 m. J. I. Kra
sevskis daugiausia gyveno Dolgoje 
kaime Volyneje (dabar Ukraina). 
Nuo 1856 m. jis buvo Vilniaus ar
cheologines komisijos narys. 1863 m. 
emigravo i Vokietijq, gyveno ir kiire 
Drezdene. 1872 m. J. I. Krasevskis is
rinktas Krokuvos visuomenes moks
lq akademiku. Mire 1887 m. kovo 
19 d. Zenevoje. 

J. I. Krasevskis daugiau zinomas 
kaip istorikas ir labai produktyvus 

rasytojas, palik((s apie 600 tomq tvairiausios kiirybos: romaaq, apsakym4, poemq, 
lyrikos, kritikos, publicistikos ir kt. Vien apysak4 ir romanq jis parase 223. Savo 
jaunysty ir didesny mokslinio bei literatiirinio gyvenimo dali jis praleido Vilniuje. 
Domejosi literatiiros mokslu bei menu, ypac Lietuvos istorija, lietuviq kalba, 
mitologija, rinko dainas, padavimus, priezodzius. Jo darbq tematika - Lietuvos ir 
Vilniaus istorija. 1840-1842 m. J. I. Krasevskis isleido 4 tomq Vilniaus istorijq272 • 

Vertindamas istoriny Lietuvos medziagq, J. I. Krasevskis buvo fymiai kritiskesnis 
saltiniq at.ZVilgiu uz T. Narbutq. Kitas didelis jo nuopelnas yra zurnalo ,Athenaeum" 
leidimas, kuriam jis pats daug rase ir spausdino idomiq ir vertingq medziagq is 
lietuviq gyvenimo. 1841-1851 m. isspausdinta 66 sio zurnalo numeriai. 1847 m. 
Varsuvoje J. I. Krasevskis isleido plat4 istorini 2 tomq darbq apie Lietuvq (antrasis 
tomas, skirtas Lietuvos istorijai, isejo 1850 m-)273 . Pirmajame tome pateikta daugiau 
kaip 400 lietuviskq patarli4 bei priezodziq ir studija apie lietuviq liaudies dainas su 
gausiais pavyzdziais. Tai rodo, kad J. I. Krasevskis buvo pramokys lietuviq kalbq. 
Gerai zinodamas Lietuvos istorijq, mitologijq, surinkys daugyb(( pasakojimq ir 

272 Kraszewski J. I. Wilno od poczqtk6w jego do roku 1750. Wilno. 1840-1841. T. 1--4. 
273 Kraszewski J. Litwa. Warszawa. 1847. T. 1; 1850. T. 2. 
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padavim4, J. Krasevskis panaudojo juos savo literatiiriniams ki.iriniams, kuri4jis parase 
daugiausia ir uz juos visuomenes buvo labai megstamas ir vertinamas. Lietuvos praeiti 
jis isaukstino eilemis ir proza (,Anafielas" (1840-1845 m.), kuri sudaro trys dalys: 
,Vitolio rauda"- i lietuvil! kalbq isverstas 1881-1882 m., ,Mindaugas", ,Vytauto kovos"; 
apysaka ,Kunigas" (1882 m.)- i lietuvil! kalbq isversta ir isleista JAV 1887 m.). 

Archeologijos srityje J. I. Krasevskio nuopelnai nera labai dideli, taCiau minetini. 
Jis buvo susipazinys su to meto archeologine literati.ira, pats domejosi archeologiniais 
paminklais, daznai a pie juos rase spaudoje (,Bojan", ,Linksmine", ,Znicz", ,Tygod
nik Wilenski", ,Teka Wilenska", ,Biruta", ,Athenaeum"). Paminetinas jo darbas 
rus4 kalba ,Senien4 ieskojimo Vakar4 Rusijoje vadovas"274 , spausdintas Gardino, 
Kauno ir Kijevo gubernijos leidinyje. Jis palaike rysius su grafais TiskeviCiais, 
L. A. Juceviciumi, nemazai kitl! ano meto Zyffiil! zmonil!. 

Didziausias J. I. Krasevskio darbas archeologijos srityje yra ,Slav4 menas, 
ypatingai Lenkijoje ir ikikriscioniskoje Lietuvoje" (lenkl! kalba)275 . Tai apie 400 
puslapil! turinti knyga.ldomu, kad jau is darbo izangos turime progq pazinti jo darbo 
metodq ir platl! dalyko pazinimq. Jis pirmasis parase veikalq apie slav4 senienas, 
puikiai suprato didely archeologinio zemelapio, kur bi.itl! paZymeta radinil! radimo 
vietos, iskasti kapai ir kt., reiksmy. IS tokio zemelapio istorikai galetl! nustatyti 
seniausias sodybas, zrnonil! paplitirno kryptis, o archeologas susiorientuotl! kasinetose 
ir kastinose vietose. Deja, tokio zernelapio dellaiko stokos ir rnedziagos tri.ikurno jis 
negalejo sudaryti. J. I. Krasevskis gerai zinojo to rneto archeologint; literati.irq ir savo 
medziagq tvarke jau pagal vadinarnqjq ,trijl! period4" sisternq. Suprantarna, jis buvo 
veikiarnas tuornetines literati.iros teigini4, pvz., seniausiais parninklais J. I. Krasevskis 
Iaike pilkapius, supiltus is zernes ir akrnen4. Knygoje jis aprase ivairias kap4 forrnas, 
pastebejo, kad Lietuvoje taip pat randarna panasil! kapl! kaip ir Skandinavijoje, taciau 
nenurode nei tokil! kap4 radirnvieCil!, nei literati.iros, kur jie bi.itl! aprasyti. 

Mirusiojo deginimo paprocio atsiradimq Lietuvoje J. I. Krasevskis siejo su naujai 
atejusia zmonil! bang a. Pries sio paproCio atsiradimct jis minejo nesisterningai aprasytus 
F. Diubua tyrinetus kapus, kuril! daugumq priskyre akrnens amziui, nes gelezies 
dirbinil! kapuose nerado. Aprasydamas is akrnen4 statytus kapus tokius paminejo 
Krazil! apylinkese. 

Surastus akrneninius dirbinius J. I. Krasevskis skirsto pagal ill paskirti i devynio
lika skyri4. l si Sqrasq itraukti ne vien tik akrnens amziaus dirbiniai, bet ir tokie 
radiniai kaip galqstuveliai, akmenines kulkos ir kt. ldomu, kad jis atmeta anksCiau 
isivyravusiq nuomont;, kad akmens kirviai, kaltai, plaktukai ir kiti dirbiniai buvo 
naudojarni tik religinems apeigoms. Jis isitikint;s, kad tokie dirbiniai buvo naudo
jami kaip darbo irankiai. J. I. Krasevskis buvo pirmasis, bandt;s nustatyti akrnens 
amziaus chronologijq. Jo nuomone, akmens amzius baigiasi 700 rn. pr. Kr. Aprast;s 
akrnens arnziaus radinius, is eiles nagrineja neturtingq radinil! bronzos arnzil!. Jis 
laikosi tos nuornones, kad Lietuvoje, taip pat ir Lenkijoje, bronza pasirode kartu 
su geleiirni. Si savo tvirtinimq pagrindzia tuo, kad Lietuvos kapuose nerandarna 

274 KpaiiieBCKH IO. H. PyKoBo,l(CTBO K M3hiCKaHMJO ):(peBHOCTeft B 3arra,l(HOH PoccMM// 

fpo):(HeHcKHe ry6epHcKHe Be,l(OMOCTM. 1845. Hp. 24-26; KoBeHcKHe ry6epHcKHe Be,l(OMOCTM. 

1845. Hp. 33, 35-36; KMeBcKHe ry6epHCKHe Be,l(OMOCTM. 1845. Hp. 43-44. 
275 Kraszewski J. Sztuka u slowian, szczeg6lnie w Polsce i Litwie przedchrzescianskiej. 

Wilno. 1860. 



84 Pranas KULJKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

vien tik bronzos dirbini4, bet visur tik drauge su geldiniais. J. I. Krasevskis, matyt, 
dar nesuprato, kad tai jau dirbiniai ne is bronzos, bet is geldies amziaus. Jis skirste 
bronzos amzi4 t tris periodus: 1 - tuomet, kai bronziniai dirbiniai randami kartu su 
akmeniniais, 2 - kai randami tik bronziniai dirbiniai ir 3 - kai salia bronzos pasirodo 
ir gelezis. Reikia pamineti, kad jau XIX a. viduryje bandyta daryti metalo dirbini4 
chemines analizes. J. I. Krasevskis jau zinojo apie F. Kruzes chemines analizes, kad 
bronzos affiZiaus dirbiniai skiriasi savo chemine sudetimi nuo velesni4 laik4 dirbini4. 

Placiausiai J. I. Krasevskis apraso geldies amzi4 su turtingais ir ivairiais radi
niais . Siame knygos skyriuje plaCiau aprasyti ir Lietuvos archeologiniai paminklai. 
Sias zinias jis paeme is I. Lobojkos, T N arbuto, E. Tiskeviciaus, F. Kruzes aprasy
m4. Daugiausia demesio J. I. Krasevskis skiria paminklams, susietiems su kultu. 
Mini nemazai zenklint4 akmen4, ypac su pedomis, pridurdamas, kad Lietuvoje 
sitie , lauk4 altoriai" buvo statomi ne aukstumose, kaip pas slavus, 0 dazniausiai 
miskuose po sventais medziais. Lietuvos kryziuose, kur Rupintojeliai apdengti 
stogeliu, J. I. Krasevskis iziuri daug pagoniskttj4laik4 tikybos bruoz4. Zemaiciuose 
ir Lietuvoje, kur krikscionybe paplito veliausiai , daugiausia ir randama toki4 
kryzi4, koplyteli4, dazniausiai stovinCi4 prie saltini4, upi4 ir kryzkelese. Tokiose 
vietose seniau zmones buvo ipraty savo dievus garbinti. Remdamasis K. Hartkno
chu, T Narbutu ir kitais istorikais, J. I. Krasevskis gana detaliai apraso prus4 ir 
lietuvi4 sventoves, pvz., Romuvq ir dvi sventoves Vilniuje. Nagrinedamas senoves 
lietuvi4 tikejimus, randa daug bendrum4 su slavais. Pagaliaujau matydamas bron
zines, tuomet zinomas statuleles, jis iziuri jose atskirus lietuvi4 dievukus. J. I. Kra
sevskis teigia, kad ir lietuviai, ir slavai, prieS priimdami kriksCionyby, jau mokejo 
rastq ir nebuvo zemesnio issivystymo UZ germanus ar skandinavus. 

Pagal galirnybes archeologineje veikloje J. I. Krasevskis dalyvaudavo ir veliau. 
1871 m. jis dalyvavo Bolonijos (Italija) archeologijos kongrese, 1874 m. - tarp
tautiniame archeolog4 suvaziavime Stokholme. 

J. I. Krasevskio darbai prisidejo prie Lietuvos senosios istorijos populiarinimo. 
Pats aukletas romantizmo dvasia ir su Lietuvos gyvenimu glaudZiai susijys, J. I. Kra
sevskis sukure lietuvi4 tautai ir sau neisnykstanti paminklq jos istorijoje. 

KARLAS FON SMITAS 
ldomi ir ilgq laikq paslaptinga buvo Karlo fon Smito asmenybe. Apie ji 

Lietuvcis archeologijos istorijoje beveik nieko neZ:inota. Tik paskutiniajame 
desimtmetyje i ji atkreipe demesi sved4 archeologas J . P. Lamas276 , biografinius 
duomenis apie K. fon Smitq archyvuose surinko istorikas A. Katilius277 • Sio 
susidomejimo pridastis yra K. fon Smito darbo , Nekrolituanika" rankrastis, iki 

276 Lamas J. P. Carl as von Schmithas ir jo ,Necrolithuanica"ll Baitlj archeologija. 1994. 
Gruodis. Nr. 3. P. 8-9; Lamm J.P. Carl von Schmith and his ,Necrolithuanica" I Archaeologia 
Baltica. Vilnius. 1997. T. 2. P. 11-22. 

277 Katilius A. Archive documents on Carl von Schmith I Archaeologia Baltica. Vilnius. 
1997. T. 2. P. 22-25; Kat\lius A. Carlo von Schmitho byla: arestas ir teismas II BaltlJ 
archeologija. 1996. Nr. 2(9) . P. 14-16. 

Ll 

n 
r: 
r. 



LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS ISTORIJA (iki 1945 m.) 85 

sial tebesaugomas svedijos valstybinio istorijos muziejaus tonduose, kur jis pateko 
1880 m., kai zymus svedq archeologas 0. Montelijus, videdamas Kaune, ji is kazko 
nupirko ir padovanojo Istorijos ir rankrasciq akademijai. Nepaisant to, kad sio 
rankrasCio fotokopijas dar apie 1932 m. i Kaunq atveze K. Mekas, ilgq laikq jomis 
nebuvo domimasi. 

Karlas fon Smitas (Carl von Schmith) (apie 1795-1876) kilcts is kilmingos 
Livonijos seimos, turejo bajoro titulq. Nuo 1813 iki 1829 m. jis tarnavo Rusijos 
kariuomeneje, veliau apsigyveno Taline, paskui atvyko i Lietuvq, kur dirbo ivairiose 
valstybinese tarnybose: pasto tarnautoju, izdininku, teismo vykdytoju, inspektoriumi 
ir kt. Nuo 1840 m. jis pradejo dirbti muitininku (Jurbarke, Vilniuje, Kretingoje). 
Buvo vedcts. Zmona Vilhelmina ne kartq minima jo teismo byloje278

. Uz draudziamos 
literaturos gabenimq 1848 m. arestuotas, pasalintas is muitines, kalintas Kretingos, 
Kauno, Vilniaus kalejimuose, 1850 m. nuteistas, pazemintas i eilinius ir pasiqstas 
tarnauti i Rygq ir Daugpili. Atlikcts jam skirtq bausmct, nuo 1852 m. pavasario vel 
tarnavo civilinese zinybose. Nuo 1859 m. tapo Kedainiq gimnazijos svietimo 
inspektoriumi, deste vokieciq kalbq, gamtos mokslus. 1863- 1869 m. jis dirbo Vilniaus 
senien4 muziejaus Archeologijos skyriaus vedeju, tvarke archeologinct bei 
numizmatinct kolekcijas. 1866 m. atsistatydino is valstybiniq pareig4 del sveikatos, 
taciau pensijos negavo. 1869 m. jis dalyvavo pirmajame Rusijos archeologq 
suvaziavime Maskvoje. K. fon Smitas mire Kaune. Duomenq apie jo palaidojimo 
vietq nera. 

K. fon Smitas istorija atrodo domejosi nuo jaunystes, archeologija placiau 
susidomejo apie 1830 m. IS senienq jis stengesi nustatyti jas palikusiq gyventojq 
kilmct, rinko gamtos ir istorijos radiniq (mineralq, drugeliq, senienq) kolekcijq, 
kuriq 1863 m. padovanojo Kedainiq gimnazijai. Dali jo archeologines kolekcijos 
(61 dirbini) 1880 m. nupirko 0. Montelijus, siuo metu sie dirbiniai saugomi Svedijos 
valstybiniame istorijos muziejuje (Inv. Nr.6565). 1846 m. jis tapo Tartu estq mokslq 
draugijos nariu-korespondentu. Nurodoma, kad 1869 m. jis yra kasinejcts apie 100 
pilkapiq Kauno ir Gardino apylinkese, apie kuriuos daugiau duomenq neisliko279

• 

GreiCiausiai siq kasinejimq metu surinktos senienos ir sudare K. fon Smito 
archeologiniq dirbiniq kolekcijos pagrindq. Dirbdamas Senienq muziejuje jis 
parenge ,Vilniaus Senienq muziejaus monetq kabineto katalogq", kuris liko 
neisspausdintas280

• K. fon Smitas turejo sukaupcts didziulct apie 2000 knyg4 
bibliotekq, kurioje buvo archeologines bei numizmatines literaturos. Biblioteka 
veliau buvo isparduota dalimis (pvz., numizmatikos veikalai silllyti pirkti Senienq 
muziejui). K ton Smitas nuo 1831 m. dar buvo parengcts maziausiai 14 darbq 

278 Katilius A. Carlo von Schmitho byla: arestas ir teismas // Baltl.j archeologija. 1996. 
Nr. 2(9). P. 16. 

279 ArreKceeB JI. B. O'!epK IICTOPHM 6enopyccKoit ,1\opeBomol(IIOHHoit apxeonoriiH H 
rrcTopM'!ecKoro KpaeBe,l(eHM5! ,1(0 60-hlx ro,l(OB XIX BeKa/ I CoBeTCKaH apxeonormr. 1967. Hp. 4. 
C. 159. 

280 von Schmith C. Katalog des Mi.inzkabinetts des Altertumsmuseums von Vilna // 
Moksh.j Akademijos bibliotekos Rankrascil! skyrius. F. 22-31. 
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(straipsni4, aprasym4, pastab4, katalag4) apie senavines manetas bei herbus281
, 

kurie visi lika rankrasCiuase ir, ka gero, iki miis4 dien4 neislika. Manetas ir herbai 
buva pagrindine ja damejimasi sritis. Atrada, kad del sias ja aistros jis ir pakliuva 
i Rusijas imperijas teisinguma letenas. 

NECROLiTHUANICA 

dHJ,J/1//,n-rJt f.ll/frf'i/1;7/fllr jiJJ.dli.!fllr 
ti-t (/ji"d.Amt 1t.r.r J/iJni.fr/wz, 1'ffwit, 
hjlfifl(II!J.IP)Ii; JJ6(/;/;2flj"A- -t;,n; j;f 
11/lhm/.- ' 7/MI, J/;u~.JA- tl.u• ./rl!f.Odlt.r, -rvt/.

o;i/,4 ti/J .%J.nu1J.t; tl;/ hiJtr: ·f'rm:ai'. 

m.-.1-rr;-. '/'/.J~ f.t•l/;./>1/"-v rmr . • I"J";).. .. 

1~6"$, 

18 pav. , Nekrolituanikos" titulinis puslapis 

I Lietuvas arehealagijas istarijq 
K. fan Smitas ieja kaip , Nekralituani
kas" autarius. ,Nekrolituanika"282 (Ne
eralituaniea) yra didelio formato 
(23x34,5 em dydzio) 149 puslapi4, 
atrodo, nebaigtas darbas (net 58 pusla
piai tusti) apie pagoniskuose kapuase 
rastas senienas, mitologinius atvaizdus, 
pili4 griuvesius bei pilkapius (18 pav.). 
Rankrastis iristas juodu dermentinu su 
tamsiai rudos ados nugarele, kurioje 
pavadinimas parasytas auksinemis 
raidemis. ,Nekrolituanikos" pagrindas 
yra piesiniai, kurie atlikti ant kiek rusvo, 
parudavusio nuo laiko 22x34,5 em dydzio 
popieriaus lap4. IS visa rankrastyje yra 
138 puslapiai. Piesiniai isdestyti vienoje 
( desineje) puseje. Pradzioje idetas 
turinys, kuriame tarp 3 ir 4 puslapi4 yra 
8 puslapil! melsvo plano rasomojo 
popieriaus 21x33 em dydzio puslapiai, 
kuri4 4 abi puses· pilnos ir penktojo pra

dzia prirasyta ranka, padarant iliustraeij4 sqrasq vakieci4 kalba. Liky trys puslapiai 
tusti. Tai kane visa tekstine , Nekrolituanikos" dalis. Areheologini4 dirbini4 piesiniai 
ifeminti tusu piestu ivairi4 dydzi4 plonu remeliu, atlikti piestuku, kai kurie dirbiniai 
nuspalvinti geltanai, zaliai ir retai kitomis spalvomis ( daugiausia karoliai) (19 pav. ). 
Puslapiuose nuo 46 iki 54 nupidti tik daikt4 kontiirai. Areheologini4 radini4 - 54 
paveikslai, toliau 55-99 puslapiai tusti. 100 puslapyje parasyta raudonai 
,Mytholagia", tolesniuose 10 puslapi4 yra sen~4lietuvi4 diev4, Drohicina plomb4, 
iras4 ir statule!i4 piesiniai (110 p. paskutinio piesine!io nera). Nuo 111 iki 112 
puslapia isegtas tarsi juodrastis - perpiesti ir suklijuoti is abiej4 pusi4 pinig4, 
statuleli4 pilkapio, Trak4 salos pilies vaizdai (is visa 10 vienet4). Slav4 dievo 
Sviatovito statulos vaizdas pidtas is 4 pusi4 ant atskir4 18x22 em dydzia lapeli4, 
kuri4 2 net neisegti, kiti 2 isegti, bet nenumeruoti. Tolesni ,Nekrolituanikos" 

281 Lamm J. P. Carl von Schmith and his , Necrolithuanica" I Archaeologia Baltica. 
Vilnius. 1997. T 2. P. 16-17. 

282 Rankrastis saugomas Svedijos karaliskosios senienq tarybos bei Valstybes istorijos 
muziejaus archyve Stokholme (Riksantikvarieambetet och Statens historiska museer 
Antikvarisk-topografiska arkivet). Nr.124. Senesnis numeris: , K. Vitt. Hist. Antikv. Akad. 
AT A Nr. H16". 
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19 pav. ,Nekrolituanikos" iliustracija (Carl von Schmith. Necrolithuanica. P. 20) 
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puslapiai (112-118) vel tusti, 119-122 puslapiuose pateikti senl)jq rastq pavyzdziai, 
4 atspaudai (p. 121) bei 4 akmenq su irasais paveikslai (p. 123). 123 puslapis vel 
tusCias, o 124 p. yra spalvotas ,Kolios namo vaisinio sodo tvoros"283 mastelinis 
piesinys. 125 puslapio nera, tolesni puslapiai (126-138) vet tusti, isskyrus 135 puslapi, 
kur ideti Dimitravo, RudaiCiq, Kretingos kapinynq atskirq kapq planai. Numeruotas 
ir paskutinis puslapis (p. 139), kuris priklijuotas prie virselio. 

Pagrindinis Karlo fon Smito demesys ,Nekrolituanikoje" skirtas daiktq pidi
niams. 50 jos puslapiq yra nupidtas 321 radinys is 13 Lietuvos vietq bei keliq vietoviq 
dabartineje Baltarusijos teritorijoje. Visa tai sudeta i 53 lenteles. Radiniai turi 
metrikas, taCiau plaCiau neaprasomi. Visas ,Nekrolituanikos" tekstas uzima tik 14 
puslapiq. IS jo matyti, kad nemazai radiniq yra is Rudaiciq (,Rudaiz"). Yra bronzinis 
pseudotordiruotu priekiu ziedas is Veliuonos piliakalnio, keli radiniai is Lelioniq 
(,Lelany") TelSiq kraste, nemazai radiniq is Vilniaus senienq muziejaus, tarp jq 
net kaukole is Kaniukq (,Kaniki") . Radini4, kuriq dauguma veliau dingo, piesiniai 
ir yra pagrindine ,Nekrolituanikos" verte. Kita yra tik blogiau ar geriau padarytos 
kopijos. Tuo metu buvo madinga rengti gausiai senien4 piesiniais iliustruotus darbus, 
kurie 8- 9 desimtmeciais buvo isleisti kone visose Skandinavijos salyse. Pagal visq 
struktlirq K. fon Smito ,Nekrolituanika" yra vetyvas 1842 m. isspausdinto F. Kruzes 
darbo ,Nekrolivonika" sekimas. Vis delto jo originalumas medziagos atzvilgiu daro 
,Nekrolituanikq" isskirtiniu reiskiniu XIX a. vidurio Lietuvoje, kuri verta zinoti ir 
kuris, jeigu butq isspausdintas, blit4 tap~s zymiu Lietuvos archeologijos faktu. 

GRAFAI PLIATERIAI 

XIX a. Lietuvos archeologijos istorijoje turime unikalq reiskini - du beveik 
vienu laiku gyvenusius, taciau skirtingai dirbusius grafus Adomus Briol-Pliaterius. 
J4 indelis i archeologijq nera didelis, taCiau tarpusavyje neretai painiojamas. Be 
detalesniq studijq jq archeologinius nuopelnus Lietuvai detalizuoti sunku. 

Pirmasis yra E. ir K. TiskeviCiq pusbrolis Augusto Hiacinto sunus Adomas 
Antanas Anupras BRIOL-PLIATERIS (1790 06 15 Kraslavoje (Latvija) -1862 0113 
Kraslavoje ). Visq savo gyvenimq jis praleido Kraslavoje (Latvija), ten turejo dvarq. 
A Pliateris mokesi Vilniaus universitete, domejosi gamtos mokslais, istorija, archeo
logija, buvo dailininkas megejas. Jis priklause Vilniaus archeologinei komisijai 
(nuo 1860 m.) ir prisidejo prie Vilniaus senienq muziejaus steigimo. 

A Pliateris kasinejo mazai. Sekdamas F. Kruze ir E. TiskeviCiumi, jis bande 
klasifikuoti Saremos salos ( dabar Estija) senienas. Pastarasis darb as vertingas savo 
iliustracijomis. Jis pirmas pradejo tyrineti archeologinius paminklus Daugpilio ir 
Minsko apskrityse bei kaupti zinias apie juos. 

Lietuvos archeologijoje svarbiausias A Pliaterio darb as yra jo tyrinetas Rokan
tiskiq pilkapynas. Cia buta didziules pilkapi4 grupes. J. I. Krasevskis nurodo, kad 
A Pliateris Rokantiskese iskase 72 pilkapius. Juose rado zmoniq kaulq, ivairiq 

283 ,3a6op rrpH <l?PYJCTOBOM ca,n:y ,n:oMa Komi". 
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gelezini4 bei zalvarini4 dirbini4, zirg4 kap4. Radiniai iki mus4 diem! neisliko, jie 
buvo A Pliaterio rinkiniuose284 • L. Kondratovicius nurodo, kad 1859 m. vasarq jis 
,iskase Kernaveje kelis senoves sarvus, ginkl4 ir t.t. "285 Spausdinti A. Pliaterio 
darbai yra ne apie Lietuvos archeologin~ medziagq. Tai straipsnis ,Apie senovinius 
kapus ir senienas, surastas Lenkijos Kurse" (lenk4 kalba)286 bei K. H. fon Buzes 
atliktas vertimas i vokieci4 kalbq287 . Kitas darbas yra ,Apie Daugpilio sen~ pili"288 , 

apie senkapius Minsko gubernijoje ir Lietuvoje 289 , senuosius Kurso kapus290 , 

akmeninius kirvelius291 , apie akmenis su irasais Dauguvoje292 • 

Kasinejimai 
1852-1853 m. R o kant is k e s e (Vilnius) perkasti 72 pilkapiai. 
1859 ill. vasarq kasineta K e r n a v e j e (Sirvint4 r. ). 

Adomas Alfredas Gustavas BRIOL-PLIATERIS (1836 05 02 Vilniuje -1909 12 24 
Sveksnoje) gime Sveksnos dvarininko Stepono (1799- 1864) seimoje. Jaunysteje jis 
keliavo po Vakar4 Europq. Nuo 1857 m. buvo SvenCioni4 gimnazijos kuratorius, 
nuo 1861 m. - Raseini4 marsalka. Po sukilimo 1864 m. prisiek~s istikimyb~ carui, 
A. Pliateris tapo Vilniaus marsalka, tolesni savo gyveniillq susiejo su tarnybomis 
Rusijos valdziai. 1872 m. vede Genovait~ Puslovskq, turejo sunus Marijonq (1873-
1951) ir Jurgi (1875- 1943). 1878-1908 m. A. Pliateris buvo ilgametis Vilniaus 
gubernijos marsalka. 

Nuo pat jaunystes jis domejosi archeologija bei numizmatika. Nurodoma, kad, 
budamas vos 15 met4, 1851-1852 ill. jis istyre 164 pilkapius293 . ISgarsejo jis keistu 

284 Kraszewski J. Sztuka u slowian, szczeg6lnie w Polsce i Litwie przedchrzescianskiej. 
Wilno. 1860. S. 391. 

285 Sirokomle V !Sky los is Vilniaus po Lietuvq. Vilnius. 1989. P. 150. 
286 Plater A 0 davnych grobach i starozytnosciach, otkrytych w Inflantach polskich// 

Rubon. Wilno. 1845. T. 5. S. 7-33. 3 tablicy. 
287 Plater A Uber alte Graber und Alterthlimer in Polnich - Livland// Mitheilungen 

der Gesellschaft fur Geschichte und Altertumskunde der Ostseeprovinzen Russlands in 
Riga. Riga. 1848. Band 4. Heft 2. S. 253-279. 

288 Plater A 0 Dunaburgskim starym zamku// Rubon. Wilno. 1842 01 19, 02 12. 
289 Com OTe'lecTBa 1838. C. 57-58. 
290 Plater A. Poszukiwania historyczne, do jakiego narodu nalezec mogly groby dawne 

w lnfliantach i innych Nadbaltyckich prowincjach// Ruban. Wilno. 1845. T. VI. S. 7-33, 
T. VII. S. 22-47. 

291 Plater A Uber stein erne Hammer verschiedener Form und mehrere andere Effecten, 
welche im Oberlande (Kurland) auf den Glitern Plater-Annenhof, ehemals Grenzhoff, 
und Warnowitsch, am aussersten Ende der kurUindischen Grenze, aufgefunden worden 
sind// Mitheilungen der Gesellschaft fi.ir Geschichte und Altertumskunde der Ostseepro
vinzen Russlands in Riga. Riga. 1847. Band 4. Heft 1. S. 169- 177. 

292 Plater A 0 starozytnych kamieniach z napisami, znajdujqcych siy w rzece D:lwinie 
(od XIII wieku) kolo Polocka i Dzisny// Rubon. Wilno. 1842. T. II. S. 37-48; tas pats 
,Przyjacielludu. 1843. Nr. 34". 

293 Snitkuviene A Sveksnos radini4 paslaptis/ Jaunqj4 muziejinink4 konferencijos 
,Muziejai ir jq kolekcijos" pranesim4 tezes. Vilnius. 1987. P. 18. 
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radiniu. 1852 m. rugsejo menesj kasdamas Sveksnos pilkapi viename is 13 kap4 
rado 7 , lietuviskas pagoniskas statuleles"294

• Per P. VilCinski, J. I. Krasevskj, A H. Kir
korq bei E. Tiskevici4 sis radinys buvo ispopuliarintas: pateko i spaudq, buvo demonstruo
jamas parodose, gamintos j4 kopijos. , ... Pasirode, kad visi 7 (Pliaterio dievukai
autoriai) yra gryniausi Egipto dievai",- raSe A H. Kirkoras T. Narbutui 1853 11 9 d.295 • 

Vdiau statuleles laikytos dingusiomis, kol 2 is j4 jau mus4 dienomis buvo surastos 
LNM fonduose296

• Tai autentiskos senoves Egipto iynio bei dievo Ozyrio statuleles, 
datuojamos I tukstantmecio pr. Kr. viduriu297 . Kiek anksciau J. Kolenda suabejojo 
Sveksnos radinio autentiskumu, statuleles laikydamas falsifikatu298 • Nelabai seniai 
A Snitkuviene iskde hipotez((, kad sias statuldes is Egipto atsiveie ir archeologija 
besidomejusiam sunui i kasinejim4 vietq pakiso jo tevas299

• 

Abu Pliateriai buvo bene iymiausi XIX a. vidurio - antros puses archeologai -
megejai, kil<t is didik4 ir kaup(( savo kolekcijas. 

Kasinejimai 

1852 m. kasinetas kapinynas S v e k s n o j e (Silutes r. ). 

LIUDVIKAS KONDRATOVICIUS 

Liudvikas Vladislavas KondratoviCius (Ludwik Wladyslaw Kondratowicz) 
(pasirasinej((s Vladislavo Sirokomles slapyvardziu- pagal antrqji savo vardq ir seimos 
herbo pavadinimq) (1823 09 29 Smolgavoje (Mogiliovo sr., Liubano r. - dabar 
Baltarusija -1862 09 15 Vilniuje) daugiausia zinomas kaip lenk4 poetas (20 pav.). 
Jis buvo smulki4 bajor4 Aleksandro ir Viktorijos (mergautine pavarde - Zlotkovska) 
pirmasis vaikas. Kondratoviciai (Kondratai) buvo sena bajor4 gimine, zinoma nuo 
XVI a.300 • Tevai nuomojo dvarus, tad daznai keite gyvenamqsias vietas dabartineje 
Baltarusijos teritorijoje. 1833-1835 m. L. V KondratoviCius mokesi Nesvyziaus, 
1836-1837 m. Naugarduko domininkonl! mokyklose. Be lenk4 kalbos, jis mokejo 
lotynl!, rusl!, pranciizl! ir vokieci4 kalbas. 1841-1844 m. L. V Kandra tovicius dirbo 
Nesvyziuje Radvil4 paveldetojo L. Vitgensteino dvar4 Vyriausiojoje valdyboje. 
1844 m. vede Paulinq Mitrasevskq, grizo i Zaluc(( ( dabar Baltarusija, prie Nemuno, 
netoli Stolbcl!) savarankiskai ukininkauti. Turejo 4 vaikus, is kuri4 3 mire epide-

294 Ten pat. P. 23-24. 
295 Moksl\1 Akademijos bibliotekos Rankrascill skyrius F. 18-185/13. P. 692. 
296 Lietuvos nacionalinis muziejus IM-4968, IM-4972. 
297 Snitkuviene A. Sveksnos radiniq paslaptis/ Jaunqj\1 muziejinink\1 konferencijos 

, Muziejai ir j\1 kolekcijos" pranesimq tezes. Vilnius. 1987. P. 18. 
298 Kolendo J. Rzekome znalezisko pos<!:lk6w egipskich w Szwekszniach na Litwie/ 

Rocznik Bialostocki. Warszawa. 1976. T. 13. S. 283-297. 
299 Snitkuviene A. Sveksnos radinill paslaptis/ Jaunqjq muziejinink\1 konferencijos 

,Muziejai ir j\1 kolekcijos" pranesimll tezes. Vilnius. 1987. P. 25-26. 
30° Kulakauskas A., Zakaryte S. Vladislavas Sirokomle ir jo kelioniq po Lietuv'l 

aprasymai/ Sirokom!e V ISkylos is Vilniaus po Lietuv'l. Vilnius. 1989. P. 11. 
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mijos metu 1852 m. rudeni, liko tik su
nus Vladislavas. Tai paskatino L. V Kon-
dratoviCi4 persikelti i Vilni4, kur jis is 
pradzi4 isikUre VokieCiq gatveje, bet po 
puses met4 issinuomojo Bareikiski4 
dvareli (Vilniaus r.) ir gyveno jame iki 
1856 m. rudens ( dabar Cia yra jo memo
rialinis muziejus ), veliau vel grizo i 
Vilni4. Nuo 1856 m. L. V. Kondrato
viCiaus Vilniaus archeologines komisijos 
narys. Vilniuje jis susidraugavo suA H. 
Kirkoru, su kuriuo teko kuriam laikui 
issiskirti prasidejus L. V Kondratoviciaus 
romanui su pastarojo zmona. Tuo metu 
jis nemazai keliavo po Lenkijq ir 
Lietuvq. 1859 m. jis gydesi nuo dziovos 
bei Sqnari4lig4 Druskininkuose. 1861 m. 
uz dalyvavimq anticarinese manifesta
cijose ikalintas Vilniaus kalejime, del 
sveikatos is jo isleistas, paliekant na
ID4 arestq Bareikiskese. L. v Kondrato
viCiaus mire nuo dziovos, palaidotas 
Vilniuje, Rasq kapinese. 

Be gana gausi4 eileraSCiq ir poem4 
(kuri4 dalis istorinemis temomis ), L. V 

20 pav. Liudvikas Kondratovicius 
(V Valkieviciaus litografija, LNM inv. Nr. I 

Mik 1424/2) 

Kondratovicius isverte kelias Lenkijos viduramziq kronikas i lenkq kalbq, para5e 
krastotyrinio pobudzio knygas lenkq kalba ,ISkylos is Vilniaus po Lietuvq"301 (1857-
1860, 2 tomai), , Nemunas nuo versmiq iki zioCiq"302 (1861). Sie jo veikalai svarbus 
archeologijos istorijai, nes juose randame ziniq apie kai kuriuos archeologijos 
paminklus bei jq tyrinejimus. Daugiau duomenq yra ,!Sky lose". Cia trumpai aprasyti 
E. TiskeviCiaus vykdyti Trak4 pusiasalio pilies Auk4 kalno (tuomet dar vadinto 
Pilies kalnu) kasinejimai303

, Trak4 salos pilis304
, Lepelioni4 piliakalnis305 ir kai kurie 

kiti 2ymesni Vilniaus apylinki4 objektai. L. V Kondratoviciaus aprasymai romantiski, 
supratimas a pie senoves paminklus - pavirsutiniskas. Lepelioni4 piliakalni jis laiko 
pilkapiu306 • Romantiskas ir Kernaves piliakalniq aprasymas307

• Cia jis bene 

30 1 Syrokomle W. Wycieczki po Litwie w promieniach od Wilna. Wilno. 1857-1860. 
Kazimiero Umbra2iilno vertimas i lietuviq kalbq. Sirokom!e V ISkylos is Vilniaus po Lietuvq. 
Vilnius. 1989. 

302 Kazimiero Bizausko vertimas i lietuvil.j kalbq: Sirokomle V Nemunas nuo versmil.j 
iki ziociq. Kaunas. 1933, pakartotinis leidimas Vilnius. 1991. 

303 Sirokomle V ISkylos is Vilniaus po Lietuvq. Vilnius. 1989. P. 45-46. 
304 Ten pat. P. 62-63. 
305 Ten pat. P. 80. 
306 Ten pat. 
3°7 Ten pat. P. 140-143. 



92 Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

vieninte!eje vietoje visq dienq su keliais darbininkais vykde Aukuro kalno ir Pilies 
kalno kasinejimus, bet nieko nerado, isskyrus kelis gyvuli4 kauliukus308 • , Kasi
nedami pusapvali pylimq, kaip rode plytgali4 nuolauzos, uztikome to lietuvi4 Sanc
tum Sanctorum pamat4 pedsakus. Viduje rasti anglies gabaliukai rodo, kad galbut 
cia buvo deginamos aukos, taciau joki4 zymesni4 praeities pedsak4, jokio metalo 
neradome"309 . Tai ir visa skurdi informacija apie siuos tyrinejimus, kurie tebuvo 
megejiskas bandymas patikrinti kai kuriuos pasakojimus kastuvo pagalba. 

L. KondratoviCiaus indelis i archeologijos istorijq yra sen~4 Lietuvos vietovi4 
populiarinimas per platesniam visuomenes ratui prieinamus krastotyrinio pobudzio 
darbus. 

Kasinejimai 

1859 m. Kern ave j e (Sirvint4 r.) dvi dienas kasineti Aukuro kalno ir Pilies 
kalno piliakalniai. 

XIX A. ISTORIKAI APIE ARCHEOLOGIJf\ 

Lietuvos archeologijai tam tikr4 nuopeln4 turi ir keli zymus XIX a. pradzios
vidurio Lietuvos istorikai. 

Mykolas BALINSKIS (Michal Balinski) (1794 0814-1864 013) gime Teraspolyje 
(Poltavos sr., Ukraina), buvusioje Vilniaus vaivadijos karo komisaro seimoje 
(21 pav.). Savo istoriniuose veikaluose jis daug demesio skyre archeologijos pa
minklams. Tai buvo labai sviesus ir darbstus zmogus, parasys daugyb(( veikal4, skirt4 
Lietuvos istorijai. Gimnazijq ir universitetq baige Vilniuje. Studijavo istorijq, teis((, 
literatttrq ir net fizikq bei matematikq, moh:si ital4 kalbos. Glaudziai bendra
darbiavo su J. Leleveliu, kuris ir paskatino ji dometis istorija. Abu drauge ikure 
savaitrasti ,Vilniaus savaitrastis" (, Tygodnik Wilenski") , kuri ir redagavo. Priklause 
tuo metu garsiai Nenaudeli4 (,Subravc4") draugijai, kuriq ikure labiausiai apsisviet(( 
profesoriai. 1818 m. M. Balinskis isvyko i Sveicarijq, o 1832-1847 m. gyveno 
Varsuvoje. Priklause Vilniaus edukacinei komisijai, buvo sios komisijos teismo narys. 
Isteigus Vilniuje archeologijos komisijq, M. Balinskis buvo jos vicepirmininkas. 
Palaike rysius su M. AkelaiCiu, S. Stanevicium. Po 184 7 m. jis apsigyveno J asiunuose, 
kur 1864 m. mire ir buvo palaidotas. 

Savo darbuose M. Balinskis gvildeno ir lietuvi4 kilmes problemas. Kaip ir kiti 
to meto istorikai, jis laikesi vadinamosios heruli4 teorijos, bet pagrindini demesi 
skyre kulturos istorijai, paskelbe daug nauj4 istorini4 saltini4. Vienas svarbiausi4 
ir labiausiai zinom4 jo darb4 yra ,Senoves Lenkija istoriniu, geografiniu ir statistiniu 

308 Ten pat. P. 143. 
30YTen pat. P. 142-143. 
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... i 

ivilgsniu". Jos 1843-1846 m. pasirode 3 
tomai310

• Rasydamas si darbq M. Ba
linskis panaudojo visus jam prieinamus 
spausdintus veikalus apie Lietuvq, rinko 
medziagq is ivairi4 asmen4, i medziagos 
rinkimq itrauke net savo vaikus. Pirmq 
istorijos dali sudaro laikotarpis iki Liub
lino unijos, antrq - iki XIX a. Ypac daug 
jdomil); zinil); yra antroje dalyje, kur 
aprasomos vietoves, aiskinama ill vardo 
kilme, pateikiamos zinios apie archeo
logijos paminklus. J 0 ziniomis veliau 
naudojosi visi milsl! archeologai. M. Ba
linskis gerai zinojo apie P. VilCinskio, 
E. Tiskeviciaus archeologinius tyri
nejimus. Netruksta ir kai kuri4 kritinil! 
pastab4, pvz., E. Tiskeviciaus, T. Narbuto 
atzvilgiu. Aprasydamas vienq ar kitq 
archeologini paminklq M. Balinskis yra 
uhasys ir daugeli pasakojiml); ir 21 pav. Mykolas Balinskis (Kiosy. 1868 10 21. 

d · · · k · XIX Nr. 176. T. 7. P. 253, F. Tegazo piesinys) pa av1ml! ap1e JUOS, unl! a . 
viduryje buvo dar labai daug. 

M. Balinskis recenzijoje leidinyje ,Biblioteka Warszawska" daro pastabq E. Tis
keviciui del to, kad jo knygoje ,Zvilgsnis i krasto archeologijos saltinius" truksta 
sistemingo archeologijos isdestymo. Cia turimi omenyje padalijimai i pilkapil! 
radinius, asarines, moterl! papuosalus, dievukus, monetas ir t .t .311 • Tokias pastabas 
M. Balinskis dare E. TiskeviCiui todel, kad tuo metu Danijoje jau buvo zinoma 
vadinamoji trij4 period4 sistema. Tai rodo plat\.! M. Balinskio istorinil! problem4 
zinojimq. Dalis M. Balinskio archeologinio palikimo saugoma Vilniaus universiteto 
rankrastyne, kuriame yra daug idomios ir vertingos medziagos apie si didi istorikq. 

Prie Lietuvos archeologiniL! paminkll! populiarinimo prisidejo ir vyskupas 
Motiejus V ALANCIUS (1801 02 28-1875 05 29), liaudies svietejas, istorikas. Gimys 
Nasrenuose (Kretingos r.) , 1828 m. jis baige Vilniaus kunig4 seminarijq ir savo 
gyvenimq paskyre baznyciai. 1850 m. M. Valancius tapo ZemaiCil! vyskupu, uzsieme 
svietejiska veikla, pradejo sekmingq kovq su girtavimu, veliau organizavo lietuviskos 
spaudos leidimq Prusijoje ir platinimq Lietuvoje. Mire ir palaidotas Kaune, Ka
tedroje. Vaizgantas M. ValanCi4 pavadino , lstorij4 pasakotoju, istorijai ir istorijoms 
medziagos rinkeju" 312 • Jo darbuose, kuri4 priskaiciuojama per 70, M . Valancius 
apraso Lietuvos istorijq, kaimo buitj, materialines ir dvasines kulturos faktus . 

310 Balinski M., Lipinski T. Staro:i:ytna Polska pod wzgll"( dem historycznym, jeogra
ficznym i statistycznym opisana. Warszawa. 1843-1846. T. I-III. 

311 Gqssowski J. Z dziej6w Polskiej archeologii. Warszawa. 1970. S. 54. 
312 Valancius M. Rastai. Vilnius. 1972. T. I. P. 26-27. 
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Atskirai archeologija M. ValanCius neuzsiiminejo, taCiau i archeologijos istorijq 
iejo vienu svarbiu darbu - ,Pasakojimu Antano Tretininko". Sis darbas parasytas 
1872 m., ir visas isspausdintas buvo tik 1891 m. Archeologiniu aspektu, bene 
svarbiausiq jo dali- pasakojimq ,Pilys" 1887 m. rusl,! kalba isspausdino E. Volteris313

• 

Pasakojime ,Pilys" is viso pamineti 63 piliakalniai, tarp jl,! 7, esantys dabartineje 
Latvijoje, Prusijoje ir Baltarusijoje314

• Piliakalniai apibudinti lakoniskai, nurodant 
tik jl,! apytiksltt buvimo vietq (,pas sodzil,!"), reCiau - charakteringus jo poiymius 
(,apversta i kapus", ,po sonais tos pilies yra versme"). Pavieniais atvejais nurodoma 
tuometine piliakalnil,! bukle. Paminedamas pilaltt ties BalCios upe Nemaksci4 
parapijoje, nurodo, kad si ,pilis jau ariama, todel pragais ilgainiui"315 • Tai ne visas 
M. Valanciaus zinotl,! piliakalnil,! Sqrasas. ,Zinau ne visas pilis teisskaitt(S, taciau jl,! 
bus gana, nes kalnai, ir tukstanciui metl,! praslinkus, tebniuksos"316

• Kituose 
pasakojimuose M. ValanCius plaCiau aprase kelis Lietuvos piliakalnius, pateike 
zmonil,! pasakojimus apie juos. PlaCiau autorius mini Senkl,! kalnq, Stagi4 pili, 
Medvegali, Girgzdtitt(, Salantl,! pili, Pilenus, Utenos pili ir kt. 317 • Minedamas ivairias 
pilis, M. ValanCius semesi zinil,! is Prusijos kronikl,!, T Narbuto, S. Daukanto ir 
atskirl,! zmonil,!. Siuose pasakojimuose apie pacil,! piliakalnil,! isvaizdq beveik nieko 
nepasakyta. Patys piliakalniai, anot M. Valanciaus, buvo tokios vietos, kur ,zuvedl,! 
karaliui Gustavui Adolpui ir Karoliui dvyliktajam i mlisl,! kampq isigriovus, ant tl,! 
kalnl,! zuvedai turejo savo sargybas"318

• 

1848 m. isleistoje , ZemaiCil,! vyskupysteje" M. Valancius kalba apie ikikriks
cioniskojo tikejimo vietas Zemaitijoje. , Daug yra ZemaiCiuose kalnl,!, pilimis ir 
pilelemis vadinaml,!, katruos buk, sako, zvedai supylt(, man vienok rodos, jog tai yra 
senolil,! zinycios, nes jl,! virsus butinai yra pavedus i virsl,! Satrijos kalno, apie kuri 
zinom idem, jog buvo zinyCia"319

• Tokil,! vietl,! jis zinojo 4: Palangos Birutes kalnq, 
saloje Dubysos santakoje su Nemunu, prie Nevezio upes ir ant Satrijos kalno320 . 

Vyriausio zemaicil,! stabmeldZil,! kunigo Gintauto buveine buvo Aukaimyje. , Zinycia 
ta buvo pas miesteli Betygalos, kame ant pat skardzio Dubysos ir dabar yra aukstas 
kalnas, virsum paskiau apipiltu, is salies tvirtos zemes apkastas giliu grioviu"321 . 

M. Valanciaus indelis i Lietuvos archeologijq blitl,! nedidelis, bet anam laikui 
svarbus. Jis pirmasis paskelbe piliakalnil,! bei sventvieCil,! Sqrasus, ispopuliarino siUOS 
senoves objektus, susiejo juos su istoriniais ivykiais. 

313 BomTep 3. 06 3THorpaqmqecKoV! rroeJ.uKe no Jlmse 11 :>I<My.u11 neToM 1887 ro.ua. CaHKT-
IleTep6ypr: 1887. C. 21- 24. 

314 Valancius M. Rastai. Vilnius. 1972. T. I. P. 361-365. 
315 Ten pat. P. 362. 
316 Ten pat. P. 365. 
317 Ten pat. P. 360-392. 
318 Ten pat. P. 365. 
319 Valancius M. Rastai. Vilnius. 1972. T. II. P. 39. 
320 Ten pat. P. 39. 
321 Ten pat. P. 46. 
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Labai panasiu keliu ejo ir kitas, kiek jaunesnis Vilniaus universiteto aukk
tinis Simonas DAUKANTAS (1793 10 28-1864 11 24), visiems zinomas Lietuvos 
istorijos tyrinetojas. Gime jis Kalviuose (Skuodo r.) valstiecio seimoje, netoli nuo 
tenstiiksancio Kalviq piliakalnio, kurijaunasis Daukantas tikrai buvo lankys. Veliau 
mokesi Kretingoje, ZemaiCiq Kalvarijoje, Vilniuje, kur universitete gavo teisiq 
magistro laipsni. Nuo 1826 m. jis dirbo Rygos generalgubernatoriaus rastineje, 1835-
1850 m. Sankt Peterburge, Senate, kur galejo susipa2inti su cia po 1831 m. sukilimo 
is Var8uvos atve2ta Lietuvos Metrika. 1850 m. S. Daukantas grizo i Lietuvq, is 
pradzi4 gyveno pas M. ValanCiq Varniuose, veliau pas P. SmugleviCiq J aunsvirlaukyje 
(dabar Latvija) bei ivairiose Zemaitijos vietose, o nuo 1861 m. - Papileje (Alqne
nes r.), kur ir mire. Amzino poilsio jis atgule Papiles piliakalnyje esanciose kapinese. 
S. Daukantas daug kuo primena T Narbutq. Jo pagrindinis tikslas irgi buvo parodyti 
lietuvi4 tautos garbingumq. Apie ji ir jo veiklq daug rasyta, jo kuryba ne kartq 
nagrineta. 

S. Daukantas, rasydamas Lietuvos istorijq, kaip irT Narbutas pagrindini demesi 
skyre rasytiniams saltiniams, taciau pasitelke ir archeologijos saltinius. Savo 
darbuose ,Darbai senqjq lietuviq ir zemaiciq" (1822 m.), , Budas senoves lietuviq 
kalnenq ir zemaiCiq" (1845 m.) ir ,Istorija zemaitiska" (1837 m.) S. Daukantas 
pateikia daug ivairios medziagos, bet be gilesnes kritikos. Paprastai sita medziaga 
yra paimta is kitq autoriq ir S. Daukanto tik savaip perpasakota. Originaliq 
pastebejimqlabai reta. Vienas tokiq pavyzdZiq ir su aiskia T Narbuto itaka yra sis. 
,Tokiq kapq skitq, jau daugiau nei 2000 metq istverusiq, gal dar siandien Lietuvoj 
daugioj vietoj regeti, u2vis ties RogaCiovu Padnieprej ir ties Vilkmerge"322 • S. Dau
kantas archeologijos srityje nera dirbys, bet kad ja kazkiek domejosi, matyti is jo 
laiskq T Narbutui, kur jis praso atsiqsti jam E. TiskeviCiaus knygely apie Lietuvos 
archeologijos saltinius ir daugiau rastq apie Lietuvos senov~t323 , nurodo, kad ,prie 
Ladogos e2ero yra daug pilkapiq, kuriuos suomiai vadina lietuviq kapais"324

• 

S. Daukanto istoriniai darbai kazkiek atkreipe demesi ir i Lietuvos archeologini 
palikimq, nors sio fakto sureikSminti nereikia. Per pasakojimus a pie senoves lietuviq 
mitologijq, paprocius, karybq, pinigus daugiau buvo parodytos archeologijos 
galimybes, pacios archeologijos neminint vardu ir nesiremiant archeologiniais 
paminklais ir radiniais. 

322 Daukantas S. Rastai. 1976. T. I. P. 42. 
323 Daukantas S. Rastai. 1976. T. II. P. 751. 1843 10 1 laiskas. 
324 Ten pat. P. 770. 1848 04 27 laiskas. 
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ARCHEOLOGINES PAKRAIPOS DRAUGIJOS 
IR MUZIEJAI 

22 pav. Vilniaus Senienq muziejaus pastatas (TioKponcKHi1: <D. B. BIDieHCKHH M)'3CH 
.n:penHocreii:. BmihHa. 1892. 15 pav.) 

Po 1863 m. sukilimo pralaimejimo rus4 valdzia suvarie bet kokiq laisvesny 
kultiiros veiklq Lietuvoje. Visas archeologini4 tyrinejim4 darbas pateko i ne vietos 
tyrinetoj4 rankas. Rus4 valdzios reformuotas Senien4 muziejus (22 pav.) tokio 
populiarumo, kaip E. TiskeviCiaus laikais, jau nebeturejo, taciau retkarciais buvo 
papildomas naujais archeologiniais eksponatais. Reiksmingesne muziejaus veiklos 
sritis buvo katalog4 leidimas, tysiant ankstesny muziejaus veiklq sioje srityje. 1879 m. 
buvo isleistas muziejaus katalogas325

, 1892 m. ruosiantis IX archeolog4 suvaziavimui 
Vilniuje- kitas fotonuotraukomis iliustruotas katalogas326

. P. Tarasenka nurodo, kad 
1885-1899 m. muziejaus rinkiniai papildyti 102 akmens amziaus eksponatais, tik 
vienu bronzos amziaus dirbiniu, net 1338 bronziniais ir geleziniais dirbiniais327 

• 

1899 m. vel buvo isleistas naujas muziejaus katalogas328
• Muziejaus archeologine veikla 

325 KaraJTor npe.n:Meron MY3CH .n:penHocrei1 , cocronll.(ero np11 BmieHCKOH ny6JIJ1<JHo:M: 
6M6JIMOTeKe. BIDihHa. 1879. 

326 BMJTCHCKHH MY3CH .n:penHocrei1. BIDihHa. 1892. 
327 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medziaga. Kaunas. 1928. P. 36. 
32s KaraJior BIDieHcKoro My3en: .n:penHocre.ti. BMJihHa. 1899. 
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suintensyvejo 1884-1902 m., kai direktoriaus pareigas ejo F. Pokrovskis. Po jo Senien4 
muziejus archeologijos poziuriu vel vegetavo iki pat Pirmojo pasaulinio karo. 

Uzdarius buvusi'! Archeologijos komisij'!, nebeliko jokios istaigos, kuri rupintl!si 
archeologijos reikalais. Rusai juto siC! spragq, todd nutare Vilniuje atidaryti 
lmperatoriskosios fllSl! geografijos draugijos siaures vakar4 skyri4. Jis buvo atidarytas 
1867 m. birielio 20 d. Skyriaus pirmininkas buvo I. Kornilovas, o nariai galejo buti 
tik rusai. Skyrius buvo padalytas i tris sekcijas: fizikos - matematikos, etnografijos, 
archeologijos-archeografijos. Sio skyriaus vedejas buvo J. Golovackis. Archeologijos
archeografijos skyrius jokiais darbais archeologijos srityje nepasiiymejo. Pats J. Golo
vackis tik paskelbe straipsni apie Vilniaus archeologijos komisijos veikl<!329

. 

Geografijos draugijos siaures vakar4 skyrius nesulauke Lietuvos bei Vilniaus 
visuomenes pritarimo ir buvo uzdarytas. Tai ivyko 1881 m. Antr'! kart'! skyriaus 
veiklq bandyta atnaujinti 1910 m. Tuo metu jam vadovavo G. Levickis ir D. Liubi
movas. Skyriuje turejo buti keturios sekcijos: geografijos, statistikos, etnografijos ir 
archeologijos-istorijos. Etnografijos ir archeologijos skyriui vadovavo J. Romanovas, 
archeologijos- F. Dobrianskis. Si kart'! draugijos skyrius buvo kiek aktyvesnis, leido 
,Uzrasus"330

, taciau iymesni4 dabartines Lietuvos archeologijos darb4 nenuveikta. 
Paminetini tik P. Rykovo tyrineti Smorgoni4 ir Markiniat4 pilkapiai, kurie siuo metu 
yra Baltarusijos teritorijoje. 

1861-1870 m. laikotarpiu nors ir buvo paskelbti 54 archeologinio pobudzio 
straipsniai, dazniausiai tai buvo tik isversti i rus4 kalbq E. TiskeviCiaus, M. Balinskio, 
J.Krasevskio, A. Kirkoro darbaP31 . 

Imperatoriskoji archeologijos komisija Peterburge buvo ikurta 1859 m. Iki tol 
sistemingais archeologiniais tyrimais Rusijoje nesirupinta. Atsitiktinai rasti, kad ir 
labai vertingi, daiktai patekdavo karalil!, kunigaiksci4 ar dvasinink4 globon. 1859 m. 
vasario 2 d. Aleksandro II isakymu buvo isteigta minetoji komisija. Jai suteikta 
teise isduoti leidimus archeologijos pamink14 kasinejimams, rinkti senienas, sekti 
zemes darbus ir pranesti apie randamas senienas. Imperatoriskoji archeologijos 
komisija pirmiausia isleido taisykles, kuriose numatyta leidim4 kasinejimams 
isdavimo tvarka. Butina pristatyti atlikt4 kasinejim4 ataskait'!, nurodyta, kaip elgtis 
su radiniais, kur juos reikia pristatyti, taip pat pristatyti grafin(( kasinejim4 medziag'!: 
planus, piesinius, fotografijas ir kt. Leidim4 kasinejimams pavyzdzius komisija 
issiuntinejo visiems gubernatoriams, kad sie gal6tl! kontroliuoti vykdomus j4 
gubernijose kasinejimus. Kreiptasi ir i susisiekimo ministerij'!, kad, tiesiant kelius, 
gelezinkelius ir atliekant kitus zemes judinimo darbus, pranesinetl! apie surastus 
kapinynus, archeologines senienas ir juos pristatyt4 komisijai. Komisija is dalies ir 
finansavo archeologinius tyrinejimus. Be tyrinejim4, Imperatoriskoji archeologijos 
komisija emesi darbo leisti archeologinius leidinius. Vykdom4 tyrinejiml! ataskaitos 
buvo skelbiamos leidinyje: ,Imperatoriskosios archeologines komisijos ataskaitos". 

329 foJIOBaUKHM 11. Cf>. 06 apxeoJirwrecKJ1X TpyJJ;aX H MCCJieJJ;OBaHlHIX B CenepH0-33ITaJJ;HOM 
Kpae/ TpyJJ;bi rrepnoro apxeonrwrecKoro Cbe3.n:a B MocKBe. MocKBa. 1871. C. 147-152. 

330 3am!CKH Cenepo-3ana.l(Horo OTJJ;eJieHH5! PoccMi1cKoro HMIIepaTopcKoro reorpaqmqecKoro 
o6ru:ecTBa B BMJibHe. BMJibHa. 1910-1913. T. 1-4. 

331 Tarasenka P Lietuvos archeologijos medziaga. Kaunas . 1928. P. 21. 
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23 pav. Kauno miesto muziejaus pastatas (Juozapavicius P. IS pirmojo Kauno miesto 
muziejaus istorijos I Muziejai ir paminklai. Vilnius. 1968. P. 19) 

Tas pats leidinys buvo leidziamas ir prancuz4 kalba. 1860- 1888 m. laikotarpiu buvo 
isleisti 22 tomai. Buvo leidziamos dar ir ,Imperatoriskosios archeologijos komisijos 
zinios", ejusios nuo 1901 iki 1918 m. J4 isleista 66 tomai. Nuo 1866 m. buvo leidziamas 
periodinis leidinys ,Rusijos archeologijos medziaga" - is viso 37 numeriai. Siuose 
lediniuose buvo nemazai ir su Lietuvos archeologija susijusi4 straipsni4. 

Lietuvos archeologini4 paminkl4 tyrinejimu Imperatoriskoji archeologijos komi
sija susidomejo velai, tik po 1880 m. Ji veike per atskirus tyrinetojus, dazniausiai 
pradedancius kasineti. Sistemingiau medziaga pradeta rinkti i komisija, atejus dirbti 
A Spicynui. Nuo to laiko labai pagausejo informacijos apie komisijos isduotus 
leidimus, vykdytus tyrinejimus bei gautas ataskaitas. Imperatoriskoji archeologijos 
komisija pas save kaupe tyrinejim4 ataskaitas, kurios isliko iki mus4 dien4 ir dabar 
saugomos Materialines kulturos instituto archyve Peterburge. Tai didelis, bet dar 
nepakankamai isisavintas archeologines informacijos saltinis. 

Nedideles reiksmes Lietuvos archeologijos mokslo pletotei kadr4 paruosimo 
aspektu turejo 1873 m. Peterburge ikurtas Archeologijos institutas, veikrts iki 1917 m. 
Jame ivairiu laiku mokesi bent keliasddimt student4 is Lietuvos (dazniausiai kaip 
laisvi klausytojai)332

, taCiau is j4 tik V Nagevicius ir V Kasirskis dirbo archeologini 
darba,. Kitiems tai buvo savisvieta ar tiesiog smalsumo patenkinimas. Pats Archeolo
gijos institutas, deja, tikrajai archeologijai skyre pernelyg mazai demesio. 

332 Visockis A. Peterburgo archeologijos institutas ir Lietuva/ Lietuvos archeologija. 
Vilnius. 1992. T. 9. P. 184-185. 
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PaCioje XIX a. pabaigoje pradeti kurti pirmieji archeologijos muziejai. 1897 m. 
rugpjiiCio 12 d. buvo jsteigtas Kauno muziejus, kuriam pagrindus padejo turtingas 
E. Golyskino miner all! bei paleontologijos rinkinys. Jis buvo jsikiirtts Rotuses riimuose, 
taCiaujau 1898 m.lapkriCio 25 d. persike!e i salia Rotuses buvusio pasto vieno sparno 
antrq aukStq (Rotuses aikste 19) (23 pav. ). Pirmuosius archeologinius dirbinius muziejui 
padovanojo K. Gukovskis, monetas- J. Radavicius333

• Pirmaisiais muziejaus gyvavimo 
metais daugiausia buvo kaupiami nearcheologiniai eksponatai. Pirmasis jo direktorius 
buvo K. Gukovskis. Muziejaus jstatai buvo patvirtinti 1905 m., kuriuose nurodoma, 
kad muziejus turi tikslq rinkti medziagq archeologijos, istorijos ir etnografijos skyriams. 
Muziej4 islaike miesto valdyba, o tvarke miesto tarybos isrinkta komisija. Ji 
muziejininko darbq dirbti pakviete T Daugirdq, kurio veikla renkant senienas Lietuvoje 
anuo metu buvo gana garsi. T Daugirdas 1907 m. vasario 8 d. tapo muziejaus komisijos 
nariu, o 1909 m. sausio 23 d. buvo paskirtas direktoriumP34

• Jis dovanojo muziejui 
savo rinkinius, tarp kuril! buvo: 464 akmens, 621 bronzos, 10 sidabro, 324 gelezies, 29 
gin taro, 302 molio, 7 stiklo ir 20 kitokil! dirbiniJ.!. IS viso 1772 eksponatai. Kaip nurodo 
P. Tarasenka, visi daiktai ,puikiai nuvalyti ir uzkonservuoti, sugrupuoti ,lizdais", 
kuriuose buvo atrasti, ir sutalpinti 103 lentynose. Prie vis4 daiktl! buvo prideta 
paaiskinimai, vietl! planai, piesiniai ir fotografijos". 1908 m. per spaudq T Daugirdas 
kreipesi i visuomeny, aiskindamas muziejaus tikslus bei reiksmy. Jis rupinosi dirbinil! 
konservavirnu, eksponatl! aprasymu, turimas senienas skirste pagal radimvietes. Jo 
iniciatyva muziejuje buvo jrengti numizmatikos, filatelijos ir dailes skyriai335

• Muziejus 
dirbdavo sekmadieniais nuo 11 iki 15 valandos. 1910-1913 m. jj aplanke apie 45 000 
zmoni4336

• T Daugirdas viename muziejaus kambarelyje pragyveno daugiau kaip 
10 metJ.!, mazai kieno pastebirnas dirbo mokslinj darbq, tvarke muziej4, rupinosi jo 
papildymu, vasaros metu isvaziuodamas senoves paminkl4 tirti vietoje. 

Iki Pirmojo pasaulinio karo Lietuvos archeologija rupinosi bei domejosi kelios 
krastotyros draugijos . Be aptartos Imperatoriskosios archeologines komisijos, Rusijos 
imperatoriskosios geografines draugijos vakarl! skyriaus, buvo jkurtos ir vietines 
draugijos. Tai Lietuvi4 mokslo draugija, LenkJ.! mokslo myktoj4 draugija, Kauno 
gubernijos archyvine mokslo komisija, jsteigta 1912 m. Kaune. 

Lietuvil! mokslo draugija buvo jsteigta 1905 m. Vilniuje. Dar 1902 m. J. Basana
vicius parenge ir paskelbe tokios draugijos nuostatus, tarp kuri4 numatyta ,rinkti 
visokius lietuvinius dirbinius, padargus, senoves kap4 iskasenas, archeologiskai 
tyrineti senoves pilis, kapus ir kitq"337

• Jos jstatai patvirtinti 1906 m., o galutinai 
jstatus patvirtino tik 1907 m. vasario 15 d. to meto Rusijos vidaus reikal4 ministras. 
Draugijq jsteige ir jai vadovavo isrinktas komitctas, i kurj buvo isrinkti garsus vci
kejai: J. BasanaviCius, P. Matulionis, J. Jablonskis, J. Vileisis, kun. J. Stankcvicius. 

333 Juozapavicius P. IS pirmojo Kauno miesto muziejaus istorijos/ Muziejai ir paminklai. 
Vilnius. 1968. T. 3. P. 19. 

334 Katilius A Tadas Daugirdas ir Kauno muziejus/ Jauntjjt! muziejinink4 konferencijos 
, Muziejai ir jq kolekcijos" pranesim4 tezes. Vilnius. 1987. P. 15. 

335 Ten pat. P. 16. 
336 Ten pat. 
337 Nezabitauskis A Jonas BasanaviCius. Vilnius. 1990. P. 257. 



100 Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

J. Basanavicius buvo sios draugijos isteigimo iniciatorius ir jos pirmininkas. 1907 m. 
kovo 25 d. Vilniuje, Imperatoriskosios muzikos mokyklos saleje, jvyko steigiamasis 
Lietuvi4: mokslo draugijos susirinkimas, i kuri atvyko daug Lietuvos visuomenes 
veikej4. Be paminet4 asmen4:, atvyko E. Volteris, V. NageviCius. Draugija turejo 
dideli archeologini rinkini, i kurj pateko ir J. Basanaviciaus tyrinet4 paminkl4 
senienos. Pradziqjam padare kunigo T Zilinsko ir daktaro K. Griniaus Uzne~uneje 
surinkt4 akmenini4 kirvuk4 rinkiniai338

• Kolekcija is pradzi4 glaudesi bute Lydos 
gatveje 7. Veliau ji buvo papildoma is privaCi4: asmen4: gaunamomis iskasenornis, 
pavieni4 issamesni4 archeologini4 tyrinejim4: ( daugiausia J. BasanaviCiaus, truputi -
V. Nageviciaus) metu iskastais dirbiniais. 1921 m. muziejaus archeologijos skyriuje 
jau buvo 164 akmens ir rago, 643 bronziniai, 235 geleziniai dirbiniai339

• Ji isliko iki 
1950 m., kada buvo perduota Vilniaus istorijos-etnografijos muziejui ( dabar -
LNM). 

Draugija riipinosi krasto archeologijos paminkl4 apsauga ir tyrimu, etnografija, 
statistika, geologija, gyviinija, augmenija bei kitais mokslais. Prie draugijos susibiire 
to meto lietuvi4 svietejiska visuomene, mokslininkai, gydytojai, rasytojai, dvasiskiai 
ir kt. 

Archeologijos tyrinetoj4 branduoij sudare J. BasanaviCius, J. Ziogas, V. Nagevi
Cius. Draugija sauke suvaziavimus, steige knygynus, muziejus, bibliotekas, leido 
leictinius. Jau antrajame ctraugijos suvaziavime J. :Ziogas skaite pranesimq ,Archeo
loginiai tyrinejimai Gaides apylinkeje". Metiniuose suvaziavimuose skaityta daug 
ivairi4 pranesim4, jie buvo plaCiai nusvieciami spaudoje. Daug straipsni4 isspausdinta 
draugijos leidinyje ,Lietuvi4 tauta" . 

Nuo 1907 m. Vilniuje veike ir Lenk4 mokslo myletoj4 draugija, kurios valdybq 
sudare kunigas J. Kurcevskis, dr. V. Zagorskis, J . Montaila, S. Koscialkovskis ir 
L. Carkovskis. Siai draugijai priklause ir V. SukeviCius, T Daugirdas bei M. Brensteinas. 
Jie riipinosi Lietuvos archeologijos darbais. Lenk4 mokslo draugija riipinosi ir 
kultiiros parninkl4 apsauga, Vilniaus ir Trak4 pilimis, j4: restauravimu, leido zurnalq 
,Mokslo biciuli4 draugijos Vilniuje metrastis" (isejo 6 tomai) . Archeologijos ir etno
grafijos skyri4 tvarke V. SukeviCius. Archeologijos skyriaus pagrindq ir sudare jo ir 
A. Zagorskio rinkiniai per 3000 radini4, taip pat M. Butrimuvnos kasinejim4 
medziaga is Pakalniski4 bei F. TiskeviCiaus gintaro dirbini4 kolekcija. Draugijos 
muziej4 reme lenk4 krastotyrininkai, kurie 1907- 1908 m. padovanojo apie 1555 
eksponatus. 

Bene svarbiausia XX a. pradzios archeologijos institucija buvo Vilniaus miesto 
archeologijos komisija, veikusi 1911-1914 m. Jq 1911 m. gruodzio 15-16 d. patvirtino 
miesto Diimos posedis. Pirmqjq komisijq sudare 6 nariai- rus4 valdininkai340

• Prie 
komisijos veike ir jos ekspertai-konsultantai, tarp kuri4 yra V. SukeviCiaus, taip ir 

m Akavickas R . Archeologas Jonas Basanavicius// Baltq archeo!ogija. 1994. Geguze. 
Nr. 1. P. 17. 

339 Ten pat. P. 17. 
34° Kulikauskas P., Luchtanas A. Vilniaus miesto archeologines komisijos ikiirimas ir 

veikla 1911- 1914 metais/ Istorija. Vilnius. 1980. T. 20. Sqsiuvinis 1. P. 99. 
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. nedalyvavusio nevi en arne komisijos pose
dyje, pavarde. Vienas svarbesniq komi
sijos darb4 buvo archeologijos taisykli4 
parengimas (24 pav.). Jq sudare N. Seva
liovas. Taisykles patvirtintos 1912 m. kovo 
20 d. Jose nurodoma, kad, ruosiantis 
atlikti zemes darbus, komisijai turi buti 
praneSta tiksli jq data, kasant zemy 
aptikus kapus ar statiniq liekanas, prane
sama komisijai, o asmuo, tai radys, gauna 
kompensacijq. l komisijq pateky radiniai 
apskaitomi ir atitinkamai saugomi. Ko
misijos nariai gali dirbti tik su leidimu -
atviru lapu. Pasaliniai asmenys i darbq 
teritorijq neileidziami. Prie taisykli4 buvo 
paruosta instrukcija, kaip reikia elgtis 
radus radini, i kq kreipti demesi. Radini 
pasisavinys darbininkas turejo buti iskart 
atleistas is darbo341

• Didziausi komisijos 
nuopelnai yra svarstant bei atidedant 
1500 m3 talpos vandens rezervuaro Pilies 
kalne irengimo klausimq. Cia labai akty
viai pridinosi ir Lietuviq mokslo draugija 
su J. BasanaviCiumi priesakyje. Buvo 
numatyta pradeti Aukstutines pilies griu
vesi4 restauravimo darbus, tarp jq atkasti 

24 pav. Vilniaus archeologines komisijos 
bylos virselis (G. Zabielos nuotr.) 

dali pamatq, kad juos but4 galima sutvirtinti. Sie darbai, prasidejus Pirmajam 
pasauliniam karui, nebuvo pradeti. Kita komisijos veiklos kryptis buvo zemes kasimo 
darbq metu aptinkam4 radiniq supirkinejimas. Tuo rupinosi specialus agentas 
J. Suksta, uz radini mokedamas nuo 10 kapeik4 iki 1 rublio- didelius tiems laikams 
pinigus342

• Labai svarbu, kad visi sie radiniai buvo tiksliai metrikuojami. Metrikos 
isliko, tad pagal jas galima nustatyti kai kuriq radiniq tikslesnes radimo vietas ir 
aplinkybes. Siaip radiniq Vilniaus miesto archeologijos komisija is zemes kasimo 
darbq metu ardomo Vilniaus senamiesCio kulturinio sluoksnio per trumpq laikq 
sukaupe nemazai ir ivairiq. Tarp j4 paminetini gele2iniai darbo irankiai (6 kirviai), 
girn4 akmuo, geleziniai ir akmeniniai patrankq sviediniai (1913 m. lapkricio 29 d. 
prie iejimo i vakarini AukStutines pilies bokstq rasta 16 akmeniniq sviediniq), 66 
varines ir sidabrines, daugiausia Lietuvos ir Lenkijos, monetos (tarp jq ir vienas 
arabq dirhemas)343

• Pirmojo pasaulinio karo metu sie radiniai buvo perkeliarni is 
vienos vietos i kitq, tad prarado metrikas arb a is viso dingo. Archeologiniq kasinejim4 
komisija nevykde, pasitenkindama tik fragmentisku kasamq transejq fiksavimu. 

34 1 Ten pat. P. 100--101. 
342 Ten pat. P. 105. 
343 Ten pat. P. 105-106. 
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Zinomas inzinieriaus Kairio sudarytas 4 transej4 Didziojoje bei Pilies gatvese 
kulturini4 sluoksni4 profilis344

• 

Vilniaus miesto archeologijos komisija atkreipe demesi ir pirmoji Lietuvoje 
pradejo dometis viduramzi4 miesto kulturini4 sluoksni4 palikimu. Jos surinkti radi
niai rode didely si4 sluoksni4 tyrinejim4 perspektyvq, kuri dellemtingai susiklosciusi4 
aplinkybi4 buvo uzmirsta ilgus desimtmeCius. Komisija taip pat gana sekmingai 
sprende asmeninius ir visuomeninius ukini4 zemes kasimo darb4 archeologijos 
paminkluose klausimus. Racionali4 jos sprendim4 galime pavydeti ir siandien. 

1912 m. Kaune buvo isteigta Kauno guberrujos archyvine komisija, kurios 
pirmininku tapo A Nedosirinas. Komisija turejo ikurti istorini archyvq bei vykdyti 
archeologinius kasinejimus, taip pat steigti muziej4, saugoti kulturos paminklus ir 
rinkti istorin(( medziagq. Taciau :Zymesni4 darb4 komisija taip ir neatliko ir apie jos 
veiklq mazai kq zinome. 

XIX a. pabaigoje - XX a. pradzioje besikuriantys visuomeniniai muziejai ir 
draugijos pradejo sistemingai archeologinius radinius kaupti, o tai padejo daliai j4 
islikti iki mus4 dien4. J4 svieciamoji ( draugij4 ir moksline) veikla populiarino 
archeologijq, skatino kreipti demesi i ivairius radinius, taip palengva ruosdama dirvq 
naujoms archeolog4 ir krastotyrinink4 kartoms. 

KONSTANTINAS GREVINKAS 

Po 1863 m. sukilimo vienas is svarbesni4 mokslinink4 archeolog4, tyrinejusiq 
Lietuvoje, buvo Konstantinas Grevinkas (Constantin Grewingk) (1819 01 14 Vil
jandyje (Estija) -1887 06 30 Tartu (Estija). Baig((s Tartu gimnazijq 1837-1843 m. jis 
studijavo geologijq Tartu, Berlyno ir Freiburgo (Vokietija) universitetuose. 1846-
1854 m. dirbdamas Peterburgo Imperatoriskosios Mokslq Akademijos Mineralogijos 
muziejaus konservatoriumi renge ekspedicijas i Uralq bei Skandinavijq. Nuo 1854 m. 
jis buvo Tartu (tuomet jis vadinosi Dorpatu) universiteto profesorius (25 pav.). 1861 
ir 1878 m. isspausdino Pabaltijo geologinius zemelapius. Tyrinedamas Pabaltijo krast4 
geologijq jis susidurdavo ir su archeologiniais radiniais bei paminklais. Labiausiai ji 
domino akmens arnzius kaip labiausiai susietas su geologija. Apie Estijos ir Latvijos 
akmens amzi4 paskelbti keli K. Grevinko darbai. Apie jo darbus buvo rasyta dar 
XIX a. pabaigoje345 . Svarbiausias K. Grevinko archeologinis darbas yra ,Pabaltijo 
provincij4 akmens amzius"346 • }is buvo pirmas, pJaCiai uzsimojyS aprasyti pamirstq 
ankstesni~4 tyrinetoj4 sriti - akmens amziq. Paminetame darbe jis aptaria apie 120 
akmens dirbini4, tarp j4 keletq is Lietuvos. Jis nagrinejo tik kirvelius su radimo 

344 Ten pat. P 105. 
345 Stied L. Constantin Grewingks archeologische Arbeiten/ Sitzungberichte der Alter

tumsgesellsschaft Prussia zu Konigsberg. Konigsberg. 1887/8. S. 219-253. 
346 Grewingk C. Das Steinalter der Ostseeprovinzen Liv- Esth- und Kurland einiger 

angrenzenden Landstriche/Schriften der Gelehrten estnischen Gcsellschaft. 1865. Dorpat. 
Nr. 4. 
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metrikomis. K. Grevinkas inese daug 
naujo i to meta archeologijos moksl'l. 
Jis nesitenkino vien tik paCi4 radini4 
aprasymu, bet ir daug demesio skyre 
geologinems radimo aplinkybems, taip 
pat medziagai, is kurios tie daiktai 
pagaminti. Jam rupejo istirti akmens 
amziaus zmoni4 gyvenimo blid<i bei 
kulturos istorijos problemas . Jis 
pirmasis priejo prie teisingos isvados, 
kad akmens amzius Ryt4 Pabaltijo 
krastuose uzsityse zymiai ilgiau negu 
Vakar4 Pabaltijyje. Cia zmones daug 
ilgiau gyveno senoviskai ir zemdirbyste 
bei gyvulininkyste ilgai buvo svetimos. 
IS radimo viet4 aprasym4 K. Grevinkas 
pastebejo, kad akmens amziaus gyven
tojai daugiausia apsistodavo prie 
vandens. Jis teige, kad akmens amzius 

25 pav. Konstantinas Grevinkas (Jaanits L, Pabaltijo krastuose tysesi iki VI a. pr. 
Laul S., L5ugas V, T5nissson E. Eesti Kr. , po to prasidejo bronzos amzius, 

esiajalugu. Tallinn. 1982. P. 11) kuris tysesi net iki XIII a. po Kr., ir tik 

nuo XIII a. prasidejo gele2ies amzius. Kaip ir ankstesni tyrinetojai, K. Grevinkas 
teige, kad tikro bronzos amziaus kulturos Ryt4 Pabaltijo krastuose visai nebuvo, 
kad akmens amzius cia tiesiogiai susidure su gele2ies amziumi. Pabaltijyje prieS 
pasirodant lietuviams jis mane gyvenusias suomi4 gentis. Si K. Grevinko teze Lietuvos 
archeologijos moksle gyvavo kane simtmetj347

, labiausiai propaguota K. Bugos ir 
P. Tarasenkos darbuose. Jis tyrinejo akmens amziaus paminklus taip pat Estijoje ir 
Latvijoje. 

Be akmens amziaus radini4, K. Grevinkas Lietuvoje 1868 m. tris gele2ies amziaus 
kapinynus tyrinejo palei Tenzes upy. Sie tyrinejimt! rezultatai paties tyrinetojo buvo 
paskelbti348

• Tai issami 241 puslapio studija su dirbini4 piesiniais bei lentelemis. 
K. Grevinkas pirmasis taip detaliai ir issarniai aprase tyrinetus paminklus bei kapus 
ir juose rastus dirbinius. Smulkiai aprasyta paminklo vieta, geografine padetis, 
nurodytas nuotolis nuo Tenzes ar kit4 objekt4, zeroes sudetis, esama kapinyno bukle, 
ar jis buvo tyrinetas iki tol ir t.t. Skrupulingai aprasyta kap4 iranga, rasti dirbiniai, 
nurodant medziag'l, bukly, dydzius, analogus ir net kitas radimvietes ir literatlir'l 
apie jas. K. Grevinkas pateike daugelio dirbini4 chemines analizes. Darbe yra 8 
skyriai ir literaturos sqrasas. Pirmame skyriuje aprasoma Tenzes kapinyn4 vieta, 

347 Rimantiene R. Akmens amzius Lietuvoje. Vilnius. 1984. P. 6. 
34

& Grewingk C. Ober heidnische Graber Russich-Litauens und einiger benachbarten 
gegenden, insbesonderer Lettlands und Weissrusslands/ Verhandlungen der Gelehrten est
nischen Gesellschaft. Dorpat. 1870. Band 6. Heft. 1-2. 
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antrame - bendri aprasyt4 kapinyn4 tyrimo rezultatai, treCiame - kapinyn4 chro
nologija, ketvirtame - Lietuvoje ir kaimyniniuose krastuose zinom4 kapinyn4 
laidosena ir gamtines sqlygos, penktame - metal4 sudetis, sdtame - nemetaliniai 
dirbiniai (kau!ai, augalines liekanos, mineralai, kvarcas, gintaras, stiklas), septintame 
pateikiamas bendras zvilgsnis i Rusijos Lietuvos pagoni4 kapinynus, Baltarusijos ir 
kaimynini4 teritorij4, aptariant Kauno ir Vilniaus gubernij4 kapinynus, Kurso ir 
Zemaitijos kapinynus, taip pat Minsko, Vitebsko, Skandinavijos kras!4 kapinynus. 
Paskutinis, astuntasis, skyrius tradicinis - isvados ir priedai. Visur matyti geras 
K. Grevinko archeologines medziagos ir literatiiros zinojimas. Jis visas sukauptas 
zinias panaudoja sen~4 gyventoj4 materialinei ir dvasinei kultiirai nusviesti. Apra
sytus kapus jis priskiria lietuviams. Jie, anot K. Grevinko, yra atsikrausttt i dabartines, 
anksciau suomi4 gyventas vietas, tik po V a. po Kr. K. Grevinko darbuose aiskiai 
jauciama ankstesni4 tyrinetojq E. ir K. Tiskeviciq, J. I. KraSevskio ir kitq pries ji 
dirbusiq Lietuvos senoves tyrinetojq itaka. 

Prysmanciuose, Tenzes desiniajame krante, salia dvaro, kasant bulviarusius bei 
dirbant laukus buvo ardomas kapinynas. IS 3 tyrinetq kapq, kuriuose aptikta daug 
ikapiq, vienas kapas priskiriamas vyrui. Jis buvo apdetas keturkampiu metro plocio 
ir dviejq metrq ilgio akmenq vainiku. Kape kaulq nerasta, bet aptikta gelezinis kirvis, 
peilis, skiltuvas, bronzine sage ir sagtis. Visus radinius K. Grevinkas detaliai aprase, 
nurode atitikmenis ir panasiq radiniq radimo vietas. IS antro vyro kapo jis is dvaro 
valdytojo gavo tik ikapes: bronzintt antkakltt, pasagintt sag((, sveikq apyranktt ir 6 
fragmentus kitos, taip pat gelezini ietigali, peili, keletq puodq sukiq. IS to paties 
valdytojo is kitq suardJtl! kapq jis gavo daugiau dirbiniq, kuriq dalis pateko i Berlyno 
muziejq. Tarp jq minimos 2 seges ir 4 apyrankes349

. Jazduose, Negarbos piliakalnio 
kaimynysteje, irgi kasant bulviariisius, ardomame kapinyne K. Grevinkas aptiko 
vienq griautini moters kapq ir 3 vaik4 kapus bei surinko nemazai ikapiq is suardytq 
kap4. Surasti radiniai detaliai aprasyti pagal Nr. 57-76350 . Dimitravo kapinynui 
K. Grevinkas skyre daugiau vietos. Cia kapuose jis aptiko puodq sukiq, bronziniq 
antkakliq, kitq kaklo papuosal4, dido sagCiq, geldiniq zqslq, dirzq apkaustq su 
organinemis liekanomis, verpstukq, pentinq, gintaro karoliq, geleziniq peiliq, ieti
galiq, streliq antgaliq, kirviq, stikliniq karoliq, smeigtukq ir kitokiq dirbiniq, kuriuos 
taip pat nuodugniai aprase351 

• Visi sie kapinynai buvo tyrineti ir veliau352 • 

Konstantino Grevinko archeologine veikla Lietuvoje buvo epizodinio pobiidzio. 
Savo kruopstumu, apsiskaitymu jis inese svidumo i sunkiq archeologijos mokslo 
padeti posukiliminiu laikotarpiu. Svarbiausias jo indelis buvo gamtos mokslq, ypac 
geologijos ir laboratoriniq tyrimq, rezultat4 taikymas archeologines medziagos 
tyrimuose. Tuo jis aplenke ne tik savo amzininkus, bet ir naujos kartos archeologus. 

349 Ten pat. P 40-44. 
350 Ten pat. P. 35- 40. 
35 1 Ten pat. P 8- 35 . 
352 Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius. 1977. T. 3. P 33; 46, 91-92. 
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Kasinejimai 

1868 m. Dim it r avo (Kretingos r.) kapinyne istyre vienq dvigubq griautin! 
kapq ir 3 degintinius kapus is IX-XII a. 

1868 m. J a z d 4 (Kretingos r.) kapinyne istyre vienq griautin! moters kapq ir 3 
vaikl! kapus, surinko nemazai ikapi4 is suardyt4 kap4. Kapai datuojami II tiikstant
mecio pradzia. 

1868 m. Pry s man c i 4 (Kretingos r.) kapinyne istyre 3 kapus su gausiomis 
jkapemis, datuojamus VIII-XII a. 

Svarbiausios publikacijos 
Das Steinalter der Ostseeprovinzen Liv- Esth- und Kurland einiger angren

zenden Landstriche/ Schriften der Gelehrten estnischen Gezellschaft. Dorpat. 1865. 
~( . 

Uber heidnische Graber Russich-Litauens und einiger benachbarten gegenden, 
insbesonderer lettlands und Weissrusslands/ Verhandlungen der Gelehrten estnischen 
Gesellschaft. Dorpat. 1870. N1:VJ. Heft.1-2. 

ARCHEOLOGINil) PAMINKI:l) IESKOTOJAI, 
SENIENl) RINKEJAI 

XIX a. viduryje ir antroje puseje domejimasis senienomis bei senoves vietomis 
per:lenge siaurq asmen4, dazniausiai kilming~4, ratq ir pama:lu pradejo plisti tarp 
labiau issilavinusi4 ir turtingesni4 gyventoj4. Daugejant !vairi4 kelioni4, didejo susi
domejimas ir krasto senove. Jau anksciau gim((S bei L. V. KondatoviCiaus, K. Tiskevi
Ciaus naudotas krastotyrinio pobiidzio kelioni4 aprasymo zanras pletesi, apimdamas 
platesnj asmen4 ratq, tarp j4 keletq turtingesni4 lenk4. 

Aleksandras POLUJANSKIS (Aleksander Polujanski) (1814 0315 Vilniaus kras
te- 1866 05 26 Varsuvoje) pagal profesijq miskininkas, buvo istorikas megejas. 1832 m. 
jis pradejo mokytis Vilniaus medicinos-chirurgijos akademijoje, po met4 persikele i 
Maskvos universiteto Filosofijos fakultetq, taciau mokslus nutrauke. 1837 m. baige 
studijas Peterburge. Nuo 1842 iki 1847 m. A. Polujanskis dirbo girininku Maskvos 
gubernijoje. 1849 m. tapo Varsuvos gubernijos Tarybos misk4 skyriaus sekretoriumi, 
nuo 1855 m. pabaigos- Augustavo gubernijos girininku asesoriumi. Nuo 1859 m. iki 
mirties dirbo Varsuvoje misk4 komisaru Turto ir izdo tarybos komisijos Zemi4 ir 
misk4 skyriuje353 

• Buvo ved((s Helenq Niedzielskq, turejo dukrq Helenq, mirusiq 2 
met4 1858 m., apie kitus vaikus zini4 nera354

• Svarbiausi A. Polujanskio darbai yra 

353 Kosiek Z. Polski slownik biograficzny. Wroclaw-Warszawa-Krak6w-Gdansk-L6dz. 
1982. T XXVII/2. Z. 113. S. 373. 

354 Ten pat. P. 374. 
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Lenkijos ir vakarinilj Rusijos gubernijlj miskt1 aprasymaP55
. Augustavo gubernijos, i 

kuriq tuo metu jejo visa Lietuvos Uznemune, aprasyme356 geriausiai atsiskleidzia 
krastotyrinis universalus darbo pobudis. Greta istorini4, gamtinitt bei kitokio pobii
dzio zini4 Cia randame duomen4 ir apie jvairius archeologijos paminklus. Taip salia 
Alytaus pries 20 metlj buvo rasta griauCi4, suguldyt4 ratu357

, nurodytas Rumbonilj 
piliakalnis35

R , 4 is akmen4 krauti pilkapiai Varupiuose359
• Salia Gelgaudiskio esantis 

MastaiCitt piliakalnis siejamas su Bajerburgu360
• 1859 m. A. Polujanskis buvo sumanys 

taip pat aprasyti ir Polocko gubernijq, bet sumanymas liko nejgyvendintas361 
• 

Svarbiausios publikacijos 

W~drowka po gubemii Augustowskiej w celu 1wulwwym odbite. Wm:szawa. 1859 S. 460. 

Kitas Uznemuneje archeologinilj paminkltt ieskojys ir juos kasinejys yra Alfons as 
BUDZINSKIS (Alfons Budzi1l.ski) (1822-1883 11 23 Lomzoje (Lenkija). Baig((s 
Varsuvos veterinarijos mokyklq, dirbo veterinaru, kildamas profesines karjeros 
laiptais iki Lomzos gubernijos veterinaro (juo tapo apie 1871 m.) . Ilgq laikqjis gyveno 
Suvalkuose. Lornios kapinese isliko jo kapas. Archeologinius zvalgymus ir tyrinejimus 
A. Budzinskis pradejo nuo 1858 m. IS pradzi4 jis daugiau tyrinejo arCiau Suvalk4 
esancius paminklus: jotvingi4 pilkapynus Osovoje, Skazdube, Zyva Vodoje, o 
persikelys i Lomzq- salia jos esanCius pilkapynus362

• Tyrinejim4 tikslas buvo radinilj 
rinkimas. Pastaruosius po jo mirties Lomzoje, matyt, pereme gimines, nes 1963 m. 
Lomzoje joki4 jos pedsaklJ aptikti nepavyko363

• Kasinejim4 rezultatai buvo skelbiami 
vietos spaudoje. Kadangi A. Budzinskis neturejo archeologo ar istoriko issilavinimo, 
rastlj dirbinilj jis nei datuodavo, nei juos priskyre kokioms nors kultiiroms. Lietu
viskojoje Suvalkijos dalyje A. Budzinskis tyrinejo nedaug. Kiek svarbesnis yra 
Pazarscio pilkapyno pilkapio kasinejimas. Kitose vietose buvo tik ivalgoma arba 
surenkami radiniai. Tarp tokil! paminetinas bronzinis stabas, rastas 1873 m. Dauksi4 
kaime, Kalvarijos apskrityje: 15 em auksCio sedintis zmogus pariestomis kojomis, su 
vainiku. Stabas buvo rastas pelkeje, vadinamoje paliomis, ziemq joje raunant sen us 
rqstus364

• 

355 Polujanski A Opisanie las6w Kr6lestwa Polskiego i gubernij zachodnich Cesarsta 
Rosyjskiego pod wzgl((dem historycznym, statistycznym i gospodarczym. Warszawa. 1854-
1855. T. 1-4; Lesnictwo polskie. Warszawa. 1861-1862. T. 1- 2. 

356Polujanski A. W((dr6wka po gubernii augustowskiej w celu naukowym odbite. 
Warszawa. 1859. 

357 Ten pat. P. 296. 
358 Ten pat. P. 298. 
359 Ten pat. P. 299. 
360 Ten pat. P. 388-389. 
361 Kosiek Z. Polski slownik biograficzny. Wrodaw- Warszawa-Krak6w-Gdansk-L6dz: 

1982. T. XXVII/2. Z. 113. S. 374. 
362 Wi((dzki A Alfons Budziftski-pionier bada11 archeologicznych na Suwalszczyznie i w 

Lom:Z:yi1skiem// Z otchlani wiek6w. 1964. Z . 2. S. 130. 
363 Ten pat. P. 131. 
364 Ey.U3HHCKIDi: A ApxeOJIOrWiecKMe po3biCKaHIDI B Cy:BaiiKCKOH ry6epmrn/ D aMHTHaH KHIDKKa 

C)'BaJIKCKOH ry6epHHH rra 1877 ro.u. CyBaJIKH. 1877. C. 24. 
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Kasinejimai 
AStuntajame desimtmetyje P a z a r s t y j e (Prien4 r.) istyre 1 pilkapj, nieko 

nerado. 

Svarbiausios publikacijos 
Korespondencja z Lomiy// Przeglqd bibliograficzno-archeologiczny Warszawa. 1882. 

T 3. S. 276-277. 
ApxeoJIOFJf'leCKHe p03hJCKBHHJI B Tpopnencxoif, 6MBIIIeii A.BrycroBcxoii, HhJHe 

CyBaJIKCKoii H JloMJKHHCKoii ry6epHHJIX B nepiiOJJ Bpeuemi or 1857 po 1869 ropoB, 
npoBeJ(eHHhie A. EyJJ3HHCKHM/ IIaMJITHBJI KHJIJftKa CyBaJIKCKoii ry6epHHH na 1875 
roJ(. C}'BaJIKH. 1875 C 77-95 

ApxeoJIOFHCJecKHe p03hJCKBH115l B CyBaJixcxoii ry6epHHN/ JiaMJITHaJI KHNJKKa 
CyBJIKcxoii ry6epmiN na 1877 roJ(. CYJJaJIKN. 1877. C 13-24. 

Antanas SUTINAS (1851 03 13 
AZustriupio k. , (Utenos r.)- 1922 01 9 
Vilniuje ). Kil<(S is valstieci4, kelias zie
mas lanke Kuktiski4 pradiny mokyklq, 
1879 m. persikele i Vilni4, dirbo Ber
nardin4 baznycios zakristijonu. Vyres
nysis brolis Jonas dalyvavo 1863 m. 
sukilime. Savo gabum4, apsiskaitymo 
deka A. Sutinas suartejo su to meto 
Vilniaus inteligentais, buvo artimas 
A.H. Kirkorui, J.K. Vilcinskiui. 1885 m. 
jis buvo issinuomojys vienq buvusio 
Bernardin4 vienuolyno cely, kur iren
ge savo rinkini4 saugyklq. 1893 m . Vil
niuje buvo atidaryta jo rinkini4 paro
da, kuri budavo rodoma sekmadie
niais. 1901 m. A. Sutinas rinkinius per
kek i naujai pastatytus namus Sventi
kl! gatveje 24 nr. V eli au jis jsitrauke 
i lietuvi4 kulturini gyvenimq, artimai 
bendravo su J . BasanaviCiumi. 1907 m. 
jstojo i Lietuvi4 mokslo draugijq, J. Ba
sanaviCiui pasiii.lius, buvo isrinktas 
vienu is penki4 sios draugijos nari4 
bendradarbi4, aukojo siai draugijai 

26 pav. Antano Sutino kapas 
(G. Zabielos nuotr.) 

knygas bei muziejines vertybes. Palaidotas Bernardini! kapinese Vilniuje greta gimi
ni4 (26 pav.). PrieS mirdamas jis J. BasanaviCiui buvo pazadejys visus rinkinius 
perduoti Lietuvi4 mokslo draugijai, taCiau seima (atrodo, kad greta palaidota 
Stanislova Sutin (Jacevic) buvo jo zmona) juos veltui perduoti atsisake, pasiii.le pirkti, 
kad uz gautus pinigus galet4 pastatyti antkapinj paminklq bei apmoketi skolas, kuri4 
A. Sutinas turejo statydamasis namus. Kiti rinkiniai veliau buvo perduoti Vilniaus 
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universitetui, taCiau, atrodo, toli grazu ne visi. Vilniaus albumq nupirkus V. Kazi
mierui MichalkeviCiui, paminklas buvo pastatytas. E. Volteris aprase A. Sutino 
rinkini, kuriame XIX a. pabaigoje buvo apie 50 eksponat4 is Veliuonos ir Kuktiski4 
apylinki4. Kolekcijoje buvo 28 akmeniniai, 22 bronziniai, geldiniai bei sidabriniai 
dirbiniai. E. Volteris 1889 m. radinius buvo nufotografav((s, jie buvo pritvirtinti prie 
4 lenteli4. Kolekcija buvo renkama kasinejant pilkapynus daugiausia savo gimtines 
apylinkese. Tikslesne kasinejim4 data bei apimtys nera zinomi, nes joki4 u:lras4 
A. Sutinas nepaliko. Bronzos, gelezies ir sidabro dirbiniai esq is kasinet4 pilkapi4 
Kuktiskese, A.Zulaukineje ir Palukneje (nelokalizuotos vietoves ). Be griautini4 kap4, 
pilkapiuose buvo rasta ir degintini4. Jo kolekcijoje buvo ir akmenini4 sviedini4 is 
Vilniaus pilies teritorijos365 . 

A. Sutinas buvo vienas pirm~4lietuvi4 archeologijos dirbini4 rinkej4. ISskirtine 
jo rinkinio savybe ta, kad jis ji papildydavo kasinejimais. Toki4 kasinetoj4 i XIX a. 
pabaigq erne rastis vis daugiau ir daugiau. 

Kasinejimai 

K u k tis k i 4 (Utenos r.) pilkapyne is apie 100 pilkapi4 kasineti keli. 
P a v y zinc i 4 (Utenos r.) pilkapyne is apie 10 pilkapi4 kasineti keli . 
Pad u m b 1 e s (Mo!et4 r.) pilkapyne is 20 pilkapi4 kasineti keli. 
Mint au c i 4 (Mo!et4 r.) pilkapyne is 10 pilkapi4 kasineti keli. 
S t as i u n 4 (Utenos r.) pilkapyne is 10 pilkapi4 kasineti keli. 
Taip pat kasineti pilkapiai prie J u o d u p i o (i4 ten buvo apie 150), N a r u -

n u o s e ( 4 ). Sios abi vietoves del netiksliai perteikt4 vietovardZi4 tebera neidentifikuotos. 

Be minet4 tyrinetoj4 megej4, XIX a. viduryje- antrojoje puseje Lietuvoje buvo 
jau gana nemazai privaCi4 archeologini4 kolekcij4, kurias j4 savininkai daznai 
papildydavo kasinedami ivairius archeologinius paminklus. Apie tokius kasinejimus 
paprastai zinoma labai ma:lai. Taip poD. Poskos Barzdzius vald((s E. Volmeris Sku
b u r 1 e s (Silales r.) piliakalnyje iskase 2 raginius kirvukus bei keletq bronzini4 
apyranki4 (siame piliakalnyje ir Me d vega I y j e, (Sila!es r.)366

• Visi sie dirbiniai 
pas ji buvo XX a. pradzioje. Apie 1860 m. N a r k u n 4 (Utenos r.) piliakalni 
kasinejo vietos dvarininkas Kriauza, idkodamas pakast4 turt4367

• S. Kaderis 1893 m. 
kasinejo K u p r i 4 (Bir:l4 r.) pilkapius. XIX a. antrojoje puseje G i 1 v y c i 4 
(Siauli4 r.) pilkapyne 4 pilkapius kasinejo vietos dvarininkas Rimgaila368

• 1893-
1894 m. apie 20 P a k a 1 n i s k i 4 (Panevezio r.) pilkapyno pilkapi4 kasinejo 
dailininkas Svoinickis369

• 1890 m. V a rap n is k e s e (Vilniaus r.) B. Kaminska 

365 Zilenas V Lietuvos kolekcininkai ir rnuziejininkai. 1. Antanas Sutinas// Kultiiros barai. 
1982. Nr. 12. P. 63. 

366 Brensztejn M. Dionizy Paszkiewicz. Wilno. 1934. S. 63. 
367 Volkaite-Kulikauskiene R. Narkiinll (Utenos r.) gyvenvietes tyrinejimai 1975 metais 

I Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje 1974 ir 1975 metais. Vilnius. 1977. P. 33. 
368 Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius. 1977. T 3. P. 40. 
369 Ten pat. P. 78. 
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kasinejo IV-VI ir XI-XII a. pilkapius su akmenl! vainikais370
• Tais paciais metais 

tiilas A. Joderis kasinejo VI-VII a. pilkapius Grab i j o l u o s e (Vilniaus r.)371
• 

Panasi4 faktl! galime pririnkti ne tiek jau ma.Zai, taciau siandien archeologijoje jie 
turi tik istoriografiny prasmy konkreCiam archeologijos paminklui. 

Kiek geriau pasiseke rinkiniams, kuriuos i amziaus pabaig'l pradeta placiau 
aprasineti. Stanislovo Kazimiero Kosakovskio rinkinyje V a i t k us k y j e (salia 
Ukrnerges) buvo archeologinil! dirbini4 is Ukmerges apskrities372

, atrodo, paveldet4 
is ankstesni4 Kosakovski4 kolekcij4. Apie Siesik4 dvaro (Ukmerges r.) savininko 
D. Daugelos rinkinius taip pat mazai k'l zinome. Jis buvo Vilniaus archeografijos 
komisijos narys, o veliau pirmininkas, priklause Rusijos geografq draugijai, buvo Vilniaus 
viesosios bibliotekos pirmininkas. D. Daugela domejosi Lietuvos, Rusijos bei Lenkijos 
istorija, menu, archeologija, nors pats joki4 archeologini4 kasinejim4 nevykde. Archeo
logini4 tyrinejim4 istorijoje minimas tik kaip gausi4 muziejini4 vertybil! kaupejas ir 
savininkas. Koki'l dali tarp j4 uzeme archeologiniai radiniai - lieka neaisku. 

IS XIX a. pabaigos zinomos profesionaliau apibiidintos archeologini4 dirbini4 
kolekcijos. Pirmasis, pateikys tokil! kolekcij4 aptvalg'l, buvo Eduardas Volteris, 1889 m. 
leidinyje ,Vilniaus zinios" paskelbtts straipsn!: ,PrivaCi4 asmen4 archeologines 
kolekcijos"373

• Jis pirmiausia mini T Daugirdo kolekcij'l Zemaitijoje, kurioje buvo 
J as n a g u r k o s kapinyno ir Vi s d e r g i 4 pilkapi4 medziaga. Jos radinil! 
nevardija, tik nurodo, kad kolekcija saugoma Varsuvoje. Kiek daugiau duomen4 
pateikiama apie Z. Gliogerio kolekcijq. Cia isvardyta keletas radini4, surinkt4 
T r a k 4 ir P a n e v e z i o apskrityse, be tikslesnes radimo vietos. Minirni N o -
c i o j e, prie D r o hi c i n o, bei L o m z o s gubernijoje rasti radiniai. E. Volteris 
nurode, kad Z. Gliogerio kolekcijoje buvo 50 dirbinil! is ivairil! Lietuvos ir Lenkijos 
vietovi4. Straipsnyje minimas ir V Sukeviciaus rinkinys, kurio dali surinko jis pats, 
kita dalis supirkta. Minimos ir daikt4 radimvietes: K a s e t o s, D a i n a v a, D u
b i c i a i, B o r t e 1 i a i, G r i b a s a, R u d n i a, N o c i a, P a m u s i a i, 0 p a n o v
c a i, K o z 1 i a n a i. E. Volteris nurodo, kad V Sukeviciaus rinkini4 katalogo taip 
pat nera, bet yra svarbesnil! dirbini4 fotografijos , darytos 1888 m. Vilniaus fotografo 
S. Fiery. ISvardyti dirbiniai pritvirtinti prie lenteli4 is Pam us i 4, 3 dirbini4 lenteles 
is D u b i c i 4, K a s e t 4 ir D a i n a v o s bei kit4 vietovi4. Minimas K a s e t o s 
bronzinis atkrastinis kirvis, Veliuonos kaltinis durklas. Treciq rinkini mini buvus pas 
K. Smitq, taCiau ndinia, kur tie rinkiniai dingo. Toliau E. Volteris mini J. Moracevskio 
monetl! kolekcijq Vilniuje, kuri rasta 1885 m. R au don d vary j e, prie Vilniaus. 
Cia ariant laukq buvo rastas varinis katilas su sidabro monetomis ir lydiniais. Jame 
buvo 48 monetos, tarp kuri4 8 lietuviski denarai, 14 Prahos grasi4 ir 16 lydini4 bei 
10 Talino monet4. Lobi radys valstietis ji perdavys SenkeviCiui, o sis J. Moracevskiui. 
IS pastarojo lob is pateko kolekcionieriui Veisenhofui, sis ji perleidtts monet4 zinovui 
V Vitigui Krokuvoje. Taip vertingesnes senienos keisdavo savo seirnininkus. Nemazai 

370 Ten pat. P 119. 
371 Ten pat. P 42. 
372 Zilenas V. Lietuvos kolekcininkai ir muziejininkai. 5. Juozas Antanas ir kiti 

Kasakauskai/ Kultiiros barai. 1983. Nr. 4. P 65. 
373 BoJihTep 3 . ApxeoJior HqecKHe KOJieKU;JHI qacHhiX JIIill, B CeBepo - 3arra,IIHOM Kpae/ 

BHJieHCKHH BeCTHHK. 1889. Hp. 269. 
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27 pav. Liskiavos pilies vaizdas (Klosy. 1868 1114(26). Nr. 178. T. 7. P. 277) 

zinil.! a pie archeologines kolekcijas pateike ir R Pokrovskis. Vi en tik Kauno gubernijoje 
amzi4 sanduroje buvo tokie archeologiniai rinkiniai: T. Daugirdo P I e m b o r g e, I. 
Oginsko P I at e 1 i u o s e, Rene G a r g z d u o s e, K. Daugelos S i e s i k u o s e, Ukrino 
L i u d v i n a v e, Koncevskio S v o b i s k y j e, Ledzinskio D i d z i a j a m e P a j u -
r y j e, M. Silvestraviciaus D a v a i n i u o s e, S. Didziulio G r i e z i o n y s e, kunigo 
Ladu:los K a u n e, kunigo Rudmino R as e in i u o s e, kunigo Bartoseviciaus D e I
t u v o j e (K o n s t a n t i n o v e), kunigo J. Koscielos P a 11 e m u n el y j e, gydytojo 
Petkeviciaus 1 o n i s k e I y j e, valstieCio A. Jaroseviciaus - S k r o b at i ski u o s e, 
G. I. Strauchmano K a I vi s k i u o s e, valstieCio Gasiuko D i d z p r u d e 1 i u o s e, 
kunigo J, Ziogo K 0 t reI i u 0 s e, K. Sulgos D arb e 11 u 0 s e, Staneviciaus u z p a-
1 i u o s e, A. Zaborskio P as u s v y j e, M. Butrimuvnos 1 o t k o n y s e, OlSevskio 
P a b a i s k e, kunigo RazuleviCius P a b a i s k e, Kauno statistikos komitete374

• 

Dalis lietuviskos archeologines medziagos jau tuo metu buvo iskeliavusi i uzsienius. 
Senienl! buvo Tartu, Rygos, 1elgavos, Kionigsbergo, Berlyno, Ciuricho, Krokuvos 
muziejuose, Podcasinskio, Psezdeckio ir Volosinskio rinkiniuose Varsuvoje. 

Archeologinil! dirbinil! kolekcijos bei jJ.! rinkimo palydovas - archeologijos 
paminkll! kasinejimai - rode, kad senienJ.! reiksmy pradeda suprasti vis daugiau ir 
daugiau prasilavinusil! zmoniJ.!. Visiskai neatsitiktinai tarp archeologinil! dirbinil! 
rinkejl! matome pavardes ir tl! asmenJ.!, kuriuos zinome is archeologijos istorijos 
kaip tyrinetojus ar mokslininkus. XIX a. archeologinil! tyrinejiml.! pradzia dazniausiai 
budavo senienl! rinkimas. 

XIX a. antrojoje puseje spaudoje labai pagauseja ivairiJ.! zinuCil.! apie senoves 
paminklus (27 pav.), rastus radinius. 1os pradedamos skaiciuoti simtais, tad ne
nuostabu, kad pacioje amziaus pabaigoje jau pradedamos sudarineti archeologines 

374 OoKponcKIDi: <:D. B. ApxeoJiorwiecKaH KapTa KoneHCKOH ry6epmrn. BHJihHO. 1899. C. 8-9. 
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28 pav. Vilniaus pilies vaizdas apie 1870 m. J. Cechoviciaus nuotr. (Vilniaus pilis senose 
fotografijose . Vilnius. 1995. P. 9) 

bibliografijos. Faktologinis archeologines informacijos kaupimo periodas ejo i 
pabaigq. Siuo metu archeologineje fiksacijoje pradetas naudoti fotoaparatas. IS 
pradzi4 fotografuoti zymesni paminklai (28 pav.), veliau- archeologiniai dirbiniai, 
pagaliau - kasinejimai. 

Labai pagausejus lietuviskosios archeologines informacijos, ji pradejo pra
siskverbti ir i uzsieni. Suomi4 archeologas Johanas Reinholdas ASPELINAS (Johannes 
Reinhold Aspelin) (1842 08 01-1915 05 29), laikomas Suomijos archeologijos kureju, 
atskirai Lietuvai skirt4 darb4 nera parasrts, taciau Lietuvos archeologijos medziagq 
jis panaudojo leisdamas graZ4 leidin! apie siaures fin4 - ugr4 senienas, pavadintq 
,Siaurini4 finourg4 senienos"375 

• Pagal dirbinius plat4 Siaures ryt4 Europos regionq 
J. R. Aspelinas stengesi skirstyti i kelias sri tis, kuri4 viena buvo baltiska -lietuviska376

• 

Siame leidinyje yra net 18 grazi1.1 iliustracij4 radini4, surast4 Lietuvoje, paimt4 is 
Ermitazo Peterburge, Varsuvos bei Kur5o muziej4. Tik is sio darbo pazistame dvi 
romeniskas, emale puostas seges is N e m u n e I i o R a d v i I i s k i o377 bei keletq 
dirbini4 is Ad aka v o pilkapi4 ir kt.378 • Siaip J . R. Aspelinas domejosi ne vien tik 
suomi1.1 - ugr4, bet ir Rusijos siaures bei Sibiro archeologiniais ir etnografiniais 
paminklais. Jo pateikti grazus radiniai is Lietuvos prisidejo prie jos senien4 pagar
sinimo uz Lietuvos rib4. 

Svarbiausios publikacijos 
Antiquites du Nord Finno- Ougrien. Helsingfors. 1877- 1884. T 1-5. 

375 Aspelin J. R. Antiquites du Nord Finno-Ougrien. Helsingfors. 1877-1884. T. 1-5. 
376 Rimantiene R. Akmens amzius Lietuvoje. Vilnius. 1984. P. 6. 
377 Aspelin J. R . Antiquites du Nord Finno-Ougrien. Helsingfors. Nr. 1883, 1884. 
378 Ten pat. Nr. 1884, 1886-1890, 1893. 
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ZIGMUNTAS GLIOGERIS 

Daug prisidejo tyrinedamas Lietuvos 
praeiti lenkq geografas, istorikas bei 
archeologas Zigmuntas Janas Alfredas 
Gliogeris (Zygmunt Gloger) (1845 11 03 
Kamionce Podliskyje (Lenkija)- 1910 08 
16 Jezeve (Lenkija). Lenkijoje isleistos 
bent kelios plaCios jo biografijos, tad jo 
darbai kaimynams gerai zinomi. Lietuvoje 
Z. Gliogeris maziau zinomas greiciausiai 
del to, kad didzioji jo gausi4 darbq dalis 
buvo skirta Lenkijai. Gime jis slektos 
Jano Gliogerio ir Marianas Michalinos 
Voyno seimoje. 1865-1868 m. studijavo 
teistt Varsuvos aukstosiose mokyklose ir 
Krokuvos universitete. Varsuvoje su
organizavo pirmqjq krastotyros draugijq 
ir buvo jos pirmininkas (29 pav.). Jezeve 
valde 840 ha zemes. Kartu su zmona 
A. A. Jelska-Glioger, kiiusia is Zamosces 
prie Minsko, jis surinko daug muziejiniq 
eksponatq. Nuo jaunystes Z. Gliogeris 
domejosi etnografija. Spausdino jvairius 
straipsnius apie istorijq, etnografijq, 
1900-1904 m. isleido 4 tom4 ,Senosios 
Lenkijos iliustruotq enciklopedijq", dau
gyby kitqleidiniq. Z. Gliogeris buvo labai 
darbstus, miegodavo po 5 valandas, neke
liavo po liZsienius, nedalyvavo baliuose379

• 

29 pav. Zigmuntas Gliogeris 
(P. Kulikausko asmeninis archyvas) 

Sistemingai keliaudamas po Lenkijq jis ieskojo priesistoriniq stovyklavieci4, jq 
medziagq skelbe spaudoje. Nuo 1870 m. iki mirties ukininkavo Jdeve. Mire irgi 
Jezeve nuo kraujo uzkretimo po rankos amputacijos. Testamentu Z. Gliogeris paliko 
rinkinius Varsuvos bei Krokuvos muziejams bei bibliotekoms380

• 

Z. Gliogeris buvo tyrinetojas, archeologijq vertinys kaip vienq is saltiniq tautos 
praeiCiai pazinti. Etnografini4 studij4 tikslais jis du kartus keliavo Nemunu nuo 
Gardino zemyn iki Jurbarko, sustodamas pakrantese ir jas nuodugniai tyrinedamas. 
Jis pirmas atkreipe demesi i Nemuno pakrantese daugyby islikusiq akmens amziaus 
ir velesni4 laik4 gyvenvieci4. Smelynuose rado jvairiausiq titnago dirbini4, puodq 

379 Pojnarowa-Kutrzeba A. Gloger Zygmunt. Polski slownik biograficzny. Wrodaw
Krak6w-Warszawa. 1959. T. VIII/1. Z . 36. S. 80. 

380 Ten pat. P. 81. 
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sukil!, degto molio, ugniavieCiq pedsakq, kaulq ir kt. gyvenvietems buding4 radiniq, 
kuril! anuomet buta daug. Visq surastq Nemuno pakrantese medziagq atidziai rinko 
ir aprase savo kelioniq uzrasuose, spausdintuose Lenkijoje ejusiame archeologijos 
zurnale ,Archeologines zinios" 381

• Straipsnyje Z. Gliogeris pa:lymi, kad Nemuno 
krantus jis pirmq kartq aplanke 1871 m. Liskiavos ir Druskininkq apylinkese. 
Patenkintas sios isvykos rezultatais 1872 metais jis tris kartus bir:lelio, rugsejo ir 
spalio menesiais ir 1899 m. laiveliu ir pesciomis keliavo nuo Gardino iki Kauno, 
noredamas pakartotinai istirti kai kurias vietoves. Z. Gliogeris apraso konkrecias 
vietas nuo Gardin a iki Kauno, kuriose jis aptiko akmens amziaus gyvenvieCi4liekanq. 
Pavyzdziui, Baltasiskese prie Druskininkq 1872-1903 m. tris kartus aplanke cia 
buvusiq gyvenviety ir surinko iki 2000 dirbiniq382 (30 pav.). Tuos dirbinius, kurie 
atkreipe jo demesi ar buvo dailiai padirbti , Z. Gliogeris a prase, pateike j4 iliustracijq. 
Dirbiniai yra labai gerai nupiesti ir puikiai atpazistami. Didziuly akmens amziaus 
gyvenviety Z. Gliogeris aprase Gailiunuose, kur surinko apie 1000 nuoskalq ir graziq 
dirbini4383

• Straipsnyje jis kelia aplankytq teritorijq apgyvendinimo klausimus, sam
protauja apie gyventojq verslus. Z. Gliogeris pa:lymi, kad tarp Gardino ir Kauno jis 
aplanke 16 akmens amziaus gyvenvieciq, bet jq galejo buti ir daugiau. Rinkdamas 
vejo pustomuose smelynuose titnago dirbinius, jis mate ir Nemuno pakrantese 
stuksanCius piliakalnius- Liskiavos, Rumboniq, pazymedamas, kad akmens amziaus 
gyvenvietes nuo jq tera nutolusios tik ,kelis varstus". Apie tq paciq keliony upe, 
sutrumpinys ir perdirbys, Z. Gliogeris spausdino savo kelioniq monografijoje ,Upiq 
s!eniais"384

• Gana smulkiai aprasys savo surinktus radinius, jis lygina juos su Lenkijoje 
randamais tos pacios rusies radiniais, bando rekonstruoti net priesistoriniq laikq 
sodybq. Namai esq turejo buti statomi is molio ir medzio. Panemunes gyventojai 
buvo zvejai ir medziotojai, dar nezinojo zemdirbystes, nes Nemuno pakranCiq zeme 
esanti visai nederlinga. Remdamasis M. Stryjkovskiu, jis tvirtina, kad Lietuvoje zemy 
pradeta dirbti tik jai susijungus su Lenkija. Z. Gliogeris taip pat pastebi, kad titnago 
apdirbimas Lietuvoje truko ilgiau negu kituose krastuose, nes pradetas ne kartu su 
Vakarq Europos ankstyvuoju titnago apdirbimu, bet galejo pasiekti savo aukso amzi4 
net ir tuomet, kai kituose krastuose jis jau turejo pasitraukti atsiradus metalams. 
Akmens amziaus kapq Nemuno pakrantese jis neradyS. 

Z. Gliogerio didysis rinkinys, susidedantis daugiausiai is akmens amziaus radiniq, 
pateko i Krokuvos Lenkq mokslo akademijq. Kita jo rinkinio dalis buvo Varsuvoje 
ir Je:leve (Lomzos gubernija) . Cia ji aprase E. Volteris385

• Teigiamai vertindami 
Z. Gliogerio darbq turime pastebeti, kad jis neissiskyre is to meto tyrinetojq-megejq. 
Mazai demesio kreipiama i stratigrafijq, surenkami dirbiniai sumaisomi, del to sunku 
juos datuoti. Vis delta svarbiausias Z. Gliogerio nuopelnas yra akmens amziaus 

381 Gloger Z. Osady nad Niemnem ina Podlasiu z czas6w u2ytku krzemienia //Wiadomosci 
archeologiczne. Warszawa. 1873. T. I. S. 97- 124. 

382 Ten pat. P. 103. 
383 Ten pat. P. 105-106. 
384 Gloger Z. Dolinami rzek. Warszawa. 1903. 
385 Boncrep 3. Apxeonorw'-!ecKHe KOJIJieKUHH '-lacrHbiX mru B CeBepo-3arraJJJIOM Kpae. 

BIDieHCKHH BecrHHK, 1889. Hp. 269. C. 2-3. 
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30 pav. Titnaginiai dirbiniai is Baltasiskiq (Gloger Z. Dolinami rzek. Warszawa. 1903. S. 37) 
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stovyklavieci4 ir gyvenvieci4 atradimas Lietuvos upi4 pakrantese. Tai leido labai 
smarkiai praplesti archeologini4 paminkl4 ratq, pradeti tyrineti tuos laikotarpius, is 
kuri4 iki tol tebuvo pavieni4 zini4. 

Svarbiausios publikacijos 

0 naszych stacjach krzemiennych/ Biblioteka Warszawska. 1872. T. 2. S. 131. 
Osady nad Niemnem i na Podlasiu z czas6w uiytku krzemienia/1 Wiadomosci 

archeologiczne. Warszawa. 1873. T. I. S. 97-124. 
Dolinami rzek. Warszawa . 1903. S. 220. 

TADAS DAUGIRDAS 

XIX a. gale ir XX a. pradzioje Lie
tuvos archeologijos srityje darbavosi ir 
Tadas Daugirdas (Tadeusz Dowgird) 
(1852 02 27 Torbine (Rusija) - 1919 
1101 Kaune). Gime T Daugirdas susi
siekimo inzinieriaus Mykolo Daugirdo 
ir Marijos Jelenskytes seimoje tolima
me Torbine, Novgorodo gubernijoje 
(Rusija). Kilcrs is senos bajor4 seimos. 
1856 m. tevas kaip atsargos generolas 
uz vieskelio Raseiniai-Kedainiai 
tiesimq gavo Plemborgo (Raseini4 r.) 
dvarq ir jame apsigyveno. IS mazens 
jis buvo silpnos sveikatos, todel moks
lus ejo su mazesnemis ar didesnemis 
pertraukomis. Mokesi Rygoje, Peter
burge, Varsuvoje, Miunchene. Vilniuje 
studijavo piesimq Trutnevo mokykloje, 
Peterburge lanke peizaz4 skyri4 Meno 

31 pav. Tadas Daugirdas apie 1910 m. Akademijoje. Kuri laikq T Daugirdas 
(Sviciuliene P Tadas Daugirdas (1852-1919) I gyveno Varsuvoje, kur pats buvo ati-
Muziejai ir paminklai. Vilnius. 1969. P. 108) darcrs tapybos studijq, taCiau iymesniu 

tapytoju netapo. 1882 m. buvo isrinktas Kurso literaturos ir meno draugijos nariu 
korespondentu, 1885 m. - Krokuvos Moksl4 Akademijos nariu - korespondentu. 
1889 m. su savo senien4 rinkiniais jis dalyvavo Varsuvoje surengtoje parodoje ir 
apie jq yra parascrs porq straipsni4. 1891 m. pradejo bendradarbiauti ,Varpe", grizo 
i tev4 dvarq Plemborgq, Ariogalos apylinkese, kur iki 1908 m. ukininkavo (praktiskai 
uki tvarke zmona ir vyresnysis sunus Mykolas) . T Daugirdas 1900 m. dalyvavo 
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Minske vykusioje zeroes ukio parodoje ir rode lietuvi4 liaudies meno dirbinius. Jau 
1907 m. jis dirbo Kauno muziejuje konservuotoju. Mirus Kauno mokslo ir pramones 
muziejaus vedejui K. Gukovskiui, T. Daugirdas 1907 m. vasario 8 d. tapo muziejaus 
komisijos nariu, o 1909 m. sausio 23 d. buvo paskirtas direktoriumi (31 pav.). Nuo 
tad a jis mete savo Ulq, palikdamas juo riipintis savo seimq, 1908 m. persikele j Kaunq, 
pasieme savo rinkinius ir juos padovanojo muziejui. Nuo 1909 m. T. Daugirdas buvo 
Kauno miesto muziejaus vedejas. Pirmojo pasaulinio karo metu jis liko Kaune, 
saugojo muziej4. Kaune T. Daugirdas gyveno is kuklios algos, vargingame vieno 
kambario bute Rotuses aiksteje 19 nr. daugiau kaip 10 met4. Karo metais trumpam 
net buvo isrinktas Kauno burmistro padejej u. Mire nuo dziovos, palaidotas Ariogaloje 
(Raseini4 r.), seimos koplycioje. Buvo vedys Kazimierq Kaributait~t-DaskeviCiiittt is 
Likseli4, turejo vaikq: siinus Mykolq ir Vytautq. 

Anot L. KSivickio, T. Daugirdas buvo linksmo biido, mokedamas zemaitiskai, 
greitai susidraugaudavo su paprastais zmonemis. Pagrindine jo specialybe vis delto 
buvo pidimas, taciau didesnio talento tapytijis neturejo. Ukininkavimas Plemborge 
jo irgi labai netrauke. Del lesq panaudojimo senienoms jsigyti daznai budavo 
konfliktq su seima. Budamas kuklus ir draugiskas paskutiniais savo gyvenimo metais 
jautesi kiek vienisas, nes jau buvo atitri:iktts nuo sulenkejusi4 pazjstam4 dvarininkq, 
o nauj4 draug4 tarp lietuviq inteligentq taip ir nesuradys. Gyvendamas Kaune 
T. Daugirdas dekoravo kai kurias baznyCias, net Maironio buto Iubas, piese deko
racij as teatrui, padare muziejui vitrazus. 1910 ir 1914 m. dalyvavo lietuviq dailes 
parodose. Kartu domejosi lietuvi4 liaudies menu, folkloru, etnografija bei archeo
logija, turejo sukaupys nemazq bibliotekq. Mego keliauti . Plaukdamas Nemunu iS 
Alytaus iki Kauno, rinko pasakas, padavimus, etnografintt medziagq, ypac audinius 
ir juostas, marguCius, prijuostes ir kt. Keliaudamas po Lenkijq ir Lietuvq lanke 
istorines vietas, prisiklause jdomiq pasakojimq ir padavimq. T. Daugirdas plaCiai 
dalyvavo ir visuomeniniame darbe, organizavo spektaklius, pats rase ir pide spek
takliams. Rase lietuviskai, lenkiskai ir vokiskai. Karo met4 periodiniuose leidiniuose 
isspausdinta daugiau kaip 130 jo publikacijq386

• 1905 m. dalyvavo Vilniaus Seime. 
Dirbdamas muziejuje jsitrauke j lietuviq tautinj judejimq. Baigiantis pirmajam 
pasauliniam karui, kartu su J. Basanaviciumi ir A Zmuidzinaviciumi dalyvavo 
komisijoje Lietuvos veliavai nustatyti, piese miestq herbus, renge Vycio projektus. 
T. Daugirdas rase archeologinj dienorastj. Po jo mirties iki 1940 m. dienorastis 
saugotas Vytauto Didziojo universiteto RankrasCiq skyriuje. Perkelus Humanitariniq 
mokslq fakultetq j Vilniq, dienorastis atsidiire Vilniaus universiteto rankrastyne387

• 

Archeologija T. Daugirdas susidomejo 1880 m., susipaiintts su daktaru V Matlakovs
kiu, S. VitkeviCiumi, A Kirkoru, G. Osovskiu388

• 1881 m. isgirdtts apie archeologinius 
radinius, aptinkamus Jasnagurkoje (Paluknyje), pradejo archeologinius kasinejimus 

386 Girininkas A. Tad as Daugirdas ir Kaunas I Kauno istorijos metrastis. Kaunas. 1998. 
T 1. P. 102. 

387 Vilniaus universiteto bibliotekos Rankrasciq skyrius, F 1-397, 398. 
388 Girininkas A. , Skiudaite A V. Dekingumas Tadui Daugirdui/ ZemaiCiq praeitis. Vilnius. 

1990. T 1. P. 18. 
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pats. Nuo to laiko T Daugirdas tapa archeologu. Savo tyrinejimq rezultatus jis skelbe 
to meta lenkq spaudoje, Kurso literatiiros ir rneno draugijos leidiniuose. 1889 m. 
archeologinius kasinejirnus T Daugirdas yra vykdys ir Lenkijoje. Cia T Daugirdas 
pirmasis tyrinejo bronzos epochos pilkapius su luzitenq kerarnika Lenkijoje (Bqk6w 
Dolny, Lovico paviete ) 389

. Vasarq, keliaudarnas po Lietuvq, jis rinko savo 
archeologin9 ir etnografiny kolekcijq, kurioje 1907 m. buvo 464 akmens d!rbiniai, 
621 zalvario, 324 gelezies, 15 sidabro, 29 gintaro, 7 stiklo ir 302 rnolio dirbiniai bei 
20 kitq eksponatq - is visa 1772 dirbiniai390

• 

T. Daugirdas buvo labai kruopstus, kasinedavo visq dienq. Ekspedicijoje 
dalyvaudavo ivairiq sveciq, butinai geras virejas. Tyrinedamas kapus jis gana detaliai 
aprase griauCiq padeti, radinius , visa tai nupiek Jo pidiniai pagal fiksavimo 
kruopstumq yra savotiskas etalonas ir rniisq dienomis (32 pav.). Skelbdamas 
kasinejimq medziagq jis pateikdavo gausias iliustracijas, o tai tuo laiku buvo nauja 
ir mazai kur naudoja111a. Savo platesniq tyrineji1114: rezultatus T Daugirdas gana 
greitai publikuodavo. Liko nepaskelbti tik jo s111ulkesni tyrinejirnai bei paskutiniai 
jo kasinejirnai Laukiskiuose ir Seredziuje391

• Artimesniq ir toli111esniq apylinkiq 
ivalgyrnq metu T Daugirdas rinko medziagq apie ivairius archeologinius parninklus, 
kuri po truputi buvo skelbiama. 

T. Daugirdas sekmingai toliau vadovavo Kauno 111iesto 111uziejui, kuria111 jis 
padovanojo visq savo archeologini rinkini, tuo metu didziausiq tarp privaciq tokio 
pobudzio rinkiniq Lietuvoje. Cia jo darbas neapsiribojo vien tik archeologija. Su 
lietuviskais eksponatais jis dalyvavo parodose Peterburge, Vilniuje. 1914 rn. kovo 
11 d. muziejaus tarybos nutarimu jis buvo komandiruotas i Kionigsbergq, lsruti ir 
Krokuvq susipazinti su ten esanciais muziejais ir jq darbu. Sios komandiruotes metu 
jis dalyvavo Lenkijos muziejq direktoriq suvaziavime, vykusiame 1914 111. balandzio 
menesi Krokuvoje, kur perskaite pranesi111q a pie rnuziejq392

• Pirrnojo pasaulinio karo 
metais T Daugirdas saugojo muziejaus rinkinius, riipinosi, kad jie nebiitq isve:lti i 
Lenkijq. 1919 111. geguzes 28 d. ikurus Valstybiny archeologijos komisijq, tapa jos 
pirmininku. Nepaisant silpnos sveikatos, aktyviai dalyvavo komisijos posedziuose, 
ragino vyriausyby steigti Tevynes pazinimo draugij q. J oj e turejo biiti 5 skyriai: archeo
logijos, etnografijos ir etnologijos, karo, gamtos ir liaudies meno. 

Norsjokiq apibendrinanCiq darbq archeologijos klausimais T Daugirdas ir nepa
rase, nesprende istoriniq problernq, taCiau jo kasinejimai, medziagos publikavimas, 
muziejine veikla ir kitus skatino kruopsCiai ir riipestingai tyrineti ir saugoti senoves 
palikimq. 

389 Kostrzewski J. Zarys rozwoju bada11 prehistorycznych w Polsce w latach 1875- 1925/ 
Krakow. 1927. S. 8. 

390 Butrimas A. Archeologiniai rinkini ai Kauno gubernijos dvaruose (M. Brensteino 
duomenimis)/ Jaunqjq muziejininkq konferencijos , Muziejai ir jq kolekcijos" pranesitnl! 
tezes. Vilnius. 1987. P. 13. 

391 Puzinas J . Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje XIX a. gale ir XX a. pradzioje/ Senove. 
Kaunas. 1935. T I. P. 183. 

392 Katilius A. Tadas Daugirdas ir Kauno muziejus/ Jaunqjq muziejininkq konferencijos 
, Muziejai ir jq kolekcijos" pranesimq tezes. Vilnius. 1987. P. 16. 
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32 pav. Tado Daugirdo piestas Jasnagurkos kapas Nr. 9 (Pamiqtki z czas6w 
przedhistorycznych na Zmujdzi. Mel:Zyn-Kapas pod Jasnog6rkq. (Ciqg dalszy) . Opis robot 

dokonanych w roku 1882 I 1883 przez Tadeusza Dowgirda I Pamiytnik fizyjograficzny. 
1887. T VII. Dzial IV Tab. II) 
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Kasinejimai (Lietuvoje) 

1881, 1882 ir 1883 m. P a 1 u k n y j e 
(1 as nag u r k o j e) (Raseini4 r.) istirta 
17 kap4 su IX-XI a. ikapemis. 

1884 ir 1886 m. kasinetas I m b a r e s 
(Kretingos r.) pi1iaka1nis. 

1884 ir 1885 m. Vis de r g i 4 (Siauli4 r.) 
pilkapyne is apie 25 sampi14 istirti 8 pil
kapiai su griautiniais II-IV a. ir i sampi1us 
sukastais XV-XVI a. kapais, rasta akini4 
segi4, imovini4 kirvi4, adat4, juostini4 ap
va1iais galais apyranki4. 

1885 m. T i t v y d i s k e s (Ke1mes r.) 
senkapxjeiStirti 6XV-XVI a. griautiniaikapai. 

1885 ir 1886 m. I m b a r e s (Kretingos r.) 
kapinyne istirti 2 griautiniai ir 3 degintiniai 
kapai, datuojami X-XI a. (33 pav.). 

1886 m. D a r b u t 4 (Raseini4 r.) 
pi1iakalnio aikste1ej e istirtas 86,5 m 2 

p1otas, aptiktas iki 1 m storio ku1turinis 
s1uoksnis su XIII-XIV a. radiniais. 

1887 m. G i 1 v y c i 4 (Siauli4 r.) 
pilkapyne, kuriame buvo 17 sampil4, istyre 

33 pav. Tado Daugirdo archeologinio 
dienorascio lapas su lmbares kapinyno 
tyrinetlj plotlj planu (Dziennik badan 

archeologi=ych// VUB RS F. 1-397. P. 187) 

vienq pi1kapi, rado suardyt4 II- IV a. kap4 liekan4 su bronzinemis segemis. 
1887 m. K u r s i 4 (Ke1mes r.) pi1kapyne, kuriame buvo 14 sampi14, istirtas 

vienas pi1kapis, rasta II-III a. dirbini4 is suardyt4 kap4. 
1887 m. P a k 1 i b a k i 4 (Ke1mes r.) kapinyne atkasti zmogaus griauciai, 

apjuosti akmen4 vainiku, su V-VII a. radiniais. 
1909 m. D u k s t o (Ignalinos r.) pilkapyne, kuriame buvo daugiau kaip 100 

sampi14, istirtas vienas pilkapis su sudegint4 mirusi4j4 kapais (34 pav.). 

34 pav. Pilkapis DilkSto apylinkese 1908 m. 
(Dziennik badan archeologicznych// VUB RS 

F. 1-398. P. 89) 

1911 m. statant pastatq aptikta
me L a u k s v y d 4 (Kauno r.) ka
pinyne istirta 14 griautini4 III-IV a. 
kap4 su sio 1aikotarpio ikapemis. 

1884 m. zvalgytas T o 1 i s i 4 
(Kelmes r.) pi1kapynas ir senkapis, 
surinkti radiniai is pavirsiaus. 

1885 ir 1886 m. :lva1gytas vejo 
pustomas Pat u m sa 1 i 4 (Te1Si4 r.) 
senkapis, surinkta apie 40 ivairi4 
akmens amziaus bei XV-XVI a. 
radini4. 

1888 m. :lva1gytas G r i e z i 4 
(Pasvalio r.) pilkapynas. 
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Svarbiausios publikacijos 

Pamiqtki z czas6w przedhistmycznych na Zmujdzi. Meliyn kapas pod Jasnag6rkql 
Pami~tnik fizyograficzny. Warszawa. 1886. T VI. S. 18-22; 1887. T VII. S. 3-28. 

Pamiqtki z czas6w przedhisto1ycznych na Zmujdzi. Meliyn kapas w folwarku 
Wizdergi. Opis robot dokonanych w roku 1884 i 18851 Pamir:tnik fizyograficzny. 
Warszawa. 1888. T VIII. S. 1- 15. Tablica VIII. 

Pamiqtki z czas6w przedhistmycznych na Zmujdzi. Opis cmentarzyska i pilkalnia w 
Imbara ch oraz robot dokonanych w roku 1885 i 1886! Pamir:tnik fizyograficzny. 
Warszawa. 1889. T VIII. S. 3-11. 

0 drewnich mogilach ksr:iecych z czas6w przedhistmycznych na Zmujdzi II Wisla. 
Warszawa. 1889. T III. Nr. 10. S. 380-389. 

Mapka archeologiczna okolicy Naddubiskiej ad miastieczka Betygoly do okolicy 
Swwilly/ P1zeglqd histo1yczny. Warszawa. 1909. S. 361- 366. 

EDUARDAS VOLTERIS 

XIX a. devintajame desimtmetyje 
archeologinius tyrinejimus Lietuvoje 
pradejo vykdyti Eduardas Volteris 
(1856 0319 Rygoje (Latvija) -19411214 
Kaune ). Tai labai issilavinys zmogus: 
kalbininkas, baltistas, tautosakininkas, 
etnografas, literatiiros istorikas ir 
archeologas. E. Volterio darbus archeo
logijos srityje akivaizdziai galima dalyti 
i dvi dalis: veiklq Rusijos imperijoje ir 
nepriklausomoje Lietuvoje. Antroji jo 
veiklos dalis bus aptarta kalbant apie 
nepriklausomos Lietuvos archeolo
gijq. E . Volteris gime Rygos priemies
tyje, suvokietejusio Jatvio vaistininko 
seimoje. Pradzios mokslus ejo bazny
tineje mokykloje. 1875 m. baig((s Rygos 
gubernijos gimnazijq, isvyko mokytis i 
Leipcigo (Vokietija) universitetq, ku
riame studijavo kalbotyrq, slavq fi
lologij q ir filosofij q. Studijuodamas 
susidiire ir su baltq kalbomis, kurios 
buvo biitinos slavistikos studijoms. Cia 
jam padejo A Briukneris. 1877- 1880 m. 

35 pav. Eduardas Volteris (C. 0. Bulbos 
nuotr. Sankt Peterburge-LIIR Nr. 39832) 
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E. Volteris gilino studijas Tartu universitete, kur daugiau demesio skyre rusq 
literaturos studijoms, studijavo Maskvos ir Charkovo universitetuose. 1881 m. jis 
studijas tyse Peterburgo universitete, kur 1883 m. apgyne filologijos disertacijq apie 
gramatiny giminy. Studijuodamas jis ne kartq vyko i komandiruotes i Vienq, Prahq, 
Belgradq, Zagrebq tobulinti kalbotyros zini4, lankesi Kionigsberge. lgijys slav4 
filologijos magistro laipsni, 1885- 1917 m. ejo Peterburgo universitete Slavistikos 
katedroje privat. docento pareigas (35 pav.). Nuo 1887 m. dirbo ir Mokslq Aka
demijos bibliotekininku. Siose pareigose isbuvo beveik 30 metq. 1904 m. jis 
paskiriamas dar ir lietuviskq knygq cenzoriumi. Peterburgo universitete E. Volteris 
deste bibliografijq, lietuviq kalbos sintaksy, lietuvi4 liaudies teisy, lietuviq ir latvi4 
etnografijq, dialektologijq, lie tuviq, latviq ir prusq lyginamqjq gramatikq ir kt. Kelis 
kartus buvo isvykys i kelias , daugiausia slaviskas, Europos salis, ieskoti senqjq 
spaudiniq bei parsigabenti mokslines literaturos. Dirbdamas Peterburge jis reme 
ten studijuojancius lietuvius P. Vaicaiti, K. Bugq ir kt. Yra perspausdinys keletq sen4 
lietuviskosios rastijos paminkl4: 1886 m. M. Dauksos ,Katekizmq", o veliau ,Postily". 
Nors lietuviskam reikalui E. Volteris ir skyre daugiau demesio, taciau buvo lojalus 
carizmo salininkas ir stropiai vykde lietuviskq knygq cenzoriaus darbq. Tik po 
1905 m. revoliucijos tapo drqsesnis ir gyne lietuvisko rasto reikalus, tvirtindamas, 
kad butinos mokymo priemones lietuviq kalba Kauno, Vilniaus ir Suvalkq guber
nijose. Nepaisant kai kuri4 priestaravim4, Lietuvai jis turejo daug sentiment4. 
Mokejo lietuvi4 kalbq, 1907 m. istojo i Lietuvi4 mokslo draugij q ir paaukojo jos 
bibliotekai daugiau kaip 1000 knygq. Stengesi lituanistika sudominti ir kit4 saliq 
mokslininkus. 

Jau 1883 m. remiamas Imperatoriskosios geografijos draugijos E. Volteris pirmq 
kartq atvyko i Mazqjq Lietuvq, keliones metu rinko etnografiny medziagq, lietuviq 
kalbos tarmes Klaipedos kraste, lankesi Kursiq Nerijoj e, Priekuleje, Drevernoje, 
Pakranteje, Kivyliuose. Apkeliavo visq Klaipedos krastq, susipazino su Kionigsbergo 
universiteto profesoriumi A. Becenbergeriu, vyskupu A. Baranausku, kaupe 
archeologinl( medziagq. A. Becenbergeris ji ir ismoke archeologines medziagos 
rinkimo metod4. Uzsimenama, kad jau 1883 m. jis dalyvavo Sernq (Klaipedos r.) 
kapinyno kasinejimuose393 . 1885 m. i Lietuvq jis atvyko antrq kartq, lietuvi4 kalba ir 
etnografija domejosi SvenCioniq apylinkese. Ne visi lietuviai i jo darbus ziurejo 
palankiai, ji laike caro pasiqstu snipu. J o darbq teigiamai vertino A. Becenbergeris, 
kuris stebejosi jo sugebejimu patraukti zmones, igyti jq pasitikejimq. 1886-1887 m. 
E. Volteris keliavo po Zemaitij q, uzrasinejo padavimus apie zymesnius piliakalnius. 
Kelioni4 metu lanke ivairias vietoves: Raseinius (Pakranteje ), Mazeikius (Kivyliuose) 
ir kt., surinko medziagq apie M. ValanCiq, S. Daukantq. Bene zymiausias to meto jo 
archeologinis atradimas yra 1887 m. vasarq kartu su J. Dioringu lokalizuota 853 m. 
rasytiniuose saltiniuose minima Apuo!es pilis to paties pavadinimo kaimo pilia
kalnyje394. Zinodamas Zemaitijos piliakalnius bei vietoves, jis pabande lokalizuoti 

393 Tamulynas L. A. Bezzenbergerio archeologiniai tyrinejimai K.Iaipedos kras te/ Lietuvos 
archeologija. Vilnius. 1998. T. 15. P. 276. 

394 Zabiela G. Eduardo Volterio archeologine veikla Zemaitijoje/ Zemaiciq praeitis. 
Vilnius. 1993. T. 2. P. 72. 
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XIII a. dokumentuose minimas kursiskas vietoves. Gri:l<(s i Peterburgq skaite 
pranesimus apie savo keliones, spausdino straipsnius. Jvairiose Lietuvos vietose 
E. Volteris surinko apie 300 dainq, 1000 pasakq, 2000 smulkiosios tautosakos. 

Peterburgo archeologines komisijos pasiqstas 1888- 1889 m. rinko duomenis a pie 
Lietuvos archeologinius paminklus pietineje Lietuvos dalyje. Kelioniq metu kasinejo 
pilkapius Nemunaicio, Trakq, Lydos ir Marijampoles apskrityse. IS visa istyre apie 
210 kapq. Trumpas ataskaitas apie savo kasinejimus skelbe to meta archeologineje 
bei populiarioje spaudoje. Deja, jose tera pa:lymeta tik kur ir kiek iskase pilkapiq, 
kiti aprasymai labai skurdus. Apie E. Volterio archeologinius tyrinejimus 1889 m. 
yra ras<(s ,Varpas"395 • Su archeologijos problemomis E. Volteris susipazino gana 
anksti, jau dalyvaudamas Rusijos IX ir X archeologq suvaziavimuose. Straipsnius 
apie keliones spausdino rusq, latviq, vokieciq ir lietuviq kalbomis. E. Volterio archeo
loginio domejimosi ratas gana platus. Tai pilkapiai, piliakalniai, pilys, paminklq 
apsauga. TaCiau ikikariniai jo kasinejimai Lietuvoje buvo gana riboti, trumpi, truko 
tik porq vasarq. Ve!iau E. Volteris nutolo nuo archeologijos, daugiau demesio 
skirdamas senajai literaturai bei istorijai. Susikurus nepriklausomai Lietuvos valstybei 
jis vel grizo i archeologijq, taCiau apie tai toliau. 

Kasinejimai 

1888 m. A I o v e s (Alytaus r.) senkapyje istirta didzioji senkapio dalis- 150 
griautiniq XV- XVI a. kapq su ivairiomis to laikotarpio ikapemis (36 pav.). 

i 

Dl 

36 pav. EduardoVolterio padarytas Aloves kapinyno planas (Rusijos Mokslq Akademijos 
Sankt Peterburgo skyriaus archyvas. F. 178. A. 1. Nr. 108. L. 35) 

395 Apie E. Volterio archeologinius tyrinejimus Nemunaiciuose ir Trakq apylinkese/ 
Varpas. 1889. Nr. 4. P. 60. 
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1888 m. Pun i o s s i 1 o (A1ytaus r.) pi1kapyne is apie 40 sampi14 kasineti 
29 pi1kapiai su degintiniais VI-XII a. kapais. 

1888-1889 m. S 1 a bade 1 e s (A1ytaus r.) pilkapyne istirti visi 26 is akmen4 ir 
zemes supi1ti pilkapiai, kuriuose rasta griautini4 IV-V a. zmoni4 kap4 bei vienas 
degintinis kapas. 

1889 m. Dr u c min 4 (Varenos r.) pilkapyne kartu su V Sukeviciumi is1ikusius 
6 pilkapius, rado degint4 IX-XII a. zirg4 kap4. 

1889 m. Pam us i 4 (Varenos r.) pi1kapyne daugiau kaip 100 sampi14 istirti 
22 pilkapiai su VI-XII a. sudegint4 mirusi4i4 kapais. 

1889 m. V a r 1 i s k i 4 (Trak4 r.) pilkapyne is ke1iolikos sampi14 istirti 4 
pilkapiai su degintiniais VIII-X a. kapais. 

1889 m. Vie vi o (Trak4 r.) pi1kapyne is mazdaug 36 sampil4 istirti 4 pi1kapiai 
su IX-XII a. degintiniais kapais. 

1909 m. M i c k o n i 4 (Varenos r.) pilkapyne, kuriame buvo ke1i sampi1ai, 
istirti du is akmen4 sukrauti pilkapiai, kap4 nerasta. 

Svarbiausios publikacijos 
)f(MyJ(CKHe ropOJ(Hll.(8 H .apeBHHe ypo'£Hll.(8 TeJihllleBcKoro ye3J(8 I Il8Mf!TH8fl 

KHlDKK8 KoBeHCKOfi ry6epHHH H8 1888 ro.a. KoBHO. 1887. C 230-237. 
ApxeoJiorn'£eCKHe KOJIJieKL(HH '£8CTHh1X JIHL( B CeBepo-38II8J(HOM Kp8e I I 

BnJJeHCKHfi BeCTHHK.1889 12 13. Hp. 269. 
P83BaJJHHM TpoKcKoro 38MK8 I Il8MJITH8.fl KHHJKK8 KoBeHcKofi ry6epHHH H8 1890 

ro,a. KoBHO. 1889. C 181-185. 
Or'£eT HMnep8ropcxofi 8pxeoJiorn'£eCKofi KOMMHCCHH 38 1889 ro.a. CaHKr

Ilerep6ypr. 1892. C 51-52. 
0r'£er HMneparopcKofi 8pxeoJiorn'£ecxoif KOMMHCCHH 38 1882-1888 ro.a. C8HKT

Ilerep6ypr. 1893. C 319-332. 

IX ARCHEOLOGQ SUVAiiAVIMAS 
VILNIUJE 

Rusijos archeologijos mokslo pletotei dideles reiksmes turejo Maskvos ar
cheologijos draugijos ruosiami archeolog4 suvaziavimai. Jie buvo rengiami kas treji 
metai skirtinguose miestuose ir skiriami to krasto archeologijos klausimams. Iki 
Pirmojo pasaulinio karo toki4 suvaziavim4 ivyko 15 (I - Maskva, 1869; II - Sankt 
Peterburgas, 1871; III- Kijevas, 1874; IV- Kazane, 1877; V- Tbilisis, 1881; VI -
Odesa, 1884; VII - Jaroslavlis, 1887; VIII - Maskva, 1890; IX- Vilnius, 1893; X
Ryga, 1896; XI - Kijevas, 1899; XII - Charkovas, 1902; XIII - Jekaterinoslavas, 
1905; XIV- Cernigovas, 1908; XV- Novgorodas, 1911). Eilinis XVI suvaziavimas 
buvo numatytas Pskove 1914 m., taCiau del prasidejusio karo nebeivyko. Tarp visas 
Rusijos archeolom suvaiiavim4 buvo surengta dar keletas apygardini4 suvaiiavim4 
Jaroslav1yje, Tvereje, V1adimire ir kt. Suvaziavimuose archeo1ogija buvo suprantama 
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placiai, pagal ano meto sio zodzio reiksmy. Skaityti ir publikuoti pranesimai ne tik 
is, miis4 supratimu, grynosios archeologijos (neretai jie sudan~ mazumq), bet ir is 
istorijos, paleografijos, architekturos, meno, numizmatikos bei kit4 pagalbini4 moksl4 
sriCi4, baznytines archeologijos (suprantamos kaip mokslo apie baznytines senienas), 
kalbotyros, literaturos ir kt. humanitarini4 disciplin4. Suvaziavimuose gausiai 
dalyvaudavo ivairi4 sriCi4 mokslininkai, tyrejai megejai, tuometines valdzios atstovai, 
kartais ir gana auksto rango, iymus uzsienio tyrinetojai. Tokiu budu Rusijos archeo
logijos suvaziavimai buvo humanitarini4 moksl4 kongresai. Besikaitaliojanti j4 vi eta 
turejo padeti p!etoti siuos mokslus Rusijos imperijos stiprinimo kryptimi vietose, 
del ko suvaziavime vyraudavo to regiono istorijos ir archeologijos tematika. Suvazia
vimuose daugiausia buvo kalbama rusiskai, nors naudotos ir populiariausios Europos 
kalbos, ypac vokieCi4 ir pranciiz4. Daug reiksmes juose buvo skiriama prane8im4 
leidimui, kurie po suvaziavimo pasirodydavo suvaziavimo darbuose. Pastan1j4 
iseidavo 1-4 tomai ( daugiausia 2) po kiekvieno suvaziavimo. Suvaziavimus rengdavo 
specialiai tam sudaryti parengiamieji komitetai, kurie rinkdavo lesas, organizuodavo 
kasinejimus, parodas, leido knygas. Rusijos archeologijos suvaziavimai gali buti 
nagrinejami ivairi4 moksl4 raidos aspektais. Aptariant IX suvaziavimo Vilniuje 
darbus bei reiksmy pasirinktas tik siauras ir konkretus archeologijos (dabartine 
prasme) aspektas, visa kita del medziagos gausumo paliekant ateities tyrine
jimams. 

Archeolog4 kongres4 organizavimo ideja kilo iymiam rus4 archeologui grafui 
Aleksejui Uvarovui (1825-1884). Dar 1864 m. jis drauge su kitais ikure Maskvos 
archeologijos draugijq ir istorijos muziej4. A. Uvarovas tyrinejo pilkapius Vladimiro 
ir Maskvos gubernijose, pradejo tyrineti seniausius graik4 miestus- Olbijq, Cherso
nesq, Skit4 Neapoli, kai kurias akmens amziaus gyvenvietes, parase daugyby 
mokslini4 straipsni4 ir didziuli 2 tom4 darbq: , Rusijos archeologija. Akmens 
periodas"396 • Carui Aleksandrui II Jeidus , 1867 m. buvo sudarytas parengiamasis 
komitetas Rusijos archeolog4 suvaziavimui parengti. Ji sudare ivairi4 mokslo istaig4 
ir archeologijos draugij4 atstovai. Parengiamojo komiteto nariai ir kit4 mokslo istaig4 
atstovai sudare Archeolog4 suvaziavimo tarybq, kuri rinko Tvarkomqji komitetq ir 
Mokslo komitetq. Ruosiantis IX archeolog4 suvaziavimui, toks parengiamasis 
komitetas buvo sudarytas Maskvoje, o Vilniuje veike tik to komiteto skyrius. Nuta
rimas rengti archeolog4 suvaziavimq Vilniuje buvo priimtas VIII suvaziavime 
Maskvoje 1890 m. 

Garsiajam A. Uvarovui mirus 1884 m. , suvaziavimu rupinosi jo nas!e grafiene 
Praskovj a Uvarova (1840 03 28 Bobrik4 kaime (Charkovo gubernija) - 1924) 
(37 pav.). Jos tevas grafas Sergejus Scerbatovas ilgq laikq buvo vietos dvarinink4 
vadovas. Po vyro mirties P Uvarova buvo Maskvos archeologijos draugijos pirmininke 
bei archeologijos suvaziavim4 organizatore. Ji parase 174 archeologinio pobudzio 
darbus is ivairi4 sriCi4, svarbesnius - is Kaukazo archeologijos. Mire emigracijoje 
Jugoslavijoje. Del ruosiamo suvaziavimo jau 1891 m. sausio 5 d. Vilniuje buvo 
susauktas specialus pasitarimas. Parengiamojo komiteto Vilniaus skyriui pavesta 

396 YBapoB A. C. Apxeorronm Poccrm. KaMeHHbiH rrepHO,ll . MocKBa. 1881. T. 1-2. 
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vadovaut i generolui leitenantui 
A. Tirtovui. Nariais buva paskirti 
Vilniaus muziejaus direktarius F. Pa
krovskis, arcbeagrafines kamisijas 
pirmininkas ir jas nariai: J. Krackavs
kis,J. Spruogis, F. Dabrianskis, K. Snit
ko ir V PlosCianskis397

. 1891-1893 m. 
parengiamaja kamiteta Vilniaus 
skyrius posedziava net 16 kart4, 
spr((sdamas ivairius organizacinius 
klausimus. Pasedzil! protakalai buva 
paskelbti398

• Taip antraja pasedzia 
metu 1891 m. gruadzia 7 d. buva pa
tvirtintas klausimynas, renkant dua
menis apie siaures vakar4 krasta 
(taip tua metu vadintas Pabaltija 
gubernijas, tarp ill ir Lietuva) archea
logijos paminklus bei radinius399

• Si4 
posedzi4 metu buva skaitami archea
logijos tematikas referatai. IS visa jq 
perskaityta 12, dalies tekstai irgi 
paskelbti , Parengiamaja kamiteta 
darbuase". 

IX archealagl! suvaziavimas Vil
niuje tureja didziul(( reiksm(( Lietu

37 pav. Praskovja Uvarova (Jie6e.n:eB r. c. 
11cTopnn oTe'!ecTBem-roi1 apxeonornn. CaHJcr

DeTep6ypr. 1992. C. 305. <PoT. 40) 

vos archeologijas maksla vystymuisi. Jam besiruasiant kraste smarkiai suintensyveja 
archeolaginiai tyrinejimai. Vilniaus senien4 muziejuje surengtas parodas, isleista 
nemazai leidiniq. Platus makslininkl! ratas tureja progas kazkiek pazinti ne vien 
Lietuvas archealagijas paminklus, bet ir krasta istarijq bei kalbq. Suvaziavima tikslas 
buvo patikrinti Jig sial surinktas zinias a pie krasta archealaginius paminklus, padaryti 
bandamuasius kasinejimus, sudaryti archealaginius zeme!apius ir rinkti zinias apie 
privaCias kalekcijas. Ruasiantis suvaziavimui buva nutarta surinkti zinias apie kraste 
esancius archealaginius paminklus ir paruasti archealagini zemelapi bei atlikti 
archealaginius tyrinejimus. Si darbq atlika F. Pakravskis. Ja darbai archealagijas 
srityje ir siandien yra pagrindine medziaga XIX a. pabaigas Lietuvas archealagijas 
makslui pazinti. Parengiamaja kamiteta iniciatyva F. Pakravskis atlika archealagi
nius tyrinejimus rytineje Lietuvas dalyje, isspausdina keletq straipsni4, paruase 
trij4 gubernij4 zemelapius, surenge paradq ir isleida jas katalagq. Parada buva 
gana turtinga ir ivairi. Jaje buva daug ekspanat4 is Vitebska, Minska, Valynes bei 
kit4 Rusijos vietl! bei is Lietuvas. IS buvusi4 rinkini4 paminetini parodaje buv(( 

397 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medziaga. Kaunas. 1928. P. 27. 
m TpyJJ:bi BHJieHcKoro oT.n:eneHH5! MocKOBCKoro ne.n:napnTeJibHOro KOMHTeTa no ycTpo.HcTBy 

B BHJibHe apxeonorwrecKoro cbe3.n:a. BnmHa. 1893. C. 3-170. 
399 Ten pat. P. 27-30. 
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Imperatoriskosios archeologijos komisijos rinkiniai is 1891 m. tyrineto Liucino 
kapinyno (Latvija), iskasenos is Alsenq dvaro, Lydos ir Trakq apskriCi4 vadinamqj4 
akmeniniq kapq, taip pat E. Volterio, V. Sukeviciaus, F. Pokrovskio tyrinejim4 
medziaga, K. Gukovskio radiniai is TelSi4 ir Raseiniq apskriCiq bei grafo A Pliaterio 
rinkiniai is SvekSnos. Suvaziavimo metu dalyviams buvo parodyti Vilniaus istorijos 
ir architekturos paminklai, surengta ekskursija i Kaunq, Zapyski bei Pazaisli, kur 
buvo supa2indinti su ten esanciais garsiais architekturos bei meno paminklais. 

IX archeologq suvaziavimui buvo gana gerai pasiruosta. Komitetas issiuntinejo 
kvietimus 2ymiausiems Rusijos ir kai kuriq Europos krastq mokslininkams. Oficialai 
paskelbtuose dalyviq sqrasuose nurodyti 396 nariai ir 59 deputatai. Suvaziavimo 
protokoluose nurodytas 161 jame dalyvavys asmuo. Tarp atvykusiqjq buvo ivairi4 
mokslo istaigq, mokslo draugij4 nariq, pasiZymejusi4 praeities tyrinejimq darbuose. 
Tarp dalyvi4 buvo 51 profesorius, tarp jq D. AnuCinas, V. Antonovicius, A Miezinskis, 
S. Platonovas, A Spicynas, D . Samokvasovas. Suvaziavime dalyvavo ir uzsienio sali4 
mokslininkq: A Becenbergeris, K. Stida, A de Lojus ir kt. IS lietuviq buvo kalbininkas 
Jonas Jablonskis. Suvaziavime dalyvavo irK. Gukovskis. 

IX archeolog4 suva2iavimas darbq pradejo tarybos posedziu 1893 m. liepos 31 d. 
12 val. Vilniaus viesojoje bibliotekoje, pirmininkaujant grafienei P. Uvarovai. Posedyje 
isrinktas suvaziavimo komitetas, kurio pirmininku isrinktas J. Krackovskis. 
Suvaziavimo darb as vyko skyriais pagal atskiras disciplinas: 1. Archeologija; 2. Istorija, 
geografija ir etnografija; 3. Menas; 4. Teise; visuomeniniai ir karo dalykai; 5. Cerkviq 
senove; 6. Kalbos ir krasto paminklai; 7. Klasikine ir bizantine senove; 8. Slavq ir 
lietuvi4 senove; 9. Ryt4 senove; 10. Archeologijos paminklai. Siuose skyriuose buvo 
isskirtos dar atskiros sekcijos (is viso 25) . Pats suvaziavimas pradejo darbq rugpjuCio 
1 d. 16 val. iskilmingomis pamaldomis katedros cerkveje. Pirmasis posedis vyko Vil
niaus pirmosios gimnazijos akt4 saleje. Cia buvo perskaitytas imperatoriaus leidimas 
tokiam suvaziavimui vykti, sugiedotas Rusijos imperijos himnas. Imperatorius 
Aleksandras III suvaziavimo darbams isleisti paaukojo 5000 rb, sosto ipedinis, 
busimasis imperatorius Nikolajus II - 2000 rb. Uz tai imperatoriskajai seimai buvo 
pasiqsta dekingumo depesa. Suvaziavimo dalyviams buvo pateikta parengiamojo 
komiteto atlikt4 darbq ataskaita ( daugiausia -leidiniq). RugpjuCio 2 d. ivyko bendras 
susirinkimas, po kurio darbas prasidejo skyriuose. RugpjuCio 3-5, 7, 9, 11-13 ir 14 d. 
prandimai skaityti rytiniuose bei vakariniuose posedziuose (kartais ir dienq). 
RugpjuCio 10 ir 13 d. ivyko bendri susirinkimai. 

Suvaziavime turejo buti perskaityta per 150 pranesim4, is visa apie 80, archeo
logijai skirti 24 prandimai400 • Kiti pranesimai dellaiko stokos liko neperskaityti. 
Nezymi pranesim4 dalis liete Lietuvos archeologijq, istorijq bei kalbq. 

Latvijos vokietis Augustas Bylensteinas skaite pranesimq apie Apuoly401 
, kuriame 

pagal istorinius saltinius aptarta Apuoles vieta, pabreziama, kad kursiai yra ne 

400 Sadauskaite I. Rusijos archeologl! IX suvaziavimas// Mokslas ir gyvenimas. 1963. 
Nr. 7. P. 14. 

401 Bielenstein A. Le village d'Apoule (Opoule) dans le gouvernement de Kowno et Ia 
ville finnoise Apulia I Tpy)J;:&I IX apxeonorn"'!ecKoro coe3Aa n BHmHe. MocKna. 1895. T. 1. 
c. 62-80. 



LJETUVOS ARCHEOLOGIJOS ISTORIJA (iki 1945 m.) 127 

suomiai. Kalbininkams skirtas A. Kociubinskio pranesimas apie lietuvi4 kalbq ir 
rus4 senovcr, kuriame nurodoma, kad lietuviai prie Baltijos juros apsigyveno 
laikotarpiu po Kr. A. Becenbergerio pranesime apie Rytprusi4 archeologinius 
paminklus padaryta isvada, kad Ryt4 Priisijajau 5000 m. pr. Kr. buvo lietuvi4 gimini4 
apgyvendinta ir kad siena tarp priis4 ir lietuvi4 visq laikq buvo toje pacioje vietoje. 
Grafas de Fliury skaite prandimq apie neolitincr stovyklq Kempuose, Gardino 
gubernijoje, kur jis aptiko daug titnago dirbini4 ir j4 dirbtuvi4. Antras jo referatas 
skaitytas apie jo tyrinetus jotvingi4 kapus. V AntonoviCius pranesime teige, kad 
trij4 period4 sistema ne visur gali biiti pritaikoma, ir tvirtino, kad Lietuvoje bronzos 
amziaus visai nera buvy. N. Avenarijus vel deste savo poziiiri i vadinamqsias 
DrohiCino plombas. 

Rugpjucio 14 dienq suvaziavimas pasibaige M. Karelino pranesimu apie 
klasikines archeologijos pradziq bei V Vasilevskio - apie Vilniaus Kreivosios pities 
lokalizacijq (i& jis mane esant Boksto rajone )402

• Zodi tare grafiene P. Uvarova, o 
Vilniaus mokymo apygardos globejas N. Sergijevskis uzdare suvaziavimq. 

IX archeolog4 suvaziavimas Vilniuje buvo archeologijos mokslo katalizatorius 
kraste, taciau del didelio sios srities atsilikimo posukiliminiu laikotarpiu nesuvaidino 
to vaidmens, koki galejo. Suvaziavime pernelyg dominavo imperines idejos ir 
tendencijos, atemusios norq jame dalyvauti ne vienam krasto tyrinetojui. Aukstas 
suvaziavimo rangas irgi buvo savotiska kliutis patekti i ji archeologams megejams, 
kokie beveik be isimCi4 buvo tuometiniai Lietuvos senoves tyrinetojai. Kartu suva
ziavimas labai stimuliavo domejimqsi archeologija, kasinejimus bei archeologijos 
literatiiros leidimq. Nors cia daugiau vieno asmens - F. Pokrovskio - nuopelnas, 
taCiau jo veikla be sio suvaziavimo biit4 buvusi nejmanoma. Gal4 gale juk su
vaziavimas konstatavo to meto archeologijos mokslo plaCiqja prasme lygj Rusi
jos imperijoje, i kuri pasiziiireti ir lygiuotis buvo ne pro sali ne vienam Lietuvos 
archeologui. 

Lietuvos archeologijos klausimai buvo nagrinejami ir X Rusijos archeolog4 
suvaziavime Rygoje, kuris vyko 1896 m. Jame dalyvavo F. Pokrovskis is Lietuvos, 
kuris skaite pranesimq apie savo pilkapi4 tyrinejimus Neries baseine. Ictomus buvo 
A KoCiubinskio pranesimas apie priesistorines Lietuvos teritorijos ribas, kurios, 
anot jo, pietuose siekusios Pripetes baseinq, o rytuose - Berezinq. A. Miezinskis 
skaite pranesimq a pie stabmeldzi4 sventovcr Romuvq. Siek tiek Lietuvos archeologijos 
klausimai buvo paliesti ir kai kuriuose kituose suvaziavime skaitytuose kit4 autori4 
pranesimuose. 

Sie klausimai Rygos kongrese maziau buvo nagrinejami gal dar ir todel, kad 
pries trejus metus Lietuvos archeologijos problemas buvo nagrinejamos Vilniuje. 
Abu kongresai suvaidino svarb4 vaidmeni Lietuvos archeologijos istorijoje. Zymi4 
mokslinink4 dalyvavimas bei j4 pranesimai paruose dirvq tolesniems tyrinejimams, 
senien4 kaupimui ir atitinkam4 jstaig4 steigimui. Vel buvo sumanyta steigti Vilniaus 
archeologijos komisijq ar draugijq. Lietuvi4 kalba, istorija ir archeologija jgavo naujus 
impulsus, sulauke nauj4 tyrinetoj4. TaCiau kilcrs sumanymas vel steigti archeologijos 

402 BaCF!JieBCKHH B. r. fp;e J-!aXOl(HJIC!I BHIIeHCKHH KpHBOH 3aMOK I Tpyp;bi p;emiToro 
apxeonomqecKoro cne3p;a B BHJibHe. MocKBa. 1897. T. 2 C. 120-121. 
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komisijq dar nebuvo igyvendintas. Tik nedidelis biirelis lenkl!, norinci4 tyrineti 
Lietuvos praeiti, susibiire Vilniuje i archeologijos biireli , Kolko archeologiczne", 
taCiau didesni tyrinejimai nebuvo vykdomi, ir pasitenkinta vien senien4 rin
kimu403 . 

Svarbiausios publikacijos 
TpyJ(hi BHJieHcxoro OTJ(eJieHIIJI MocKOBCKoro neJ(BapHreJihHoro KOMHrera no 

ycrpoiiCTBY B BIIJihHe apxeoJiorii'iecxoro C'he3J(a. BHJihHa. 1893. 372 p. ir du priedai: 
170 p. (posedii11: protokolai) ir 102 p. (is }11: svarbiausia 398 pozicijL{ archeologines 
literatCtros bibliografija). 

TpyJJhl J(eBJIToro apxeoJiorH'iecxoro Cbe3J(a B BHJ1hHe. MocKBa. 1895. Tl 350 p. 
(18 straipsniLt) ir 166 p. priedas (Gardino gubernijos archeologinis iemelapis); MocKBa. 
1897. T 2. 328 p (22 straipsniai) ir 126 p. priedas (suvaiiavimo protokolai). 

FIODORAS POKROVSKIS 

Fiodoras Pokrovskis (IloKpOBCKHH <DeAOP BacHJibeBuq) (1855 m. Podolske 
(Kostromos sri tis) - 1903 08 13 Podolske (Kostromos sri tis) - iymiausias XIX a. 
pabaigos Lietuvoje dirb((s archeologas. Gime sventiko Vasilijaus Pokrovskio seimoje, 
1869-1875 m. mokesi Kostromos dvasineje seminarijoje, 1875-1879 m.- Peterburgo 
dvasineje akademijoje. 1879 m. jq baig((s dirbo Minsko dvasineje vyr4 mokykloje 
aritmetikos ir geografijos mokytoju. 1880 m. liepos 21 d. pagal prasymq F. Pokrovskis 
persikele i Vilni4 ir iki 1897 m. spalio 1 d. cia mokytojavo moter4 dvasineje mokykloje. 
1884 m. vasario 16 d. jo prasymu buvo paskirtas reorganizuoto Vilniaus senien4 
muziejaus direktoriumi, kuriuo dirbo iki 1902 m. rugsejo 20 d. (38 pav.). Pablogejus 
sveikatai, F. Pokrovskis grjzo i gimtin((. Mire ir palaidotas Podolske. Uz archeologin(( 
veiklq buvo apdovanotas Imperatoriskosios rus4 archeologijos komisijos sidabro 
medaliu, 1893 m. isrinktas Imperatoriskosios Maskvos archeologijos draugijos nariu
korespondentu. 

Atrodo, kad F. Pokrovskiui, kaip archeologui, dideles jtakos turejo jo vyresniojo 
brolio Nikolajaus (g. 1848 m.) veikla , kuris irgi mokesi Kostromos dvasineje 
mokykloje ir seminarijoje, 1870 m. tev4 noru jstojo i Peterburgo dvasiny akademijq. 
Jq baigys buvo paliktas baznytines archeologijos ir liturgikos katedroje. 1874 m. 
apgyne pro venia legendi" disertacijq ,Apie I-III a. kriksCioniskqsias sventyklas", 
tapo sios akademijos privatdocentu. 1876 m. isvyko i Vokietijq bei ltalijq, kur studijavo 
baznytiny archeologijq. Nuo 1877 m. N. Pokrovskis buvo Peterburgo archeologijos 
instituto KriksCionisk4j4 senien4 katedros vedeju, nuo 1878 m. - moksliniu 
sekretoriumi, nuo 1898 m. - sio instituto direktoriumi. 1880 m. jis apgyne magistro 
disertacijq , Senoves kriksCioni4 bazilikos kilme". 1893 m. tapo profesoriumi, bu
vo kone vis4 Rusijos istorijos ir archeologijos draugij4 narys, archeologijos 

403 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medZiaga. Kaunas. 1928. P. 34. 
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suvaziavimuose nuo 1881 m. pirmi
ninkaudavo baznytiniq senienq sky
riaus posedziams404

• N. Pokrovskio 
plunksnai priklauso nemazai bazny
tines archeologijos darbq. Rusijoje jis 
laikomas bene zymiausiu XIX a. 
pabaigos -XX a. pradzios baznytines 
archeologijos specialistu. Jo autori
tetas, be abejo, padejo F. Pokrovskiui 
sekrningai vykdyti savo tyrinejimus. 

Svarbiausias F. Pokrovskio indelis 
buvo sistemingas archeologijos ob
jektl.j kartografavimas. Besiruosdamas 
IX archeologq suvaziavimui, noreda
mas sukaupti reikalingq medziagq 
numatytiems archeologiniams zemela
piams, Parengiamojo komiteto Vil
niaus skyriaus narys J. A. Sverubo
viCius paruose specialiq anketq 
zinioms apie archeologijos paminklus 
sukaupti. Anketa paruosta labai 
kruopsCiai. Jai sudaryti buvo per:liu
reta Maskvos archeologijos draugijos 
sudaryta panasi anketa, kuri buvo 
papildyta naujais klausimais . De

38 pav. Fiodoras Pokrovskis (MMrrepaTopcKoe 
MocKoBcKoe apxeoJiorWiecKoe o6mecTBO B 

rrepBoe rr=.n:ec5!n!Jienre ero CYIUeCTBOBa:HH5! 
(1864-1914 rr.). MocKBa. 1915 . T. 2) 

simtyje anketos skyriq is viso yra 24 klausimai. Anketa buvo isspausdinta ir 
issiuntineta 2000 egzemplioriq tirazu405

. Anketos buvo issiuntinetos mokytojams, 
uredams, valsciq sekretoriams, miskininkams, dvarininkams ir apskritai inteligen
tams. Beveik puse zmoniq, kuriems buvo nusiqstos anketos, atsiunte atsakymus 
(uzpildytas anketas). Siandien Vilniaus universiteto RankrasCiq skyriuje saugomos 
934 anketos406

• Atsakymq biita labai ivairiq.Tarp jq yra ir formalaus atsirasinejimo. 
Atsiqstos anketos buvo tinkama medziaga archeologiniam zemelapiui sudaryti. Sio 
darbo Lietuvos gubernijoms (Vilniaus ir Gardino, veliau- Kauno) emesi F. Pokrovs
kis, Baltarusijos gubernijoms (Vitebsko, Mogiliovo ir Minsko)- J. Romanovas ir 
Smorodskis. Tai, kad darbas buvo uzbaigtas tik lietuviskose gubernijose,- isskirti
nis F. Pokrovskio nuopelnas. Per 6 metus jis atskirai suvaziavimo darbuose isspaus
dino 3 gubernijq archeologinius zemelapius (39 pav.), is viso apie 500 puslapiq.Tokiu 
biidu pirmq kartq Lietuvos archeologijos istorijoje buvo sudarytas beveik pilnas (triiko 

404 l1MrrepaTopcKoe MocKoBcKoe apxeonorWiecKoe o6mecTBO B rrepBoe II5!THJJ:eC5!THJieTn:e ero 
CYJ.UecTBOBaHH5! (1864--1914) . MocKBa. 1915. T. 2. C. 276-278. 

405 TpyJJ:hi BHJieHcKoro OTJJ:eJieHH5! MocKOBCKOro rre.n:BapHTeJihHOro KOMHTeTa no ycTpoll:cTBY 
B Bn:JihHe apxeoJiorWiecKoro coe3.n:a. BHJihHa. 1893. C. 22. 

406 Vilniaus universiteto bibliotekos Rankrasciq skyrius. F. 35 . 
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39 pav. Vilniaus gubernijos archeologinis zemelapis (IloKpOBClGf:H <D. B. ApxeoJIOfll'IeCKaH 
KapTa BHJieHcKo:ti: ry6epHHH. BHJibHO. 1893) 

tik Uznemunes) Lietuvos archeologinis zemelapis. J arne buvo paiymeti piliakalniai, 
pilkapiai, akmens ir metalo dirbiniai, radimvietes, pili4 vietos ir kitokie archeologijos 
paminklai bei senien4 radimvietes. Kauno gubernijos zemelapyje yra ir platus jame 
aprasom4 archeologijos paminkl4 apibiidinimas. Visi zemelapiai sudaryti 
hidrografiniu principu: paminklai suiymeti pagal upes, pradedant nuo aukstupio, 
baigiant zemupiu. Pvz., Vilniaus gubernijos zemelapis suskirstytas i penki4 upi4 
baseinus: Dauguvos, Dysnos, Neries, aukStutinio ir zemutinio Nemuno. Zemelapio 
izangoje nurodomos galimybes ir sunkumai sudarant si zemelapi, informacijos 
saltiniai: anket4 duomenys, literatiira ir archyvai. F. Pokrovskis stengesi panaudoti 
visqjam zinomq ir prieinamq iki tol pasirodziusiq archeologijos literaturq. :Zemelapyje 
nurodant paminklo vietq, nurodomi jo geografiniai duomenys ir kiek tai imanoma 
visos surinktos zinios apie salia esancius paminklus. Kiekviena vietove numeruota, 
bet tai nereiskia, kad joje yra tik vienas paminklas. Taip Dauguvos baseine nurodytos 
6 vietos, Dysnos- 22, Neries - per 140, vidurio Nemuno - 27. Tai labai vertingos 
zinios, nes daugelis F. Pokrovskio aprasyt4 archeologini4 paminkl4 siandien yra 
smarkiai pasikeit(( ar net sunaikinti, ir apie juos zinome tik is jo sudaryt4 zemelapi4. 
Aprasydamas vienus ar kitus paminklus, isnasose F. Pokrovskis nurodo literatiirq, 
jei tokia apie tq ar kitq paminklq yra. Zemelapio pabaigoje pateikiamas vietovi4 
abecelinis sqrasas ir nurodomos didesnes gyvenvietes, ties kuriomis aprasomas 
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paminklas, numeris. Tai labai palengvina norimos vietos suradimq. Pacios radimo 
vietos bei paminklai pazymeti zemelapyje, kur paminklas paiymetas sutartiniu zenklu, 
kokie tuo metu buvo naudojami fUS4 archeologiniuose zemelapiuose. Tie zenklai 
buvo tarptautiniai, patvirtinti 1874 m. Stokholmo archeolog4 kongrese. 

Be zemelapil.J:, kitas svarbus F. Pokrovskio archeologini4 tyrinejim4 baras buvo 
pilkapi4 kasinejimai. Kill! paminkll.J: rusil.J: jis beveik netyrinejo. 1892-1895 m. jis 
tyrinejo pilkapynus Ryt4 Lietuvoje (taip pat ir teritorij<J:, kuri siandien ieina i 
Baltarusijos sudeti). Nurodoma, kad is viso F. Pokrovskis kasinejo 28 pilkapynus, 
kuriuose istyre 212 pilkapi4 su IV -XII a. kapais407

• Pries pat suvaiiavim<J: F. Pokrovskis 
Janke archeologijos paminklus Vilniaus apylinkese. Apie tai Vilniaus skyriaus 
posedziuose jis skaite referatus. Pilkapius F. Pokrovskis tyrinejo atidziai, nors ir 
sulininiu metodu (palikdamas sampilo pakrasCius), paskelbdamas daug smulki4 
detali4, i kurias kiti ankstesnieji tyrinetojai nekreipe demesio. Tiesiog stebina jo 
pedantiskumas aprasant dirbinius ir j4 radimo aplinkybes. F. Pokrovskis susidure su 
skirtinga laidosena. Vienuose pilkapiuose vyravo degintiniai kapai, kituose -
griautiniai. Siek tiek skyresi ir kap4 inventorius. Tuo remdamasis jis padare isvadq, 
kad degintiniai kapai priklauso lietuviams, o griautiniai- slavams. Tokios nuomones 
laikesi ir tebesilaiko daugelis miis4 dien4 archeolog4. F. Pokrovskis Janke ir pilia
kalnius, taciau placiau j4 netyrinejo, tik Bogutiskeje 1894 m. jis bande kasineti ten 
esanti piliakalni. Piliakalnio pietrytiniame pakrastyje jis iskase nedideli griovi bei 
porq duobi4, aptiko apie 0,5 m kulturini sluoksni su degesiais, gana gausiomis puod4 
sukemis briiksniuotu pavirsiumi, Djakovo tipo svareliais, geleiiniais peiliais, 
pjautuveliais. Radiniai is F. Pokrovskio kasinejirn4 pateko i Vilniaus senien4 muziej4 
bei Maskvos valstybini istorijos muziej4408

• 

Pagaliau F. Pokrovskis minetinas ir kaip muziejininkas, tvarkys Senien4 muziejaus 
archeologinius rinkinius. Ruosdamasis IX archeolog4 suvaziavimui Vilniuje, jis 
parenge ir isleido vadov<J: po muziej4 - albumq ,Vilniaus senien4 muziejus". Cia 
paskelbti idomiausi Vilniaus senien4 muziejaus radiniai. Pats albumas didelio 
formato, su nuotraukornis, kuri4 is viso yra 22lenteles, su F. Pokrovskio specialiai 
jam rasytu tekstu. Sis darbas ir dabar, dingus nemazai daliai radini4, turi didziuly 
vert((, nors ir tapys bibliografine retenybe. 

F. Pokrovskis savo darbais labai prisidejo prie IX archeolog4 suvaziavimo Vilniuje 
parengimo bei archeologijos mokslo isaukstinimo Lietuvoje. Pirmq kartq archeo
loginius tyrinejimus, susiklosCius konjunktiirai, reme oficialioji valdzia. Tai rode 
pagarbq senoves paminklams, skatino juos saugoti. F. Pokrovskio kruopstumas bei 
pastangos tyrinejim4 rezultatus plaCiai ir issamiai paskelbti labai papilde turetus 
duomenis a pie Ryt4 Lietuvos pilkapius. Publikacij4 deka jo archeologini4 tyrinejim4 
rezultatai tapo ateinanci4 archeolog4 kart4 savastimi. Archeologiniai zemelapiai 
savo svarba vainikavo visq F. Pokrovskio darbq, mums palikdami gana issam4 XIX a. 
pabaigos Lietuvos archeologinio paveldo vaizdq. 

407 Tautavicius A. Fiodorq Pokrovski prisimenant/ Muziejai ir paminklai. Vilnius. 1969. 
T 4. P. 115. 

408 IloKponc!CHH <I> . B. KypraHhi H ropOAHI.I.Ia Ha BOCTO'IHOH oKpaHHe JlHTBhi/ TpyAhi 
apxeonor H'!ecKoro coe3)J;a . MocKBa. 1897. T. 2. C. 190-195. 
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Kasinejimai (Lietuvoje) 

1893 m. S v e i car ll pilkapyne (Vilniaus r.) dviejose pilkapi4 grupese, kuriose 
buvo 41 sampilas, kasineti 7 pilkapiai, rastas vienas griautinis ir du degintiniai IX
XII a. zirg4 kapai. 

1894 m. Tv ere c i u j e (Ignalinos r.) ardomame pilkapyne, kuriame buvo per 
10 sampil4, kasinetas 1 pilkapis su degintiniu IX-XII a. kapu. 

1894 m. B o r a v o s (Svencioni4 r.) 15 sampil4 turinciame pilkapyne kasineti 
5 pilkapiai su degintiniais I tiikstantmeCio antrosios puses kapais. 

1894 m. P e r s auks c i o (Svencioni4 r.) apie 40 sampil4 turinciame pilka
pyne kasineti 9 pilkapiai su degintiniais zirg4 kapais, datuojamais su IX-XII a. 

1894 m. M e z i o n i 4 (Svencioni4 r.) 15 sampil4 turinciame pilkapyne kasineti 
7 pilkapiai su turtingais griautiniais IV-V a. kapais. 

1894 m. Ant as ares (SvenCioni4 r.) 51 sampilo pilkapyne istirti 7 pilkapiai 
su akmen4 vainikais ir griautiniais V-VI a. palaidojimais. 

1894 m. buvo ivalgyti A k vier is k e s ir Bog uti s k e s piliakalniai (abu 
Svencioni4 r.), uzfiksuotas j4 kultiirinis sluoksnis, is pavirsiaus surinkti radiniai. 

Svarbiausios publikacijos 

40 pav. , Kauno gubernijos archeologinio 
zeme!apio" virselis (IloKpOBCKl111 CD. B. 

ApxeonorWiecKaH KapTa KoBeHcKofi ry6epiDIH. 
BHJibHO. 1899) 

BHJieHCKlfii My3eii J(peBHocreif. 
06:hJlCHJfTeJihHhiH TeKCT K rjJororparj)lf
gecKJIM CHlfMKaM, 3aMeHfiiOll.(lfif co6oif 
raJOKe nyreBOJflfTeJlh no My3eiO. BHJih
Ha. 1892. C 68. 

0 HaJiy'!HbiX KOJibaax I Tpy!fbi 
BHJieHcKoro OTJ(eJieHHJl MocKoBcKoro 
neJ(BapllTeJibHOFO KOMJfTeTa no ycr
pOifCTBY B BHJibHe apxeoJiorlf'!ecKoro 
c:he3J(a. BHJihHa. 1893. C 45-49. 

CJIY'IaiiHaJl apxeoJiorH'!ecKaJl :JKc
KypcHJl B sepxoBbfl p . BHJieifKlf I 
Tpy!fhl BHJieHcKoro OTJ(eJieHlfJl Moc
KOBCKoro neJ(BapllTeJibHOFO KOMJfTeTa 
no ycrpoifcrsy B BHJibHe apxeoJiorH
gecKoro c:he3J(a. BHJibHa. 1893. C 122-
133. 

BropaH apxeoJiorH'!ecKaJl :JKcxyp
Clffl B 6aceifH peKlf Jlomlf I Tpy!fbi 
BHJieHcKoro OTJ(eJieHlfJl MocKOBCKo
ro neJ(BapHTeJibHOFO KOMHTeTa no 
ycrpoiicrsy B BHJihHe apxeoJiorH
gecKoro ci>e3J(a. BHJibHa. 1893. C 136-
139. 

ApxeoJiorngecKafl nporyJIKa B oK
pecrnocrlf Pa)(OIIIKOBII'l I Tpy!fhl 
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BHJJeHCKOFO OTJ(eJieHJlfl MOCKOBCKOFO neJ(B8pi1TeJihHOFO KOMHTeTa no ycrpoiiCTBY B 
BHJJhHe apxeoJiorw;:ecxoro cne3J(a. BJ1JihHa. 1893. C. 139-146 

ApxeoJiornr:IeCK85l Kapra BnJiencxoii ry6ep111111 I TpyJ(M BnJieHcKoro OTJ(eJieHHH 
MocxoBcKoro neJ(BapiireJihHoro KOMIIrera no ycrpoiicrBy B BHJihHe apxeoJiorii':lecxoro 
c"he3).Ja. BHJihHa. 1893. C. XVIII 11 C. 164. 

ApxeoJiorii':lecxaH xapra TpoJ(HeHcKoii ry6epHI111. BH1IhHa. 1895 (tas pats isspaus
dinta , Tpy).(hi J(eBHToro apxeoJiorH':lecxoro Cbe.3J(a B BJfJihne '~ MocKBa. 1895 T 1.) C. 165 

KypraHhi Ha rpan11ae coBpeMeHHOii JlHTBhi 11 EeJiopycc1111l TpyJ(M J(eBHTOro 

apxeoJJorn':lecxoro cne3J(a B BI11IhHe. MocKBa. 1895. T 1. C. 166-220. 
K 11CCJieJ(OB8HI1IO KypraHOB 11 ropOJ(HI.l( Ha BOCTO':lHOii OKpaiiHe COBpeMeHHOii 

liHTBhi I Tpy).(hi J(eBHTOro apxeoJiorH':lecxoro cne3J(a B BI1JihHe. MocKBa. 1897. T 2. 
C. 138-196 Ta6JII1IJhi IX-XIII 

ApxeoJiorn':leCK85l xapra KoBeHcxoii ry6epHlii1. BHJihHa. 1899 (tas pats isspaus
dinta ,Tpy,l(M J(ecHToro apxeoJiorH':lecxoro cne3J(a B PlfFe'~ MocKBa. 1899. T 3.) C. 161 
(40 pHc.). 

K nccJieJ(oBaH11IO 6acceJ-'fHa B11JIJ-II1 B apxeoJiorn':leCKOM orHomeHI111 I TpyJ(hi 

~JecJIToro apxeoJionJ<Iecxoro cne3J(a B Pnre. MocKBa. 1899. T 1. C. 71- 171. 

V ANDALINAS SUKEVICIUS 

Pries Pirmqji pasaulini karq tarp 
senoves tyrinetoj4 svarbiq vietq uze
me Lydos dvaro savininkas Van
dalinas SukeviCius (Wandalin Szu
kiewicz) (1852 10 10- 1919 12 1). Jis 
savo iniciatyva ir Imperatoriskosios 
archeologijos komisijos pavestas tyri
nejo akmens amziaus gyvenvietes ir 
pilkapynus, daugiausia Lydos ir Trak4 
apskrityse, dabartiniuose SalCinink4 
ir Varenos rajonuose bei Baltarusijos 
teritorijoje. 

V. Sukevicius girne netoli nuo da
bartines Lietuvos sienos esancioje 
NoCioje (Rodunes r.) dvarininko 
seimoje. Mokesi jis Vilniuje dvejus 
metus. 1872 m. jis grtzo i NoCiq. Cia 
jis praleido didziqjq savo gyvenimo 
dali ukininkaudamas ir rinkdamas 
senienas. 1893 m. jis dalyvavo IX 
archeolog4 suvaziavime Vilniuje, kur 
buvo eksponuojama dalis jo rinkinio. 

41 pav. Vandalinas Sukevicius (TautaviCius A. 
Lietuvos praeities tyrinetojas Vandalinas 

Sukevicius I Muziejai ir paminklai. Vilnius. 
1969. P. 112) 
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Nuo 1899 m. kelerius metus jis gyveno Vilniuje ( 41 pav. ). V. Sukevicius gerai pazinojo 
to meto archeologijos srityje dirbusius zmones, skaite archeologiny literatiir'l, artimai 
bendravo su Z. Gliogeriu, E. Volteriu, J. Talko-Hrinceviciumi ir kt. V. Sukevicius 
buvo isrinktas Lenkq Mokslq Akademijos Krokuvoje nariu-korespondentu, kitl.! 
draugijl.! nariu. Vilniuje 1899 m. suorganizavo nelegall.! Senienl.! ir krastotyros megejl.! 
rateli, buvo jo pirmininkas. Rate lis veike iki 1906 m. pavasario. Labiausiai jis rupinosi 
Trakl.! salos pities issaugojimu. Nuo 1902 m. V. SukeviCius nuomojo sal'!, samde sarg'l 
griuvesiams saugoti nuo plytl.! ndiotojq. Griuvesiai buvo apmatuoti, sustiprintas 
pilies pietvakaril.! bokstas, bandytas kasineti griovys tarp riiml.! ir priespilio. Visa tai 
daryta uz visuomenes lesas . Nuo 1907 m. j is tvarke Moksll.! biCiulil.! draugijos Vilniuje 
archeologinius rinkinius. Buvo Vilniaus archeologijos komisijos steigejas ir narys. 
Palaidotas NoCioje. V. SukeviCiaus rinkiniai pakliuvo i lenkl.! Mokslo biciulil.! draugijos 
muziejl.!409

, is kur veliau atsidiire Lietuvos nacionaliniame muziejuje. Kazkiek j4 
pateko ir i Maskvos istorijos muziejl.!, Peterburgo Ermitaz'l ir Krokuvos istorijos 
muziejl.! . Iki Antrojo pasaulinio karo kai kurie jo rankrasCiai bei radiniai buvo 
saugomi NoCioje pas ipedinius, veliau pervezti i Lenkij 'l arba zuvo. 

V. Sukevicius archeologinius tyrinejimus pradejo gana anksti. Jis vienas pirmqjl.! 
pradejo tyrineti akmens amziaus gyvenvietes Merkio, Katros, Versekos, Ditvos, 
Pelesos, Grudnios, Ulos upi4 pakrantese. V ejl.! pustomuose smeletuose j4 pavirsiuose 
jis surinko daugyb<t titnago dirbinil.!, puod4 sukil.!. Daugiausia demesio jis skyre 
titnago dirbiniams. Jiems rinkti samdydavo ir vietos gyventojus, ypac jaunim'l. 
Kadangi uz surinktus dirbinius jis mokejo, sumanesni rinkejai bande ji apgaudineti, 
patys gamindami panasius dirbinius, todel i rinkinius pateko ir falsifikat4 . Taip jis 
surinko kelis tiikstanCius titnago dirbini4. V. SukeviCiaus surinkta medziaga ivairi 
chronologiniu poziuriu, pradedant velyvojo Madleno laikotarpiu ir baigiant neolito 
pabaiga ir net bronzos amziumi. v. sukeviCius, lankyctamasis akmens amziaus 
gyvenvietese, minetl.! upi4 baseinuose, yra atradys a pie 100 gyvenviecil.!. Vien Merkio 
ir Ulos pakrantese jis atrado 43 akmens amziaus gyvenvietes, visame Merkio baseine, 
mazdaug 1000 km2 plate- 60 gyvenviecil.!. V. SukeviCius iki1899 m. jau buvo suradys 
58 gyvenvietes410

• 

Akmens amziaus tyrinejimams jis paskyre kelet'l savo darb4. Vienas jl.! yra 
, Lietuvos priesistorines archeologijos eskizai"411

, kurio pirmoje dalyje aprasomas 
akmens amziaus laikotarpis Vilniaus gubernijoje. Ji isleista Vilniuje atskiru nedideliu 
leidiniu 1901 m. Darbo izangoje autorius aiskino archeologijos mokslo reiksmy 
zmonil.! praeities pazinimui. Trumpai primindamas pirmuosius tyrinetojus, paiymi, 
kad archeologija yra XIX a. kiidikis. V. Sukevicius nurodo, kad seniausi akmens 
amziaus dirbiniai yra skirtingi. Jis juos dalija i paleolito ir neolito laikotarpius, 
pabrezia pagrindinius paleolito ir neolito skirtumus. IS pateiktos izangos matyti, 
kad V. SukeviCius gerai susipazinys su archeologine, antropologine ir istorine 
literatiira. Jis raso apie akmens amziaus pedsakus Vilniaus gubernijoje, apraso jos 

409 Talko-Hryncewicz J. Wspomnienia z !at ostatnich (1908-1932). Warszawa. 1932. S. 15. 
4 1° Kostrzewski J. Dzieje polskich badail prehistorycznych. Poznan. 1949. S. 120 
411 Szukiewicz W. Szkice z archeologii przedhistorycznej Litwy. I. Epoka kamiena w gub. 

Wilenskiej. Wilno. 1901. 
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terenq hidrografiniu, geologiniu ir archeologiniu poziuriais. Jdomiausias skyrelis 
,Archeologiniu poziuriu", kuriame paZ)'mi, kad krastas nebuvo tyrinejamas, kad 
archeologijos mokslas dar lopsyje. PlaCiai aprasomas Merkio baseinas, isvardijama, 
kur ir kiek sodybl! surasta. Aprasymas gana idomus ir detalus, ypac dirbinil! ir 
keramikos atZvilgiu. Autorius baigia darbeli kviesdamas kaupti zinias apie Lietuvos 
archeologijos paminklus, pranesti jam arba ,Sviatovito" redakcijai Varsuvoje. 
Straipsnio pabaigoje pateikiama truputis zinil! apie akmens amziaus paminklus 
Vitebsko, Minsko ir Gardino gubernijose, literaturos sqrasas ir lente!es (is viso 5) 
su titnago, akmens ir keramikos iliustracijomis. Darbe yra ir topografinis zemelapis, 
kuriame suZ)'meti Vilniaus gubernijos akmens amziaus paminklai: gyvenvieCil! gru
pes, atskiros gyvenvietes ir ivairil! akmens dirbinil! radimvietes. 

Antrq, didesni darbq apie akmens amzil! V SukeviCius pavadino ,Akmens 
epochos pedsakai Vilniaus gubernijoje"412

, o treCiq - ,Archeologiniai ieskojimai 
Lydos ir Trakl! pavietuose (Vilniaus gubernija)"413

• Siuose straipsniuose V SukeviCius 
aptaria rastas akmens amziaus gyvenvietes, juose rastq inventoril!, detaliai apraso 
aptiktas 58 gyvenvietes Merkio, Katros, Ulos, Pelesos ir Nocios baseinuose, mini 
sesias gyvenvietes Trakl! apskrityje ir 30 - Lydos apskrityje. Aprasomos gyvenvietes 
Dubici4, Gribasos, Rudnios, Kaset4 apylinkese, kurios nuo seno zinomos kaip tur
tingos akmens amziaus gyvenvietemis. 

Special'-! straipsni V Sukevicius paskyre akmens amziaus dirbiniams ,Slifuoti 
akmeniniai irankiai Lydos ir Trak4 pavietuose"414

• Jame dirbiniai rupestingai apra
syti, pateikiarni net jl! matmenys, pridetos trys lente!es. Jose irasyti ir keli neslifuoti 
titnaginiai dirbiniai, ivairus kirvukai, kapliai, buozes ir net verpstukai. 

IS bronzos amziaus V SukeviCius 1899 m. paskelbe straipsni apie prie Nemuno 
ir Merkio rastus bronzinius dirbinius415

• Jame yra trijl! ret4 dirbinil! - atkrastinio 
itveriamojo kirvio is Kase!l! ir imovinio kirvio bei ietigalio, rastl! kairiajame Nemuno 
krante, Cesukuose, - aprasymas ir paveikslai. Jie isliko iki mus4 dienl! Lietuvos 
nacionaliniame muziejuje. Atskirai paminetinas V Sukeviciaus darbas apie bronzos 
chemin~ sudeti416

, turej~s tapti platesnio darbo apie bronzos amzi4 dalimi. Prie 
straipsnio prideta lentele, kurioje 18 bronzinil! dirbinil! analizuojami pagal 7 ele
mentus - vari, svinq, alavq, cinkq, gelezi, sidabrq ir sierq. Lietuvos teritorijoje tai 
buvo pirmasis bandymas archeologinius radinius nagrineti tikslil!jl! moksll! 
pagalba. 

412 Szukiewicz W. Slady epoki kamiennej w gub. Wilenskiej/ Kwartalnik Litewski. 1910. 
T I. S. 48-62. 

413 Szukiewicz W. Poszukiwania archeologiczne w pow. Lidzkim i Trockim/ Swiatowit. 
1901. T. III. S. 3- 30. 

414 Szukiewicz W. Narz~tdzia kamienne gladzone w pow. Lidzkim i Trockim I Swiatowit. 
1904. T. IV S. 9-16, 50-58. 

415 Szukiewicz W. Przedmioty bronzowe, znalezione nad Niemnem i Mereczankq/ 
Swiatowit. 1899. T. I. P. 71-75. 

416 Szukiewicz W Sklad chemiczny bronz6w przedhistorycznych znalezionych na Litwie 
i Rusi Litewskiej/ Rocznik Towarzystwa Przyjaci6l Nauk w Wilnie 1911-1914. Wilno. 1914. 
T V. S. 28-37. 
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V. SukeviCius ne tik rinko akmens arniiaus dirbinius, bet ir kasinejo gelezies 
amziaus archeologinius paminklus, daugiausia pilkapius ir senkapius. Savo kasinejiml.! 
rezultatus skelbe to meto mokslineje spaudoje. Jis bande parasyti ir Lietuvos 
archeologijos apybraizq. Tarp V. Sukeviciaus tyrinetl.! paminkll.! dalis yra dabartines 
Baltarusijos teritorijoje. Tarp jl.! yra ir pirmasis jo tyrinetas objektas - 1885 m. 
kasinetas kapinynas salia NoCios41 7 • Pilkapius kasineti V. Sukevicius pradejo XIX a. 
paskutiniajame ddimtmetyje. Pradzia padaryta vadovaujant E. Volteriui 1889 m. 
Drucminuose. Tais paCiais metais jis jau savarankiskai kasinejo Pamusiuose. 
Daugiausia is akmenl.! krauti pilkapynai su pertraukomis tyrineti beveik iki Pirmojo 
pasaulinio karo. Tyrinejimai buvo legalUs, su atvirais Ia pais. Taip 1907 m. V. Sukeviciui 
isduotas leidimas, kurio pagrindu jis kasinejo vienq pilkapi Bagociuose41 8

• Ne visi 
V. Sukeviciaus tyrinejimai buvo vaisingi. 1906 m. radiniai buvo ndymiis419

• 

Dabartineje Baltarusijoje, Lankiskese (Rodiines r.), jis tyrinejo plokstini degintini 
kapinynq, priskiriamq ankstyvajam geldies amziui. 3000 m2 plate jis rado per 80 
degintini4 kap4, kuril.! dalis buvo be ikapil.!, kitur aptikta briiksniuotos keramikos, o 
trijuose - akmenini4 kirvi4 bei titnago skaldos. V. Sukevicius Cia tyrinejo 1903 m. 
Atrodo, kad patys kapai cia buvo apkraunami akmenimis. Vienas kapas issiskyre 
tuo, kad buvo isgristas akmenimis is vidaus, o virsus pridengtas plokSCiu akmeniu. 
Tokio kapo viduje rasti 6 moliniai puodeliai, kuri4 vieno kaklelis buvo puostas 
svastikomis, o kiti - briiksniavimu. Degintini4 kaull.! liekan4 ar kitl.! ikapi4 nepa
stebeta. Kai kurie kapai buvo apdeti akmen4 vainikais. Tai labai retas plokstinis 
kapinynas, priskirtinas laikotarpiui pr. Kr. Baltarusijos teritorijoje V. Sukevicius yra 
tyrinejys ir viduramzi4 senkapi4. Tose paCiose Lankiskese 200x300 m dydzio XIV
XVI a. senkapio pavirsiuje rasta apdegusil.! kauhb 0,5 m gylyje rasta griaucil.! su 
karstl! liekanomis, 0 prie skelet4 - gelezinil! peilil.!, sagCil!, ietigalil!, ziedl!, ziedelil! 
is bronzos, kai kurie j4 su pakabuCiais, slavisk4 lankinil.! auskar4, smeigtuk4, retai
puod4 suki4, odini4 did4, vilnonio audinio liekanl.!. Prie dviej4 skele!4 rasta Vytauto, 
Aleksandro ir vienas Zygimanto Augusto denaras. Giliau kaip puse metro rasti 
griauciai be ikapi4. Surasti 146 griauciai, du sluoksniai leido isskirti dvi kultiiras: 
apatin(( finiskqjq bei virsutiny baltarusiskqjq420

• 

V. Sukevicius bande pasisakyti ir etnini4 problem4 klausimu. Tai buvo ypac 
svarbu, nes daugelis jo kartos archeolog4 apsiribodavo tik kasinejimais. Tam jis 
paskyre net atskirq darbq ,Archeologijos zonas Lietuvoje"421 

• Straipsnio pradzioje 
V. SukeviCius pazymi, kad Lietuva, kaip geografinis vienetas, etniskai nera vienalyte. 
Proistores laikais tie skirtumai buvo dar ryskesni. Pagrindu jis ima skirtingas formas 
atskirose Lietuvos teritorijos dalyse, skirtingus laidojimo biidus bei ikapes. V. Suke
viCius isskyre siaures, degintinil.! kap4, rytin(( ir pietrytin((, bei pietiny sritis. Darbe 

417 Sniezko A. Wandalin Szukiewicz// Z otchlani wiek6w. 1959. Z . 6. S. 409. 
41H OT'IeT liiMrrepaTopcKOH apxeoJIOI'W!ecKoH KOMMHCCKH Ja 1907 ro.a;. CaHKT I1eTep6ypr. 

1910. c. 126. 
419 Ten pat. P. 133. 
420 Talko-Hryncewicz J. Wspomnienia z lat ostatnich (1908--1932). Warszawa. 1932. S. 53. 
421 Szukiewicz W. Strefy archeologiczne na Litwie/ Rocznik Towarzystwa Przyjaci61: Nauk 

w Wilnie 1915- 1918. Wilno. 1918. T. VI. S. 5-16. 
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aprasoma kiekvienai sriciai budinga laidosena, jkapes. Ypac jis pabrezia dideltt 
skandinaV1! itakq vakarinei Lietuvai, rysius su Suomijos teritorija siaurineje Lietuvoje 
ir daro isvadq, kad jau neolite Lietuvos gyventojai nebuvo etniskai vienalyciai. 

V Sukevicius prisidejo prie senoves paminkl4 apsaugos. Jis rupinosi Trak4 salos 
pilies griuvesiais422 ir Vilniaus pilies teritorijos apsauga. V SukeviCius buvo Vilniaus 
miesto archeologines komisijos ekspertas, kai 1911- 1912 m. buvo planuojami dideli 
zemes kasinejimo darbai. 

Vertinant V. Sukeviciaus tyrinejimus, butina pabrezti, kad jis stengesi gerai istirti 
pasirinktus paminklus, rezultatus skelbe spaudoje. Pagal publikacijas tai buvo vienas 
produktyviausi4 XIX a. pabaigos - XX a. pradzios archeolog4. Jo bibliografijoje 
nurodoma 41 pozicija423

• Svarbiausias V SukeviCiaus nuopelnas Lietuvos archeo
logijai yra akmens amziaus Mekos-Varenos rajono sm61ynini4 gyvenvieCi4 suradimas 
ir pirm~4 duomen4 apie jas paskelbimas. Jo surinkta akmens amziaus dirbini4 
kolekcija itikinamai parode, kad Lietuvoje yra gausus radini4 savo tyrinetoj4 
laukiantis proistores periodas. 

Kasinejimai (Lietuvoje) 

1889, 1890 ir 1893 m. Pam us i 4 (Varenos r.) pilkapyne istirta 12 pilkapi4 su 
Vl-Xll a. sudegint4 mirusi~4 kapais. 

1890 m. Cepe 1 i u n 4 (Varenos r.) piliakalnio aiksteJeje istirtas 64m2 plotas. 
1891 m. V i I k o n i 4 (Salcinink4 r.) pilkapyne is apie 20 sampil4 istirti 2 

pilkapiai su V-VIII a. degint4 mirusi~4 kapais. 
1892 m. P a b a r e s (SalCinink4 r.) pilkapyne, susidedanciame is apie 50 

sampil4, istirti 4 pilkapiai su VII- VIII a. degint4 mirusi~4 kapais. 
1893 m. Bag o c i 4 (Varenos r.) mazdaug 10 sampil4 pilkapyne buvo istirtas 

vienas pilkapis su degintiniais VI- VII a. kapais. 
1894 m. V i 1 k o n i 4 (Salcinink4 r.) pilkapyne v61 istirti 9 pilkapiai su V-VIII a. 

degint4 rnirusi~4 kapais bei keliais griautiniais XVI-XVIII a. kapais. 
1907 ir 1909 m. Bag o c i 4 (Varenos r.) maidaug 20 sampil4 pilkapyne buvo 

istirti 6 is akrnen4 sukrauti pilkapiai, kap4 nerasta. 
1908 ir 1909 m. Verse k o s (Varenos r.) pilkapyne istirti 3 is akrnen4 sukrauti 

pilkapiai, rastas IV-V a. degintinis kapas. 
1909 m. M i c k on i 4 (Varenos r.) pilkapyne, susidedanCiame is keli4 sampil4, 

istirtas vienas pilkapis su degintiniu kapu be ikapi4, datuojamas greiciausiai V
VIII a. 

1909 m. V e r s e k e I e s (Varenos r.) pilkapyne is 18 sampil4 istirta 11 is 
akmen4 sukrau14 pilkapi4, rasta gelezies amziaus degintini4 kap4 liekan4. 

422 Mikulionis S. Buvusios Imperatoriskosios archeologijos komisijos ir jos nario 
V. Sukeviciaus pastangos apsaugoti Trakq salos pili/ Krastotyra. 1986. T. 20. P. 86-92. 

423 Talko-Hryncewicz J. Wandalin Szukiewicz jako prehistoryk Litwy/ Wiadomosci 
archeologiczne. Warszawa. 1920. Z. 1-2. S. 66-70. 
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Svarbiausios publikacijos 
PerjJepar B . A. IIlyKeBH'£a o6 apxeoJiorn<£ecKHx MeCTHOCTJIX B Jin,acKoM H 

TpoKCKOM ye3,aax / Tpy,ahi BHJICHCKOro or,aeJieHHJI MocKOBCKoro ne,aBapnreJihHoro 

KOM.HTeTa no ycrpoiicrBy B BlVIhHe apxeoJiorH'£ecKoro C'he3,aa. BliJihHa. 1893. C 96-100. 
Niekt6re zabytki przedhistoryczne w powiecie Lidzkim/ Ksif(ga pamiqtkowa ku 

uczczeniu 100-nej rocznicy urodzin A . Mickiewicza. Warszawa. 1898. S. 214-228. 
Przedmioty bronzowe, znalezione nad Niemnem i Mereczankq / Swiatowit. 1899. 

T I. S. 71-75. 
Kurgany cialopalnie w Pomusiu, powiatu Trockiego/ Swiatowit. 1900. T II. S. 1-

16. Rys. 24. 
Poszukiwania archeologiczne w pow. Lidzkim i Trockim/ Swiatowit. 1901. T III. 

S. 3-30. 
Szkice z archeologii przedhist01ycznej Litwy. I. Epoka kamiena w gub. Wilenskiej. 

Wilno. 1901. S. 42. 
Narzf(dzia kamienne gladzone w pow. Lidzkim i Trockim I Swiatowit. 1904. T IV 

s. 9-16, 50-58. 
Domniemane kurhany litewskie/ Rocznik Towanystwa Przyjaci6l Nauk w Wilnie. 

Wilno. 1909. T IV S. 83-93. 
Slady epoki kamiennej w gub. Wilenskiej/ Kwartalnik Litewski. 1910. T I. S. 48-62. 
Kurhany cialopalne przy wsi Tfersoka w pow. Lidzkim, gub. Wilenskiej/ Materialy 

antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, wydanie staraniem Komisyi antro
pologicznej Akademii Umiejf(tnosci w Krakowie. Krakow. 1910. T XI. S. 63-69. 

Poszukiwania archeologiczne w pow. Lidzkim, gub. Wile11skiej. Kurhany cialopalne 
w Bogatej, Mickwicach i Wersoczce/ Materialy antropologiczno-archeologiczne i 
etnograficzne, wydanie staraniem Komisyi antropologicznej Akademii Umiejf(tnosci w 
Krakowie. Kmk6w. 1914. T XII S. 56- 75. 

Sklad chemiczny bronz6w przedhistorycznych zna lezionych na Litwie i Rusi 
Litewskiej/ Rocznik Towarzystwa Przyjaci6l Nauk w Wilnie 1911-1914. Wilno. 1914. 
T V S. 28-37. 

Strefy archeologiczne na Litwie/ Rocznik Towarzystwa Przyjaci6l Nauk w Wilnie 
1915-1918. Wilno. 1918. T VI. S. 5- 16. 

KONSTANTINAS GUKOVSKIS 

Lietuvos archeologijos istorijoje irasytas Konstantinas Gukovskis (fYKOBCKHH 
KoHcTaHTHH) (1857 02 27 TarasCioje (Kijevo gubernija, Ukraina) -1906 12 24 Kaune ). 
Jis gime nusigyvenusio bajoro seimoje. Vaikysteje anksti neteko tevo, glaudesi pas 
vyresntii broli, kuris ji leido i mokslus. Naktimis dirbdamas knygrisykloje, privaciai 
mokydamas vaikus, K. Gukovskis Kijevo 2-qjq gimnazijq baige medaliu ir istojo i 
Kijevo universiteto Istorijos-filologijos fakultetq. Jis buvo zinomo Kijevo universiteto 
profesorius, istoriko, archeologo ir etnografo V. Antonoviciaus mokinys. Pastarojo 
paskatintas, Konstantinas ir pasirinko istoriko keliq, zinojo Lietuvos istorijq. 1879 m. 
jis baige universitetq, igijo istorijos moksl11 kandidato Iaipsni . V. AntonoviCiaus 
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remiamas ir skatinamas jis isvyko i 
Vokietij'l, kur Bonos universitete 
studijavo lyginam'li'l kalbotyr(!. 1880 
m. rugsejo menesi K. Gukovskis 
grtzo is Vokietijos ir pradejo dirbti 
Kauno berniuk4 gimnazijoje mo
kytoju, kur deste pranciiz4 ir rus4 
kalbas. Uz suorganizuot(! valdzios 
nesankcionuot(! pedagog4 rateli 
greitai buvo atleistas is darbo, taciau 
veikiai per protekcijas 1882 m. 
isidarbino istorijos mokytoju Kauno 
mergaici4 gimnazijoje. Papildomai 
jis dirbo Kauno kunig4 seminarijoje. 
Buvo Maironio bei K. Vairo-Rac
kausko mokytojas424

• Nuo 1885 m. 
dar pradejo dirbti Kauno gubernijos 
statistikos komiteto sekretoriumi 
( 42 pav.). Pastarasis darb as jam leido 
vazineti po vis(! gubernij 'l rinkti 
istorines ir statistines informacijos. 
Cia jis ruosctavo ir rectaguoctavo 
statistikos komiteto Ieidini ,Kauno 
gubernijos atmintine knyge!e", 
kurioje pats rase ir spausdino kitl,! 

42 pav. Konstantinas Gukovskis (Juozapavicius P. 
IS pirmojo Kauno miesto muziejaus istorijos I 

Muziejai ir paminklai. Vilnius. 1968. P. 20) 

autori4 straipsnius apie Lietuvos istorij(!, archeologij(!, etnografij(! ir net kalbotyr(!. 
K. Gukovskis parase apybraiz4 apie gubernijos miestelius, ragino riipintis 
archeologini4 ir istorini4 paminkl4 apsauga, skelbe straipsnius apie idomesnius 
radinius. Straipsniuose yra daug vertingos medziagos apie miest4 istorij(!, i4 
geografiny padeti, klimat(!, istorinius duomenis, gyventojus, sventoves, svietim(!, 
pramony ir prekyb(!. Tai vertinga ir idomi istorine medziaga, kuri iki to! spaudoje 
nebuvo aptinkama. Atskirai K. Gukovskis yra parengys kelias knygas apie Kauno 
gubernij(! ( statistik(!, ekonomik(!, gyvenam(!sias vi etas). Pramokys Iietuvi4 kalbos 
bendraudamas su kalbininku K. J auniumi net buvo parasys dideij veikal(! apie lietuvi4 
kalbos formavim(!si, kurio rankrastis po autoriaus mirties dingo425

• Mire staiga, 
palaidotas, atrodo, Kaune. 

Bevazinedamas po krast(!, K. Gukovskis susidomejo ir archeologiniais pamink
Iais. Jis buvo aktyvus IX archeolog4 kongreso dalyvis, parodoje demonstravo savo 
rinkinius is Te1Si4 ir Raseini4 apskrici4 senkapi4. Keliaudamas tarnybos reikalais 
po Kauno gubernij(!jis aplanke daug piliakalni4 bei senkapi4, surinko nemazai seno
vinil,! daikt4. 1897 m. prie Statistikos komiteto ikiire Kauno istorijos muziejl,!, kuriam 
perdave savo surinktus archeologijos bei numizmatikos rinkinius . K. Gukovskio 

424 Cerneckis V Konstantinas Gukovskis// Kulturos barai. 1970. Nr. 2. P. 61. 
425 Ten pat. P. 61. 
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43 pav. Daiktai is Salako pilkapi4 (,ZJ;eno 
11MIIeparopcKo:H apxeonorwrecKo:H KoMMJiiCJi!Jil 

o pacKoiiKax r. fYKOBCKoro n ConoKcKo:H 
nonocTJil , HonoaneKcaH,llponcKoro ye3.n;a, 
KoneHcKo:H ry6.// Materialines kultiiros 
istorijos instituto (Sankt Peterburgas) 

archyvas. F. 1. A. 1(1895). Nr. 99. L. 7) 

Kasinejimai 
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darb as a pie Kauno gubernijos archeo
login~ reiksm~ liko neisspausdintas 
delles4 stokos. Jo zmona Melanija 
Gukovskaja, keliaudama po gubernijq 
kartu su vyru, surinko didel~ lietuvi4 
liaudies audini4 kolekcijq, kuriq taip 
pat perdave Kauno muziejui426 . 1895-
1905 m. Peterburgo archeologijos 
komisijos Ieidimu savo Iesomis K. Gu
kovskis tyrinejo pilkapius prie Salako 
ir senkapius Siauli4 apskrityje, bet 
savo kasinejim4 rezultat4 plaCiau ne
paskelbe427 . Jis artimai bendravo su 
garsiu ukrainieci4 archeologu D. Evar
nickiu428, priklause Maskvos archeo
logijos draugijai. K. Gukovskis rii.pi
nosi ir Kauno pities griuvesi4 apsauga429 . 
Jis buvo veiklus krastotyrininkas, bet 
ne archeologas, taCiau tnese nemaZq in
deli ir i archeologijos tyrinejirn4 istorijq. 

1895 m. birzelio 11- 14 d. S a 1 a k o (Zaras4 r.) pilkapyne is apie 30 sampil4 
istirti 6 pilkapiai su IX-XII a. griautiniais ir degintiniais zirg4 kapais ( 43 pav.). 

Svarbiausios publikacijos 
Iloe3J(Ka IIO IloHeBeJKCKOMY ye3;zyj JlaMKTHafl KHHJKKa KoseHcKoif ry6epHJIJI Ha 

1887 roJ(. KoBHO. 1886 C 319-369. 
KparKHii JicropJigecKHii ogepK KoBeHcKoii ry6epHJIH/ IlaMflTHa.JT KHHJKKa KoseHc

Koii ry6epmill Ha 1889 TOJ(. KOBHO. 1888. C 247-281. 
Te.!IhmescKJiii ye3J(/ JlaMJITHafl KHJIJKKa KoseHcKoii ry6epHHH Ha 1890 roJ(. KoBHO. 

1889. c 279-320. 
BJlJIKOMHpcKHii ye3J(j IlaMflTHafl KHJIJKKa KoseHCKoii ry6epHHH Ha 1891 roJ(. 

KosHo. 1890. C 377-430. 
KoBeHcKHii ye3J(j JlaMJITHa.JT KHHJKKa KoseHcKoii ry6epHHJI Ha 1892 roJ(. KoBHO. 

1891. c 87- 181. 
PoccneHcKHii ye3J(j JlaMJITHa.JT KHHJKKa KoBeHcKoii ry6epmm Ha 1893 roJ(. KoBHO. 

1892. c 91-222. 

426 Ten pat. P. 61. 
427 Puzinas J. Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje XIX a. gale ir XX a. pradzioje/ Senove. 

Kaunas. 1935. T. 1. P. 176. 
428 Cerneckis V Konstantinas Gukovskis// Kulturos barai. 1970. Nr. 2. P. 61. 
429 Ten pat. P. 61. 
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Mecre'lKo J!HoBoj llaMf!THaf! KHJDKKa KoBeHcKoii ry6epHHH Ha 1894 ro,a. KoBHO. 
1893. c 121-140. 

HoBoaJTeKcaHJ(poBcKHii ye3,aj llaMHrHaf! KHJDKKa KoBeHcKoii ry6epHHH Ha 1895 
ro,a. KoBHO. 1894. C. 149-239. 

maBeJihCKHii ye3,aj llaMf!THaf! KHIDKKa KoBeHCKOii ry6epHIIIf Ha 1896 ro,a. KoBHO. 
1895 c 119-201. . 

IloHeBeJKcKHii ye3,aj llEJMflTHaf! KHIDKKa KoBeHcKoii ry6epHHH Ha 1898 ro,a. KoBHo. 
1897. C 88- 230 (n K J!Bmrc). 

Mecrecrxo 10p6yp~ KoBeHcKoii ry6. PocneHcxoro ye3,aaj llaMf!THafl KHHJKKa 
Konencxoii ry6epHHH Ha 1900 ro,a. KoBHO. 1899. C. 81-108 (n H CfepHhiiiieB). 

Mecre'!KO JlcBaiiHH/ llaMf!THaf! KHJDKKa KoBeHCKOii ry6epHHH Ha 1901 ro,a. 
Konno. 1900. llpHJioJKeHHe. C. 1-14 (n M llaBJIJO'leHKO). 

Topo,a ll!aBJJH/ llaMHTHaf! KHIDKKa KoBeHcKoif ry6epHHH Ha 1903 ro,a. KoBHO. 
1902. IlpHJIOJKeHHe. C. 1- 68 (11 11. IIraiiiKHH). 

Topo,a KoBHaj llaMHTHaf! KHIDKKa KoBeHcxoii ry6epHHH Ha 1904 ro,a. KoBHO. 
1903. Or,aeJI 4. C. 1- 120. 

Topo,a IloHeBeJKj llaMHTHaf! KHJDKKa KoBeHcxoii ry6epHHH Ha 1905 ro,a. KoBHO. 
1904. Or,.aeJI 4. C. 77-123 (HE. BoiiHH'l, 11. H CHHJJKOB). 

Mecre'!KO Kpenmra (KparKHii HcropHKo-crarHcrnYecKHii O'lepK) I llaMf!THaf! 
KHIDKKa KoBeHcKoii ry6epHHH Ha 1906 ro,a. KoBHO. 1905. Or,aeJJ 4. C. 43-58 (n 
A. /(po6eHKO). 

MYKOLAS BRENSTEINAS 

Siek tiek archeologija uzsiiminejo Mykolas Eustachas Brensteinas (Michal 
Eustachy Brensztejn) (1874 10 2 TelSiuose- 1938 03 29 Vilniuje). Anksti netek((S 
motinos, jis augo lenkiskoje aplinkoje, mokesi TelSiq, v6liau- Vilniaus gimnazijose. 
Nuo vaikystes buvo silpnos sveikatos (sirgo dziova), tad turejo nutraukti vidurini 
mokslq, gydesi Zakopaneje (Lenkija) , kur susipazino su ano meto Lenkijos 
mokslininkais bei kulturos veikejais. Nuo 1893 m. bendradarbiavo Vilniaus ir 
Krokuvos spaudoje. Pasveik<rs vel apsigyveno TelSiuose, nuo 1910 m. persik6le i 
Vilniq. Cia dirbo ivairiq laikrasCiq redakcijose, nuo 1919 m. isidarbino Vilniaus 
universiteto bibliotekoje, kur iki mirties tvarke RankrasCiq skyriq ( 44 pav. ). Vilniaus 
universitetas 1936 m. M. Brensteinui suteike humanitariniq mokslq daktaro garbes 
vardq. Palaidotas Vilniuje Bernardinq kapinese. E. Brensteinas gerai mokejo zemai
tiskai. Jis buvo istorikas, bibliotekininkas, archyvaras, ypac domejosi etnografiniais 
dalykais, juos rinko ir fiksavo. M. Brensteinas Lietuvoje emesi inventorizuoti varpus, 
1913 m. Sedoje iskrito is varpines ir vos liko gyvas430

• A TautaviCius mini 56 leidinius, 
kuriuose isspausdinta apie 300 jo straipsneliq43 1

• 

430 TautaviCius A Praeities kultiiros tyrinetojas// Kultiiros barai. 1968. Nr. 9. P. 59. 
43 1 Ten pat. 
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M. Brensteino kasinejimai neZ;ymus. 
Gyvendamas TelSiuose trumpq laikq jis 
domejosi apylinki4 senaisiais paminklais 
ir truputi juos bande kasineti. Svarbesni 
yra jo straipsneliai apie kasinetus Juod
sodes ir Patumsali4 senkapius, SiraiCi4 
lobi ir 1897 m. surastus Raini4 radinius: 
gelezinio peilio dali, 2 gelezinius imo
vinius kirvius, 2 bronzines apyrankes 
greiCiausiai is suardyto pilkapio. ldo
miausiais is j4 yra 1901 m. rastas ir 1902 m. 
Engelberta ir Leopolda Andziejevski4 
iskastas Siraici4 lobis (Te1Si4 r.) , kuri 
sudare kalavijas su rankenos skersiniu, 16 
bronzini4 pasagini4 segi4, bronzine 
juostine apyranke, 3 bronziniai ziedai, 5 
bronziniai dido skirstikliai, 2 bronzines 
dido sagtys, geldinis pentinas, zalvarinil! 
svarstykli4 dalys, svarelis ir kt. -is visa 42 
dirbiniai. Lobis buvo rastas tada dar nezi
nomo SiraiCi4 kapinyno vietoje ir, matyt, 
yra savotiska auka ar labai turtingo degin
tinio kapo inventorius. 1897 m. M. Brens
teinas yra paskelbys nedideli straipsneli 
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44 pav. Mykolas Brensteinas 
(St. K. Zarys :lycia i dzialanosci nauko

wo-publicystycznej wraz z wykazem 
bibljograficznym prac/ Ateneum 
Wileilski . 1938. Rocznik XIII) 

apie Romas monetas Zemaitijoje432 • Savo archeologini4 dirbini4 rinkini jis 
padovanojo Numizmatikos ir archeologijos draugijai Krokuvoje, nes mane, kad ten 
jam bus saugiau433 . Yra parasys darb4 iris numizmatikos (apie Romas monet4 
radinius, velesnius lobius). Buvo sudarys Kauno gubernijos archeologini4 radini4 
katalogq, surinkys Vilniaus archeologijos komisijos 1855-1863 m. medziagq. Visa 
tai karo metu ir pokariu buvo isblaskyta po ivairius rinkinius, kai kas, matyt, pateko 
i Lenkijq434 . 

E. Brensteinq galime laikyti ir vienu pirm~4 archeologijos mokslo istorik4, nors 
rase jis daugiau apie kultiiros (literatures) istorijq. Jo plunksnai priklauso monogra
fijos apie A Kirkorq435 ir D. Poskq436 . Archeologinio pobiidzio medziagos daugiau 
yra knygoje apie D. Poskq. 

432 Brenstein M . Monety rzymskie na Zmuidzi I Wiadomosci archeologiczne-numizma
tyczne. Warszawa. 1897. Nr. 1-2. S. 267-268. 

433 Zilenas V. Lietuvos kolekcininkai ir muziejininkai. 9. Liucijonas Uzembla ir Mykolas 
Eustachas Brensteinas/ Kultiiros barai. 1983. Nr. 8. P. 65. 

434 TautaviCius A. Praeities kultiiros tyrinetojas// Kultiiros barai. 1968. Nr. 9. P. 59. 
435 Brensztejn M. Adam Honory Kirkor, wydawca, redaktor i wlasciciel drukarni w Wilnie 

od roku 1834 do 1867. Wilno . 1930. 
436 Brensztejn M. Dionizy Paszkiewicz. Wilno. 1934. 
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Kasinejimai 

1898 m. J u o d sod e s (Te1Si4 r.) karjero pradetame ardyti kapinyne istirti 3 
griautiniai IX-XI a. kapai. 

1896 m. tva1ge P at u m s a 1 i 4 (Te1si4 r.) senkapius, pustomame pavir8iuje 
rado 34 akmens amziaus radinius. 

1900 m. liepos 11 d. tvalge bu1viarusi4 suardytq G e r u 1 i 4 (Te1Si4 r.) senkapi, 
vadinamq Si1uku, aptiko apardyt4 griautini4 kap4 1iekan4, sveikq mo1ini puodq bei 
kit4: puod4 suki4. Senkapis datuojamas XV a. 

Svarbiausios publikacijos 

Monety rzymskie na Zmujdzi I Wiadomosci archeologiczne - numizmatyczne. 
Warszawa. 1897. Nr.l- 2. S. 267-268. 

Wykopalisko na folwarku ,Rajnie" w powiecie Telszewskim na Zmujdzi/ Materialy 
antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, wydanie staraniem Komisyi antro
plogiczne Akademii Umiej~tnosci w Krakowie. Krakow. 1898. T. IV. S. 38-40. 

Cmentarzyska ,Gargidi kalns" i ,Szyluks" we wsi Juodsodzie w powiecie i parafii 
Telszewskiej na Zmujdzi/ Materialy antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, 
wydanie staraniem Komisyi antroplogiczne Akademii Umiej~tnosci w Krakowie. Krakow. 
1901. T. V. S. 31-35. 

Skarb bronzowy, naleziony we wsi Syraicie w powiecie i parafii Telszewskiej na 
imujdzi/ Materialy antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, wydanie staraniem 
Komisyi antroplogiczne Akademii Umiej~tnosci w Krakowie. Krakow. 1903. T. VI. 
S. 44-50. Tabel. XV-XVII. 

JUOZAS ZIOGAS 

Archeo1ogija domejosi ir kunigas Juozas Ziogas (1868 03 3 Rubeznink4 k. 
(Joniskio r.) -1935 09 21 Rudiskiuose (Joniskio r.). Jo biografija nera detaliai zinoma. 
Seimoje dar buvo bent dvi seserys. 1878 m. J. Ziogas istojo i Siau1i4 berniuk4 
gimnazijq, kur baige 5 k1ases, po to mokesi ZemaiCi4 dvasineje seminarijoje Kaune, 
kur 1893 m. buvo isventintas i kunigus. Baznytines vadovybes daznai metomas po 
parapijas kunigavo Alukstoje (Latvija), E1ernoje (Latvija), Ka1na1yje, Gaideje (1899-
1904 m.), Rageliuose (1904-1908 m.), Medingenuose (nuo 1909 m.), Uiventyje, 
Siaudineje, Joniskyje, Rudiskiuose (nuo 1929 m. iki mirties) (45 pav.). Pa1aidotas 
Rudiskiuose. Bendraudamas su parapijieCiais turejo progos susipazinti su zmoni4 
buitimi, paprociais. Jis buvo persekiojamas uz bandymus grqzinti 1ietuvi4 ka1bq i 
baznyciq. J. Ziogas rinko tautosakq, liaudies dainas, domejosi etnografija, aktyviai 
dalyvavo lietuvi4 tautiniame judejime. 1907 m. dalyvavo Lietuvi4 mokslo draugijos 
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45 pav. Juozas Ziogas (SAM inv. 
Nr. 3812) 
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steigiamajame suvaziavime kaip narys 
steigejas. J. Ziogas mokejo rusq bei lenk4 
kalbas, buvo kruopstus, mega fotografuoti. 

Archeologintt medziagq rinkti jis 
pradejo dar XIX a. pabaigoje. 1$99 m. 
laiske A. Dambrauskui jis raso: ,Savo 
Kalnaly skaitau, groju, o vasarq ir rudeni 
einu kasineti, ieskodamas senkapiuose 
archeologini4 radiniq. ACiu Dievui, jau 
turiu jq tiek, kad persikeltts i Gaidtt ir 
sutvarkys, ruosiuosi tuos radinius ar dali 
paskelbti spaudoje, greiCiausiai laikrastyje 
,N umizma tyczn o-archeolo gycznych 
wiadomosciach", iseinanCiame kas ketvirti 
Krokuvoje"437

• Kaip ir kiti megejai, is pra
dziq jis rinko senienas, daugiausia akmeni
nius kirvelius. J. Ziogas palaike rysius su 
Kauno muziejumi, siuntinejo korespon
dencijq i , Vilniaus zinias", , Vienyby" , 
,Vilti", seke to me to archeologiny spaudq. 
ISlik:usioje jo uzras4 knygeleje suklijuotos 

iskarpos is spaudos apie kasinejimus Vidurzemio juros regione438
• Buvo uzmezgys 

rysius su K. Gukovskiu, jo prasomas nusiunte jam keletq akmenini4 kirveli4439
• Vienu 

metu buvo uzsigeidys tapti Imperatoriskosios archeologijos draugijos nariu, tad 
parenge ir isspausdino straipsni a pie savo tyrinejimus Kalnalio parapijoje440 .Isikurus 
Lietuviq mokslo draugijos muziejui 1910 m., jam dovanojo senas girnas, ruosesi 
dovanoti ir visq savo senien4 rinkini, taCiau sio savo ketinimo netesejo441

• 1908 m. 
rugpjuCio 18 d. draugijos susirinkime jis perskaite referatq ,Apie Lapusiskes kapinynq 
ir ten rastuosius daiktus" , kuris buvo isspausdintas442 . 1911 m. draugijos suvaziavime 
jis perskaite kitq referatq ,Imbares kapai, TelSiq paviete, Kauno gubernijoje", kuris, 
nepaisant J. BasanaviCiaus pastang4, taip ir nebuvo iki galo paruostas spaudai ir 
isspausdintas. Dar vienas referatas ,Norkunq, Radisiq ir Miciunq senoves kapines" 
turejo buti skaitomas 1912 m. se5tajame visuotiniame suvaziavime, taCiau J. Ziogas 
i ji isvis neatvyko443 • Po 1912 m. J. Ziogas nuo archeologiniq tyrinejimq nutolo, 
tvarke tik savo kolekcijq. J. Basanaviciui toki savo zingsni jis motyvavo lesq stoka ir 

437 Vilniaus universiteto bibliotekos RankrasCiq skyrius F. 1D-271. P. 1. 
438 Ramanauskaite V. Archeologas kunigas Juozapas Ziogas/ Ziemgala. 1999. Nr. 1. P. 9. 
439 Ten pat. P. 9. 
440 )l(orac 11. Apxeonom'lecKHe 3aMeTKH no TeJihllleBCKOMY ye31W/ IlaM5lTHa5l KHIDKKa 

KoBeHcKotl: ry6eprmn Ha 1901 ro.u. KoBHO. 1900. IlpJ.IJio)!(eHHe. C. 33-49. 
44 1 Ramanauskaite V. Archeologas kunigas Juozapas Ziogas/ Ziemgala. 1999. Nr. 1. P. 9. 
442 Ziogas J. Archeologiski tyrinejirnai Gaides apylinkeje I Lietuviq tauta. Vilnius. 1909. 

Knyga 1. Dalis 3. P. 313-333. 
443 Ramanauskaite V. Archeologas kunigas Juozapas Ziogas/ Ziemgala. 1999. Nr. 1. P. 9. 



LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS ISTORIJA (iki 1945 m.) 145 

baznytiniais riipesCiais. Aktyviausiu savo tyrinejimll laikotarpiu J. Ziogui nemazos 
jtakos bus turejl(s J. BasanaviCius. Tai liudija ir jll tarpusavio susirasinejimas, tegu ir 
dalykinis. J. Ziogo straipsnis ,Archeologiski tyrinejimai Gaides apylinkej" irgi buvo 
pediiiretas J. BasanaviCiaus. Lietuvill kalbos institute isliko J. BasanaviCiaus re
daguotas sio straipsnio rankrastis. J. BasanaviCius spaude J. Ziogq parasyti ir apie 
Imbares kapinynq. 

IS visos J. Ziqgo archeologines veiklos svarbiausi yra archeologiniai tyrinejimai. 
Jis sj darbq mego. Kasinejo J. Ziogas taip, kaip ismane, greitai, be kokios nors 
gudresnes metodikos, nors pilkapill sampilus stengesi nukasti visus, padarant jll 
skerspjiivj. Kasinejo tuos paminklus, kurie buvo jo parapijoje, kuriuos jam nuro
dydavo zmones. Geriausiai zinojo pilkapius. Kasinejimll rezultatai buvo fiksuojami 
dienorastyje bei fotografuojami. J. Ziogas paminklq gana riipestingai aprasydavo, 
sudarydavo ir zemelapj. Pries pradedamas kasineti paminklo vietq nufotografuodavo 
arba nupiesdavo pilkapill situacijos planelj. Gaila, kad dauguma sios medziagos 
neisliko . Del sios pridasties, atrodo, siandien zinome ne visus jo tyrinetus 
archeologijos paminklus. Tyrinedamas Imbares piliakalnj, kasinejo ir prie jo buvusj 
kapinynq, nes riipejo surasti piliakalnyje gyvenusill zmonilllaidojimo vietq. Neislikus 
situacijos planui, ir siandien tebesiginCijama, kur toks kapinynas buvo. Sill bene 
didziausill (iskasti 33 jkapi\l turtingi kapai) kasinejimll ataskaitos lenkll kalba 
surasytas rankrastis 1960 m. pateko i Siaulill Ausros muziejll444

. Dabartineje Balta
rusijos teritorijoje J . Ziogas yra kiek kasinejys Niurvenll piliakalnj (idomu tai, kad 
baltarusiai iki siol tokio piliakalnio pas save nezino) ir Zvalgys Driiksill piliakalnj. 

J. Ziogas lankydavo jvairius Lietuvos piliakalnius ir senkapius, juos kasinedamas 
surinko nemazq dirbiniq kolekcijq. Rinkinio dydis metai po metll svyravo. 1904 m. 
M. Brensteinas, susipazinys su J. Ziogo kolekcija, nurode, kad joje yra 1228 dirbiniai: 
281 akmeninis jtveriamasis, 145 akmeniniai jmoviniai, 65 akmeninill jmoviniq kirviq 
fragmentai, 99 kirvill isgrqzos, 51 galqstuvas, 106 moliniai, akmeniniai bei gintariniai 
verpstukai, 32 akmenys su skylemis, 44 kitokie akmeniniai dirbiniai, 24 akmenines 
bei gelezines kulkos, 27 geleziniai kalavijai bei kardai, 17 geleziniq peilill, 11 gelezinill 
pjautuvq, 22 geldiniai ietigaliai, 21 gelezinis kirvis, 13 gelezinill balno kilp\l, buozill 
ir skiltuv\l, 41 metalinis didas ir sagutes, 97 bronzines seges, 29 bronzines apyrankes, 
42 bronziniai ziedai, 11 sidabrinill apyrankiq445

• 1912 m. E. Volteris kolekcijoje mini 
apie 1000 senien\l, kurios buvo vertos apie 1500 rubliq446

• Dalj surinko pats, dalj is 
zmoniq, kurie jam, kaip kunigui, noriai padedavo. Kasinejo savo Iesomis, kurill daznai 
ir pritriikdavo. Ypac daug turejo akmeninill kirvukll (a pie 500), bronzinill papuosal\l, 
gelezinill dirbinill. Turejo jdomiq akmeniny formq bronziniams ornamentams lieti. 
Savo kolekcijq tvarke labai kruopsciai, visi daiktai buvo aprasyti, inventorizuoti. Jai 
tvarkyti sugaisys , visq puikiausiq laikq- svies~j: pavasario galq, vasarq ir rudenio 

44 ,0 grobach na cmentarzysku , Imbary" na Zmudzi, w powiecie Telszewskim, gubernii 
Kowienskiej . Poszukiwanie dokonane w m. sierpniu 1898 roku". 

445 Butrimas A. Archeologiniai rinkiniai Kauno gubernijos dvaruose (M. Brensteino duo
menimis)/ JaumJ.iq muziejininkq konferencijos , Muziejai ir jq kolekcijos" prane5imq tezes. 
Vilnius. 1987. P. 13. 

446 Volteris E. Kun. Ziogo senoves daiktq rinkinys/ Vi! tis. 1912 08 15. 
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pus((" . Eksponatus vale, tvarke, perfotografavo, perrasinejo metrikas. 1912 m. laiske 
J. Basanaviciui prisipazjsta, kad jau nieko nekasineja, nes neleidzia finansai, sunku 
gauti darbinink:q. EsC! piemenq ir tai negali gauti. Kunigo J. Ziogo kolekcijos likimas, 
kaip ir daugelio kitl!, deja, buvo tragiskas. J. Ziogas 1935 m. sausio 19 d. buvo surasys 
testament'!, kuriuo vis'! savo rinkini uz 3500 Lt buvo paved((s Vytauto Djdziojo 
muziejui. TaCiau to nezinojo muziejaus vadovybe, pats J. Ziogas pries mirti pakeite 
savo sprendim'! ir 1935 m. rugsejo 13 d. kolekcijq uz 17 000 Lt pardave kunigui 
K. Kupriui-KupreviCiui, kuris jau rugsejo 14 d. jq isgabeno i Kretingq447 • 1938 m. 
Kretingoje pas ji J. Ziogo kolekcijq teko matyti vienam sios knygos autoriq. Vytauto 
Didziojo kulturos muziejus buvo suman((s rinkinius is kun. Kuprio nupirkti. Del 
aukStos kainos muziejus rinkinio nejsigijo ir, kunigui K. Kupriui-KupreviCiui mirus, 
kolekcija buvo isblask:yta pas kunigo gimines. Jau pokario metais Siauliq muziejininkq 
pastangq deka dalis buvo aptikta pas jvairius asmenis ir nupirkta Siauliq ,Ausros" 
muziejui, kur siuo metu yra 1023 dirbiniai. 

J. Ziogas, kaip archeologas, buvo megejas, taCiau tokiq kaip jis darbai XX a. 
pradzioje deja pamatus vietos archeologams atsirasti. Jo kolekcijos likimas yra 
tipiskas tokiems rinkiniams. XX a. Lietuvoje tai kartojosi simtus kartq ir atnese 
musq mokslui ir kulturai nepataisomq nuostoliq. 

Kasinejimai (Lietuvoje) 

1898 m. I mba res (Kretingos r.) piliakalnyje kasineta 7 skirtingose vietose, 
rastas kulturinis sluoksnis su jvairiais radiniais, akmenq grindiniais. Bandyta kasineti 
ir i rytus nuo piliakalnio esanti papedes gyvenviete, rastas kulturinis sluoksnis su 
molio tinku, perdegusiais kauliukais. 

1898 m. I m b ares (Kretingos r.) kapinyne iskase 33 degintinius X-XIII a. 
kapus. 

Apie 1898 m. T i n t e 1 i q (Kretingos r.) kapinyne paband((s kasti keliose 
vietose rado zmoniq griauciq ir dirbiniq liekanq: kaklo papuosalq, diriq, vien'! 
1529 m. Zygimanto monetq - pusgrasj. 

1900 m. La p us i s k e s (Ignalinos r.) pilkapyne kasineta tiksliau nenustatytas 
skaiCius is mazdaug 40 islikusiq pilkapiq, rasta degintq zmoniq kapq bei zirgq griauCiq 
is VIII-XII a. 

Apie 1900 m. keliose vietose kasinetas Lap us is k e s (Ignalinos r.) piliakalnis, 
kulturinio sluoksnio nerasta. 

1906 m. rugsejo 21 d. kasinejo M i c i u n q (Rokiskio r.) 15m skersmens, 1,5 m 
aukscio pilkapi su akmenq vainiku, rado zmoniq kaulq ir apie 40 jvairiq dirbiniq, 
kuriq chronologija ir likimas neaiskus. 

Apie 1906 m. K ubi I is k i o (R ad is i 4) (Rokiskio r.) pilkapyne kasineti 
keli pilkapiai. Detalesniq duomenq apie siuos kasinejimus neisliko. 

1907 m. kasineti Nor k u n q (Rokiskio r.) pilkapyno pilkapiai, taCiau daugiau 
duomenq apie siuos kasinejimus nera. 

447 Ramanauskaite V. Archeologas kunigas Juozapas Ziogas/ Ziemgala. 1999. Nr. 1. P 11. 
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1908 m. kasinetas V i s a g i n o (Ignalinos r.) pilkapyne is dviej4 pilkapi4 
vienas sveikas sampilas, rastas griautinis zmogaus palaidojimas su geleiiniu peiliu, 
datuojamas greiCiausiai XVI a. 

1908 m. rugsejo 27 d. kasinejo Pas am an e s (Ignalinos r.) spejamus pilkapius 
is viso a pie 4 sampilus, rado tik smeliu uzpustyt4 angli4. Panasu, kad Cia buvo tyrine-
jamos smelio kopos. · 

Pries 1909 m. P e t r as i u n 4 (Rokiskio r.) piliakalnyje iskasta gili apie 6 m 
skersmens duobe. 

Apie 1898 m. S a k u o c i 4 (Kretingos r.) kapinyne is vietos gyventoj4 gavo 
peilit,!, dvi bronzines apyrankes, 6 bronzines ivijas, ziedq su monograma JHS ir kt. 
smulkmen4. 

Apie 1898 m. Sate i k i 4 R u d a i c i 4 (Kretingos r.) kapinyne rado gelezini 
peili, is gyventoj4 surinko 3 seges, gelezini ietigall, pjautuvo gabalq. 

Apie 1898 m. K u 1 sod z i o (Kretingos r.) kapinyne pastebejo buvus degintinius 
kapus. 

Apie 1908 m. buvo ivalgytas C e be r a k 4 (Ignalinos r.) piliakalnis. 

Svarbiausios publikacijos 
ApxeoJIOFlfl.fecKJie 3aMeTKII no TeJihiiieBCKOMY ye3){V/ IlaM.fiTHa.fl KHIDKKa KoBeHc

Koif ry6epHlllf Ha 1901 ro,a. KoBHO. 1900. JlplfJioJKeHHe. C 33-49. 
Archeologiski tyrimijimai Gaides apylinkeje I Lietuvi11: tauta. Vilnius. 1909. Knyga 1. 

Dalis 3. P 313-333. 

LIUDVIKAS KSIVICKIS 

Dideli4 nuopeln4 Lietuvos archeologijai turi lenkas Liudvikas KSivickis (Ludwik 
Krzywicki) (1859 08 21 Plocke (Lenkija) -19410610 Varsuvoje ). Tai lenkq sociologas, 
etnologas, antropologas, ekonomistas. Gime jis miestieCi4 seimoje. Motina- Kami!e 
Zofija Ivanicka, tevas - Tadeusas, mirys 1861 m. Viena is jo seneli4 buvo kilusi is 
Vokietijos. IS pradzi4 gyveno senelio PranCiskaus Ksavero Ivanickio, dalyvavusio 
1830 m. sukilime, namuose. 1871 m. pradejo lankyti gimnazijq Plocke, kuriq baigys 
1878 m. istojo i Varsuvos universiteto Fizikos-matematikos fakultetq. Studijuodamas 
universitete L. KSivickis isitrauke i socialistiny student4 veiklq, susidomejo mark
sizmu, uz dalyvavimq antirusiskoje student4 demonstracijoje 1883 m. buvo pasalintas 
is universiteto. Vengdamas aresto jis isvyko i Krokuvq, veliau pasitrauke i Lipskq 
(tuomet Vokietijoje), veliau- i Sveicarijq (Ciurichq), Prancuzijq (Paryzi4). Ciuriche 
susipazino su Rachele Feldberg, su kuria 1886 m. susituoke Ui mire 1924 m.). Turejo 
du siinus: Aleksandrq ir Jezi. 1885 m. grizo i Lenkijq, taciau del savo visuomenines 
veiklos 1891 m. isvyko i Berlynq, 1893 m. du menesius L. Ksivickis viesejo JAV 
1905 m. buvo arestuotas, porq menesi4 sedejo Varsuvos kalejime. Gyvendamas 
Lenkijoje iki Pirmojo pasaulio karo dalyvavo daugelio visuomenini4 bei svieteji
skq organizacij4 veikloje, bendradarbiavo leidziant ivairius leidinius ( 46 pav.). 



148 

46 pav. Liudvikas KSivickis (LIIR 47966) 

Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

Paminetinas jo darbas , Kurpiai" 
(lenk4 k.) , isspausdintas 1892 m., uz 
kuri L. KSivickis 1906 m. gavo Lvovo 
universiteto filosofijos daktaro vardq, 
o Mianovskio kasa skyre jam didziult(
apie 4000 rubli4 premijq. 1893 m. is
spausdintas kitas jo darbas - ,Zmo
nes. Etnines antropologijos bruozai"448

. 

1914 m. isspausdintas darbas , Visuo
menine-ukine santvarka laukiniais ir 
barbarystes laikais"449

• 1921-1936 m. 
buvo Varsuvos universitete specialiai 
jam sukurtos Visuomenini4 santvark4 
teises katedros vedejas, nuo 1921 m. 
buvo Visuomeninio ukio instituto di
rektorius. 1934 m. isspausdinta ,Pri
mityvios visuomenes ir j4 gyvoj i statis
tika" (angl4 k.)450 . 1939 m. rugsejo pra
dzioje sviediniui pataikius i jo butq ir 
sprogus virtuveje, L. KSivickis ikrito i 
rust, smarkiai susiZeide galvq, gydesi 
ligonineje, is kurios grtzt(s rase ,Atsi
minimus"451 , , PirmykStt( ordq"452 . Mire 
Varsuvoje nuo sirdies infarkto. 

L. KSivickis buvo labai darbstus. Jis mokejo angl4, pranciiz4, vokieCi4 kalbas, 
ko deka buvo plaCiai apsiskaitt(S. L. KSivickio darb4 bibliografijoje suskaiCiuojama 
apie tukstanti pozicij4, tarp kuri4- keliasdesimt knyg4453 . Jo tartis nebuvo gera, nes 
ji, turinti vos pusantr4 met4, aukle per neapsiziurejimq pasodino ant karstos krosnies, 
ir jis dvejus metus nekalbejo. Pats L. KSivickis buvo nedidelio ugio, labai gyvas, su 
binokliais, smaila barzdele, nedidelil.J: zydrl.J: akiJ.!. Jis mego geles, paskutiniais 
gyvenimo metais laike buri kanareli4, avigani suni Zbruj4, kuri uzmuse i namus 
pataikt(s sviedinys, domejosi metapsichologija, apie tai rinko literatlirq. Jo 4 kambari4 
butas Varsuvoje buvo puritoniskas, darbo kabinetas pilnas knyg4. L. KSivickis daug 
skaite tvairi4 pasaulio autori4 knygJ.!, mego detektyvus454 

0 

Be tvairi4 kit4 disciplin4, jis domejosi archeologija. , Patarimuose savamoksliams" 
jis rase: , Archeologija irocte, kact :Zemes rutulys apgyvenctintas simtus tukstanCi4 

448 Krzywicki L. Ludy. Zarys antropologii etnicznej. Warszawa. 1893. 
449 Krzywicki L. Ustroje spoleczno-gospodarcze w okresie dziko5ci i barbarzynstwa. 

Warszawa. 1914. 
450 Krzywicki L. Primitive society and its vital statistics. Warszawa. 1934. 
451 Krzywicki L. Wspomnienia. Warszawa. T 1- 3. 1958- 1959. 
452 Krzywicki L. Pierwociny wil(zi spolecznej. Warszawa. 1957. 
453 Kowalik T, R6ziewicz-Holda H. Ludwik Krzywicki . Warszawa. 1976. S. 20. 
454 Ten pat. P. 19. 
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mehj .. . Tyrinedami iskasenas turime galimyby pazinti kasdienini gyvenimq toliml!i4 
miis4 protevi4 ... Eiltt priesistorini4 kultiir4 paiistame geriau, kuri4 vardus mena 
rasytiniai saltiniai". Pagal L. KSivicki, archeologija pateikia mums placius saltinius 
tiems visuomeniniams anonimams pazinti. Domedamasis pirmykste visuomene, jis 
negalejo apeiti archeologijos. L. KSivickis pirmasis pradejo platesniu mastu tyrineti 
Lietuvos piliakalnius, kruopsCiai skelbe j4 rezultatus. Taciau jo pavardes nera tarp 
XX a. pradzios lenk4 archeolog4, nes daugiausia demesio savo archeologineje 
veikloje L. Ksivickis skyre Lietuvos, ypac Zemaitijos, piliakalniams. Pirmq publikacijq 
apie Lietuvos piliakalnius jis paskelbe dar 1891 m.455 . Tai buvo jo pirmo apsilankymo 
Zemaitijoje 1890 m. pas grafus Zubovus rezultatas. Viesedamas Bubi4 dvare jis 
atkreipe demesi i dirbtines formos kalvq- Bubi4 piliakalni- ir, isgirdys pasakojimus, 
kad ji supilta, uzsikrete piliakalni4 pazinimo aistra. Be piliakalni4, L. Ksivickis 
yra kazkiek ivalgys ir pilkapius, alkas, kiilgrindas, taciau venge ieskoti ir tyrineti 
kapus, kurie jo netrauke. 

Susidomejys Lietuva, L. Ksivickis kasmet atostog4 metu atvykdavo cia, 
issinuomoctavo arkli ir vazinectavo po krastq, ctomectamasis piliakalniais. Zinias apie 
juos jis rinko jau is skelbt4 darb4 (tarp j4 ir lietuvi4 kalba, kuriq, atrodo, L. KSivickis 
bent jau kaikiek supra to), bet daugiausia- is vietos zmoni4 pasakojim4. J au 1901 m. 
jo kartotekoje buvo duomen4 daugiau kaip apie 200 piliakalni4456 . Nemaza dalis 
sios kartotekos isliko457 . Nuo 1890 iki 1908 m., kai vyko intensyviausi piliakalni4 
ivalgymo darbai, L. KSivickis aplanke ir aprase per simtq Zemaitijos piliakalni4 
(47 pav.), uzrase apie juos ctaugybtt Iegenct4, pasakojim4 ir pactavim4. Siame ctarbe 
jam talkino lietuviai studentai J. Saulys, V. Cepinskis, A Janulaitis, V. NageviCius ir 
kt. AukStaitijos piliakalnius tyrineti jam padejo M. Riomeris. Lietuvoje praleistas 
vasaras gana vaizdingai ir idomiai L. KSivickis jau senatveje yra aprasys atsimi
nimuose458. Ypac artimai L. KSivickis susidraugavo su T Daugirdu. Kartu jie keliavo 
po Lietuvq ir kasinejo piliakalnius. L. KSivicki reikia laikyti Lietuvos piliakalni4 
didelio masto tyrinejim4 pradininku. 

Piliakalnius po truputi tyrineti L. Ksivickis pradejo nuo 1900 m. Pradzia vClgi 
buvo tie patys Bubiai. Pirmaisiais metais buvo kasinejama nedideliais ploteliais, 
kurie nevirsydavo keli4 ar keliolikos kvadratini4 metr4. Ivairioje literaturoje pri
siskait~ts apie kasinejim4 metodikq, L. KSivickis kasdavo taisyklingomis perkasomis, 
fiksuodavo sluoksni4 issidestymq, darydavo perkas4 planelius. Atkasti akmen4 
grindiniai buvo fotografuojami. Kad akmenys geriau issiskirt4, jie buvo nudazomi 
kalkemis. Zvalgym4 metu aptikys ardomus piliakalnius, ne viename j4 jis istyre 
nedidelius plotelius ar iskase surfus. Toks buvo Gandingos piliakalnis, kuriame 
6m2 plote i Babrungq griuvanCiame slaite jis konstatavo storq kulturini sluoksni. 
Piliakalnis jau tuomet buvo ariamas, o zeme buvusi tokia derlinga, kad keletq 
met4 net trysti nereikejy. Svarbiausi jo tyrineti piliakalniai Zemaitijoje - tai Bubi4, 

455 Krzywicki L. Pilkalne/ Wisla. Warszawa. 1891. T. 1. S. 165. 
456 Zabiela G. Zemaitijos piliakalniq tyrinetojas Liudvikas KSivickis/ Zemaiciq praeitis. 

Vilnius. 1990. T. 1. P. 23. 
457 VDKM Nr. 467-469. 
458 Krzywicki L. Wspomnienia. Warszawa. T. 1. 1958. P. 327-431 (Na Zmudzi). 
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47 pav. Liudviko KSivickio 1905 m. daryti Vyskupiskit) (Klaipedos r.) piliakalnio 
apmatavimai (VDKM Nr. 468) 

Darbut4, Gabrieliski4- Naukaimio ir Veliuonos, Aukstaitijoje- DukSto, Moske
ll4 - Laukupen4, Petrasiun4, Voren4. 

Vienas pirm~4 tyrinet4 piliakalni4 buvo Bubiuose, kasinetas 1902- 1906, 1910-
1911 m. Pirmq kartq L. KSivickis si piliakalni aplanke dar 1890 m. ir jau kitais metais 
apie ji paskelbe straipsni zurnale ,Wisla". Jis kasinejo piliakalnio aiksteltt ir pylimq. 
Aiksteles kulturinis sluoksnis sieke daugiau kaip metrq storio. Jame buvo aptiktas 
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akmenl! grindinys, daugybe degesil!, deginto molio gabal4, keramikos, gyvuli4 kaul4 
ir XI-XIV a. ivairil! dirbinil!. IStyrys piliakalni, L. KSivickis dare isvadas, kad jis yra 
supiltas zmonil! rankomis, ir apie tai uzrase vietos zmoni4 pasakojimus459

• Kadangi 
tai buvo pirmas jo tyrinetas piliakalnis, velesniuose savo darbuose prisipazista dar 
daug ko nemokejys, daug kq padarys ne taip. Ir tai yra suprantama, atsizvelgiant i 
sparCiai besikeiCianCiq to meto archeologijos tyrinejiml! metodikq. Velesniils 
piliakalnius L. KSivickis tyrinejo atidziau ir rupestingiau. 

Placius Lietuvos piliakalni4 tyrinejimus L. KSivickis pradejo vykdyti nuo 1909 m. 
Iki 1914 rn. Uis ruosesi kasineti ir tad a, taciau kiltts karas to padaryti neleido460

) jis 
plaCiau tyrinejo 9 piliakalnius. Nors dauguma piliakalni4 pateike ivairios ir idomios 
medziagos, ne visi jo tyrinejimai buvo sekmingi. 1903 m. L. KSivickis tyrinejim4 metu 
is viso nieko nerado461 

, nors 1911 m. nurodoma, kad uz 1903 m. leidimq L. KSivickio 
daiktai tuomet dar nebuvo ispakuoti462 • 1911 m. tyrinetame Lentainil! piliakalnyje 
irgi nieko nebuvo463

• Tyrinejirnus jis vykde pagal Imperatoriskosios archeologijos 
komisijos isduotus leidimus. 1907 m. L. KSivickiui leista kasineti piliakalnius Kauno 
gubernijoje464

, 1911 m. isduotas leidimas kasineti piliakalnius Petrasiunuose, Pekel
koje (Lentainiuose ), Moskenuose465

, 1912 m. isduotas lei dimas kasineti Svencionil! 
valsCiuje, Vilniaus ir Kauno gubernijose466

, uz kuri ataskaitos negauta467
• 

Labai vertingos ir idomios medziagos L. KSivickis sukaupe tirdamas Gabrieliski4-
Naukairnio piliakalni. Nors piliakalnis ir nedidelis, taCiau jame isliko :lymus kulrurinis 
sluoksnis, kuriame buvo aptikta akmenl! grindini4, daugybe puod4 sukil!, metalo 
dirbinil!, daug suanglejusi4 grud4 ir 6 Romos monetos, viena ill- Marko Aurelijaus. 
Pagal jas piliakalnis datuojamas II-III a. po Kr. Piliakalnyje rasti grudai padejo 
sprt(sti a pie zemdirbystes raidq Lietuvoje I a. pradzioje bei susieti jq su Tacito ziniornis 
apie aiscil! zemdirbystt(. 1911 m. L. KSivickis Raseinil! apylinkese kasinejo kitq pilia
kalni - Darbutuose. Kartu su juo dirbo ir T. Daugirdas, prieS tai 1886 m. jau bandtts 
ii tyrineti. Piliakalnyje aptikta akmen4 grindini4 ( 48 pav.), ugniavieCi4, daugybe 
ziestl! puodl! suki4 su banguotu ir grioveliniu ornamentu, gyvuli4 kaul4 ir XII-XN a. 
bronzini4 ir gele:lini4 dirbini4468

• 1912 m. jis drauge su T. Daugirdu kasinejo ir 

459 Krziwicki L. Zmud:i: staro:i:ytna.Warszawa. 1906. S. 82-84. 
46° Krzeckowski K. Z arys zycia i pracy Ludwika Krzywickiego/ Ludwik Krzywicki. 

Warszawa. 1938. S. XCII. 
461 0T'JeT 11MIIepaTOpCKOM apxeOJIOIWJeCKOM KOMMCClrn: Ja 1907 fO.U II CaHKT 11eTep6ypr. 

1910. c. 133. 
462 Ten pat. P. 98. 
463 Sankt Peterburgo MaterialiTies kultilros instituto archyvas. Nr. 60/1903. P. 49. 
464 OT'IeT 11MIIepaTopcKOH apxeononrqecKoH KOMHCCMM Ja 1907 ro.u I I CaHKT 11eTep6ypr. 

1910. c. 126. 
465 OT'IeT 11MIIepaTOpCKOH apxeononrqecKOH KOMHCCMM Ja 1911 ro.u I I CaHKT 11eTep6ypr. 

1914. C. 93. 
466 OT'reT l1MrrepaTopcKoi1: apxeonorWJecKo:i1" KOMMCClrn: 3a 1912 ro.u II CaHKT 11eTep6ypr. 

1916. C. 97 
467 Ten pat. P. 103. 
468 Krziwicki L. Grodzisko Derbuckie na Zmudzi/ Pamitttnik fizyograficzny. Warszawa. 

1913. T. XXI. Dz. V S. 15-29. Tab. I-VI. 
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48 pav. Darbutq piliakalnio kasinejiml! vaizdas (VDKM Nr. 200) 

49 pav. Liudviko KSivickio fotografuotas Veliuonos piliakalnis (VDKM Nr. 2113) 
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Veliuonos piliakalni- garsqji Gedimino kalnq (49 pav.). Cia aptiko buvusi4 statini4 
liekantj, akmenl! grindinil!, dviejl! zmonil! griauCil! liekanas, daugyby degesil!, deginto 
moJio, apangJejusil! fqSt\.!, suJini, ziestOS keramikos, suangJejusi4 griidl! ir bronzini4 
bei geldini4 dirbini4. Ypac daug rasta rombine virsune geldini4 streli4 antgalil!, 
kurilj dalis gulejo vienoje kruveleje - greiCiausiai palikti pilies gynej4, taip pat kit4 
XI-XIV a. dirbini4469

• Aiksteles viduryje buvo aptiktas sulinys ar slaptas iejimas, 
kurio L. KSivickis iki galo neistyre. Cia jis iskase 3 m gylio duob((, bet dugno nepa
sieke470. Pagal padavimus, Veliuonos piliakalnyje buvo palaidotas kunigaikstis 
Gediminas, zuvys kovodamas su kryziuoCiais, tad tuometine visuomene buvo 
pasipiktinusi, kai L. KSivickis piliakalnyje rado apdegusio zmogaus griauCius ir 
juos isgabeno tyrimams i Lenkijq. Sie pilies gynejo griauciai buvo palaikyti Gedimino 
palaikais. Veliuonos piliakalnio tyrinejim4 rezultatai liko neskelbti . 

Keturis piliakalnius L. Ksivickis tyrinejo Ryt4 Lietuvoje. 1909 m. drauge su 
T. Daugirdu jis kasinejo Duksto piliakalni ir pilkapius. Ekspedicijoje dalyvavo ir 
dailininkas A Zmuidzinavicius. Buvo istirta visa nedidele piliakalnio aikstele, kurios 
viduryje aptikta didoka duobe p!Ukto molio sienelemis ir dugnu. Joje rasta daug 
gyvuli4 kaul4, puod4 suki4 ir kaulini4 irankil}. Taip pat buvo aptikta zidini4 liekanl!. 
Jvairiose aikSteies vietose rasta daug apdegusi4 ir neapdegusi4 gyvuli4 kaul4, puod4 
sukilj, deginto molio gab all}, akmens ir kaulo dirbini4, akmenini4 kirvuk4, bet nerasta 
ne vieno geldies dirbinio, tai rodo, kad piliakalnyje gyventa dar I tii.kstantmetyje 
pr. Kr. 1909 ir 1910 m. L. KSivickis tyrinejo Petrasiii.n4 piliakalni. Tai taip pat anks
tyvas, palyginti nedidelis piliakalnis, pateikys labai idomios archeologines medziagos. 
AikSteles pakrasciuose aptikta is akmenl! kraut\.! zidinil!, 0 kultii.riniame sluoksnyje 
rasta daug brii.ksniuotos keramikos suki4, miniatiii.rini4 molini4 puodeli4, molini4 
pasvan.1 su skylutemis pakrastyje, verpstuk4, 22 akmeniniai kirviai, keli galqstuvai, 
apie 200 kaulo dirbini4, tarp j4 mdkeres kabliukl!, streli4 antgali4, ietigali4, durkll!, 
adikli4, yll!, smeigtuk4, kaulo plokstelil! ir t.t. Piliakalnyje aptikta jau ir geldies 
dirbini4. Tai geleziniai peiliai, ylos, peiliai - pjautuveliai, meskeres kabliukas, bron
zinio ritininio smeigtuko galvute, geldinis lazdelinis smeigtukas. Buvo surinkta daug 
gyvuli4 kaull!, kuriuos istyrus nustatyta, kad net 76 proc. priklause naminiams gyvu
liams, tarp j4 ozkos ir arklio471 

• 

1909-1910 m. L. KSivickis tyrinejo labai idom4 piliakalni Mosken4 ir Laukupen4 
kairn4 riboje. Tai piliakalnis, turintis aikStely su paaukstintais krastais ir slaitq juo
sianti pylimq. Si piliakalni L. Ksivickis tyrinejo gana nuodugniai. Aptiko daug 
vertingos medziagos is I tiikstantmecio pr. Kr. ir I-VII a. Piliakalnyje gyventa ilgai, 
todel rasta labai daug dirbini4 - apie 572. Be akmenini4 grindini4, statini4 liekanl!, 
rasta akmenini4 kirvuk4 - is viso 75 dirbiniai, 411 kaulo - rago dirbini4, daugybe 
gyvulil! kaull!, brukSniuotos keramikos sukil!, 44 gel dies dirbiniai, tarp kuri4 geldini4 

469 Kulikauskas P., Kulikauskiene R ., Tautavicius A. Lietuvos archeologijos bruozai. 
Vilnius. 1961. P. 369-370. 

470 Ten pat. 
471 Krzywicki L. Pilkalnia pod wsiq Petraszunami// Rocznik Towarzystwa Przyjaci6l Nauk 

w Wilnie. Wilno. 1914. T. 5. S. 1- 27. 
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peilitJ:, pjautuv4, ietigali4, 35 branzas dirbiniai, titnaga skelci4, akrnenini4 trintuvi4. 
Jdamus radinys - geldines krasneles rudai lydyti liekanas. 

1913 m. kasinejimai L. KSivickiui buvo paskutiniai. Tyrinetas Voren4 piliakalnis, 
kur del nesutarimo su savininkais pavyko istirti tik pusy piliakalnia aiksteles - siauriny 
jas dali ir slaitq. Cia rasta akrnenini4 grindini4, akrnenini4 kirvi4, apie 50 ivairi4 
kaulini4 iranki4 ir dirbini4, akrnenines trinamosias girnas, daug plakSci4 pasvar4 -
svareli4, bruksniuotos ir lygias keramikos suki4, Djakava tipa svarelis ir t.t.472

• 

Paminetina, kad piliakalnyje rasta apie 70 akrnen4 su darba 2ymemis, tarp j4 du 
girn4 gabalai, trintuvai, skiltuvai, galqstuvai ir kt. Rasta taip pat geldinis dalgis ir 
peilis - pjautuvelis, gelezine yla, itaisyta i kaulini katq. Prie piliakalnio L. KSivickis 
mini buvus akrnen4 vainikais apdet4 pilkapi4 grupy, bet kadangijie jau buva suardyti, 
j4 netyrinejys. 

Vertinant L. KSivickio Lietuvas piliakalni4 tyrinejimus reikia pasakyti, kad juas 
buva stengiamasi atlikti pagal visus to meta archealagijas reikalavimus. Viskas, kas 
pastebeta, buva fiksuajama, sudarami reikalingi planai, daromas nuotraukos ir, kas 
svarbiausia, rezultatai skelbiami spaudoje. 

Skelbdamas tyrinejim4 rezultatus, L. KSivickis sava straipsnius gausiai iliustravo, 
a tai mums yra labai svarbu. Dare net gyvuli4 kaul4 ir jaV4 analizes. Tai irgi vertingi 
duamenys. Laidajima paminkl4 jis netyrinejo, jei neskaiCiuatume keli4 pilkapi4, 
iskast4 prie Dllksta (Ignalinas r.) ir Gailiunuase (Panevezio r.), kur 1913 m. jis 
perkase vienq pilkapi. Pries 1939 m. Vokietijai uzpuolant Lenkijq, kai tarp Lenkijas 
ir Lietuvos buva uzmegzti diplomatiniai santykiai, L. KSivickis per mus4 pasiuntinyby 
Lenkijoje visq savo turetq archyvq apie tyrinejimus Lietuvaje perdave buvusiam 
Vytauta Didziojo kulturas muziejaus Pridistariniam skyriui. Vienas sias knygas 
autari4 gerai prisimena, kad buva perduatas dienorastis, stikla 18x24 em dydzio 
negatyvai su piliakalni4 vaizdais, fotografij4 karpyma peilis, lyginima volelis ir kitas 
smulkmenos. Tai buva L. KSivickia taurus paelgis, nes sukaupta medziaga turi buti 
tame kraste, kur ji buva surasta. Vis delta i Lietuvq suspeja pakliuti ne viskas. 
Lenkijaje lika keramika is tyrine14 piliakalni4, tyrinejim4 dienarasCiai. Jie visi su 
nedidelemis isimtimis zuvo miisi4 del Vaduvos metu 1939 m.473

• 

L. KSivickio spausdintus mokslinius darb us galime padalyti i dvi nemaias grupes. 
Pirmieji yra apibendrinamaja pabudzia, antrieji - publikacinio. Svarbiausias jo 
darb as, skirtas Zemaitijas piliakalniams, yra ,Zemaitijas sen ave". 94 puslapi4 su 
desimcia idomesni4 piliakalni4 fatagrafij4 iliustruota knygele isleista lenk4 kalba 
1906 m. Varsuvaje474 • Autarinis darba vertimas i rus4 kalbq buva pateiktas Impe
ratoriskajai archealagijas kamisijai kaip ataskaita uz keleri4 met4 ivalgymus Ze
maitijaje ir isspausdintas su gausiamis iliustracijamis475 -is visa 41, tarp kuri4 yra ir 
schematini4 piliakalni4 plan4. Dar 1905 m. ,Vilniaus ziniase" pasirode pradzias 

472 Krzywicki L. Grodzisko g6rno - Iitewskie. II. Grodzisko w Warancach// Pami((tnik 
fizyograficzny. Warszawa. 1914. T. XXII. Dz. V S. 18-32. 

473 Twardecka J. Ludwika Krzywickiego-wi((cej niz hobby/ Z otchlani wiek6w. 1973. 
Rok XXXIX. Z. 3. S. 125. 

474 Krzywicki L. Zmudz staro:l:ytna. Dawni Zmudzini i ich warownie. Warszawa. 1906. 
475 Kp)!(HBmurnfi JI. 2KMy.ucKHe IIIDihKaJTHHChi/ I13Becnur 11MrrepaTopcKofi apxeonorwrecKofi 

KOMMRccnn. CaHKT-I1eTep6ypr. 1909. BhiirycK 29. C. 82-129. 
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mummt nnmt 

...., .... 

50 pav. Liudviko KSivickio knygos (Zmudz staro±ytna. Warszawa. 1906; .>K.My.n;c!G!e 

JJIDJl(aJJHl!Cbi/ lbsecnm HMTiepampcKoi1 apxeonorwJecKoi1 KOMHccnn. CaHKr I1erep6ypr. 1909. 
Bb11JYCK 29. C. 82-129); ZemaiCiq senove. Kaunas-Marijampo!e. 1928) 

(G. Zabielos nuotr.) 

vertimas i lietuvi4 kalbq476
, o visas vertimas isleistas Kaune 1928 m.477

, taciau be 
iliustracij4 (50 pav.). Knygely isverte istorikas J. Suziede!is, kuris parase ir trumpq 
jvadq. L. KSivickis medziagq apie Lietuvos piliakalnius rinko su meile ir istoriko 
nuovoka. Darbo pradzioje jis pa:lymi, kad Lietuva yra derlingas dirvozemis senoves 
tyrinetojui . Apgailestauja, kad laikas ir zmones negailestingai naikina senuosius 
paminklus- , Piliakalniuose javai zaliuoja .. . ". Saukte saukia praeities paminklai, 
,kad j4 zmones pagailet4, nes gyvenimas be sirdies visas senybes dildyte dildo" . 
Knygeleje samprotaujama apie piliakalni4 kalvas , j4 dvejopq Zemaiciuose 
skirtingumq, anot autoriaus, ,zemaiciai pili nuo piliakalnio skiria". Darbe daug 
rasoma apie piliakalni4 ir pili4 pavadinimus, pasakojimus, legendas, j4 bukly ir 
radinius. Naudojami ir rasytiniai saltiniai, nagrinejama buvusi piliakalni4 paskirtis. 
Vieni, jo manymu, buvo skirti kulto, kiti gynybos reikalams. IS viso knygeleje minimi 
287 piliakalniai bei su jais susieti vardai ir pavadinimai. Kartu yra vietovardzi4 
rodyk!e. Jei L. KSivickis biit4 net ir nekasinejys piliakalni4, jau vien siuo savo darbu 
apie juos bii!l! iejys i Lietuvos archeologijos istorijq. Jis skirste Lietuvos piliakalnius 
i vakarq lietuviq zemaiCi4- zemdirbi4 ir rytq aukstaiCi4- :lvej4 ir medZiotojq kulturas. 
Esq skyresi ir piliakalni4 statyba. ZemaiCiq piliakalniai su grioviais ir pylimais, o 
aukstaiCi4- be fortifikacini4 irengim4. Jq piliakalniai gerokai senesni uz zemaitiskus. 
Siandien ,ZemaiCi4 senovy" galime vertinti daugiau kaip pazintini, o ne grynai 
mokslinj veikalq, kuris labai ispopuliarino Lietuvos piliakalnius aplinkiniuose 

476 KSivickis L. Zemaiciq senove. Kaunas-Marijampole. 1928. P. 5. 
477 KSivickis L. ZemaiCiq senove. Kaunas-Marijampole. 1928. 
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krastuose. Net ir pats zodis ,piliakalnis" lietuvisku jo variantu perkeltas i fUSJ.! ir 
lenkl! kalbas. Moksline prasme ,Zemaicil! senove" yra pirmasis bandymas 2valgymJ.! 
metu surinktos medziagos pagrindu pateikti sintetini vaizdq apie gausiq archeologijos 
paminkl4 grupy, kuria tapo piliakalniai. 

Kiti du L. Ksivickio apibendrinamojo pobudzio straipsniai siandien yra kiek 
nepelnytai primirsti, nors atspindi to meto mokslo lygi ir savo metodinemis 
nuostatomis lieka nepaseny. Aisku, to negalima pasakyti apie konkrecias isvadas, i 
kurias ka2kodd iki siol ir buvo kreipta daugiau demesio vertinant L. KSivickio darbus. 
Istorines Mindaugo pilies Vorutos lokalizacijai skirtame straipsnyje L. KSivickis 
isvysto piliakalniJ.!, kaip medinil! piliJ.!, vietl! tapatinimo su istoriniuose saltiniuose 
minimomis pilimis nuostatq ir jos pagrindu bando sprysti Vorutos lokalizavimo 
problemq478

• Jos idkant V Kencinskio istorini4 tyrim4 isdavoje apibreztame regione 
Voruta lokalizuota RoCiSkes piliakalnyje479

• Pats istorini4 ir archeologini4 duomen4 
tapatinimo motyvas buvo gana aiskiai isreikstas jau , Zemaici4 senoveje". Ryt4 
Lietuvos piliakalni4 datavimui buvo paskirtas atskiras straipsnis, pasirodys pries 
pat karq480

• Jo tyrinet4 piliakalni4 medziagos pagrindu, remdamasis lyginamuoju 
metodu, atsizvelgdamas i juose gausiai randamus akmens dirbinius, net titnago 
skeltes, daugyby kaulo ir rago dirbini4, L. KSivickis padare isvadq, kad tai neolito 
reliktai. Taip buvo padaryta pradzia ankstyYJ.!j4 piliakalni4 chronologijai nustatyti. 
Suprantama, kad be platesni4 chronologini4 tyrinejim4 ji nebuvo tiksli, taciau esme 
buvo pasakyta - tai labai seni piliakalniai. Paskutinis apibendrinantis L. KSivickio 
straipsnis ,Lietuvos piliakalniai"48 1 remiasi prie8karini4 tyrinejim4 medziaga ir iS 
esmes pakartoja jo jau kitur isdestytas min tis. Atrodo, kad jis yra planuotos atskiros 
knygos apie Lietuvos piliakalni4 tyrinejimus482 apmatai. Cia vertingesne medziaga 
yra apie likusi4 nepaskelbt4 Bubi4 bei Veliuonos piliakalni4 tyrinejimus. 

IS 8 placiau tyrinet4 piliakalni4 su radiniais L. Ksivickis paskelbe 6 pilia
kalni4 (Darbut4483

, Petrasiun4484
, Duksto485

, Voren4486
, Mosken4487 ir Gabrie-

478 Krzywicki L. W poszukiwaniu grodu Mendoga/ Przeglqd historyczny. Warszawa. 1909. 
T. 8. S. 20-49. 

479 Zabiela G. Kur stovejo Vorutos pilis?/ Lietuvos istorijos metrastis. 1991. Vilnius. 1993. P. 6. 
48° KpJKKBRI(JGlli JI . ITocJie)(HHe MOMeHTbi HeOJIHrwrecKoii: 3110)(1{ B JlRrne/ C6opHHK B qecTb 

ceMH,l(eCHTMJienur .[(MMTPMH HHKoJiaenwra Auy'IMHa. MocKBa. 1913. C. 301-318. 
481 Pilkanie na Litwie/ Studia staroplskie. Ksittga ku czci Aleksandra Briiknera. Krakow. 

1928. s. 154-172. 
482 Zabiela G. Zemaitijos piliakalniq tyrinetojas Liudvikas KSivickis/ Zemaiciq senove. 

Vilnius. 1990. T. 1. P. 26. 
4

R
3 Krzywicki L. Grodzisko Derbuckie na Zmudzi// Pamitttnik fizyograficzny. Warszawa. 

1913. T. XXI. Dz. Vilnius. S. 15-29. Tab. I-VI. 
484 Krzywicki L. Pilkalnia pod wsiq Petraszunami// Rocznik Towarzystwa Przyjaci6l Nauk 

w Wilnie. Wilno. 1914. T. 5. S. 1-27. 
485 Krzywicki L. Grodzisko g6rno - litewskie. I. Grodzisko w Duksztach// Pamitttnik 

fizyograficzny. Warszawa. 1914. T.XXII. Dz. Vilnius. S. 13-18. 
486 Krzywicki L. Grodzisko g6rno - litewskie. II . Grodzisko w Warancach// Pamiytnik 

fizyograficzny. Warszawa. 1914. T. XXII. Dz. Vilnius. S. 18-32. 
487 Krzywicki L. Grodziska g6rno - litewskie. Grodzisko na G6rze Oscikowej pod 

Rakiszkami// Pamitttnik fizyograficzny. Warszawa. 1917. T. XXIV. Dz. V. S. 1-42. Tab. I-XIII. 
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liskilj488
) medziagq. Tai labai aukstas archeolog4 iskastos medziagos publikavimo 

procentas, kuri ir miis4 dienomis pasieke tik vienas kitas tyrinetojas. Kai kuri4 
piliakalni4 zvalgom4!4 kasinejim4 rezultatai del j4 mazareiksmiskumo L. KSivickio 
yra trumpai skelbti ,Zemaici4 senoveje". ISkastos medziagos publikacijos parengtos 
kruopseiai, su tais laikais gana gausiomis kokybiskomis iliustracijomis. Pagrindinis 
demesys kreiptas i aptiktus radinius, kurie issamiai aprasyti. Ma2iausiai demesio 
skirta keramikai, kuriai del jos gausumo L. KSivickis, atrodo, mane skirti atskirq 
studijq489

, kurios taip ir nepadare. Juk, pavyzdziui, vien Moskenuose buvo iskasta 
6-7piidai (apie 100kg) keramikos ir kau14490

• Siandien ga1ima teigti, kad L. KSivickio 
tyrinet4 pi1iakalnil! medziagos pub1ikacijos padejo pagrindus archeologinei medzia
gai Lietuvoje skelbti. 

Kasinejimai 

1902-1906, 1909 (53m2
) ir 1911 m. Bub i 4 (Siauli4 r.) pi1iaka1nyje ivairiose 

aikSteles vietose bei py1ime tyrineti atskiri nedide1i p1ote1iai - is viso apie 100 m2
, 

aptiktas apie 1 m storio kultiirinis s1uoksnis daugiausiai su XIV a. radiniais. 
1909 m. D ii k s to (Vi got k o s) (Ignalinos r.) pilkapyne istyre 3 7- 9 m 

skersmens pi1kapius su I tiikstantmeCio antrosios puses sudegint4 mirusi4j4 
kapais. 

1909 m. D ii k s t o (Igna1inos r.) piliaka1nyje istirta visa pi1iaka1nio aikstete 
(apie 600m2), rastas iki 0,5 m storio I tiikstantmeCio pr. Kr. II puses- II a. kultiirinis 
sluoksnis. 

1909 m. (istirta 43 m2
) ir 1910 m. P e t r a s i ii n 4 (Rokiskio r.) piliakalnyje 

istirta visa pi1iaka1nio aikste!e, rastas iki 1,35 m storio I tiikstantmeCio pr. Kr. - II a. 
kultiirinis s1uoksnis. 

1910 m. Gab r i e 1 is k i 4- N auk aim i o (Raseini4 r.) pi1iaka1nyje istirta 
aiksteles puse (apie 350m2

), rastas iki 1 m storio III-IV a. kultiirinis sluoksnis. 
1911 m. D arb u t 4 (Raseini4 r.) pi1iaka1nyje istirti islik(( aikSteies pakrasciai

isviso apie 833m2
, aptiktas iki 1m storio kultiirinis s1uoksnis su XIII-XIV a. radiniais. 

1911 m. L e n t a i n i 4 (P e k e 1 k o s) (Kauno r.) piliakalnyje tyrineta 
piliakalnio aikstete (tikslesnis istirtas p1otas nezinomas), nieko nerasta. 

1909 (istirta 12m2) ir 1911 m. M o s k e n 4- La u k up en 4 (Rokiskio r.) 
piliakalnyje istirta didzioji piliakalnio aikSte!es dalis - apie 930 m2, rastas iki 1 m 
storio I tiikstantmeCio pr. Kr. vidurio -VII a. kultiirinis sluoksnis. 

1912 m. V e 1 i u on o s (Jurbarko r.) pi1iaka1nyje istirta piliaka1nio aikSte1e 
(apie 1000 m2), rastas apie 1 m storio ku1tiirinis sluoksnis daugiausia su XIV a. 
radiniais. 

488 Krzywicki L. Pilkania w Gabrieliszkach/ K.siC(ga pami<1tkowa celem uczczenia 350-ej 
rocznicy zalozenia Universitetu Stefana Batorego w Wilnie. Warszawa. 1931. S. 175-190. 

489 Krzywicki L. Grodziska g6rno - litewskie. Grodzisko na G6rze Oscikowej pod 
Rakiszkami// PamiC(tnik fizyograficzny. Warszawa. 1917. T. XXIV Dz. V. S. 39. 

490 Sankt Peterburgo Materialines kulturos instituto archyvas. Nr. 60/1903. P. 49. 
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V oren 4 (Moletl.J r.) piliakalnyje 1913 m. istirta piliakalnio aiksteles siaurine 
dalis (a pie 750 m2

), rastas iki 1,2 m storio I tiikstantmeCio pr. Kr. -I tiikstantmeCio 
vidurio kultiirinis sluoksnis su sio laiko radiniais. 

1913 m. rugpjucio 16 d. G a i 1 iii n u o s e (Panevezio r.) perkase vienq pilkapi 
su akmen4 vainiku. 

Svarbiausios publikacijos 

Zmudi staroiytna. Dawni Zmudzini i ich warownie. Warszawa. 1906. 94 p. (J. 
Sui iedelio vertimas i lietuvil{ kalbq , iemaiCilf senove. Kaunas-Marijampole. 1928". 
90 p.). 

W poszukiwaniu grodu Mendoga / Przeglqd historyczny. Warszawa. 1909. T 8. Z. I . 
s. 20-49. 

Grodzisko Derbuckie na Zmudzi/1 Pamir;tnik fizyograficzny. Warszawa. 1913. 
T XXI. Dz. V S. 15-29. Tab. I-VI 

Pilkalnia pod wsiq Petraszunami/1 Rocznik Towarzystwa Przyjaci6l Nauk w Wilnie. 
Wilno. 1914. T 5. S.I-27. 

Grodzisko g6rno - litewskie. I. Grodzisko w Duksztach. II. Grodzisko w Warmi
cach/1 Pamir;tnik fizyograficzny. Warszawa. 1914. T XXII. Dz. V S. 13- 18 ir 18-32. 

Grodziska g6rno-litewskie. Grodzisko na G6rze Oscikowej pod Rakiszkami/1 
Pamir;tnik fizyograficzny. Warszawa. 1917. T XXIV Dz. V S. 1-42 (realiai yra 32 

'puslapiai, nes del puslapiLf: numeracijos klaidos nera 7- 16 puslapiLf: ). Tab. I-XIII. 
Pilkanie na Litwie/ Studia staroplskie. Ksir;ga ku czciAleksandra Briiknera. Krakow. 

1928. s. 154- 172. 
Pilkania w Gabrieliszkach/ Ksir;ga pamiqtkowa celem uczczenia 350-ej rocznicy 

zaloienia Universitetu Stefana Batm·ego w Wilnie. Warszawa. 1931. S. 175-190. 
JKMyJ(CKHe IIHJihKaJIHHCM/ H3BeCTHJI HMIIepaTopcKoif apxeo;rorH<IecKoif 

KOMMifCCHH. CaHKT-IleTep6ypr. 1909. BMnycK 29. C 82-129. 
IIocJieJ(HHe MOMeHThl HeOJIHTH<IecKoif 3IIOXH B JIHTBe. C6opHHK B geCTh ceMH

J(eCJITHJieTHJI ,l{MHTPHJI Hm<oJiaeB.FI'Ia AHygHHa. MocKBa. 1913. C 301-318. 

JONAS BASANAVICIUS 

Archeologijos srityje dirbo ir didysis lietuvi4 nacionalinio atgimimo veikejas 
Jonas BasanaviCius (18511123 Ozkabaliuose (Vilkaviskio r.) -1927 0216 Vilniuje). 
Jo ivairiapuse veikla issamiai tyrineta, isleistos net kelios biografijos49 1

• Pats J. Basa
naviCius gyvenimo pabaigoje yra paras~s issamiq autobiografijq. 

Nuo pat gimimo J. BasanaviCius nebuvo stiprios sveikatos. Gimnazijq jis baige 
Marijampoleje. 1873 m. istojo i Maskvos universiteto Istorijos-filologijos fakultetq, 

49 1Akavickas R. Archeologas Jonas Basanavicius// Baltl! archeologija. 1994. Geguze. 
Nr. 1. P. 16. 
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po metq perejo i medicinq, kuriq 
baige 1879 m. Del sveikatos 1879 m. 
J. BasanaviCius persikele i Bulgarijq, 
iki 1882 m. dirbo Lompalankos 
ligonines (Bulgarija) apygardos 
gydytoju bei ligonines direktoriumi. 
1882-1884 m. kaip gydytojas tobu
linosi Prahoje. Cia jis susipazino su 
Cekijos vokiete Gabriele Eleonora 
Mohl (1861-1889), kuriq 1884 m. 
Vienoje vede. Siuo metu jis 1883 m. 
ikiire ,Ausros" laikrasti, buvo jo 
pirmqjq numeri4 redaktorius. Nuo 
1884 iki 1905 m. jis vel gyde zmones 
ivairiose Bulgarijos vietose, buvo 
net Bulgarijos kunigaiksCio Ferdi
nanda rlim4 gydytojas. Nuo 1892 iki 
1905 m. J. Basanavicius gyveno 
Varnoje, cia ikure Vamos archeo
logijos draugijq. 1891 m. tapo Bul
garijos pilieciu. Zmonai anksti 
mirus, vaik4 jis neturejo. 1905 m. 
J. BasanaviCius grizo i Lietuvq ir 
iskart aktyviai isitrauke i mokslin~t, 

politin~t bei kulturin~t lietuvi4 atgi
mimo veiklq. 1905 m. buvo vienas 
isVilniaus Didziojo seimo organiza

51 pav. Jonas BasanaviCius (Lietuvilj Mokslo 
Draugija. 1907-1940. Vilnius. 1997. Pav. 23. 

A Jurasaicio fotografija) 

toriq (51 pav.) Vilniuje. 1907 m. ikure ir iki savo mirties vadovavo Lietuvi4 Mokslo 
draugijai. Kaip Lietuvos Tarybos pirmininkas 1918 m. vasario 16 d. pasirase Lietuvos 
valstybes atklirimo aktq. 1917- 1924 m. dirbo gydytoju Vilniaus lietuvi4 gimnazijoje. 
1919 m. V Bidiskos pakviestas tapo Taryb4 valdzios steigiamo Istorinio-etnografinio 
muziejaus direktoriumi. Mire Vilniuje nuo plauci4 uzdegimo, palaidotas Rasq kapi
nese (52 pav.). Lietuvoje del J. Basanaviciaus mirties buvo paskelbtas 5 dienq gedulas. 

Visq gyvenimq J. BasanaviCius, kaip mokslininkas, skyre lietuvi4 tautos istorijai, 
archeologijai, tautosakai ir medicinai. Paliko apie 40 straipsni4 ir atskir4 sios srities 
veikalq. Tam labai praverte daugelio kalb4 mokejimas. J. BasanaviCius mokejo lenk4, 
rusq, bu!gar4, vokieCiq, lotyn4, graik4 kalbas, buvo mok~tsis sanskrito kalbos. 

Kas j! paskatino archeologijos studijoms, aiskiai ir plaCiai apraso autobio
grafijoje492. J. Basanaviciaus gimtineje Ozkabaliuose ir tolimesnese apylinkese buvo 
ivairi4 archeologini4 paminkl4. Apie piliakalnius buvo pasakojami padavimai, pa
ciuose Ozkabaliuose randama visokiq senien4. Ant piliakalniq, kaip sake pats 
J. BasanaviCius, sutvirtejo jo lietuviskumas . Siose apylinkese gausu ivairiausi4 

492 Basanavicius J. Mana gyvenimo kronika ir nervlj Iigas istorija 1851-1922 m. Vilnius. 
1936. 
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pasakajim11, misli11 ir kitakia liaudies 
kiirybas turta. Visa tai J. BasanaviCiq 
pradeja daminti dar vaikysteje ir dare 
didely itakq ja talesniems darbams. 
Dar biidamas gimnazijaje, skaite 
lietuviskus rastus is romantizma pe
riada. Daugiausia tai buva istarinia 
pabiidzia A MickeviCiaus, J. I. Kra
sevskia, L. V KandrataviCiaus kiiri
niai . Lietuvas istarijas jis makesi 
is M. Stryjkavskia, A Gvagninia, 
J. Krameria, J. Dlugaso. Studijua
damas Maskvaje J. Basanavicius 
klause istorijos paskaitq, lanke M. Ru
miancevo muziej11 ir bibliotekq, 
gilinosi i Lietuvos praeiti. Atostogq 
met11 gimtineje rinko dainas, pasa
kas, priezodzius. 1880 m. vaziuojant 
i Bulgarijq- senoves tr~ zemy, jam 
i akis krito auksti milzinkapiai, kurie 
jam pasirode panasiis i lietuvi11 
pilkapius. Biidamas Bulgarijoje jis 
daznai vazinejo po Europq, kur lanke 
ivairius muziejus, bendravo su iy
mesniais ano meto zmonemis. J. Ba
sanaviciui ypac riipejo issiaiskinti 
lietuviq kilmy, jq santykius su kitomis 
tautomis, nustatyti kelius, kuriais 
lietuviai atejo i savo zemes. Sitose jo 

studijose aiskiai atsispindi buvimas Bulgarijoje ir ten jo pradeta lyginamoji lietuvi11-
trak11 studija. Net keliuose ,Ausros" numeriuose randame J. BasanaviCiaus straipsniq 
apie senoves trak11 giminysty su lietuviais, kurie esq j11 ainiai. Tai placiai zinoma 
trakq - frigq teorija. 

Vienas svarbesni11 straipsneliq, kaip jis pats saka sava autabiagrafijoje, padejusiq 
pagrindus siai teorijai, yra ,IS prieiasties atradimo Lietuvoje rasyto akmens"493

• 

Alksnenq kaimo laukuose, prie kelio Punskas-Kalvarija, buvo rastas akmuo su 8 
iskaltais zenklais. J. Basanavicius tuoj pradejo aiskinti si11 zenkl4 reiksmy, pateik
damas daugyby pavyzdziq is klasikines archeologijos literatiiras, Trajos senaves 
paminklus ir kitus radinius su irasais. Pagaliau is vis4 tq palyginim4 jis prieina isvadq, 
kad Cia turime reikalq su vadinamuoju azijatisku rastu, kuri senoveje naudojo 
Mazojaje Azijoje. PlaCiai aprasys si rastq, J. BasanaviCius klausia, is kur ir kaip sis 
akmuo galeja patekti i Lietuvq. Pats akmuo del savo didumo ir kelio tolumo negalejys 
is tos salies pakliiiti. Naredamas atsakyti i si klausimq, jis remiasi savo ankstesniais 

493 Basanavicius J. IS pridasties atradimo Lietuvoje rasyto akmens/ Ausra. 1885. Nr. 12. 
P. 377- 387. 
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tyrinejimais, kur jis irodinejo, kad senoves trakai, trojenai, lydai, mysai, getai, frygai 
ir kiti esq sill dienll lietuvill proteviai (J. Basanaviciaus vadinti senteviais) ir kad sill 
dienlJ lietuviai esq ainiai ateivi4 is Mazosios Azijos, Graikijos, Trakijos ir t.t . 
J. BasanaviCius savo isvadomis visai neabejoja, nes trojen4, lydieCill, trak4 kalbos 
dar ir siandien tebera gyvos lietuvi4, sen4j4 prus4 ir latvill kalbose. Todel tasai rastas 
ir buv~s lietuvi4 protevi4 atsigabentas is ten i si4 dien4 Lietuvq ir cia naudotas. 
Savo hipotez~ patvirtina dar pateikdamas dingusiq ,Tikrqjq Biblijq", rasytq azija
tiskomis raidemis494

• Be to, J. Basanavicius nepamirso pamineti dar irE. Gizevijaus 
Rambyne rasto akrnens, kur buvo iskaltas kardas, troba, zmoni4 ir gyvuli4 pedos. Ir 
Rambyno akmens zenklai esq galet4 atitikti hetitiskus irasus, randamus ant ivairi4 
hetit4 paminkllJ. Net ir vinginis rastas, aptinkamas )ietuviskuose audiniuose, 
puoduose ir kt. dirbiniuose, atitinka trojen4 puod4 ir ind4 ornamentus, todel ir tie 
ornamentai yra is Mazosios Azijos atejy. Taip buvo dedami pamatai teorijai lietuvi4 
kilmes ieskoti Piet4 Europoje greta seniai minim4 taut4. 

J. BasanaviCius, remdamasis atskir4 glos4 ar viet4 vard4 skambejimo panasumu 
su lietuviskais zodziais, yra isleid~s plaCiq studijq , Apie trak4, fryg4 tautyst~ ir atsikdimq 
jq Lietuvon"495

• Siame darbe kruopsciai apraso trak4 istorijq, aiskina j4 kalbq, lygina 
su lietuvi4 ir pagaliau atranda, kad is 856 zodzi4, priskiriam4 trak4-frygq tarmems, 
esq apie 600 pavyk~ isaiskinti lietuvill, latvi4 ar prus4 kalbomis. Daroma isvada, kad 
visas plotas nuo Medijos rytuose, beveik visa Pietq Europa iki Atlanta vandenyno 
vakaruose buvo apgyventa trak4. Jie buvo artimiausi lietuvi4 giminaiciai, atej~ is 
Mazosios Azijos ir lietuvi4 senoli4 darbus apgiedojys Homeras. Pries si, nors ir 
geranoriskq, darbq grieztai pasisake didysis kalbininkas K. Buga, irodydamas si4 
teorij4 nepagristumq ir kad trakai-frygai nera buv~ aisCi4 gimines nariai. 

Ir kituose savo darbuose J. Basanavicius nuolat pabreze lietuvi4 giminyst~ su 
trakais. Lietuvi4 dainose ir pasakose jis mato t4 senoves laik4 liekan4. Pvz., lietuvi4 
dainose apdainuojamas Dunojelis. Jis savo straipsnyje apie lietuvi4 Dunoj4 ir romen4 
,Danubius" daro isvadq, kad Dunojus mus4 dainose likys is t4 laik4, kai ten dar 
gyven~ lietuviai496

. Arba lietuvi4 dainose daznai minimas auksas, sidabras, zalvario 
varteliai ir t.t. J. Basanavicius tuoj vel raso, kad tie daiktai dainose lik(( is t4 laik4, 
kai lietuvi4 proteviai buvo apgyveny Mazqjq Azijq, Trakijq, tas labai auksingas ir 
sidabringas zemes497

• Lietuvi4 pasakose minimas liutas taip pat susilaukia atitinkamos 
studijos498

• Net pati Lietuvos zenklq- Vyti lietuvi4 proteviai trakai, dar gyvendami 
piet4 salyse, yra turej~499 • Tais ir kitais klausirnais J. Basanavicius rase ne tik Prusijos 
lietuvi4 spaudoje, bet ir Amerikos ,Dirvoje". Visuose siuose darbuose jis daznai 

494 Ausra. 1883. Nr. 8-10. P. 277. 
495 BasanaviCius J. Apie trakq, frygq tautystf( ir atsikelimq jq Lietuvon/ Lietuviq tauta. 

Vilnius. 1921. Knyga III. Dalis 1. 
496 Ausra 1884. Nr. 7, 8. P. 227- 234. Nr. 10, 11. P. 341-347. 
497 BasanaviCius J. Ziponas bei zipone ir auksingumas bei sidabringumas lietuviskq dainq. 

Tilze. 1885; Basanavicius J. Akmens ir varia bei zalvario kultiira lietuvi4 dainose ir pasakose/ 
Lietuvilj tauta. Vilnius. 1923. Knyga III. Dalis 2. P. 318- 345. 

498 Basanavicius J. Levas lietuvit! pasakose bei dainose ir prygiskai - trak:iskoje dailoje/ 
Lietuviq tauta. Vilnius. 1907. Knyga I. Dalis 1. P. 1-70; Dalis 2. P. 161-177. 

499 Basanavicius J. Zirgas ir vaikas. Tille. 1885. 



162 Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

lit!JI!Ienn"'foe 
IUUHl!'AfOI'QRArc. 

0 B CPA. 

III!PHI1Ciln 

AP:U9llorH'!ECKAK 

0TKp biTbiH tr IICT"b. 

'J(•.IIfiC~IIf~f'<.-tlr:KJ ~ lp .w.". IC ;IIt ~d.·&.• tlf'c " ·"'" crt.:. ~.• H<J 

l•f'tk ''P'-'II .•f..·.:"~c urfc .:sp ·.:.r:. •oultJ,d.ll:.!.' 'a 1--aci.· r•.•lit l r

m,·t...· Hi: ' f'P(.• 9:,•,•"a ~~ ,t ~. N . IA .\'' f."~1 J H~·N .\'f. ::-.fli (~.:J" f..: ~• 

flt•~lll " "f'll" ('f,;,,t ~t-:alllfl~'t< }-"<TJHU'. I!' ... y;:lllr:tH-.•f. o.;HiJI,Hf, 

f.• ,.~-~~~~..,oN• :f. ll.pju.·n o ll .. r.Karo r: Bo.TY.O.,Jr:-r.Hilro 

r\. ~.ioa\., Cya&..~~t:Ctcoi qdcpui:1, 

.. . . / 
_;: . .,. ,.\_,;Q./11.; , /j,(:/1• f .". II • .:"~,•.:• IJ(JirtiiH• ~I> .~:~. 11 Ol~ f,;. ,·/· ... l"'l" t •"l'1 !' 

::,:,'~ .. ~~-~~:~~~:·~~~ ... ;~~ ~~:;,;:·,';·f;~:-~.'~·,::~~::~~--·:::~;::,;.:~ 
lllfHHI~.l If lr 111H~f'•'.;loU'J lr ,• ~· 1/r1' t 'r~,•I':H I• .","I• llj.'.:? . .H.:m,·f.~ , 

J .u "l .. c'.:nrrrl.r.•ui.• . ,, ,,. , urr .'ii)N~.~:::cni-trr.:.- 0:......-:.!IC"crrlf 
-JI..Jrn.:.pcr••rcp~ t.. .. ,_.r...,~er·, .. 

3::l,.q;;-.:.?.::rt<.:'~m.·.r P. '-)f . .trlltJ-Yf.IIIC"f-...,_. (;c/1 

tApJ.· t:.'.l,~;, , I •· ... ll.·ri • .:X .. · . rt.'l l ( ... :/11 • T l\ 11 . rrr . ' ~ 0.1: 1: . 'q .. nr. 'n: ;""~l' ~ . . 

•' 1" •'"' ... ......... ··~,.,·-·.,~ .• ., .. , '"' .,,, .. ,.. .. ,..,.,:)4 •· ··~ . .. .. ... ~~,, .... ..... ~.•!•• : "" ' ' .' .. •'(-.···"• ,t,. ,., 
~F~~~:-. .1 . .- ... ···~'""""·' fz ,:l(,.,,o.•M.o',·ro•, 

53 pav. Jonui Basanaviciui 1909 m. isduotas atviras 
tapas tyrineti Marijampo!es ir Vilkaviskio apskrityse 

(Akavickas R. Archeologas Jonas Basanavicius/ Baltq 
archeologija. 1994. Nr. 3. P. 25) 

remesi archeologiniais ra
diniais, juos ipindamas i 
istorinill ar kalbinill faktll 
audini. 

J. Basanaviciaus. darbll 
archeologijos srityje nera 
gausu. Pagrindiniai jo dar
bai, susijy su Lietuvos istori
ja, tikyba, mitologija, at
spindejo platll jo apsiskai
tymq ir archeologijos isma
nymq. Ne veltui vienas 
anksciausill jo darbll skirta:s 
pilims. Tai istorinio pobu
dzio darbas ,Apie senoves 
Lietuvos pilis"500 • J ame ap
rasomos 75 Lietuvos pilys ir 
piliakalniai, jll irengimas, 
kovos su kryziuociais ir pa
baigoje pateikiama trumpa 
senoves lietuvill tikejimll 
apzvalga. Tarp kitll pilia
kalnill aprasyta ir savo gim
tines artumoje esanti Pe
lenill pilis Trumpll paviete. 
Tai dabartinis Piliakalnill 
kaimo piliakalnis, kuriame 
J. BasanaviCius daznai bu
davo. Si piliakalni jis tapa
tina su Margirio pilies zu
vimo vieta. Platll to meto 
archeologijos zinojimq ma
tome ir jo darbe ,Lietuvill 

kryziai archeologijos sviesoje"501 • J. BasanaviCius gerai zinojo garsill to meto 
archeologll darbus ir jais remesi savo straipsniuose. 

J. BasanaviCius ir pats bande tyrineti (tam jis vartojo zodi ,tardyti") ivairius 
archeologinius paminklus, daugiausia senkapius (53 pav.). Kasineti jis pradejo, 
atrodo, dar Bulgarijoje, nors tiesioginill duomenll apie tai nera502

• Sill tyrinejimll 
tikslas daugiausia buvo osteologines medziagos ar senienll rinkimas. Patys hsinejimai 
buvo skuboti, trukdavo dienq ar, geriausiu atveju, kelias dienas. Buvo kasama aiskiose 
senienll ar kaulll radimo vietose, tad dauguma sill tyrinejimll buvo sekmingi. 

500 Ausra 1883. Basanavicius J. Apie senoves Lietuvos pilis/ Ausra. 1883. P. 15-18, 30-41, 
61-64, 97-102, 129-135, 163- 169, 236-242. 

501 Basanavicius J. Rinktiniai rastai. Vilnius. 1970. P. 124--155. 
502 Akavickas R . Archeologas Jonas Basanavicius// Balttt archeologija. 1994. Geguze. 

Nr.l. P.16-17. 
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Archeologijai J. BasanaviCius nusipelne ir kaip seniem.Jc rinkejas. J au Bulgarijoje 
jis buvo surinkcts a pie 80 000 ( didziulis skaicius net ir senoves palikimo turtingame 
kraste) archeologini4 radini4503

, kuri4 daugumq ten ir paliko. Lietuvi4 mokslo 
draugijai J. Basanavicius atidave a pie 2000 antikini4 monet4 rinkinj, apie 4000 tom4 
istorines-etnologines tematikos bibliotekq. Propaguodamas archeologinius tyri
nejimus bei radinius savo bei kit4 parengtuose jo redaguojamoje spaudoje skelbia
muose straipsniuose, skaitomuose pranesimuose jis skatino rinkti senovinius dir
binius, kaupti jvairiq informacijq apie j4 radimvietes. 

Be Moksl4 draugijos rinkini4, J. Basanavicius rupinosi ir istorini4 paminkl4 
apsauga. Kartu su kitais iymesniais to meta kulturos veikejais jis kovojo pries rus4 
valdzios ketinimq jrengti vandentiekio rezervuarq Gedimino kalne Vilniuje. Moksl4 
draugijos komitetas tuo tikslu rase memorial us Vilniaus magistratui, Imperatoriskajai 
archeologijos komisijai Peterburge ir kt. J. BasanaviCius pats siuo reikalu vyko i 
Peterburgq ir jo keliones rezultatas buvo tas, kad per Vilniaus gubernatori4 ,tapa 
uzdrausta pities kalnq ardyti ir rezervuaras taisyti. Tai buvo tuomet nemenkas 
laimejimas"504 . 

Jono BasanaviCiaus nuopelnai Lietuvos archeologijai yra nemazi. Jis pirmasis 
pradejo sistemingiau tyrineti vetesnius senkapius, atkreipcts demesj i juose randamq 
antropologinct medziagq ir jq rinkdamas. J. BasanaviCius i Lietuvos archeologinct 
apyvartq jtrauke iki tol neiinomq gausiq Piet4 Europos bei Vakar4 Azijos archeo
loginct medziagq, tuo labai iskeldamas pastarosios reiksmct istoriniuose tyrimuose. 
Jis pirmasis tarp archeolog4 pradejo sprysti etnogenezes problemas ir archeologines 
medziagos pagrindu. Ypatingas J. BasanaviCiaus nuopelnas yra lietuviskos mokslines 
draugijos, kurios viena svarbi4 sriCi4 buvo senoves viet4 tyrimas ir senien4 rinkimas, 
jkiirimas. Draugijos veikla padejo pagrindus visuomeniniam archeologini4 dirbini4 
rinkimui, i jj jtraukdama nemazai sviesesni4 zmoni4. Visa savo veikla J. BasanaviCius 
dirbo tautinio Lietuvos archeologijos mokslo kurimo labui, tai buvo deramai jver
tinta ir pratysta vetesniais laikais. 

Kasinejimai 
1909 m. tarp bidelio 21 ir 24 d. Karp is k i 4 (Pakruojo r.) senkapyje istyre 15 

XVII-XVIII a. kap4 be jkapi4. 
1909 m. liepos 9 d. kasinejo P i 1 i a k a 1 n i 4 (Vilkaviskio r.) piliakalnio 

papedes gyvenvietct, rado kulturini sluoksnj su keramika, moliniu verpstuku. 
1909 m. liepos 14 d. kasinejo G r a z is k i 4 (Vilkaviskio r.) senkapj baznyCios 

sventoriuje, iskase 4 vel)1vus (XVII-XVIII a.?) kapus be jkapi4. 
1909 m. liepos 16 d. kasinejo K u m e c i 4 (Vilkaviskio r.) senkapj, rado 2 

griautinius XVII-XVIII a. kapus be jkapi4. 
1909 m. rugpjuCio 9 d. kasinejo K ark a z 4 (Kauno r.) senkapius, rado XVII

XIX a. griautinius kapus (tikslesnis j4 skaiCius nezinomas) be jkapi4. 
1909 m. rugpjuCio 9 d. kasinejo T e 1 e i c i 4 (Kauno r.) senkapius, rado XVII

XIX a. griautinius kapus ( tikslesnis j4 skaiCius nezinomas) be jkapi4. 

503 Ten pat. P. 16. 
504 Basanavicius J. Rinktiniai rastai. Vilnius. 1970. P. 48. 
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1910 m. birie1io 22-24 d. kasinejo K r as t 4 (AnyksCi4 r.) senkapi, kur rado 30 
XV-XVII a. kap4 su jvairiomis jkapemis bei atsitiktini4 sio 1aiko radini4. Tyrinejim4 
medziagq 1995 m. paske1be R. Akavickas505 

• 

1910 m. 1iepos 2 d. perkase ke1is pilkapius R a g i n e n 4 (Radviliskio r.) 
pilkapyne prie pi1iaka1nio, rado degintini4 kap4 1iekantt bei bronzos dirbini4. 

1910 m. 1iepos 4 d. kasineti 5 pi1kapiai P 1 au c i ski tt kaime (Pakruojo r.), 
rasti ke1i griautiniai, greiCiausiai XVI-XVII a., kapai. 

1910 m. 1iepos 4 d. kasinetas 1 pi1kapis P 1 a u c i s k i u o s e, salia Sakos ir 
Daugyvenes santakos (Pakruojo r.). Kas jame buvo rasta, duomen4 nera. 

1910 m. 1iepos 5 d. kasineti 5 pilkapiai P aka 1 n is k i u o s e (Radviliskio r.) , 
rasti degintiniai bei griautiniai I tukstantmeCio kapai su menkornis jkapemis. 

1910 m.liepos 9-11 d. kasinejo S e i my n is k e 1 i 4 (AnyksCitt r.) senkapj, kur 
rado 26 XV-XVII a. kapus su jvairiomis jkapemis bei atsitiktiniais sio 1aiko radiniais. 
Tyrinejim4 medziagq 1995 m. paske1be vienas sios knygos autori4506

• 

1911 m. 0 z k a b a 1 i 4 (Vilkaviskio r.) senkapyje istyre akmenimis apkrautq 
kapq su degintiniu kapu, kuriame buvo bronzinitt seges bei apyrankes da1i4. Kapas 
greiciausiai buvo is II tukstantmeCio pradzios. Senkapis pakartotinai tyrinetas 
1919 m. spa1io 3 d., taciau jame nieko nerasta. 

Svarbiausios publikacijos 

Apie senoves Lietuvos pilis/ Ausra. 1883. P 15-18, 30-41, 61-64, 97-102, 129-135, 
163-169, 236-242 (perspausdintas antras neisleistas leidimas - J. BasanaviCius. 
Rinktiniai rastai. V 1970. P 55-123 (Lituanistine biblioteka. Nr. 8). 

Mana gyvenimo kronika ir nerv4 ligos istorija 1851-1922 m. Vilnius. 1936 (per
spausdintas Vilnius. 1997 m. serijoje ,Skaitini4 serija" Nr. 19). 

VLADIMIRAS KASIRSKIS 

Tai archeo1ogijos srityje mazai zinomas asmuo. Vladimiras Kasirskis (KarmrpcKH:H 
Bna,IJ;I1MMp AneKceeBR'I) gime 1883 m. birie1io 13 dienq Sankt Peterburge507 Kubanes 
bajor4 staciatiki4 seimoje. Tevas Aleksejus Kasirskis, gimtts 1850 m. kovo 13 d., 
1888 ill. buvo perkeltas dirbti buha1teriu j valstybinio bajor4 zemes likio banko 
Vi1niaus skyri4. V Kasirskio motina buvo generolo majora Semiono Balujevo dukte 
Sofija. Be Vladimiro, seimoje dar augo jaunesnysis jo bro1is Aleksejus, gimtts 
1886 m. kovo 13 dienq508 . Nuo penkeri4 met4 V Kasirskis gyveno Vilniuje. 1893 m. 
jis pradeda mokytis Vi1niaus antrojoje gimnazijoje, is kurios 1902 m. perejo i pirmqjq 
gimnazijq ir cia 1904 m. baige 8 klases. 1904 m. jis istojo i Peterburgo universiteto 

505 Akavickas R. Krast4 (Svedas4) senkapiai, vadinami Taurakalniu/ Lietuvos archeo-
Jogija Vilnius. 1995. T. 11. P. 5-15. 

506 Zabiela G. Seimyniskeli4 senkapis/ Lietuvos archeologija. Vilnius. 1995. T 11. P. 382-397. 
507 Sankt Peterburgo sri ties centrinis valstybinis istorijos archyvas. F. 14. A 3. Nr. 42330. P. 7. 
508 Ten pat. P. 10. 
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Teises fakultetq (54 pav.). Apie 1905 m. 
V. Kasirskis susirgo (greiciausiai dziova) . 
Besigydydamas Kavinio palivarke 
(Ignalinos r., dabar sunykys) jis susido
mejo apylinkiq senove. 1906 m., tarpi
ninkaujant A Spicynui, pagal Imperato
riskosios archeologijos komisijos leidimq 
practejo archeologinius tyrinejimus 
Kavinio palivarko apylinkese. 1906 m. 
rudenj jis jstojo i Peterburgo archeo
logijos institutq509

• 1907 m. V Kasirskis 
t((se studijas Peterburgo universitete bei 
Archeologijos institute, o kasinejo finan
suojamas Imperatoriskosios archeo 
logijos komisijos. 1908 m. V. Kasirskis 
baige mokslus Peterburgo archeologijos 
institute ir isvyko atostogauti i Vilniq. 
1908 m. rugsejo 22 d. V. Kasirskis mire 
ir rugsejo 11 d. buvo palaidotas Pallises 
(Ignalinos r.) staciatikiq kapinese510 • 

1989 m. V. Kasirskio kapo siose kapinese 
jau nepavyko rasti. 

A Spicynas, pastebejys V Kasirskio 

54 pav. Vladimiras Kasirskis (Sankt 
Peterburge srities centrinis valstybinis 

isterinis archyvas. F. 14. A. 3. Nr. 42330. L. 1) 

polinki archeologijai, nors ir reme ji, taciau kreipe sau naudinga linkme. Jis bus 
nurodys tyrineti Mazuloni4 piliakalni, 1908 m. sugalvojo padaryti piliakalnio aiksteles 
skerspjuvj. IS islikusiq dokumentq matyti V Kasirskio skrupulingumas. Pedantiskai 
rasytos ir perrasinetos tyrinejimq islaidos, skaiciuoti iSmestq zemiq kubiniai 
sieksniai511 • ISliko 1907 m. piliakalnyje surastq dirbiniq sqrasas, labiau primenantis 
dirbini4 perdavimo aktq512

• V. Kasirskis stengesi gerai atlikti jam pavestq darbq, 
nors ir nelabai ji ismane. Tai matyti is jo palikt4 lauko tyrinejimq dienorasCiq bei 
brezini4. Atrodo, kad V. Kasirskis ir nesieke didesniq aukstumq archeologijoje. 
V. Kasirskis - archeologas buvo savamokslis. Peterburgo archeologijos institutas 
kasinejimams reikaling4 zini4 nesuteike, tik baigimo liudijimq. Pilkapis, kaip 
paprastesnis objektas, V Kasirskiui buvo lengviau jkandamas. Nera duomenq, kokiu 
metodu V Kasirskis kasinejo pilkapius, taCiau atrodo, kad buvo kasamas visas 
sampilas . Jo supratimas apie piliakalnio kasinejimus buvo menkas. Mazuloniq 
piliakalnis buvo kasamas isemomis (perkasomis) ir suliniais (surfais). Kasinejo 
aplinkini4 kaimq valstieCiai. ISemos buvo skirtingq dydziq (paprastai nevirsijo 15 m2

), 

509 Sankt Peterburge sri ties centrinis valstybinis istorijes archyvas. F. 119. A. 1. Nr. 186. 
P. 200. 

510 Sankt Peterburge sri ties centrinis valstybinis isterijes archyvas. F. 14. A. 3. Nr. 42330. 
P. 29. 

511 Rusijes materialines kultiires institute Sankt Peterburge archyvas. F. 1. A. 1. Nr. 29/1908. 
512 Rusijes materialines kultiiros institute Sankt Peterburge archyvas. F. 1. A. 1. Nr. 53/ 

1907. P. 1-2. 
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netaisyklingos formos. Kasama buvo per kastuvq, isrenkant radinius bei atkasant 
ryskesnius degesius bei akmen4 konstrukcijas. Uz surastus radinius buvo mokama 
atskirai. Kasejais dirbo keli samdomi darbininkai is vietini4 valstieci4. ISemos bei 
suliniai piliakalnyje isdestyti be iymesnes tvarkos, stengiantis kiek galima daugiau 
kasti salia pylimo. Dideli perkast4 zemi4 kiekiai rodo, jog darbai vyko sparCiai, taigi 
kartu ir nelabai kruopsciai. Taciau tokia tuomet buvo tyrinejim4 metodika. 1908 m. 
V Kasirskio tyrinejim4 vietas pakoregavo Imperatoriskoji archeologijos komisija 
(greiCiausiai A Spicynas). Buvo nurodyta padaryti visq pylimo pjuvi bei sujungti 
pernykstes radiniais gausias isemas i vienq didesni plotq513 . Piliakalnio slaitas irgi 
buvo kasamas rengiantis daryti skersini piliakalnio pjuvi514 . Slaitas bei pylimas buvo 
kasami sluoksniais. Kadangi slaite isikasta giliai (iki 5 m), zeroes teko permetineti, 
vezti karuciais. Nemazai informacijos V Kasirskis dienorastyje nefiksavo, tiesiog 
atsimindavo, tad 1908 m. dienorastis yra labai neinformatyvus, palyginti su jo parengta 
1907 m. piliakalnio tyrinejim4 ataskaita. 1908 m. V Kasirskio kasinejimai, atrodo, 
nutruko staiga, nes perkasos liko neuzpiltos, o j4 vietoje likusios duobes ziojeja iki 
siol. Jo asmenyje veike Imperatoriskoji archeologijos komisija carines Rusijos moksli
nink4 interesais. V Kasirskio, kaip archeologo praktiko, indelis i Lietuvos archeo
logijos mokslq bus is esmes suprastas tik paskelbus vis4 jo tyrinet4 paminkl4 medziagq. 

V Kasirskis pats nieko neparase ir nepaskelbe. Jo archeologini4 tyrinejim4 me
dziaga isliko Rusijos materialines kulturos instituto Sankt Peterburge archyve, didzioji 
radini4 dalis- Sankt Peterburgo Ermitaze. Visa islikusi dokumentacija rasyta 
V Kasirskio ranka, vietomis papildyta taip pat ranka schematiskai, greiCiausiai jo 
paties braiiytais planais ar pjuviais. Lauko dienorasciai rasyti piestuku, tad sunkiai 
iskaitomi. 1906- 1907 m. V Kasirskis naudojo standartini archeologini4 tyrinejim4 
dienorasti. Lauko dienorasCius V Kasirskis perrasydavo, padarydamas rislesni bei 
geriau suprantamq tekstq, kuris kartu buvo ir tyrinejim4 pagal atvirus lapus ataskaita. 
Tik 1908 m. Mazuloni4 piliakalnio tyrinejimai liko vien lauko dienorastyje. 1906 m. 
tyrinejim4 ataskaita ,Keletas zodzi4 apie pilkapius ir pylimq Vajuonio eiero apylin
kese" buvo perskaityta Imperatoriskosios archeologijos komisijos posedyje 1906 m. 
lapkriCio 2 d. Tai desimties puslapi4 rankrastis iliustruotas bendra Vajuonio eiero 
apylinki4 schema su paiymetais ivalgytais paminklais, atsitiktinai surast4 radini4 
piesiniais, su nedideliais A Spicyno taisymais . Sis darbas buvo auksCiausias 
V Kasirskio archeologines veiklos aprobavimas. Sios ataskaitos santraukq A Spi
cynas 1907 m. paskelbe. 

Kasinejimai 

1906 m. S a k a r v o s (Ignalinos r.) pilkapyne II (pilkapiai prie Kavinio 
palivarko) is 32 sampil4 istirti 2 pilkapiai, is kuri4 viename rasti degintiniai kapai 
be ikapi4, kitame joki4 palaidojim4 nebuvo. 

513 OT'!eT I1MnepaTopcKo:ti apxeonomqecKoi-i KOMMCCMH 3a 1908 ron. CaHKT lleTep6ypr. 1912. 
C. 162. 

514 Rusijos materialines kultilros instituto Sankt Peterburge archyvas. F. 1. A 1. Nr. 29/ 
1908. P. 41 (jo vieta pazymeta schematiniame plane). 
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1906 m. R e k u c i 4 (Ignalinos r.) pylime (tarp Zeimenio bei Vajuonio ezer4) 
nenustatytoje jo vietoje padarytas jo pjuvis, smelyje rasta tik angli4 bei smulki4 
kauliuktt. Bendras istirtas plotas neaiskus. 

1907 m. C e g e 1 n e s (Ignalinos r.) pilkapyne is apie 25 sampil4 istirti 4 pilkapiai 
su turtingais palaidojimais. Pilkapyje Nr.1 po sampilu aptiktas griautinis kapas, kuriame 
palaidotas kniubsCias vyras su bronzine lankine sege, geleziniais kirviu ir ietigaliu. 
Pilkapyje Nr. 2 buvo du kapai. Po sampilu !fengtame vyro kape rastos dvi lankines 
seges: sidabrine ir bronzine, ziedai, geleziniai kirvis ir ietigalis. Buvusio zemes pavirsiaus 
lygyje palaidotos moters kape rasta sidabrine antkakle bei apyranke. Pilkapyje Nr. 3 
aptiktas tik sudeginto mirusiojo kapas be ikapi4 bei atkastas pilkapio akmen4 vainikas. 
Pilkapyje Nr. 4 rastas unikalus labai turtingas moters su kudikiu kapas. Mirusioji buvo 
palaidota sedinti su sidabrine apyranke bei ziedu, akmeniniu verpstuku. Greta jos 
paguldytas kudikis. Moteris buvo pasodinta ant 256 em ilgio bei 107 em ploCio iki 
25 em storio tosinio pakloto, nusagstyto rombinemis bronzinemis plokstelemis. 
Pastarttjtt surasta apie 300 vienet4. Tyrineti pilkapiai datuojami V-VII a. 

1907 m. P a p r a v a I e s (Ignalinos r.) pilkapyne kasinetos dviejtt pilkapi4 
vietos bei lauzaviete. Pirmame 7,5 m skersmens pilkapyje rasti du degintiniai kapai. 
Pilkapio centre mirusysis palaidotas molineje urnoje, kurios isliko tik fragmentai. 
ldomus urnos pakrasteli4 ornamentas- bangeles ireztos vidineje pakrasteli4 briaunos 
puseje, nors ornamentuota ir urnos isore. Netoliese buvusiame kitame degintiniame 
kape aptikti apdegy geleziniai dirbiniai: plaCiaasmenis kirvis, imovinis juostinis ietigalis, 
du jtveriamieji peiliai, yla. Pilkapio pakrastyje dar rasti apsilydy bronzines antkakles 
bei apyrankes fragmentai, gele:lies gabalelis. Greta (uz 6 m) buvusiame antrame 10m 
skersmens pilkapyje rastas vienas degintinis kapas su geleziniais siauraasmeniu kirviu, 
imoviniu ietigaliu, jtveriamuoju peiliuku bei kazkokiu gelezies gabaleliu. Tyrineti 
pilkapiai datuojami X-XI a. 70 m atstumu nuo Vajuonio ezero kranto slaito pradzios, 
nedideleje daubeleje istirta ne:lymaus ovalo formos, 12x10 m dydzio lauzaviete, kurioje 
surasti du 3- 7 em storio angli4 sluoksniai, atskirti smelio sluoksneliu. Joki4 dirbini4 
lauzavieteje nerasta, tad jos paskirtis ir chronologija liko neaiskios. 

1907 m. R e k u c i 4 pilkapyne netoli gelezinkelio (greiciausiai R e k u c i 4 
(P a v e r s m i o ) pilkapyno antroji pilkapitt grupe) (Svencioni4 r.) istirtas vienas 9 
m skersmens pilkapis, kuriame rasti 4 degintiniai kapai. Dviejuose kapuose ikapi4 
nebuvo, viename kape rastas gelezinis siauraasmenis kirvis, jmovinis ietigalis, dido 
sagtis bei bronzinis ivijinis ziedas, kitame - du bronziniai ivijiniai ziedai. Pilkapis 
datuojamas VI-VII a. 

1907 m. rugpjucio 6-21 dienomis ir 1908 m. liepos pabaigoje - rugpjuCio 
pradzioje, is viso 11 dien4 kasinetas M a z u 1 o n i 4 (Ignalinos r.) piliakalnis. 
1907 m. piliakalnyje buvo perkasta apie 220 m3 zemes, istirtas bendras apie 60 m2 

plotas. 1908 m. atitinkamai apie 555 m3 ir apie 95 m2
• Vadinasi, piliakalnyje is viso 

buvo istirtas apie 155 m2 plotas, padarant visq pylimo pjuvi siaures rytineje jo dalyje 
bei istiriant dali siaures vakarinio slaito. Aiksteleje daugiausia kasineta jos siaurineje 
puseje prie pylimo. Cia atkastos sudegusio pasta to liekanos su gausiais dirbiniais jo 
viduje. Pastato rentini4 buvo isliky net 7 rqstai. Piliakalnio kulturiniame sluoksnyje 
surinkta gana daug radini4: gele:lini4 ietigali4, strelitt antgalitt, plaCiaasmenitt kirvitt, 
peili4, balno kilp4, ZqSlJ.t, bronzinitt antkakli4, segi4 fragmenttt, pakabucitt, stiklini4 
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0 

55 pav. Vladimiro Kasirskio surinkti daiktai is Vajuonio pakranciq pilkapiq (Rusijos 
materialines kulturos istorijos instituto Sankt Peterburge archyvas . F. 1. A 1(1906). 

Nr. 67. L. 11). 

karolil!, ziestos keramikos (tarp jl! ir beveik sveikl) puodl)), siferinil) verpstukl!, 
sudegusil! griidl). Piliakalnis datuojamas XI-XII a. 

1906 m. Vajuonio eiero apylinkese (Ignalinos r.) ivalgyti R e k u c i 4 (P a v a
juonio) pilkapyno4didelipilkapiai, Akmeniskil! (Akmens) kaime-34 
sveiki ir 3 suardyti pilkapiai, rasta radinil!: bronzine pusapvaliais galais apyranke, 
lankine sege, molinis verpstukas. Suardytame Pap r a v a I e s pilkapyne (lgnalinos r.) 
aptikta daug ivairil! radinil!: bronzinil! ivanguCil!, apyranki4 fragment\!, stiklinil! 
karolil!, molini4 puodl! bei j4 sukil!, verpstuk4, net gelezini4 kirvi4 bei ietigali4 
(55 pav.) . Dalis kap4 siame pilkapyne buvo griautiniai, viename is j4 rastas geleiinis 
kirvis, L y gum l! (SvenCioni4 r.) pilkapyne ivalgyta 4-5 pilkapil!, sunaikintl! dar 

Ll 

} 

I 
r 
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XIX a., vieta. Dar zvalgyti ir trumpai aprasyti P a v a j u o n i o (R e k u c i 4), 
Rekuci4 (Pakretuones) ir Rekuci4 (Paversmio)(visiSvenCio
nil! r.) pilkapynai, P apr a v a 1 e s (Ignalinos r.) piliakalnis, nurodyta buvus dar 
vien'"l pilkapi4 grupy salia Rekuci4 kaimo, kuri 1906 m. buvo visiskai sunaikinta, o 
jos vietq zymejo tik akmenys, paskiri kaulai bei pilkos zemes demes. Radiniai is si4 
2valgymq neisliko. 

VLADAS NAGEVICIUS 
Lietuvos archeologijos istorijai svarbi yra Vlado NageviCiaus (1881 06 17 

Kretingoje- 1954 09 15 Vilaubyje (JAY, Ohajo valstija) pavarde. Tai !vairiapuse 
asmenybe, kurios viena is darbo krypci4 buvo archeologija. Kaip ir E . Volterio, 
V Nageviciaus archeologine veiklq galima dalyti ! dvi dalis, kuriq antroji nepri
klausomoje Lietuvoje, uzimant aukstas pareigas, bus aptarta veliau. V Nagevicius 
gime neturtingo bajoro Vlado NageviCiaus ir Marijos Magdalenos Eitaviciutes 
seimoje. Tevas dirbo muitines valdininku Kretingoje, atsisake pereiti is katalik4 ! 
staciatikiq tikejimq ir buvo atleistas is darbo. Dvi vyresnes seserys Oktavija ir Olimpija 
mire dar vaikysteje. Vladukui esant vos 2 met4, dziova mire jo 35 metq tevas, ir 
siinq aukleti teko vienai motinai . Motina moke vaikus, veliau turejo knygynq 
Kretingoje. V NageviCius is mazens buvo silpnos sveikatos. Baigys Kretingos pradzios 
mokyklq, jis mokesi Palangos girnnazijoje, veliau- Rygoje, kur perK. Bielin! isitrauke 
j lietuvybes veiklq. 1902 m. aukso medaliu baige Rygos gimnazijq ir tais paciais 
metais !stojo ! Karo medicinos akademijq Peterburge. 1905 m. uz Vilniaus Seimo 
nutarim4 platinirnq V N agevicius buvo net suimtas, taCiau 1906 m. teismo sprendimu 
paleistas, tarpininkaujant akademijos profesoriui fiziologui I. Pavlovui. Kalejime 
V NageviCius susirgo dziova, tad is jo isejys turejo gydytis Kaukaze. Besimokydamas 
V. NageviCius 1908 m. Peterburge sukure slaptq lietuvi4 student4 organizacijq 
, Fraternitas Lithuanica" , savo tikslu siekusiq islaikyti lietuvyby. 1910 m. baigys 
akademijq, V. Nagevicius turejo tarnauti kariniame laivyne gydytoju, nes tokiu budu 
reikejo atsilyginti uz mokymosi metais gautq stipendijq ( dveji tarnybos metai uz 
vienerius mokymosi metus). Tarnybq teko eiti keliuose laivuose (,Chrabryj", 
,Volchov", ,Okean", , Slava"). Pirmojo pasaulinio karo metu jis dalyvavo 16 musi4, 
buvo apdovanotas tvairiais medaliais. 

V. NageviCius susidomejimo archeologija prieiastys nera aiskios. 1902-1904 m. 
jis studijavo Peterburgo archeologijos institute. Tikr4 archeologini4 disciplin4 Cia 
V NageviCius isklause labai mazai515 , taciau sios studijos praplete jo issilavinimq, 
suteike teistt oficialiai kasineti. Pirmieji jo kasinejimai atlikti Imperatoriskosios 
archeologijos kornisijos siuntimu, tad ir daugumq radiniq teko atiduoti ! Peterburgq 
ar Maskvq. Intensyviausiai buvo kasinejama 1908-1909 m., kai atostog4 metu 
nedideliais ploteliais Vakar4 Lietuvoje buvo tyrineti daugiausia del tvairi4 Ukio darb4 
ardomi kursi4 kapinynai. Platesniems tyrinejimams trukde tarnyba laivyne. 
Kasinejimai buvo atliekami pagal atvirus lapus. Taip 1912 m. V NageviCiui buvo 

515 Zabiela G. Vladas Nagevicius- archeologas I Zemaicitj praeitis. Vilnius. 1994. T. 3. 
P. 60-61. 
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isduotas atviras lapas kasineti TelSil! apskrityje, pagal kuri jis kasinejo Prys
manciuose516. Rusijos valdzia leido kai kuriuos surinktus radinius perduoti draugijq 
muziejams. Prysmancil! kapinyno tyrinejiml! radiniai buvo perduoti Lietuvil! mokslo 
draugijai517 . Archeologiny V NageviCiaus veiklq skatino J. BasanaviCius. Jo deka 
,Lietuvil! tautoje" buvo paskelbtas nedidelis straipsnelis apie V Nageviciaus tyrine
tame Kiauleikil! kapinyne rastas senienas. Tai tiesiog medziagos publikacijos. 

Ikikarinis V NageviCiaus indelis i Lietuvos archeologijq yra turtingq Vakarq 
Lietuvos kapinynl! tyrinejimai, kuriais jis pagausino ankstesnilj vokieCil! tyrinetojl! 
K.laipedos kraste iskastq medziagq, isplesdamas sill kapinynq paplitimo ribas. 

Kasinej imai 
1905 m. K i au 1 e i k i l! (Kretingos r.) kapinyne istyre 32m2 plotq, rado VIII

XII a. radini4 is suardytlj kaplj. 
1908 m. K i au 1 e i k i l! (Kretingos r.) kapinyne istyre 13m2 plotq, rado VIII

XII a. radinil! is suardytlj kaplj. 
1909 m. ardomame Kart enos (Kretingos r.) senkapyje istyre 30m2 ivyrduo

bes plotq, rado 4 XIV-XV a. griautinius kapus su ikapemis. 
1909 m. K r e t i n g o s (Kretingos r.) kapinyne istirtas 30 m2 plotas, rasta 

suardytlj degintlj X-XIII a. kap4 liekanlj. 
1909 m. M a c i u i c i l! (Klaipedos r.) kapinyne istirtas 36m2 plotas, aptikta 

akrnenl! vainikl!, degesil! bei keramikos. Kapinynas greiciausiai pirmljjq amzil! po Kr. 
1909 m. N o r g e 1 4 (Klaipedos r.) kapinyne istirtas 35 m2 plotas, rasti 7 

degintiniai kapai su VIII-X a. ikapemis. 
1909 m. Po c i l! (Silutes r.) kapinyne istirti 3 degintiniai VIII-IX a. kapai bei 

keli griautiniai neaiskios chronologijos kapai. 
1909 m. Pry s man c i 4 (Kretingos r.) kapinyne istirtas 22m2 plotas, rasta 

VIII-XIII a. radinilj. 
1909 m. Sen k l! (Kretingos r.) kapinyne atkastas akrnenlj vainikas, kap4 nerasta. 
1909 m. S k o m an t l! (Klaipedos r.) kapinyne istirtas 23 m2 plotas, rasti 2 

griautiniai ir 3 degintiniai zmonil! kapai bei vieneri zirgo griauciai. Kapai datuojami 
VIII-XIII a. 

1909 m. S ate i k i l! (Plunges r.) kapinyne istirtas 12m2 plotas, kaplj nerasta. 
1912 m. K r e t i n g o s (Kretingos r.) kapinyne istirtas 18 m2 plotas, rasta 

suardytlj degint4 X-XIII a. kaplj liekanlj. 
1912 m. Pry s man c i l! (Kretingos r.) kapinyne istirtas 80m2 plotas, rasti 7 

VIII-XIII a. kapai. 
1914 m. Vie k s nil! (Akrnenes r.) kapinyne iskasta neaiskaus dydzio perkasa, 

kurioje rasta suardytlj griautinil! kaplj ir VI-XII a. radinilj. 

Svarbiausios publikacijos 
, KilminL{ kalno" kapines/ Lietuvi14: tauta. Vilnius. 1909. Knyga 1. Dalis 3. P 333-336. 

516 OPieT 11.MTieparopcKoi1 apxeonorwiecKoi1 KOMMHCMH 3a 1912 ro.n:. CaHKT I1erep6ypr. 1916. 
c. 98. 

517 Ten pat. P 104. 
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IVANAS ABRAMOVAS 

1909- 1910 m. Vidurio ir Siaures rytl); Lietuvos pilkapius kasinejo Ivanas Abra
movas (A6paMoB liiBaH Cm1pH,a:OHOBH'l) (1874-1962). Jo biografijos duomenys labai 
5ykStus, jie tebesaugomi Rusijos archyvuose. Zinomas tevo vardas - Spiridonas. Lietu
voje I. Abramovas dirbo Imperatoriskosios archeologijos komisijos pasil);stas. Jo 
kasinejiill4 ataskaitos - dienorasCiai yra Peterburgo materialines kulturos instituto 
archyve, surasta medziaga saugoma Valstybiniame Ermitaze. Po Spalio perversmo 
I. Abraillovas liko Rusijoje, uzsiiminejo krastotyrine veikla, rase krastotyrinio pobu
dzio straipsnelius. Zinomas jo 1928 m. rasytas tokio pobudzio straipsnelis i Archan
gelske leidziamq zurnalq , Krastotyra". 1929 m. tarybinis saugumas ji issiunte is Lenin
grado i Solvycegodskq kaip sio zurnalo prenumeratoril);. Nuo 1934 iki 1936 m. I. Abra
movas gyveno tremtyje Tiumeneje51 8

• Po Antrojo pasaulinio karo gyveno Pamaskveje. 
I. Abramovo kasinejimai truko vos dvejus metus. Jl); tikslas buvo kaupti pilkapil); 

medziagq, kuri buvo reikalinga ne jam paCiam, o A. Spicynui apibendrinanCio pobu
dzio darbaills apie Lietuvos senov~t rasyti. PlaCiausiai ir ilgiausiai I. Abramovas 
kasinejo vienq graziausil! Lietuvos pilkapil); grup~t Raginenuose. Prie piliakalnio 
esanCioje pilkapil); grupeje jis istyre tris pilkapius, o pusyne prie kaimo- 33 pilkapius 
(1909 ill. - 7, 1910 m. - 29)519 • I. Abramovo ataskaitos neissamios, radiniai detaliau 
neaprasyti, nera jokil! iliustracijl);, isskyrus kelias Raginenl); pilkapil); nuotraukas. 
Tai, ko gero, ir su1aike Imperatoriskqjq archeologijos komisijq nuo tolesnio I. Abra
movo, kaip tyrinetojo, panaudojimo Lietuvoje. Vis del to butent jo iskastos medziagos 
pagrindu veliau A. Spicynas i gyvenimq paleido Raginenl); kulturq, archeologijos 
moksle vyravusiq iki 6 desimtmeCio pabaigos. 

I. Abramovo tyrinejimai buvo epizodinio pobudzio medziagos rinkimas is maziau 
pazjstaillos Lietuvos dalies pilkapynl);. Kaip uzsakymq jis darb us stengesi daryti gerai, 
taCiau, illatyt, del issilavinimo stokos tai jam nelabai pavyko. 

Kasinejimai 
1909 m. B e r c i u n l! (Panevezio r.) apie 70 sampill); pilkapyne istirtas vienas 

pilkapis su akmenl! vainiku, rasta suardytl); kapl); kaull);. 
1909 m. G i 1 bon i l! (Panevezio r.) kasant bu1viarusius suardytame pilkapyne 

istirtas vienas pilkapis, rasta zmonil); kau1l);. 
1909 m. P aka 1 n is k i l! (Panevezio r.) pilkapyne kasinetos ariamo pilkapio 

1iekanos, rasti suardyti griauCiai. 
1909 m. P a m a r n a k i o (Panevezio r.) pi1kapyne is 7 sampill! istirti 5 

pilkapiai su griautiniais V-VI a. kapais. 
1909 ill. S k verb 4 (Kupiskio r.) pilkapyne is 11 sampi1l! kasineti 4 pilkapiai 

su griautiniais III-IV a. kapais. 
1909 ir 1910 m. R a g i n e n l! (Radviliskio r.) pilkapyne is apie 80 sampill! 

kasineti 36 pilkapiai su griautiniais IV-VII a. zmonil); kapais. 

518 <I>opM030B A. A. PyccKJile apxeonom 11 ITOJII1TJ1qecKHe penpecww 1920- 1940-x rr.// 
Poccm1cKa51 apxeonomil. 1998. Hp. 3. C. 199. 

519 Kulikauskas P. Raginem) (Seduvos r.) archeologinil.! paminkllJ tyrinejiillai ir ,Raginen1.1 
kulti.iros" klausimas// Lietuvos TSR Mokslq Akademijos darbai. A serija. 1958. T 1(4). P. 76. 
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ALEKSANDRAS SPICYNAS 

56 pav. Aleksandras Spicynas (CoBeTCKaJI 
apxeonorHJI. MocKBa. 1948 . T. X) 

Lietuvos archeologijos labui yra 
pasidarbavys ir vienas zymiausi4 XIX a. 
pabaigos- XX a. pradzios rus4 archeo
log4 Aleksandras Spicynas (CrrHUbiH 
AlreKcaH,np AH,npeeBHq) (1858 08 14 
Jaranske (Viatkos gubernija)- 1931 09 
17 Leningrade). J is gime miestieCio 
Andrejaus Spicyno seimoje, mokesi 
Viatkoje. 1882 m. baigys Peterburgo 

·.universitetq, jis iki 1892 m. deste istorijq 
mergaiCi4 gimnazijoje savo gimtajame 
mieste Viatkoje. 1892 m. buvo paskirtas 
Imperatoriskosios archeologijos komi
sijos nariu (56 pav.). Ruosiant archeo
log4 suvaziavimq Jaroslavlyje jis susipa
zino su grafiene P. Uvarova, del to veliau 
turejo galimyb<t tyrineti Viatkos guber
nijos archeologijos paminklus. Nuo 
1909 m. deste archeologijos kursus 
Peterburgo universitete, nuo 1914 m.
istorin<t geografijq Imperatoriskajame 
archeologijos institute. Nuo 1918 m. jis 
buvo Rusijos materialines kultilros 

istorijos Akademijos tikrasis narys. Nors paskutinis A. Spicyno biografijos laikotarpis 
chronologiskai pakliilva i nepriklausomos Lietuvos archeologijos istorijq, jo 
pagrindinis darbas , Lietuvos senienos" parasytas remiantis ikikariniais duomenimis 
ir pratysia to laiko archeologines minties raidq. Siam darbui uzbaigti A. Spicynas 
V. Nageviciaus kvietimu porq kart4 lankesi Lietuvoje. 1923 m. rugpjilCio 13 d. jam 
leista vykti i Lietuvq, 1924 m. birzelio 7 d. A. Spicynas vel komandiruotas i Lietuvq520

. 

Palaidotas Leningrade, Smolensko kapinese. 
A. Spicynas buvo plataus profilio archeologas, tyrinejys jvairius laikotarpius, 

isskyrus antikinj bei paleolitq. Ypac jis mego tyrineti Tripoles ir Fatjanovo kultilras . 
Su savo meto.archeologais jis susipazino archeologijos suvaziavim4 metu, dalyvavo 
ir IXsuvaziavime Vilniuje. Iki A. Spicynui pradejus dirbti Peterburgo universitete ir 
Archeologijos komisijoje, Peterburgo archeologai daugiausia demesio skyre klasikinei 
archeologijai ir numizmatikai. A. Spicynas visq savo veiklq ir skyre slav4-rus4 
archeologijai. Dirbdamas archeologijos komisijoje jis turejo progos susipazinti su 
visas Rusijos archeolog4 siunciamomis tyrinejim4 ataskaitomis ir radiniais. Taip 
susipazino ir su Lietuvoje dirbusi4 archeolog4 darbais ir atkreipe i tai ypatingq 
demesj. Jis skelbdavo komisijos leidiniuose trumpas Rusijoje vykdyt4 tyrinejim4 

520 Ew-1 0. 11. ApxMB A. A . CrrHUhiHa/ CoBeTcKaH apxeonomn. MocKBa. 1948. T. 10. C. 49. 
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ataskaitas, patikslindamas j4 chronologijq. IX archeolog4 suvaziavime jis skaite 
pranesimq apie ryt4 slaV4 pilkapius ir pastebejo, kad Okos ir Dauguvos baseino 
pilkapynuose daug panasum4, tode! jie turet4 priklausyti tam paCiam etnosui. Nuo 
1895 iki 1899 m. A. Spicynas paskelbe 26 Rusijos gubernij4 senien4 apzvalgas. 
Spausdinosi jis ivairiuose ano meto archeologiniuose leidiniuose. Nuo 1880 m. is 
viso yra paskelbcts 307 archeologines tematikos darbus52 1 

• Dauguma j4 yra parasyti 
pagal kit4 tyrinetoj4 surinktq medziagq, taCiau yra ir publikacij4, tarp j4 yra paskelbta 
jo tyrineto latgali4 Liucino kapinyno medziaga522

. A. Spicynas yra parasys ir archeo
loginius vadove!ius , Archeologiniai zvalgymai" (1908), ,Archeologiniai kasinejimai" 
(1910), kuriais naudojosi to meto archeologai. Lietuvos archeologijq liecianci4 jo 
darbl.j nera daug, taCiau jie svarbus kaip atspindintys ano meto Rusijos archeolog4 
poziurio i Lietuvos archeologinct medziagq. 

Kaip Imperatoriskosios archeologijos komisijos atstovas dalyvaudamas IX 
archeologl.j kongrese Vilniuje, A. Spicynas susipazino su parodoje esancia archeo
logine medziaga bei F. Pokrovskio tyrinetais pilkapiais. 1896 m. jis paskelbe straipsni 
apie VIII- IX a. lietuvi4 pilkapius523 . Vilniaus ir Gardino gubernij4 senienos (dau
giausia pilkapiai) apZvelgtos 1898 m.524

• 1902 m. A. Spicynas paskelbe straipsni apie 
Pakalniski4 pilkapius (M. Butrimuvnos kasinejim4 duomenimis). 1904 m. jis parase 
straipsni apie Vilniaus gubernijos akmeninius pilkapius525

. 1907 m. paskelbe zinuty 
apie v Kasirskio atliktus pilkapil! prie Zeimenos eZero kasinejimus, reme sio jauno 
tyrinetojo atliktus Mazuloni4 piliakalnio kasinejimus, kadangi Cia aptinkama 
medziaga buvo tokia pat, kaip ir jo isskirtoje Liucino kulturoje. 1909 m. paskelbe 
straipsni apie MockaiCiq kapinynq, kuriame rinko V NageviCius. Tais paCiais metais 
A. Spicynas atkreipe demesi i V Sukeviciaus kasinejimus, kuris ties NoCios dvaru, 
Lydos apskrityje, surado senq idom4 kapq, statytq is akmen4. Jame buvo rastos 
penkios urnos, viena jq puosta svastikomis. Ties NoCia aptiktas kapas statytas is 
tasytl.j akmenq, o ties Cepeliunais ir Zubiskiais kapai statyti iS akmenq, kuril.j viduje 
buvo niSos. Kap4 dugnas is p!Ukto molio, nisose stovejo urnos. Siuos kapus A. Spi
cynas priskyre La Teno laikotarpiui526

• Paminetinas ir Rusijos skaitytojams skirtas 
straipsnelis apie krastotyrq Lietuvoje527

• 

Svarbiausias A. Spicyno darbas, skirtas Lietuvos archeologijai, yra paskelbtas 
1925 m. Lietuvos spaudoje rusq kalba. Tai ,Lietuvos senienos"528

. Si dideij straipsni 

521 CrrncoK yqeHhrx Tpy,a:on A. A. Cm!UhiHa ConeTcKaH apxeonornn. MocKBa. 1948 . T. 10. 
C. 12- 20. 

522 CrrHUhiH A. A. JirounHcKHii MOrJi!JlhHHK/ MaTepnaJThi rro apxeonornn Poccnn. CaHKT 
I1erep6ypr. 1893. T. 14. 

523 Cm!UbJH A. A. Ilpe,a:rronaraeMbie JIHTOBCKHe KYPraJ-rhr VIII - IX BB./ 3anncKH PyccKoro 
apxeonorJi!llecKOro o6ruecTB<J. Cm-rKT IleTep6ypr. 1896. T.VIIL Bhm 1-2. C. 103- 114. 

524 CnnUbrH A. A. 06oJpeHne HeKOTOphrx ry6epHni1 n o6naCTeii: Poccnn B apxeonofJi!lleCKOM 
ornornemrn/ 3arrHcKH pyccKoro apxeonorw:recxoro o6ruecma. MocKBa. 1898. T. 11. C. 297-302. 

525 CnnUbiH A. A. MorHJThHJi!KJi! c KaMeHHhiMH KyqaMH n BnneHCKOM ry6.j lbnecTHH 

JthmepaTopcxoii: apxeonorw:recKoii KOMHCC.Ji!Ji!. CaHKT IleTep6ypr. 1904. Bhm. 12. C. 26-29. 
526 CrrHUbiH A. A. PacKorrKH B . A. lllyxenw:ra/ l13necTnHI1MrrepaTopcKoi1 apxeonorJi!llecKoii 

KOMHCCJi!Ji!. CaHKT IleTep6ypr. 1912. Bhrn. 29. C. 68-70. P11c. 2-6. 
527 CnHUbiH A. A. Kpaene,a:erme B JlHTne/ Kpaene,a:er-rne. 1924. Nr. 3. C. 326. 
52~ CnJi!UbiH A. A. Jl.Ji!TOBCKHe .n;peBHOCTH/ Tauta ir zodis . Kaunas. 1925. T. IlL P. 112-171. 
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A Spicynas parase dar 1923 m. Jis buvo atvyk~s i Lietuvq, skaite paskaitas apie 
archeologijq universitete ir placiajai visuomenei, aplanke daugeli Lietuvos muziejq. 
Sis straipsnis ilgq laikq buvo Lietuvos archeologijos vadovelis. Tai buvo pirmas 
bandymas visos Lietuvos mastu susisteminti iki tol zinomq archeologijos medziagq, 
iskelti jos reiksm~ senovei pazinti. Tam jis pasitelke ir Prusijos bei kitq kaimyniniq 
krastq archeologijos medziagq, kuriq gerai zinojo aplank~s muziejus ir susipazin~s 
su literatura. Imperatoriskosios archeologijos komisijos ir Rusijos materialines 
kulturos istorijos akademijos archyvuose yra A Spicyno 12 rankrastiniq pozicijq 
apie Lietuvq529

• Tai daugiausia medziaga, pagal kuriq veliau buvo parasytas minetas 
darb as. 

Lietuvos archeologijqjis apivelgia anuo laiku Lietuvoje gana neiprastu skirstymo 
pagal kulturas budu, bet tai ir atspindi to me to archeologijos mokslo bilk!~. A Spicyno 
darbe daug idomi4 ir grazi4 isvadq senqjq Lietuvos gyventoj4 kulturos ativilgiu. Jau 
izangoje nurodoma, kad lietuviams priklause dideli plotai tarp Vyslos, Vakarq 
Dauguvos ir Poleses. Apivelg~s geologines ir geografines sqlygas, A Spicynas paiymi, 
kad Lietuva yra miskinga oaze, turtinga ezerq ir upi4. ,Kaip ten bebutq, bet ezeringas 
krastas niekada neiseina is Lietuvos valdq" ir ,krasto senove labai ivairi, turtinga ir 
turi didziuli mokslini interesq"530

. Toliau darbe esanCiuose skyriuose jis apzvelgia 
paleolitq, senqji Pabaltijo neolitq, kaulin~ kulturq, sijin~ statybq, ankstyvqji neolitq, 
viduramzius, pereinamqji romeniskqji laikotarpius, ankstyvuosius prusq kapinynus, 
svedq aukso kulturq (IV-V a.), lietuviq senienas (Raginenq kultura VI-VIII a.), 
Klaipedos IX a., skandinaY4 IX-X a., Liucino X a, lietuviq XI-XII a. kultilrq, lietuviq 
XIII a. , XIV-XVI a. kapinynus, lyvi4 X-XI a., Vilniaus VIII-IX a., Gardino X a. 
pilkapius, Gardino XI a., Vilniaus XIV-XV a. akmeninius kapus, lietuviq XIII
XIV a. pilkapius, lobius, piliakalnius, kelius, akmenis. Straipsnyje is viso yra 27 
skyreliai. Juose apibendrinti svarbiausi paminklai, radiniai, jq analogijos, nurodoma 
senien4 verte, sprendziami, kad ir ne visai pagal musq siandienini supratimq, 
chronologiniai klausimai. Baigdamas darbq, A Spicynas pazymi, kad ji skiria 
V Nageviciui, kaip Lietuvos archeologijos ikurejui531 . Straipsnio pabaigoje nurodyta 
pagrindine literatura. Nemazai literaturos ir atskir4 autoriq nurodoma atskir4 sky
relit! tekste. IS to matyti puikus A Spicyno literaturos ir archeologines medziagos 
zinojimas. Visus tuos duomenis reikejo ne tik surinkti, bet atitinkamai istoriskai 
nusviesti. Tai jis padare pagal ano meto turimus saltinius ir priimtas kategorijas. 

A Spicyno medziagos destymo stilius gerai atsiskleidzia per gelezies amziaus 
Raginenq kulturos apivalgq. Apibudindamas VI-VIII a. lietuvi4 archeologijos 
medziagq, jis susizavi jos aukstu lygiu. Jau skyrelio pradzioje , Lietuvi4 senienos 
VI-VIII a. (Raginen4 kultura), autorius paiymi: ,Toliau Lietuvoje iskyla originali, 
puiki, galirna sakyti, nuostabi VI-VIII a. kultura, kurios nepastebime kaimyniniuose 
krastuose, kuri sudaro tikrq, neatimamq Lietuvos garb~"532 . Zavedamasis nuostabiq 
form4 ir ornament4 dirbiniais, jis susunka: ,IS kur tai? Si kultura pasirode is kazkur 

529 Euq 0. 11. Apxua A. A. CrrHU:biHa/ CoaercKaH apxeoJIOTHH. MocKBa. 1948 T. 10. C. 44. 
53° Ciml{blH A. A. llHTOBCKlle ,npeBHOCTH/ Tauta ir zodis. Kaunas. 1925. T. III. P. 113. 
531 Ten pat. P. 171. 
532 Ten pat. P. 135- 136. 
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kaip meteoras ir kraste ileido stiprias saknis, kuri4 itaka pastebima ir velesnese 
kultiirose"533 . ,Mes esame be galo nustebinti. Atrodo, kad tai ne Lietuva, tik kq 
pakilusi is pirmykstes bendruomenes, bet gi toki4 dalyk4 kitur nera. J4 nera i vakarus 
nuo Vyslos, Danijoje, Svedijoje, salose. Gal kas nors tuos dirbinius pagamino 
Lietuvai? Nors tai galimas dalykas, taCiau to, isskyrus Lietuvq, niekur kitur neran
dame"534. Laikydamasis tos nuomones, kad Klaipedos kultiira yra tolesne Raginen4 
kultiiros seka, A Spicynas toliau raso:,IS kur ji ir kur jos centras? Vienintelis atsa
kymas- ten pat, kur ir VI-VIII a. "535 A Spicynas pirmasis isaukstino I tukstantmecio 
senqjq Lietuvos kultiirq, ispopuliarino jos savitumq ir supazindino su ja tuometintt 
visuomen((. Po A Spicyno Lietuvoje Raginen4 kulturos pavadinimas buvo placiai 
prigij((s. Ypac didelis sios kulturos salininkas buvo P. Tarasenka. 

A. Spicynas buvo pirmasis archeologas-teoretikas Lietuvoje. Rusijos imperijos 
archeologines medziagos kontekste jis bande nusviesti ir Lietuvos archeologintt 
medziagq. Jo inde!is yra senien4 skirstymas pagal kulturas, kuris del to meto archeo
logines medziagos trukumo bei chronologijos netikslum4 siandien daug kur atrodo 
naivus. A Spicynas reme ir jaun4 tyrinetoj4 kasinejimus Lietuvoje, tai jos senovy 
dare geriau pazistamq bent jau Rusijos imperijos archeologines medziagos mastu. 

Svarbiausios publikacijos 
06o3peHHe HCKOTOphiX ry6epHHH H 06Jiacreti POCCHH B apxeoJIOFHC£CCKOM 

orHomeHHH/ 3aiiHCKH pyccKoro apxeoJiorHC£ecKoro o6mecrBa. MocKBa. 1898. T 11. 
c 177-302. 

JlpeJJIIOJiaraeMMe JIHTOBCKHe K}'praHhi VIII- IX BB/ 3aiiHCKH PyccKoro apxeo
JiorwiecKoro o6mecrBa. CaHKT llerep6ypr. 1896 T VIII BMn. 1-2. C 103-114. 

JlHTOBCKHe JJpeBHocrn/ Tauta ir iodis. Kaunas. 1925. T. III. P 112-171. 

XX A. PRADZIOS ARCHEOLOGAI 

XX a. pradzioje Lietuvoje padaugejo jos senoves tyrinetoj4. Dalis j4 buvo vietos 
dvarininkai, dalis - atvykeliai lenkai ar rusai, kuriuos cia viliodavo darbai ar smal
sumas. Kasinejo jie nedaug - po vienq ar kelis archeologijos paminklus. Svarbesnius 
reikia pamineti plaCiau. 

Lenk4 archeologas Steponas KRUKOVSKIS (Stefan Krukowski) (1890 01 22 
Msconove (Lenkija) -1981), archeologijos istorijoje zinomas kaip paleolito tyri
netojas, nors kasinejo bent kelis gelezies amziaus kapinynus 536. Gime jis Msconove, 
1907-1912 m. studijavo Varsuvoje, 1923-1924 m. priesistorijq Zmogaus paleonto
logijos institute Paryziuje. Nuo 1907 iki 1939 m. S. Krukovskis be pertraukos vykde 

533 Ten pat. P 136. 
534 Ten pat. P 141. 
535 Ten pat. P 146. 
536 Kostrzewski J. Dzieje polskich bada1'1 prehistorycznych. Poznan. 1949. S. 105. 
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sistemingus kasinejimus (net 1915-1917 m. Gruzijoje tyrinejo urvus, Rusijoje -
Kostenk4 stovyklaviet((). Tarpukario laikotarpiu jis buvo pietinio Varsuvos rajono 
konservatorius537 • Pirmasis pradejo K.Zemionk4 Opatove titnago kasykl4 kasineji
mus. 1945-1957 m. Lenkijoje tyrinejo paleolito ir mezolito stovyklas. Nuo 1954 m. 
S. Krukovskis -profesorius, vadovaujamojo darbo venge. Nuo 1961 m. nebekasinejo. 
1908 m. jis tyrinejo jotvingi4 pilkapius Jasudove (Augustavo apskr., dabar Baltaru
sija). Ten jis istyre 15 degintini4 pilkapi4 su gausiomis ikapemis. 1911 m. apie siuos 
savo kasinejimus paskelbe straipsni538

• Vilkiautinyje S. Krukovskis istyre 21 krusnini 
pilkapi su degintiniais kapais su ivairiomis ikapemis. Labai greitai pasirodziusioje 
tyrinejim4 publikacijoje skrupulingai pateikiama surasta medziaga, daugiau deme
sio skiriant laidosenai bei ikapems. Ji gana gausiai iliustruota. 

Kasinejimai 

1913 m. Vi 1 k i aut in y j e (Varenos r.) kasinejo krusninius pilkapius. IS apie 
150 buvusi4 sampil4 istirta 21 krusninis pilkapis, kuri4 trijuose rasta VI a. griautini4 
kap4, kituose - VII-X a. degintini4 kap4 su ivairiomis ikapemis. 

Svarbiausios publikacijos 

Cmentarz cialopalny bez popielnic w Wysokiem, pow. sejnenski I Swiatowit. 
Warszawa. 1913. T XI. S. 1- 13. 

Juozapas RADZIUKYNAS (1844 05 24 Sutros kaime (Lazdij4 r.)- 1925 06 9 
Suvalkuose (Lenkija) Lietuvos archeologijos istorijoje daugiausia zinomas kaip vie no 
nedidelio darbo apie Uznemunes piliakalnius autorius (57 pav.). Gime jis pasiturinci4 
valstieci4 Prano ir Marijonos seimoje, krikstytas Seirijuose Juozo ir Mato vardais539

• 

Mokesi Suvalkq gimnazijoje, nuo 1866 m. pradejo studijuoti Varsuvos universitete, 
kuri baige 1871 m. ir mokytojavo ivairiose Varsuvos mokyklose, deste klasikines 
(graikq ir lotyn4) kalbas, nuo 1905 m. - lenk4 kalbq. Po 1890 m. J. Radziukynas 
vede, turejo maziausiai 3 vaikus. 1888 m. isitrauke i lietuvi4 nacionalini judejimq, 
1909 m. istojo i Lietuvi4 mokslo draugijq. 1911 m. jis persikele gyventi i Kaunq, kur 
vel mokytojavo. Pirmojo pasaulinio karo metais jis gyveno Vilniuje, buvo pasitraukys 
i Voronezq, is kur sugriz<ts 1918 m. liepos menesi apsigyveno pas gimines Marijam
poleje. Veliau isvyko i Suvalkus, kur tikejosi gauti pensijq uz ilgq tarnybq Lenkijoje. 
Palaidotas Suvalkuose. Kapas neisliko. 

J. Radziukynq galima pavadinti krastotyrininku. Rase jis istorijos, etnografijos, 
mitologijos, pedagogikos, net kalbos klausimais, spausdino korespondencijas apie 
visuomeninio ir kulturinio gyvenimo ivykius. Didziausias jo parengtas darbas, taip 

537 Kostrzewski J. Zarys rozwoju badan prehistorycznych w Polsce w latach 1875-1925. 
Krakow. 1927. s. 13. 

538 Krukowski S. Crnentarzysko mogil cialopalnych w Jasudowie pod Sopockiniami w 
pow. augustowskim, gub. suwalskiej/ Swiatowit. Warszawa. 1911. T. IX. S. 1-21. 

539 Svetikas E. Pirmasis Uznemunes piliakalni4 registruotojas (Juozapas Radziukynas )/ 
Muziejai ir paminklai. Vilnius. 1991. T. 9. P. 105. 
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57 pav. Juozapas Radziukynas (Kaselionis B. 
Dziikq krastotyrininkas/ Kulturos barai. 1989. 

Nr. 4. P. 43) 

ir liktts atskirai neisleistas, - kom
piliacinio pobudzio ,Lietuvos istciri
ja", uzsibaigianti 1283 m.540. Gyveni
mo pabaigoje renge lenkl-!-lietuvi4 
zodynq. Archeologija J. Radziukynas 
susidomejo per piliakalnius, kuriuos 

, jis pradejo lankyti XIX a. pabaigoje. 
1898 m . keliontt po 6 Uznemunes 
piliakalnius jis aprase spaudoje54 1. 
Rinkti medziagq ne Suvalkl! guber
nijoje jam trukde Rusijos vidaus 
padalijimo suvar:lymai: jis buvo sulai
kytas vykstant i Augustavo gubernijq 
bei aplankyti piliakalnio Merkineje. 
Kelioni4 metu surinktq medziagq jis 
sudejo i nedideles apimties knygeltt 
apie Suvalk4 gubernijos piliakal
nius542 . Joje aprasyti 36 zymesni 
piliakalniai (tarp j4 4- uz gubernijos 
ribl!, 2- dabartines Lenkijos teritori
joje), atskirai trumpai apibudintas 
piliakalnil! irengimas, dydis, islikimas. 
Piliakalniai suskirstyti i gynybinius 
(22), kulto (6) ir neaiskios paskirties 

(liky 8)543. Paciuose piliakalni4 aprasymuose pateikta jl! situacija, matmenys, bukle 
lankymo metu. Knygeles verty didina prie jos pridetas gubernijos zemelapis su 
pazymetais piliakalniais - pirmas lietuviskas archeologijos zemeJapis (58 pav.). 
Atskirai J. Radziukynas yra aprasys Lentainil! (Kauno r.) piliakalnF44

• 

J. Radziukyno nuopelnas Lietuvos archeologijai yra pirmojo lietuvisko 
archeologijos paminkll! sqvado (tegu ir kuklaus) sudarymas. Juo jis is dalies uzpilde 
po F. Pokrovskio likusiq Lietuvos archeologijos paminkl4 registravimo spragq. 

Svarbiausios publikacijos 

SuvalkLf: redybos pilekalniai su i emlapiu. va1:fava. 1909. 40 p. 

Dvarininke Marija BUTRIMUVNA (Maria Butrym6wna), kurios biografijos 
duomen4 neturime, savo dvaro apylinkese tyrinejo ma:liausiai du pilkapynus. 1901 m. 
Nevezninkuose trijuose pilkapiuose aptiko tik zmonil! kauhis, o viename suardytame 
mazame pilkapyje rado pavienius zmogaus kaulus ir keletq meJyno stiklo karolil!, 

540Ten pat. P. 101-102. 
541 Dzukas. Lietuvos piliakalniai/ Vienybe lietuvninku. 1898. Nr. 15. P. 178. 
542Radziukynas J. Suvalkq redybos pilekalniai su zemlapiu. Varsava. 1909. 
543Ten pat. P. 5. 
544 Radziukynas J. Pilkalnis w Piekelku/ Litwa. 1913. Nr. 25-26. S. 188-190. 
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dvi juostines zalvarines apyrankes, 
gelezini vienaasmeni pentini kirvi ir t.t. 
Ji savo vieninteliame puses puslapio 
straipsnelyje nurodo buvus vienq lankin~ 
zieduotqjq sagy, 4 apyrankes, bronzines 
ivijas (ziedus), karolius ir rastq kirvi, 

_ kuriuos nusiunte Varsuvos archeologijos 
muziejui. Kito jos kasineto Pakalniskiq 
pilkapyno trumpus tyrinejirn4 rezultatus 
paskelbe E. Majevskis545 • 

Kasinejimai 
1897 m. kasinejo 13 pilkapi4 P a

k a I n i ski u o s e (Panevezio r.), 
rado II-VII bei XVI- XVII a. kapq. 

1901 m. kasinejo 4 islikusius pil
kapius N e v e z n i n k u o s e 
(Panevezio r. ), rado IV- V a. griautini4 
kap4 liekan4 su to laiko radiniais. 

Svarbiausios publikacijos 
Kurhany w Niewieinikach w pow. 

Poniewieskim/ Swiatowit. Warszawa. 
1902. T IV S. 148-149. 

zemelapis (Radziuk.)lnas J. Suvalkl! redybos Lietuvos archeologijos istorijoje 
pilekalniai su zemlapiu . Varsuva. 1909) minimas ir kariskis S. MASALITINO-

VAS (Macca.JlliTMHOB C.), kuris Lietuvoje greiciausiai XX a. pradzioje yra kasinejys 
apie 1000 pilkapi4. Juose jis surinko turtingq archeologin(( medziagq, taciau jos gerai 
nesutvarke, net ne visus dirbinius sumetrikavo, apie jo tyrinejimus platesni4 studij4 
nera. S. Masalitinovas buvo matininkas topografas, atsargos stabo kapitonas, apie kurio 
tyrinejimus kiek Zini4 randame pas M. Makarenkq. Jo biografijos duomen4 nera, netgi 
neaiskus visas jo vardas. M. Makarenka, kiek buvo galima suprasti is S. Masalitinovo 
rankrasCi4, surinko medziagq ir jq paskelbe546

• Buvo per:liiireta per 300 radini4. Be 
nustatyt4 radirnvieCi4 ir trumpq paminklo bei dirbini4 aprasym4, M. Makarenka pateikia 
ir daij paci4 idomiausi4 radini4 nuotrauk4. Cia randame antsmilkinius, smeigtukus, 
dirz4 sagtis, antkakles, apyrankes, seges, keletq darbo iranki4 ir t.t. (59 pav.). S. Ma
salitinovo pastabos apie kasinejimus isspausdintos tik dviejuose puslapiuose. Dalies 
radini4 is viso nera tikslesnes metrikos nei Kauno gubernijos. Tokie ,tyrinetojai" Lie
tuvos archeologijai padare didziul(( zalq, jq tiesiog apiplesdami.l archeologijos istorijq 
S. Masalitinovas iejo kaip neatsakingo tyrinetojo simbolis. 

545 Majewski E. Kurhany w Pakalniszkach w pow. Poniewieskim (Tumulis a Pakalniszki) 
zbadanie przez Mariy Butrymownq/ Swiatowit. Warszawa. 1902. T. IV S. 92-103. 

546 Makarenko M. Zabytki przedhistoryczne gub. Kowienskiej/ Kwartalnik litewski. Pe
tersburg. 1910. T. 2. S. 103-119. 
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Kasinejimai 
Bajoriski4 

(Kupiskio r.) pilkapyne 
istirta 30 pilkapilJ:, is 
kuri4 tik dviejuose rasta 
turtingtt griautinitt I 
tiikstantrnecio pirmosios 
puses kaptt. 

JagminiSkes 
(Kelmes r.) pilkapyne 
istirta daug pilkapitt su 
I tiikstantmeCio pirmo
sios puses ir vidurio 
kapais. 

P aku o nyj e(Prie
lll) r.) tyrinetas kapiny

l 0 

59 pav. S. Masalitinovo surinkti daiktai (Makarenko M. 
Zabytki przedhistoryczne gub. Kove1'lskiej I Kwartalnik 

litewski. Peterburg. 1910. T. 2. Tab!. V) 

nas su I tukstantmecio pirmosios puses ir vidurio kapais. 
J a k s i s k i o (neto1i Vidiskitt, Anykscitt r.) pilkapyne istirta daug pilkapi4, 

rasta kirvi4 ir ietigalilJ:. 
P a d u b y s y j e (Raseini4 r.) istirta daug pilkapi4, rasta I tii.kstantmecio 

pirmosios puses kap4. 
Salia Ked a j n i 4 (KedainilJ: r.) buvusiame pilkapyne istirta daug pilkapilJ: su 

I tukstantmecio pirmosios puses kapais. 
S k reb i ski o (Rokiskio r.) pilkapyne kasinetas neaiskus pi1kapi4 skaicius, 

rasta neaiskios paskirties bronzos dirbini4. 
S aka 1 i 4 (S a k e 1 e s) (Kelmes ar Rokiskio r.) pilkapyne rasta apyranki4, 

segitt, smeigtuk4. 

Juozas SNAPSTYS (1877 m. Develiuose (Pakruojo r .) -1921 03 24 Sudeikiuose 
(Utenos r.)- kunigas, poetas, rasys Margalio slapyvarc!Ziu. Baigys ZemaiCi4 kunig4 
seminarijq, kunigavo ivairiose parapijose. Kunigaudamas Tauragnuose jis 1910 m. 
vienq dienq kasinejo Tau rap iIi o pilkapynq, surinktus radinius: 3 siauraasmenius 
kirvius, kelis pei1ius, imovinius ietiga1ius ir antskydi buvo pasiuntys i Lietuvi4 mokslo 
draugijq, 1abai trumpai paskelbys apie paCius kasinejimus547

• 

Antanas ZABORSKIS (Anton Zaborski) (1850-1906) a pie 1900 m. ruosesi ikurti 
Zemaici4 ku1turos muziej4 Pasusvyje (Kedain4 r.). Jis mokesi Vilniuje ir Peterburge, 
aukstojo mokslo nebaige, nes mire tevas, tad grizo i namus ir tvarke iiki. Cia pastate 
muziejaus pastatq, kuris isliko iki miis4 dienlJ:. Pastacius paaiskejo, kad jis per mazas. 
Muziejui pasta to ieskojo Vilniuje. Jo rinkinyje buvo apie 1600 archeologini4 radini4, 

547 Snapstys. Mils4 piliakalniai/ Viltis. 1910 11 10(23). 



180 Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

apie 5000 numizmatikos vienetll, tarp kurill 37 auksines monetos548
• Nasle vyro 

rinkinius paliko Mokslo my!etojll draugijai, is kur 1929 m. archeologiniai radiniai 
pateko i Vilniaus universitetq549

• Jis paskelbe straipsni apie P a s u s v i o (Kedai
nill r.) kapinyno radinius550

• 

XX a. pradzioje ivairill su archeologija niekuo nesusijusill asmenll, tenkinusi4 
savo smalsumq, kasinejimll ivairiuose archeologijos pamink1uose dar padaugejo. 
Taip 1910-1912 m. N ark u n ll piliakalnyje radinill ieskojo Utenos mokytojas 
Markulis su mokiniais 551

• 1913 m. P a k a 1 n i s k i l! (Kauno r.) senkapyje 
stabkapitonas G. Janysevas istyre 41 griautini kapq su gana gausiomis XV-XVI a. 
ikapemis552 . Tokie kasinejimai formavo naujas ar gausino jau turimas kolekcijas. 
M. Brensteinas nurodo, kad 1902 m. kunigaikscio Mykolo Oginskio rinkinyje buvo 
65 archeo1oginiai radiniai is G o n d i n g o s, M e d v e g a 1 i o, G i r g z d u t e s, 
Sat r i j o s ka1no553

• Ne tiek daug archeologinill radinill1908 m. turejo Panemunelio 
(Rokiskio r.) klebonas J. Kosciela, Ringuvenll (Siaulill r.) dvarininkas T. Porazinskis 
bei kt. Savo kolekcijose tureti vienq kitq archeologini radini buvo tapy beveik mada. 
Intensyvios zemdirbystes kraste ariant daugeli archeologijos paminklll tai padaryti 
nebuvo sunku, tuo labiau kad kai kurill senienll, pvz., akmeninill kirvukll kai kuriuose 
Lietuvos regionuose buta apsCiai. Nors dauguma sill rinkinill buvo isblaskyti Pirmojo 
pasaulinio karo metu, vis de!to jll deka siandien apie radinius is ivairill paminklll 
zinome nors truputi daugiau. 

Tas pats pasakytina ira pie populiarill straipsne1i4 srautq, pasipylusi ivairiakalbeje 
spaudoje nuo XIX a. devintojo desimtmeCio ir kaskart tolydzio didejanti. Smulkios 
zinutes pasirodydavo apie surastus idomesnius radinius, ivairiame kontekste 
aprasomi piliakalniai, nurodant pasakojimus apie juos, pilkapiai, kitos zmonems 
menkai zinomos senos vietos. Tokiose zinutese probeksmais smesteldavo ir vienas 
kitas sakinys apie megejiskus kasinejimus. Neturint issamios Lietuvos archeologijos 
bibliografijos, plaCiau aptarti tokill zinucill reiksmes bei svarbos Lietuvos archeo
logijos raidai neimanoma. Tai didziulis dar menkai tyrinetos ir panaudotos archeo-
1ogines informacijos k1odas, tebelaukiantis savo tyrinetojll. 

548 Zilenas V Lietuvos kolekcininkai ir muziejininkai . 1. Antanas Zaborskis // Kultiiros 
barai. 1982. Nr. 12. P 55. 

549 Ten pat. P. 56. 
550 Zaborski A. Cmentarzysko w Poszuszwiu w pow. i gub. Kowienskiej/ Swiatowit. 

Warszawa. 1906. T. VI. S. 145-148. 
55 1 Volkaite-Kulikauskiene R. Narkunq (Utenos r.) gyvenvietes tyrinejimai 1975 metais I 

Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje 1974 ir 1975 metais. Vilnius. 1977. P 33. 
552 UrbanaviCius V Senqjq tikejimq reliktai Lietuvoje XV- XVII amziais (2. Pagonybes 

liekanos Pakalniskiuose XVI-XVII amziais// MADA. 1974. T. 4(49). P 71-72. 
553 Butrimas A. Archeologiniai rinkiniai Kauno gubernijos dvaruose (M. Brensteino 

duomenimis)/ Jaum!.iq muziejininkq konferencijos , Muziejai ir jq kolekcijos" pranesimq 
tezes. Vilnius. 1987. P. 13. 
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1914 m. rugpjucio 1 d. kiltts Pirmasis pasaulinis karas, i kuri tuojau isitrauke ir 
Rusija, nutrauke bet kokiq archeologintt veiklq jos teritorijoje. Nors 1914-1915 m. 
pavasari permainingi karo veiksmai vyko tik vakariniame Lietuvos pasienyje su 
Vokietija, civilinis gyvenimas kraste buvo gerokai apmirtts. IS krasto pasitrauke 
nemazai zmoni4, kartu isvddami ir savo turetas kolekcijas. IS likusi4 Lietuvoje ne 
viena j4 buvo isgrobta ar kitaip prapuldyta. Sustojo draugij4 bei muziej4 veikla. 
Vilniaus senien4 muziejus buvo uzdarytas, jo vertingiausi eksponatai (tarp j4 ir 
archeologiniai radiniai) buvo evakuoti i Rusijq. IS ankstesni4 tyrinetoj4 tik vienas 
I Daugirdas pasiliko Kaune globoti miesto muziejaus rinkini4. 1915 m. vasarq ir 
rudeni Vokietija okupavo beveik visq Lietuvq, kurioje isigalejo okupacinis vokieCi4 
rdimas. Vokieci4 kareiviai, apsistojy Lietuvoje frontui stabilizavusis, kai kuriose 
vietose is smalsumo ar dyko buvimo kasinejo kai kuriuos archeologinius paminklus. 
Tarp j4 galejo buti ir ragavusi4 archeologijos mokslo tevyneje. Zinios apie tokius 
kasinejimus isliko labai fragmentiskos. Apie 1918 m. vienas vokieci4 karininklf gana 
sekmingai kasinejo Rudaminos piliakalnio siaures vakarintt dali ir siaures ryt4 
pakrasti. Si4 kasinejim4 metu surasti gausus ir ivairus radiniai buvo eksponuojami 
Seinuose554 • Pora straipsneli4 vokieCi4 spaudoje skirta piliakalniams555 • Tai daugiau 
ikikarini4 L. KSivickio duomen4 pakartojimas savais zodziais vokieCi4 kalba. Tai 
beveik ir viskas, kas archeologijos srityje ivyko Lietuvoje per 4 metus. Pirmasis 
pasaulinis karas sudave didziuli smugi archeologijos mokslui, pirmiausia is esmes 
pakeisdamas paCius tyrinetojus. Dauguma senlfj4 archeolog4 Lietuvoje nutrauke 
savo veiklq, atsidlirtt Lietuvai priesiskose valstybese. Kita ne maziau skaudi netektis 
buvo dvaruose sukaupt4 kolekcij4, tarp j4 ir archeologini4, praradimas. Daugelyje 
viet4 senienas vel teko pradeti rinkti is naujo. 

Susikurusi Lietuvos Respublika pagal savo ekonomines isgales bei mokslini 
potencialq archeologijq pletojo labai pamazu. Vis delto daugiau kaip per 20 
nepriklausomybes met4 susikaupe didziuliai archeologines tematikos informacijos 
kiekiai, kurie iki siol yra menkai apdoroti bei isnagrineti. Tad sio Lietuvos archeo
logijos raidos etapo issami istorija dar laukia savo tyrinetoj4. 

V ALSTYBES ARCHEOLOGIJOS KOMISIJA 

Besikurianti Lietuvos valstybe anksti atkreipe demesi i apverktinq krasto kulturos 
vertybi4 bukltt baigiantis Pirmajam pasauliniam karui. Valstybes archeologijos 
komisijos istakos siekia dar 1918 m. Lietuvos Tarybos sudarytos komisijos archyv4 
sutvarkymo ir isvdt4 kulturos vertybi4 grqzinimo veiklos laikus556 • TaCiau daznai 
besikeiCiant politinei padeciai Lietuvoje, ypac Vilniaus kraste, vienu metu iniciatyvq 

554 Kulikauskas P. Rudaminos (Lazdij11 r.) piliakalnio 1965 m. tyrinejim11 duomenys/ 
Lietuvos TSR aukst~q mokyklq mokslo darbai . Istorija. 1972. T. XIII(2). P. 84. 

555 Altlitauische Befestigungsanlagen/ Das Litauen-Buch. Auslese aus der Zeitung der 
10. Armee. Vilno. 1918. S. 69-73; Hentschen W. Die litauischen Pilkalnis und die deutschen 
Walburgen/ Das Litauen-Buch. Auslese aus der Zeitung der 10. Armee. Vilno. 1918. S. 74-75. 

556 Kersyte N. Valstybes archeologijos komisija// Baltq archeologija. 1996. Nr. 2(9). P. 24. 
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buvo peremy bolSevikai. Jiems laikinai paemus valdziq didesneje Lietuvos dalyje, 
V Kapsuko-Mickeviciaus vyriausybe griebesi kurti archeologinct komisijq. 1918 m. 
Liaudies svietimo komisariatas nusprende steigti Vilniuje Tautos muziejq ir archeo
loginy komisijq, kurios vadovu paskyre J. BasanaviCiq. Buvo paruosti muziejaus 
!statai, numatyta jo struktura, darbo kryptys, duotos patalpos, i kurias pradeti gabenti 
eksponatai. TaCiau darbq nutrauke lenk4 okupacija. 

Sudaryta nepriklausomos Lietuvos vyriausybe !sikure Kaune - laikinojoje 
Lietuvos sostineje. Cia ir buvo !kurta Valstybes archeologijos komisija (toliau- tiesiog 
Komisija) apsprende archeologijos mokslo raidq Lietuvoje penkiolikai metq i priek!. 
1919 m. geguzes 28 d. pas svietimo ministrq J. Tubel! !vyko steigiamasis komisijos 
posedis. Jame dalyvavo T Daugirdas. V. Nagevicius, V Virbickas, kurie siq komisijq 
ir !steige bei nustate jos pagrindinius tikslus ir uzdavinius. Komisijos programa buvo 
didele. Ji kele sau uzdavini ieskoti ir saugoti liekanas tautq, gyvenusi4 ir gyvenanCi4 
Lietuvoje, rinkti zinias apie senoves paminklus, juos aprasyti, vertinti sukauptq 
medziagq moksliniu poziuriu. V Nagevicius paruose Archeologijos komisijos istaty
mq. Siuo istatymu numatyti komisijos tikslai ir uzdaviniai. Jos pirmininku buvo 
paskirtas T Daugirdas. Komisija kele sau uzdavin! tyrineti Lietuvos praeities liekanas, 
saugoti jas, riipintis sugrqzinti kultiiros vertybes i Lietuvq. Svietimo ministerija nus tate 
komisijos darbo instrukcijas ir rinko jos narius . Buvo sudarytos Valstybes archeo
logijos komisijos taisykles, kuriose aiskiai isdestytos darbo sritys ir teises. Pirmame 
taisykli4 punkte minimi globojami paminklai. Tai piliakalniai, kapinynai, auk4 kalnai, 
senovines baznyCios, riimai, archeologines kolekcijos, archyvai ir kiti dokumentai. 
Antrasis punktas numato, kad Komisija valstybes lesomis ruosia ekspedicijas, sudaro 
misrias archeolog4, architekt4 ir dailininkq komisijas paminklams apziiireti, jiems 
islaikyti ir restauruoti, steigia revizijos komisijas archyvams priziureti. Treciame 
skyriuje nurodomos Komisijos darbo sritys. Tai istoriniai ir archeologiniai, architek
tiiros ir dailes, archeografiniai tyrinejimai. Ketvirtame punkte isvardijamos prie 
Komisijos organizuojamos istaigos: centrinis Lietuvos archeologijos muziejus, 
centrinis istorijos muziejus ir centrinis istorinis Lietuvos archyvas. Taisyklese isvardyta 
ir archeologijos kornisijos vadovybe, kuriq sudare konservatorius, archyvo vedejas, 
kasinejim4 skyriaus vedejas, senoves architektiiros skyriaus vedejas, dailes ir archeo
grafijos skyriaus vedejai bei reikalingas darbuotoj4 skaiCius. Komisijoje buvo 3 skyriai. 
Senoves kulturos skyriaus vedeju tapo V Nagevicius, senoves rum4- V Verbickas, 
archeografinio-juridinio- A J anulaitis , centrinio archyvo- E. Volteris. V eliau Komi
sijos struktiira ne kartq buvo is dalies keiciama ir reorganizuojama. 1919 m. rugpjucio 
18 d. buvo paskelbtas Valstybes archeologijos komisijos !statymas, trumpai nubrezys 
Komisijos funkcijas: rinkti, tyrineti, saugoti ir grqzinti i Lietuvq kulturos vertybes557 . 

Kaip tai daryti, Komisijos nariai turejo kiekvienas atskirq supratimq, tad ivairi4 
projektq bei siiilym4 jos posedziuose tikrai netruko. Nesant pakankamo Kornisijos 
veiklos teisinio reglamentavimo ir tuo paciu finansinio pagrindo, jai teko nelengvas 
palikimas. Del zmoniq ir lesq trukumo, nariq tarpusavio nesusiklausymo ji nedaug 
kq tenuveike. Nors Komisijai priklause ir nemazai puiki4 kvalifikuot4 specialist4, 
kaip K. Jablonskis, A Janulaitis, E . Volteris, V NageviCius, P. Tarasenka, V. Dubenec-

557 Ten pat. P. 26. 
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60 pav. Valstybes archeologijos komisija 1921 m. IS kaires i desiny sedi P Ruseckas, 
V Verbickas, K Saulys, E. Volteris, V Nagevicius, AJanulaitis, A Zmuidzinavicius; stovi 

J. Zilevicius, nezinomas asmuo,V Bidiska, p Galaune, K Jablonskis (Zemaityte 
Z . Paulius Galaune. Vilnius. 1988.) 

kis, J. Zilinskas, A. Daniliauskas, kiekvienas j4 i kultiiros paveldo issaugojimo 
problemas ziiirejo savo specifiniu zvilgsniu. Komisijai is pradzi4 vadovavo T. Daugir
das, o 1919 m.lapkriCio 1 d. jam mirus, E. Volteris (60 pav.). Siam 1923 m. atsisakius 
pirmininko pareig4, juo tapo A Janulaitis. 1920-1922 m. kasinejim4 skyriui buvo 
skirta po 6000- 10 00 auksim1 per metus (is bendros 141 00-627 00 auksin4 sumos), 
1923-1925 m. po 2000- 8000 Lt. 1924 m. papildomai buvo skirta 20 00 Lt J. Ziogo 
archeologinei kolekcijai pirkti, taciau tai kazkodel nebuvo padaryta558 . Net ir palyginti 
nedideles lesos kasinejimams ne visuomet buvo pilnai panaudojamos. 1925- 1926 m. 
Komisija del les4 stygiaus isiro. Kultiiros ir istorijos paminklai formaliai liko be 
globos. Po keleri4 met4 pertraukos Valstybes archeologijos komisija buvo atgaivinta. 
1929 m. spalio 20 d. buvo kreiptasi i Lietuvos universiteto senatq, prasant Komisijai 
jsikurti prie universiteto. Tam entuziastingai pritare rektorius V Cepinskis. Pagaliau 
1930 m. Komisijos veikla buvo atnaujinta. Pirmininku tapo K. Jablonskis. IS archeo
logl! i atnaujintq Komisijq jejo P. Tarasenka irE. Volteris559 . K. Jablonskis riipinosi 

558 Dakanis B. Valstybes archeologijos komisijos archeologine medziaga/ JaunlJ.ilf istorikq 
darbai. Vilnius. 1987. T. 6. P 92. 

559 Kultilros paveldo centro archyvas. F. 1. A 1. Nr. 133. P. 338- 339. 
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kulturos paminkh.j apsauga, sieke, kad prie Komisijos biit4: paminkl4: apsaugos 
valdyba, kad biit4: isleisti paminkl4: registracijos istatymas bei meno ir kultliros turt4: 
isvezimo is Lietuvos istatymai. Iki tol Lietuvoje kitoki4: istatym4: nebuvo, nors kitose 
Europos salyse jie jau seniai funkcionavo . Sis laikotarpis buvo ivairil!: paminkll!: apsau
gos teisini4: ir organizacini4: projekt4: (deja, taip ir nerealizuot4:) kurimo metas560

. 

Komisijos tesos: 1930 m.- 15 000 Lt, 1931 m. - 30 000 Lt, 1932 m.- 20 000 Lt, 
1933 m. - 20 000 Lt, 1934 m. - 23 700 Lt, 1935 m. - 34 000 Lt561 . Sios santykinai 
nemazos Iesos ne visuomet buvo panaudojamos racionaliai. 

Esama padetis 1934 m. pradzioje paskatino Svietimo ministerijq isteigti Seno
ves paminkl4: apsaugos referentlirq. Jos vadovu paskirtas teisininkas Vladas 
PRYSMANTAS (1895 03 23 Zalimuose (Kretingos r.)- 1960 05 12 Vilniuje). Sio 
zmogaus, nors ir ne archeologo, trumpa labai energinga veikla buvo bene ryskiausias 
tarpukario Lietuvos kulturos pamink!l.) apsaugos epizodas. Gimys eigulio seimoje, 
jis studijavo Berlyne bei Kilyje (Vokietija) ekonomikq, 1927- 1928 m. Kauno 
universitete teis{(, taCiau visur del kit4: darb4: studij4: nebaige. Iki paskiriant ji 
referentu senoves yaminkl4: ir muziej4: reikalams V Prysmantas dirbo revizoriumi 
bei inspektoriumi Zemes iikio bei Finansl.) ministerijose. Atleistas 1937 m. is kultiiros 
paminkl4: konservatoriaus pareig4: del nesutarim4: su muziejaus vadovybe, V Prys
mantas dirbo daugiausia bibliotekose, pokario metais vienu metu uzeme Kretingos 
krastotyros muziejaus direktoriaus postq, paskutiniuoju metu dirbo Lietuvos istorijos 
institute, kur tyrinejo jo megstamq istoriny geografijq. Ministerijos ipareigotas, V. Prys
mantas dalyvavo Archeologijos komisijos posedziuose. Susidare kebli situacija del 
abiejl.j istaig4: funkcij4:. Tarp Komisijos ir referenturos prasidejo konkurencija ir net 
netolerancija. 1935 m. sausio 7 d. K. Jablonskis is pirmininko pareig4: buvo atleistas 
ir ijo vietq paskirtas V Prysmantas, o nariai buvo P. Galaune ir J. Puzinas. Taip buvo 
sujungta Valstybes archeologijos komisija ir Senoves paminkl4: apsaugos referentiira. 
Nesutikdami su pagrindine V Prysmanto vadovaujamos Komisijos darbo kryptimi
paminkll.) registracija, is jos atsistatydino abu nariai. 1935 m. liepos 2 d. VAK pirmi
ninkas V Prysmantas nurodo, kad Senoves paminkll.) apsaugos skyriuje buvo Emilis 
Sneideraitis, Senoves parnink!l.) inventorizavimo skyriuje - Stasys Jakstas, Archeo
logijos skyriuje- German aN avickaite, archyve, etnografijos skyriuje, - J uozas Lingis, 
istorini4: pamink!l.) bei architekturos ir meno paminkll.) skyriai (abu su archyvu) bend
radarbil!: neturejo, Zemes vardynq tvarke K. Alrninauskis, AN avarackas, B. Kviklys562

. 

V Prysmantas iskart emesi energingl.) veiksml.) isvedant Lietuvos kultiiros pamink!l.) 
apsaugq is krizines situacijos. Pirmiausia jis suorganizavo Valstybes archeologijos 
komisijos ankstesnes veiklos revizijq, kuriq 1935 m. ivykde Valstybes kontrole563

. 

Jos metu buvo finansiskai ivertinta ankstesne jos veikla, o naujasis vadovas susidare 
issam4: vaizdq a pie Komisijos veiklq ir problemas. J ausdamas kompetenting4: darbuo
tojl.) trukumq, jis surenge Senoves paminkl4: apsaugos kursus, kuriuose paskaitas 
skaite :lymiausi to meto specialistai. Archeologijai buvo numatyta 35 valandos. 1934 m. 

s6il Kersyte N. Valstybes archeologijos komisija// Baltt! archeologija. 1996. Nr. 2(9). P 29. 
561 Kultiiros paveldo centro archyvas. F. 1. A. 1. Nr. 133. P 340. 
562 Ten pat. P. 335. 
563 Kultiiros paveldo centro archyvas. F. 1. A. 1. Nr. 133. P. 380. 
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lapkriCio 5 - 1935 m. liepos 2 d. 
vykusius kursus lanke 115 asmem.);, 
is kuri4 baigimo paiymejimus gavo 
48 564. Deja, tai buvo padaryta 
virsijant Komisijos galias, taip pat 
ir finansines. Svietimo ministerijos 
Kulturos reikal4 departamento 
direktorius A. Juska 1935 m. rug
pjucio 9 d. reikalavo panaikinti 
Senoves paminkl4 apsaugos kursus 
iki rugsejo 1 d.565. Pradeta rupintis 
Komisijos patalpomis. Iki 1935 m. 
komisija dirbo Svietimo ministe
rijos patalpose, 1935 m. persikele i 
Vytauto Didziojo kulturos muzie
jaus patalpas, kur is pradzi4 uzeme 
ddiniojo fligelio apaCioje vienq 
kambari ir ruosesi uzimti tris kam
barius566. Gana greitai pradeta 
inventorizuoti kulturos vertybes. 
uz sio darbo valandq moketa iki 
1,5 Lt, tad darbai vyko sparCiai. IS 
visokios literaturos isrinkineti ar
cheologini4 ir kitoki4 kulturos ver
tybi4 pavadinimai ir adresai, pagal 
juos pildytos standartines Komi
sijos anketos ir pagal susitarimq su 
Vidaus reikal4 ministerija si4stos 
valsci4 policininkams, kurie sutiks
lindavo zinias vietose, gaudavo i4 
savininkl} parasus, kad sie objektai 

,.: ..... 1';-l .. o,ll""'•• •tr4hw ~"II'P"'_.,.,..,.~,~P".,.Jr"tl,.h-o, /"t ~ o!.; . ,r> 1 

• ',.._,1>-Ar .. _.. rJ f"*JJ M)~ k!li r#t, fl«l-l<~M I•' " ' )'I'• fi~~·'Jt.i· ,,, . 1 ,.. ,.~ , . ~, ,,, , !\· •'>· •' •, • 

.. ,..._~ .. ,...._.,MW/'4fMthl•tfl'""( ,,,,:,,,...., .>f~ o rOq; ... ,, 

: ,...., Jiid ilf41 ~: ! ••~ lfur.)•,, 'I O ~ly: ••);tl ~r l'•'li'O:U '"' i•lldh <Oil• jo.~;, 1 ;... · ; · •·· 

.......... ~,..., .. 1 '/~!~AI·....,;.,.-t,,....lt ,""""t" ~"'fil4 ;..r ., t" ~...., "" ·~• 
.,.,. ·~~~. ~"~"!• ...,"""'' ' ' , .. .,..,o,\ LI< •I ,,..,.,,.,., : .. hl\u ''"' ;:r . ~ .. =- ·. 

( .....,., ... ~ '-1-"'t, .... ~ ""'"""""""',. l(,_., of>'l l!UIIM'.eff,, -.e~ ,.,, ,_.1,.-ad.t.o-

----; .... ~~i",._.,..,l f""'lflkit• . JVflli'o«l• " lt•lttl• •. •.ptoU• ~'" fr 1No¥1t, -

............~·'ltkft,.,.,.AI I"''"''Cl1'"'Kt..,.,,,I " " I, , ,,,... , I(Wc,f"l.o! •• •,..~•) 
-..... ..,._"~',.....,t ... ,... .. ~·~~-..~,•••!· .r •lf· l' ~"··~w.-. 
,.,~lriHi!P' ..... ~-.'"" ....... ,_...._........,,~..,.,,'"'""'~'"'"' · 
... --~~ . ......,........, ........... t,.,_. ....... , ..... 

............ ""~ ,_; ~ r"f#f'M~Ifllllllt,....,.,,.. ... Mt, 

61 pav. Pasizadejimas neardyti archeologijos 
paminklo - Taurapilio piliakalnio (Kultiiros 

paveldo centro archyvas. Valstybes archeologijos 
komisijos medziaga. F. 1. A 1. Nr. 60. P 301) 

nebus ardomi (61 pav.). Uz tokio isipareigojimo sqlyg4 nesilaikymq buvo grasinama 
net katorga. Tai buvo policines priemones, taCiau nesant juridines apsaugos bazes, 
labai efektyvios, kurios per labai greitq laikq nutrauke daugelio archeologijos parnink-
14 zalojimq, ir tai kai kur truko dar iki pokario met4. Kadangi Komisija neturejo 
galimybil} kaip nors kompensuoti zemes darbl} uzdraudimo tiems savininkams, kurie, 
be jam tekusio archeologijos paminklo, daugiau neturejo kq dirbti, tokiuose pamink
luose (a pie 60 piliakalni4 Lietuvoje) vis de !to teko leisti arti zemy. TaCiau si problema 
uzgriuvo jau Komisijos funkcijas paveldejusi Vytauto Didziojo kulturos muziej4. 
Komisijoje V Prysmantas pradejo rengti zvalgomqsias inventorizacines ekspedicijas, 
kuri4 metu buvo daromi kulturos vertybi4 matavimai, kitokia fiksacija. Archeologijos 

564 Kersyte N. Valstybes archeologijos komisija// Baltt) archeologija. 1996. Nr. 2(9) . P 30. 
565 Kultiiros paveldo centro archyvas. F. 1. A 1. Nr. 133. P. 337. 
566 Ten pat. P. 339. 
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paminklq (piliakalniq) darytos topografines nuotraukos, kurios veliau buvo daznai 
siejamos suP. Tarasenkos vardu. Tokia ekspedicija 1936 m. rugsejo 16- spalio 10 d. 
buvo surengta i Vakarq Lietuvq. Ekspedicijos darbo tempas buvo labai intensyvus. 4 
zmones, V Prysmanto vadovaujami, suinventorizavo 106 archeologinius, 85 etnogra
finius, 113 istorini4, 176 statybos paminklus, padare 26 topografines nuotraukas, 
nufotografavo 370 archeologini4, 130 etnografini4, 448 statybos, 152 istorinius, 61 pa
minklq pakekse bei 80 bendro pobudZio paminkl4567

• Rugsejo 23 d. nuo 6 val. 10 min. iki 
9 val. 30 min. padaryta Kalnen4 (Jurbarko r.) piliakalnio topografine nuotrauka, 
rugsejo 24 d. nuo 13 val. 20 min. iki 14 val. - Opstaini4 (Taurages r.) piliakalnio 
topografine nuotrauka, tq paCiq dienq nuo 16 val. 15 min. iki kitos dienos 18 val. 
trys nuotraukos Bitenuose (Silutes r.) ir t. t. 568

. Per 1935-1936 m., pasitelkus net 468 
bendradarbius, surinkta zini4 apie 4041 paminklq569

. Kartu buvo tvarkomas ir 
Komisijos archyvas. 1938 m. vasario 28 d. ji ir kitq buvusios Komisijos turtq perdavus 
Vytauto Didziojo kulturos muziejui isvardyta nemazai archyvini4 pozicij4: 16 bendr4 
byl4, 24 stalCiukai kartotek4, 57 atskiros by los a pie paminklus apskrityse, per tukstanti 
Lietuvos zemelapi4, per 200 atskir4 paminkl4 ir bendr4 plan4, 4354 negatyvai ir 
kt.570 • Gaila, kad veliau nemaza dalis sios medziagos buvo isblaskyta, o kas isliko, 
daugiausia saugoma dabartiniame Kulturos paveldo centro archyve571

. 

Oficialiai Komisija dar veike iki 1936 m. pabaigos- Vytauto Didziojo Kulturos 
muziejaus ikurimo. Prie muziejaus liko tik Lietuvos kulturos paminkl4 apsaugos 
konservatorius (sias pareigas 1936-1937 m. uzeme V Prysmantas), o referentura 
buvo panaikinta. 

Sunkiomis ir nepalankiomis sqlygomis teko dirbti Valstybes archeologijos komi
sijos darbuotojams. Ji neturejo mokamq etat4, truko les4. Tik darbuotoj4 pasiauko
jimo deka darbas vyko toliau. Komisija daug demesio skyre kulturos paminkl4 
apsaugai, skelbe spaudoje straipsnius, rase ivairioms istaigoms memorandumus, 
vykde paminkl4 registracijq ir tyrinejimus, ragino Svietimo ministerijq efektyviai 
saugoti kulturos paminklus, sudare archeologini4 paminkl4 kartotekq. 

Archeologijos istorijai svarbiausia yra archeologine (siaurqja prasme) Komisijos 
veikla. Placiau apibudintas tik atskirq siuos darbus vykdziusi4 asmen4 mokslinis 
indelis. IS archeologiniq kasinejimq pirmiausia reikia parnineti 1921 m. V NageviCiaus 
vykdytus tyrimus PrysmanCiuose. Tam tikrq impulsq Lietuvos archeologijos mokslui 
dave 1923 m. A Spicyno atvykimas i Lietuvq. Ji pakviete Valstybes archeologijos 
komisija. Sis iymiausias rus4 archeologas atliko didziuli darbq Lietuvos archeologijos 
srityje, suklasifikuodamas ir apibendrindamas archeologinius radinius. Svarbus 
Komisijos darbq baras 1930-1934 m. buvo archeologijos paminkl4 tyrinejim4, vykdyt4 
V NageviCiaus, E. Volterio ir P. Tarasenkos, finansinis remimas. Tam buvo skiriama 
nemaza visai Komisijai tekusi4 ldi4 dalis, taCiau deramas atsiskaitymas uz siuos 

'"' Kersyte N. Valstybes archeologijos komisija// Baltt} archeologija. 1996. Nr. 2(9). P. 30. 
568 Nacionalines M. MaZvydo bibliotekos RankrasCiq skyrius. F. 57- 162. P. 37. 
569 Kersyte N. Valstybes archeologijos komisija// Baltq archeologija. 1996. Nr. 2(9). P. 30. 
570 Nacionalines M. Mazvydo bibliotekos Rankrasciq skyrius. F. 57-165. P. 72- 84. 
571 Kulturos paveldo centro archyvas. F. 1. A. 1 (Valstybes archeologijos komisijos me

dziaga). IS viso 207 bylos. 



LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS ISTORIJA (iki 1945 m.) 187 

tyrinejimus velavo. 1935 ill. uz 1932 ill. nebuvo atsiskait((S E. Volteris uz Apuoles 
kasinejimus 1242 Lt, V. NageviCius uz koillandiruot((! konferencijq (avansas) 2905 Lt, 
uz Apuoles piliakalnio kasinejimus 333,2 Lt572 • Reikalaujant atsiskaityti uz isleistas 
lesas buvo gauta neillazai archeologini4 tyriill4 ataskait4, kurios kitaip vargu ar is 
visa biit4 buvusios parengtos. Net protestavusi V. Nagevi64 pavyko , prispausti" 
atiduoti kasinejiill4 illedziagq Komisijai, tegu ir nesutvarkytq. Svarbiausias dalykas, 
uz kq dabarties archeologai turi biiti dekingi Koillisijai,- tai archeologijos paillinkl4 
apsauga. J eigu ne 1935-1936 ill. si4 paillinkl4 inventorizacijos ir apsaugos kaillpanija, 
siandien neillazos dalies archeologijos paillinkll! jau nebeturetuille. Ji sulaike daugelio 
archeologijos paillink14 ardyillus desiilltilleCiaills. Koillisijos suformuotas archyvas 
vetesnieills archeologaills tapa neikainojaillu saltiniu idkant nauj4 arba kadaise 
zinot4 ir uzillirst4 archeologijos paillinkl4. Dar viena Koillisijos veiklos isdava buvo 
ta, kad krastui buvo akivaizdziai parodyta, jog ir neturint istatyillines bazes bei 
pakankamai Ies4, galima efektyviai apsaugoti archeologijos paillinklus, svarbu tik 
ryztingai iilltis tai daryti. 

Valstybes archeologijos koillisija buvo savo laikotarpio institucija. Atsiradusi 
kaip pazangiausi4 ano meta Lietuvos inteligent4 prot4 riipestis krasto praeities 
kultiiros palikimu, ji daug kur buvo sekiillas analogiskomis kit4 Europos valstybi4 
arganizacijomis. Taciau del didziulio nuillatOill4 darb4 illasto, valstybes finansinio 
silpnumo ir illenko jos nari4 kultiiros paillinkl4 apsaugos isillanymo ji daug kur tapa 
papierine. Archeologijos paminkl4 apsauga, tyrinejiillai ir registraviillas jos veikloje 
tapa savotiska isiilltiilli, vis4 illUS4 sqmoneje galutinai jtvirtinusia archeologijq 
siaurqja prasille. 

VLADAS NAGEVICIUS 

1918 ill. rugpjucio illcnesj is Krymo i Vilni4 grjzo V. NageviCius. Veikiai jis !stojo 
j besikurianciq nepriklausoillos Lietuvos kariuoillen(( savanoriu, 1918 m. lapkriCio 
21 d. buvo paskirtas kariuomenes sanitarijos tarnybos vidininku. 1919 ill. pavasari 
jis persikele i Kaunq, kur vel isitrauke i kariuomenes gyveniillq. 1920 ill. geguzes 
20 d. V Nageviciui buvo suteiktas generolo leitenanto laipsnis. Kariuoillenes 
sanitarijos tarnybai jis vadovavo per visq nepriklausomos Lietuvos gyvaviillo 
laikotarpj. Jis pasiZymejo visuoilleniniu aktyvuillu: globojo karo invalidus, karininkus, 
prisidejo prie Lietuvos didziosios kunigaikstienes Birutes draugijos , Lietuvai 
pagrazinti draugijos, Suoillil! - lietuvi4 draugijos, Jurinink4 sqjungos, Gyvuliaills 
globoti draugijos veiklos, trims pastarosioills net kuri laikq vadovavo. 1921 ill. per 
24 dienas (sausio 22- vasario 16 d.) !kiire Karo illuziej4 ir visq nepriklausoillybes 
laikq buvo jo virsininkas. Kaip aukstas pareigas valstybeje uzimantis zillogus, 
V. Nagevicius buvo apdovanotas jvairiais Lietuvos ir kai kuri4 ki(l! sali4 ordinais bei 
medaliais573 (62 pav.). Ketvirtaille desiilltilletyje pagal tuomet(( illadq V NageviCius 

572 Kulruros paveldo centro archyvas. F. 1. A. 1. Nr. 133. P. 341. 
573 Nageviciene V Vladas Nagius Nagevicius/ Generolo gydytojo Vlado Nagiaus Nage

viciaus gyvenimo ir darbl.j apzvalga. Putnam. 1962. P. 37- 38. 
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savo pavard<t sulietuvino, tapdamas 
Nagiu574

• 1933 ir 1935 m. dalyvavo tarptauti
niuose karo medicines kongresuose Madri
de (Ispanija) ir Briuselyje (Belgija). 1938 m. 
lankesi Piet4 Afrikas Respublikoje pas 
vietos lietuvius. 1940 m. bidelio menesi 
TSRS okupavus Lietuv~, V. N agevicius 
buvo atleistas is Karo muziejaus virsirnnko, 
o bir:lelio 25 d. iris karo sanitarijos valdybos 
virsininko pareiglJ:, leid:liant ji i atsarg~. 
1941 m. bir2eli sudaryta Laikinoji Lietuvos 
vyriausybe gr~zino ji i Karo muziejaus 
virsininko pareigas. 1943 m. V. NageviCius 
buvo isrinktas vokiecil! okupacines valdzios 
generalinio tarejo P. Kubiliuno patariamo
sios tarybos nariu, kartu su kitais emesi 
organizuoti vietin<t rinktiny. Vel artejant 
bolSevikams jis pasitrauke i Pietl! Austrij~, 

apsigyveno Svarcacho kaime, 1949 m. 
persikele i JAV, kur isikiire Klivlendo prie
miestyje. Cia ir mire. Buvo palaidotas Kliv
ledo Marijos kapinese, is kur jo ir zmonos 
palaikai 1995 m. rugsejo 8 d. perkelti i Kretin
g~ ir palaidoti salia teVlJ: miesto kapinese. 

62 pav. Vladas Nagevicius (Nageviciene 
V Vladas Nagius Nagevicius I Generolo 

gydytojo Vlado Nagiaus Nageviciaus 
gyvenimo ir darblf ap2valga. Putnam. 

1962. P. 38) 

V. NageviCius buvo energingas ir ryztingas zmogus, daznai priimdavys netradi
cinius sprendimus ten, kur mate esant reikalinga. Pastacius nauj~ Vytauto Didziojo 
kultiiros muziejaus pastat~, 1936 m. jis, naudodamasis savo tarnybine padetimi, Karo 
muziejui paeme daugiau patalplJ:, nei turejo atitekti, del to patyrys konfliktl! su tuo
meCiu muziejaus direktoriumi P. Galaune. V. Nagevicius mego men~, nepraleisdavo 
ne vienos rirntesnes parodos, karo muziejui uzsakinedavo paveikslus pas dailininkus. 
Taip pat daznai jis lankydavo operas, baletus bei teatr'l. Kaune jis gyveno Daukanto 
gatves 12 nr., treciame aukste, pastogeje be didesnil! patogumlJ: bei su savotisku 
apstatymu. 1925 m. kaip savanoris gavo 20 ha zemes Zemaitkiemyje (Kauno r., 
netoli BabtlJ:), papildomai issinuomojo dar 60 ha, ir ji sutvarkys, ten sekmingai 
iikininkavo. Zemaitkiemyje daugiausia seimininkavo jo zmona Veronika Baronaite
Nageviciene, kuri~ jis vede 1926 m. Nageviciai vaikl! neturejo. Zemaitkiemyje V. 
NageviCius priiminejo ivairius sveCius, rengdavo geguzines. 

l archeologin<t veikl~ V. Nagevicius isitrauke veikiai po sugrizirno i Lietuv~. 
1919 m. isteigus Valstybes archeologijos komisij~, jis tapo jos Senoves kultiiros 
skyriaus vedeju. Budamas siose pareigose, 1921 m. jis surenge didelius anais laikais 
PrysmanCilJ: (Kretingos r.) kapinyno kasinejimus. Kapinynas buvo pasirinktas tirti 
kaip ardomas bulviariisilJ:. 354 m2 plate surasti 89 griautiniai ir degintiniai kursil! 

574 Kanarskas J. Generolas Vladas Nagius-Nagevicius/ Svyturys (Kretinga). 1991 05 18. 
Nr. 40. P. 3. 
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kapai. Zemy kase vietos kaimieCiai bei gretimos karines dalies kariai. Cia V N ageviCius 
jau panaudojo savo, kaip kariskio, itak'l ir padeti. Tyrinejim4 metodika buvo gana 
paprasta: kastos 2-5 m plocio perkasos 30 em storio sluoksneliais iki pasirodant 
kapams. Kapai bei radiniai preparuojami kartais naudojant ir oro siurblius. Kad 
isrysket4 kap4 konti:irai, karst'! vasarq zeme drekinta purkstuvais. Derlingas zemes 
pavirsius buvo nukasamas atskirai, kad jo nesumaisyt4 su izemiu. Jungiant perkas'l 
viena su kita buvo padarytas beveik visas siaurines PrysmanCi4 kapinyno dalies pjuvis. 
Kad ateities tyrinetojai atskirt4 kasinet'l viet'! nuo nekasinetos, V N agevicius tyrineto 
ploto ribas pazenklino stambiais akmenimis, juos kas 5 metrai giliai ikasdamas. 
Pagalbinius darbus kasinejim4 metu atliko speeialistai. Radinius piese dailininkai 
A. Zmuidzinavicius, P. Kalpokas, A. Galdikas, kapinyno topografiny nuotrauk'l 
padare apskrities matininkas, fotografavo fotografas profesionalas. Radini4 datavimo 
klausimais tyrinejim4 metu V NageviCius konsultavosi su speeialiai tuo reikalu i 
PrysmanCius atvykusiu profesoriurni A. Beeenbergeriu, kuris geriausiai is mane kursi4 
senienas. 17-oje atvej4 tarp degintini4 kap4 iskirti ypatingi kapai, kadangi ten buvo 
rasta tik vyrams priklausiusi4 ikapi4. V Nagevicius juos laike apeig4 kazin kur 
zuvusiems ar palaidotiems kariams pedsakais. 

Nepasitenkindamas Valstybes areheologijos komisijos neveiklumu, V NageviCius 
tris kartus is jos atsistatydino: 1922 m. bidelio 12 d., 1926 m. lapkriCio 19 d. ir 1931 m. 
pabaigoje bei du kartus i i'l grizo- 1923 m. spalio 14 d. ir 1926 m. geguzes 18 d.575 

Galbut del nusivylimo Valstybes areheologijos komisijos neveiklumu jis kuri laikq 
mete areheologij'l, i kuri'l aktyviai sugrizo 1930 m. Latvi4 areheologo F. Baluodzio 
kvietimu 1930 m. vasar'l dalyvavo antrajame Pabaltijo areheolog4 kongrese Rygoje 
(pirmas toks kongresas ivyko dar 1912 m. Stokholme) . Cia V Nagevicius eksponavo 
dali PrysmanCi4 radini4, a pie juos perskaite issam4 pranesimq. Susitikimai su Zymiais 
to meto Pabaltijo areheologais vel paskatino V NageviCi4 griebtis kastuvo. Sikart 
tyrinejimams buvo pasirinktas Apuoles (Skuodo r.) piliakalnis. Tam itakos turejo 
isskirtine Apuotes padetis Lietuvos istorijoje bei sekmingi E. Volterio tyrinejimai joje. 

Apuoles kasinejimai uZtruko dvejus metus. V Nageviciui Cia svarbiausia buvo 
padaryti piliakalnio pylim4 pjuvius. Tokio darbo iki siol areheologai Lietuvoje nebuvo 
dary. Su generolisku uzmoju per 6,5 m auksCio didiji pylim'l buvo suplanuotas didziulis 
5 m plocio dugne su 7 vieno metro ploCio terasomis is abiej4 pusi4 pji:ivis. 
Ekspedieijoje kartu dalyvavys sved4 areheologas B. Nermanas , atvesino" V Nage
viCiaus uzmojus, ir kasamas pjuvis virsuje susiaurejo nuo 19 iki 9 m (63 pav.). Taciau 
ir tai buvo milziniski darbai, kuriems ivykdyti pasitelkta kartais net iki 38 darbinink4, 
UZ dienq jiems mokant po 7 litus. IS visa per pusantro kasinejim4 menesio buvo 
perkasta apie 1300 m3 zemes, dirbant nuo 8 valandos ryto iki 19 val. 30 minuCi4 
vakaro su dviej4 valand4 piet4 pertrauka arba retkarCiais sutrukdant lietui. Kasama 
buvo 20 em storio sluoksniais (per kastuv'l), uz surastus radinius mokant po 5 ir 
daugiau cent4 premijos. Kadangi radini4 nebuvo gausu, kasej4 demesys greitai 
atbukdavo, ir kai kas praspri:isdavo nepastebeta. Tarp kasinejant ismest4 ir veliau 
jau uzkasant pjuvi rast4 daikt4 paminetinas dailus bronzinis XVII a. atspaudas, 
vaizduojantis berniuk'l, kaireje rankoje laikanti atverst'l knyg'!, o de8ineje -

575 Zabiela G. Vladas Nagevicius- archeologas I ZemaiCil! praeitis. Vilnius. 1994. T. 3. P 64. 
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63 pav. ApuoJes piliakalnio kasinejim4 vaizdas (NMBRS F. 17. Nr. 334. L. 29) 

plunksnq576 • Apuoles kasinejimuose netruko savotisko zavesio ir iskilmingumo, kq 
tikrai puikiai sugebejo organizuoti V. Nagevicius. Kiekvienq dienq buvo iskeliama ir 
nuleidziama Lietuvos veliava, kasinejimuose dalyvaujant svedams, - ir Svedijos 
veliava. Kasinejimus gausiai lanke ekskursijos - net iki 300 zmoni4 per dienq, ivairi4 
rang4 pareigU.nai, iskaitant ir pati ministrq pirmininkq J. Tubeli ( 64 pav. ). V. NageviCius 
jiems nevenge aiskinti savo atradim4. Kasinejimai gana plaCiai buvo nusviesti ir 
spaudoje. Piliakalnyje surasti radiniai nors ir nebuvo kazkuo labai gausus, taciau 
gana sensacingi. Jau pacioje kasinejim4 pradzioje pylimo pavirsiuje aptiktos XVI
XVII a. kaimo kapines, kuriose pjuvio vietoje istirti 9 griautiniai palaidojimai 
lentiniuose karstuose. Pylimo pjuvis parade, kad jis supiltas maziausiai per 4 kartus. 
IS pradzi4jo isoreje buv~s iskastas griovys, veliau pleciant pylimq uzpiltas. Treciajame 
pylimo aukstinimo etape jo isore buvo pastatinta gulsCiais rqstais, juos prie pylirno 
zeroes prikalant 60- 80 em ilgio tasytomis medinemis vinimis. Tokiq originaliq pylimo 
konstrukcijq V. NageviCius paeme i Karo muziej4, kur ji buvo ilgai rodoma. Butent 
sio etapo pylimo sluoksniuose buvo aptikta nemazai (per 70 vienet4) geldini4 
skandinaviskl! strelil! antgalil!, 0 tai galutinai patvirtino istorinil! saltinil! zinias apie 
Apuoles puolimq 853 m. 

1931 m. piliakalnio aikstekje V. Nagevicius tyrinejo Cia esanti senqji sulini. Dar
barns vadovavo jo giminaitis studentas Leonas Nagevicius. IS sulinio idubimo issiurbus 
vandeni ir pasalinus dumblq buvo atkastas gerai issilaik~s 4,5x4 m dydzio iki 1,5 m 
auksCio rentinys. Sulinio dugne rastos 2 medines mentes bei medinis samtis577 • 

576 Zadeikis p Kas siemet daroma Apuoteje/ Naujoji Romuva. 1932 07 31. p 688. 
577 Zabiela G. Vladas NageviCius- archeologas I ZemaiCi4 praeitis. Vilnius. 1994. T. 3. P 66. 
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64 pav. Svedt! delegacija Apuokje 1931 m. rugsejo 1 d. IS kaires i desin<( - Leonas 
Nagevicius, nezinomas Lietuvos karininkas, nezinomas Lietuvos karininkas, 

Pranas Zadeikis, Vladas NageviCius, Birgeris Nermanas, Veronika Nageviciene, 
Kurman, Sigurdas Kurmanas, ndinomas Lietuvos karininkas, Zemaitis, 

nezinomas asmuo (VDKM lnv. Nr. 3460) 

191 

Didziuliai darbq mastai Ierne jq skubq ir ne visuomet kruopsCiq fiksacijq. Nors 
ekspedicijoje dirbo ir profesionaliq konsultantq, kaip dirvozemininkas V. Ruokis, 
fortifikatorius Totlebenas bei kiti, ne viskq suspeta aprasyti bei nupiesti. V. Nage
viciaus lauko uhasai daugiau yra zmogaus dienorastis, kuriame galime surasti 
duomem1 apie orq, darbq organizavimq, ivairius atsitikimus, one grynai archeologine 
ataskaita. Breziniai padaryti tik juodrastiniai ir tik vienas kitas bandytas patvarkyti 
detaliau (65 pav.). Fotografuojama buvo nemazai, taCiau daugiausia bendri kasine
jimq vaizdai. Padeti kiek pataise atvyky filmuotojai, kelias dienas uzfiksavy visq 
kasinejimq procesq nespalvotoje kino juostoje. Tai buvo pirmasis kino fiksacijos 
bandymas archeologiniuose kasinejimuose Lietuvoje ir labai retas tuometeje Europos 
archeologijoje. Si kino juosta pasieke mi.isq dienas578 ir yra puikus gyvas Lietuvos 
archeologijos istorijos saltinis. V. NageviCius Apuoleje isbande ir aerofotografijq, 
taCiau per medzius piliakalnio ir kasinejimq vietos beveik nebuvo matyti ir cia ji 
apciuopiamesnes naudos nedave. 

1932 m. V. NageviCiaus tyrinejimai Apuokje buvo mazesnio masto: tyrinetas 
mazasis pylimas bei vartt! vieta- is viso 472m2 plotas. Didziojo pylimo papedeje i 
aiksteles pusy papildomai atidengtas 28 m2 plotas, surasti sudegusio pastato sienos 
likuciai. Siuos darbus prizii.irejo kasinejimuose dalyvavys latviq archeologas 
Valdemaras Ginteris (Valdemars Qinters, 1899-1979). Vartq vietoje rasta 3,5 m plocio 

578 Saugoma Vytauto Didziojo karo muziejuje Kaune. 



192 Pranas KULJKAUSKAS, Gintautas ZABJELA 

65 pav. Apuoles piliakalnyje atkasto sudegusio pastato planas (VDKM Nr. 77) 

• 
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66 pav. Impilties piliakalnio kasinejimq vaizdas 1934 m. rugpjucio 12 d. (A. Girininko 
asmeninis archyvas) 

senojo kelio i piliakalni vieta, mazajame pylime irgi uzfiksuoti 4 jo rekonstrukcijos 
etapai. Sikart kasinejimus, matyt, del Jesl! taupymo jau vykde daugiausia kareiviai 
U~t dirbo net 16) nei samdomi darbininkai, kuriems moketa jau po 5 litus per dienq. 
1932 m. Apuoles kasinejiml! ekspedicijoje dalyvavo ir kitas latvil! archeologas Francis 
Baluodis (1882-1947), kuris, kaip didesni piliakalnil! kasinejimo patyrimq turintis, 
konsultavo V. N agevicil! ivairiais atkastl! radini4 ir sluoksnil! (ypac stratigrafijos) 
klausimais. Uzbaigus Apuo!es piliakalnio kasinejimus, Stokholme buvo surengta 
jos radinil! paroda, kurios pagrindq sudare 1931 m. B. Nermano iskasti radiniai, 
kuriuos isve2ti leido Svietimo ministerija579

• Parodos atidarymo proga V. Nagevicius 
Stokholme Svedijos archeolog4 draugijoje skaite prandimq a pie Apuoles piliakalnio 
kasinejimus. 

1933 m. V. NageviCius emesi kito didelio ir garsaus Vakarq Lietuvos piliakalnio
Impilties tyrinejim4. Vel svarbiausias jo tikslas buvo padaryti didziojo pylimo (sikart 
jo aukstis sieke net 10) pjuvi. Suplanuotl! ir ivykdytl! darbl! mastas buvo toks didziulis, 
kad tebera nepralenktas iki siol. Nors kasinejimuose talkino 14 kareivil!, pjuvis per 
1933 m. kasinejiml! sezonq visiskai nebuvo baigtas. Pylimo pagrinde rastus rqstus 
teko uzkonservuoti kitiems me tams. Tyrinejiml! metu paaiskejo, kad pylimas supiltas 
per kelis kartus. V. NageviCiui jo stratigrafija buvo aiskesne tik is virsaus ir nuo pat 
pylimo pagrindo. Atkasti aiSkiis rekonstrukcijl! ar pylimo didinimo pavidiai buvo 
vadinami ekspedicijoje dalyvavusil! laborant4 pavardemis (pvz., J. Puzino linija). 

579 Sie radiniai dabar saugomi Svedijos valstybiniame istorijos muziejuje Stokholme. 
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Pylime rasta labai mazai radiniq, ir tai savotiskai nuvyle V. Nageviciq. Uztat 
itvirtinimq liekanos buvo islikusios palyginti neblogai~ Pirmasis itvirtinimas buvo 
medine siena, sukrauta is kryzmai sudetq medziq ant plukto molio pagrindo. Veliau 
ji buvo apdeta stambiais akmenimis, isore sutvirtinta ikastais ar ikaltais stulpais. 
Pylimo itvirtinimai kelis kartus dege. 

1934 m. V. Nagevicius prat((se Impilties piliakalnio tyrinejimus baigdamas 
didziojo pylimo apatiniq sluoksniq kasinejimus (66 pav.). Nuo didziojo pylimo pjuvio 
transej'l pratttsus skersai aiksteles tvenkinio link, buvo padarytas mazojo pylimo 
pjuvis. Cia rasti tokie pat sluoksniai, kaip ir didziajame pylime. Siems tyrinejimams 
vadovavo J. Puzinas. Tuo paciu metu buvo tyrinejama ir vartq vieta. ISoreje matomo 
ivaziavimo vietoje atkastos 8 m ilgio, 3 m plocio ir 1,8 m aukscio medinio tunelio 
liekanos. Kelias i piliakalni cia, kaip ir Apuoleje, buvo gristas akmenimis. Vart4 
tyrinejimams vadovavo K. Mekas. Radiniq vel aptikta labai mazai. 1934 m. Impilties 
tyrinetojas buvo pagerbtas auksCiausiu lygiu. RugpjuCio 7 d. pavakare cia atvyko 
Respublikos prezidentas Antanas Smetana su palyda. Per pusantros valandos jis 
apziurejo tyrinejimq viet'!, radinius, isgere arbatos, nusifotografavo su tyrinejim4 
dalyviais, o isvykdamas kaip dovan'l dirbantiems kareiviams dave 50 litq580

• 

Veliau V. NageviCius kasinejimq nebevykde. Jo pasitraukimo is aktyvios archeo
logines veiklos pridastys nera visai aiskios. GreiCiausiai Cia savo vaidmeni bus suvai
dinusi kulturos paminklq apsaugos sistemas reorganizacija, kuri nuo 1936 m. buvo 
patiketa Vytauto Didziojo kultiiros muziejui, su kuriuo V Nagevicius konfliktavo 
del patalpq. 

Be archeologiniq tyrinejimq, V NageviCius vienas is pirmqjq Lietuvos archeolog4 
pradejo dalyvauti svarbiose tarptautinese konferencijose, kur skaitydavo savo pra
nesimus. Be jau mineto kongreso Rygoje, 1932 m. rugpjuti jis dalyvavo pirmajame 
tarptautiniame archeologq kongrese Londone, kur rugpjucio 5 d. skaite pranesim'l 
apie Apuoles piliakalnio pagrindinius raidos etapus. Kit'! pranesim'l ,Lietuvos pa
jurio II-XIII a. itvirtinimq palyginamoji charakteristika (Apuoles ir Impilties pilia- . 
kalniai)" V. Nagevicius skaite 1936 m. rugpjucio 4 d. antrame tarptautiniame 
archeologq kongrese Osle (Norvegija). Sio pranesimo klausesi ir J. Puzinas, kuris, 
griztts i Lietuv'l, apie ji atsiliepe skeptiskai. ,Referate pasitenkinta tik paprastu 
dviejq piliakalniq pjuviq sugretinimu. Gilesniq moksliniq isvadq nedaryta"581 • 

Ir pagaliau paminetini spausdinti V. NageviCiaus darbai, kurie nera labai gausus. 
Pagrindinis darbas yra issami Prysmanciq kapinyno publikacija582

. Joje aptariami 
1921 m. Prysmanciq kapinyno tyrinejimq duomenys, ankstesniq ikikariniq pajurio 
kapinynq kasinejimq rezultatai (Kretinga, Kiauleikiai, Kartena, Mockaiciai, 
Skomantai, Pociai, Norgelai), Prysmanci4 medziaga paremti straipsneliai apie zalvari 
(taip maidaug nuo to laiko buvo pradeta vadinti bronza), geldi, ornamentus bei 
kursiq kultiir'l. Pabaigoje idetas trumpas· ,Lietuviq-vokieCiq archeologijos terminq 
zodynelis", kuri parengti padejo kalbininkas A. Salys. 

580 Zabiela G. Vladas Nagevicius - archeologas I Zemaiciq praeitis. Vilnius. 1994. T. 3. P. 70. 
581 Puzinas J. Sis tas is tarptautinio archeologq kongreso Osloje/ Rinktiniai rastai. Chi

cago. 1983. P. 378. 
582 NageviCius V. Musq pajurio medziagine kultura VIII-XIII amz. (Prysmanciq ir kitq 

vietq kasinejimai)/ Senove. Kaunas. 1935. T. 1. P. 1-124. 
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V NageviCius pirmasis nepriklausomoje Lietuvoje pradejo archeologinius 
tyrinejimus, juos vykdydamas aukstu metodiniu lygiu. Kasinejimuose jis pirmasis 
panaudojo tokias naujoves kaip aerofotografija, filmavimas, profesionalius daili
ninkus, fotografus, kit4 srici4 konsultantus. V. NageviCius Lietuvos archeologijos 
laimejimus pradejo pristatineti prestiziniuose uzsienio archeologl! kongresuose, 
pagaliau jis padejo pagrindus issamiai lietuviskai archeologines medziagos publi
kacijai, iskaitant ir nauj4 archeologini4 termin4 panaudojimq. 

Kasimijimai 
1921 m. Pry s man c i 4 (Kretingos r.) kapinyne istirtas 353,9 m2 plotas, rasti 

22 griautiniai bei 67 degintiniai kapai su gausiomis VIII-XIII a. ikapemis. 
1931 m. rugpjiiCio 5- rugsejo 25 d. ir 1932 m. liepos 2-24 d. dienomis A p u o-

1 e s (Skuodo r.) piliakalnyje padaryti didziojo (1931 m.) ir maiojo pylim4 pjiiviai, 
istirta vart4 ir sulinio vieta (1931 m.) - is viso 909m2 plotas. 

1933 m. rugpjiiCio antrojoje puseje- rugsejo pirmojoje puseje ir 1934 m. liepos 
antrojoje- rugpjiicio pirmojoje puseje I m p i 1 tie s (Kretingos r.) piliakalnyje 
padarytas didziojo ir mazojo pylim4 pjiivis, istirta vart4 vieta, skersine transeja 
perkasta aikStele (1934 m.)- is visa apie 1000 m2

• 

Svarbiausios publikacijos 
PrismonCi11: miliinkapis/ Naujoji Romuva 1931. Nr. 47. P 1116-1117; Nr. 48. P 1147-

1150; Nt: 49. P 1173-1176; Nr. 50. P 1198-1200; Nr. 51-52. P 1225-1227; 1932. 
Nr. 2()54. P 37-38; Nr. 3(55). P 62-65; Nr. 8(60). P 181-186; Nr. 10(62). P 232-234. 

Das Graberfeld von Priimonti/ Congressus secundus Archeologorum Balticorum. 
Riga. 1931. P 337-352. 

Die Ausgrabung des Walles der vorgeschichtlicheen Befestigung (Burgberg) Apuole/ 
Procedings or the first international congress of prehistoric and protohistoric sciences. 
London. 1934. P 302-304. 

Mus11: pajurio medi iagine kultura VIII-XIII ami. (PrysmanCi11: ir kit11: viet11: 
kasinejimai)! Senove. Kaunas. 1935. T 1. P 1-124 (pakeistas 1931 m. ,Naujojoje Romu
voje"spausdinto straipsnio variantas ). 

EDUARDAS VOLTERIS 
Kitas atvykys i Lietuvq tysti archeologines bei kitokio pobiidzio veiklos buvo 

Eduardas Volteris. Po Spalio perversmo jis liko gyventi Peterburge, kur toliau · 
dirbo privatdocentu universitete. Nakti is 1918 m. lapkriCio 5 i 6 d. jis buvo 
Ypatingosios komisijos (Ceka) arestuotas, taciau po kurio laiko paleistas, 
nepateikus joki4 kaltinim4, taCiau kratos metu konfiskavus kai kuriuos moksli
nius straipsnius583

• ISgqsdintas E. Volteris skubiai isvyko is Peterburgo ir 1918 m. 
pabaigoje apsigyveno Lietuvoje. Raudonajai Armijai uzemus Vilni4 Liaudies 

583 Sankt Peterburgo srities centrinis valstybinis istorijos archyvas. F. 14. Nr. 8649. P. 58. 
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svietimo komisaru buvo paskirtas V. Bidiska, kurio riipesciu manyta steigti Vilniuje 
viesqjq bibliotekq, tuamet pavadintq Lietuvas centriniu knygynu. Ja steigimq pavede 
E. Valteriui, kuris si darbq pradeja 1919 m. sausia 30 d. Uzgrabus VilniQ lenkams, 
E. Volteris isvyka i Kaunq. Cia 1922 m. ikiirus universitetq, tapa ja prafesariumi. 
Universitete skaite Rusijos, Lietuvos archeologijas, bibliagrafijos, latviQ kalbas ir 
literaturos paskaitas. 1920 m. E. Volteris buvo isrinktas Valstybes archeologijos 
kamisijos pirmininku, juo buva trejus metus. 1922 m. jis buvo paskirtas Kauno miesto 
muziejaus direktoriumi. Cia dirbdamas tvarke muziejaus rinkinius, daug demesio 
skyre numizmatikai, muziejaus bibliotekai. 1934 m. isej((s i pensijq ir taliau domejosi 
muziejQ ir archeologijos reikalais. Dar 1935-1936 m. vienam sios knygos autoriQ 
dar teko ii matyti universiteto HumanitariniQ mokslq fakultete, butijo vadovaujamoje 
ekskursijaje i V. NageviCiaus karo ligonin((. Mire E. Volteris Kaune 1941 m. gruodzio 
14 d., sulauk((S 85 metq. Buvo palaidotas Kauno Vytauto gatveje buvusiose evangelikq 
kapinese, netoli nuo pagrindinio iejimo kaireje puseje. Likviduojant kapines, jo 
palaikQ i PertrasiiinQ kapines niekas nepasiriipino perkelti, ir siandienq jo kapo 
vieta nezinama. 

Memuarine literatura apie E. Volteri yra labai gausi. Jq sudaro apie 250 
pozicijQ584 ' kur galime rasti ivairiQ faktq siai ivairiapusei asmenybei nusviesti, taCiau 
atskiro veikalo apie profesoriq iki sial nera. E. Volteris buvo gyvo budo, judrus ir 
veiklus zmogus, senatveje jau kentej((s nuo sklerozes. Kiirybingas jis isliko iki pat 
savo astuoniasdesimtmeCio. Antrasis E. Volterio, kaip mokslininko archeologo, 
veiklos etapas vyko jam jau esant senyvo amziaus. 1 Lietuvq jis atvyko jau budamas 
62 metq ir Jabai atitriik((s nua archeologijos. Taip jau susiklaste likimas, kad butent 
siuo laikotarpiu jis daugiau pasireiske kaip archeologas. Tyrinejimq mastas ir apimtys 
jo veikloje buvo ivairus: nuo akmens amziaus radiniQ rinkimo iki viduramZiQ piliq 
paieskq bei tyrinejimQ. Kasinejimai vykdyti greitai, be didesnia pasirengima, 
nesiekiant didesniq rezultatQ. Daznai jam talkininkaudava jaunesni pagalbininkai, 
tarp kuriq buvo ir vienas kitas veliau pradej((s ir savarankiskus kasinejimus. Neveng· 
davo E. Valteris pasikviesti i kasinejimus ir archeolagq prafesionalq bei isklausyti 
jq nuamanes. Taks 1932 m. buva K. Engelis, dalyvav((s ja kasinejimuase palei Kaunq. 
Vienu is svarbiausiq kasinejimq tikslQ buva radiniQ rinkimas. Tai is dalies paaiskina
ma - juk E. Volteris ilgq laikq buvo Kauno miesta muziejaus vedejas. Tyrinejimq 
ataskaitas visuomet buvo silpniausia E . Volteria, kaip archealaga, vieta. Labiau jis 
mego kurti ivairius projektus, 0 ataskaitas rasydava tik tokias, kurios reikalavo 
pateisinimo uz jam valstybes kasinejimams suteiktas lesas. Lygia greta pastebima ir 
ardomQ senaves paminklQ gelbejima kryptis. Tai jau E. Valteria, kaip Valstybes 
archealagijas kamisijas naria, priederme. Ja sielojimasis del ardomq archeolagijas 
.paminklq aiskiai pastebimas daugelyje jo darbQ. E. Valteris yra net kur((S ir teik((s 
Lietuvas Respublikos svietima ministrui projektus kaip saugoti kulturos paminklus, 
tarp jq ir archealaginius585 

• Makslineje veikloje E. Volteris mega rasyti nedidelius ir 
nelabai reiksmingus darbelius , daugiausia papuliarinti vienakius ar kitokius 

584 Busmiene S. Eduardas Volteris. Vilnius. 1973. P. 73-95. 
585 Zabiela G. Eduardo Volterio darbas paminkl4 apsaugos srityje/ Mils4 praeitis. 

Vilnius. 1993. T. 3. P. 127- 132. 
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atradimus. Biidarnas labai apsiskait~s ir turedamas didziul~ bibliotekq, jis neveng
davo jvairil! ekskursl); i salis, o tai daznai atrodo pernelyg laisvas stilius. E. Volterio 
spausdintame archeologiniame palikime kazin kokil! naujovil! tiketis nereikia. 
Archeologijoje daug kq pasiek~s ir suzinoj~s pats, jis is esmes liko XIX a. pabaigos 
sio mokslo raidos pozicijose. 

Bene tymiausias E. Volterio tyrinetas archeologijos paminklas buvo Apuoles 
piliakalnis. Jis cia darbus vykde trejus metus vienas, o paskui dar dalyvavo V. Nage
viciaus ekspedicijoje. Pirml);jl); dvejl); metl); tyrinejimai buvo nedidelil! apimcil);, o 
1930 m. jis istyre nemazq plotq piliakalnio aiksteleje, iskasdamas 6 transejas. Viena 
77,5 m ilgio transeja kirto piliakalnj skersai586 • Tiesa, neseniai A TautaviCius suabejojo 
toki4 kasinejim4 buvimu, laikydamas, kad jie vyko 1931 m. jau V. NageviCiaus ekspe
dicijos Apuoleje metu587

• Vis delto yra pakankamai to meto arntininkl! liudijiml);, 
bylojanCil);, jog tokie tyrinejimai tikrai vyko 1930 m. 1928-1932 m. buvo labai intensy
vios E. Volterio archeologines veiklos metai. IS dalies tai susij~ su Lietuvos pasiren
gimu pamineti Vytauto mirties 600 metl); jubiliejl);. Valstybe archeologiniams 
tyrinejimas sia proga skyre kazkiek les4, o E. Volteris buvo vienas is nedaugelio 
archeologl);, galejusil! jas panaudoti. 1930 m. minint Kauno 900 m. sukakti, buvo 
nutarta pilies teritorijq aptvarkyti. Miesto savivaldybe ispirko ten stovejusius privaCius 
pastatus, nutare isvetti siuksles ir istirti pilies teritorijq. Tuomet dar buvo gyvi 
pasakojimai ir padavimai apie Kauno pilies pozemius, kuril! ir emesi ieskoti E. Vol
teris. Kasinejimuose dalyvavo ir K. Mekas. Per kiemq ir apsauginj griovj buvo pa
daryta perkasa, bokste isvalytos griuvenos, pilies kieme aptikta miiro griuvenl);, 
degesi4, degto molio gaball);, keramikos ir kt. TaCiau didesnil! istorinil! isvadl! tuomet 
nebuvo padaryta ir, isnaudojus savivaldybes skirtas lesas, kasinejimai buvo nutraukti. 
Jie buvo atnaujinti 1938 ir 1954 m588 . 

Kai kas is E. Volterio darbl); liko nepaskelbta. Vieno is knygos autoril! archyve 
yra E. Volterio straipsnis, spausdintas masinete vokieCil! kalba, apie Lietuvos 
archeologinius tyrinejimus. lis 21 masinrasCio puslapio ir vadinasi , Tyrinejiml); istorija 
Lietuvoje" 589 , skirtas Hanoverio universiteto profesoriui K. H . Jakob-Frirenui, 
parasiusiam didelj veikalq apie archeologijos tyrinejiml! istorijq. Minetas straipsnis 
del padriko destymo ir daugybes klaidl! nebuvo priimtas. Apie tai profesorius 
K. H. Jakob-Frisenas parase laiskq J. Puzinui, sakydamas, kad straipsnj reikia per
dirbti ir papildyti. 

E. Volterio archeologin~ veiklq vertinti gana sunku. PaCiam archeologijos mokslui 
ji nieko pozityvaus, isskyrus radinil! is ardoml! parninkl4 isgelbejimq, nedave. Taciau 
profesoriaus, buvusio vienu didziausil! muziejininkystes, kultiiros paminkll! apsaugos 
bei archeologijos (plaCiuoju XIX a. pabaigos suvokimu) autoritetl); Lietuvoje, veikla 
klojo pamatus naujos lietuvi4 archeolog4 kartos darbams. 

586 Zabiela G . Eduardo Volterio archeologine veikla Zemaitijoje/ Zemaiciq praeitis. 
Vilnius. 1993. T. 2. P. 76. 

587 Tautavicius A. Ar kasinejo prof. E. Volteris Apuoles piliakalni 1930 metais?// Baltq 
archeologija. 1995. Nr. 3(6). P. 29. 

588 Mekas K. Kauno pilis. Lietuvos pilys. Vilnius. 1971. P. 153-168. 
589 Forschugsgeschichte in Litauen/ P. Kulikausko asmeninis archyvas. 
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Kasinejimai 

1926 m. P as us vi o (Kedainiq r.) kapinyne kartu suI. KonCiumi atkasti 2 
griautiniai ir vienas degintinis V- IX a. kapai. 

1927 m. bidelio 15 d. G u ron i 4: (Kaisiadoriq r.) pilkapyne, susidedanciame 
is apie 80 sampilq, kasineti 6 pilkapiai su degintiniais IX-XII a. zirgq kapais. 

1928-1930 m. A p u o 1 e s (Skuodo r.) piliakalnyje istirtas 503 m2 plotas 
aikSteleje. Rastas kultiirinis sluoksnis su ivairiais I tukstantmeCio vidurio- II tiikstant
meCio pradzios radiniais. 

1928 m. A p u o 1 e s (Skuodo r.) kapinyne istirtas 24m2 plotas, rasta suardytq 
X-XIII a. degintq mirusiqjq kapq su ivairiais dirbiniais. 

1930 m. spalio 28-30 d. Vies vi 1 e s (Jurbarko r.) kapinyne istirtas degintinis 
kapas su gele:liniais peiliais, ietigaliais, bronzinemis antkaklemis ir apyrankemis. 
Kapas datuojamas X-XI a. 

1932 m. geguzes 11 - liepos 21 d. tyrineta K a u n o pilis (Kauno miestas). 
IStirta dviguba transeja pilies kieme prie vakarines sienos, iskasti 2 surfai abipus 
pietines sienos, surfas vakarines sienos isoreje ir surfas ties rytiniu bokstu. Kartu 
buvo isvalytas vakarinio bokSto vidus. Tyrinejimq metu rasta a pie 400 streliq antgaliq, 
rankinis taranas, alebarda, 5 akmeniniai sviediniai, daug keramikos, gyvuliq kaulq, 
5 kapai su ikapemis. Radiniai datuojami XIV-XVIII a. 

1932 m. rugpjucio 17 d. L a p i 4: (Kauno r.) senkapyje istirti 2 griautiniai 
XVII a. kapai be ikapiq. 

1932 m. rugpjucio 18, 25-26 d. Do vain on i 4: I (Kaisiadoriq r.) kaime istirti 
5 pilkapiai su degintq zmoniq bei zirgq kapais, datuojamais IX-XII a. 

1932 m. rugpjucio 27-28 d. Do vain on i 11 II (Kaisiadoriq r.) kaime apie 30 
sampilq turejusiame pilkapyne istirtas 1 apardytas pilkapis, datuojamas IX-XII a., 
bei greta esanCiame kapinyne istirti 7 degintiniai zmoniq kapai su ivairiomis ikapemis: 
geleziniais kirviais, peiliais, sagtimis, bronziniq papuosalq fragmentais, verpstukais 
ir kt. Kapinynas datuojamas XI-XIII a. 

1933 m. liepos 20-23 d. tyrinetas J a z d a i c i 4: (Plunges r.) kapinynas, rastas 
degintinis kapas, datuojamas X-XII a. 

1932 m. rugpjucio 17 d. zvalgyta Lap i 4: akmens amziaus gyvenviete, rugpjuCio 
31 d. :lvalgytos akmens am:liaus gyvenvietes La u menu o s e, viduram:liq kapinynai 
S 1 i en avo j e ir Mazur u o s e. Veliau zvalgyta spejama XIV a. kryziuoCiq 
Gotesverderio pilies vieta S i 1 e 1 i o k.; Nemuno slenyje (visos vietos Kauno r.). 

1932 m. gruodzio 12-14 d. :lvalgytas S m i 1 g e 1 i 11 (Pasvalio r.) kapinynas. 

Svarbiausios publikacijos 

Archeologiniai nesusipratimai/ Tauta ir iodis. 1924. T I. N1: 1-3. P 156-163, 
Praeitis. Kaunas. 1930. T 1. P 339-342. 

Die Silbersachen des Stadtmuseums in Kaunas/ Congressus secundus Archeo
logorum Balticorum. Riga. 1931. P 267-268. 

Apuole/ Praeitis. Kaunas. 1933. T 2. P 467-472. 
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PETRAS TARASENKA 

Neeilin<( vietq Lietuvos archeologijoje 
uzima Petras Tarasenka (1892 12 19 
Karaliski4 km. (Moletl! r.) - 1962 05 17 
(Kaune). Gime jis maiazemio valstiecio, 
atrodo, turejusio degtines monopoli Alan
toje, Fiodoro Tarasenkos seimoje. Kartu 
augo dvi seserys Jekaterina ir Valentina 
bei brolis Anatolijus. Pagal tautyby tai 
buvo rus4 staciatiki1.1, atsikdusil! i Lietuvq 
greiCiausiai po 1863 m sukilimo, seima. 
Gyvendamas tarp lietuvil! mazasis Petriu
kas nuo mazens mokejo lietuvil!, kalbq. 
Mokytis P. Tarasenka pradejo Alantoje 
(Molet1.1 r.) ir AnykSCiuose. 1912 m. baig<(s 
Panevezio mokytoj1.1 seminarijq, mokyto
javo Alantoje ir Tirmunuose (Utenos r.). 
Dar besimokydamas jis susidomejo 
istorija, rinko archeologinius radinius, 
Janke piliakalnius, kuriais domejosi visq 

67 pav. Petras Tarasenka (LIIR Nr. 66353) 
gyvenimq. 1915 m. rugseji P. Tarasenka 
buvo pasauktas i Rusijos armijq, tarnavo eiliniu bei puskarininkiu ivairiose dalyse. 
Tarnybos metu susipazino su mokytoja Marija Jaropolskaja (1888-1971) ir 1917 m. 
geguzes 7 d. jq vede. 1917 m. pabaigoje jis, kaip mokytojas, buvo demobilizuotas, 
apsigyveno Pskove ir mokytojavo pradzios mokykloje prie Pskovo pedagoginio 
instituto. Cia jis gilino savo istorines zinias, mokesi instituto istorijos skyriuje. 
Institutas turejo dideltt bibliotekq, kurioje buvo daug istorines ir archeologines 
literatiiros. Cia jis turejo progos klausytis rus1.1 archeologijos tevo A Spicyno paskait1.1. 
1919 m. liepos menesi P. Tarasenka su seima grizo i Lietuvq, istojo i Lietuvos kariuo
meny, kur iki 1926 m. tarn avo veikiancioje armijoje, vdiau buvo perkeltas i spaudos 
svietimo skyri1.1 Kaune. 1921 m. jis baige aukstuosius karinink1.1 kursus. Uz nuopelnus 
P. Tarasenkai buvo suteiktas kapitono laipsnis. 1933 m. jis paleidziamas i atsargq 
jau su pulkininko antpeCiais (67 pav.). 1930--1934 m. P. Tarasenka buvo Valstybines 
archeologines komisijos narys. 1940--1941 m. dirbo Karo muziejuje ekskursijl! vadovu, 
1944-1946 m. - Kauno valstybinio muziejaus direktorius. 1941-1944 m. jis buvo 
kultiiros paminkll! apsaugos Archeologijos skyriaus vedejas. 1948 m. perejo dirbti i 
M. K. Ciurlionio dailes muziej1.1 moksliniu bendradarbiu. 1958 m. isejo i pensijq. 
P. Tarasenka mire 1962 m. geguzes 17 d. Palaidotas Eiguli4 kapinese Kaune. 

P. Tarasenkos asmenybe ir archeologine veikla bene labiausiai is visl! nepriklau
somos Lietuvos archeolog4 yra susilaukusi tyrinetoj4 demesio. Neseniaijis pagerbtas 
atskira knyga590

' kurioje galime rasti daug ivairil! ir ida mil! fakt4 siam zmogui pazinti. 

590 Steponaviciene D. Petras Tarasenka. Vilnius. 1996. 
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68 pav. Petro Tarasenkos archeologines knygos 
(G. Zabielos nuotr.) 

P. Tarasenka turejo 3 vaikus: 
siin4 Nikolaj4 (1920-1945), 
dukteris Marijq (1923-1932) 
ir Natalijq (g. 1925 m.). Bu
vo darbstus, mokejo daug kq 
~adaryti pats, netgi baldus. 
Seimq islaike jis vienas, nes 
zmona nedirbo. Nevenge 
gaminti valgi4, dare gerq 
namini vynq. ISejys i atsargq 
uzsieme sodininkyste, augi
no daug ret4 veisli4, kol 
1939 m. ziemos salCiai jas 
issalde. Ve!iau buvo augina
mos vie tines veisles. Taip jis 
prisidurdavo prie nedidelio 
atsargos karininko atlygini
mo. P. Tarasenka rinko ar
cheologiny literatiirq, kuriq, 
prasidejus Antrajam pasau
liniam karui, del nepritekli4 
(nustota moketi karininko 
pensija) teko parduoti. Iki 
Pirmojo pasaulinio karo jis 
turejo archeologini4 dirbi
ni4 ( daugiausia akmens 
kirvuk4) kolekcijq, kuri irgi 
praiuvo. P. Tarasenka gana 
Jengvai, gyvu paprastu stiliu
mi parase mokslinio archeo

loginio pobiidzio darb4, is po jo plunksnos isejo kelios kareiviams skirtos knygeles 
bei grozines kiirybos knygos ,Praeities vartai" (1935) ir ,Perkiino sventykloje" (1938). 
Jos istorines tematikos, kai kurie siuzetai imti is P. Tarasenkos archeologini4 
kasinejim4591

• 

P. Tarasenka yra parasys apie 100 straipsni4, skirh! Lietuvos archeologijai, bei 
keletq didesni4 darb4 ir grozines literaturos kiirini4. Acheologija susidomejo dar 
besimokydamas Panevezio mokytoj4 seminarijoje. Mokytojaudamas jau turejo 
surinkys kelias desimtis akmenini4 kirvuk4. Savo zinias gilino skaitydamas archeo
loginy literatiirq, studijuodamas Pskovo pedagoginiame institute. Grizys i Lietuvq 
domejosi archeologiniais paminklais, aktyviai dalyvavo Valstybes archeologijos 
komisijos veikloje, parase daugyby straipsni4. Budamas archeologas pagal potrauki, 
o ne pagal profesijq, P. Tarasenka jos mokesi is jam zinomos literaturos. Jis sieke, 
kad visuomene kuo daugiau suzinot4 apie Lietuvos archeologinius paminklus, kele 

59 1 Ten pat. P. 89. 

l 
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ill reikSm(( ir svarbq istorijai pazinti. Jis savo straipsnius spausdino ,Klaipedos 
ziniose", , Lietuvoje", ,Karyje", ,Karde", , Trimite", ,J aunojoje kartoje", ,Laisveje", 
,Ateityje", zurnaluose , Mus4 senove", , Kultura", ,Svietimo darbai" , , Mus4 
zinynas", ,Zidinys", ,Gimtasai krastas". Publikacijos, be svieCiamojo pobudzio, buvo 
vienas bud4 prisiourti pinig4 is mokam4 honorar4. Savo straipsniuose P. Tarasenka 
supazindino visuomen(( su idomiausiais Lietuvos archeologijos paminklais, ragino 
juos saugoti. Daugiausia demesio skyre tvairi4 piliakalni4, zenklint4 akmen4, 
istorini4 ivyki4 aprasymui, domejosi lietuvi4 kilme. Toliau apibudinami tik svarbiausi 
jo ikikariniai darbai archeologijos srityje (68 pav.). 

1925 m. pasirode jo pirmoji knyga ,Gimtoji senove", kuriq galima laikyti pirmuoju 
archeologijos vadoveliu lietuvi4 kalba. Knyga skirta krastotyrininkams, jiems 
suteikiamos pagrindines zinios apie senoves paminklus ir zini4 rinkimo budus bei 
metodus. Pirmajame skyriuje autorius trumpai supazindina skaitytojq su pirmykScio 
Zillogaus kulturines raidos periodais: akmens amziurni, varia ir zalvario periodu ir 
geldies amziumi. Toliau pateikiama trumpa tyrinejim4 istorija, is kurios matyti, 
kad P Tarasenka jau 1925 m. zinojo tokius archeologijos mokslo pradininkus kaip 
danq Ch. J. Tompsenq, svedq 0. Montelij4, taip pat pirmuosius IDUS4 archeologus. 
P. Tarasenkos rasytoje archeologijos istorijos apivalgoje organiskai sulieta faktologine 
medziaga su gana plaCiais apibendrinimais, ir tai jai suteikia rimto darbo ispudi. 
Antrajame knygos skyriuje ,Lietuvos medziaginiai archeologijos paminklai" autorius 
aptaria juos ir suskirsto i dvi grupes: nejudamus ir judamus. Prie pirm4i4 priskiriami 
piliakalniai, alkavietes, senoves sodybvietes, senieji keliai, brastos, pilkapiai, pylimai 
ir visa tai, kas stebima ir aptinkama pacioje gamtoje. 0 prie judam4 paminkl4 
priskiriami ivairus dirbiniai (P. Tarasenkos vadinti padarais): akmens, stiklo, gintaro, 
metalo, molio ir organiniai. Tai visi archeologiniai dirbiniai, is kuri4 sudaromi 
rinkiniai. Sis skyrius gausiai iliustruotas piesiniais, nuotraukomis, breziniais. Tai 
pagrindinis ir didziausias knygos skyrius. TreCiajame skyriuje ,Istorines archeologijos 
paminklai Lietuvoje" jis glaustai aptaria rasytinius istorijos paminklus, tokius kaip 
pilil! liekanos, senos baznycios, sinagogos, koplycios, bokstai, sen4 rum4 liekanos, 
varpai, pinigai, net gyvenamosios trobos, turinCios istorin(( vert((, ir kt. Siame skyriuje 
yra Paco rum4 griuvesi4 Jiezne pie8inys bei ankstyv4i4 lietuvisk4 monet4 piesiniai. 
Trumpi skyreliai skirti tautodailei, tautosakai. Darbe daug patarim4 ir nurodym4, 
kaip rinkti archeologiny medziagq, jq klasifikuoti, saugoti , net konservuoti. 
Nurodomos konservavimo medziagos ir budai, kurie dabar, nors jau pasen~t, bet 
labai gerai atspindi to meto archeologijos mokslo padeti Lietuvoje. Daug demesio 
P. Tarasenka skyre archeologijos zemelapi4 sudarymui. Specialiame skyriuje jis 
pateikia topografini4 zenk14lentely bei zenklus atskiroms pamink14 rusims iymeti592

• 

Knyga , Gimtoji senove" baigiama praktiniais patarimais, kaip pasiruosti ir vykdyti 
archeologini4 pamink14 paieskas. IS knygos pabaigoje pateikto literaturos sqraso 
matyti, kad P. Tarasenka gerai susipazinys su archeologiniais ir istoriniais darbais. 

Praejus porai met4 P. Tarasenka isleido antrq didesni, labai reiksmingq darbq 
,Priesistorine Lietuva"593 • Tai darbas, skirtas mokykloms. Autorius norejo, kad tai 

592 Tarasenka P. Gimtoji senove. Kaunas. 1925. P. 105-108. 
593 Tarasenka P. Priesistorine Lietuva. Vadovas krasto praeities tyrimo darbams. Kaunas. 

1927. 
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blih.I ne tik vadovdis, bet kartu ir sisteminio darbo vadovas mokytojams ir mokiniams, 
padedantis tirti savo apylinkiq ir viso krasto praeiti. Knyga yra 140 puslapiq, gausiai 
iliustruota. Joje randame 80 nuotraukq, piesiniq, planeli4 ir brezini4. Knygq sudaro 
8 skyriai, kuriq didesnieji dar suskirstyti i mazesnius. Kadangi si darbq autorius 
traktavo kaip vadovdi, tai kiekvieno skyriaus pabaigoje nurode literaturq, susijusiq 
su siuo klausimu, pateike praktiniq uzduoCilJ:, klausimq, i kuriuos atsakant geriau 
isimenama isdestyta medZiaga. 

Knyga pradedama geologine zemes praeities istorija. 2-4 skyriuose autorius 
supazindina su priesistoriniqlaikq tyrimo mokslais - geologija, antropologija, kalbo
tyra. ISdestyti duomenys a pie zmogaus kilmy, nurodant, kad seniausi Europos zmones 
buvo neandertalieCiai, Orinjako ir Kromanjono tipo zmones. Penktas skyrius apraso 
akmens amziq, trumpai aptaria paleolitq. Ji pailiustruoja kumstinio pleisto piesiniu 
ir Obsrutq kaime rasto kaulinio zeberklo ar strdgalio su idetais titnaginiais asmene
liais nuotrauka. Tuo metu paleolito dirbini4 Lietuvoje buvo zinoma nedaug, todel 
toliau aptariamas neolito laikotarpis, is kurio jau tuomet tureta gausios medziagos. 
Skyriuje ,Neolitas" aptariamos gyvenvietes, bustai, socialiniai klausimai, tikejimas. 
Placiai aptariami ginklai, darbo irankiai, pateikiama nemaiai piesiniq. Kelia abejoni4 
tvirtinimas, kad tuo metu, be gintaro, buvo zinomi ir stiklo karoliai. Sis teiginys iki 
siol nera patvirtintas. Neolitui priskirti ir Moskenq - Laukupenq piliakalnyje rasti 
kauliniai karoliai. P. Tarasenka buvo pirmasis archeologas, bandys atskleisti ir to 
me to Lietuvos gyventojq tikejirnus. Pagal ji neolito laikotarpio zmones savo mirusiuo
sius degindavo. Taip pat paiymi, kad buvo kartu Iaidojami ir nedeginti lavonai. Prie 
religinio kulto reikmen4 autorius priskiria akmenis fetisus - stabakulius, kurie 
1924 m. buvo rasti Kretingoje bei kitose vietovese. Apzvelgys akmens amziq 
Lietuvoje, P Tarasenka kelia klausimq, kas Cia gyveno akmens gadynei pasibaigus. 
Jo tvirtinimu, ,akmens kultura" pajuryje ir zemaiciuose baigesi 11-111 a. po Kr., 0 

Lietuvos rytuose dar issilaike iki V-VII a. Tik VI-VII a. ivyko kultlir4 pasikeitimas. 
,Placiai viespatavusi Iigi to laiko Lietuvoje akmens gadynes kultura gana greitai 
uzleido vietq atnestai cion is pietq metal4 kulturai". Tokiai minciai turejo itakos 
L. KSivickio paskelbta nuomonc apie akmens amziaus pabaigq Lietuvoje pirmaisiais 
musq eros simtmeCiais. Autoriaus nuomone, akmens amziuje Lietuvoje gyveno 
suomiq tautos ir tik ,metalo kultura priskirtina lietuvi4, aisciq gimines tautoms, 
apsigyvenusioms Lietuvoje tik V-VI a. po Kristaus gimimo". Labai mazai vietos 
skyrys ,Bronzos, gelezies ir romenq kulturos gadyniqliekanoms musq kraste" klausi
mui, sestajame skyriuje P Tarasenka pagrindini demesi skiria etniniam klausirnui, 
kuris yra plaCiai isdestytas didziuliame septintajame knygos skyriuje. Jis remiasi 
J. Basanaviciaus irK. Bugos teorijomis, kurios tuo metu buvo placiai isigalejusios. 
Jais remdamasis, P Tarasenka pabrezia, kad dar V-VI a. pr. Kr. aisCiq prokalbe 
buvo suskilusi i vakarq ir ryt4, kurios dar dalytos i kelias tarmes. Vakarq aisCiq 
kalbai priklause prusq ir jotvingi4 tarmes, rytq - lietuvi4, Iatviq, zemgaliq, kursi4, 
seliq ir kt. Savo samprotavimus apie aisCiq gyvenamus plotus, genCiq ribas autorius 
paremia K. Bugos sudarytais zemelapiais. Nepalieka nuosalyje jis ir kaimynq klau
sirno, pabrezdamas slav4 ekspansijq i aisCi4 teritorijas. Kalbinius duomenis P. Tara
senka pagrindzia archeologine medziaga, A Spicyno isskirtomis kulturomis, tokiomis 
kaip Klaipedos, Raginenq, Vilniaus pilkapi4 ir kt. Jis panaudojo ir negausius tuomet 
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turetus antropologinius duomenis. Kituose skyriuose nagrineja tokius klausi
mus:,Aiscil! bildas ir j4 ekonomine bilkle", ,AisCi4 visuomeninis ir politinis susitvar
kymas", ,AisCi4 religija". Autorius visur akcentuoja aukstq lietuvi4 kultilrq, idomiai 
samprotauja apie to meto visuomeninius santykius. Esq bendri savitarpio santykiai 
jungy gimines i tautinius vienetus, kurios, gresiant bendram pavojui, jungdavosi i 
organizuotas bendruomenes- valstybes. Pavojui praejus, valstybe isirdavo, ir aisCiai 
vel gyvendavo atskiromis giminemis ir kiltimis. Knygoje pateike senovines aisCiq 
pilies rekonstrukcijq ir tvirtino, kad daugelis piliakalni4- piliq dave pradziq tokiems 
miestams kaip Vilnius, Kaunas, Vilkmerge. Kitur tos pilys prarado savo reiksm((. 
Tai Veliuona, Impiltis, Gandinga, Apuole. 

P. Tarasenka isdeste savo mintis ir religiniais klausimais, pazymedamas, kad 
aisCiai pergyveno animizmo ir fetisizmo religij4 laikotarpj, o veliau isugde tautintt 
religijq - mirusiqjq garbinimq, ilgainiui virtusj nekrokultu. Tikejo palankiais ir 
nepalankiais dievais. Jis pastebejo pas senuosius aiscius buvus saules, medziq, ugnies, 
za!Cio ir kt. kultus. Rysius su senoves aisCiq religija P. Tarasenka mate liaudies 
tautosakoje. Jis paminejo buvus organizuotq religini kultq, jo vietq, trumpai aptare 
aukurus - peduotus akmenis. 

Savo darbo septintqji skyriq, kuriame isdestyti to meto Lietuvos archeologijos 
pagrindai, P. Tarasenka uzbaigia istoriniq laikq pradzios apibildinimu. Jis primena 
ankstyvqsias rasytines zinias a pie aisCius, nusako j4 tolesnilikimq. Esq pirmieji isnyko 
jotvingiai, vdiau prusai. Lietuvos valstybes jkilreju P. Tarasenka, kaip ir visi istorikai, 
laiko Mindaugq. Senqji kultilros tttstinumq jis teisingai mato XIII-XVI a. senkapiq 
medziagoje. Dar kartq jis iskelia piliakalniuose jrengtq piliq reiksmtt kovose su 
kryziuoCiais. Toliau darbe aprasomi piliakalni4 jrengimai, ypac jq jtvirtinimai, pailiust
ruoti piesiniais. Nepamirso P. Tarasenka ir murini4 piliq atsiradimo, primena apie 
menkai zinomq jq atsiradimq. Taip pat jis mini mazai zinomq paminkht rilsj - jvairius 
slaptus kelius, akmeninius slaptus kelius- killgrindas. Paskutiniame, astuntame darbo 
skyriuje pateikiama praktini4 patarimq, pabreziama literatilros reiksme, nurodoma, 
kaip kurti mokyklinius muziejus ir juos tvarkyti. Cia kalbama apie mokykliniq 
laikrastdi4 leidimq, dienorasCiq rasymq bei medziagos tvarkymq. Raginama kurti 
mokykJinius teatrus, praeities tyrej4 draugijas. 

1928 m. P. Tarasenka isleido paskutintt archeologintt ikikarintt ir svarbiausiq 
knygq - ,Lietuvos archeologijos medziaga". Siuo darbu jis save jamzino Lietuvos 
archeologq gretose. Toki darbq paruosti ir isleisti ji paskatino F. Pokrovskio XIX a. 
pabaigoje isleisti archeologiniai zeme!apiai. P. Tarasenka, kaupdamas medziagq apie 
Lietuvos archeologinius paminklus, pamate, kad F.Pokrovskio zemelapiuose pateikti 
duornenys labai neissamus. P. Tarasenkai buvo zinomas gerokai didesnis archeologiniq 
parninkl4 skaiCius. Be to, pasikeite ir Lietuvos administr;:tcinis padalijimas. Kaup
darnas zinias apie archeologinius paminklus, jis pamate, kad daugelis jq nepateko i 
F. Pokrovskio registrq. Pats P. Tarasenka daug keliavo po krastq, registravo paminklus, 
per spaudq kreipesi i visuomen((, prasydamas suteikti zini4. Knygq sudaro 358 pusla
piai, reziume vokieCiq kalba ir kartografinis zemelapis. lzangoje autorius pazymi, 
kad rnedziagq siam darbui rinko daugiau kaip desimt metq, taciau juo nepretenduoja 
i , mokslo veikalus". Darbq sudaro 6 skyriai. Pirmame jis pateikia gan plaCiq Lietuvos 
archeologijos istorijq nuo XVII a. iki 1926 m., kuri apivelgiama chronologiniais etapais. 
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1 - archeologija Lietuvoje iki 1856 m.; 
2 - archeologiniq ir archeografini4 
Vilniaus komisijq veikla; 3 - 1865-
1893 m. archeologijos darbai; 4 - IX 
archeologq suvaziavimas; 5 - 1894-
1906 m. ir 6 - 1918-1926 m. archeo
logijos darbai. Antrame skyriuje P. Ta
rasenka aptaria atskirus Lietuvos 
archeologijos laikotarpius pagal tuo 
metu priimtq schemq. Pati didziausiq, 
treciqji, skyriq sudaro Lietuvos ar
cheologijos paminklq sqrasas. Jame 
vietovardziai surasyti abeceies tvarka, 
nurodant valsciq ir apskriti, kurioje jie 
yra. Trumpai nusakoma paminklo 
rusis ar jo grupe, nurodant saltini ar 
literatlirq. l sqrasq itraukti Klaipedos 
ir Vilniaus krastai. Vilniaus krastui 
paliktas carines Rusijos administra
cinis padalijimas. Vertingas yra ir 
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70 pav. Perkasos 20 Velikuskil! piliakalnyje planas ir profilis (G.Zabielos asmeninis archyvas) 
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ketvirtas darbo skyrius- bibliografija. Cia P. Tarasenka paZ}'mi, kad visas literaturos 
joje surasyti negalejo. Pateiktq literatures sqrasq jis savaip sugrupuoja. Pirmiausia 
nurodoma literatuni, lieCianti bendruosius Lietuvos archeologijos klausimus, 
tyrinejirnq istorijq, Z}'miq archeologq biografijas ir nekrologus. Atskirq skyreli sudaro 
literatu.ra apie Lietuvos archeologijos paminklus ir jq tyrinejimo istorijq. Atskirame 
sk:yriuje pateikiama literatura apie istoriniq piliq griuvesius, numizmatikq ir kt. 
Penktajame skyriuje skaitytojui padedama orientuotis pridetame prie knygos 
zemelapyje. Cia idetas terminq zodynas ir sisteminis archeologijos paminklq Sqrasas, 
sudarytas pagal apskritis. Kiekvienos apskrities parninklai sugrupuoti chronologiskai 
ir pagal paminklq rusis. 

P Tarasenkos , Lietuvos archeologijos medziaga" greit buvo pastebeta visuo
rnenes ir teigiamai ivertinta. Jq recenzavo A Balys, V Bidiska, A Mikaitis, E. Volteris. 

Taigi per trejus (1925-1928) pasirode pirmosios ir paCios didziausios P. Tara
senkos knygos- akivaizdus didelio ir itempto jo darbo irodymas. Matydamas apgaile
tinq to meto Lietuvos archeologijos padeti, jis stengesi uzpildyti esanCiq spragq sioje 
srityje. Cia jo inasas yra didziulis. Svarbiausia, kad jis ispopuliarino siq mokslo sriti, 
sudomino visuomentt Lietuvos senove, skatino jq saugoti. Si knyga buvo ir net dabar 
yra parankine kiekvieno archeologo knyga. 

Be siq knygq, tuo paciu metu periodiniuose leidiniuose bei spaudoje pasirode ir 
daug P. Tarasenkos straipsniq. Juose aprasomi ivairus archeologijos paminklai, 
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71 pav. Petro Tarasenkos 1936 07 02 darytas 
Antatilciq (Ukmerges r.) piliakalnio II planas 

(KPCA F. 1. A. 1. Nr. 67. P. 166) 

piliakalniai, zenklinti akmenys, ke
liami paminkl4 apsaugos ir muziej4 
reikalingumo klausimai. Daugiausia 
tai populiarus darbai, kuriuose yra 
nemazai svarbios informacijos apie 
vienq ar kitq archeologijos paminklq. 
Platesni4 medziagos publikavimo 
studij4 tera vos keletas. Pora straips
nil! skirta piliakalniams bei svent
vietems. 

P. Tarasenka archeologijos pa
minklus pradejo kasineti gana anksti. 
1925-1931 m. jis bande tyrineti kelis 
ardomus bei naikinamus laidojimo 
paminklus. Po to visas P. Tarasenkos 
demesys nukrypo i Aukstaitijos 
piliakalni4 tyrinejimus. Ypac aktyvus 
buvo 1933 m., kai jis tyre net penkis 
piliakalnius: Mielen4, Maniuliski4, 
Velikuski4, Vosgeli4 ir PakaCines. 
Piliakalni4 kasinejimai buvo labai 
skuboti. Uz tai P. Tarasenkq kritikavo 
J. Puzinas 594

• Tai supykde abu 
tyrinetojus. IS vis4 P. Tarasenkos tirt4 
piliakalni4 daugiausia demesio 

susilauke Velikuski4 piliakalnis (69 pav.). Apie jo tyrinejimus buvo placiai rasoma 
spaudoje ir archeologineje literaturoje. Neeilini susidomejimq sukele paskelbta 
didziausia to meto archeologine sensacija - 36 degintiniai kapai (70 pav.) bei 1 
ankstyvas dvigubas griautinis kapas. Pastarasis atradimas lei do P. Tarasenkai tvirtinti, 
kad Velikuski4 piliakalnis buvo apeiginis. Jis tvirtino, kad pirmaisiais amziais po 
Kr. piliakalnis buvo apleistas ir paverstas nekropoliu. Taip i gyvenimq buvo paleisti 
Velikuski4 piliakalnio kapai, kuriuos veliau, perivelgus pagal islikusiq tyrinejim4 
medziagq teko is archeologijos istorijos isbraukti (isskyrus griautini kapq)595

• ,Kapus" 
pagimde netobula tyrim4 metodika (kasimas per kastuvq ir radini4 isrinkimas is 
ismest4 zemi4), aklas tikejimas pasenusiomis archeologinemis teorijomis bei kai 
kuriais ano meto vietiniais pranasais. Po 1936 m. P. Tarasenka daugiau piliakalni4 
ar kitoki4 archeologijos paminkl4 nebetyrinejo. VokieCi4 okupacijos metais jis ivalge 
Panevezio r. archeologijos paminklus ir kartu su vienu sios knygos autori4 iskase 
vienq pilkapi Raginenuose ir keletq XV-XVI a. kap4 Lepsiuose 1943 m., aplanke 
Gaigali4 ir Mosken4-Laukupen4 piliakalnius. 

594 Volkaite-Kulikauskiene R. Apie Petro Tarasenkos ir Jono Puzino polemikq , Lietuvos 
aido" puslapiuose/ Lietuvos archeologija. Vilnius. 1992. T. 9. P. 21-27. 

595 Zabiela G. Velikuskiq piliakalnio , kapai"/ GyvenvieCiq ir keramikos raida baltq 
zemese. Vilnius. 1994. P. 46-60. 
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Be straipsni4 ir knyg4 
rasymo, P. Tarasenka dare 
piliakalni4 topografinnius 
planus, domejosi muzieji
ninkyste. PrieSingai susi
dariusiai nuomonei, P. Ta
rasenkos veiklos apma
tuojant piliakalnius nerei
kia pervertinti. Ne visi 
jam skiriami ikikariniai 
piliakalni4 planai yra da
ryti jo paties. Daugiau tai 
buvo Valstybes archeo
logijos komisijos kryptin
gos veiklos rezultatas, i 
kuri'l aktyviai isitrauke ir 
P. Tarasenka. Piliakalni4 
plan4 darymas jam tapo 
savotisku hobiu (71 pav.). 
Buvo juntamas aiskus 
noras sekti tuomet jau 
isleistu latvio E. Brastinio 
keturtomiu apie Latvijos 
piliakalnius. Planai buvo 
daromi greitai, per dienq, 
nepaisan t piliakalnio 
reljefo sudetingumo, tad 
neisvengta tam tikro sche
matizmo, o kartais ir klai
d4. Vis delto tai buvo pir
mojijau gana profesionali 
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72 pav. Petro Tarasenkos 1938 m. apmatuoto Obelijos 
(Alytaus r.) piliakalnio planas (Tarasenka P. Uznemunes 

krasto piliakalniai. Vilnius. 1997. P. 32) 

reljefine archeologijos paminkl4 fiksacija Lietuvoje (72 pav.). P. Tarasenka prisidejo 
prie Istorijos ir archeologijos muziejaus ikurimo Klaipedoje 1924 m. 

P. Tarasenka pirmiausia savo knygomis nepaprastai aktyviai katalizavo Lietuvos 
visuomeny, jq skatindamas krasto senoves paieskoms bei tyrinejimams. Archeologijos 
paminkl4 apsaugos, j4, kaip senosios istorijos liudininkq, supratimo propaganda, 
ypac jaunajai kartai, formavo deramq j4 supratimq tarp zmoniq, ugde istoriskai 
apsisvietusi pilieti. Galirna sakyti, kad tai, ko nepadare valstybe, padare vienas zmo
gus- P. Tarasenka. Archeologijos mokslo populiarinimo baruose P. Tarasenka tebera 
nepralenktas iki siol. 
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Kasinejimai 

1925 m. P a pili 4 (Klaipedos r.) kapinyne istirtas vienas II-III a. kapas. 
1931 m. Past u v o s (Kauno r.) senkapyje istirti 2 XVI-XVII a. kapai. 
1931 m. K u 1 i o n i 4 (Mo1et4 r.) pi1iakalnio aiksteleje istirtas 10m2 plotas, 

rastas I a.-II a. pradzios ku1turinis s1uoksnis su keramika. 
1931 ir 1933 m. Pas us vi o (Kedaini4 r.) kapinyne atkastas 1 griautinis ir 2 

degintiniai V-IX a. kapai. 
1933 m. Man i u lis k i 4 (Zaras4 r.) piliakalnio aiksteleje istirtas 28m2 p1otas, 

rastas I a.-II a. pradzios kulturinis s1uoksnis su keramika. 
1933 m. M i e 1 e n 4 (Rokiskio r.) piliakalnio aiksteleje istirtas 40 m2 plotas, 

rastas I a. pradzios kultiirinis sluoksnis su keramika, kitais atskirais radiniais. 
1933 m. P aka cines (Zaras4 r.) piliakalnio aiksteleje istirtas 30m2 plotas, 

rastas I a. pradzios kultiirinis sluoksnis su keramika, kitais atskirais radiniais. 
1933 m. V e l y k u s k i 4 (Zaras4 r.) pi1iakalnio aikste1eje, slaituose bei 

papedes gyvenvieteje istirtas bendras 1564 m2 plotas. Rastas storas kultiirinis sluoksnis 
su ivairiausiais radiniais nuo I a. pr. Kr. iki XIII a. Piliakalnio aiksteleje rasti apdegy 
dviej4 zmoni4 griauCiai - greiCiausiai per karini susiremimq zuvusitij4 palaikai. 

1933 m. V o s gel i 4 (Zaras4 r.) piliakalnio aiksteleje istirtas 144 m2 plotas, 
rastas I a.- II a. pradzios kulturinis sluoksnis su keramika, ivairiais atskirais radiniais. 

1936 m. B art k ii n 4 (Ukmerges r.) piliakalnio aiksteleje istirtas 6m2 plotas, 
rastas I a. - II a. pradzios kulturinis sluoksnis. 

1936 m. B e r z g a in i 4 (Ukmerges r.) piliakalnio aiksteleje istirtas 10 m2 

plotas, rastas I a.-II a. pradzios kultiirinis sluoksnis. 
1936 m. Paz e 1 vi 4 (Ukmerges r.) piliaka1nio aiksteleje istirtas 16m2 plotas, 

rastas I a. pr. Kr.- I a. pirmos puses kulturinis sluoksnis su keramika. 

Svarbiausios publikacijos 

Ieskojimai Neries ir Sventosios santeklyje/ MusLf: senove. Tilze. 1922. T 1. Kn.4-
5. p 574-597. 

Gimtoji senove. Ieskojimas, paiinimas ir apsaugojimas. Siauliai. 1925, 1926. II 
leidimas. 120 p. 

Senoves lietuviLf: sventoves/ Svietimo darbas. 1926. Nr. 6. p 706-715. 
Priesistorine Lietuva. Kaunas. 1927. 142 p. 
Lietuvos archeologijos mediiaga. Kaunas. 1928. 380 p. ir iemelapis. 
Piliakalniai - mediiaga kariskai Lietuvos istorijai/ Mediiaga kariskai Lietuvos 

istorijai. Kaunas. 1928. D. 1. P 103- 120. 
MielanLf: piliakalnis/ Gimtasai krastas. 1934. Nr. 2. P 85-87. 
Apeiginiai Lietuvos piliakalniai/ Zidinys. 1934. N1: 11. P 409-424. 
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BALYS TARVYDAS 

Balys Tarvydas (1897 04 27 Uzpaliuose (Utenos r.) - 1980 05 15 Siauliuose) 
buvo aktyvus krastotyrininkas, muziejininkas, , Ausros" muziejaus darbuotojas ir 
mokytojas. Gime jis 20 ha ukininko Benedikto Tarvydo ir Apolonijos Pranes Repsytes 
astuoni4 (uzaugo sesi) vaik4 seimoje. Teviskeje likus ukininkauti broliui Juozui, 
kiti vaikai isleisti i mokslus. Baig((s Uzpali4 prazios mokyklq, 1916-1917 m. jis joje 
ir mokytojavo. 1918 m. istojo i Kauno kunig4 seminarijq, is kurios 1921 m. isejo. 
1921 m. B. Tarvydas buvo pasauktas i karo tarnybq, po kurios vienerius metus vel 
mokytojavo Uzpaliuose. 1924 m. istojo i Kauno universiteto Teologijos-filosofijos 
fakultetq, kur studijavo istorijq. Studijuodamas dirbo mokytoj4 serninarijoje, 1926-
1927 m. - Kauno miesto muziejuje. Cia jis tvarke muziejaus eksponatus, susipatino 
su muziejui vadovavusiu E. Volteriu. 1928 m. su zmona Elena persikele i Siaulius, 
kur dirbo mokytoj4 seminarijoje. 1935-1936 m. trumpai gyveno Kretingoje. Po karo 
del pamaldumo (buvo aktyvus katalikas) jis buvo atleistas is mokytoj4 seminarijos, 
perejo dirbti i Siauli4 , Ausros" muziej4, is kur vel po met4 atleidziamas del tos 
pacios pridasties. Veliau iki pensijos B. Tarvydas dirbo buhalteriu. 1957 m. isejo i 
pensijq, atsidejo istoriko darbui, iki 1975 m. dirbo Siauli4 ,Ausros" muziejuje. 1 
senatv(( parase , Katalikq baznycios istorijq jos sventuosiuose" bei ,Siauliq katalikq 
Sv. Petro ir Povilo batnyCios parapijos kronikq", kas tarybiniais laikais, aisku, negalejo 
biiti isspausdinta. Palaidotas Siauli4 K. Donelaicio gatves kapinese, greta 1961 m. 
mirusios zmonos. Vaikq B. Tarvydas neturejo. Jis buvo vienas pirm~l! Lietuvos 
esperantininkq. Be sios kalbos, dar mokejo lotynq, vokieciq, prancliz4, rusq, lenkq 
kalbas. B. Tarvydas gyvenime vadovavosi katalik4 tikejimo nuostatornis, buvo labai 
pamaldus, uzsiiminejo labdaringa veikla. Kaip zmogus, jis buvo darbstus, pareigingas 
ir punktualus, labai tylus bei jautrus kitiems, nepaprastai reiklus sau. 

Su archeologija B. Tarvydas susipatino per E. Volterj. Kartu su juo jis pradejo 
lankyti archeologijos paminklus, Kauno miesto muziejuje tvarke archeologinius bei 
kitokius dirbinius. E. Volteris ji buvo rekomendav((s 3 menesiq archeologijos kursams 
j Svedijq, kuriq B. Tarvydui materialiniais sumetimais teko atsisakyti596 . 1929 ir 
1931 m. B. Tarvydas dalyvavo Apuoles piliakalnio kasinejimuose, 1933 m.- Impilties 
kasinejimuose, kurie buvo jam svarbiausi pries pradedant savarankiskus tyrinejimus. 
B. Tarvydas kaip turintis tam tikrq patyrim'l tvarkant archeologinius rinkinius buvo 
pakviestas juos tvarkyti Siauliq ,Ausros" muziejuje597 . 1932 m. jis istojo i Siauliq 
krastotyros draugijq, kurios nariai dalyvaudavo jo rengiamose ekspedicijose. 1933 m. 
bidelio 10- 11 d. Siauliuose vykusiame antrajame Lietuvos muziejininkq ir krasto
tyrininkl! suvaziavime jis skaite pagrindinj archeologini pranesimq ,Gyvieji musq 
archeologijos reikalai provincijos muziejuose", tapusj pagrindu archeologinei suvazia
vimo rezoliucijos daliai598 • Be archeologiniq kasinejim4, kurie is visos B. Tarvydo 

596 TautaviCius A. Nepaliko dideliq turtl!/ Krastotyra. Vilnius. 1982. T. 15. P. 59. 
597 Salatkiene B. Balio Tarvydo gyvenimo reikalas/ Siauliq naujienos (Siauliai). 1997 04 24. 

P. 3. 
598 Ten pat. 
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73 pav. Balio Tarvydo tyrinejimai. Vezami griauciai i muziejt!. LinkaiCiai. 1932 m. 
B. Tarvydas- pirmas is kaires (SAM inv. Nr. 327) 

veiklos geriausi zinomi, jis renge ir :ZValgomqsias isvykas. Viena tokiq ekspedicijq 
buvo surengta 1931 m.liepos 23-24 d. iJoniskiovalseiaus Kalnelio, Radikiq, Zakiskiq, 
Jauneikiq, LinkaiCiq, Rudiskiq kaimus, liepos 31 d. zvalgyti Vieksniai, Miliai (Vieks
niq valse.) , Krakiai, Naikiai (Mazeikiq valse.), rugsejo 24 d. aplankyti LinksmuCiai, 
Karasiliai ir Kareiviskiai, Palieeiai (Pakruojo valse. )599 • Tai buvo pirmosios regionines 
:ZValgomosios ekspedicijos Lietuvoje. 

1931-1937 m. B. Tarvydas Siaures Lietuvoje kasinejo apie 10 kapinynq. Jo 
tyrinejimus kukliai finansuodavo Valstybes archeologijos komisija. Buvo tyrinejami 
ardomi kapinynai. Kasinejimt! metu kruopsCiai fiksuoti radiniai, kapai fotografuoti, 
aprasyti, sudaryti planai. Vieno geriau islikusio LinkaiCiq kapo preparatas paimtas 
! muziejaus ekspozicijq (73 pav.) . Kasinejimq tikslas buvo gelbeti ardomus paminklus, 
jq radiniais papildant Siauliq ,Ausros" muziejq. Tyrimq rezultatus stengtasi 
publikuoti. Tai issarnios, tegul ir trumpos, publikacijos. B. Tarvydas rase ir populiarius 
straipsnelius apie archeologinius tyrinejimus bei radinius, taip pat muziejaus veiklq, 
taCiau jo bibliografija nera gausi- is visa 20 pozicijq600 . ldomq straipsn! jis yra parasys 
apie gin taro dirbinius601

. Jame plaCiai aprasomas gintaro dirbiniq rinkinys, kur! 
1936 m. grafas S. Tiskevieius padovanojo Kretingos muziejui. Tai buvo pirmas 

' 99 Kulturos paveldo centro archyvas. F. 1. A. 1. Nr. 27. P. 1-41. 
600 Tautavicius A. Nepaliko didelit! turtt!/ Krastotyra. Vilnius. 1982. T. 15. P. 62. 
601 Tarvydas B. Senoves gintarinit! papuosalt! rinkinys/ Gimtasai krastas. 1937. Nr. 1. 

P. 46- 56. 
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issamesnis sio gin taro rinkinio aprasymas spaudoje. B. Tarvydas straipsnio pradzioje 
pateikia zini4 apie Europoje rastus gintaro lobius, po to patj rinkinj skirsto pagal 
form as ir paskirtj, aptaria jo chronologijq, nurodo, kad tai akrnens amziaus dirbiniai, 
isskyrus kelis ,mlis4laik4" dirbinius. Jis isskiria retesn((, schema tin(( zmogaus figlirel((, 
dubenelj, kurj pavadina pelenine. IS sio straipsnio placiau suzinome apie sj rinkinj, 
kurio radimo aplinkybes ir siandien dar nera galutinai aiskios. 

Vertinant B. Tarvydo tyrinejimus reikia pasakyti, kad jis padejo pagrindus pirmojo 
regioninio - Siauli4 ,Ausros" - muziejaus archeologijos skyriui, tuo pagal archeo
login(( veiklq sj muziej4 isvesdamas i pirmq (iki 1936 m. jkuriant Vytauto Didziojo 
kulturos muziej4) vietq Lietuvoje. Kasinejimai, radini4 tvarkymas, publikacijos nuo 
siol tapo galimi ne tik laikinojoje sostineje Kaune. Reikejo tik atkaklumo. 

Kasinejimai 

1931 m. rugpjU.Cio 25-26 S u k i o n i 4 (Pakruojo r.) kapinyne istirtas 35 m2 

plotas, kap4 nerasta. 
1931 m. rugsejo 28 d. ir 1932 m. L i n k a i c i 4 (Joniskio r.) kainyne iskastos 

kelios perkasos, rasta 13 sveik4 griautini4 ir keletas apardyt4 kap4 su III-IV a. 
radiniais. 

1932 m. karjero ardomame G i b a i c i 4 (Siauli4 r.) senkapyje istirta apie 10 
kap4, kuri4 dalis buvo is III-VI a., 6 kapai- is XVII-XVIII a. 

1932 m. J a k is k i 4 (Joniskio r.) suardyt4 pilkapi4 vietoje iskasta bandomoji 
perkasa, nieko nerasta. 

1933 m. kasant fvyrq suardyto Lie pori 4 (Joniskio r.) kapinyno fvyrduobes 
pakrasciai kasineti, nieko nerasta. 

1933 ir 1937 m. P ave k i 4 (Siauli4 r.) pilkapyne, susidejusiame is apie 30 
sampil4, istirti 8 pilkapiai su griautiniais II-III a. kapais. 

1934 m. J a u n e i k i 4 (Joniskio r.) kapinyne iskase kelias perkasas, rado 
pilkapio akrnen4 vainikq, 12 IV-VIII a. kap4, 11 cia buvusios gyvenvietes zidini4. 

1935 m. D aug e 1 a i c i 4 (Siauli4 r.) karjero apardytame kapinyne istirti 26 
griautiniai kapai su negausiomis VIII-XI a. jkapemis. 

1936 m. K u r s e n 4 (Siauli4 r.) kapinyne istirtas vienas degintas mirusiojo 
kapas be jkapi4, kuris greiCiausiai gali buti datuojamas laikotarpiu iki Kr. 

1936 m. U o g u c i 4 (Plunges r.) kapinyne istirti 5 griautiniai III-V a. kapai, 
rasta apie 20 ankstesnes gyvenvietes zidini4. 

1937 m. gruodzio menesj stebejo lyginamq L e psi 4 (A 1 e k sand r i j o s) 
(Siauliai) kapinynq, surinko VI-XIV a. suardyt4 kap4 radinius. 

Svarbiausios publikacijos 

SiauliLf: ,Ausros" muziejaus archeologinis skyrius/ SiauliLf: metrastis. Siauliai. 1931. 
P. 84-88. 

SiauliL{ krastotyros draugijos archeologiniai tyrinejimai 1932 metais/ SiauliLf: met
rastis. Siauliai. 1934. T. 4. P 1-17. 

Liepar11: iskasenos/ Gimtasai krastas. 1934. N!: 1. P 35-38. 
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Po Siauli~t gatves grindiniu kapai/ Gimtasai krastas. 1934. Nr. 3-4. P 163-165. 
Jauneiki~t (Joniskio vls.) senkapis/ Gimtasai krastas. 1934. N1: 3-4. P 165-167. 
Kursemt senkapis/ Gimtasai krastas. 1936. Nr. 2-4. P 525-526. 
Uoguci11: senkapis/ Gimtasai krastas. 1936. Nr. 2-4. P 527- 529. 
Senoves gintarini~t papuosaht rinkinys/ Gimtasai krastas. 1937. Nr. 1. P 46-56. 

EMILIS SNEIDERIS 

74 pav. Emilis Sneideris apie 1940 m. 
(LCVA F. 391. A. 1. Nr. 5157. P. 8) 

Lietuvos archeologijos istorijoje 
mazai zinomas Emilis Albertas 
Sneideris (74 pav.). Nepavyko rasti vis11 
jo biografijos duomen11. E. Sneideris 
gime 1904 m. rugsejo 29 d. Striupuose 
(Sakil! r.), beiemil! seimoje. Tevai 
Karolis Leopoldas Sneideris ir Joana 
Vilhelmina Esyte (Esiute )602 gyve no ant 
svetimos zemes pasistaty trobely. Snei
deri11 buvo 4 broliai ir 3 seserys. Emilis 
buvo vyriausias, tad gane, vienus metus 
buvo ukininku uz bernq. 1918 m. baige 
Griskabudzio pradzios mokyklq, 1919-
1920 m. mokesi privaciai, 1921 m. baige 
metinius Kauno mokytoj11 seminarijos 
kursus. E. Sneideris isteige Ricielil! 
saulil! buri ir jam vadovavo, mokejo 
vokieCil! kalbq603 • 1923-1925 m. ejo 293 
saulio burio valdybos pirmininko parei
gas. ,1923-1924 mokslo metais uzpuldi
nejant Varviskes lenk11 partizanams
banditams pafronty, buvom priversti 

gintis"604 • Ricieliuose E. Sneideris mokytojavo nuo 1922 m. sausio 10 d. iki 1928 m. 
lapkricio 1 d., kuomet buvo atleistas kaip neturintis mokslo cenzo605

• Prie pradines 
mokyklos jis isteige muziej11. 1932 m. liepos 1 d. kaip becenzis buvo atleistas is moky
tojo pareigl!, nuo 1925 m. pas save laike brolius ir seseris, kurie mokesi. 1932 m. 
E. Sneideris apsigyveno Merkineje, pusy metl! dirbo valsCiuje rastininku, gaudamas 
75 Lt. Nuo 1935 m. gruodzio 11 d. jis priimtas pradzios mokykll! inspekcijoje Alytuje 
rastvedziu, kur dirbo iki 1940 m. rugpjucio menesio. Buvo lietuvis evangelikas, vede 
1927 02 02 Stasy Simkonyty (1908 06 14-1936 11 02), vaikai Irena, g. 1933 02 22, 

602 Lietuvos centrinis valstybes archyvas F. 391. A. 1 Nr. 5158. P. 9. 
603 Lietuvos centrinis valstybes archyvas F. 391. A. 1 Nr. 5158. P. 10. 
604 Lietuvos centrinis valstybes archyvas F. 391. A. 1 Nr. 5158. P. 10. 
605 Lietuvos centrinis valstybes archyvas F. 391. A. 1 Nr. 5158. P. 7. 
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Yanda, g. 1934 07 10, Vytautas, g. 1936 10 10606 • 1939 m. vasario 14 d. apdovanotas 
Gedimino ordino antra laipsnio medaliu607 • Kaip pats E. Sneideris nurodo autobio
grafijoje, ,turejau pamegimq rinkti tautosakq"608

, jos suraik per 4SOO variant11, iteike 
Tautosakos komisijai. Kurilaikq 1935-1936 m. jis gyveno Kaune, AukstaiCil! g. 7 
(kitur nurodomas KalnieCil! g. 7-4 adresas ), dirbo Valstybes archeologijos komisijoje, 
kur tvarke zinias is 1918-1934 m. spaudos609 • Po 1940 m. apie E . Sneider! duomen11 
neturima. 

1934-1935 m. ,Gimtajame kraste" E. Sneideris isspausdino straipsni ,Liskiavos 
senove". 1936 m., kai teko su juo suspazinti vienam is sios knygos autoril!, savo 
pavard(( jis buvo jau sulietuvin((S i Sneideraiti. Dirbdamas Ricielil! pradzios 
mokykloje, E. Sneideris turejo progos susipaiinti su krasto istorija , dzlikl! folkloru, 
klausesi senqj11 padavim11, paslapting11 pasakojiml! apie Liskiavq ir ryzosi visuomeny 
supazindinti su jos senove. Straipsnelio pradzioje autorius pazymi, kad , Dainavos 
salis yra garsi ne vien tik savo grazia gamta ir charakteringa butove, bet dar ir 
ivairiomis senoves liekanomis - paminklais, kuri11 Cia nemazai yra". Toliau jis rasa, 
,kad ir nepatyr((s tos srities krastotyrininkas, kaip jos megejas, noriu suteikti apie 
pastebetus paminklus keletq zinelil!". IS Sill eiluCil! rna tome, kad E. Sneideris dome
josi krastotyra, lanke istorinius paminklus. Savo straipsnyje apraso piliakalnius, 
senuosius laidojimo paminklus, senas sodybas, akmens, gelezies bei bronzos amzil! 
pedsakus, ivairius kitus paminklus. PlaCiausiai jis apraso Liskiavos piliakalni, 
padavimus apie ji, pilies liekanas, ,Viedzmos" murq, ,Perkuno sventinyciq" ir pagal 
T Narbutq tapa tina pili su Naujapiliu. Pamini ir Liskiavos miesteli, bainyciq, dominin
kom! vienuolynq ir kt. E. Sneideris pamini Papiskil!, Radisciaus kaimus ir po to 
pereina prie laidojimo paminkl4. Jis rasa apie tokias vietas, kur randama zmonil! 
kaul4 ar kokil! kitl! zymi11. Straipsnyje randame zini4 apie Ausrines - Vilkiautinio 
kaimo krusninius pilkapius, Snaigupes milzinkapius, Papiskil! svedkapius ir prie 
Merkines esanCius pilkapius. Senoves sodybvieteje prie Ricieli4 kaimo 1932 m. liepos 
20 d., E. Sneideris laikydamasis P. Tarasenkos nurodytq metod4, surinko apie 100 
kauh.j, tris gelezinius peiliukus, daug puodl! suki4, dali molinio verpstuko. Visq 
medziagq perdave Valstybines archeologijos komisijos pirmininkui profesoriui 
K. Jablonskiui, kuris radinius priskyre XI-XII a. E. Sneideris mini surastus akmens, 
zalvario ir gelezies amziaus dirbinius, gautus is Liskiavos klebono SidaraviCiaus. Tai 
akmeniniai kirvukai, Ricielil! kaimo laukuose rasti geleziniai ietigaliai. Degesi4 kaimo 
laukuose buvusiuose krusniniuose pilkapiuose jis nurodo, kad ,rasta gelezinil! durkll! 
ir ki14 radinil! is gelezies, panasi4 i skrybeles", ir puodl! suki11. Matyti, kad E. Sneideris 
menkai dar suprato archeologini4 dirbini11 paskirti. Tikriausiai tai buvo skyd4 umbai 
arba antskydziai. Penktajame skyrelyje jis trumpai apraso kitus paminklus ,Papa 
kalnq", laukq, vadinamq , Vysnynu", ,Slapiskil!" smelynq, ,Trako" laukq ir kt. Be 
paminkl4, nurodo, kad prie Ricieli4 mokyklos sklypo esanciame miske, po kelmu, 
rasta sidabrinil! 1637 ir 1680 m. monet11. Straipsnyje is visa aprasyta 13 ivairil! 

606 Lietuvos centrinis valstybes archyvas F. 391. A. 1. Nr. 5157. P. 10. 
607 Ten pat. P. 11. 
608 Ten pat. P 5. 
609 Kultiiros paveldo centro archyvas. F. 1. A. 1. Nr. 133. P. 67a. 
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radimviecill IS surinkt4 senien4 mokykloje buvo ik:urtas muziejus, kur buvo apie 
477 vienetus ivairi4 radini4. Siuo muziejumi ,labai domaujasi ir stengiasi papildyti" 
mokytojai ir gyventojai bei mokiniai. 

Matyt, sis straipsnis buvo tas akstinas, po kurio E. Sneideris buvo pakviestas 
dirbti i Valstybes archeologijos komisijq. Cia jis 1935- 1936 m. kasinejo keliose vietose 
daugiausia senkapius, dalyvavo Paulaici4 bei Nikel4 kapinyn4 tyrinejimuose. 
Detalesni4 si4 kasinejim4 ataskait4 nera, tik trumpi komandiruoci4 ataskait4 uirasai 
ar daikt4 sqrasai. Matyt, E. Sneideris nelabai gerai susigaude archeologini4 
kasinejim4 plonybese ir gerai skirdavo tik kap4 griauCius. GreiCiausiai del sios 
priezasties archeologijos paminkl4 apsaugq patikejus Vytauto Didziojo kulturos 
muziejui, E. Sneiderio paslaug4 buvo atsisakyta. Lietuvos archeologijos istorijoje 
tai epizodinis tyrinetojas, pagal darbo stili4- megejas. 

Kasinejimai 

1935 m. tyrinejo Plinks i 4 (MaZeiki4 r.) dvaro pozemius. 
1936 m. liepos 18 d. karjero suardyto A n c i s k i 4 (Birl.4 r.) kapinyno 

pakrasCiuose, istirtas 28 m2 plotas, kap4 nerasta. 
1936 m. liepos 27-31 d. K elm e s (Kelmes miestas) senkapyje, esanCiame 

P. Ruzgio gatveje, istirta maziausiai 17 griautini4 XV -XVII a. kap4 su geldinemis 
sagtimis, peiliais, ylomis, bronziniais ziedais, monetomis, pasagine sege, lokio nago 
amuletu, akmeniniu galqstuvu, verpstuku ir kitokiomis ikapemis. 

1936 m. liepos 16 d. C y pen 4 (Birl.4 r.) zvyrduobeje tyrinetas nenurodyto 
dydzio plotas, kap4 nerasta. 

1936 m. liepos 17 d. Maris iii n 4 (Birl.4 r.) zvyrduobeje tyrinetas nenurodyto 
dydzio plotas, kap4 nerasta. 

1936 m. liepos 9-13 d. Z,vyrduobes ardomame P u m p e n 4 (Pasvalio r.) 
senkapyje istirtas per 54 m2 plotas, rasta 14 XVI-XVIII a. kap4. 

1936 m. liepos 14- 15 d. Z,vyrduobes ardomame V a b a In ink o (Bid4 r.) 
kapinyne istyre 10 m2 plotq, rado du zmoni4 griaucius su ivairiais VIII-XI a. 
radiniais. 

Svarbiausios publikacijos 

Liskiavos senowi/ Gimtasai krastas. 1934. N1: 3-4. P. 167-174; 1935. Nr. 5. 
P. 199- 203. 
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Pirmasis bandymas sukurti visos Lietuvos muziejq buvo 1919 m. Valstybes 
archeologijos komisijos pradeti rinkti senoviniai daiktai, tarp jl! ir archeologiniai. 
1921 m. sio muziejaus direktoriumi buvo paskirtas P. Galaune.lkiirus M. K. Ciurlionio 
dailes galerijq visi eksponatai (apie 5500 numizmatikos ir 1000 kitl!) buvo jam 
perduoti. Naujai ideja atgime minint Vytauto 600-qsias mirties metines 1930 m. , 
kuomet buvo nusprysta ikurti atskirq istorinio profilio valstybes muziejq. Jo naujam 
pastatui pastatyti buvo paskirta ksl!, Kauno centre skirtas sklypas. 

1936 m. spalio men. 22 d. Respublikos Prezidento Antano Smetonos ir Ministrl! 
Tarybos Pirmininko Juozo Tlibelio pasirasytu istatymu Kaune buvo !steigtas Vytauto 
Didziojo muziejus, kuriame buvo ikurti du muziejai- Karo ir Kulturos. Abiem siems 
muziejams pagrindus dave jau iki tol veiky muziejai: Kauno miesto ir M. K. Ciurlionio 
galerijos - kulturos, Karo - Karo muziejui. 

Kauno miesto muziejaus istakos (!steigtas 1897 m.) jau buvo aptartos anksciau. 
Vadovaujant E. Volteriui jis toliau kaupe ivairius eksponatus. Jame tuo metu buvo 
archeologijos, numizmatikos, liaudies kulturos, paleontologijos, Kauno miesto 
kultliros, paveiksll!, senl! dokumentl! ir kny~ skyriai610 . Sio muziejaus archeologiniai 
eksponatai 1936 m. pateko i Vytauto Didziojo kulturos muziejq. 

Karo muziejus buvo ikurtas 1921 m. V NageviCiaus iniciatyva ir kaupe karinio 
pobudzio eksponatus. IS archeologinil! dalykl! jame buvo paties V Nageviciaus 
kasinejimq metu surinkta medziaga. 

Vytauto DidZiojo kulturos muziejui Kaune buvo pastatyti specialus muziejams 
rumai K. DonelaiCio gatveje, prie buvusios Vienybes aikstes (75 pav.). K. DonelaiCio 
gatves puseje buvo ikurtas Karo muziejus, o V Putvinskio gatves- Kulturos muziejus. 
Karo muziejui vadovavo generolas Vladas NageviCius, o naujai isikurusiam Kulturos 
muziejui - dailetyrininkas Paulius Galaune. Karo muziejus paveldejo iki 1936 m. 
sukauptus eksponatus (76 pav.), o Kulturos muziejus kuresi beveik naujai. Jam atiteko 
tik buvusio Kauno miesto muziejaus rinkiniai ir M. K. Ciurlionio kuryba. 

Vytauto Didziojo kulturos muziejuje naujai buvo ikurti Priesistorinis, istorinis, 
Etnografinis ir Meno (M. K. Ciurlionio kuryba) skyriai. Prie muziejaus buvo dar ir 
Kulturos paminkll! apsaugos bei Rinkiniq prieiiuros skyriai. Vytauto Didziojo 
kulturos muziejus turejo savo administracijq, kuriq sudare mokslinis sekretorius, 
buhalteris, masininkes ir bibliotekininkas. Muziejus turejo savo kurikq, sargus
budetojus ir valytojq, fotografq. 1937 m. buvo isteigta Konservavimo ir restauravimo 
laboratorija. Be muziejaus administracijos, egzistavo ir Muziejaus taryba, kuri buvo 
numatyta ir Muziejaus istatyme. Tame pat istatyme buvo nurodytos direktoriaus ir 
skyriq vedejl! pareigos ir teises. Kulturos muziejus galejo tureti garbes bendradarbius 
ir bendradarbius talkininkus. Apskritai muziejaus darbuotojl! skaicius buvo nedidelis, 

610 SamaviCius R. IS Lietuvos muziejq praeities/ Voruta. 1994 06 21. Nr. 21(159). P. 4. 
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75 pav. Vytauto Didziojo kultUros muziejus 1936 m. (:Zemaityte Z. Paulius Galaune. 
Vilnius. 1988.) 

76 pav. Vytauto Didziojo Karo muziejaus archeologijos skyrius 1937 m. (Vytauto Didziojo 
karo muziejus. Kaunas. 1990. P. 9) 
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bet savo uzdavinius visi vykde gerai ir sqziningai. Veliau muziejaus darbuotoj4 
skaicius ne:lymiai augo, buvo samdomi dailininkai braizytojai, kai kurie sali4 
priziiiretojai, riibininkas. 

1936 m. naujai jsikurusiame muziejuje darbq pradejo: direktorius Paulius Galau
ne, mokslinis sekretorius kompozitorius Viktoras KupreviCius, Prie8istorinio skyriaus 
vedejas Jonas Puzinas, Istorinio skyriaus vedejas Amerikos lietuvis Aleksandras 
Rackus, kolekcionierius ir numizmatas, Etnografinio skyriaus vedejas dailininkas 
Antanas RukStele. Direktorius kartu buvo ir Meno skyriaus vadovas. Iki 1940 m. 
pagrindinis muziejaus mokslinis person alas ir administracija nekito. A Rackui isvykus 
atgal i Amerikq, Istorinio skyriaus vedeju buvo paskirtas numizmatas Povilas Karazija. 
Paminkl4 apsaugos skyriui vadovavo Vladas Prysmantas. Nuo 1937 m. konser
vatoriumi-preparatoriumi dirbo skulptorius Pranas Baleniiinas. Kiekvienas skyrius 
turejo po vienq darbuotojq muziejininkq. Priesistorinio skyriaus muziejininku buvo 
paskirtas tuomet dar studentas Pranas Kulikauskas, Istorinio - istorikas Kazys 
Paunksnis, Etnografinio - studentas Klemensas Cerbulenas. Daugiausia pagalbinio 
personalo dirbo Paminkl4 apsaugos skyriuje. Jame dirbo Vincas Ramanauskas, 
Germana Steikuniene, Balys Lukosevicius ir keli laisvai samdomi muziejininko 
pactejejai. Kiek veliau siam skyriui vadovavo dailininkas Vytautas Kazimieras 
Jonynas, jame dirbo ir dailininkas Vytautas KairiukStis, Halina KairiiikStyte-Jaciniene 
ir dailininkas Vaclovas Rataiskis (Ratas). Daugiausia demesio muziejuje buvo skirta 
ekspozicij4 salems, o administracijai skirtos patalpos buvo labai mazos. Muziejui 
nebuvo numatytos saugyklos ir laboratorijoms skirtos patalpos. Ypac muziejus 
kentejo neturedamas saugykl4. V. NageviCiaus vadovaujamas Karo muziejus dalyb4 
metu gavo didesnt:; muziejaus dali ir reprezentacines sales. Pirminiame projekte 
buvo numatyta, kad Karo ir Kultiiros muziej4 ekspozicija bus bendra. Kilus konfliktui 
del patalp4, abu muziejai atsiribojo vienas nuo kito u:lrakintomis tarp sali4 durimis, 
nepalaike joki4 rysi4. Net tarnautojai negalejo tureti joki4 tarpusavio rysi4. Tai 
buvo dviej4 ambicing4 direktori4 konfliktas, neigiamai atsiliept:;s abiem muziejams 
ir i4 darbui. 

Muziejinink4 atlyginimas buvo a pie 300 lit4 per menesj. Atlyginimus ismokedavo 
reguliariai kiekvieno menesio pirmqjq dienq. Darbq pradedavo 8 valandq, baigdavo 
14 valandq. 12 valandq budavo puses valandos pertrauka, kurios metu tarnautojai 
galedavo uzkqsti. Sestadieniais darbq baigdavo 12 val. Tik kai kq paveldejt:;s is Kauno 
miesto muziejaus bei M. K. Ciurlionio galerijos iki 1938 m. muziejus nupirko visus 
naujus baldus. 

Pirmas ir pagrindinis Priesistorinio skyriaus darbas buvo sutvarkyti esamus rinki
nius, kuri4 pagrindq sudare buvusio Kauno miesto muziejaus rinkiniai. V eli au skyriui 
buvo perduoti Valstybines archeologijos komisijos sukaupta archeologine medziaga. 
Minetuose rinkiniuose buvo ir su archeologija nieko bendra neturinCi4 radini4, jvairi4 
suakmenejusi4 senovini4 mone!4, istorini4 ir net etnografini4 eksponat4. Teko viskq 
per:liureti, sugrupuoti, perduoti kitiems skyriams. Visi archeologijos skyriui perduoti 
dirbiniai gulejo numatytoje ekspozicijos sateje ant grind4. Klasifikuojant medziagq 
teko nelengvas darbas, kuriam vadovavo J. Puzinas. Jis turejo pediureti buvusio 
Miesto muziejaus bylas bei buvusio Valstybines archeologijos komisijos archyvus, 
Tado Daugirdo rankrasCius Universitete bei rinkti zinias is archeologijos literatures, 
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laikrasCi4, furnal4. Tai pareikalavo daug laiko, tad toks darbas baigtas tik 1937 m. 
kovo menesi. Dirbiniai buvo gauti nekonservuoti, ivairiai supakuoti, prisiuti ant 
kartonini4 lenteli4, ivynioti i popieri4 ir kitaip. Dauguma j4 buvo be metrik4. Atrin
kus archeologinius dirbinius, reikejo juos suklasifikuoti, suskirstyti pagal chrono
logijq ir medziagq, paruosti juos konservavimui, moksliniam inventorizavimui, 
busimai ekspozicijai. Eksponatl! inventorizavimui buvo uzsakytos didelio formato 
knygos, kurios buvo iristos kietais virseliais, gale direktoriaus antspaudu ir parasu 
nurodyta, kiek yra knygoje lap4. Pildant grafas, negalima buvo braukyti ar kitaip 
taisyti teksto. Senus numerius, irasius juos i inventoriaus knygq, reikejo nuvalyti. 
Nauji inventoriaus numeriai buvo uzrasomi juodu arba baltu tusu ir padengiama 
laku. Dienos norma buvo inventorizuoti 20 dirbini4. Pries dirbinius inventorinant, 
jie budavo nuvalomi, konservuojami. Tai atlikdavo P. Baleniunas. 

Muziejus turejo savo fotografq, dirbusi pries tai aviacijoje, Timukq. Ilgesniam 
eksponat4 issaugojimui budingiausieji budavo ne tik fotografuojami, bet ir piesiami. 
Tam darbui muziejus samde dailininkus braizytojus. Pirmiausia buvo piesiami tie 
dirbiniai, kuri4 originalo issaugojimas kele probleml!, pvz., zirgl! kamanos, inkrus
tuotos metalais, ar diriai, puosti metaliniais papuosimais. 

Kiekvienais metais skyrius pasipildydavo naujais eksponatais, zmoni4 dovanotais, 
pirktais ar isigytais ekspedicij4 metu. Tiems asmenims, kurie dovanodavo eksponatus, 
budavo isduodami muziejaus padekos kvitai. 1939 m. buvo jau suinventorinta daugiau 
kaip 7000 dirbini4, taCiau apie 3000 dar buvo neinventorizuoti. 

Priesistorinio skyriaus ekspozicijai buvo intensyviai ruosiamasi. Jau invento
rizuojant turimus eksponatus, buvo daroma jl! atranka, sudaroma atitinkama 
kartoteka. Pirmiausia reikejo uzsakyti atitinkamas, ano meto sqlygomis geras, 
modernias vitrinas. Tuo tikslu buvo pasinaudota kaimynini4 sali4 patirtimi. Atsisakyta 
iki tol muziejuose naudotl! horizontali4 vitrinl!. Nutarta uzsakyti statmenas dviej4 
tipl! vitrinas. Statomos prie sienos vitrinos turejo du skydus, sales viduryje- dvigubas, 
is abiejl! pusil! - skydai. Skyd4 aukstis turejo buti zmogaus dydzio, kad apziurint 
eksponatus lankytojui nereiket4lankstytis. Pateiktus vitrinl! projektus turejo patvir
tinti muziejaus Moksline taryba. Jas pagamino SanCiuose buvys ,Metalo" fabrikas. 
Pagal turimas ekspozicijai patalpas buvo pagaminta 20 didelil!, dvigubl! ir 16 mazo 
tipo vitrin4. Faneros skydai buvo aptraukti sviesia naturalia drobe. Vitrin4 apatineje 
dalyje buvo iruostos uzdaros rakinamos lentyneles-stalciai, kuriuose buvo talpinami 
ir saugomi archeologiniai dirbiniai. Priesistorinio skyriaus ekspozicijai buvo skirtos 
dvi gana sviesios patalpos Vienybes aikstes puseje. Mazojoje saleje prie sienl! tilpo 
6 vitrinos, visos kitos tilpo didziojoje saleje. Priesistorinio skyriaus ekspozicijos tikslas 
buvo atkurti seniausiq Lietuvos gyventojl! kultiirq, buiti, paproCius, pagrindinius 
verslus, santykius su kairnynais ir kitus zilosios praeities kart4 gyvenimo aspektus. 
Mazojoje saleje turi tilpti akmens amziaus, didziojoje saleje - visl! kih! laikotarpi4 
budingiausi eksponatai. Suprantama, skyriuje turiml! eksponatl! nepakako. Truks
taml! eksponat4 nutarta paieskoti kituose muziejuose. Tuo tikslu J. Puzinas aplan
ke beveik visus Lietuvoje buvusius krastotyros muziejus ir privacius kolekcionierius. 
Depozito teisemis buvo gauta eksponatl! is Siaulil! ,Ausros" muziejaus, is BirZl!, 
Panevezio, Kedaini4, Kretingos ir kih! muziejl!. IS Biril! krastotyros muziejaus gauta 
nemazai ret4 bronzos amziaus dirbinil!. IS Kretingos muziejaus gauta S. TiskeviCiaus 
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Palangos gintaro !obis, is Kedaini4 muziejaus- senojo gelezies amziaus dirbini4. 
J. Puzinas uzmezge rysius ir su kai kuriais uzsieni4 sali4 archeologijos muziejais. IS 
Tartu universiteto archeologijos kabineto gauta keliasde5imt dirbini4 nuotrauk4 
Lietuvos teritorijoje rast4 dirbini4, is Kionigsbergo ,Prusia" muziejaus gauti Juod
krantes gintaro dirbini4 lobio muliazai. IS pradzi4 ekspozicijai buvo atrinkta apie 
2000 ekspona14, taCiau del vietos stokos buvo eksponuoti 1672 eksponatai. Visi 
eksponatai buvo parodyti laikantis chronologijos ir tipologijos princip4. Pirmq_ kartq_ 
buvo eksponuoti keli titnago dirbiniai is paleolito Iaikotarpio pabaigos (PuvoCiai). 
Nemazai eksponuota kaulo ir rago dirbini4 is mezolito ir vetesni4 Iaikotarpi4. 
Maziausiai eksponat4 tureta is bronzos ir ankstyvojo geldies amziaus. Be paci4 
jranki4, ginkl4 ir papuosal4, buvo paruosta keletas originali4 kap4 modeli4-
preparat4, veliau ill eksponuota daugiau. Tai P. Tarasenkos rastas dvigubas zmoni4 
kapas is Velikuski4 piliakalnio, dvigubas turtingas radiniais vyro ir moters kapas is 
Upytes, degintinis kapas ir jo duobes pjuvis is Eiguli4, veliau ir keletas zirg4 galv4 
su puosniomis kamanomis, zqslais, karci4 jvijomis, balno kilpomis is Grauzi4 bei 
Vedv4 zirg4 kap4. Tie eksponatai daugiausia atkreipdavo lankytoj4 dernesj. Ekspo
zicijos montavimq_ atliko konservatorius-preparatorius Pranas Baleniunas. Visa 
ekspozicija galutinai jrengta 1938 m. pradzioje. 1 ekspozicijos atidarymq buvo 
pakviestas Respublikos Prezidentas A. Smetona, kai kurie ministrai, Kulturos depar
tamento direktorius astronomas A. Juska, kit4 departament4 vadovai, Zymiausieji 
dailininkai, zurnalistai ir visas muziejaus personalas (77 pav.). Ekspozicijq aiskino 
J. Puzinas, kuris Vasario 16-osios proga uz ekspozicijos jrengimq buvo apdovanotas 
Gedirnino ordinu. 

Jau 1937 m. Vytauto Didziojo kulturos muziej4 aplanke 6408 zmones, o 1938 m. 
ill skaicius isaugo iki 10 485 zmoni4. lreng<ts ekspozicijq muziejus pradejo rengti 
savo leidini- metrastj. Nors darbus sutrukde tarybine okupacija, 1941 m. sugebeta 
isleisti pirmqji solid4 tomq, kuriame didzioji straipsni4 dalis (8 iS 11) yra apie 
archeologijq arba jiems artimi. ,Metrastyje" buvo paskelbti ir muziejaus jstatymas 

77 pav. Vytauto Didziojo karo muziejaus Priesistorinio skyriaus atidarymas 1938 m. sausio 
25 d. IS kaires i desintt: valstybes kontrolierius Konstantinas Sakenis, prezidentas Antanas 

Smetana, pavaduojantis ministrq pirmininkq J. Stanisauskas, Jonas Puzinas (Lietuvos 
aidas. 1938 01 26. Nr. 39(13848). P. 1) 
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bei statutas. Muziejaus Priesistorinio skyriaus beveik visa veikla nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpiu (iki 1940 m.) yra issamiai nusviesta ,Metrastyje" talpinamame 
issamiame straipsnyje611 • Priesistorinio skyriaus ekspozicija septintajame desimt
metyje su visu Archeologijos skyriumi buvo perduota Karo muziejui. 

Kita svarbi istatymu numatyta Vytauto Didziojo kultiiros muziejaus darbo kryptis 
buvo senoves paminkl4 apsauga. Muziejuje, palyginti su anksCiau veikusia Valstybes 
archeologijos komisija, si4 darb4 kryptis is esmes pasikeite, nes vel sugrjzta prie 
bandym4 teisiskai reglamentuoti paminkl4 apsaugq612

• Tam priestaravys konserva
torius V. Prysmantas kritikavo muziejiny toki4 projek14 krypti, kol gal4 gale buvo 
atstatydintas. 1938 m. jvairiais kultiiros paminkll! apsaugos klausimais muziejuje 
dirbo 16 zmoni4613 .lstatym4 projekt4 kiirimo darbas is esmes buvo baigtas 1939 m., 
kai rugpjiiCio 25 d. svietimo ministras nusiunte 63 straipsnius turinti Kultiiros pamink-
14 pasaugos istatymq Lietuvos Ministr4 Tarybai ,apsvarstyti ir priimti"614

• Deja, jo 
priemimq sutrukde po keli4 dien4 kilys Antrasis pasaulinis karas ir greitai atsiradusios 
ivairiausios Vilniaus krasto kultilros vertybi4 apsaugos problemos615 • Tam buvo 
parengtas atskiras jstatymas, bet irgi nepriimtas. Vykdant muziejui nelabai deranCiq 
paminkl4 apsaugos funkcijq sekmingiau organizuoti ardom4 archeologijos paminkl4 
tyrinejimai bei :lvalgymai. 1938 m. VDKM suorganizavo :lvalgomqsias vienos dviejlJ 
dien4 isvykas i 35 Lietuvos vietas616 , 1939 m.,- 46 tokias isvykas617 • Muziejaus vykdyti 
ardomlJ archeologijos paminkl4 tyrinejimai plaCiau ap:lvelgti aptariant konkrecill 
archeolog4 veiklq. IS zvalgym4 ir ypac tyrinejim4 muziejaus fondus papildydavo 
ivairiis archeologiniai radiniai. TaCiau muziejinink4 ii:aukimas i archeologinius 
tyrinejimus trukde dirbti kitus muziej4 darb us, pvz., uzsiimti eksponat4 restauravimu. 
Bene taikliausiai Vytauto Didziojo kultiiros muziejaus veiklq kultilros paminkl4 
apsaugos srityje yra ivertinusi N. Kersyte. ,Milziniskos VDKM profesionali4 darbuo
toj4 pas tangos sudare iliuzijq, kad jis- kultiiros paveldo politikos kilrejas. Be valdzios 
skirt4les4, institucines struktilros, paskelbt4 istatym4, VDKM- Lietuvos centrines 
kultiiros paminkl4 jstaigos - statusas buvo formalus"618 • Tokia buvo realybe. 

Svarbiausios publikacijos 
Vytauto Didiiojo KultUros muziejaus metrastis. Kaunas. 1941. T 1. 392 p. XLVIII 

lenteles. 

6
ll Kuprevicius V Vytauto didziojo kultilros muziejaus 1936 XI 1-1939 XII 31 darbl! 
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612 Kersyte N. Vytauto Didziojo kultilros muziejus - Lietuvos centrine kultilros paminklti 

globos jstaiga 1936- 1940 metais I Lietuvos praeitis Vilnius. 1998. T. 5. P. 84. 
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618 Kersyte N. Vytauto Didziojo kultilros muziejus- Lietuvos centrine kultilros paminkll! 

globos jstaiga 1936-1940 metais I Lietuvos praeitis Vilnius . 1998. T. 5. P. 97. 
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JONAS PUZINAS 

Jonas Puzinas (1905 10 01 Svaronyse (Ukmerges r.) -1978 04 14. Cikagoje (JAY) 
yra pirmasis Lietuvos archeologas profesionalas, visq savo gyvenimq iki 1944 m. 
skyrcts vien archeologijai. Jis buvo pirmasis, gavys Svietimo ministerijos stipendijq 
archeologijos studijoms uzsienyje. Tiesa, pagal to meto istatymus stipendijq pradejus 
dirbti reikejo atiduoti, tam skiriant po 10 proc. menesinio atlyginimo, taCiau tokia 
parama buvo biitina. J. Puzinas gime stambiqjq iikininkq Motiejaus ir Barboros 
seimoje. 1994 m. Lietuvos archeologijos draugijos riipesCiu sodybvieteje pastatytas 
memorialinis akmuo. 1912-1914 m. jis mokesi LaiCiq rusq liaudies mokykloje, 1916-
1917 m.- Ukmerges vokieCiq miesto mokyklaje, 1918-1925 m.- Ukmerges gimna
zijoje619, kuriq 1925 m. baigcts makytajavo Ukmerges iydq vidurineje mokykloje. 
Neilgai cia destys lietuviq kalbq, istoja i Kauna universiteta Humanitarini4 makslq 
fakultetq, kuriame studijavo lietuviq kalbq ir literatiirq, lyginamqjq kalbotyrq ir 
pedagogikq. 1925-1928 m. biidamas studentas jis dirba Kauno miesta savivaldybeje. 
Cia dirbdamas rinko medziagq apie Kauno, Siauli4 ir Ukmerges miest4 savivaldybes 
ir 1929 m. paskelbe straipsni ,IS Siauli4 miesto istorijos". Nuo 1928 m. spalia 1 d. 
iki 1930 m. geguzes 1 d. J . Puzinas dirbo Kauna muziejaus sekretoriumi ir kanserva
toriumi. Tuo metu jis ir susidomejo Lietuvos istorija ir archeologija. Muziejuje tureja 
progos pazinti ten esanCiq archealoginy ir kitq muziejin¥ medziagq. Susipazino su i 
Rusijq isveztq muziejiniq rinkiniq sqrasais ir 1929 m. buvo pasiqstas i Maskvq. Cia 
turejo progos pamatyti bent dali isveztq turtq bei dalyvauti derybase deljq grqzinimo, 
deja, nesekmingai. Sava darbais jis atkreipe Prezidenta A Smetonas, kuris buva 
taip pat kilys is Ukmerges apskrities, demesi, ir J. Puzinas buva pasi4stas i Vokietijq 
studijuoti archealogijos. IS pradziq mane studijuoti Kionigsberge, taCiau, patarus 
profesoriui Jurgiui Geruliui, jis isvyka i Heidelbergo universitetq. Studijoms vadavava 
prof. Ernstas Vale. Cia J. Puzinas dar papildomai gilino zinias lyginamojoje 
kalbotyroje ir klasikineje archeologijoje. 1930-1934 m. Heidelberga universitete 
J. Puzinas parase darbq ,Archeologiniai tyrinejimai Lietuvaje ir tautinis atgimimas", 
uz kuri, jam baigus, 1934 m. liepos 5 d. buva suteiktas filosofijas daktaro laipsnis. 

Grjzys i Lietuvq J. Puzinas veikiai (1934 m. spalio 1 d.) tapa Kauno miesto 
muziejaus konservatariumi ir direktoriumi, kuriua isbuvo iki 1940 m. sausio 1 d. 
1936 m., paskelbus Vytauto Didziojo muziejaus istatymq, buvo ikurti du savarankiski 
muziejai: Kultiiras muziejus ir Karo muziejus. J. Puzinas 1936 m. lapkriCio 1 d. tapa 
Vytauto didziojo muziejaus Priesistorinio skyriaus vedeju. Kadangi Lietuvaje tuo 
metu nebuva archealogijas specialistq, J. Puzinui darba tikrai netriiko. Nua 1936 m. 
lapkricio 11 d. iki 1941 m. gruodzio 15 d. jis buva Vytauto Didziojo universiteta vyr. 
asistentas, privatdocentas (nua 1939 m. balandzio 13 d.), docentas (nuo 1939 m. 
gruodzia 15 d.). Cia J. Puzinas pradeda destyti Lietuvos archeologijas kursq bei 
vadovauja archeologijas pratybams, vykdo kasinejimus, raso straipsnius. Lietuvai 
atgavus Vilniq ir i ji perketus Kauna universiteto Humanitariniq makslq fakultetq 
1. Puzinas nua 1939 m. gruodzia 15 d. iki 1942 m. vasario 1 d. tapa Vilniaus 

619 Lietuvos centrinis valstybes archyvas. F. 391. A. 7. Nr. 45380. P. 7. 
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universiteto docentu, nuo 1942 m. vasario 
1 d. - ekstraordinariniu profesoriumi620

. 

1941 m. sausio 1 d. J. Puzinas is Priesisto
rinio skyriaus vedejo pareigl! pasitrauke, nes 
Vilniuje jis buvo isrinktas Archeologijos 
katedros vedeju. 1941 m. sausio 1 d. J. Puzi
nas buvo paskirtas Vilniaus universiteto 
profesoriumi, kurilaikq ejo dekano pava
duotojo ir dekano pareigas, net pavadavo 
rektori4 M. Biriiskq. 

Vokieciams uzdarius Vilniaus universi
tetq, vadovavo pusiau legaliai jo veiklai, 
toliau eidamas katedros vedejo ir dekano 
pareigas. Uz dalyvavimq slaptoje Ryt4 
Lietuvos draugijos veikloje 1942 m. spalio 
1-2 d. buvo gestapo suimtas ir tardomas. 
1944 m. Raudonajai armijai artejant prie 
Vilniaus, J. Puzinas su seima pasitrauke i 
Vakarus, savo turtingq bibliotekq ir butq 
palikdamas profesoriui L. Karsavinui globo
ti. Kuri laikq jis gyveno Vokietijoje, 
patirdamas nemaz4 emigranto varg4 ir 
rupesCi4. Nepaisant to, J. Puzinas aktyviai 

78 pav. Jonas Puzinas su seitna 1936 0119 dalyvavo lietuvi4 pabegeli4 veikloje. Liune-
Kauno <\Zuolyne (NMBRS F 52-145) berge jis buvo lietuvi4 sqjungos skyriaus 

pirmininkas. 1949-1978 m. gyveno JAY, kur 
greta kit4 darb4 uzsieme ir Lietuvos archeologijos tyrinejimais. 1949-1950 m. 
J. Puzinas buvo Filadelfijos lietuvi4 tremtini4 draugifos pirmininkas, 1955-1958 m. 
lietuvi4 bendruomenes tarybos vicepirmininkas, 1969-1972 m. kulturos tarybos 
pirmininkas. Priklause Lituanistikos institutui ir Lietuvi4 fondui, o 1953-1965 m. 
buvo aktyvus ,Lietuviskosios enciklopedijos" darbuotojas. Jai parase per 300 straips
ni4, buvo 14 tom4 redaktorius. JAV jis parase nemazai darb4 apie Lietuvos archeo
logijq. J. Puzinas staiga mire Cikagoje, kur ir palaidotas. 

Jonas Puzinas 1927 m. vasario 26 d. vede Konstancijq Vabalait~. Vaikai Aldona 
(g. 1928 02 19), Algimantas (g. 1932 12 14), Zivile (g. 1938 05 19) (78 pav.). Kaip 
uzimantis nemazas pareigas valstybineje tarnyboje J. Puzinas gyveno pasiturinCiai, 
tad is teV4 paveldetas 47 ha ukis 1942 m. buvo isnuomotas. Mokejo vokieci4, rus4, 
lenk4 kalbas, buvo apdovanotas Vytauto Didziojo 4 Iaipsnio ordinu, buvo korpora
cijos ,Neolithuanija" narys. Kaip zmogus, jis buvo santurus, rimtas, kartais net 
pernelyg grieitas kai kuriuose vertinimuose, taciau sugebedav~s zmoguje iivelgti 
talentus (jaun~4 archeolog4 ugdymas). 

J. Puzino archeologiny veiklq galima suskirstyti i 4 dalis: mokslininko, muzieji
ninko, pedagogo bei archeologin~ emigracijoje. Pastaroji cia nebus apibudinta kaip 

620 Lietuvos centrinis valstybes archyvas. F. 391. A. 7. Nr. 45380. P. 1. 
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iseinanti uz temos chronologijos ribl!, nors tematiskai su ja ir susijusi. Pats J. Puzinas 
buvo labiau link<;:s tyrineti senqji gelezies amziq, nors domejosi ir ankstesnil! 
laikotarpi4 ( akmens ir bronzos) medziaga, kuri iki tal buvo labai menkai tyrineta. 

Kaip mokslininkas, J. Puzinas gavo gerq pasiruosimq Heidelberge, praejo tikrai 
vokiskq archeologin<;: medziagos apdorojimo mokyklq, dalyvavo archeologiniuose 
kasinejimuose Pietl! Vokietijoje Neckaraimerio vietoveje, kur kasinejo v...:.v1 a. 
kapus. Lietuvoje jis dalyvavo E . Volterio ir V NageviCiaus kasinejimuose Dovaino
nyse, Impiltyje. 1935-1944 m. J. Puzinas paruose ir paskelbe daug straipsniq ir 
publikacijl! Lietuvos archeologijos klausimais leidiniuose ,Senove", ,Vairas", , Zidi
nys", ,Naujoji Romuva", ,Jaunoji Lietuva", ,Akadernikas", ,Lietuvos aid as", ,Lietu
viq enciklopedija" ir kt. 1983 m. A Pemkaus sudarytoje J. Puzino darb I.! bibliografijoje 
priskaiciuojama per 150 pozicijl!621

• Nemaza dalis jl! yra populiariis, taCiau netriiksta 
ir mokslinil!. Riba tarp sil! abiejl! straipsnil! grupil! yra labai sqlygine, nes ir popu
liariuose zurnaluose dalis straipsnil! spausdinta su nuorodomis. Pastarieji gali buti 
suskirstyti i archeologijos istorijos, apibendrinamojo pobiidzio bei publikacinius. 

J. Puzinas mokslin<;: archeologin<;: veiklq pradejo nuo praeities tyrinetoj4 darb4 
ivertinimo. Atskiru leidiniu 1935 m. isleistas jo daktaratas , Archeologiniai tyrinejimai 
Lietuvoje ir tautinis atgimimas" (vokieCil! kalba)622

• Trumpesne lietuviska sio darbo 
versija tuo paciu metu paskelbta ,Senoveje"623 • Sio straipsnio pirmame skyriuje apta
riami Peterburgo archeologines komisijos ir Maskvos archeologines draugijos darbai 
Lietuvoje XIX a. pabaigoje, antrame - Peterburgo archeologines komisijos darbai 
XX a. pradzioje, treciame - lenkl! ir vietos tyrinetojl! darbai, o ketvirtame - moksliniq 
draugijl! veikla Vilniuje. ,Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje ir tautinis atgimimas" 
yra 134 puslapil!, jame 6 skyriai, literatiiros sqrasas bei pavardzil! rodykle. Ivade 
pateikiama trumpa Lietuvos istorijos apZvalga, pirmame skyriuje pateikiamos pirmosios 
zinios apie krasto archeologijos paminklus, pradedant XIV- XV a., antrame skyriuje 
iskeliamas romantizmo periodas. TraCiame aptariami realizmo laikotarpio veikejai, 
ketvirtame- archeologiniai tyrinejimai nacionalinio atgimimo laikotarpiu. Penktas skyrius 
skirtas apZvalgai nuo ,Ausros" iki 1905 m. revoliucijos. Paskutiniame- seStame skyriuje 
aptariama Lietuvi4 mokslo draugijos ir lenkl! bei rus4 draugij4 veiklos. Sis J. Puzino 
darbas atskleidZia pilnq archeologinil! tyrinejiml! Lietuvoje iki nepriklausomybes vaiz
dq. Tai pirmoji sistemine Lietuvos archeologijos istorija, tiesa, parasyta su tam tikru 
kryptingumu, t.y. kiek archeologija atliepe lietuvil! nacionaliniam judejimui. TaCiau del 
J. Puzino suminetos faktologijos gausos sis jo darbas lieka vertingas ir dabar. NemaZai 
smulkesni4 straipsnil! jis paskelbe apie tyrinetojus: T Narbutq, dr. J. BasanaviCil!, 
T. Daugirdq, L. K.Sivicki ir kt. Placiausiai ivertinti yra L. K.Svickio nuopelnai Lietuvos 
archeologijai, nes tam pasitaike gera proga - jo astuoniasdeSimtmetis. 

Bene didziausias ir reiksmingiausias J. Puzino darbas buvo 1938 m. isleisti 
, Naujausil! proistores tyrinejiml! duomenys"624

• Darbas buvo parengtas kaip 

621 Puzinas J. Rinktiniai rastai. Chicago. 1983. T. 2. P. 685-688. 
622 Puzinas J. Vorgeschichtsforschung und Nationalbewusstein in Litauen. Kaunas. 1935. 
623 Puzinas J. Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje XIX a. gale ir XX a. pradzioje/ Senove. 

Kaunas. 1935. T. 1. P. 157-188. 
624Puzinas J . Naujausi4 proistorini4 tyrim4 duomenys/ Senove. Kaunas. 1938. T. 4. 

P. 173-303, LVI lenteles, 7 zemelapiai. 
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habilitacinis docento vardui gauti. Tai antras bandymas (po A Spicyno ,Lietuvos 
seniem() susisteminti ir istoriskai interpretuoti visq tuomet zinomq Lietuvos 
archeologiny medziagq. Visa medziaga apivelgiama chronologine tvarka, ivade 
pateikiama trumpa tyrinejim4 apivalga, toliau destoma archeologine medziaga. 
Didziqjq dali archeologines medziagos (bronzos ir gelezies amziai) atsisakyta 
klasifikuoti pagal kulturas, jos likusios tik is akmens amziaus. Bronzos amzius 
vadinamas zalvario amziumi, ir nuo tada zalvaris, nors istoriskai nemotyvuotas ir 
chemijos aspektu klaidingas bronzos sinonimas, ilgam isigalejo Lietuvos archeo
logijoje. Archeologiniai amziai ir smulkesnes jl! dalys siame darbe igavo konkreCias, 
grieitai apibreztas chronologines ribas, kurios nemaza dalimi buvo paimtos is Ryt4 
Prusijos archeologijos ir taip pat be didesni4 pakitim4 isliko iki si4 dien4. Medziaga 
destoma astuoniuose skyriuose. Kiekviename skyriuje aptariami budingiausi tam 
laikotarpiui (senasis, vidurinysis, naujasis akmens amziai, zalvario amzius, prieS 
Krist4, senasis, vidurinis ir naujasis gelezies amziai) paminklai ir radiniai, placiai 
naudojamas tipologinis ir lyginamasis metodas, daromos kai kurios istorines isvados, 
pasitelkiami rasytiniai saltiniai. Darbe placiai naudojama naujausi4 tyrinejim4 
medziaga, iki tol ( nemaza dalimi ir po to) niekur plaCiau neskelbta. Gausiose 
kokybiskose, daugiausia fotografuotinese iliustracijose pateikiami konkretiems 
laikotarpiams buding4 dirbini4 tipai, vienas kitas kasinejim4 vaizdas. Medziaga 
susisteminta 7 paties J. Puzino sudarytuose zemelapiuose, apimanCiuose 1920 m. 
Lietuvq su visu Vilniaus krastu (nera tik paleolito zemelapio, nes tuo metu jam 
nusviesti dar truko medziagos). Siame J. Puzino darbe, praejus daugiau kaip 50 
met4, puikiai atsispindi to meto archeologijos mokslo padetis, fakt4 interpretacija. 
ISnasose nurodyta gausi literatiira, tuomet zinomos radimvietes. IS sio J. Puzino 
darbo turime pilnq vaizdq apie archeologijos mokslo raidq nuo 1918 iki 1938 m. 
J. Puzinas bande pasitelkti kai kuriuos rasytinius saltinius bei kalbinink4 duomenis, 
sprende etninius klausimus. Nauja tai, kad J. Puzinas isskyre vadinamqji gelezies 
amzi4 pries Krist4 ir nesilaike jo skirstymo i HalStato ir La Teno period us. Aptariant 
archeologinius dirbinius, isryskinant j4 pagrindinius gamybos pozymius, keblus buvo 
j4 terminologijos klausimas. J. Puzinas savo darbe ,Naujausi4 proistorini4 tyrinejim4 
duomenys" pirmq kartq sukuria lietuviskq terminologijq, kuriq sudaryti padejo geras 
jo biCiulis, zinomas kalbininkas A Salys. Darbas nenustojo savo mokslines reiksmes 
ir dabar. Tai pirmasis Lietuvos archeologijos vadovelis. Uz si darbq 1939 m. bidelio 
15 d. Kauno universiteto Humanitarinio fakulteto posedyje J. Puzinui buvo suteiktas 
docento vardas. Mokytojams ir krastotyrininkams sis darbas, kiek sutrumpintas, 
buvo isleistas atskirai625

• 

Tarp apibendrinamojo pobudzio darb4 yra keletas parengiamojo pobudzio ar 
populiari4 straipsni4. Dar budamas Heidelbergo universiteto studentas, J. Puzinas 
parase straipsni ,Priesistorine archeologija ir jos tyrimo metodai"626

• Cia pirmq kartq 
Lietuvos archeologini4 tyrinejim4 istorijoje pavartotas zodis ,proistore", kuris veliau 

625 Puzinas J. Lietuvos proistores bruozai/ Naujoji mokykla. T. III. Krastotyra. Kaunas. 
1940. P. 97-139. 

626 Puzinas J. Priesistorine archeologija ir jos tyrimo metodai/ Vairas. 1931. Nr. 7-K P. 422-425. 



UETUVOS ARCHEOLOGIJOS ISTORIJA (iki 1945 m.) 225 

plaCiai isigalejo musq archeologijos literatiiroje. 1935 m. J. Puzinas paskelbe straipsni 
apie bronzos amziq Lietuvoje627 • . 

Atskirai paminetina J. Puzino veikla nustatant lietuvisk'l archeologijos terminij'!. 
Kq cia jis spejo padaryti, matyti is jo spausdintq darbq. TaCiau ne. ma:liau ispudinga 
jo surinkta archeologijos terminq kartoteka -is visa apie 10 000 korteliq su lietuvis
kais, lenkiskais, vokiskais archeologijos terminais628

• Tiek jis buvo surinkys iki 
1944 m., kai sis jo darbas nutruko. Lietuviskq terminq tarp jq - maZiausia. 

J. Puzinas yra parasys daug moksliniq straipsniq, kuriuos galime laikyti publika
ciniais. Paminesime tik svarbesnius. Pirmieji buvo 6 straipsneliai apie Impilties 
piliakalnio tyrinejimus, kuriuose jis pats dalyvavo62

'} . Nuo pat pirmojo ,Lietuviskosios 
enciklopedijos" tomo J. Puzinas rase i siC! enciklopedij'! straipsnelius apie konkrecias 
archeologines vietoves, daugiausia uzsienio salyse. Nuo 4 tomo (1936 m.) tokiq 
straipsneliq paFaS.yta daugiau kaip po 10. Minint Lietuvos nepriklausomybes dvi
desimtmeti, vokieciq kalba buvo isleistas leidinys ,Lietuvos men as ir mokslas", 
kuriame buvoJ. Puzino straipsnis apie archeologinius tyrinejimus Lietuvoje630 . Veliau 
paskelbe du reikSmingus straipsnius apie naujai aptiktus labai retus palaidojimus 
KurmaiCiuose ir Versvuose631 • Tai klasikines, siauros, bet Iabai issamios medZiagos 
publikacijos. 

J. Puzinas dalyvavo tarptautiniuose archeologq ir istorikq kongresuose Osle, 
Rygoje ir Elbinge (Rytq Prusija, dabar Elbliongas (Lenkija). Osle 1936 m. jis tebuvo 
tik klausytojas. Pirmajame Baltijos istorikq kongrese Rygoje 1937 m. rugpjucio 16 
d. J. Puzinas skaite pranesimq ,Archeologiniq tyrinejimq Lietuvoje padetis" vokieciq 
kalba ir ji isspausdino kongreso leidinyje. Straipsnis parasytas vokieCi4 kalba, gausiai 
iliustruotas nuotraukomis ir zemelapiais632 • 1937 m. spalio 19 d. J. Puzinas panasq 
pranesim'l ,Lietuvos naujausiq pridistoriniq tyrinejimq padetis" skaite Elbinge, 
vokieciq proistorikq kongrese. A pie si pranesim'l palankiai atsiliepe Vokietijos oficio
zas ,Tautos stebetojas". ,Mes dziaugiames, kad. Dr. J. Puzinas savo dalyvavimu 
Elbingo suva:liavime prisideda prie tos rusies Europos tyrinejimq, kurie neieidzia 
nei tikrojo moksliskumo, nei nekenkia tautines S<!mones sriciai, o tik nori tarnauti 
tikrosios tyrinetojo dvasios anttautiniams kulturos uzdaviniams"633 • 

J. Puzino kasinejimai taip pat svarbus, nors jie truko trumpai ir didzioji dalis jq 
metu rastos medziagos nebuvo paskelbta. Jis yra kasinejys per 10 kapinynq. Vienas 

627 Puzinas J. Zalvario amzius Lietuvoje/ Gimtasai krastas. 1935. Nr. 3-4. P. 321-328. 
628 Nacionalines M. MaZv)'do bibliotekos RankrasCiJl skyrius. F 52-53. Dezutes 1-7. 
629 Puzinas J. lpiltis istoriniJl tyrim11 sviesoje/ Tautos mokykla. 1934. Nr. 19. P. 359-361; 

Puzinas J. Sis tas is lpilties tyrinejimJl/ Zidinys. 1934. Nr. 10. P. 322-323. 
630 Puzinas J. Litauens Vorgeschichte/ Litauens Werden und Schaffen. Kaunas. 1939. P. 23-30. 
63 1 Puzinas J. Ankstyvojo gelezies amaziaus kapas, surastas Kurmaiciuose, Kretingos 

valse./ Vytauto DidZiojo kultUros muziejaus metrastis/. Kaunas. 1941. T. 1. P. 19-27; Puzinas J. 
Dvigubas IV amz. kapas, surastas Versvuose/ Vytauto Didziojo kultiiros muziejaus metrastis. 
Kaunas. 1941. T. 1. P. 28-42, II-IX lenteles. 

632 Puzinas J. Stand der archaologische Forschungen in Litauen/ Conventus Primus 
Historicum Balticorum Rigae 18-20. VIII. 1927. Rigae. 1937. P. 62-69. 

633 Nezabitauskas A Vokieci11 spauda palankiai ivertino Lietuvos priesistorinius tyri
m!jimus/ Lietuvos aidas. 1937 10 28. 
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pirm4.i4 buvo 1936 m. pavasari tyrinetas Pastuvos senkapis. T4 metq pavasari ties 
Pastuva Nemunas isplove grazi4 II-III a. dirbini4, kurie pateko i Vytauto Didziojo 
kulturos muziejq. Dirbiniai buvo is pirm4.i4 amziq po Kr., todel J. Puzinas ypac juos 
vertino ir ryzosi vietovy patyrineti. Tuo tikslu 1936 m. geguzy, su bureliu studenh! 
atvyko i Pastuvq, kur ties isplaut4 radiniq vieta iskase 24 XVI- XVII a. kapus. Tq 
vietq gyventojai vadino Prancuzkapiais. Ankstesni4 kap4 ar dirbiniq tyrinetoje vieto
veje nerasta. Tai buvo ir pirmoji vieno sio darbo autori4 ekspedicija. 1936 m. rudenj 
J. Puzinas tyrinejo PaulaiCi4 ir Nikel4 kapinynus. Kasinejimuose dalyvavo P. Kuli
kauskas ir E. Sneideris. Buvo tyrinetas bulviarusiais israustas Ziogq kalnas 
PaulaiCiuose ir Nikel4 kapinyno dalis, taip pat ardoma, kaip ir kalnas. Jame sveik4 
kap4 nerasta. Buvo rasta unikali apyranke is II-III a., inkrustuota emaliu ir gelezimi, 
bei daugybe velyvojo gelezies amziaus dirbiniq. Nustatyta, kad Cia buta jau senojo 
gelezies am2iaus kapinyno, kuriame laidota ir velesniais amziais, aptikta pavieni4 
XIV-XVI a. radini4. Nikelq kapinynas buvo irengtas ddiniajame ASvos upelio 
krante. 1936 m. si vieta buvo ariama. Tyrinejim4 apimtis buvo nedidele, istirtas tik 
33m2 plotas, kuriame rasti 3 zmoni4 ir 1 zirgo kapas. 1936-1937 m. J. Puzinas tyrinejo 
SeredZiaus plokStini kapinynq. Thi buvo vienas pirm4.i4 plaCiau tirtq kapinynq. 1936 m. 
buvo istirta 20, o 1937 m. - 26 kapai su idorniornis III-IV a. ikapernis. Buvo aptikti 
ir du degintiniai kapai, greiCiausiai velyvojo gelezies am2iaus. Ypac turtingas buvo 
mergaites kapas Nr. 13. Jos kaklq puose antkakle, 5 apvijos karoliq, ant desines 
rankos 5, o ant kaires 3 bronzines apyrankes. 1937 m. J. Puzinas tyrinejo Purvyn4 
velyvq, degintini, iki tol ndinomq kapinynq. Jo vieta buvo ilgq laikq ariama, todel 
sveikq kap4 nerasta. Rasta daug ziestq puodq sukiq su banguotu, bei paraleli4 
grioveli4 ornamentu, vytines bronzines antkakles fragmentas, daug geleziniq apkal4, 
buding4 zirg4 aprangai. Buvo istirtas 451 m2 plotas ir rasti 164 dirbiniai. Tais paCiais 
metais J. Puzinas vadovavo Eiguli4 (dabar Kauno miestas) idomaus kapinyno su 
degintiniais ir griautiniais kapais tyrimams. IS sio kapinyno buvo imamas grauzas 
miesto statyboms ir buvo butina ji istirti. Pirmieji tyrimai buvo atlikti dar 1935 m. IS 
viso istirta 47 griautiniai ir 4 degintiniai kapai su gausiomis IV-VII a. ikapemis. 
Vienas degintinis kapas paimtas ekspozicijai. 

Net penki kapinynai J . Puzino buvo tyrineti 1938 m. IS j4 paminetinas Grauzi4 
kapinynas, kurio vietoje stovejo ukininko Zilinsko sodyba ir visas plotas apie jq 
buvo ariamas. Atliekant zemes darbus ir buvo aptiktas nezinomas kapinynas. Tais 
metais J. Puzinas su studentais ir bendradarbiais istyre dalj senkapio. Rado 127 
zirgq kapus ir 31 degintini zmogaus kapq. 1938 m. J. Puzinas aptiko daug zirgq 
aprangos, o kape Nr. 54 buvo rasta sidabro lydini4, sidabrine pasagine sege ir 
svarstykliq svareliq. Sio kapinyno teritorijoje veliau rastas sidabro !obis is XI-XII a. 
Kapinynas islaike VI-VIII ir X-XVII a. palaidojimus. 

1938-1941 m. vyko intensyviis archeologiniai tyrinejimai Versvuose ir Sargenuose, 
tuometiniuose Kauno prierniesCiuose. Abu kapinynai aptikti imant grauzq statyboms. 
Versvq kapinyno vietoje po karo pastatyta cementa gamini4 gamykla, o Sargen4 -
uzstatyta gyvenamaisiais namais. Ardomame Versvq kapinyne rasta griautiniq ir 
degintini4 zmoniq bei nedegint4 zirgq kapai. Archeologijos literaturoje nenurodomas 
tikslus istirtq kapq skaiCius, kuris siekia kelis sirntus. Kapuose rasta labai daug ikapi4, 
ginklq, papuosal4, darbo jranki4. Pavieniai kapai issiskyre ikapiq gausumu. Vienas 
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turtingiausiq buvo dvigubas kapas Nr. 197, aptiktas 1939 m. Tai vyro ir moters palaido
jimas. Moters ikapes sudan~ 5 antkakles, 12 apyrankiq, pakabutis su grandinelemis, 
puosnus kaklo papuosalas, sudarytas is ivijq ir dvigubq skardeliq, karoliai, romeniskas 
bronzinis qsotdis. Prie vyro griauciq terasta gelezinis lazdelinis smeigtukas, gelezinis 
ir geldinis imovinis peiliai. Sis kapas placiai aprasytas spaudoje. Versvq kapinyne 
rasta daug zirgq kapq su reta ir puosnia apranga, tokia kaip kamanos, balnakilpes, 
Zvanguciai, skirstikliai. Arti sio kapinyno yra piliakalnis su to paties laikotarpio 
gyvenvietes pedsakais. Siuo metu kapinynas uzstatytas. 1938-1941 m. tyrinetas ir 
Sargenq kapinynas, desiniajame Neries krante, Versvq kapinyno kaimynysteje. Cia 
istirta 343 kapai, 14 zidiniq- ugniavieciq, 3 dideles lauzavietes. Mirusieji cia laidoti 
pradedant II a. ir nedeginti. Kapinyno pakrastyje rasti ir 35 IX-XIII a. degintiniai 
kapai. Pirmuose griautiniuose kapuose aptikta Iabai ankstyvq akiniq ir skydeliniq 
segiq, apvalaus skerspjiivio ir pumpuriniais galais apyranki4, bronziniq ivijiniq 
antsmilkiniq, emalio karoliq, ziedq, smeigtukq ir kt. dirbiniq. IS visa surinkta per 
800 dirbiniq. Uzfiksuotas idomus akmenq dejimas virsugalvyje ir prie mirusiojo kojq. 

1939 m. J. Puzinas tyrinejo tris pilkapynus Rokiskio apskrityje. Bausiskiq 
pilkapyne jis istyre du is astuoni4 III-IV a. pilkapiq. Pilkapiai buvo su dviauksCiais 
akmenq vainikais, deja, ariant suardyti. Antroji pilkapiq grupe buvo Kuoksiuose. Ji 
taip pat buvo labai apnaikinta, islik(( tik 4 apardyti pilkapiai, kurie ir buvo istirti. 
Vienq apardytq pilkapi jis istyre Vaineikiuose. Visuose trijuose pilkapynq tyrine
jimuose dalyvavo R. Volkaite. Tyrinejimq ataskaitas J. Puzinas rasyti nelabai mega, 
taCiau islikusios yra pakankamai informatyvios. 

Del nemazo uZimtumo bei besiplecianCiq kasinejimq nuo 1938 m. J. Puzinas 
daZnai biidavo tik nominalus tyrinejimq vadovas, o praktiskai darbus vykdydavo kiti 
archeologai. Toks buvo kapinynas Rimaisiuose, kur J. Puzinas buvo kasinejimq 
vadovas, bet darbus vykde muziejaus konservatorius P. Baleniiinas. 

Po 1939 m. J. Puzinui daugiau tyrineti laidojirno paminklq nebeteko. Tolesnis jo 
darbas buvo susietas su Vilniaus universitetu, su jaunosios archeologq kartos ugdymu. 
1. Puzinas, dar dirbdamas Kaune, riipinosi nauja archeologq karta, jos ruosimu. Jie 
jau iki 1940 m. isitrauke i archeologinius tyrinejirnus. Tai vienas sios knygos autoriq 
P. Kulikauskas ir R. Volkaite, apie kuriuos daugiau duomen4 - siame darbe toliau. 
Kauno universitete J. Puzinas deste ivairias Lietuvos archeologijos disciplinas: 
Lietuvos proistor((, tyrinejimq istorijq, Pabaltijo ir Europos archeologijq, vede archeo
logines pratybas. Dirbdamas Vilniaus universitete tvarke archeologijos muziejq, 
aktyviai dalyvavo visuomeniniame gyvenime. 1940 m. pirmojoje puseje jis aktyviai 
organizavo studentams ekskursijas i cymiausius Vilniaus ir jo apylinkiq objektus bei 
muziejus. Kai kurie J . Puzino studentq mokymo elementai idomiis ir siandien. 
1937 m. pavasari ekskursijos i Petrasiiinus, Pazaisli, Laumenus ir Pakalniskius metu 
, daryti bandymai gr((zti akmenyje skyl(( ir gauti ugni"634

• 

DidZiuli darbq J. Puzinas nuveike rengdamas priesistorinio skyriaus ekspozicijq 
(79 pav.). Turirnq archeologin(( medZiagq reikejo iterpti i seniausiais laikais Lietuvoje 
gyvenusiq zmoniq istorines periodizacijos remus, suklasifikuoti laikotarpiais, patiks
linti chronologijq. Ekspozicijos pagrindq sudare buv(( Kauno miesto muziejaus ir 

634 Nacionalines M. MaZvydo bibliotekos Rankrasciq skyrius. F 52-79. P. 10. 
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79 pav. Pranas Kulikauskas ir Jonas 
. Puzinas prie archeologijos ekspozicijos 
stendq VDKM Priesistoriniame skyriuje 

1938 m. (Volkaite-Kulikauskiene R. 
Lietuvos archeologijos ugdytojas/ Lietuvos 

mokslas, 1995. T. III. Knyga 7. P. 144) 

Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

Valstybines archeologijos; komisijos rin
kiniai. Tos medziagos neuzteko issamiai 
nusviesti vienam ar kitarn laikotarpiui. 
Tuo tikslu J . Puzinas apianke beveik 
visus to meta Lietuvos krastotyros mu
ziejus (Bidq, Panevezio, Mazeiki4, 
Siauli4, TelsilJ:, Klaipedos, Kretingos ir 
KedainilJ:), pasirupino, kad geriausi ir 
reiksmingiausi eksponatai padet4 
issamiau nusviesti eksponuojamq laik:o
tarpi. IS j4 depozito teise jis gavo reil.J: 
eksponatlJ:, koki4 neturejo Priesistorinis 
skyrius. IS Bir:Z4 ir Panevezio muziej4 
buvo pasiskolinti reti bronzos ir anksty
vojo gele:Zies amzilJ: dirbiniai, is Kretin
gos muziejaus - puikus ir reti gintaro 
dirbiniai ir t.t. Buvo kreiptasi net i Kio
nigsbergo muziej4 ,Prussia", prasant 
padaryti gipsines gin taro dirbini4 kopijas 
is Juodkrantes. Jie buvo gauti ir panau
doti ekspozicijoje. Vytauto Didziojo 
kulturos muziejaus priesistorinio sky

. riaus ekspozicijai buvo skirtos dvi patalpos antrame aukste, is ryt4 puses nuo tuomet 
· ouvusios elektrines. PrieS irengiant ekspozicijq, J. Puzinas buvo komandiruotas i 
Kionigsbeigq, Berlynq, Kopenhagq, Malmi, Oslq, Rygq bei Tartu. Ten esanCiuose 
muziejuose:susipaiino su archeologijos skyri4 ekspozicijomis; j4 isdestymo principais 
ir.metodais beifond4 tvarkymu. Tokia kelione buvo labai naudinga. IS Tartu archeo~ 

· l<:Jgijos kabineto J. Puzinas atsiveze ·riemazai ten buvusi4 Lietuvos archeologinilJ: 
dirbini4 nuotrauk4, kurios ir siuo metu yra Kauno karo muziejaus archeologijos 
skyriaus archyvuose. 

Ekspozicijai irengti buvo pagaminti specialus, pagal tuometinius standartus 
modernus, stikliniai metaliniais remais stendai, kuriuos pagamino Kauno metalo 
gamykla Sanciuose. Atrinkus medziagq, busimi parodos eksponatai buvo konservuoti. 
Siuos darbus atliko skyriaus konservatorius P. Baleniunas, jis ekspozicijq ir su
montavo. Muzi~jaus dailininkai Saulys ir Rastauskis paruose etiketes ir u:Zrasus. 
Ekspozicija buvo irengta laikantis chronologinio ir tipologinio principo. Be iranki4, 
ginkllJ:, papuosal4, keramikos dirbinilJ:, buvo eksponuoti ir keli kap4 modeliai. Toks 
buvo Velikuski4 piliakalnyje rastas dvigubas kapas. Vetiau, ekspozicijq papildant, 
buvo eksponuoj.amas turtingas ikapll.J: Upyteje rastas taip pat dvigubas kapas bei 
Eiguliuose rastas moters kapas, keli .zirg4 galv4 origin alai su idomiais dirbiniais is 
Grauzi4· ir Versv4 kapihyn4 . 

. 1938 m. sausio 25 d. ekspozicija buvo iskilmingai atidaryta. l atidarymq atvyko 
pa:ts Prezidentas A. Smetana, svietimo ministras K. Sakenis ir kiti vyriausybes nariai . 
. Ek;spozicijos atidarymas buvo nufilmuotas, o filmas demonstruojamas Kauno kino 
teatr~ose kaiFsvar:bi4 ivykiq kronika. · 
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Ekspozicija ani ems laikams buvo tikrai gerai irengta. 1. Puzinas ir P. Baleniunas 
parode dideli isradingumq. Pirmq kartq Lietuvoje muziejuje buvo galima susipazinti 
:sn zmoni4, gyvenusi4 Lietuvoje nuo paleolito iki valstybes susidarymo laik4, darbo 
~rankiais, ginkl:ais, papuosalais ir kitu palikimu. Uz sios ekspozicijos irengimq 
J. .. Puzinas buvo :a:pdov.amotas Gedimino ordinu. Pati ekspozicija turejo dideli pasise
ikim.q, buvo gausiai lankoma ekskursij4 ir pavieni4 zmoniq. Per dvejus metus ekspo
zicijq :ap1anke ir iymus ito me to uzsienio sali4 mokslininkai archeologai: profesorius 
K Elilig,dis is Rygos, R. [ndrekas is Tartu, V Sufeldas is Berlyno, Oksensternas is 
Upsallns, ill". K Glogesas is Alensteino ( dabar- OlStinas ), profesorius F. Baluodis is 
Rygos, dr. E. Srurmas is Rygos, dr. H. Jankunas ir H. Kirchneris is Ryt4 Prusijos, 
profesoril.!l5 V. AntonieviOius ir J . Jodkovskis is Lenkijos bei kiti. 1938 m. liepos 4 d. 
prie5istorini skyriq aplanke Kionigsbergo universiteto archeologijos seminaro 
dalyviai, vadovaujami pmfesoriaus dr. Balko von Richthofeno. Seminara dalyviai 
rinkosi mediiagq savo rasomoms daktarinems disertacijoms, is student4 buvo 
L. Kiljanas, J. Hofmanas bei J. Orbanekas. 

J. Puzinas, dirbdamas Vytauto Didziojo kulturos muziejuje ir Vytauto Didziojo 
universitete, savo darbais padejo pagrindq tolesnei Lietuvos archeologijos raidai. 
Jis pirmasis Lietuvoje pradejo rengti archeologus su aukstuoju mokslu, pagal 
naujausius Vakar4 Europos ( daugiausia Vokietijos) archeologijos mokslo laimejimus 
suklasifikavo turimus radinius, parenge svarbiausio istorinio profilio Lietuvos muzie
jaus archeologijos ekspozicijq. 

Kasinejimai 

1935, 1937 ir 1938 m. liepos 11-15 d. E i g u I i 4 (Kauno miestas) karjero 
ardomame kapinyne istirti 4 7 griautiniai ir 4 degintiniai kapai su IV- VII a. ikapemis. 

1936 m. N ike 1 4 (Silutes r.) kapinyne istirtas 33m2 plotas, rasti 3 griautiniai 
zmoni4 su IX-X ikapemis ir 1 zirgo kapas. 

1936 m. gegliZes menesi Past u v o s (Kauno r.) senkapyje istirti 24 XVI-XVII a. 
kapai, rasta ankstesnio laikotarpio atsitiktini4 radini4. 

1936 m. P au I a i c i 4 (Silutes r.) kapinyne istirtas 110m2 plotas, rasti 4 I-III a. 
kapai, suardyt4 VIII-XVI a. kap4 liekanl! ir sio laikotarpio radini"4. 

1936 m. Pent is k i "4 (Kaisiadori4 r.) senkapyje istirti 5 XVII a. griautiniai kapai. 
1936 m. Sere d z i au s (Jurbarko r.) kapinyne istirtas 160m2 plotas, rasta 20 

griautini4, 1937 m.- 26 griautiniai kapai su III- IV a. ikapemis bei 2 degintiniai IX
XII a. kapai. 

1937 m. Po s k a i c i "4 (Raseini4 r.) senkapyje rasti XVI a. griautiniai kapai. 
1937 m. Pur v y n "4 (Trak4 r.) senkapyje istirtas beveik visas jo plotas- apie 

450m2
, rasta XIII-XIV a. degintinil! kapl! su sio laikotarpio dirbiniais. 

1937 m. Sere d z i au s (Jurbarko r.) kapinyne istirtas 160m2 plotas, rasta 20 
griautinil! III-IV a. kap"4. 

1937 m. T a i k u n 4 (Lazdij"4 r.) senkapyje istirti 2 griautiniai XV a. kapai. 
1937 m. Urn e z i "4 (Kedaini4 r.) senkapyje rasta XIII-XIV a. kap"4. 
1938 m. karjer4 suardytame D e I n i c o s (Lazdij4 r.) kapinyne tyrineti 

ivyrduobes pakrasciai, kap4 nerasta. 
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1938 m. geguzes 23 - birZ.elio 14 d. G r au z i q (Kedainiq r.) kapinyne isirtas 
31 sudeginto zmogaus ir 90 zirgq kap4, kuriuose is viso rasta 127 griauCiai. Surinktos 
gausios ikapes, datuojamos VI-XIV a. 

1938 m. geguzes 14-i7 d. tyrineta L e n t a i n i 4 (Kauno r.) piliakalnio 
papedes gyvenviete. 

1938 m. geguzes 18-21 d. R a d i k i q (Kauno r.) kapinyne tyrineti IX-XII a. 
kapai. 

1938 m. birzelio 20-27 d. R i m a i s i q (Panevezio r.) kapinyne istirta 17 
griautiniq zirgq kapq su negausiomis X-XIII a. ikapemis. 

1938 m. geguzes 5-11 d. ir rudeni karjero ardomame V e r s v q (Kauno miestas) 
kapinyne istirta 461 zmoniq ir 320 zirgq kap4, datuojam4 II-XIII a. 

1938 m. kovo 29- balandzio 9, balandzio 24- geguzes 4 d., 1939 m. kovo 14-
balandzio 7 d. - 1941 m. ivyrduobes naikinamame Sarge n q (Kauno miestas) 
kapinyne istirti 343 griautiniai ir 35 degintiniai zmoni4 kapai su gausiomis ikapemis 
ar net visai be jq,14 zidiniq bei 3 lauzavietes. Tyrineti kapai datuojami IX-XIII 
kapai. 

1939 m. rugpjucio 8-10 d. smarkiai suardytame nedideliame B au s i s k i q 
(Piliakalnio) (Rokiskio r.) pilkapyne istirti 2 pilkapiai, rasta suardytq III-IV a. kapq 
liekanq. 

1939 m. rugpjuCio 3-7 d. K u o k s i 4 (Rokiskio r.) pilkapyne istirti visi 4 islik~ 
pilkapiai, rasta griautiniq III-IV a. kap4. 

1939 m. V a i n e i k i q (Rokiskio r.) pilkapyne is keliasdesirnties sampilq 
istirtas vienas pilkapis su V a. griautiniu kapu. 

1942 m. R eke t e s (Kretingos r.) kapinyne istirtas 23m2 plotas, rasti 3 IV-VII a. 
kapai. 

Svarbiausios publikacijos 

Vmgeschichtsforschung und Nationalbewusstein in Litauen. Kaunas. 1935. 134 p . 
Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje XIX a. gale ir XX a. pradzioje/ Senove. Kaunas. 

1935. T. 1. p 157-188. 
Naujaush[ proistorini14: tyrim14: duomenys/ Senove. Kaunas. 1938. T. 4. P 173-303, 

LVI lenteles, 7 zemelapiai (isejo ir atskiru 131 p. atspaudu). 
Ludwik Krzywicki-badacz grodzisk litewskich! Ludwik Krzywicki. Praca zbiorowa 

poswificona jego iyciu i tworczosci. Warszawa. 1938. S. 135-138. 
Stand der archeologischen Forschungen in Litauen/ Conventus primus historicum 

Balticorum Rigae. Riga. 1938. P 62-69. 
L. Krzyvickis, Lietuvos piliakalni14: tyrinetojas (80 metL{ sukaktuviLf: proga)/ Lietuvos 

praeitis. Kaunas. 1940. T. 1. Sqsiuvinis 1. P 352-358. 
Ankstyvojo gelezies amiiaus kapas, surastas KurmaiCiuose, Kretingos valse./ Vytauto 

Didziojo kulturos muziejaus metrastis/ Kaunas. 1941. T. 1. P 19- 27 (ir atskiras 
atspaudas). 

Dvigubas W ami. kapas surastas Versvuose/ Vytauto Didziojo kulturos muziejaus 
metrastis/. Kaunas. 1941. T. 1. P 28-42, II-IX lenteles (ir atskiras atspaudas). 
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ARCHEOLOGIJOS DRAUGAI 
Iki 1940 m. Lietuvoje buvo nemazai zmoniq, kurie privaCiai rinko ar net slaptai 

kasinejo ivairius archeologijos paminklus, dazniausiai kapinynus ar pilkapius. Kai 
kada tokie kasinejimai budavo gerai organizuoti: pvz., kasdavo kaimo bernai ar 
mokyklq mokytojai su mokiniais. Dalis trumpq zinuciq apie tokius ,tyrinejimus" 
patekdavo i spaudq arba iki musq dienq isliko archyvuose. Pvz., 1925 m. kelis pilkapius 
Pajuosteje kasinejo Panevezio draugija gimtajam krastui tirti, kelis- kolekcionierius 
K. Sulga635

. Vienas is sios knygos autoriq gerai prisimena, kad Vytauto Didziojo 
kulturos muziejuje buvo placiai kalbama apie tokius ,lobiq ieskotojus" Siaures vakarq 
Zemaitijoje, kurie archeologinius radinius gabendavo net i Latvijq. Tokie kasinejimai 
is esmes buvo archeologijos paminklq ardymas, nepaliekant jokiq detalesni4 ziniq 
ir pametant net radinius.ldomu tai, kad jais tiZsiimdavo net ir zinomi to meta Lietu
vos mokslininkai. Taip 1924 m. Pasusvio (Kedainiq r.) kapinynq kasinejo I. KonCius636

• 

Tarp vietos ,tyrinetojq" buvo keletas, kurie paliko busimiesiems archeologams 
daugiau. Plungeje gyveno kolekcionierius entuziastas vietos virsaitis Leonas 
KUMSLYTIS (g. a pie 1900 m. ), kuris turejo nemaZq archeologini rinkini, kuri vienam 
sios knygos autoriq teko matyti. Tai radiniai is Jazd4, Nausodzio ir kitq artimesniq 
Plungei vietq. Tie rinkiniai veliau pateko i ZemaiCi4 ,Alkos" muziejq. L. Kumslytis 
, Gimtajame kraste" yra spausdincts kelis straipsnelius apie artimus Plungei pilia
kalnius. Tai vertinga informacija. 

Svarbiausios publikacijos 
Gondingos senoves liekanos/ Siauli~t metrastis. Siauliai. 1933. Nr. 4. P 24-36. 
Plunges miesto senoves liekanos/ Siauli~{ metrastis. Siauliai. 1933. Nr. 4. P 36-42. 
Staneli~t senoves liekanos/ Gimtasai krastas. 1934. Nr. 1. P 46-47. 
Lieplaukio pilale/ Gimtasai krastas. 1934. Nr. 3-4. P 186-187. 

1935 m. Banduzi4 kapinynq (Klaipedos miestas) tyrinejo Klaipedos krasto ir 
miesto muziejaus vedejas, Klaipedos mokytojq seminarijos destytojas Emilis 
Martynas NAUBURAS (g. 1898 02 05 Laugaliq k. (Silutes r.) . Pagal issilavinimq jis 
buvo pedagogas, 1921 m. baige Klaipedos mokytoj4 seminarijq, 1927-1934 m. pats 
mokytojavo sioje seminarijoje. 1934-1939 m. E. Nauburas buvo Klaipedos krasto 
pedagoginio instituto lektorius, 1940-1944 m. - Sventosios gimnazijos Pal~mgoje ir 
Kretingoje direktorius. 1944 m. jis pasitrauke i Vakarus, nuo 1949 m. apsigyveno 
JAV, kur dalyvavo visuomenineje-kulturineje veikloje. Banduziuose kasinejama buvo 
isilgai kapinyno rytq-vakarq kryptimi, rasta mirusiqjq deginimo vieta, akmenq, 
turtingas vyro kapas, kuriame jis palaidotas kartu su zirgu637

• E. Nauburas dar yra 
tyrinejcts kapinynus Dvyliuose ir Labrenciskeje638

• 

Kasinejimai 
1935 m. B an d u z i 4 (Klaipedos miestas) kapinyne rasti keli griautiniai ir 

degintiniai geldies amziaus kapai. 

635 Lietuvos TSR archeologijos atlasas. Vilnius. 1977. T. 3. P. 77. 
636 Ten pat. P. 85. 
637 Stankus J. Banduzil.} kapinynas/ Lietuvos archeologija. Vilnius. 1995. T. 12. P. 4-5. 
638 Elertiene B. Klaipedos krastotyros muziejus. Klaipeda. 1975. P. 3. 
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80 pav. Antanas Namikas 
(Balciiinas S., Kuliesiene V 

Uzpaliai miis4 svajoni4 krastas . 
Vilnius. 1999. P. 288) 

Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

Kazkiek archeologu gali buti laikomas ir 
mokytojas Antanas NAMIKAS (1887 10 10 
Lygamiskio k., Utenos r. - 1980 12 30 Kaune) 
(80 pav.). Jis gime vidutinio ukininko seimoje, 
mokesi Palangos progimnazijoje, Kauno kunig4 
seminarijoje, Vilniuje islaike egzaminus moky
tojo teisems, studijavo Maskvos archeologijos 
institute, kur 1917 m. baige istorijos-archeo
logijos skyri4. Cia jis parase disertacini darbq 
,Lietuvos didziosios kunigaikstystes nelaisvo 
ukio istorijos medziaga"639 , kuri apgyne 1918 m., 
gaudamas diplomuoto archeologo laipsni. Nuo 
1908 m. A Namikas mokytojavo ivairiose mo
kyklose, veliau 11 met4 buvo Utenos apskrities 
pradzios mokykh-! inspektorius. Karo metais jis 
mokytojavo, pokario metais istremtas i TSRS, 
sugriztes is tremties 1,5 m dirbo Sal4 zemes ukio 
technikume, kur isejo i pensij q. A N amikas rinko 
medziagq apie Uzpalius, Utenq, turejo 3400 tom4 
lituanistinte-istorinte bibliotekq, kuri zuvo 1944 m. 
jo namuose. Budamas tremtyje 1947-1949 m. 
isverte Hermano Vartberges kronikq. A Na
mikas buvo ne tik pirmas diplomuotas (tik neka

sinej((s ir archeologijoje nedirb~s) nepriklausomos Lietuvos archeologas, bet ir Utenos 
krastotyros muziejaus ikurejas. 

81 pav. Stasys Lickiinas (Mazeiki4 
krastotyros muziejus) 

Stasys LICKONAS (1884 12 12 Zemakje 
(Mazeikitt r.) - 1944 03 28 Mazeikiuose) 
zinomas kaip krastotyrininkas (81 pav.). 
Baige Liepojos gimnazijos 6 klases, tarnavo 
paste Latvijoje ir Rusijoje. 1919 m. griz~s i 
Lietuvq, mokytojavo Ketunuose, Mazei
kiuose, tarnavo mokesCitt zinyboje, savival
dybeje. 1930 m. rugsejo 30 d. ikure Mazeiki4 
,Alkos" muziej4, kuriam vadovavo iki mir
ties . 1930 m. redagavo muziejaus vardu leis
tq ,Senov~". Spaudoje yra paskelb~s kelis 
straipsnelius apie Mazeiki4 apskrities ar
cheologijos paminklus. 

Svarbiausios publikacijos 
Mazeikilf: apskrities piliakalniai/ Gimtasai 

krastas. 1934. Nr. 1. P 49-51. 
Mazeikilf: apskrities Alkos kalnai/ Gimtasai 

krastas. 1934. Nr. 3-4. P 185-186. 
639 "MarepHaJihl K 11CTOpl111 HeCB060.!(HOTO X035THCTBa BeJrnKOTO KHIDKeCTBa JlHTOBCKOTO" 
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ELISONA'S Jurgis (1889 08 04 
Aukstadvario dv:are ( dabar AukstaiCiq k., 
Kupiskio r. -1946 01 04 Visbadene (Vokie
tija) buvo ~v:ai.Tiapuse asmenybe, zinomas 
daugiau kaip pool:agogas, zoologas ir tautoty
rininkas (82 pav..). Jis buvo svedq kilmes. 
1901 m..J. Elisonasmokesi Rygos gimDazijoje, 
1901-1'907m.. Panevezio realineje mokykloje, 
1908 m. b.al;ge Ps~ovo realiny mokyklq, 1900-
1915 m. :stuilijavo Peterburgo uDiversiteto 
Fizikos-matematikos fakultete, kur baige 
gamtosskyriq.1915-1917 m. jis dirbo Rusijos 
arrnij,oskaro aviacijos meteorologijos skyriuje. 
191'8m. .l E!.isonasgqzo Lietuvon, dirbo kariuo
menes aviacijm; mokykloje, 1919-1925 m. -
PallileVtezio gi.mnazijoje mokytoju, veliau iki 
19.2:9 m..- .inspekl:oriumi, DUO 1929 m. direk
tori:avo Kedaini.q i.r !Panevezio mokyklose, Duo 
1924 m. buvo Dotnuvos zemes ukio akade-

82 pav. Jurgis Elisonas (Petruliene A. 
IS Panevezio muziejaus istorijos/ Balt\1 

archeologija. 1995. Nr. 1(4). P 25) 
mijos dooentas. 1940 m. buvo trumpam suim

tas, sedejo Panevezio kalejime. IS jo J. Etisonas paleistas suluosintas tardymq metu. 
1942-1944 dirbo Mokslq Akademijoje. 1944 m. traukdamasis is Lietuvos i Svedijq, 
pagautas vokieCi4, sedejo Rygos kalejime. Palaidotas Vtsbadene. Zmona Ona mire 
kiek veliau. Vaikai Gra:lina ir Saulius persikele iJA V.: Kr:aStotyra J. Elisonas susidomejo 
anksti. Jis buvo Lietuviq mokslo draugijos narys ir bendradarbis, nuo 1923 m. birzelio 
2 d. - Valstybes archeologijos komisijos bendradarbis, veliau Kultliros paminklq ap
saugos jgaliotinis Panevezio apylinkems. 1923 m. rudenj Panevezyje J. Elisonas 
jsteige Gimtajam krastui tirti draugijq, kurios pirmininku buvo iki 1940 m. 1925 m. 
sausio 18 d. jis suorganizavo Panevezio muziejq, 1942- 1944 m. buvo sio muziejaus 
vedejas. Nuo 1935 jis labiau domejosi ir dirbo tautosakos srityje.l archeologijos istorijq 
J. Elisonas jejo kaip gaDa issamaus lokaliDio ( daugiausia PaDevezio apskrities seDo
sios vietos) archeologiDio atlaso kurejas. PaDevezio gimnazijos moksleiviq surinktas 
zinias jis minimaliai susistemino ir publikavo. Sis darbas pasirode pries P. Tarasenkos 
knygq, ir jame pateikta informacija yra platesDe. 

Svarbiausios publikacijos 

ArcheologiniLf: ir siaip jdomiLf: tiek Panevezio apskrities, tiek kilLf: artimLf: apylinkiLf:, 
viet!{ sqrasas, kurj yra surink~ Panewiiio valstybines gimnazijos mokiniai/ Svietimo 
darbas. 1925. Nr. 4. P 304-332; N!: 5. P 434- 458. 

Karolis MEKAS (1906 1113 AukStelkq k. (Radviliskio r.)- 1993 01 02 Kaune) 
jaunysteje buvo perspektyvus archeologas, taciau tokiu tapo tik brandaus amziaus. 
Gime jis 26 ha valdziusio valstiecio seimoje, kur augo 3 jaunesni broliai. 1926 m. 
baige Kedainiq gimnazijq, jstojo i Kauno uDiversiteto Humanitariniq mokslq 
fakulteto istorijos skyriq. Nuo 1931 m. geguzes menesio pradejo dirbti Kauno miesto 
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muziejuje konservatoriumi. 1931-1934 m. talkino E. Volterui kasinejant Kauno pili, 
Dovainoni4 pilkapius, V NageviCiui- Apuoles ir Impilties piliakalnius. E. Volterio 
iniciatyva 1934-1939 m. jis Upsaloje ir Stokholme (Svedija) studijavo etnologijq, 
apgyne daktaratq apie Iietuvi4 gyvenamqji namq. 1939 m. grizys i Lietuvq K. Mekas 
dirbo Svietimo ministerijoje, nuo 1941 m. geguzes 15 d. - Etnografinio muziejaus 
Vilniuje vedeju. 1945 m. pasitrauke i Silutes apylinkes, kur dirbo iikio darbus. I 
archeologijq grifys 1955 m. kasinejo Lietuvos pilis ir Kauno senamiesti iki isejimo i 
pensijq 1984 m. Palaidotas Kaune, Romaini4 kapinese. 

K. Mekas parase keletq populiari4 straipsneli4 apie archeologijos paminkl4 
apsaugq, atskirus paminklus. A. Tautaviciaus sudarytoje K. Meko bibliografijoje 
toki4 nurodomi 9640

• Tarpukario laikotarpiu jis labiau domejosi kultiiros paminkl4 
apsauga, 1931 ir 1934 m. dalyvavo kursuose paminkl4 registracijos ir apsaugos klausi
mais Svedijoje, mokejo sved4 kalbq. 1931 m. kursuose, vykusiuose Stokholmo 
nacionaliniame muziejuje, paskaitas apie viking4 laikotarpi Baltijos jiiros regione 
skaite B. Nermanas, a pie akmens-bronzos laikotarpio senienas- N. Obergas. Savaity 
seminaro dalyviai kasinejo Vendelio bei Hagos kapinynus. Kursuose skaitytos ir 
paskaitos apie muziejus: eksponat4 inventorizavimas, eksponavimas, saugojimas 

83 pav. Peliksas Bugailiskis 1940 m. 
(Bugailiskis P. Gyvenimo vieskeliais. 

Siauliai . 1994. P. 482. Pav. 48. S. lvanausko 
fotonuotrauka) 

( tuomet vadintas magazinavimu ), senie
ll4 atliejimas is gipso, konservavimas641

• 

Teisininkas Peliksas BUGAILISKIS 
(1883 12 30 Juodziiin4 k. (Kupiskio r.)-
1965 10 27 Vilniuje) archeologijai nusi
pelne kaip Siauli4 krastotyros draugijos, 
globojusios ,Ausros" muziej4, steigejas, 
leidini4 ,Siauli4 metraStis" (1930--1938 m. , 
5 tomai) ir , Gimtasai krastas" (1934-
1944 m., 32numeriai) redaktorius (83 pav.). 
Siuose leidiniuose buvo paskelbta ne
maiai svarbi4 archeologijos straipsni4 
(, Gimtajame kraste"- 29 straipsniai642 ). 

Dar vienas ne archeologas, taciau 
archeologijai savotiskai reiksmingas 
irnogus buvo Balys BURACAS (1897 0118 
Sidabriuose (Radviliskio r.) - 1972 07 28 
Kaune) (84 pav. ). Pagal :erofesijqjis buvo 
mokytojas, veliau dirbo Siauli4 ,Ausros" 
muziejuje konservatoriumi, laikrasCi4 
fotografu. B. Buracas jau nuo 1915 m. 
pradejo fotografuoti Lietuvos kaimq. 

640 TautaviCius A Karolis Mekas/ Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje 1992 ir 1993 metais. 
Vilnius. 1994. P. 353. 

641 Nacionalines M . Maivydo bibliotekos RankrasCi4 skyrius F. 154-86. P. 2. 
642 Milius V. ,Gimtojo krasto" (1934-1943) bibliografija. Vilnius. 1996. P. 10-12. 
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84 pav. Balys Buracas fotografuoja Eiguli~ piliakalni (Navickiene 0 . Krastotyros 
veteranas/ Muziejai ir paminklai. Vilnius. 1966. P. 35) 
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Daugiausia jo prieskarini4 nuotrauk4 daryta 1929-1940 m. Jaikotarpiu. Apie 1940 m. 
B. Buracas turejo 18 000 negal:yv4 bei 16 567 pozil:yv4, kurie visi buvo kokybiski, su 
metrikomis. Nors daugiausia jo nuotraukq yra etnografinio pobudzio643

, taCiau 
archeologijos istorijai B. Buracas svarbus kaip pirmasis Lietuvos piliakalni4 vaizd4 
fiksuotojas. Jo padaryti keli simtai piliakalniq nuotraukq yra dar maiai archeolog4 
panaudotas saltinis. 

Atskira Lietuvos archeologijai nusipelniusiq zmoniq grupe yra kitq sriCiq moks
lininkai, kurie kailiek tyrinejo ir archeologinl( medziagq. 

Albina LIDEIKYTE-SOPAUSKIENE (g.1904 m. Rai4 k. (Siauli4 r.) pagal pro
fesijq botanike, baigusi Siauli4 gimnazijq, o 1929 m. - Kauno universiteto Mate
matikos-gamtos fakultetq, dirbo sio universiteto Botanikos katedroje laborante, 
nuo 1943 m. - vyr. asistente. Ji tyrinejo iskastini4 jav4 grudus. 

Svarbiausios publikacijos 
Javai is Lietuvos piliakalniLf: I VDU Matematikos-gamtos fakulteto darbai. 1935. 

T. IX sqsiuvinis 2. P 133-139. 

Gydytojas antropologas Jurgis ZILINSKAS (1885 04 23 Januskoniuose (Radvilis
kio r.)- 1957 03 15 Voterberyje (JAV), 1912 m. baigl(s Tartu (Estija) universitetq, 
dirbo gydytoju Vilniuje, Siauliuose, Kaune, prisidejo prie Kauno universiteto 
Medicinos fakulteto ikurimo, jame ikure Anatomijos muziej4. 1922 m. tapo 
profesoriumi, nuo tada iki 1940 m. buvo universiteto Anatomijos katedros vedejas. 
Nuo 1940 m. jis deste Vilniaus universitete, 1944 m. pasitrauke i Vakarus. Nepriklau
somoje Lietuvoje J. Zilinskas buvo iymiausias antropologas, dirbl(s ir su iskastiniais 

643 Navickiene 0. Krastotyros veteranas/ Muziejai ir paminklai. Vilnius. 1965. P. 34. 
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zmonil.J: kaulais. Svarbiausias jo archeologinis darbas yra kaukoli4 is Resketos (Tel
sill: r.) bei Kirsnos (Marijampoles r.) analize644

• Jame plaCiai apibudinamos abi 
kaukoli4 radimvietes, isanalizavus j4 kraniometrinius duomenis, daroma isvada, kad 
mezolite Suvalkijoje gyventa ilgagalvil.J:, neolite Zemaitijoje- trumpagalvi4 zmoni11. 
,Ryt4 Baltijos zmoni4 grupe (Ryt4 Baltijos rase) yra kilusi is jaunojo paleolitikumo 
recentl.J:, panasi4 i aurignacines rases zmoni4 ainius"645

• V eli au pasirodziusi kita 
J. Zilinsko knygele ,Lietuvil! proteviai" yra daugiau populiaraus pobudzio, nors ir 
turinti mokslini pagrindq. Joje, remiantis ankstesniais bei aplinkiniq hast11 
tyrinetojais, ban do rna aiskinti lietuvi4 kilrny ir raidq nuo seniausi4 laik4 iki dab:arties. 
Si darbq galirne laikyti archeologines pakraipos :antropologijos populiarizacija. 

Svarbiausios publikacijos 
Akmens periodo (mesolithicum-neolithicwn) Z,JF11Vpts Zemaitijoj ir Suvalkijoj. Jo 

kilme irjojo raida. Kaunas. 1931. 36 p. 
Lietuvi11: proteviai. Kaunas. 1937. 144 p. 

Istonirkas :.arr:.cheografas Konstantinas JABLONSKIS {1'892 08 23 Jelgavoje (Latvi
ja)- 1960 07/2:8 V.i<Lniuje) .su archeologija susijys ne tik kaip 1930-1934 m. Valstybes 
archeologijos Jk!omris-ijo.s pirmininkas. Tai zymaus kabi..nm!k!o Jono Jablonskio sunus, 
1911-1916 m. s!ffiiilijawtts Maskvos universiteto Teise.s falk:ill1tete. Nepriklausomoje 
Lietuvoje jis tapo viel'llJll iymiausil.J: archyvistl.J: bei istorikq. Nuo 1935 m. deste Kauno 
universitete, nuo 1941 m. iki mirties dirbo Lietuvos istori.jos institute. Uz nuopelnus 
istorijos mokslui 195:6 m. tapo akademiku. K. Jablonskis archeologija kazkiek 
domejosi dar nuo srudiijq universitete laikl.J:. Mazdaug nuo 1939 m. jis pradejo rinkti 
akmens aillZiaus radi.nius'646 • Pirmiausia isvaikSCiotos Kauno Panemunes apylinkes, 
Lietuvai atgavus Viilniq - ir Paneriai, pradetas ivalgyti Varenos rajonas. Akmens 
amziaus radiniq paieska K Jablonskiui buvo laisvalaikio praleidirno forma. IS surinktl.J: 
dirbini4 suformuota di.dZi.u1e jl.J: kolekcija647

, kuri yra gerai dokumentuota ir tapo 
svariu pagrindu jo dukros R. J ablonskytes-Rimantienes akmens amziaus studijoms. 
Keliones, ieskant akmens amziaus paminkll!, tarp kuri4 retsykiais pasitaikydavo ir 
velesniq epoch4 radini4, K Jablonskis fiksuodavo dienorasCiuose648

• IS viso jis yra 
suradys 464 akmens amiiaus gyvenvietes bei stovyklavietes649

• Jos is esmes pakeite 
Lietuvos apgyvendinimo akmens amziuje zemelapi. 

Povilas KARAZIJA (1887 04 29 Mazgeliskyje (Kupiskio r.- 1955 11 28 Kaune) 
zinomas daugiausia kaip numizmatas (85 pav. ), taCiau jo tyrinejim4 objektas- seniau
sios Lietuvos monetos - glaudziai susijys su archeologija. Lietuvos archeologijos 
istorijai jis nusipelne paskelbdamas didziausiq Lietuvos lobi, rastq 1930 m. Vilniaus 
priemiestyje Rybiskese, bei porq lobil! su ankstyvosiomis Lietuvos monetomis. 

644 Zilinskas J . Akmens periodo (mesolithicum-neolithicum) zmogus Zemaitijoj ir 
Suvalkijoj. Jo kilme ir jojo raida. Kaunas. 1931. 

645 Ten pat. P. 35. 
646 Merkys V Konstantinas Jablonskis. Kaunas. 1991. P. 138. 
647 Radiniai saugomi Lietuvos nacionaliniame muziejuje. 
648 Jie saugomi R. Rimantienes asmeniniame archyve. 
649 Merkys V Konstantinas Jablonskis. Kaunas. 1991. P. 140. 
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85 pav. Povilas Karazija (SmilgeviCius V 
Numizmatas Povilas Karazija/ Baltll 
archeologija. 1995. Nr. 2(5). P. 25) 

Svarbiausios publikacijos 
1930 m. Vilniaus !obis/ Lietuvil.f: tauta. 

Vilnius. 1932. Knyga IV. Sqsiuvinis 3. P 434-
458, 8 lenteles. 

1930 m. Vilniaus !obis. Vilnius. 1932. 
39 p. XXXIX lenteles. 

Aluonos-Skleril.f: ir Kntminh{ monetl.f: 
lobiai/ Vytauto Didiiojo kulturos muziejaus 
metrastis. Kaunas. 1941. T. 1. P. 65-134. 
VIII lenteles (ir atskiras atspaudas). 

Nepriklausomos Lietuvos laikais jos 
senoves palikimu pradejn dometis ir jq. ! 
platesny moksliny apyvarhJ: itrnukti tymus 
uzsienio salil! mokslininkai. Tai tapo 
galima suintensyvejusiq tyrim!jiml! darbl! 
pacioje Lietuvoje d!eka. Kai kurie tokie 
mokslininkai buvo pamineti sioje knygoje, 
kalbant a pie Le:oojos (Vilniaus krasto) 
bei Rytl! Prusij;os (Kiaipedos kra5to) ar
cheolog4 darbus. TaCiau yra pora archeo
log4, kuril! inddis paiymetinas atskirai. 

Su Lietuva kaZkiek susijys ir Zymus Svedijos archeotogas Birgeris NERMANAS 
(Birger Nerman) (1888 10 06 NorCiopinge- 1971 08 22 Stokholme) (86 pav.). Jo 
tyrinejiml! tema buvo tautl! kraustymosi ir vikingl! laikai Siaures Europoje. 1913 m. 
B. Nermanas apgyne disertacijq, 1919 m. tapa docentu, 1923-1925 m. profesoriavo 
Tartu (Estija) universitete, 1938-1954 m. buvo Valstybinio istorinio muziejaus Stok
holme direktoriumi.l Lietuvqjis pirmq kartq atvyko 1929 m. is Gruobinios (Latvija), 

86 pav. Birgeris Nermanas ir Vladas Nagevicius Apuoles piliakalnio kasinejimq metu 
(SAM inv. Nr. T- N-2900) 
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kur 1929-1930 m. tyrinejo viking4 1aiktt pilkapynq. P1aciausiai B. Nermanas 1931 m. 
rugpjucio 5- rugsejo 2 d. su 4 asistentais kasinejo Apuoles (Skuodo r.) piliaka1ni bei 
kapinynq, esanti kitapus Labos upes, jau Sarkes kaimo 1aukuose, kur rado griautiniq 
bei degintinitt ge1dies amziaus kaptt. 

Kasinejimai (Lietuvoje) 
1931 m. A p u o 1 e s (Skuodo r.) kapinyne istirtas 53,7 m2 p1otas, rasti 8 X-XIII a. 

kapai, atsitiktinitt ge1dies amziaus dirbini4. 
1931 m. A p u o 1 e s (Skuodo r.) piliaka1nyje istirtas 149m2 plotas, rasti 

I tukstantmeCio - II tukstantmecio pradzios ku1turiniai s1uoksniai su ivairiais radi
niais, daugiausia keramika. Papedes gyvenvieteje i P nuo piliakalnio iskasti 3 surfai 
(3 m2 p1otas), rastas iki 30 em storio ku1tlirinis sluoksnis. 

Zymiausias tarpukario laik4 Estijos archeo1ogas Haris MORA (Harri Moora) 
(1900 03 02 Ehavereje (Tartur.)- 1968 05 02 Ta1ine) rase apie Lietuvq Pabaltijo 
(Latvijos) kontekste. Nemazai archeo1ogines medziagos is Lietuvos panaudota jo 
vokieci4 kalba parasytame darbe apie Latvijos ge1ezies amzi4, ypac antrojoje jo 
dalyje. Sis placiai archeo1og4 naudotas darbas pristate Lietuvos archeologiny 
medziagq Europos archeologams. Juo placiai remesi ir Lietuvos archeologai. 

Svarbiausios publikacijos 
Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Ch. Tartu. 1929. Teil I. Die Funde. 194 p.; 

Tartu. 1938. Teilll. Analyse. 749 p. 

Visi sie zmones vienaip ar kitaip prisidejo prie Lietuvos archeologijos raidos. 
Tegu kiekvieno j4 in delis buvo mazas, taCiau visumoje jis jau buvo juntamas. Dauge1is 
Cia paminet4 asmen4 buvo tarsi Lietuvos archeo1ogijos rezervas, kuris bet kuriuo 
atveju ga1ejo griebtis kastuvo ar plunksnos. Deja, 1aikai taip susikloste, kad j4 zini4 
ir sumanym4 Lietuvai nebereikejo. 

MUZIEJl} IR DRAUGIJl} ARCHEOLOGINE 
VEIKLA 

Treciajame desimtmetyje Lietuvoje prasidejo krastotyrinis sqjudis, kazkiek 
pa1ietys ir archeo1ogijos paminklus bei senienas. 1923 m. Kaune ikurta Lietuvos 
student4 krastotyros draugija, 1925 m.- Lietuvos krastotyros draugija. Veikiai tokios 
draugijos pradejo kurtis kiekviename didesniame mieste. Jos paprastai inicijuodavo 
krastotyros muziej4 regionuose kurimq, paCios zymesnes archeologines veiklos 
nevykdydamos, tik rinkdamos ivairiq medZiagq apie archeologijos paminklus (87 pav.) 
bei radinius (88 pav.). 

Bene didziausius darbus archeologijos srityje is regionini4 muziej4 nudirbo 
Siauli4 , Ausros" muziejus. Jis at1iko milZiniskq ku1tlirini darbq, kaupdamas etno
grafiny, archeologiny ir istoriny medziagq. lsteigtas 1923 m., jis kryptingai pradejo 
dirbti nuo 1928 m., kai ji pereme 1927 m. isteigta Siauli4 krastotyros draugija. Ir 
nors muziejus daugiausia demesio skyre etnografijai, archeologija neliko nuosalyje. 
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87 pav. 1930 m. Virvytes melioracijos darbq metu aptiktq archeologiniq radiniq 
radimvietes (Butrimas A. Biriulio baseino ir ZemaiCiq aukstumos akmens amziaus 

tyrinejimq apZvalga/ Lietuvos archeologija. Vilnius. 1998. T. 15. P. 116. Pav. 4) 

Pirmiausia tai jau anksciau aptarto Balio Tarvydo nuopelnas. Be jo kasinejim4 ir 
kitokios muziejines archeologines veiklos, muziejus tsigydavo archeologini4 senien4 
is ivairi4 asmen4. Stambiausias pirkinys buvo 1935 m. isigytas sidabrini4 lydini4 
lobis is Drageliskiq (Zarasq r. ), uz kurt buvo sumoketa 1800 Lt, surinkt4 is remejq650

• 

1940 m. muziejuje jau buvo apie 1700 archeologini4 radiniq is mazdaug 70 kapinyn4 

650 Tautavicius A. ,Ausros" muziejaus archeologine veikla 1923-1940 metais/ Muziejai ir 
paminklai. Vilnius. 1984. T. 6. P. 26. 
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88. pav. Cernaueyznos radiniai (Utenos 
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ir pill:apyn4, kurie sudan~ apie 15 proc. 
visq muziejaus eksponat4651 • Ekspo
ziciija buvo kelis kartus keiCiama ir 
papildoma, joje buvo Linkaici4 ir 
GiibaiCill! kap4 preparatai. 

Svarbus Siauli4 krastotyros 
draugijos darb4 baras buvo knygq 
leidyba. 1930-1938 m. isej<r 5 ,Siauliq 
metrascio" tomai buvo daugiau 
.informacinio pobudzio, o nuo 1934 m. 
pradetas Ieisti ,Gimtasai krastas" jau 
buvo daugiau mokslinio pobudzio. 
Abiejuose leidiniuose spausdinta 

nema.Zai archeologijos tematikos straipsniq, daugiausia publikacinio pobudzio. 
Draugija Siauliuose 1931 ir 1933 m. suorganizavo du muziejininkq ir krastotyrinink4 
su.va.Ziavimus, kuriuose buvo atkreiptas demesys i ardom4 archeologijos paminklq 
apsaug'l, stengtasi kovoti su plintanci4 archeologini4 radini4 kolekcionavimu. 
Suvaziavimai prieme memorandumus, kuriuos iteikus auksCiausios valdzios 
atstovarns buvo bandoma esam'l padeti paveikti i ger'liq pus<r. Ir tai is dalies pavyko. 
Po 1933 m. suvaziavimo ir memorandumo iteikimo Svietimo ministerijai jau 1934 
m. pradzioje pastaroji sukure Senoves paminkl4 apsaugos referenturq. 

K.iti regioniniai muziejai archeologineje veikloje nuveike maziau arb a duomenys 
apie tokiq veiklq nepasieke mus4 dienq. 

Alytaus krastotyros muziejus ikurtas 1929 m. vietos krastotyros draugijos ir 
S. JanaviCiaus pastangomis. 

Bid4 krastotyros muziejaus isteigimo iniciatorius buvo apskrities virsininkas 
V. Rozmanas. Muziejus ikurtas 1928 m. vasario 16 d. Jame is archeologini4 eksponat4 
buvo Bid4 pilies kokliq kolekcija652 • 

Pirmasis krastotyros muziejus Lietuvoje buvo ikurtas Kedainiuose 1921 m. 
1936 m. jame buvo 430 archeologini4 eksponat4653 • 

1936 m.liepos 12 d. atidarytame Kelmes muziejuje irgi buvo archeologijos eksponat4. 
Klaipedos krasto muziejus ikurtas 1922 m. sausio 22 d. ,Aukuro" draugijos. 

1924 m. ji pereme Klaipedos muziejaus draugija. Iki 1939 m. kovo menesio muziejus 
turejo 1500 eksponatq, is kuri4 615 - archeologiniq654 • Jiems rinkti ,buvo suorga
nizuoti 3 archeologiniai kasinejimai Dvyliuose, Banduziuose ir Labrenciskeje, 
vadovaujant ilgameCiam muziejaus direktoriui E . Nauburui"655 • 

Kretingos muziejus atidarytas 1935 m. liepos 12 d. Jo pagrindq sudare J. Ziogo 
ir J. Kuprio rinkiniai. Muziejaus ikllrimo iniciatoriumi buvo mokytojas Juozas Zilvitis. 
1940 m. muziejuje buvo 711 archeologijos ir numizmatikos eksponatq656 . 

65 1 Ten pat P. 26. 
652 SarnaviCius R. IS Lietuvos muziejl! praeities/ Voruta. 1994 06 16-22. Nr. 23(161). P. 4. 
653 Ten pat. 
654 Ten pat. 
655 Elertiene B. Klaipedos krastotyros muziejus. Klaipeda. 1975. P. 3. 
656 Samavicius R. IS Lietuvos muziejl! praeities/ Voruta. 1994 06 16-22. Nr. 23(161). P. 4. 
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Marijampoles ,Sodziaus" muziejuje, ikurtame 1933 m. apskrities savivaldybes, 
buvo ir archeologijos eksponat4. 

1930 m. rugsejo 30 d. Stasys Lickunas ikure Mazeiki4 ,Alkos" muziej4, kuriam 
vadovavo iki mirties. 1926-1930 m. jis redagavo muziejuje leistq nedideli laikrasteli 
,Senove". Jos isejo 3 numeriai, i kuriuos apie apskrities archeologijos paminklus 
bei randamas senienas rase pats S. Lickunas657 • 

1925 m. sausio 18 d. Jurgis Elisonas ikure Panevezio muziej4, 1942-1944 m. buvo 
sio muziejaus vedejas. Surinkus senienas is keli4 privaci4 kolekcionieri4 bei mokykl4, 
jau paCioje muziejaus egzistavimo pradzioje jame atsirado archeologijos skyrius su 
daugiau kaip 300 akrneniniq kirveliq, bronziniu kirveliu, ziedais, apyrankemis, segemis, 
geleziniais ginklais658 • Minima, kad muziejaus darbuotojai S. Banelis bei A. Kaspe
ravicius tikriausiai eksponatq rinkimo tikslais vykde archeologinius kasinejimus 
Lepsiuose, Pajuosteje, Upyteje, Molainiuose, Pasiliuose, Raginenuose659 • Detalesni4 
zini4 apie siuos kasinejimus neisliko. Del patalpq stygiaus muziejus nuolat kelesi is 
vienos vietos i kitq. 1940 m. jame jau buvo apie 500 archeologiniq radiniq. 

Plunges muziejus buvo ikurtas 1934 m. Jo saugotojas buvo valsciaus virsaitis 
L. Kumslytis. Pastarojo kolekcija ir buvo jame eksponuojama. 

Rokiskyje krastotyros draugija ikurta 1932 m. spalio 26 d. Steigiamajame 
susirinkime buvo numatyta ikurti muziejq. Jo vedeju tapa vietos mokytojas Petras 
Bliiidzius660 • Jis daugiau orientavosi i etnografiniq eksponatq paieskq bei kaupimq. 

Siluteje buvys Sojq archeologinis rinkinys trumpai apibudintas kalbant apie Klai
pedos krasto archeologijq. 

1932 m. vasario 16 d. Prano Genio iniciatyva buvo atidarytas zemaiCiq ,Alkos" 
muziejus TelSiuose, pavadintas 1931 m. ikurtas krastotyros draugijos vardu. 1933 m. 
muziejuje jau buvo apie 170 archeologiniq radini4661 . ,Alkos" muziejus vienintelis 
is regioniniq muziejq tarpukario laikais pasistate sau pastatq, i kurj isikele 1938 m. 

Ukmerges krastotyros muziejus ikurtas 1933 m. balandzio 2 d. Jame buvo ir 
archeologiniq radiniq. 

1934 m. A. Namikas Utenoje ikiire muziejq, kuriame 1940 m. jau buvo ,per 2000 
numizmatikos eksponail!, tarp jq retas platusis Aleksandro skatikas ir aukso guldenas, 
istisas puodas su skatikais ir pinigais is XVII a., keramikos retenybe - miniatiiirine 
puodynele is milZinkapio, N arbuto vadinama ,asaruve", kauliniai zeberklai, ... neolito 
kirvi4, kaltq". Rinkiniai, isskyrus dali numizmatikos, zuvo karo pabaigoje Utenoje662

• 

Dar mazesni muziejai kiiresi prie mokyklq. Tai daugiau buvo senienq kolekcijos, 
kurias, mokytojq skatinami, papildydavo mokiniai. Dabar jq visq nebeimanoma net 
suskaiciuoti. Tokiq muzieiq-rinkiniq pavyzdys gali biiti Kernaves muziejus, ikurtas 
1930 m. mokytojo Juozo Siauciiino (1906-1943) prie Kernaves pradzios mokyklos. 

657 LickUnas S. Apie senoves milsqlaidojimo paproCius/ Senove (Mazeikiai). 1930. Nr. 3. 
P. 7-8. 

658 Petruliene A IS Panevezio muziejaus istorijos // Baltq archeologija. 1995. Nr. 1( 4). P. 25. 
659 Ten pat. P. 26. 
660 Bla:leviCius P. Kai kurie Rokiskio krasto kultilros istorijos bruozai. Rokiskis. 1994. P. 81. 
661 Svegzdavicius K. ZemaiCiq ,Alkos" muziejus// Baltq archeologija. 1996. Nr. 2(9). 

P. 17-23. 
662 Kviklys B. Namikas Antanas/ Lietuviq enciklopedija. Boston. 1959. T. 19. P. 503. 
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1940 m. pabaigoje jame buvo apie 250 vienet11 archeologinil! radini11 is Kernaves 
apylinkilf, daugiausia ,sagteles, grandindes, auskareliai, segtukai ir kt. smulkus 
daikteliai, surinkti is smdyn\!", keramikos bei geldies dirbineli11 is ten par'63 • Didzioji 
ill dalis zuvo karo metu. 

Prie archeologijos raidos kazkiek yra prisidejusios ir kitokio pobudzio 
organizacijos. 

1919 m. Kaune bandyta atnaujinti Vilniuje isteigtq Lietuvil! mokslo draugijos 
skyrilf, kuris gyvavo neilgai. 1921 m. burelis sen\! visuomenes veikej\!, Svietimo 
ministerijos padedami, isleido tris knygas , Mus\! senove". Jose patalpinta daug 
medziagos apie Lietuvos istorijq ir archeologijq. 

1926 m. buvo nutarta Kauno universitete ikurti Archeologijos katedrq, kas ir 
buvo padaryta. Jos vadovu paskirtas profesorius E. Volteris, taciau archeologl! si 
katedra neparuose. 

1938 m. Kaune buvo ikurtas Lituanistikos institutas, turejys tapti humanitarinil! 
moksl11 centru Lietuvoje, taciau jo veiklos iki 1940 m. nesuspeta plaCiau pletoti. 

1939 m. ikurtame Lietuvos istorijos 
skyriuje buvo Proistores, Archeogra
fijos ir Istorijos sekcijos. Pagrindinis 
darbuotojas cia buvo J. Puzinas. 

Paminetinas ir 1926 m. rugpjucio 
22-24 d. ivykys antrasis kultiiros 
kongresas Kaune, kuris nutare prasyti 
valstybes paruosti istatymq kulturos 
paminklams saugoti, drausti juos 
pardavineti, isvezti, naikinti. Pamink
lus reikia suvalstybinti, pirmiausia 
archeologinius. Mokyklose sililyta 

89 pav. Kaune 1933 m. lapkricio 11 d. salia ivesti krasto pazinimo pamokas, 
rotuses atkasto ri.isio siena (NMBRS F. 17- isteigti kiekvienoje apskrityje vietq, 

334. 30) kur blitlf kaupiami ir tinkamai 
saugomi radiniai. Tai ga!etl! biiti istaigos prie aukst\!il! mokykll!, bibliotekl! ar 
savivaldybil!. Kongresas atkreipe demesi i tai, kad butina sutvarkyti esamus muziejus, 
o trukstant specialist\!, paskirti stipendijas archeologijos ir kit\! mokslo sakl! 
specialistams vykti i uzsieni. Sie nutarimai paskatino Svietimo ministerijq imtis kai 
kurilf priemonilf kultiiros paminkll! apsaugos ir specialist\! ruosimo srityje 664 • 

Ketvirtajame desimtmetyje vykstant zemes kasinejimo darbams Kaune po truputi 
pradejo kaupis radiniai is senamiesCio. Buvo fiksuojami daugiausia atkasami miirai 
(89 pav.). Siq archeologiny medziagq kaupe Kauno miesto muziejus. 

Krastotyros muziej11 ir visuomenini11 draugijl! archeologines veiklos rezultatas 
buvo sio mokslo populiarinimas tarp zmonil!. Tegul ir pavirsutiniskos archeologijos 
zinios is zmonil! i muziejus sugrizdavo senienomis. Didziausias ivairil! tarpukario 
muziejl! nuopelnas buvo dalies archeologini11 radinil! isgelbejimas nuo praiuties. 

663 Kulti.iros paveldo centro Dokumentacijos centras. F. 1. A. 1. Nr. 102. P. 429. 
664 Lietuva. 1926. Nr. 191. 
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PRANAS BALENIUNAS 

Pranas Baleniunas (1900 m. Bela
zariskese (Ukmerges r.) - 1965 01 15 
Vorkutoje (Rusija), Vytauto Didziojo 
kultliros Muziejaus priesistorinio sky
riaus konservatorius, Lietuvos archeo
logijai turi nemazai nuopeln4, nors jis 
ir nebuvo archeologas profesionalas. 
Gime P. Baleniunas Juozo (1886-1939) 
ir Onos (1886-1918) seimoje. Seimoje 
buvo du jaunesni broliai: Algirdas 
(g. 1903 m.) ir Bronius (g. 1904 m.). 
Iki 1919 m. jis gyveno Belazariskese, 
1919 m. P. Baleniunas isejo savanoriu i 
Lietuvos armijq, kurioje tarnavo iki 
1922 m. Budamas gabus menui Kaune 
mokesi pas skulptori4 P. Aleksandra
viCil! , 1924-1925 m. mokesi Vilniaus 
universitete pas B. Balzukevici4, veliau 
dirbo pas J. Zikarq. 1925-1935 m. dirbo 
Kaune skulptoriumi-dekoratoriumi, 
turejo savo dirbtuves. Ypac meistriskai 
jis isliedavo pomirtines kaukes. 1935-
1937 m. P. Baleniunas dirbo vyr. labo
rantu Karo muziejuje, nuo 1937 iki 
1944 m. Vytauto Didziojo kulturos 

90 pav. Pranas Baleniunas (Dargis A. 
Zmogl.! su dviraciu isdave tie, kuriuos jis 

isgelbejo nuo mirties/ Lietuvos rytas. 
1997 01 14. Nr. 10(1838). P. 33) 

muziejuje Priesistoriniame skyriuje dirbo konservatoriumi (90 pav.). 1944 m. rugpjuCio 
16 d. jis buvo VRLK (NKVD) kontrZvalgybos skyriaus , Smerso" arestuotas, tardomas 
ir 1945 m. sausio 6 d . per 2 valandas 20 minuCi4 pagal liudnai pagarsejusio 58 
straipsnio 1 ir 2 dalis nuteistas uz dalyvavimq 1941 m. partizan4 buryje, dalyvavimq 
arestuojant tarybinius veikejus, palaikant rysius su vokieCiais, antitarybine agitacija 
15 met\.! laisves atemimo katorgoje. IS tikr4i4 P. Baleniunas buvo nuteistas uz tai, 
kad buvo tautinio pasipriesinimo okupantams dalyvis, muziejuje slepe rydus, ir del 
kazin koki4 priezasCi4 pastarieji liudijo pries ji. Kalejo P. Baleniunas Vorkutos 
lageriuose. Po Stahno mirties buvo trumpam griz<rs i Lietuvq, padejo islieti J. Zikaro 
antkapin<r skulptlirq, taCiau Cia apsigyventi negalejo. ISejys i laisvy jis dirbo beton4 
blok4 ceche techniniu vadovu, liedavo bareljefus, tarp j 4 ir Markso, Engelso, Lenino, 
Stalino. Palaidotas senosiose Vorkutos kapinese. Kapas neisliko. Buvo du kartus 
vedys, su pirmqja zmona Elena Kibildyte, g. 1898 m., turejo du sunus Algi (g. 1930 m.) 
ir Rimgaudq (g. 1935 m. ). Antrq kartq P. Baleniunas vede Vorkutoje buvusiq politin<r 
kalin<r Onq Survilieny. Tarybinio saugumo archyvuose isliko standartinis P. Baleniuno 
isvaizdos aprasymas. ,171-180 em ugis, liesokas, horizontalus peCiai, ilgas kaklas, 
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tamsiai rusvi plaukai, Zydros akys, ovalus veidas, zema tiesi kakta, lanka formos 
antakiai, didele nosis su kuprele, maza burna pakeltais krastais, plonos liipos, tiesus 
smakras, mazos ovalios ausys, be ypating4 Zymi4"665 0 Tai buvo geros sirdies, labai 
nagingas zmogus, skulptoriuso Skulpturas jis padedavo islieti garsesniems skulp
toriams, taCiau vienq kitq yra ir pats sukurys (pvzo, skulpturq Maironio nam4 kieme 
Kaune)o 

Archeologijoje P. Baleniunas buvo praktikas, kasinejo laidojimo paminklus, 
dazniausiai kapinynus, reCiau - pilkapiuso Tarp kitoki4 archeologijos paminkl4 yra 
tik jo tyrineta Samantoni4 akmens amziaus gyvenvieteo Pagal istatymq Vytauto 
Didziojo kulturos muziejus privalejo rupintis archeologijos paminkl4 apsauga, tad 
tyrineti ardom4 kapinyn4 daznai budavo siunciamas P. Baleniunaso Be kasinejim4, 
jis muziejuje daZniausiai ne sezono metu dirbo konservatoriaus darbq ir kai kuriuos 
dirbinius restauruodavoo Ruosiant priesistorinio skyriaus ekspozicijq, jis ne tik 
konservavo ir paruose ekspozicijai visq atrinktq medziagq, bet visus eksponatus 
sumontavo vitrinose, padare zmonil! ir zirgl! galV4 skulpturas- originalius modeliuso 

Pirma savarankiska P. Baleniuno isvyka buvo i Kiemelius, kur 1938 mo jis tyrinejo 
baigiamq ardyti senkapio Zvyrduobes pakrasCiuose jis istyre tik 15 m2 plotq, kuriame 
aptiko 11 suardyt4 kap4 ir rado vienq ietigalio Nuo 1939 mo P. Baleniuno vykdom4 
kasinejim4 labai pagausejoo Intensyviai jis dirbo iki 1941 mo imtinaio Ypac daug ir 
placiai P. Baleniunas kasinejo Kretingos ir Plunges rajonuose 1940 mo Priezastis tam 
buvo gana paprasta: tais metais Vytauto Didziojo kulturos muziejui buvo skirta gana 
daug les4 ir gauta daug prane8im4 is Kretingos rajono apie ardomus kapinynuso 
Buvo kasineta net 1S vietovi40 1940 mo P. Baleniunas pradejo tyrineti netoli Salant4 
esanti didziuli Laivi4 kapinynq, kur istyre 1250 m2 plotqo Tai buvo didziausios apimties 
jo vykdyti kapinyno tyrinejimaio Kapinyn4 tyrinejimai pateike muziejui daugiausia 
radini4, tarp kuri4 buvo ir retai sutinkam4 dalyk4o Taip Kiauleiki4 kapinyno viename 
kape buvo rasta net visai neblogai islikusi rastuota juostao Suemus P. Baleniunq, be 
kit4 kaltinim4, jam buvo inkriminuojami ir archeologiniai kasinejimai TSRS-Vokie
tijos pasienyje, kuri4 metu jis per sienq atseit ,permetinedavys" antitarybiskai nusitei
kusius asmenis666 0 Tokio absurdisko kaltinimo nepalaike net Stalino laik4 tarybinis 
teismaso Paskutinius kapinynus P. Baleniunas tyrinejo 1943 mo Tai buvo bene pasku
tines ikitarybinio laikotarpio Lietuvos archeolog4 ekspedicijoso 

P. Baleniuno archeologine-muziejine veikla baigesi netiketai ir tragiskai, i Kaunq 
kq tik pakartotinai izengus Raudonajai armijaio Jq vertinti siandien nera lengvao 
Aisku, kad po keleto kapinyn4 tyrinejim4 jis tai daryti igudoo Buvo net pasigaminys 
preparavimui reikaling4 ,saukst4"o Naudojo vandens pompq smulkiems dirbiniams 
isplauti, j4 nepajudinuso Sunykusiems dirbiniams sutvirtinti naudojo gipsq bei para
finq, puikiai nuimdavo kap4 preparatus, pats juos paruosdavo ekspozicijomso Taip 
pat dare situacij4 planus, fotografavoo Jis buvo gerai igudys kasineti, bet nieko nerak 
Visq medziagq perduodavo Vytauto Didziojo kulturos muziejui priesistoriniam 
skyriuio Suemus P. Baleniunq, jo tyrinejim4 ataskaitos buvo apgadintos, isimant 
puslapius su jo pavardeo Taip vienas kitas jo tyrinetas objektas galejo pasimestio 

665 Lietuvos valstybes Ypatingasis archyvaso Nr. 27548/30 P. 80 
666 Ten pat. P. 1240 
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TaCiau tai nekeiCia esmes - P. Baleniuno asmenyje Vytauto Didziojo karo muziejus 
gavo darbst4 ir kruopst4 ardom4 archeologijos pamink14 tyrinetoj'l. 

Kasinejimai 

1938 m. Zvyrduobes naikinamame K i em e 1 i 4 (Sirvintq r.) senkapyje iStirtas 
15 m2 plotas, rasta 11 XVII-XVIII a. kap4, ankstesnio laikotarpio ietigalis. 

1938 m. lapkricio 2-4 d. P ad k a r a 1 is k i q (Sirvintq r.) senkapyje istirti 5 
XVI- XVII a. griautiniai kapai. 

1939 m. Be i z on i q (Trakq r.) apie 60 sampilq pilkapyne istirti keli pilkapiai 
(tikslesnis jq skaicius neaiskus), kapq nerasta. 

1939 m. rugpjuCio 16-21 d. Me 1 din i 4 (Pakruojo r.) senkapyje istirtas 288m2 

plotas, rasta 10 griautiniq XVII-XVIII a. kap4 bei atskir4 V-XII a. radiniq. 
1939 m. 1iepos 7-21 d. Zvyrduobes apardytame P aka pi q (Kauno r.) senka

pyje istirtas 450 m2 plotas, rastas 1 sudeginto zmogaus kapas ir 32 zirgq griauciai su 
XI-XIV a. jkapemis bei 27 XV-XVI a. kapai. 

1939 m. birzelio 12- 15 d. R in k s e 1 i 4 (Raseiniq r.) pilkapyne is 4 sampilq 
istirti 2 pilkapiai su II- IV a. griautiniais zmoniq kapais. 

1939 m. birzelio 17-28 d. S a n d r a u s i s k e s (Raseiniq r.) pilkapyne is 11 
sampilq istirti 9 pilkapiai su griautiniais II-III a. zmoni4 kapais. 

1939 m. gruodzio menesi Dubin g i 4 (Molet4 r.) pilkapyne, susidedanCiame 
is daugiau kaip 100 sampi14, istirti 3 kelio apardyti pilkapiai, rasta tik degesi4 bei 
sudegusiq kau1q liekanq. 

1939 m. rugpjucio 8-31 d. R u s e i n i q (Kedainiq r.) kapinyne istirtas 27 
degintiniai ir 7 griautiniai zmoni4 bei 19 griautiniq zirg4 kapq. Kapai datuojami 
XI-XVI a. 

1939 m. vasario 28 - lapkricio 13 d. (su pertraukornis), 1940-1941 m. karjero 
ardomame V e r s v 4 (Kauno miestas) kapinyne istirta nemaZai zmoni4 ir zirg4 
kapq, datuojamq II-XIII a. 

1940 m. An k s t a k i 4 (Kretingos r.) kapinyne istirtas 50m2 p1otas, rasta 13 
akmenq vainikais apjuostq kapq su negausiomis III-VI a. jkapemis. 

1940 m. Bend z i u k 4 (Molet4 r.) senkapyje istirti 2 XVI a. griautiniai kapai. 
1940 m. G en c q (Kretingos r.) kapinyne istirtas 35 m2 plotas, rasti 6 degintiniai 

X-XIII a. kapai. 
1940 m. Gin t a 1 is k e s (Plunges r.) kapinyne istirtas 150m2 plotas, rasta 21 

griautinis ir 12 degint4 kapq su gausiomis X_:XI a. jkapernis. 
1940 m. Zvyrduobes ardomame Go d e 1 i 4 (Plunges r.) senkapyje istirta 10 

VIII-IX a. kapq ir 3 XV-XVII a. kapai. 
1940 m. J a z d q (Kretingos r.) kapinyne istirtas 206m2 plotas, rasti 4 griautiniai 

ir 13 degintiniq X-XII a. kapq. 
1940 m. K u r m a i c i 4 (Kretingos r.) kapinyne istirti 24 II-IV a. kapai su sio 

laikotarpio ikapemis. 
1940 m. K u r m a i c i 4 (Kretingos r.) pilkapyne istirtas vienas pilkapis su 6 

degintiniais ir 1 griautiniu kapu, datuojamu ankstyvuoju geldies amziumi. 
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1940 m. zvyrduobi4 ardomame La i vi 4 (Kretingos r.) kapinyne istirtas 
1250 m2 plotas, rastas 101 griautinis ir 1 degintinis VIII-IX a. kapas su gausiomis 
sio laikotarpio ikapemis. 

1940 m. L a z d i n i n k 4 (Kretingos r.) kapinyno ivairiose vietose istirtas 
bendras 317 m2 plotas, rasti 32 griautiniai ir 8 degintiniai kapai bei vieni zirgo 
griauciai. Kapai pagal gausias ikapes datuojami ivairiais geleiies amziaus 
laikotarpiais. 

1940 m. ivyrduobes ardomame R e k e t e s (Kretingos r.) kapinyne istirtas 
apie 600m2 plotas, rasti 42 IV-VII a. kapai. 

1940 m. R u d a i c i 4 (Kretingos r.) kapinyne istirtas 640m2 plotas, rasti 65 
griautiniai ir 3 degintiniai III-XII a. kapai bei zirgo griauCiai is to paties laikotarpio. 

1940 m. S e n k 4 (Kretingos r.) kapinyne istirtas 285 m2 plotas, rastas 51 
griautinis III-IV a. kapas. 

1940 m. S ate i k i 4 (Plunges r.) kapinyne istirtas 18m2 plotas, rastas XI-XIII a. 
sudeginto mirusiojo kapas. 

1940 m. Tub au s i 4 (Kretingos r.) kapinyne istirtas apie 570m2 plotas, rastas 
81 griautinis kapas su akmenq vainikais bei sio laikotarpio ikapemis. 

1940 m. V a it i e k u n 4 (Radviliskio r.) suardyt4 pilkapi4 vietoje istirtas 20m2 

plotas, rasti 6 griautiniai IV-V a. kapai. 
1941 m. D i m i t r avo (Kretingos r.) kapinyne istirta 10 nedegint4 ir 6 

degintiniai kapai, datuojami IX-XII a. 
1941 m. K i au I e i k i 4 (Kretingos r.) kapinyne istyre 407m2 plotq, rado 48 

griautinius ir 6 degintinius VIII- XII a. kapus su gausiais sio laiko radiniais. 
1942 m. P am a n t e i k i u o s e (Ukmerges r.) istirtas sudeginto mirusiojo 

kapas su VI- VIII a. radiniais. 
1943 m. rugpjucio 29 d. D o v y d is k i 4 (Ukmerges r.) upes ardomame 

senkapyje istirti 3 griautiniai kapai be ikapi4 (rastas tik rozancius ), greiciausiai 
XVIII-XIX a. 

1943 m. rugpjuCio 5-7 d. Be c i l! (Ukmerges r.) senkapyje bulviarusi4 ardomoje 
dalyje istirtas mazdaug 10m2 plotas, rasti 6 XV-XVI a. griautiniai kapai su atskiromis 
ikapemis. 

1943 m. rugpjuCio 25-27 d. vejo pustomame R a d i s k i o (Ukmerges r.) 
senkapyje istirtas 60 m2 plotas, rasta 13 degintini4 zmoni4 kap4 bei suardytq 
griautiniq zmoni4 kapq liekan4. Kapai greiciausiai is II tukstantmecio pirmosios 
puses. 

1943 m. rugpjucio 28 d. Vi disk i 4 (Ukmerges r.) karjero ardomame senka
pyje istirti 2 griautiniai kapai be ikapi4, greiciausiai XVIII-XIX a. 

1943 m. S am a n t o n i 4 (Ukmerges r.) vejo ir ukines veiklos naikinamoje 
akmens amziaus gyvenvieteje istirtos kelios perkasos (daugiau kaip 50m2 plotas), 
aptikta pasta to vieta bei nemazai titnagini4 radini4 pavirsiuje, datuojamq neolito ir 
bronzos amziais. 

1943 m. U z u s i 1 i 4 (Ukmerges r.) dviejuose senkapiuose, Cesiuno kalno 
miske ir Zarecko sklype rasti 7 ,istoriniq laik4 pradzios" griautiniai kapai. 
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JONO PUZINO MOKINIAI 

Vienas is didziausil! J. Puzino nuopelnl! Lietuvos archeologijai yra profesionalil! 
nacionalinil! archeologl! kadrl! ugdymas. Maziau kaip per 10 labai intensyvaus ir 
sunkaus darbo metl! besikeiciant valdzioms jis i archeologo profesionalo keliq atvede 
4 zmones, kurie Lietuvos vardq veliau garsino toli uz jos ribl!. Kiekvieno is jl! in deli i 
Lietuvos archeologijq iki 1945 m. trumpai aptarsime atejimo i archeologijq eiles tvarka. 

Pranas Kulikauskas 

91 pav. Pranas Kulikauskas 1938 m. 
( asmeninis archyvas) 

Pranas Kulikauskas (91 pav.), vienas 
sios knygos autoril!, gime 1913 m. kovo 
7 d. Purvynl! (Trakl! r.) kaime, gausioje 
neturtingl! ( tevai turejo 2 ha zemes) vals
tieCil! Zigmo ir Antaninos Kulikauskl! 
seimoje. Pradin<i ir vidurin<i mokyklq jis 
baige AukStadvaryje, 1930-1934 m. mo
kesi Alytaus gimnazijoje, kuriq baig<is 
1935 m. istojo i Kauno universitetq, kur 
nuo 1936 m. studijavo istorijq. Pazintis 
su archeologijq desCiusiu J. Puzinu Ierne 
tolesni P Kulikausko darbq bei gyvenimq. 
1936 m. jis pradejo dirbti naujai ikurtame 
Vytauto Didziojo kulturos muziejuje 
Kaune. J. Puzino pastangomis P. Kuli
kauskas su valstybine stipendija 1938-
1940 m. studijavo Kionigsberge (Rytl! 
Prusija). Grizys i Lietuvq P. Kulikauskas 
1942 m. baige Vilniaus universitetq (92 
pav.), 1941 m. spalio menesi vede R. Vol
kaits:, veliau zinomq Lietuvos archeology. 
Dukra Raimonda (g. 1943 m.). Pokario 
metais jis vadovavo Lietuvos istorijos 
instituto archeologijos skyriui, nuo 1962 m. 

iki 1982 m. deste Vilniaus universitete archeologijq, docentas. Pirmasis is archeologl! 
pokario metais apgyne disertacijq archeologijos tematika, kasinejo nemazai ivairil! 
archeologijos paminkll!, daugiausia piliakalnil! ir kapinynl!, apie kuriuos medziagq 
skelbe atskirais darbais. Nuo 1982 m. - pensininkas. 

P Kulikauskas rengesi ir daugiau gilinosi i ankstyvl!jl! metall! (I tukstantmetis 
pr. Kr.) laikotarpi. Nepaisant intensyvaus darbo Vytauto Didziojo kulturos muziejuje, 
dalyvavimo archeologinese ekspedicijose, daliai kuril! jau teko vadovauti ir jam 
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paciam, jis parenge ir isspausdino 
issamq straipsni apie tuo metu Lietu
voje zinomus ankstyvus emaliuotus 
bronzinius dirbinius. Jq buvo rasta 18 
vietoviq. Detaliai apibudinus kiek
vienq is jq buvo nustatyta jq chronolo
gija bei kilme. Padaryta isvada, kad 
,randamieji papuosalai vieni yra vieti
nes kilmes, kiti patektt is Pietq Rusijos 
bei Ramos provincijq, dar kiti is kai
myniniq Rytprusiq"667 • Kitas tuome
tinis P. Kulikausko straipsnis yra Kur
maiCiq (Kretingos r.) pilkapi4 1940 m. 
tyrinejimo duomenq publikacija. Ji 
issiskiria labai placia trijq tyrinet4 
pilkapi4 negausios medziagos analize. 

Kasinejimai 

1937 m. P o s k a i c i q (Raseiniq r.) 
92 pav. Prano Kulikausko diploma nuorasas senkapyje istirti 3 griautiniai kapai su 

(LCVA F. 391. A. 7. Nr. 3006. P. 1) XVI a. ikapemis. 

1938 m. rugsejo 14-19 d. karjero ardomame L i e p y n q (Marijampol6s r.) 
kapinyne tyrineti ivyrduobes pakrasCiai, rasti 4 griautiniai zmoniq bei vienas zirgo 
palaidojimas be ikapiq. Kapai greiCiausiai datuojami I tukstantmeCio viduriu. 

1938 m. rugsejo 12-14 d. Senko n i q (Lazdijq r.) senkapyje istirta16 griautiniq 
XVII-XVIII a. kapq. 

1938 m. geguzes 13-14 d. Skin e i k i l! (Zarasq r.) pilkapyne is 3 sampilq 
istirtas 1 pilkapis su griautiniu V a. kapu. 

1938 m.liepos 13- rugpjuCio 2 d. Up y t e s (Panevezio r.) kapinyne istirtas 51 
griautinis kapas su III-V a. ikapemis, rasta akrneninio vainiko dalis . 

1943 m. L e psi q (Panevezio r.) senkapyje istirtas 120m2 plotas, rastas vienas 
XVI a. kapas. 

1943 m. P a s i 1 i q (Panevezio r.) kapinyne istyrus kelias perkasas, rasti 2 
griautiniai kapai be ikapiq. 

Svarbiausios publikacijos 

Emaliuotieji dirbiniai Lietuvoje/ Vytauto Didiiojo kultilros muziejaus metrastis. 
Kaunas. 1941. T. 1. P 43-64 (ir atskiras atspaudas). 

Zalvario amiiaus pilkapiai Kurmaiciuose / Gimtasai krastas. 1943. Nr. 31. 
p 32-52. 

667 Kulikauskas P. Emaliuotieji dirbiniai Lietuvoje/ Vytauto Didziojo kultiiros muziejaus 
metrastis. Kaunas. 1941. T. 1. P. 61. 
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Regina Volkaite-Kulikauskiene 

R. Volkaite-Kulikauskiene (93 pav.) 
gime 1916 m. rugsejo 10 d. Kedainiuose, 
veterinarijos felcerio Kazimiero Valko 
ir Tekles UrbanaviCiutes-Volkienes sei
moje. 1936 m. baige Kedaini4 gimnazijq 
ir istojo i Kauno universiteto Humani
tarinil! moksl4 fakultetq, kur studijavo 
Lietuvos istorijq. J. Puzino rekomen
duota R. Volkaite nuo 1938 m. spalio 
menesio pradejo dirbti muziejaus Pries
istoriniame skyriuje muziejininke. Stu
dijas ji 1940 m. baige jau Vilniaus uni
versitete apgynusi diplomini darbq ,Ryti
nes baltJ.! ribos pridistoriniais laikais". 
Baigusi dirbo Vytauto Didziojo kulturos 
muziejaus Priesistoriniame skyriuje, nuo 
1941 m. balandzio menesio - Vilniaus 
universiteto Archeologijos katedroje. 
Po karo iki 1962 m. ji deste Vilniaus 
universitete, veliau - Lietuvos istorijos 
institute. Produktyviai darbuodamasi 
archeologijos baruose R. Kulikauskiene 
para5e per 300 straipsni4, kelias mono
grafijas, tyrinejo piliakalnius, pilkapynus, 
kapinynus, 1979 m. ikure mokslini ar
cheologini tystini leidini ,Lietuvos ar
cheologija". Nuo 1992 m.- pensininke. 

93 pav. Regina Volkaite 1938 m. 
(R. Kulikauskienes asmeninis archyvas) 

Archeologija R. Volkaite susidomejo dar Kedaini4 gimnazijoje mokytojos Onos 
Maksimaitienes, 1933 m. dalyvavusios P. Tarasenkos vykdytuose Velikuski4 pilia
kalnio kasinejimuose ir mokejusios apie juos graziai papasakoti, deka. Dirbdama 
muziejuje ji dalyvavo muziejaus archeologinese ekspedicijose Versvuose, Sargenuose, 
tvarke archeologinius radinius. 1938 m. vyky Grauzi4 kapinyn4 tyrinejimai didele 
dalimi Ierne jos tolesni gyvenimq bei pasirinkto darbo krypti. Grauziuose tyrineti 
nedeginti zirgJ.! bei deginti zmonil! kapai jaunai pradedanCiai isiskverbti i tolimq 
praeiti studentei paliko neisdildomq ispudi. Nuo tada R. Volkaity labiau trauke 
velyvasis gelezies amzius Lietuvoje, valstybes gimimo istakos. 1940 m. ji apgyne 
diploma darbq ,Rytines balt4 ribos priesistoriniais laikais". Pirmasis spausdintas 
R. Volkaites-Kulikauskienes darbas buvo velyvojo gelezies amziaus bronzini4 ir 
sidabrini4 antkakli4 is suardyto StaCiun4 (Pakruojo r.) kapinyno paskelbimas. Ant
kakles pagal lankelio galtt uzbaigimq suskirstytos i 8 tipus, kurie plaCiau aptarti, 
nustatyta j4 chronologija. Sis straipsnis parade, kad i Lietuvos proistores tyrinetoj4 
gretas atejo pajegi archeologe. 



250 Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

Svarbiausios publikacijos 

Stach!mf kapinyno antkakles/ Gimtasai krastas. 1943. Nl: 31. P 80- 95. 

Rimute Jablonskyte-Rimantiene 

94 pav. Konstantinas Jablonskis su 
dukromis JUrate bei Rimute 1943 m. 
Kacergineje (Merkys V Konstantinas 

Jablonskis. Kaunas. 1991) 

R. Jablonskyte-Rimantiene (94 pav.) 
gime 1920 m. spalio 25 d. Kaune iymaus 
Lietuvos istoriko Konstantino Jablons
kio (1892-1960) ir matematikes Sofijos 
Landsbergytes-J ablonskienes (1886-
1974) seimoje. Ji baige Kaune ,Ausros" 
gimnazijq, nuo 1938 m. Kauno Vytauto 
Didziojo universitete studijavo prois
tory, kuriq baige 1942 m., apgindama 
diplomini darbq ,Stambieji titnaginiai 
dirbiniai ir kampinines kulturos klausi
mas Lietuvoje". R. Jablonskyte dalyva
vo Vytauto Didziojo kulturos muziejaus 
vykdomuose kasinejimuose, pvz., Sa
mantonil! akmens amziaus gyvenvietes 
tyrinejimuose. Tevo itakoje ji susido

mejo akmens amziaus paminklais ir radiniais. Tai tapo visoR. Rimantienes gyvenimo 
tyrinejiml! objektu, ypac nuo 1960 m., kai pradejo dirbti Lietuvos istorijos institute. 
Cia ji parase keliolika knygl! apie ivairius akmens amziaus laikotarpius, tyrinetas 
gyvenvietes, apgyne dvi disertacijas, kasinejo keliasdesimt sio laikotarpio paminkll!. 
1949 m. liepos 30 d. istekejo uz Juozo Rimanto (iki 1940 m. - Slapsinsko) (1908--
1973), iymaus Lietuvos bibliografo ir bibliotekininko. Sunus Augis (g. 1951 m.), Rytis 
(g. 1953 m.), dukte Dovile (g. 1955 m.). Nuo 1999 m.- pensininke. 

Iki 1945 m. pasirode du R. Rimantienes straipsniai. Tai kruopscios akmens 
amziaus medziagos publikacijos - vienos pirml!jl! Lietuvos archeologijos istorijoje 
is sio laikotarpio. Atsitiktine medziaga is jl! suskirstyta i kulturas tipologiniu budu. 
Skaruliuose (Jonavos r.) isskirtos ilg~l! strelil! antgalil!, skersinil! strelil!, sirdinil! 
strelil! kulturos. PuvoCil! (Varenos r.) pirmojoje stovykloje surinkta medziaga ,yra 
tarp Svidrl! ir Chvalibogovicl!, su chvalibogovicines kulturos persvara" 668

. Abu 
straipsniai iliustruoti budingl! titnaginil! dirbinil! piesiniais, kuriuos piese pati 
R. Rimantiene. 

Svarbiausios publikacijos 
Akmens amiiaus stovykla Skaruliuose (Jonavos vls., Kauno apskr.)/ Vytauto Didiiojo 

kultaros muziejaus metrastis. Kaunas. 1941. T 1. P 1-18 (ir atskiras atspaudas). 

668 Jablonskyte R. Mezolitine stovykla Puvociuose/ Lietuvos praeitis. Kaunas. 1941. T. 1. 
sqsiuvinis 2. P. 371. 
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Mezolitine stovykla Puvociuose/ Lietuvos praeitis. Kaunas. 1941. T 1. sqsiuvinis 2. 
P. 361-385 (ir atskiras atspaudas) . 

Marija Alseikaite-Gimbutiene 

M. Alseikaite-Gimbutiene (95 pav.) 
gime 1921 m. sausio 23 d. Vilniuje 
gydytoj4 Danieliaus Alseikos (1881-
1936) ir Veronikos Janulaitytes-Alsei
kienes (1883- 1971) seimoje. Nuo 
mazens ji buvo lietuviskos veik.los siiku
ryje, kadangi abu tevai buvo aktyvus 
lietuvybes veikejai. 1931 m. drauge su 
motina ir broliu Vytautu M. Alseikaite 
persikele i Kaunq, pradejo mokytis 
, Ausros" mergaicil! gimnazijoje. Jq 
baigusi 1938 m. istojo i Vytauto Didziojo 
universiteto Humanitarini fakultetq, 
kur studijavo lituanistikq. Fakultetui 
persikelus i Vilnil! ir susikurus Archeo
logijos katedrai M. Alseikaite pradejo 
priesistores studijas. 1941 m. liepos 11 d. 
ji istekejo uz Vytauto Didziojo univer
siteto Technikos fakulteto vyr. asistento 
Jurgio Gimbuto, veliau iymaus etnolo-
go, turejo tris dukras: Danut<( (g. 1942 m.), 95 pav. Marija Alseikaite-Gimbutiene 1938 m. 

Zivil<t (g. 1947 m.) ir Rasq (g. 1953 m.) . (VUB RS F. 154-3) 
Archeologijos studijas M. Gimbutiene baige 1942 m. bidelio menesi apgynusi 
diploma darbq , Laidosena Lietuvoje gel dies amziuje". Po baigimo iskart pradejo 
rasyti daktaratq , Laidosena Lietuvoje priesistoriniais laikais", kuris 1944 m. pirmoje 
puseje buvo iteiktas Vilniaus universitetui daktares laipsniui gauti, taciau nebespetas 
apginti669 • Artejant frontui 1944 m. !iepos menesi ji kartu su seima per Zemaitii <~ 
pasitrauke i Austrijq, veliau apsistojo Tiubingene, kur 1946 m. apgyne daktaratq670

• 

1949 m. M. Gimbutiene persikele i JAV, kur nuo 1950 m. vel pradejo darbuotis 
archeologijos srityje, tyrinejo neolito-bronzos amziaus problemas, parase knygas 
apie bronzos amzi4 Vidurio Europoje, baltus bei slavus. 1964 m. ji tapo Los Andzelo 
Kalifornijos universiteto profesore, 1967-1980 m. kasinejo neolitines gyvenvietes 
Piet4 Europoje. JAV M. Gimbutiene (pagal vietos tradicijq- Gimbutas) sukure 
archeomitologijos mokyk.lq, kuriai pagrindus padejo trimis knygomis bei gausybe 

669 Marija Gimbutiene. Bibliografine rodykle. 1938-1995. Vilnius. 1995. P. 13. 
670 Alseikaite-Gimbutiene M. Die Bestattung in Litauen in der vorgeschichtlichen Zeit. 

Tiibingen. 1946. 250 p. 
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straipsniq. Mire M. Gimbutiene 1994 m. vasario 2 d. nuo limfomos Los Andzele, 
palaikai tq paCiq metq geguzes menesi atvezti i Lietuvq ir palaidoti Kaune, Petra5ilintj 
kapinese. 

M. Gimbutiene is visq J. Puzino mokiniq iki 1945 m. suspejo padaryti daugiausia. 
Palyginti velai ir nelabai palankiu laiku isitraukusi i archeologijq ji labai kryptingai 
darbavosi tyrinedama priesistoriniq laikq laidosenq, kam tuo metu buvo sukaupta 
daugiausia medziagos. Tam, matyt, turejo itakos ir tvirta jos materialine padetis. 
Lietuvoje M. Gimbutiene daugiausia orientavosi i viduriniojo gelezies amziaus 
problematikq. Paskelbti M. Gimbutienes darbai pasicymi plaCiu aptariamos medzia
gos ratu - be archeologiniq duomenq, plaCiai naudojami istoriniai, etnologiniai, 
tautosakiniai. Tokiu budu pridistorines laidosenos supratimas buvo smarkiai 
isplestas: be kapo irangos, aptarti kai kurie dvasinio gyvenimo dalykai: pomirtinio 
pasaulio ivaizdis, sermenys, mirusiqjq paminejimas ir kt. Patys kapai tipologiskai 
pagal J. Puzino nustatytus proistores laikotarpius skirstomi i atskirus tipus pagal 
laidosenos formq (nedeginti, deginti, arkliq kapai) bei kapo formq (plokStiniai kapai, 
pilkapiai). Tai leido suformuluoti labai argumentuotas isvadas, kurios liko nepaki
tusios desimtmeCius. M. Gimbutiene pirmoji ryzosi apibrezti baltq gyvenamq plotq 
Europoje, isskirti baltq gentis pagal jq materialines kulturos ir laidosenos skirtumus. 
Be moksliniq straipsniq, ji parase per 10 populiariq archeologiniq straipsneli4, 
kuriuose taip pat yra svarbios medziagos. 

Kasinejimai 
1942 m. liepos 7 d. R eke t e s (Kretingos r.) kapinyne istirtas 21,2 m2 plotas, 

rasti 4 griautiniai kapai su ivairiais V-VI a. radiniais. 

Svarbiausios publikacijos 
Pomirtinio gyvenimo jsivaizdavimas proistoriniais laikais Lietuvoje/ Gimtasai 

krastas. 1942. Nr. 30. P. 1-11. 
KapL[ tipai Lietuvoje proist01iniais laikais/ Gimtasai krastas. 1943. Nr. 31. P. 1-32. 
PagoniSkosios laidojimo apeigos Lietuvoje/ Gimtasai la·astas. 1943. Nr. 31. P. 53-80. 

ARCHEOLOGIJA PIRMQJQ OKUPACIJQ 
LAIKOTARPIU 

1940 m. bidelio 15 d. ivykdyta Lietuvos okupacija Raudonosios arrnijos jegomis 
ir greita krasto inkorporacija i TSRS sudeti is pradziq didesnio poveikio archeologijos 
mokslui nepadare. Iki 1941 m. bidelio daugiausia vyko naujq moksliniq ir paminklq 
apsaugos strukturq kurimas, i kurias buvo pasitelkiami senieji kadrai. Kokiq nors 
represijq pries palyginti negausius archeologus griebtasi nebuvo, nors, atrodo, 
1941 m. birzelio menesi noreta suimti V Nageviciq, taciau ne kaip archeologq, o 
kaip nepriklausomos Lietuvos generolq. Didesnis smugis teko archeologija besido
mintiems krastotyrininkams, ypac mokytojams. Nors muziejams nacionalizuojant 
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dvar4 turtq savo rinkinius papildyti pasitaike gera proga, taciau tai daugiau liete 
meno kiirinius, knygas. N aujoji valdZia 1940 m.liepos 20 d. prieme Kultiiros pamink14 
apsaugos istatymq, kurio projektas buvo parengtas dar nepriklausomoje Lietuvoje 
ir tik minimaliai papildytas pagal naujas realijas. Sis istatymas veliau ilgus 
ddimtmecius buvo rodomas kaip isskirtinis taryb4 valdzios riipesCio kultiiros 
paminklais pavyzdys. Kultiiros paminkl4 apsaugos istatymu numatytos sl?ecialios 
kultiiros paminkl4 apsaugos istaigos virsininku buvo paskirtas I. Jonynas671 • Si istaiga 
dirbo prie Kauno kultiiros muziej aus (pakeistas Vytauto Didziojo kultiiros muziejaus 
pavadinimas), daugiausia uzsiiminejo nacionalizuot4 dvar4 kultiiros vertybi4 
apskaita, kai kuri4 pili4 restauravimo darbais. 

I Vilni4 perkeltas Lituanistikos institutas tapo Moksl4 akademijos pirmtaku. 
Jam 1940 m. antrojoje puseje buvo perduoti kai kurie muziejai bei bibliotekos672 • 

Taciau tuo metu jo darbo kryptis buvo daugiau kalbine-tautosakine. 1941 m. sausio 
16 d. Lietuvos TSR Liaudies komisar4 tarybos (tuometinis Vyriausybes pavadinimas) 
nutarimu isteigta Lietuvos TSR Moksl4 akademija. Vienas jos tiksl4 buvo tirti Lietu
vos praeiti. Akademijoje susikiire Humanitarinis skyrius. 1941 m. balandzio menesi 
Akadernijos sistemoje sukurtas Istorijos ir archeologijos institutas, kurio direktoriumi 
paskirtas K. Jablonskis. Jo archeologijos skyriui vadovavo J. Puzinas. Institutas leido 
dar Lituanistikos instituto pradetq leisti naujq istorines krypties leidini , Miis4 pra
eitis" (vietoj , Praeities"), kurio isejo 2 knygos (pavadintos sqsiuviniais ). Darb4 pers
pektyviniame plane buvo numatyta plesti archeologinius tyrinejimus, leisti mokslo 
darb4 rinkini , Lietuvos archeologija", ikurti archeologijos muziej4 Vilniaus universi
teto archeologijos muziejaus pagrindu673 • Del karo si4 plan4 nespeta net pradeti igyven
dinti. 1941 m. balandzio menesi TSRS Moksl4 akademijos plenume dalyvavo E. ir 
V. HoluboviCiai674 • 1941 m. gegufes 11 d. Moksl4 akademijai perduotas Siauli4 ,Ausros" 
muziejus. Jai buvo perduoti ir Vilniaus universiteto Archeologijos ir Etnografijos muziejai. 

1941 m. bidelio 22-30 d. Lietuvoje bo1Sevik4 okupacijq pakeite naci4 okupacija. 
Karo veiksmus pirmiausia lydejo muziej4 grobimas. Kuri puse tai dare - siandien 
daznai neimanoma nustatyti. Visi eksponatai, tarp j4 ir archeologiniai, buvo 
isgrobstyti is Klaipedos muziejaus675 • 1941 m. bidelio 22-25 d. vokieciai is Alytaus 
,Dziik4" muziejaus surinko vertingus archeologinius daiktus676 • Kedaini4 krastotyros 
muziejuje karo metu sunaikinta 250 vienet4 archeologini4 eksponat4677

• Karo 
pradzioje dingo ir Ukmerges krastotyros muziejaus rinkiniai678 • Regioniniuose 

671 Psibilskis V. B. Rupinimasis istorijos ir kulturos paminkl4 issaugojimu 1940- 1941 
metais/ Muziejai ir paminklai. Vilnius. 1987. T. 8. P. 38. 

672 Liekis A. Lietuvos TSR Mokslq Akademijos i1.ilrimas ir veikla 1941 metais/ Lietuvos 
istorijos metrastis 1987 metai. Vilnius . 1988. P. 65. 

673 Ten pat. P. 74. 
674 Ragauskas A. Lietuvos istorijos mokslo sovietizacija 1940- 1941 metais. I Lietuvos 

istorijos metrastis 1994. Vilnius. 1995. P. 103. 
675 Samavicius R. IS Lietuvos muziej4 praeities/ Voruta. 1994 06 16-22. Nr. 23(161). P. 4. 
676 Ten pat. P. 8. , 
677 Samavicius R . Muziej4 likimai naciq okupacijos metu/ Voruta. 1995 12 01-08. 

Nr. 45(231). P. 8. 
678 Samavicius R. IS Lietuvos muziej4 praeities/ Voruta. 1994 06 23-30. Nr. 24(162). P. 4. 
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muziejuose daugiausia nukentejo numizmatikos rinkiniai. Nors dauguma juose 
saugot4 monet4 buvo nauj4j4 ir naujausi4j4 laik4 pinigai, nedidely dali sudare 
archeologine numizmatika: atsitiktinai rastos monetos, lobiai , senkapi4 radiniai. 
Nurnizmatika isgrobta is Rokiskio, Alytaus, Kedaini4, Siauli4 ,Ausros" muziej4. 

Del nauj4 okupant4 tvest4 ivairi4 suvariym4 bei les4 stygiaus karo metais archeo
logija vegetavo. Bene didziausias laimejimas buvo islikusi svietimo sistema, leidusi 
jaunajai archeolog4 kartai baigti mokslus. Tuo metu gana aktyviai tebedirbo J. Puzi
nas. Be destymo Vilniaus universitete iki pat jo uzdarymo 1943 m., jis renge ir 
tebeveikusio Lietuvos moksl4 akademijos Istorijos institute Archeologijos poskyrio 
veiklos organizavimo dokumentus. Laikotarpiui nuo 1941 m. spalio 1 d. iki 1942 m. 
balandzio 1 d. buvo planuota irengti Archeologijos muziej4 Vilniuje, paruosti medzia
gq archeologijos terminijai, paruosti spaudai Upytes (Panevezio r.) kasinejim4 
ataskaitas (tuomet vadintas apyskaitomis)679

• Jis buvo numatytas ir nuo 1942 m. 
spalio 1 d. Lietuvos generalineje srityje turejusios pradeti veikti Lietuvos priesis
toriniams ir seniesiems laikams tyrineti istaigos vedeju680 • J . Puzino tyrinejim4 tema 
,Senasis geldies amzius Lietuvoje" net vokieCi4 buvo gana palankiai vertinama, 
priskirta prie B grupes (svarbios ukiui) tem4681 . Paskutinis J. Puzino straipsnis Lietu
voje tapa ir paskutiniu ikitarybinio laikotarpio Lietuvos archeologijos straipsniu682 • 

Jame, remiantis daugiausia rasytini4 saltini4 duomenimis ir pasitelkiant turimq 
kasinejim4 medziagq, buvo nusviesta 3 Vilniaus pili4 (Aukstutines, Zemutines ir 
Kreivosios) istorija. Kreivoji pilis lokalizuota dabartiniame Plikajame kalne. 

Karo metais archeologini4 tyrinejim4 vykdyta nedaug, o ir tie smulkus. Tokiems 
dalykams nebuvo les4. Be jau minet4 P. Baleniuno, M. Alseikaites-Gimbutienes, 
P. Kulikausko kasinejim4, kastuvq smeigdavo ir pavieniai krastotyrininkai ar vietos 
smalsuoliai. 1943 m. vasarq Burbiskio pradines mokyklos vedejas Grigas kasinejo 
Bijeiki4 (AnyksCi4 r.) piliakalni, siauriniame jo slaite iskase apie 1,5 m gylio duob(( 
ir nustate, kad pavirsini nuo giliau esanCio kultllrinio sluoksnio skiria apie 35 em 
storio molio sluoksnis683 • 

Del karo meto nepritekli4 isleisti archeologijos tematikos leidinius buvo sunku. 
Daugiausia rasyti nedideli populiarus straipsneliai i periodiny spaudq. Archeologijos . 
tematika daugiausia rase J. Puzinas ir M. Alseikaite-Gimbutiene. Ne viskq ir jiems 
pasiseke isspausdinti. Nebuvo paskelbtas net ir vokieCi4 kalba J. Puzino parasytas 
straipsnis apie Lietuvos archeologijos padeti bei muziej4 rinkinius684 • Minima, kad 
M. Gimbutienes daktaratas ,Laidosena Lietuvoje priesistoriniais laikais" 1944 m. 
pirmojoje puseje buvo iteiktas Vilniaus universitetui daktares laipsniui gauti, taCiau 
nebespetas apginti685 • 

679 Nacionalines M. MaZvydo bibliotekos Rankrasciq skyrius. F. 52- 35. P. 1. 
680 Nacionalines M. MaZvydo bibliotekos RankraSCiq skyrius. F. 52-27. P. 2. 
681 Vilniaus universiteto istorija. 1940-1979. Vilnius. 1979. P. 38. 
682 Puzinas J. IS Vilniaus piliq praeities/ Kuryba. 1944. Nr. 2. P. 80-88. 
683 Tyla K. Papilio kalnelis/ Ateitis. 1943 10 15 . Nr. 240. P. 2. 
684 Puzinas J. Die vorgeschichtlichen Sammlungen des generalbezirkes Litauen/ Nacio

nalines M. Mazvydo bibliotekos RankrasCilJ skyrius. F. 52-21. 
685 Marija Gimbutiene . Bibliografine rodyk!e. 1938-1995. Vilnius. 1995. P. 13. 
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1944 m. vasarq ir rudenj puolant Raudonajai armijai ir traukiantis vokieCiams 
kai kurie muziejai vel nukentejo. Nors dalis muziej4 (Siauli4, Panevezio, TelSi4) ir 
renge eksponatus evakuacijai ar juos evakavo, nemaz4 nuostoli4 isvengti nepavyko. 
Nurodoma, kad buvo sunaikinti Saki4, Vilkaviskio, Utenos, Raseini4, Jurbarko, 
Kaisiadori4 muziejai, apgriautas karo metais jkurtas Kupiskio muziejus, 
susprogdintas Kedaini4 muziejus686 • Vilniaus ir Kauno muziejai nukentejo maziau. 
Liepos pabaigoje Vytauto Didziojo kulturos muziejuje buvo likcr tik direktorius 
P Galaune, P. Karazija, P. Baleniunas bei du sali4 priziuretojai. Liepos 29 d. P. Galau
nei vokieCiai jsake vertingiausius archeologijos skyriaus eksponatus paruosti 
evakuacijai. P. Baleniunas jiems sukale didelcr dezcr, taciau i jq pridejo plytgali4, 
gipsini4 form4 lauzo ir kitokio , turto", kurj dar susuko i ligninq. Kitq dienq vokieCiai 
atejo sios dezes paimti, taciau P. Baleniunas j4 nejsileido ir taip archeologiniai 
eksponatai buvo isgelbeti. VokieCiams susprogdinus greta muziejaus buvusiq 
elektrincr, isduzo visi jo langai, isvirto durys, taCiau eksponatai nenukentejo687 • 

1944 m. didziausias smugis Lietuvos archeologijai buvo suduotas per jos kadrus. 
l Vakarus pasitrauke didziausias to me to archeologijos autoritetas J. Puzinas, darbsti 
ir perspektyvi M. Gimbutiene, jau nebekasinejantis V Nagevicius. Likcr Lietuvoje 
archeologai susiguze ne2inioje, nieko gera nelaukdami is nauj4 sen~4 okupant4. 
P. Baleniunas tapa viena pirm~4 j4 auk4 ne tik tarp archeolog4, bet ir is viso tarp 
Lietuvos pilieci4. Lietuvoje beik pusei simto met4 jsigalejo tarybine socialistine 
santvarka. Totalitarines visuomenes sqlygomis archeologija Lietuvoje jgavo kitq raidos 
kryptj, kurios nusvietimas yra ateities reikalas. 

ARCHEOLOGIJA VILNIAUS KRASTE 

SusiklosCius aplinkybems Lietuvos sostine Vilnius ir Vilniaus krastas nuo 1920 m. 
spalio iki 1939 m. rugsejo buvo Lenkijos Respublikos sudetyje. Vokietijai ir TSRS 
pasidalijus Lenkijq, jis 1939 m. atiteko TSRS, kuri 1939-1940 m. Lietuvai perdave 
mazesncr jo dalj (9546 km2 is 32441 km2

). Si Vilniaus krasto dalis daugelio zmoni4 
istorineje Sqmoneje jsitvirtino kaip visas Vilniaus krastas. Kadangi siandien tik ji 
jeina i Lietuvos sudetj, tai aptariant archeologijos raidq Vilniaus kraste bus kalbama 
tik apie tai, kas vyko dabar Lietuvai priklausanCioje Vilniaus krasto dalyje. 

Archeologijos mokslas Vilniaus kraste vystesi kaip sudetine Lenkijos archeo
logijos dalis, ir daugelj dalyk4 galima suprasti tik visas Lenkijos archeologijos istorijos 
kontekste. Pastaroji lenk4 tyrinetoj4 yra neblogai isanalizuota, tik, suprantama, kiek 
kryptingai, is savo pozicij4. Pagal tyrinejamq medziagq Vilniaus krasto archeologija 
yra neatsiejamai susijusi su visa Lietuvos archeologijos raida, ir be jos ap2valgos 
bendras Lietuvos archeologijos istorijos vaizdas but4 nepilnas. 

Treciasis desimtmetis Vilniaus kraste buvo archeologini4 pajeg4 paiesk4 
desimtmetis. 1919 m. spalio 11 d. atkurtame Vilniaus Stepono Batoro universitete 

686 SamaviCius R. Muziejq bukle Lietuvoje hitlerines okupacijos metais (1941-1944 m.)/ 
IS Lietuvos istorijos tyrinejimq. Jaunqjq istorikl.! darbai. T 7. Vilnius. 1991. P. 156. 

687 , Evakuojama" archeologija/ Galaune P. Muziejininko nove!es. Vilnius. 1967. P. 127-129. 
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buvo ikurtos dvi archeologijos katedros: priesistorines ir klasikines688 • IS pradzi4 
abiej4 katedr4 veikla buvo nesekminga. Priesistorines archeologijos katedroje profe
sorius J. Talko-Hrincevicius paskaitas skaite tik 1920-1921 m., o veliau katedra, 
neturedama profesoriaus, neveike ir 1923 m. buvo uzdaryta. Veliau archeologijos kursq 
skaite daugiausia valandininkai. Klasikines archeologijos katedra irgi del profesoriaus 
nebuvimo 1924 m. buvo uzdaryta ir vel atkurta tik 1929 m. Tuomet jai vadovauti pradejo 
Raimundas Gostkovskis (g.1885 m.), Vilniaus universitete dirbys pagal sutarti689 • 

Panasi padetis buvo su Archeologijos muziejumi. Po Pirmojo pasaulinio karo 
likusi Senienq muziejaus rinkini4 dalis buvo perduota Vilniaus Stepono Batoro 
universitetui. Nuo 1921 m. archeologinius eksponatus globojo M. Brensteinas, nuo 
1926 m. atvykdamas pripuolamai juos tvarke V AntonieviCius690

• Darbq sunkino 
karo metu isvdta i Rusijq Senien4 muziejaus inventorine knyga. Sutvarkius ekspo
natus 1933 m. gruodzio 4 d. buvo atidarytas Universiteto archeologijos muziejus. Jo 
vadovas buvo lotynistas J. Okas, taciau daugiausia muziejuje nuveike E. ir V Holu
boviciai. Muziejuje buvo LDK archeologijos, Egipto ir Graikijos archeologijos bei 
vaizduojamojo meno (XVI-XIX a. ) skyriai69 1

• Turtingiausias eksponatq ir nuolat 
papildomas buvo LDK archeologijos skyrius. 

1918 m. spalio 31 d. dekretu buvo pradeta formuoti valstybine paminkl4 apsaugos 
struktura. Vilniaus krastas Valstybinio priesistorini4 senien4 konservatoriq kolektyve 
buvo isskirtas i VIII apygardq, kuri suformuota 1920 m. vasario 22 d.692 

, o 1922 m. 
spalio 1 d. sujungta su VII Rytq pasienio apygarda. Jos bustine nuo tada buvo Varsu
voje. Svarbiausias sios istaigos uzdavinys buvo kulturos vertybi4, tarp kuriq svarbiq 
vietq uzeme archeologijos paminklai, registracija bei gelbejimo darbai ( archeologijoje
paminklq tyrinejimas ). 

Pirmasis cymesnis lenkq archeologas, trumpai dirbys Vilniaus kraste, buvo 
Romanas JAKIMOVICIUS (Roman Jakimowicz) (1889 04 30 Polskij Jurjeve 
(Rusija)- 1951 01 21 Toruneje) (96 pav.). Jis gime gydytojo Jano Jakimoviciaus ir 
Marijos Zalcman seimoje. Mokesi Petrkove Tribunalskyje, aukstqji mokslq pradejo 
Lvove, tl(se Krokuvoje 1910-1913 m. 1913-1914 m. jis mokesi Prahoje pas L. Niderll(. 
Nuo 1916 m. dirbo archeologini darbq Varsuvoje. 1919 m. R. JakimoviCius apgyne 
daktaratq, 1934 m. tapo habilituotu daktaru. Nuo 1923 m.- Valstybinio priesistoriniq 
senienq konservatoriq kolektyvo pirmininkas. R. Jakimovicius ikure Valstybini 
archeologijos muziejq ir nuo 1928 iki 1939 m. buvo jo direktorius. 1924-1939 m. 
redagavo ,Archeologines zinias". Karq jis praleido Valia Koritnickoje, po karo buvo 
Torunes universiteto profesorius. Buvo du kartus vedys, antroji zmona - Marija 
Lichomska693

• Mire staiga Toruneje, kur ir palaidotas. 

688 Sabajevaite L. Archeologija ir etnografija Vilniaus Stepono Batoro universitete (1919-
1939)/ Istorija. 1980. T. 20(2). P. 96. 

689 Ten pat. P. 97. 
690 Vilniaus universiteto istorija. 1803-1940. Vilnius. 1977. P. 178. 
691 Sabajevaite L. Archeologija ir etnografija Vilniaus Stepono Batoro universitete (1919-

1939)/ Istorija. 1980. T. 20(2). P. 100. 
692 Stolpiak B. Rozw6j prahistorii Polskiej w okresie 20-lecia mictdzywojennego. Poznan. 

1984. Cz. I. S. 57-58. 
693 Polski slownik biograficzny. Wroclaw-Warszawa-Krak6w. 1964. T. X/4. Z. 47. S. 331-332. 
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96 pav. Romanas Jakimovicius 1928 m. 
(Glosik J. Przygoda z archcologiq. 

Warzsawa. 1987. S. 48. Rys. 20) 

Lietuvos archeologijos istorijoje R. 
J akiilloviCiaus veikla yra epizodinio po
budzio. 1925 ill. jis kasinejo Rokantiskil! 
ir Zvirblil! pilkapynus ( abu Vilniuje ). 
Pazyilletinas plaCiai tyrinetas Zvirblil! 
pilkapynas, pateikcrs gana turtingos 
archeologines illedziagos, svarbios Vil
niaus apylinkil! proistorei I tukstant
illeCio antrojoje puseje - II tukstant
illecio pradzioje pazinti. Kasinejiilll! 
illedziaga liko neskelbta. 

Kasinejimai 
1925 ill. R o kant is k i l! (Vilniaus 

illiestas) pilkapyne kasinejo 2 islikusius 
pilkapius su de~,intiniais X-XI a. kapais. 

1925 ill. Z v i r b 1 i l! (Vilniaus 
illiestas) pilkapyne kasinejo 64 islikusius 
pilkapius, aptiko 2 griautinius V a. bei 
apie 200 degintinil! VI-XII a. ir 7 to 
paties laikotarpio sudegintl} zirgl} kapus 
su ivairiais sio laikotarpio radiniais. 

Vladiilliras ANTONIEVICIUS 
(Wlodziillierz Antoniewicz) (1893 0715 Saillbore (Ukraina) - 1973 05 20 Varsuvoje) 
(97 pav.). Tai zyillus lenkl! archeologas. Jis studijavo Krokuvoje, veliau Paryziuje, 
spaudai archeologijos teilloillis rase jau nuo 1911 ill. 1920 ill. buvo vienas is Valstybinio 
priesistorinil! senien4 konservatori4 kolektyvo kurejl}, redagavo ,Sviatowitq" nuo 
12 iki 25 toill4. 1916 ill. tapo daktaru, 1921 ill. - habilitavosi694

• Nuo 1920 iki 1963 ill. 
V AntonieviCius dirbo Varsuvos universitete, is pradzil! kaip docentas, nuo 1923 m. -
profesorius, vadovavo Archeologijos katedrai, 1936- 1939 m. buvo sio universiteto 
rektorius. Tarpukario laikotarpiu jis buvo E. Majevskio illuziejaus direktorius, kele 
archeologijos atlasl! sudaryillo klausiillq. 1952 ill. isrinktas Lenkijos Moksll! akade
mijos akadeilliku. 1963 m. isejo i pensijq. 

V Antonievicius parase ir paskelbe daugybcr straipsnil! ir didesnil! darbl! apie 
Lenkijos archeologijq. Jo doillejiillosi sritis labai plati: laidojimo paillinklai, piliakal
niai, muziejininkyste, religijos istorija, indoeuropieciai ir t.t. 695

. Per 40 illokslines 
veiklos metl! V Antonievicius isspausdino 215 darbl}, priklause daugybei illokslinil! 
draugijl}, ejo ivairias pareigas illuziejuose bei kitose illokslinese istaigose, dalyvavo 
konferencijose, skaite pranesimus. Dar a pie 150 straipsnil}, be jau minetl}, isspausdino 
dienrasCiuose ir zurnaluose. Archeologijq jis siejo su kitomis disciplinomis. Patys 

694 Konopka M. Zegnajqc Profesora Antoniewicza/ Z otchlani wiek6w. 1973. Rok XXXIX. 
Z. 4. S. 320-321. 

695 Lewakowska J. N epelnie bibliografia prac drukowanych profesora Wlodzimierza 
Antoniewicza// Swiatowit. 1960. T. 23. S. 9-28. 
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97 pav. Vladimiras Antonievicius Varsuvos 
universteto rektoriaus darbuziais apie 1936-

1939 m. (swiatowit. Warzsawa. 1962. 
. XXIV P. 8) 
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svarbiausi jo darbai yra ,Lenkijos 
archeologija" (pirmasis sintetinis dar
bas apie Lenkijos archeoiogijq) ir , Sla
vq reiigija" . Aptarsime tik pirmqji dar
bq, nes jame rasoma ir apie Lietuvq696

• 

Tai dideiis 343 puslapi4 darbas, gausiai 
iliustruotas dirbiniq lente!emis, kuriq 
yra 58, ir dar daugybe planq bei kapq 
piesini4. Paties teksto yra 274 pusla
piai. Kitq dali sudaro priedai: chrono
logines lentetes, literatura, paveiksl4 
sqrasas, lenteli4 paaiskinimai ir vieto
viq sqrasas, sudarytas abece!es tvarka. 
Lietuva minima 33 puslapiuose. Piaciai 
naudojama V Sukeviciaus medziaga. 
Darbas parasytas chronoiogine tvarka: 
paleoiitas, mezolitas, neoiitas, bronzos 
ir geiezies amziai, ankstyvieji istoriniai 
laikai. Paleolitas dalijamas i senqjj ir ve
iyvqjj, neoiitas pradedamas nuo 5000 m. 
pr. Kr. ir dalijamas i 4 periodus. Bron
zos amzius pradedamas nuo 2000 m . 
pr. Kr. ir baigiamas 800 m. pr. Kr. Jis 

suskirstytas i 5 periodus. Kiekvienam jq skiriamas 200-300 m. tarpas. Penktajame 
knygos skyriuje apZvelgiamas gelezies amzius, kuris pradedamas 800 m. pr. Kr. ir 
baigiamas 375 m. po Kr. Geldies amzius padalytas i senqji, naujqji ir romeniskqji 
periodus. Nuo 375 m. po Kr. apzvelgiama paskutine ankstyvoji istorine epocha, 
kurioje yra trys dideli poskyriai: tautq kraustymosi laikotarpis (375- 600 m.), 
priespiastinis iaikotarpis (600- 900 m.) , ankstyvasis piastq laikotarpis (900-1100 m). 
Kiekviename skyriuje pateikta bendra epochos charakteristika, radiniai ir paminklai: 
kultura, antropologija, antoiogija ir t.t. Darbas parasytas tada, kai archeoiogija 
Lenkijoje dar neturejo nuoiatines mokyklos, todel chronologijos ir kulturos klausimai 
atspindi to meta Lenkijos archeoiogijos mokslo padeti. V Antonievicius gerai zinojo 
ne tik Lenkijos, bet ir kitq saiiq archeologijos medzi agq. Knygoje yra nemazai 
iliustracijq is Lietuvos archeologijos saitiniq, piaciai minima archeologijos medziaga, 
kuri iterpiama i apZvelgiamus periodus. Sis darbas to meta sqlygomis buvo geras 
archeologijos vadovelis. 

Lietuvos archeologijai svarbiausias V AntonieviCiaus darbas yra ,Priesistoriniai 
ir ankstyvl!jq viduraillZiq laikai Vilniaus kraste", isspausdintas monografijoje ,Vilnius 
ir Vilniaus krastas" 1930 m. Vilniuje697 • Tai graziai paruostas, didelio formato darbas, 
skirtas Vilniaus krasto geografijai, gamtai, istorijai, archeologijai, etnografijai ir 

696Antoniewicz W. Archeologia Polski. Warszawa. 1928. 
697Antoniewicz W. Czasy przedhistoryczne i wczesnodziejowe ziemi Wilenskiej/ Wilno i 

ziemia Wilei'Iska. Wilno. 1930. S. 103- 123. · 
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religijai. Buvo sumanyta isleisti du tomus, taCiau isejo tik vienas. Jo turinys toks: 
politine izanga, kur pateisinama Vilniaus krasto okupacija, toliau straipsniai, skirti 
gamtai ir proistorei. Trecias skyrius placiausias, skirtas krastui ir zmonems. Jame 
aprasoma seniausia Vilniaus krasto praeitis, etnografiniai bruozai, kalba, lietuviai, 
baltarusiai, :lydai Vilniaus kraste bei religijos klausimai. Darbo pabaigoje yra trumpa 
santrauka prancuzq kalba ir iliustracijq S<!rasas, jq yra 371. Tai ivairios personalijos, 
zemelapiai, vaizdai, etnografines nuotraukos ir t.t. Straipsnyje apie Vilniaus krasto 
proistory V AntonieviCius ap:lvelgia Lietuvos apgyvendinimo pradzios gamtines 
sqlygas, tvirtindamas, kad ledynai is Lietuvos pasitrauke apie 18 000 m. pr. Kr. Nuo 
tada ir galimas pirmqjq gyventojq pasirodymas. Seniausius zmoniq gyvenimo 
pedsakus V Antonievicius sieja su svidrines kulturos pasirodymu. Straipsnyje 
aprasomi Kasetos, Gribasos ir kt. titnago dirbiniai, minimi Kundos, Tardenua bei 
Kampinji kulturq radiniai. Juos bus paliky :lvejai, medziotojai bei augalinio maisto 
rinkejai, neolite tai buvo profinai. Toliau straipsnyje kalbama apie megalito kulturos 
jtakq, virveliny keramikq, laiviniq kovos kirviq kulturq, kuri truko iki bronzos am:liaus, 
Fatjanovo kulturos itakq ir t.t. Bronzos amziq V. AntonieviCius pradeda nuo I periodo, 
kuriam skiria seniausiq dirbini - kotini durklq is Veliuonos. Taip pat isvardijami 
veJesniq periodq dirbiniai, pazymima, kad akmuo ir kaulas dar vaidino didelj 
vaidmenj jrankiq ir ginklq gamyboje. Kalbedamas apie gelezies amziq Lietuvoje 
V AntonieviCius pa:lymi, kad gelezis Cia jsigalejo tik po Krista us gimimo. Patj gelezies 
amziq jis skirsto i siuos periodus: ankstyvqjj 1-200 m. po Kr., romeniskqji 200-400 m. 
ir tautq kraustymosi 400-600 m. 0 po jq dar isskiria ankstyvuosius istorinius laikus 
600-900 m. po Kr. Ir jau 900-1200 m. po Kr. aptinkama lietuviq veikla. Kiekvienq 
periodqjis smulkiau charakterizuoja, aptaria laidojimo paminklus, dirbinius, pateikia 
iliustracijq daugiausia is V SukeviCiaus leidiniq ir Vilniaus senienq ir Mokslo draugijq 
muziejq rinkiniq. Straipsnis iliustruotas 23 paveikslais. Jj baigdamas autorius pa:lymi, 
kad, baigiantis neolitui, Lietuvos ir Baltarusijos teritorijose susiformavo baltq-slavq 
kultura, ir abejoja, ar pirmaisiais amziais po Kr. ciajau gyveno latviai ir Jietuviai. X
XI a. jau ryski slavq jtaka. Ribotus problemq sprendimus Ierne ir to meto naujq 
Lietuvos archeologijos saltiniq stoka. 1937 m. V Antonievicius lankesi Kaune, 
susipa:lino su nauja muziejaus archeologijos ekspozicija ir pamate visai kitq kulturq, 
negu iki tol jq zinojo is jau minetq autoriq darbq. Tuomet jis pasake daug komp
limentq Lietuvos archeologams. 

Be publikacijq, svarbus V. AntonieviCiaus veiklos baras buvo archeologijos 
destymas. Greta ivairiq Lenkijos bei Europos archeologijos klausimq, Varsuvos 
universitete 1927-1928 m. buvo destomas kursas ,Lietuva priesistoriniais bei 
ankstyvaisiais Jaikais"698 , 1930-1931 m. - , Lietuvos ir Baltarusijos archeologija"699 • 

Nuo 1925 iki 1934 m. per akademines vasaras (III trimestre) V AntonieviCius vede 
archeologijos seminarus bei vykde Jauko tyrinejimus, skaite kursq ,Meno 
priesistorija", isskyrus 1928-1929 m., kai skaitytas kursas ,Lietuvos archeologija" 
bei 1930-1931 m., kai skaitytas , Ivadas i archeologijq"700 • 1925-1926 m. skaitytas 

698 Udzial Wlodzimierza Antoniewicza w pracach instytucji naukowych (uzupemienie)/ 
Swiatowit. Warszawa. 1962. T. XXIV S. 13. 

699 Ten pat. P. 14: 
700 Ten pat. P. 17. 
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kursas , Lenkijos, Lietuvos ir Rusijos archeologija", 1926-1927 m. - , Baltijos saliq 
archeologija" , 1927-1928 m.-,Vilniaus krasto pridistorija ir ankstyvieji laikai" (grei
ciausiai sio kurso pagrindu ir buvo veliau parasytas jau aptartas straipsnis ), 1928-
1929 m. - ,Priesistorija ir etnografija", 1929-1930 m.- ,Skandinavijos saliq archeo
logija", 1930-1931 m.- ,Vidudiemio juros salil! priesistorija", 1931-1932m. ~ ,Lietu
vos ir Rusijos anks~l! laikl! archeologija", 1932-1933 m.- , Lenkijos ir Lietuvos 
archeologija" , 1933-1934 m. - , Rusijos archeologija"701

• 

Jau mineta, kad V. Antonievicius sutvarke ! Vilniaus universitetq pakliuvusius 
archeologijos rinkinius. 1934 m. jis kasinejo Miezioniq pilkapius. 

Kasinejimai 

1934 m. M e z i 0 n i 1.! (Svencioniq r.) pilkapyne kasineti liky 9 pilkapiai su 
turtingais griau tiniais IV-V a. kapais. 

Svarbiausios publikacijos 

Czasy przedhist01yczne i wczesnodziejowe ziemi Wileltskiej/ Wilno i ziemia Wile11ska. 
Wilno. 1930. S. 103-123. 

Zofija PODKOVINSKA (Zofia Podkowinska) (1894 05 17 Varsuvoje - 1975 02 10 
Varsuvoje) gime vaistininko Zigmunto (g. 1867 m.) ir Juzefos Tarnovic seimoje. 
I pasaulinio karo metais su tevais buvo pasitraukusi i Orsq ir Minskq. 1918 m. ji 
baige lenkl! gimnazijq Maskvoje. Grizusi i Lenkijq Z . Podkovinska dirbo bibliotekose, 
Varsuvos universitete pas V AntonieviCil! studijavo archeologijq. Nuo 1924 m. iki 
II pasaulinio karo ji dirbo asistente bei adjunkte Varsuvos universiteto Archeologijos 
katedroje. 1927 m. apgyne daktaratq apie juostinl( keramikq Mazojoje Lenkijoje. 
Nuo 1922 m. su studentais kasmet vykde archeologines pratybas. Pirmiausia tyrinejo 
kopas salia Varsuvos, Sandomiezo apylinkese, dorriejosi neolitu. Z. Podkovinska 
kasinejo jvairiose Lenkijos vietose. 1938 m. ji spaudai atidave habilitacini darbq 
apie juostinct keramikq Lenkijos teritorijoje, kuris sudege spaustuveje, o masinrastis
Varsuvos sukilimo metu. Ketvirtqji desimtmeti simpatizavo Lenkijos komunistt! 
partijai. Karo metu rupinosi Archeologijos muziejaus ir bibliotekos gelbejimu. Sukili
mo metu padejo iydams ir partizanams, uz tai pateko i Ravensbriuko, veliau i 
K.ionigsbergo koncentracijos stovyklq, kur sulauke karo pabaigos. Po karo Z . Podko
vinska vel dirbo universitete ir Valstybiniame archeologijos muziejuje, buvo neolito 
skyriaus vedeja, tyrinejo to laiko gyvenvietes. Nuo 1954 m. ji dirbo Materialines 
kulturos istorijos institute. ISejo i pensijq 1964 m., seimos neturejo702

• Palaidota 
Poviazkovo kapinese Varsuvoje. Z. Podkovinska paskelbe 32 archeologijos darbus. 
Lietuvoje ji, kaip Varsuvos universiteto Archeologijos katedros atstove, kasinejo 
Sudotos (Svencioniq r.) pilkapynq. 

701 Ten pat. S. 17-18. 
702 Prosen-Przeworska J. Polski slownik bibliograficzny. Warszawa. 1982. T. XXVII/1. 

Z. 112. S: 108-109. 
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Kasinejimai 

1934 m. Sud o to s (SvenCioniLt r.) pilkapyne istirta 15 pilkapiL{ su degintiniais V
VIII a. kapais, kuriLt kiekviename pilkapyje buvo nuo 1 iki 7. 

Tiesiogiai archeologiniais tyrinejimais ik:i 1940 m. uZ.sieme Vilniaus Stepono Batoro 
universiteto archeologijos muziejus ir proistores seminaras. Darbams vadovavo archeo
logai Elena ir Vladimiras HoluboviCiai. 

Elena HOLUBOVICOVA (Helena 
Cehak Holubowiczowa) (1902 02 12 
Stanislavove (Ukraina) - 1979 07 19 
Vroclave (Lenkija) (98 pav.). Stanisla
vovas, kur gyveno tevas Adomas Ceha
kas, Ferdinanda ir Romualdos Pajevskos 
sunus, realines gimnazijos destytojas, 
motina Augusta Zuravek, Stepono ir 
Suzanos Pavel dukra703 , buvo Galicijoje, 
tuomet priklausiusioje Austrijos-Veng
rijos imperijai. Elena kovo 18 d. Stanis
lavove buvo pakrikstyta. Ji mokesi Lvo
ve, kur 1930 m. baige universiteto Filo
sofijos fakultete priesistorines ir klasiki
nes archeologijos studijas. Doktoratq 
apgyne 1930 m. gruodzio 13 d.704 Nuo 
1931 m. spalio 1 d. dirbo vyresniqja asis
tente, nuo 1935 m. vasario 1 d. adjunkte 
Vilniaus Stepono Batoro universiteto 
Archeologijos muziejaus Klasikines ar

98 pav. Elena Holubovicova 1935 06 19 
(LCVA F. 175. A. lBb. Nr. 849. P. 18) 

cheologijos katedroje. 1934 m. balandzio 7 d. istekejo (jungtuves vyko sv. Mykolo 
baznyCioje Vilniuje) uz savo buvusio studento Vladimiro HoluboviCiaus705 • Po 
vestuvi4 ji pakeite pavardy. 1934 m. balandzio 18 d. raste nurodoma, kad Elena 
Cehak6wna istekejo ir dabar jos pavarde Holubowiczowa706 • Nuo 1940 m. pradejo 
dirbti archeologe Lietuvos dailes muziejuje, veliau isvyko i Baltarusijq. Ik:i 1946 m. 
dirbo adjunkte Torunes universiteto Archeologijos katedroje. Nuo 1949 m. tyrinejo 
Slionske, nuo 1950 m. dirbo Vroclavo universitete, 1956 m. jgijo docento vardq, po 
vyro mirties nuo 1962 m. vadovavo Archeologijos katedrai, 1968 m. tapo profesore. 

Vladimiras HOLUBOVICIUS (Wlodzimierz Holubowicz) (1908 06 20 
J ekaterinodare ( dabar - Krasnodaras) - 1962 04 07 Stokholme (Svedij a) (99 pav. ). 
Jis gime darbinink4 seimoje. Tevas pasitrauke is Vilniaus 1905 m. del dalyvavimo 
ivykiuose. V eli au tevai persikele i Omskq. Po I pasaulinio karo tevai grizo i 
Vilni4. Ten V. HoluboviCius 1928 m. baige mokslus, buvo gabus matematikai. 

703 Lietuvos centrinis valstybes archyvas. F. 175. A. 1Bb. Nr. 849. P. 27. 
704 Lietuvos centrinis valstybes archyvas. F. 175. A. lBb. Nr. 849. P. 10. 
705 Lietuvos centrinis valstybes archyvas. F. 175. A. lBb. Nr. 849. P. 27. 
706 Lietuvos centrinis valstybes archyvas. F. 175. A.14. Nr. 80. P. 12; F. 175. A. 1Bb. Nr. 849. P. 44. 
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99 pav. Vladimiras HoluboviCius 
(CoBeTCKlill apxeoJIOI'ID!. 1964. Hp. 1. C. 362) 

Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

Vilniaus universitete is pradzill jis studi
javo teisy, paskui perejo i Humanitarini4 
mokslll fakultetq ir studijavo etnografijq 
pas K. Mosinski. Studij4 metu susido
mejo archeologija, buvo archeologll 
biirelio pirmininkas, dalyvavo kasineji
muose. Nuo 1932 m. V. Holubovicius 
pradejo dirbti Vilniaus Stepono Batoro 
universiteto muziejuje. 1937-1939 m. 
buvo Iaisvas asistentas prie Universiteto 
muziejaus. 1940 m. jis dalyvavo slavll 
archeologijos kongrese Leningrade, kur 
skaite prandimq apie Bekdo kalno 
tyrinejimus. Sis pranesimas iskart po karo 
buvo isspausdintas 707

. Po karo jis kuri 
laikq dirbo Baltarusijoje, dalyvavo Mins
ko kasinejimuose ir paruose spaudai 
Minsko istorijq. 1946 m. Holuboviciai 
persikele i Lenkijq, is pradzill Vladimiras 
dirbo sekretoriumi spaudos agenturoje 
Varsuvoje, veliau asistentu Torunes 
universitete. 1947 m. baige archeologijos 
studijas Poznanes universitete, apgyne 
doktoratq apie kulturini4 sluoksni4 tyri

nejim4 metodus. V HoluboviCius vadovavo Vroclavo universiteto Archeologijos ka
tedrai, Archeologijos instituto Vroclavo skyriui, buvo profesorius. Paskutini desimt
meti tyrinejo ir skelbe medziagq apie Vakarll Lenkijos archeologijos paminklus, 
tarp kuri4 zymiausi yra Opoles senamiesCio tyrinejimai. Mire Stokholme po sunkios 
sirdies operacijos. 

Abu HoluboviCiai 1933 m Vilniaus kraste pradejo sistemingus archeologinius 
kasinejimus (100 pav.). Formaliai kasinejimlf vadove buvo E. Holubovicova, taCiau 
kasinejimams daznai vadovavo V HoluboviCius. Kasinejimams buvo skiriarna nedaug 
Ies4 (apie 1000-1500 zlot4), kurias skyre Svietimci ministerija ir nedidely dali 
universiteto rektorius. 1932 m. universitete ikurtas student4 proistorik4 biirelis. Jo 
nariai talkindavo HoluboviCi4 kasinej imams. Holuboviciai tyrinejo daugyb(( pilkapyn4 
ir plokstinill kapinyn4, kuri4 tik dalis dabar ieina i Lietuvos teritorijq, kiti - Bal
tarusijoje. Apie j4 tyrinejimll rezultatus siandien galime sprysti tik is negausi4 pub
likacij4. Pirmasis tyrinetas objektas - Karmazin4 pilkapynas (101 pav.) - buvo 
paruostas publikuoti dar iki karo, taCiau sviesq isvydo tik 6 desimtmetyje. Kasinejim4 
dokument4 HoluboviCiai Lietuvoje nepaliko, issiveze i Minskq708

. Tolesnis j4likimas 

707 foJIY6oBwr B. H fony6oBwr E. KpHBhiH ropo.n; BHJihHO/ KpaTKHe coo6weHHH o .n;oKJia,nax 

H IIOJICBh!X HCCJIC)J;OBaHHHX HHCTHTyra HCTOpHH MaTep11aJihHOH KyJih'fYPhl. MocKBa. 1945. T. 11. 
c. 114-126. 

708 Kersyte N. Vytauto Didziojo kultl!ros muziejus- Lietuvos cerrtrine kultl!ros paminkl4 
globos istaiga 1936- 1940 metais I Lietuvos praeitis Vilnius. 1998. T. 5. P. 92. 
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ndinomas. Iki 1938 m. Holuboviciai 
Vilniaus ir Naugarduko vaivadijose 
istyre 27 paminklus. Kai kuriais metai 
istisai buvo kasinejama uz dabartinilj 
Lietuvos riblj. Taip 1934 m. tirti 5 pa
minklai, kurie yra Baltarusijos terito
rijoje, 1935 m.- 9 paminklai, daugiau
sia Vileikos ir Dysnos valsciuose. Apie 
savo kasinejimus jie placiai infor
mavo visuomeny Vilniaus spaudoje, 
daugiausia , Vilniaus kurjeryje". l 
pastarqji mego rasyti V HoluboviCius. 
Tai buvo kartu ir proga prisidurti 
prie atlyginimo. 

100 pav. Senqjl) Maceliq pilkapyno 1936 m. 
archeologiniai tyrinejimai. Centre sedi E. ir 
V. Holuboviciai (NMBRS F. 127- 1567. Nr. 3) 

IS Holubovicilj Lietuvos archeo
logijos darblJ daugiausia zinoma issamijq Gedimino pilies kalno tyrinejimlJ (102 pav.) 
publikacija709

. Si straipsni is lenkq kalbos isverte R. Rimantiene. Kasinejimus 
finansavo Vilniaus miesto muziejus. Buvo kasineta siaurine kalno dalis ir slaitas. 
Straipsnyje detaliai aprasyta kulturinio sluoksnio sudetis, chronologija. Jame 
konstatuota viduriniojo geldies amziaus V-VIII a. sodyba ir XV-XVI a. murines 
pilies liekanos. Kulturiniame sluoksnyje 
rasta gana daug idomilj dirbinilj, 
keramikos, gyvulitj kaultj, akmeninilj 
kulktj- sviedinilj, monetlj, plytlj. Strelilj 
issidestymas sluoksnyje pateiktas 
atskiroje lenteleje. Yra ir atskiras pilies 
aikstes planas, kuriame paiymeta tyri
nejimlj vieta. Treciame piesinyje pateik
tas detalus kulturinio sluoksnio profilis. 
Straipsnio pabaigoje idetos 4 kasinejimlJ 
nuotraukos ir 7 rastlj dirbinilj lenteles
piesiniai. IS viso yra 97 dirbinilj pie
siniai, kurie gerai informuoja apie kal
ne rastq medziagq, padeda nustatyti 
radinilj paskirti ir chronologijq. Taip pat 
rasta ir nemaiai grlidlJ liekanlJ bei kitlj 
botaninilJ liekanlJ. Siq medziagq atski

101 pav. Karmazinl) pilkapio Nr.16 
degintinis kapas (Cehak Holubowiczowa. 

Zabytki archeologiczne wojew6dztwa 
Wilenskiego i Nowogr6dzkiego. Wilno. 1936. 

S. 22, V. Holuboviciaus nuotr.) 

rai istyrinejo I. Michalskiene710 • Seniausios botanines liekanos rastos virs izemio, ir 
jos priklause viduriniojo geleiies amziaus sodybos laikotarpiui. Paskelbta kasinejimlJ 
ataskaita siandien yra svarbiausia Gedimino pilies kalno istorijai atskleisti. 

709 Holuboviciai E. ir V. Gedimino kalno Vilniuje 1940 metq kasinejimq pranesimas/ 
Lietuvos praeitis. Vilnius-Kaunas. 1941. T. 1. Sqsiuvinys 2. P. 649-678. Lenteles I- VII. 

710 Michalskiene I. Botanines Gedimino kalno Vilniuje iskasenos/ Lietuvos praeitis. 
Vilnius-Kaunas. 1941. T. 1. Sqsiuvinys 2. P. 693-696. 
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102 pav. HoluboviCiq vykdomi Vilniaus Gedimino kalno 
kasinejimai 1940 m. (E. ir V Holuboviciai. Gedimino 

Kalno Vilniuje 1940 metq kasinejimq pranesimas I 
Lietuvos praeitis. Vilnius-Kaunas. 1941. T. 1. SC\S. 2. Fot. 3) 

1933 ir 1939 m. Vil
niuje Holuboviciai tyrine
jo ir Kreivosios pilies kal
nq. Dalis tyrinejiml! me
dziagos irgi paskelbta711 • 

Joje minimi rasytiniai sal
tiniai apie Kreivqjq pili, 
aprasoma vadinamosios 
Altarijos (taip vadintos 
dabartines Vilniaus Kalnl! 
parko kalvos) topografija, 
idetas scheminis Vilniaus 
pilil! zeme!apis. Detaliau 
aprasyta kulturinio sluoks
nio stratigrafija, pateiktas 
net jo pjuvis. Taip pat yra 
aptikto namo planas bei 
rastl! dirbinil! piesiniai. 
V. Holubovicius, remda

masis siais tyrimais, daro isvadq, kad cia turejusi buti Kreivoji pilis, kurios vardq jis 
sieja su kriviCiais. Taip pradetos propaguoti panslavizmo idejos, kurioms HoluboviCiai 
liko istikimi visq laikq. HoluboviCiai Bekeso kalne aptiko XIV a. sodybq ir jq siejo 
su slavais. Sioms idejoms propaguoti ir itvirtinti visuomeneje populiarioje spaudoje 
pasirode straipsniai skambiais pavadinimais712

• 

E. Holuboviciova taip pat deste Vilniaus universitete, vadovavo studentl! proisto
rikl! bureliui. J au 1934 m. vasario 17 d. ji rupinosi susipazinimo su archeologijos 
medziaga tikslais aplankyti Latvijq, Estijq, Suomijq bei Rytl! Prusijq kartu su dviem 
studentais: Irma Hansen-Kucharska ir Vladimiru Holuboviciumi, kurie buvo Vilniaus 
priesistorikl! burelio nariai713 . 1938 m. liepos 15 d. ji su vyru rupinosi gauti uzsienio 
pasq isvykti i Rytlj Prusijq ir Latvijq per Lietuvq tais paciais susipazinimo su jl! 
tyrinejaml! paminkll! gimininga medziaga tikslais7 14

• 

Dar viena siandien mazai zinoma HoluboviCil! veiklos sritis buvo paminkll! ap
sauga. Nuo 1933 m. vykdytos zvalgomosios ekspedicijos, kuril! metu rasta nemazai 
archeologijos paminkllj, kuril! apsaugai skirtas ir atskiras leidinys7 15

• Cia supazin
dinama su pagrindinemis epochomis, paminkll! apsauga ir registracija, pateikiamas 

711 Holubowicz W. Krzywy Grad z XIV w. na Gorze Bekieszowej w Wilnie/ Wilno. 1939. 
Nr. 1. S. 27- 33. 

712 Holubowicz W. Osada slowianska na Gorze Bekeszowej// Kurjer Wilenski. 1933. 
Nr. 312; Holubowicz W. Wczesnohistoryczna osada slowianska w sercu Wilna// Ilustrowany 
kurjer codzienny. 1933. Nr. 325. 

713 Lietuvos centrinis valstybes archyvas. F 175. A. lBb. Nr. 849. P. 46. 
714 Lietuvos centrinis valstybes archyvas. F 175. A. 1Bb. Nr. 849. P. 34. 
715 Cehak Holubowiczowa E. Zabytki archeologiczne wojew6dztwa Wilenskiego i Nowo

gr6dzkiego. Wilno. 1936. 
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akmens amziaus gyvenvieCiq (51 gyvenviete Vi1niaus-Trakq paviete ir 4 SvenCioniq 
paviete) sqrasas716 , aprasomi 1933-1935 m. zva1gymai ir tyrinejimai717 , pateikiamas 
geleiies amziaus paminklq - pilkapiq ir piliakalniq sqrasas718 (is viso 48 vietoviq 
pavadinimai Vilniaus- Trakq ir SvenCioniq pavietuose ). 

E. ir V HoluboviCiai is visq Vilniaus kraste dirbusiq archeologq nuveike dau
giausia, taCiau del ivairiq priezasCiq si jq veikla nebuvo deramai ivertinta kaip 
Lietuvos archeo1ogijos laimejimai. 

Kasinejimai (Lietuvoje) 

1933 m. i rytus nuo K arm a z in 1.! (Vilniaus r.) kaimo buvusioje pilkapiq 
grupeje istirti visi islikct pi1kapiai -is viso 43, rasti degintiniai VI-VII a. kapai. 

1933 m. S en 1.! j 1.! M ace 1 i 1.! (SalCininkq r.) pilkapyne is apie 30 sampi1q 
istirti 23 pi1kapiai su IX-XII a. sudegintq zirgq kapais. 

1933 m. B eke s o kalno (Vi1niaus miestas) virsukalneje istirtas nenurodyto 
ploto kulturinis s1uoksnis su keramika, gyvuliq kaulais ir ivairiais metaliniais radi
niais is XIV a. 

1934 m. S a u s i 1.! (Trakq r.) pi1kapyne is a pie 70 sampilq istirtas 1 pilkapis su 
degintiniu VII-X a. kapu. 

1935 m. P 1 i k is k i 1.! (Sirvintq r.) pilkapyne is keliolikos sampi1q kasinetas 
vienas pilkapis su IX-XII a. zirgo griauCiais. 

1935 m. Zing i 1.! (Vilniaus r.) pi1kapyne is apie 60 sampilq istirti 3 pilkapiai su 
degintiniais zmoniq ir griautiniu zirgo kapais, datuojami IX-XII a. 

1936 m. P a r a i sci 1.! (Vilniaus r.) pilkapyne is keliolikos sampi1q istirta 10 
pilkapiq, rasta griautiniq ir degintiniq V-VII a. kapq. 

1936 m. Puck ala u k i o (Vi1niaus r.) pilkapyne is apie 30 sampilq istirti 2 
pilkapiai su degintiniais VIII-IX a. kapais. 

1937 m. S au s i 1.! (Trakq r.) pilkapyne istirti 6 pi1kapiai su degintiniais VII-X a. 
kapais. 

1937 m. S i 1 en 1.! (Vilniaus r.) senkapyje istirti 25 griautiniai kapai su XVI
XVII a. radiniais. 

1938 m. J as i u n q (Salcininkq r.) pilkapyne, susidedanciame is daugiau kaip 
100 sampilq istirti 2 pi1kapiai, kapq nerasta. 

1939 m. rudeni P a k r aug l e j e (Vilniaus r.) suardyto pilkapio vietoje istirtas 
griautinis kapas su IV-V a. ikapemis bei geriau islikcts pilkapis su akmenq vainiku ir 
V a. sudeginto mirusiojo kapu. 

1940 m. rugpjuCio 31 d. - 1apkricio 2 d. Vi l n i au s Pi 1 i e s kalno (Vi1niaus 
miestas) siaurineje dalyje istirtas bendras 95 m2 plotas, surastas ivairiq V-XVII a. 
radiniq turtingas iki 5,1 m storio kulturinis sluoksnis. 

1940 m. spalio 17 - lapkriCio 6 d. R o k a n t i s k i 1.! (Vilniaus miestas) 
pi1iavieteje pradetas tirti nenurodyto dydzio p1otas, atkasta dalis Cia stovejusiq 
muriniq rumq pamatq ir rusi4, rasta XVI a. kokliq, keramikos. 

716 Ten pat. P. 29-30. 
71 7 Ten pat. P. 32-36. 
718 Ten pat. P. 37-40. 
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Zabytki archeologiczne wojew6dztwa Wile11skiego i Nowogr6dzkiego. Wilno. 1936. 40 p. 
Muzeum staroiytnosci Wile11skiej komisji archeologicznej, a muzeum archeologiczne 

universitetu Stefana Batorego/ Swiatowit. 1938. Tl7-1936!37. S. 9-14. 
Brqzoletka mankietowa, z Padkragla, gm. Niemenczyn/ Z otchlani wiek6w. 1939. 

T XIV N!: 3-4. S. 47-50. 
Cmentarzysko kurhanowe z VI i VII w. w miescowosci Karmazyny kola miasta 

Troki w Litewskiej SSRI Wiadomosci archeologiczne. 1955. T 22. Z. 3-4. S. 312-320. 

V HOLUBOVICIUS 
Pirrc lat pracy terenowej Muzeum Archeologicznego Universiteta Stefana Batorego 

w Wilnie (1933-1937)11 Rocznik archeologiczny. Wilno. 1937. T 1. S. 85-90. 
Ganczarskie techniki lepienia na terenie iiem p6lnocno-wschodnich Polski w swietlie 

ostatnich wykopalisk/ Ateneum Wile1iskie. 1838. T XIII. S. 197-210. 
Prace terenowe Muzeum archeologicznego U S. B. w 1: 1938/ Z otchlani wiek6w. 

1938. T XIII. S. 156-157. 
Krzywy Grad z XIV w. na Go17e Bekieszowej w Wilnie/ Wilno. 1939. N1: 1. S. 27-33. 

BENDROS 
Wykopaliska na Wilei1szczyzne w latach 1938 i 1939. Wilno. 1940. 10 p. (atspaudas 

is neisleisto ,Archeologinio metrasCio" II tomo). 
Gedimino kalno Vilniuje 1940 meU[ kasinejimlf: pranesimas/ Lietuvos praeitis. 

Vilnius-Kaunas. 1941. T 1. Sqsiuvinis 2. P. 649-678. I-VII lenteles. 
KpHBhiif ropo,a BHJihHO/ KparKJfe coo6meHH5! o ,aoKJia,.n:ax H IIOJieBMX HCCJie

JJOBf1H.flfiX HHCTlfTYia HCTOpHH MarepHa.!IhHOif KYJihrypM. MocKBa. 1945 T II. C 114-126 

Be HoluboviCil}, Vilniaus pilil} teritorijoje kasinejimus vykde ir kiti lenk11 archeo
logai ar siaip darbuotojai. 1937 m. pradeti Pilies kalno (Vilniaus miestas) kasinejimai, 
atkasta dalis mlin). Darbams vadovavo universiteto priesistorikl} burelio narys Juzefas 
Kojdeckis (J6zefKojdecki)?19

. 1938 m. placiau Pilies kalnq Vilniuje V. AntonieviCiaus 
rekomenduota Alina KIETLINSKA (Alina Kietlinska) (1911 06 30 Varsuvoje -1974 
07 05 Varsuvoje ). Ji 1937 m. baige Varsuvos universitetq, dar besimokydama pradejo 
dirbti Valstybiniame istorijos inuziejuje bei E. Majevskio muziejuje. Antrojo 
pasaulinio karo metu A. Kietlinska parase daktariny disertacijq, kuri zuvo 1944 m. 
Varsuvos sukilimo metu. Nuo 1945 m. iki pensijos A Kietlinska dirbo Valstybiniame 
istorijos muziejuje, buvo geleiies amziaus skyriaus vadove, specializavosi rome
niskajame bei La Teno laikotarpyje. Lenkijoje ji irgi kasinejo kai kurias pilis. Mire 
po ilgos ir sunkios ligos. A. Kietlinskos Pilies kalno tyrinejiml} medziaga buvo palikta 
Vilniuje, 0 visa dokumentacija isveita i Varsuvq, kur ruosiama spaudai. Cia ji zuvo 
1944 m. Varsuvos sukilimo metu sugriovus A Kietlinskos namus720

. Apie siuos 
tyrinejimus liko tik trumpos zinutes to meto Vilniaus spaudoje. 

719 Hotubowicz W. Pi~tc !at pracy terenowej rnuzeurn archeologicznego universitetu Stefan a 
Batorego w Wilnie (1933-1937))/ Rocznik archeologiczny. Wilno. 1937. T 1. S. 88. 

720 Tautavicius A. Vilniaus pilies teritorijos archeologiniai kasinejirnai/ Valstybines 
LTSR architekturos parninklq apsaugos inspekcijos rnetrastis. Vilnius. 1960. T 2. P 4-5. 
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Kasimijimai 
1938 m. nuo pavasario iki spalio menesio V i 1 n i a u s Pilies kalno rytineje 

dalyje salia murinio pastato tyrinetas neaiskaus dydzio plotas, surasti II t. pirmos 
puses medinio uzstatymo liekanos. 

Artejant Antrajam pasauliniam karui, Vilniuje buvo pradeta tvarkyti Katedros 
aikste. Tuo tikslu 1938- 1939 m. atkastos cia stovejusio Lietuvos tribunolo mur4 
liekanos, rasta XVII-XVIII a. koklit.t, molinit.t indt.t suki4, peilit.t, sakuci4, saukStt.t, 
gelezinit.t ranken4, apkaust4, patrankos gele:linit.t sviedini4, velyYt.tjt.t monet4, kurie 
buvo perduoti i miesto muziej4721 . 4 m gylyje rasta medinio uzstatymo liekan4, kurios 
placiau netyrinetos. 

Archeologiniai radiniai is Vilniaus senamiesCio buvo kaupiami 1933 m. sukurtame 
Vilniaus miesto muziejuje, kuris is pradzit.t glaudesi Pranciskom.j vienuolyne, ve!iau 
persike!e i miesto rotust;:. 1941 m. jo rinkiniai buvo perduoti Valstybiniam dai!es 
muziejui. Antrojo pasaulinio karo metu sukaupta archeologijos medziaga buvo 
sumaisyta su kitt.t kasinejim4, vykdyt4 Gedimino aiksteje, Rokantiskese ir kt., 
radiniais, liko nepaskelbta. 

Apibendrinant Lenkijos archeolog4 darbus Vilniaus krasto, siandien priklau
sanCio Lietuvai, dalyje, matyti, kad jie pradejo isibegeti tik nuo ketvirtojo desimtmecio 
vidurio, kai jau veike Archeologijos muziejus, dirbo vietoje gyvenantys HoluboviCiai. 
Pagal nuveiktus darbus Vilniaus krasto archeologija atsiliko nuo bendro tuometines 
Lenkijos archeologijos lygio, nebuvo pasiekusi ir Lietuvos archeolog4 laimejimt.t 
lygio, taciau pastangos juos vytis buvo akivaizdzios. Antrasis pasaulinis karas brutaliai 
uzbaige si Lietuvos archeologijos istorijos tarpsni, sunaikindamas daugelio verting4 
tyrinejimt.t rezultatus. 

RYTl) PRUSIJOS ARCHEOLOGl) DARBAI 
LIETUVOJE 

Tam tikrq inasq i Lietuvos archeologijos paminkl4 tyrinejimus inese zymus 
Rytprusi4 archeologai. Lietuvos archeologijos istorijai reiksmingi j4 darbai, vykdyti 
Klaipedos kraste, kuris ilgus amzius buvo Prusijos dalis ir tik 1923 m. ryzting4 Lietuvos 
vyriausybes pastangomis isijunge i Lietuvq, 0 1939- 1944 m. vel buvo Vokietijos DUO 

jos atp!estas. Suprantama, kad vokieCi4 archeologai Klaipedos krastq visada laike 
Rytprusit.t teritorijos dalimi ir Cia vykdyt4 tyrinejimt.t duomenis naudojo aptardami 
Prusijos proistort;:. Medziagos is Klaipedos krasto galima surasti kiekviename 
didesniame j4 darbe. 

Susidomejimas Prusijos proistore ten buvo pastebimas jau nuo XVIII a. Rytprusi4 
archeologinit.t tyrinejimt.t apivalgq yra dart;:s K. Engelis722

. Paskutiniuoju metu plaCiq 
archeologinit.t tyrinejimt.t Prusijoje istorijq paskelbe V Simenas723 • Jo surinkta medzia
ga toliau is dalies ir panaudota. Paminesime tik pacius svarbiausius Ryt4 Prusijos 
archeolog4 darbus, vykdytus Klaipedos kraste. 

72 1 K.ieszkowski W. Dzieje placu Katedralnego w Wilnie/ Wilno. 1939. Nr. 2. S. 101. 
722 Engel C. Vorgeschichte der Altprussischen Sti:imme. Konigsberg. 1935. S. 30--41. 
723 Simenas V. Archeologinit! tyrinejim4 Prusijoje istorija/ Uzmirstieji prusai. Vil-

nius. 1999. P 11-51. ·· 
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Bene pirmasis tyrinetojas, atkreip~s demesi i Klaipedos krasto archeologijos 
paminklus, buvo karinis topografas J ohanas GVIZE (Johann Michael Guise) (1796 02 26 
Ritcige- 1861 06 07 Giuntergoste ). 1826--1828 m. jis vadovavo karinio Prusijos zemelapio 

.JVt .~ 0 

103 pav. Seges is Adakavo piesinys (NMBRS 
F 17. Nr. 333. L. 6) 

sudarymo darbams, domejosi senaisiais 
kariniais itvirtinimais, ordino pilimis ir 
piliakalniais. IS viso jis sudare a pie 300 
piliakalni4 plan4 ir aprasym4, kurie iki 
II pasaulinio karo buvo saugomi mu
ziejuje ,Prusia" Kionigsberge, veliau 
dingo. Klaipedos kraste jis zinojo 37 
piliakalnius ar itvirtintas vietas. 1832 m. 
rugpjuCio 9 d. Ventes zuvininkystes 
inspektorius Vilhelmas Berbomas 
(Wilhelm Beerbohm) aplanke vejo is
pustytas akmens amziaus gyvenvietes 
tiesNida (Kursi4 Nerija),jas laikydamas 
kapinyn4 liekanomis 724

• 

Jau XIX a. Prusijos oberprezidentas reikalavo is apskrici4 virsinink4 kaupti 
medziagq ir si4sti prandimus apie prie5istorinius kapinynus, piliakalnius ir kitus 
archeologijos paminklus. Tokie pranesimai iki Antrojo pasaulinio karo buvo saugomi 
muziejaus , Prussia" archyve. Ten patekdavo ir atsitiktiniai radiniai (103 pav.). Bu
vo daromos net topografines piliakalniq nuotraukos. Si atsitiktine informacija apeme 
ir Klaipedos krastq. Platesniu archeologijos paminkl4 registravirnu ir j4 sistemingu 
tyrimu uzsieme ikurtos Gamtos moksllf ir Senoves draugijos, kurios buvo trumpai 
paminetos knygos pradzioje, aptariant archeologijos padeti Ryt4 Prusijoje. 

Zymiausias XIX a. antrosios puses Prusijos archeologas buvo Oto TISLERIS (Otto 
Tischler) (1844 07 24 Breslau (Vroclavas, dabar Lenkija) -189106 18 Kionigsberge) 
(104 pav.). 1859- 1864 m. Kionigsbergo ir Heidelbergo universitetuose jis studijavo 
matematikq ir fizikq. Nuo 1865 m. tapo Gamtos-ekonomijos draugijos nariu, nuo 
1874 m. tvarke sios draugijos rinkinius. 0 . Tisleris padejo visas Rytprusi4 archeo
logijos pagrindq. Iki jo archeologijos rinkiniai buvo nesugrupuoti, neklasifikuoti. Po 
jo mirties liko Rytprusi4 proistore susisteminta ir sugrupuota taip, kad liko aiskios 
gaires tolesniems jos tyrinetojams. Archeologijos medziagos klasifikavimui jis naudojo 
tipologini, chronologini metodq. Ankstyvojo gelezies amziaus La Teno laikotarpi jis 
suskirste i tris periodus. Gel dies amzi4 po Kr. jis taip pat suskirste i atskirus period us, 
pazymedamas juos raidemis A- E, kiekvienam periodui skirdamas po du sirntus met4. 
H. Kemke kiek patobulino O.Tislerio suskirstymq, bet esme nepakito. I-II a. po Kr. 
zymimas raide B. Jam budingos akines ir smarkiai profiliuota cilindrine galvute 
seges. Periodui C budingiausias radinys - Romas moneta, III-IV a. periodui D - arba
letines -lankines sages trumpa adata. Periodas E apima V- VI a. Tik I-II tukstant
meci4 riboje atsiradt; kapinynai pavadinti velyvaisiais pagoniskaisiais kapinynais. 

0. Tisleris daug rase ir pats nuo 1874 m. vykde archeologinius tyrinejirnus. J4 
metu daryti aprasymai, breziniai, topografiniai planai. Klaipedos kraste jis yra gana 
plaCiai tyrinejys tik Aukstakiemi4 kapinynq. Dalis kaplf Cia buvo apjuosti akmen4 

724 Rimantiene R. Kursiq Nerija archeologo zvilgsniu. Vilnius. 1999. P. 11. 
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vainikais. Aukstakiemi11 kapinynas datuo
jamas III-XIII a. Jo medziaga buvo Kionigs
bergo muziejuje ,Prussia", dalis Berlyno ir
Klaipedos muziejuose. Ypac daug puosnil! 
radinil! iliustracijl! is sio kapinyno aptin
kama V. Gertes ir K. Engelio darbuose725

• 

Pats 0. Tisleris gana plaCiai si kapinynq yra 
aprascts spaudoje 726 • 1874--1876 ir 1878 m. jis 
zvalge Kursil! Nerijos akmens amziaus gy
venvietes, kiek kasinejo Nidos gyvenviet(( 727

• 

Ankstyva mirtis sutrukde 0. Tisleriui dau
giau nuveikti archeologijos labui. 

Kasinejimai 
1886-1888 ir 1891 m. Au k s t k i e m i 11 

(Klaipedos r.) kapinyne istirtas 4225 m2 

plotas, rasta daugiau kaip 150 griautini11 
kap11, datuojam11 I tukstantmeciu. 

104 pav. Oto Tisleris (Simenas V. 
Archeologiniai tyrinejimai prusq Svarbiausios publikacijos 
zemese/ Baltq archeologija. 1994. Das Griibe1feld bei Oberhof, Kreis Me-

Gruodis. Nr. 3. P. 21) mel II Bericht uber die in den Sitzungen der 
physikalisch - okonomischen Gesellschaft zu Konigsberg in Pr. gehaltenen Vortriige 
im Jahre 1888. (priedas prie ,Schriften der Physikalisch- okonomischen Gesellschaft 
zu Konigsbe1g in Pr. Neunundzwanzigster Jalugang. 1888"). Konigsbe1g. 1889. P 14-23. 

XIX a. pabaigoje i muziej11 ,Prussia" pradejo patekti daugiau pavienil! ivairil! 
megejisk11 kasinejim11 radini11. 1871 m. Gamtos-ekonomijos draugija pasiunte stu
dentq Paulil! Siferdekeri (Paul Schieferdecker) i Kursi11 Nerijq rinkti archeologijos 
medziagos. Tarp Nidos ir Juodkrantes jis surado kelias akmens amziaus gyvenvietes, 
surinko pavirsiaus radinius, N i d o s gyvenvieteje istyre 8 zingsni11 skersmens 
plotq728 • Devintajame desimtmetyje E. Anckeris perdave keletq bronzini11 daikt11, 
kuriuos rado kasinedamas kalveltt, buvusiq ant M a c i k 11 ir A r m a 1 e n l! kaim11 
ribos. 1893-1895 m. Auks t k i emil! (Klaipedos r.) kapinyne A. Jentssas, 
H. Kemke ir KretSmanas istyre per 250 kap11, datuojamq II-XIII a., rado 1229 dirbinius. 

Vienas is toki11 tyrinetoj11 buvo Alfredas GIOCE (Alfred Gotze) (1865 06 01 
Veimare (Vokietija) - 1948 11 20 Riomhilde (Vokietija) (105 pav.). Vokietijoje jis 
tapo gana 2:ymiu archeologu, profesoriumi. Jaunysteje A. Gioce porq met11 truputi 
kasinejo dabartiniame Kretingos rajone. 

725 Gaerte W. Urgeschichte Ostpre~ens. Konigsberg in Pr. 1929; Engel C. Einfiihrung in 
die Kultur des Memellandes. Memel. 1931. 

726 Tischler 0. Ober das Graberfeld von Oberho±j Correspondenzblatt der Deutschen 
Gesellschaft fiir Anthropologie, Ethnologie und Ungeschichte. XIX Jahrgang, Nr.10. 
Miinchen. S.118 -122. Das Griiberfeld bei Oberhof, Kreis Memel/ Schriften der Physikalisch
Okonomisch Gesellschaft zu Konigsberg im Preussen. Konigsberg. 1888. T. XXIX. S. 14--23. 
Eine Emailscheibe von Oberhof und der Abriss der Geschichte des Emails/ Schriften der 
Physikalisch-Okonomisch Gesellschaft zu Konigsberg im Preussen. Konigsberg. 1886. 
T. XXVII. S. 38- 59. 

727 Rirnantiene R. Kursiq nerija archeologo Zvilgsniu. Vilnius. 1999. P. 12. 
728 Ten pat. 
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Kasinejimai 

1895 m. E g 1 is k i 4 (Kretingos r.) 
pilkapyne istyre penktadali vieno 
pilkapio. 

1895 ir 1903 m. A n d u 1 i 4 
(Kretingos r.) kapinyne istirtas nenu
statytas geleiies amziaus kap4 skaiCius. 

105 pav. Alfredas Gioce (Mershberger G. 
Die Steinsburg bei Romhild/ Germanen 

Erbe. 1938. Juni. 3 Jahrhang. Heft 6. S. 175. 

Po 0 . Tislerio Lietuvos archeolo
gijai, kalbai bei etnografijai dideli4 
nuopeln4 turi Adalbertas BECENBER
GERIS (Adalbert Bezzenberger) (1851 
04 14 Kaselyje (Vokietija)- 1922 11 04 

Abb. 12) 

· Kionigsberge) (106 pav.). Jo mokslinei 
veiklai nusviesti, akcentuojant indeli i 
Klaipedos krasto tyrinejimus, skirtas is
samus L. Tamulyno straipsnis729

• A Be-
cenbergeris gime evangeliskoje miesto mokykl4 inspektoriaus seimoje, 1859-
1869 m. mokesi Frydricho licejuje, 1869-1872 m. studijavo Getingeno universitete 
kalbotyrq. 1874-1879 m. A Becenbergeris buvo 
Miuncheno ir Getingeno universitet4 privatdo
centas, 1874 m. apgyne habilitacini darbq is got4 
kalbos730 . 1880 m. jis tapo lyginamosios kalbotyros 
ordinariniu profesoriumi Kionigsbergo univer
sitete. Po 0. Tislerio mirties tapo draugijos , Prussia" 
vadovu (1891- 1916) ir vokieci4 Archeologijos 
draugijos ikureju bei muziejaus ,Prussia" direk
toriumi. A Becenbergeris prie archeologini4 tyri
ID4 priejo kaip indogermanistas, suprat((s lietuvi4 
kalbos archajiskumq ir susidomej((s lietuvi4 kalba, 
istorija ir etnografija. Kadangi archeologijoje jis 
rado 0. Tislerio sudarytq sistemq, tolesnis jo 
tikslas buvo medziagos gausinimas ir sistemi
nimas. Jis daug prisidejo prie Lietuvi4 literaturos 
draugijos isteigimo Tilzeje. Isteige ir tvarke Ryt4 
Prusijos buities muziej4, kuriame jo pastangomis 
buvo irengta Prusijos lietuvio sodyba. Jis visq 
gyvenimq tyrinejo lietuvi4, latvi4 ir senqj4 prus4 
kalbas ir kulturq. 1880 m. vede Helenq Sulc, turejo 
sun4 Ernstq, mirusi 1905 m. 731 . 1881, 1882 ir 

106 pav. Adalbertas 
Becenbergeris (Sitzungsberichte 

der Altertumsgesellschaft Prussia. 
Konigsberg. 1924. Heft 25) 

729 Tamulynas L. A. Bezzenbergerio archeologiniai tyrinejimai Klaipedos kraste // 
Lietuvos archeologija. 15. Vilnius. 1998. P. 247-285. 

730 Ten pat. P. 249. 
731 Ten pat. 
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1893 m. A Becenbergeris lankesi Lietuvoje. 1921 m. jis aplanke V. NageviCiaus 
archeologinius tyrinejimus PrysmanCiuose. Palaidotas Kionigsberge, Noj-Rosgar
tenerio kapinese, kapo vieta nezinoma. 

A Becenbergeris produktyviai pasidarbavo kalbotyros bei etnografijos srityse732 • 

Kalbant apie jo nuopelnus Lietuvos archeologijai issiskiria jo archeologiniai tyrine
jimai Kursil! Nerijoje ir Klaipedos kraste. Jis stengesi tirti ten, kur buvo maZiausiai 
tyrineta. Archeologinius kasinejimus pradejo 1891 m., tapys ,Prussia" vadovu. Pagrin
dinis A Becenbergerio archeologijos ekspedicij4 Klaipedos kraste organizatorius 
buvo Silutes dvarininkas Hugo Sojus, kuris pasirupindavo jo apgyvendinimu, suderin
davo leidimus kasineti su zemes savininkais, parupindavo darbinink4. A Becenber
geris Klaipedos kraste tyrinejo daugiau nei 30 archeologinil! objektl!, daugiausia 
kapinynl!. Ekspedifijos daznai budavo trumpalaikes, i tq patj objektq jis grjzdavo po 
kelis kartus. Kapinynus tyrinejo gana kruopsciai. Tai patvirtino 1984 m. pakartotinai 
Laistl! (Klaipedos r.) kapinynq tyrinejys A Varnas. Kap4 duobes tvarkingai 
ispreparuotos, isskustos iki jzemio, is dirbini4liky tik smulkus fragmentai733 • Kasine
jiml! rezultatai buvo apibudinami vienodu stiliumi: informacija apie objektq, jo 
matmenys, atsitiktiniai radiniai, surastl! dirbini4 vieta, analogijos ir kt., sudaryti 
paminkll! vietos situacijos planai, nupiesti kai kurie dirbiniai. Perkas4 planuose kapl! 
duobil! kontiirl! jis necymedavo, iki 1900 m. kase netaisyklingos formos perkasas. 
A Becenbergeris stengdavosi pamineti, kq vokiskai reiskia lietuviskas kaimo 
pavadinimas, kuriame jis kasinejo, kaip vietos lietuviai vadina vienq ar kitq piliakalni 
ar kokias istorijas pasakoja apie vaiduoklius, pasirodancius kapinyno vietoje. 
Kasinejim4 rezultatus A Becenbergeris referuodavo draugijos ,Prussia" posedziuose. 

Be kasinejiml!, A Becenbergeris parase ir keletq apibendrinam~l! darb\.!, is 
kuril! ypac svarbus yra , Rytprusi4 priesistorini4 bronzl! analizes" 734 , skirtas Georgo 
Bujako se8iasdesimtmeCio jubiliejui. Tai 108 puslapi4 knyga su dviem lente!emis. 
Vienoje jl! yra varia - bronzos ir La Teno laikotarpio 44 dirbinil! cheminil! analizi4 
duomenys. Antroje lente!eje pateikti po Kr. gelezies amziaus, B-H period'-! 52 
dirbinil! cheminil! analizi4 duomenys. Pabaigoje nurodyti dirbini4 pavadinimai ir 
radimvieci4 registras. Knyga yra gausiai iliustruota dirbini4, is kuril! daryta chemine 
analize, piesiniais. Yra juose ir dirbinil! analizil! is Klaipedos krasto (Anduli4, 
Barzdiinl!, Kursil! Nerijos, Greizenl!, Lumpenl!, Aukstkiemil!, Rubokl!, Sernl!, 
VezaiCil! ir kt.). Cheminemis archeologinil! dirbinil! analizemis dometasi ir anksCiau. 
Sj klausimq bande kelti jau 0. Tisleris. A Becenbergeris plaCiau tai nusviete pateik
damas daugybes jvairi4 dirbinil! chemin<t sudetj bei tuo patikslindamas chronologijq, 
taCiau pripaZino, kad tai nera efektyvus metodas. 

Kitas A Becenbergerio darbas yra , Kursil! nerija ir jos gyventojai"735 • Knygq 
sudaro 300 puslapil!, gale yra issamus vietovardzi4 sqrasas, labai reiksmingas 
baltistams, taip pat du priedai ir zemelapis. Knygoje aprasomos Kursil! nerijos 
gamtines Sqlygos, istoriniai duomenys apie jq pagal vietoves. TreCiame skyriuje 

732 Ten pat. P. 249-251. 
733 Varnas A Laistl.j pokstinis kapinynas/ Archeologiniai tyrinejirnai Lietuvoje 1984 ir 

1985 metais. Vilnius. 1986. P. 78-80. 
734 Bezenberger A Analysen vorgeschichtlichen Bronzen Ostpreussens. Konigsberg. 1904. 
735 Bezenberger A Die kurische Nehrug und ihre Bewohner. Stuttgart. 1889. 
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nurodoma, kad kaim4 issidestymas priklausr;s nuo kop4 judejimo, pabreziama misk4 
problema. Ketvirtame skyriuje A Becenbergeris apraso archeologines vi etas, pa:lymi, 
kad yra daug radimvieci4. Penktame skyriuje nurodoma gyventoj4 kalbine sudetis 
XVI-XVIII a. duomenimis: 1ietuviska, latviska ir vokiska. ISspausdintos net kelios 
senos gyventoj4 nuotraukos, kurios idomios etnografiniu poziuriu. Pirmame priede 
pateikiamos zinios apie zmoni4 mirtingumq KarvaiCi4- Juodkrantes parapijose DUO 

1773 iki 1801 m. Cia isvardytos net lig4 rusys (is visa 61) bei mirties priezastys paga1 
lytj nuo vieneri4 iki simto met4 amziaus. ldomi yra ir antroji lentele, kur nurodyti 
sesi4 gyvenvieCi4 pavadinimai, gyventOj4 skaiCius, dirbamos zemes plotas, sodai, 
pievos, miskai, vandenys ir kitos naudmenos. Tai bene pirmoji visapusiska mono
grafija apie Kursi4 Nerijq ir jos gyventojus. 

A Becenbergeris atstovavo Kionigsbergo archeologams Vokietijos proistores 
draugijos kasmeciuose suvaziavimuose (nuo 1910 m.) bei tarptautiniuose archeolog4 
renginiuose: Rusijos archeo1og4 IX ir X suvaziavimuose, I Paba1tijo archeo1og4 
suvaziavime Stokholme (1912 m.). A Becenbergerio iniciatyva II Paba1tijo archeo1og4 
suvaziavimq noreta suorganizuoti 1915 m. Kionigsberge, taciau sis sumanymas 1iko 
neigyvendintas. 

A Becenbergeris yra vienas is 1abiausiai Lietuvos archeo1ogijai nusipe1niusi4 
Ryt4 Prusijos archeo1og4. Jo vykdyti archeo1oginiai tyrinejimai atsk1eide p1aCiq 
Klaipedos krasto gele:lies amziaus materia1ines ku1turos panoramq. 

Kasinejimai 
1887 m. kartu su ponu Lohmajeriu kasinejo vienq is trij4 buvusi4 M i z e i k i 4 

(Klaipedos r.) pilkapi4. 
1891 m. tyrinejo Arm a 1 en 4 (Silutes r.) daugiau kaip 20 skersmens apie 

1,5 m aukscio pilkapi, rado sudegint4 mirusiqj4 kap4 liekan4, keramikos gabaleli4, 
du sveikus imovinius ietigalius ir vieno ietigalio smaigalj. Radiniai datuojami I tuks
tantmeCio pradzia. 

1891 m. rugpjucio 21-rugsejo 5 d. S ern 4 (Klaipedos r.) kapinyne istirtas 
800m2 plotas, rasta III-VII a. griautiniq kap4 su gana turtingomis ikapemis. 

1891 m. padarytas S ern 4 (Klaipedos r.) pylimo pjuvis, nieko nerasta. 
1891 m. kasinejo P 1 e sku c i 4 (Klaipedos r.) kapinynq, nieko nerado. 
1891 m. kasinetas Vi 1 k y c i 4 (Silutes r.) kapinynas, rasta bronzini4 dirbini4. 
1891 m. rugpjuCio 4 d. kasinetas Auks tum a 1 e s (Silutes r.) pelkes pi1iaka1nis, 

siaurineje jo dalyje rasta daug angli4, didelis akmuo. 
1891 m. rugsejo menesi, 1892 m. rugpjuCio-rugsejo menesiais ir 1893 m. spa1io 

menesi V e z a i c i 4 (Si1utes r.) kapinyne istirta didzioji kapinyno da1is, rasta daug 
kap4 su gausiais V a. radiniais. 

1891 m. visq spa1io menesi kasinejo M i z e i k i 4 (Klaipedos r.) 9,5 m skersmens 
iki 1,4 m aukScio pilkapi, rado 7 degintinius kapus urnose. Kapai datuojami I tuks
tantmeciu pr. Kr. 

1891-1893 m. V e z a i c i 4 (Silutes r.) kapinyne istirta daug (minimi net 875) 
griautini4 kap4 su gausiais VII-XIII a. radiniais. 

1892 ir 1893 m. Vi 1 k y c i 4 (Silutes r.) kapinyne istirta nenustatytas griautini4 
ir degintini4 kap4 skai¢ius su II-XII a. jlcapemis. 
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1894 m. rugpjuCio menesi kartu su E. Sojumi kasinejant (il! apimtis neaiski) 
ieskota K a lot e s (Klaipedos r.) kapinyno, nieko nerasta. 

1895 m. S a k u t e l i l! (Silutes r.) senkapyje istyre vienq griautini kapq su 
karsto 1iekanomis, rado meta1ini ziedq ir monetq. Kapas greiciausiai XVI ar XVII a. 

1895 m. pakartotinai kasinetas Vi 1 k y c i l! (Silutes r.) kapinynas, rasta keletas 
atsitiktiniQ dirbiniQ is suardytQ gele2ies amziaus kapQ. 

1895 m. rugsejo menesi B e g e d z i u o s e (Silutes r.) tyrineta i pi1kapi panasi 
kopa, kurioje nieko nerasta. 

1895 m. rugsejo 7 d. , 1901 m., 1903, 1906 m. rugsejo menesi, 1907 m. spalio 
pradzioje, 1908 m. rugsejo pabaigoje - spalio pradzioje tyrinetas A n d u 1 i l! 
(Kretingos r.) kapinynas. Kiek p1oto istirta ir kokiQ kapQ rasta - ne2inoma. 

1896 m. rugsejo 28-29 dienomis B a it l! (Klaipedos r.) kapinyne istyre 48m2 

plotq, rado suardytQ I tukstantmeCio griautiniQ ir degintiniQ kapQ liekanQ. Su 
ivairiomis ikapemis 6 m i vakarus nuo tyrinetos vietos iskasus nenurodyto dydzio 
perkasq, kapQ nerasta. 

1897 m. B a r z d u n l! (Silutes r.) kapinyne tiesiamo ke1io vietoje keliose 
vietose kasinetas 1 m ploCio ruozas (virs 16 m2 plotas ), istirti maziausiai 9 kapai. 
Mirusieji buvo laidoti nedeginti, kapus juose akmenq vainikus primenancios akmenQ 
konstrukcijos. Tyrineti kapai datuojami II-III a. 

1897 m. spa1io 4-5 dienomis istirta da1is is1ikusio S 1 a z i l! (Kretingos r.) 
pilkapio, rado maziausiai 7 griautiniQ ir keliQ degintiniq kapQ liekanas su ivairiais I 
tUkstantmeCio pr. Kr. radiniais. 

1897 m. spalio pradzioje ir 1898 m. rugsejo pradzioje G r e i z e n l! kapinyne 
(Taurages r.) istyre per 350m2 ir rado 16 griautiniQ ir 1 degintini kapq. Kapai datuo
jami VI-VII a. 

1898 m. rugsejo 6-9 d., 1899 m. spalio 5-8 d., 1901, 1902 ir 1903 metais B a r v l! 
(Silutes r.) kapinynq kasinejo kartu suE. Sojumi (1898 m.). Rastas nezinomas skaiCius 
VIII-XIII a. kapQ. 

1898 m. rugsejo 12-14 dienomis E g I is k i l! (Kretingos r.) pilkapyne istyre 
vienq 11 m skersmens iki 1,5 m auksCio pilkapi su degintiniais I tiikstantmeCio pr. Kr. 
kapais. 

1899 m. Rub o k l! (Silutes r.) kapinyne istyre 25m2 plotq, rado 3 griautinius 
V- VIII a. kapus. 

1899 ir 1911 m. kasinejo P 1 e sku c i 1.! (Klaipedos r.) kapinynq. IStirtas apie 
75 m2 p1otas, rasti 6 sveiki griautiniai III-IV a. kapai bei suardytQ kapQ likuCiQ. 

1900 m. spalio menesi kartu su V Gaiga1aiCiu G r a b u p i l! (Silutes r.) 
senkapyje aptiko du medinius karstus su zmoniQ griauCiais be ikapiQ, datuojamus 
apie 1700 m. 

1901 m. spalio 6 d. K ret in g a 1 e j e (Klaipedos r.) is maziausiai 3 islikusil! 
pilkapiQ tyrinetas vienas apie 10 m skersmens pilkapis, rastos kelios urnos su 
degintiniais kau1ais, datuojamos laikotarpiu iki Kr. 

1900 m. spalio 9-14 d. kartu su H. Sojumi 1901 m. geguzes 27-28 d. ir rugsejo 
30-spalio 1 d. Rub o k l! (Silutes r.) kapinyne istirtas apie 500m2 p1otas, rasti 48 
griautiniai IV-V a. kapai bei zirgo kapas. 
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1901, 1903, 1906, 1908 m. And u 1 i 4 (Kretingos r.) kapinyne istirtas apie 200 
VIII- XII a. kap4 su gausiomis sio 1aiko jkapemis. 

1901 ir 1902 m. Lump en 4 (Siltutes r.) statant mokyklq aptiktame kapinyne 
istirtas apie 200m2 p1otas, aptikta 11 griautini4 kap4 su IV-VI a. ikapemis bei 8 
degintiniai apardyti neaiskaus 1aikotarpio kapai. 

1902 ir 1903 m. La is t 4 (Klaipedos r.) kapinyne istirta per 160 griautini4 ir 
degintini4 III-XIII a. kap4 su gausiomis sio 1aikotarpio jkapemis. 

1902 ir 1904 m. S trag n 4 (Klaipedos r.) kapinyne kartu su H. Sojumi istirta 
nemazai II-XIII a. kap4. 

1903 m. kasinetas La u k z em i 4 (Klaipedos r.) kapinynas, a pie kurio tyrinejim4 
rezu1tatus issamesni4 duomen4 nera. 

1905 m. D v y 1 i 4 (Klaipedos r.) kapinyne istirtas 40m2 p1otas, rasta degint4 
kau14, keramikos suki4, susi1ydziusi4 stiklo ir bronzos gaba1eli4. Kapinynas datuo
jamas IX-XIII a. 

1906 m. sa1ia D i e g 1 i 4 (Klaipedos r.) gynybinio jtvirtinimo- pylimo iskase 
ke1etq nenurodyto dydzio perkas4, bet nieko nerado. 

1908 m. tyrinejo K 1 em is k e s (Klaipedos r.) kapinynq., rado ge1ezies amziaus 
kap4, apie kuriuos deta1esni4 duomen4 nera. 

Tarp 1908 ir 1914 m. Ram u c i 4 (Klaipedos r.) kapinyne (greiCiausiai tai tas 
pats G i r k a 1 i 4 kapinynas) istirta apie 250 griautini4 ir degintini4 kap4 su 
gausiomis VIII-XIII a. jkapemis. 

1892 m. 1iepos pabaigoje - rugpjuCio pradzioje zva1gytas kapas bei akmens 
amziaus gyvenvietes 1iekanos tiks1iau ne1oka1izuotoje vietoje, salia G r o b s t o 
rago ir j vakarus nuo J u o d k r a n t e s. Visur surinkta nemazai titnagini4 dirbini4 
ir keramikos. 

1893 m. zva1gytas p r i e k u 1 e s (Klaipedos r.) kapinynas. 
1906 m. iva1gyti P i k t o z i 4 ir D v y 1 i 4 gynybiniai jtvirtinimai bei kapinynas 

(visi Klaipedos r.) , 

Svarbiausios publikacijos 

Einige ostpreussische Hugelgriiber. II. Hermannlohnen, Kreis Heydekrug II 
Sitzungsberichte derAltertumsgesellschaft Prussia. Konigsbe1g. 1893. Heft. 18. S. 133-
135. 

Fundberichte. Griiberfeld bei Baiten, K1: Memel II Sitzungsberichte der 
Altertumsgesellschaft Prussia. Konigsbe1g. 1900. Heft. 21. S. 133-135 

Fundberichte. Griiberfeld bei Barsduhnen, K1: Heydekrug II Sitzungsberichte der 
Altertumsgesellschaft Prussia. 1900. Konigsberg. Heft. 21. S. 112-118. 

Die Schanzen bei Piktaszen, Dwielen, Deegeln (Kreis Memel) und ein zerstortes 
GriibeJfeld bei Dwielen II Sitzungsberichte derAltertumsgesellschaft Prussia. Konigsbe1g. 
1914. Teil. 1. Heft. 23. S. 184-191. 

Fundberichte. Hiigelgriiber bei Eglischken, K1: Memel II Sitzungsberichte der 
Altertumsgesellschaft Prussia. Konigsbe1g. 1900. Heft. 21. S. 86-87. 

Fundberichte. Griibe!feld bei Greyszonen, Kr. Heydekrug II Sitzungsberichte der 
Altertumsgesellschaft Prussia. Konigsberg. 1900. Heft. 21. S. 135-152. (vertimas i lietuviLf 
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kalbq - Asadauskas-Zvirblis A. Greizen11: plokStinis kapinynas II Nemuno delta (tyrimai 
ir atradimai). Dauglaukis. 1992. P. 8-22). 

Analysen vorgeschichtlichen Bronzen Ostpreussens. Konigsberg. 1904. 108 p. 

Reinholdas FRIOLICHAS (Georg Reinhold Froelich) (1859 0118 Paul-Narmunde 
(K.laipedos krastas) -1939 05 07. Isrutyje (Insterburg) buvo bene vienintelis senesnes 
kartos Ryt4 Prusijos archeologas, gim((s dabartines Lietuvos teritorijoje. Jis Janke 
gimnazijq Klaipedoje, nuo 1877 m. studijavo klasikin(( filologijq Kionigsbergo 
universitete. Veliau dirbo K.laipedos ir Tilzes gimnazijose mokytoju. 1891 m. jis 
persikele i lsruti ir ten iki 1924 m. dirbo gimnazijoje. Gyvendamas Isrutyje R. Friolichas 
isitrauke i krastotyrin(( veiklq, pradejo kasineti K.laipedos krasto kapinynus: Laistus, 
Ruspelkius, Andulius ir kt., is kuri4 radiniai pateko i Isrucio krastotyros muziej4. 

Kasinejimai 
1881 m. kartu su 0. Serbringu kasinetas vienas S l a z i 4 (Kretingos r.) pilkapis, 

rasta griautini4 ir degintini4 kap4liekan4 su ivairiais I tukstantmecio pr. Kr. radiniais. 
1895, 1897 ir 1899 m. A n d u l i 4 (Kretingos r.) kapinyne istirta keletas 

geldies amziaus kap4. 
1899 m. R us pel k i 4 (Klaipedos r.) kapinyne aptikti griautiniai ir degintiniai 

gelezies amziaus zmoni4 kapai, apie kuriuos detalesnes informacijos nera. 
1902 m. E g I is k i 4 (Kretingos r.) kapinyne istirti 4 sudegint4 mirusi~4 kapai 

su IX- XII a. jkapernis. 

Emilis HOLAKAS (Emil Hollack) (1860 08 17 Griunvalde - 1924 05 20 
Kionigsberge ). 1877-1880 m. lanke mokytoj4 seminarijq Valdau, 1880-1887 m. 
mokytojavo Miulhauzene, Labguvoje ir Kionigsberge, veliau tapa mokykl4 inspek
toriumi, nuo 1902 m. iki pensijos (1924 m.) deste Statybos aukstesneje mokykloje. 
E. Holakas labai anksti susidomejo archeologija, nuo 1890 m. vykde savarankiskus 
archeologinius tyrinejimus bei dalyvavo A. Becenbergerio archeologiniuose tyrine
jimuose K.laipedos kraste. Be VilkyCi4 ir Ple8kuci4 kapinyn4 kasinejim4 K.laipedos 
kraste, jis tyrinejo apie 60 archeologijos paminkl4 Ryt4 Prilsijoje. E. Holakas buvo 
pirmasis Ryt4 Prusijos archeologijos paminkl4 inspektorius. 1908 m. jis sudare pirmqji 
Ryt4 Prusijos archeologijos zemelapi, kuriame plaCiai itraukti ir Klaipedos krasto 
archeologijos paminklai, jam parase issamius komentarus736 . Zemelapis yra 234 
puslapi4. Jo izangoje E . Holakas supazindina su archeologijos mokslo laimejimais 
Rytprusiuose, nurodo darbo tikslq ir uzdavinius.tvadas pradedamas akmens amziaus 
apZvalga nuo gyvenvieCi4, sijini4 statini4, kap4, pavieni4 svarbesni4 dirbini4, pamink-
14 paplitimo, keramikos su akmens amziaus pozymiais, laikotarpio trukmes. Antra
jame skyriuje aptariamas bronzes amzius, kuri E. Holakas apibudina atskirais 
periodais: senasis ir naujasis. Atskiruose skyreliuose aptarti kiekvieno periodo kapai, 
sijiniai pastatai, lobiai, pavieni4 dirbini4 paplitimas. Kitame skyriuje aptarta gelezies 
amziaus medziaga. J arne pateiktas toks suskirstymas laikotarpiais: pirmasis geldies 

736 Holack E. ErHiuterung zur vorgeschichtlichen Obersichts - karte von Ostpreussen. 
Glogau-Berlin . 1908. 
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amiius, kitas gelezies amzius. Kiekvienq laikotarpi apibiidina jam biidingi paminklai. 
Placiausiai aprasytas kitas gelezies amziaus periodas. Tai laikotarpis nuo 0. Tislerio 
B periodo. Skyriuje palieciami romeniskojo ir po jo sekusi4 laikotarpi4 paminklai 
bei medziaga. Tai tarsi trumpa vis4 Ryt4 Priisijos archeologijos apzvalga - trumpas 
vadovelis. Savo teiginius E. Holakas dazniausiai paremia A. Becenbergeriu. 
Apzvalgoje aptarta ir zinoma tuomet Klaipedos krasto medziaga. E. Holako 
zemelapio tvade apibendrinama tuomet zinoma archeologine medziaga. sis skyrius 
yra 80 puslapi4, kurie sun~meruoti romeniskais skaiciais. Tai zinom4 dirbini4, kap4 
ir kit4 archeologijos paminkl4 nusvietimas. Kitame skyriuje visa archeologine 
medziaga aptariama abeceles tvarka. Pirmiausia pateikiamas vietovardis, jo vieta 
zemelapyje, toliau nurodoma, koks tai paminklas: kapinynas, pilkapynas, pylimas, 
pilis, lobis, pavienis radinys ir t.t. Nurodoma ir papildoma medZiaga bei literatiira. 
Pvz., Anduliai: Andullen, Kr. Memel, J 1. a) Kapinynas su griautiniais kapais is 
C.F.H. period4. Dirbini4 yra Insterburgo, Berlyno ir , Prussia" muziejuose. Toliau 
nurodyta literatiira. Taip pateikiamos visos Rytpriisi4 ir Klaipedos krasto to meto 
archeologijos pamink14 vietos. Ruosiant knygq spaudai, buvo gauta zini4 a pie naujai 
aptiktus paminklus, kurie aprasyti papildomame skyrelyje. Chronologine tvarka 
papildomai nurodomos pamink14 grupes: gyvenvietes, kapai, sijiniai pastatai, lobiai, 
monetos ir pavieniai radiniai. Prie pagrindini4 paminkl4 santraukos dar pridetas 
priedas a pie tiltus, sventuosius miskus, aukvietes, kap4 bei pili4, pylim4 vietovardzius, 
statuleli4 ir keramikos , terra sigillata" radimvietes. Darbas baigiamas sutrumpinim4 
ir literatiiros sqrasu. Jame puikiai matome visq archeologijos literatiirq, autorius ir 
leidinius, kuriuose buvo isspausdinta medziaga apie Rytpriisi4 ir Klaipedos krasto 
archeologijq iki sio simtmeCio pradzios. Sis E. Holako darbas yra tarsi pirmasis Ryt4 
Priisijos archeologijos vadovelis, kuriuo naudojosi visi biisimqj4 kart4 archeologai. 

Kasinejimai 
1904 m. V i l k y c i 4 (Silutes r.) kapinyne istirta nenustatytas griautini4 ir 

degintini4 kap4 skaicius su II-XII a. jkapemis. 
1909 m. kasinejo P l e s k u c i 4 (Klaipedos r.) kapinynq. Rastas nezinomas 

skaiCius griautini4 III- IV a. kap4. 

Svarbiausios publikacijos 
Erliiuterungen zur vorgeschichtlichen Crbersichtskarte von Ostpreussen. Berlin. 1908. 

234 p. 

Atskirq vietq Ryt4 Priisijos archeologijoje uzima tevas ir sun us SOJA! (107 pav.). 
Tai Silutes dvarininkai, jkiirt( Silutes muziej4. J4 rinkinys isliko per Antrqji pasaulini 
karq ir dave pradziq Silutes krastotyros muziejui. Soj4 archeologine veikla apeme 
tik Klaipedos krastq. Hugo Sojus (Hugo Scheu) (1845 04 01 Klaipedoje -1937 07 25) 
gime pirklio ir mallinininko dukters R. Sygel seimoje, baige Klaipedos aukstesniqjq 
miestieCi4 mokyklq, studijavo Berlyno zemes iikio institute, kuri baigt(s 1873 m. 
nusipirko Lebart4 (Silutes r.) dvarq ir valde ji iki 1920 m. 1875 m. H . Sojus vede 
Marijq Dzeinte Sulc (1856-1880 m.), su ja susilauke trij4 vaik4: Ericho, Elenos 
(g. 1879) ir Hugo (1880-1916). 1889 m. H. Sojus jsigijo Silutes (vokiskai Heydekrug-
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Silo karciama) dvarq. Savo dvaruose jis 
sumaniai ukininkavo, domejosi lietuvi4 
etnografija, mokejo lietuvi4 kalbq. H. 
So jus artimai draugavo suA Becenber
geriu ir buvo pastarojo kasinejim4 Klai
pedos kraste ,siela ir kunu"737 . Pats jis, 
atrodo, nekasinejo, tik rinko archeolo
ginius radinius ir kaupe juos savo mu
ziejuje arba perduodavo A Becenber
geriui. Po Pirmojo pasaulinio karo H. 
Sojus buvo renkamas i Klaipedos krasto 
valdzios organus, 1926 m. laikinai ejo 
net Silutes apskrities vir8ininko parei
gas. Palaidotas Siluteje. Vyriausias su
nus Erichas Sojus (Erich Scheu) (1876 
Lebartuose (Silutes r.) - 1929 07 28 
Norvegijos jiiroje) mokesi Klaipedoje, 
Vokietijoje studijavo gamtos mokslus ir 
medicinq, 1909 m. Ospedalecio (Italija) 
kurorte vede sveicary Elenq Hauser. 
Turejo tris sunus: Verneri (g. 1910 m.), 
Giunteq (g. 1912 m.) ir Hugq (g.1925 m.). 
Pirmojo pasaulinio karo metu E. Sojus 

107 pav. Erichas Sojus, Helena Hauser-Soj ir 
Hugo Sojus (Tamulynas L. Silutes dvarininkt) 
Hugo ir Ericho Sojus Gll indelis i K.laipedos 
krasto proistores ir archeologinius tyrimus I 

kultiiros paminklai. Vilnius. 1998. T.5. P. 37. 
Pav. 1) 

buvo Ambergo karo belaisvi4 stovyklos gydytojas, veJiau fronto gydytojas prie 
Mintaujos (Jelgavos). Karui baigiantis jis tapo Silutes apskrities gydytoju. 1922-
1926 m. E. Sojus ejo Silutes apskrities virsininko pareigas, veJiau persikeJe i Fovinkeli 
(Vokietija). Mire nuo plauCi4 uzdegimo per turistiny keliony garlaiviu, palaidotas 
Siluteje. E. Sojus, dar budamas mokinys, kartu su tevu dalyvaudavo A Becenbergerio 
kasinejimuose, ve!iau pradejo kasineti pats, tiesa, labai megejiskai. Nuo 1897 m. jis 
pradejo kaupti senien4 kolekcijq738 . IS pradzi4 jq sudare daugiausia akmeniniai 
kirvukai, veliau kolekcija augo, buvo papildoma atsitiktiniais radiniais bei paties 
kasinejim4 ( daugiausia is V ezaiCi4 kapinyno) medziaga. Nuo XX a. pradzios kolekcija 
buvo eksponuojama, senienas skirstant chronologiskai. Archeologiniai radiniai buvo 
su metrikomis. ISsamiausiai si muziej4 jau tarpukario laikotarpiu aprase P. Tara
senka739 . IS E. Sojaus archeologines veiklos po Pirmojo pasaulinio karo tera zinoma 
1926 m. kovo 20 d. Klaipedos krasto muziejaus draugijos susirinkime skaityta paskaita 
,IS Klaipedos krasto proistores"740 . 

737 Tamulynas L. Silutes dvarininkq Hugo ir Ericho Scheu'jq indelis i K.laipedos krasto 
proistores ir archeologinius tyrinejimus/ Kultiiros paminklai. Vilnius. 1998. T. 5. P. 38. 

738 Ten pat. P. 41. 
739 Tarasenka P. Kelios pastabos del d-ro Scheu archeologiniq rinkiniq/ K.laipedos zinios. 

1924 10 12. Nr. 211. P. 2. 
740 Tamulynas L. Silutes dvarininkq Hugo ir Ericho Scheu' indelis i K.laipedos krasto 

proistores ir archeologinius tyrinejimus/ Kultiiros paminklai. Vilnius. 1998. T. 5. P. 42-43. 
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Kasinejimai 
Nuo 1893 m. rugpjuCio iki 1895 m. vasario kasinejo B a i t ll (Klaipedos r.) 

kapinynq. 
1894 m. kasinetas p e z a i c ill (Klaipedos r.) kapinynas. 
1895- 1897, 1906, 1912- 1913 m. tyrinetas v e z a i c ill (Silutes r.) kapinynas. 

Buvo rasta ivairill is gelezies amziaus kapll radiniq. 
1899-1901 m. kasinetas S trag n q kapinynas. 

Vilhelmas GERTE (Wilhelm Gaerte) (1890 01 19 Eitkunuose- 1958 08 31 
Hanoveryje (Vokietija) daugiau dirbo su Prusijos medziaga, taCiau naudojo ir nemazai 
Klaipedos kraste iskastq radinill. 1909 m. jis baige Osterodes gimnazijq ir istojo i 
Kionigsbergo universitetq, kur studijavo klasikiny filologijq, archeologijq ir vokieCiq 
kalbq. 1914 m. apgyne daktaro disertacijq, 1922-1925 m. dirbo asesoriumi Kionigs
bergo gimnazijose bei Friedricho kolegijoje. Nuo 1919 m. V Gerte buvo , Prussia" 
muziejaus asistentas, nuo 1922 m. faktiskai, nuo 1925 m. ir formaliai jam vadovavo. 
1928 m. tapo , Prussia" draugijos prezidentu ir iki 1943 m. buvo draugijos leidinio 
, Prussia" redaktorius. 1935-1938 m. redagavo zurnalq ,Senoji Prusija" (,Altpreu
J3en"). 1946 m. tapo Hanoverio muziejaus direktoriumi. 

V Gerte 1929 m. pirmq kartq susistemino ir apibendrino Rytprusiq archeologijos 
medziagq darbe , Rytprusiq proistore"741 • Tai 400 puslapiq didele knyga su 288 
vertingomis iliustracijomis, nuotraukomis ir piesiniais. Jame yra XIX atskirq lenteliq 
su piestais bei fotografuotais dirbiniais, kasinejimq nuotraukomis bei piliakalniq 
planais . Knygos pabaigoje pridedamas literaturos Sqrasas pagal atskirus 
chronologinius periodus. Darbq sudaro trys pagrindiniai skyriai: akmens amzius iki 
2000 m. pr. Kr., bronzos ir ankstyvasis geldies amziai 2000-150 m. pr. Kr. ir geldies 
amzius iki XV a. Kiekvienas skyrius dar padalytas skyreliais, pazymetais raidemis 
A-E. Nevardijant kiekvieno skyriaus turinio, tenka tik paiymeti, kad juose palieciami 
visi archeologijos klausimai, detaliai analizuojami kiekvieno skyriaus paminklai, 
dirbiniai, ukio forma, dvasine kultura, prekyba ir t.t. Knyga labai idomi, apiben
drinanti ir istoriskai nusviecianti visq Rytprusill archeologijq iki 1929 metq. Ne visiems 
V Gertes teiginiams siandien galima pritarti. Jis ypac stengesi pabrezti germanq 
genCill kulturiny itakq sriciai tarp Vyslos ir Nemuno, ypac prusll ir lietuvill gentims. 
Visur keliama galq ir vikingll itaka. Be sios knygos, V Gerte yra parasys straipsni 
apie griautinius kapus tarp Vyslos ir Nemuno742

• Si ir dar kelis kitus straipsnius jis 
paskelbe , Prussia" leidiniuose. 

Svarbiausios publikacijos 
Urgeschichte OstpreujJens. Konigsberg. 1929. 

Karlas ENGELIS (Carl Engel) (1895 10 02 Magdeburge (Vokietija)- 1947 01 25 
N oibrandenburge (Vokietij a) (108 pav.) . buvo vienas darbsciausiq pasku tinioj o Rytq 
Prusijos egzistavimo desimtmecio archeologq. 1913 m. Miunchene jis pradejo studi-

74 1 Gaerte W. Urgeschichte OstpreuJ3ens. Konigsberg. 1929. 
742 Gaerte W. Skelettgraber zwischen Weichsel und Memel a us der romischen Kaiserzeit// 

Mannus. Leipzig. 1928. B. 6. S. 45- 48. 
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juoti gamtos mokslus, iki 1927 m. 
vertesi knyg4 prekyba Magdeburge. 
Nuo 1925 m. K. Engelis pradejo 
dirbti Magdeburgo krastotyros 
muziejaus gamtos istorijos skyriuje. 
1928 m. Tiubingeno universitete 
apsigyne disertacijq apie paieolito 
laik4 kultiiras. 1929 m. persikele i 
Kionigsbergq ir dirbo ,Prusijos" 
muziejaus asistentu. Nuo tadajis labai 
aktyviai pradejo dalyvauti spaudoje, 
kasinejo tokius garsius archeologijos 
paminklus, kaip Linkiin4 ir Viskiaut4 
pilkapynai. 1934 m. jis tapo Herderio 
instituto Rygoje docentu, 1937 m. -
Kionigsbergo universiteto profesorius. 
Nuo 1938 m. K. Engelis persikele i 
Greifsvaldq, profesoriavo vietos uni
versitete, 1942-1945 m. buvo Greifs
valdo universiteto rektorius. Po karo 
pateko i tarybiny internuot4 zmoni4 
stovyklq Noibrandenburge prie 
Greifsvaldo, kur mire susirgys siltine 
ir issek~ts nuo bado. Lietuvoje, E. Vol
terio pakviestas, K. Engelis lankesi 

108 pav. Karlas Engelis (Beran J. Carl Engel 
1895-1947/ Ausgrabungen und Funde. 1995. 

T. 40. H. 6. S. 323) 

dar 1931 m. , dalyvavo Dovainoni4 pilkapyno tyrinejimuose. 1938 m. vienam sios 
knygos autori4 teko su juo biiti archeolog4 kongrese Kilyje ir dviej4 savaiCi4 
ekskursijoje po Siaures Vokietijq. 1942 m. K. Engelis buvo paskirtas Pabaltijo gaulei
terio kultiiros reikalams priZiiiretoju, 1943 m. aplanke Vytauto Didziojo kulturos 
muziejaus priesistorini skyri4. 

Tai buvo produktyvus archeologas. Archeologine tematika spaudoje jis yra 
paskelb~ts per 140 straipsni4 ir 7 monografijas. Lietuvos archeologijai reiksmingi 
kai kurie K. Engelio isleisti darbai. Vienas pirm4i4 jo didesni4 darb4 yra 1931 m. 
Klaipedoje isleistaknygele, skirta Prusijos priesistoriniams laikams743

. Nors izangoje 
au tori us pa:lymi, kad jis siuo darbu nepretenduoja i mokslinius veikalus, taciau negali 
nepastebeti savitos Klaipedos krasto kultiiros archeologijos medziagos, kuriq jam 
teko pazinti is A Becenbergerio darb4. Jo garbei, beje, K. Engelis ir paskyre rninimq 
darbq, nors, kaip pats issitare, niekada jo asmeniskai nepazin~ts744 • 

Tai nedideles apimties, 85 puslapi4, smulkiu sriftu isspausdintas darbas su ilius
tracijomis ir vertingais priedais. Visq apzvalgq jis sutalpino i vienq skyri4, kuri 
pavadino ,Ivadas i Klaipedos proistorin~t kultiirq"745

• Knygos pabaigoje iskelys 
0. Tislerio irA Becenbergerio nuopelnus, K. Engelis toliau kelia ateities tyrinejim4 

743 Engel C. Der Kultur des Memellands in vorgeschichtlicher Zeit. Memel. 1931. 
744 Ten pat. P. 5. 
745 Ten pat. P. 7-71. 
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uzdavinius. Jis baigia darbq pastabomis, kur patalpintos literaturos nuorodos, taip 
pat labai svarbus archeologijos paminkl4 sqrasas Klaipedos, Silutes, Neringos, Tilzes 
ir Ragaines apskrityse. Darb as parasytas rupestingai ir tarnauja bei tarnaus Klaipedos 
krasto seniausi4_, gyventoj4 istorijai pazinti. K. Engelis simb~liskai uzbaigia savo 
darbq zodziais: ,Slove tiems, kurie prisimena savo protevius"746 • Sis K. Engelio darb as 
kuri laikq buvo tarsi vadovelis vakarini4 balt4 sen~4 gyventoj4 kulturai Klaipedos 
kraste pazinti. 

Paminetini dar trys jo straipsniai, susijy su Klaipedos krastu. Vienas j4 yra apie 
Kursi4 Nerijq, kuria pats autorius zavejosi ir vadino pasaulio stebuklu747

• Vieno is 
sios knygos autori4 sis straipsnis kiek papildytas ir perdirbtas isspausdintas 1959 m. 
lietuviskai748

• Paminetinas ir kitas K. Engelio straipsnis, 1939 m. paskelbtas vokieci4 
nacionalistiniame zurnale ,Klaipeda vel Vokietijoje", skirtas Klaipedos uzgrobimui. 
Cia jis kalba apie Klaipedos krasto vokiskumq, german4 jtakq. Dar vienas panasi4 
tendencij4 straipsnis, isspausdintas 1933 m. zurnale ,Prussia"749

• Jame, kaip ir kituose, 
isskiriama Klaipedos kultura, Vakar4 Lietuvos, Ryt4 Lietuvos ir Vidurio Lietuvos 
kulturos grupes. Jdeti du zemelapiai, aptartos ir kitos kulturos grupes. Straipsnyje 
bandoma isryskinti atskir4 teritorij4 skirtumus bei juos interpretuoti. 

Svarbiausios publikacijos 
Die Kultur des Memellandes in vorgeschichtlicher Zeit (Einfiiiihrung in die 

vorgeschichtliche Kultur des Memellandes). Memel. 1931. 85 p. 
Zur vorgeschichte der Kurische Nehrung/1 Manus. 1931. S. 97-121. 

Beveik vis4 XX a. Rytprusi4 archeologq vokieCi4 darbuose Klaipedos krastas 
jtraukiamas i Rytprusi4 archeologijos remus. Tarp toki4 paminetinas K. Engelio ir 
Volfgango LIA BOMO (Wolfgang La Baume) (g. 1885 02 08 Dancinge ( dabar 
Gdanskas (Lenkija) -1971 03 18 Ludvigshafene (Vokietija) darbas , Prusijos ankstyvlf.iq 
laik4 kulturos ir tautos", isleistas 1937 m. Kionigsberge750

• Tai gerai paruostas 
archeologijos zemelapis. V Lia Bomas tuomet buvo Kionigsbergo kulturos paminkl4 
apsaugos jstaigos direktorius. Vienam is sios knygos autori4 teko ji gerai pazinti ir 
veliau su juo susirasineti. Jis yra atsiuntys ,Prussia" ir ,Altpreussen" zurnalus, ir 
nenustojusius savo vertes dabar. Lietuvai svarbiausias yra jo isleistas ,Atlasas"751 . Sj 
leidini sudaro 292 puslapi4 tekstas ir 13 dideli4 spalvot4 archeologini4 paminkl4 
zemelapi4. Knygoje yra sie skyriai: jvadas, kartografavimo principai, akmens arniiaus 
paminklai, metal4 laikotarpis, paveikslai ir zemelapiai tekste. Tekste yra 50 iliustracij4 
ir 34 radini4 pap]itimo zeme]apiai. Knygos pabaigoje pateikiamas ]iteraturos Sqrasas. 
Darbas metodiskai labai gerai paruostas. Kiekvienas skyrelis yra iliustruotas pa
grindiniais paminklais ir dirbiniais, skyriaus pabaigoje isvardijama literatura ta tema. 

746 Ten pat. P. 71. 
747 Engel C. Zur vorgeschichte der Kurische Nehrung!/ Manus. 1931. S. 97-121. 
748 Kulikauskas P. Seniausi Kursiq nerijos gyventojai/ IS lietuviq kulturos istorijos . 

Vilnius . 1959. T. 2. P. 72- 85. 
749 Engel C. Die kaiserzeitlichen Kulturgruppen zwischen Weichsel und Finiochen 

Mierbusen und ihr Verholtnis zveinander// Prussia. 1933. B. 30. T. 1. S. 261-286. 
750 Engel C. , La Baume W. Kulturen und Walker. der Frtihzeit im PreuGenlande. 

Konigsberg. 1937. 
75 1 La Baume W. Atlas der ost- und westpreuGischen Landergeschichte. Konigsberg. 1936. 
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Hansas KROME (Hans Crome) 
(1864 01 24 Radeformvalde (Vokietija)-
1943 01 03 Kionigsberge) zinomas kaip 
zymiausias Priisijos piliakalniq registruo
tojas (109 pav. ). Jis gime dvasininko sei
moje, Janke gimnazijq Noj-Rupine ir 
Berlyne. Veliau Getingene ir Bonoje H. 
Krome studijavo istorijq ir filologijq, 
taciau del finansiniq sunkumq studijq 
nebaige. 1886 m. pradejo dirbti pasto 
tarnautoju Karlsrujeje, Achene, Fader
borne, Herforde, Berlyne, Bromberge, 
nuo 1911 m.- Kionigsberge. 1921 m. Cia 
tapo pasto tarnybos virsininku. 1924 m. 
is tarnybos H. Krome atsistatydino ir 
isejo i pensijq. Nuo tada jis pradejo 
aktyviq moksliny veiklq. 1925 m. tapo 
,Prussia" muziejaus savanoriu moksliniu 
bendradarbiu, tvarke muziejaus fondus, 
sudarinejo archeologiniq radimvieciq 
kartotekq. Spaudoje paskelbe issamq 
Rytq Priisijos piliakalniq ir gyvenvieci4 
sqrasq, kuriame nurodyti 47 piliakalniai 
is Klaipedos krasto. Duomenys a pie juos 
labai trumpi, uztat issamiai registruota 
literatiira, net nurodyta, kokiame zeme
lapyje juos galima rasti. 

Svarbiausios publikacijos 

109 pav. Hansas Krome (Hans Crome zum 
75 Jahrigen geburtstage/ Alt-Preusen. 1939. 

Heft 4. S. 97) 

Ve1zeichnis der Wehranlagen OstpreufJens/ Prussia. Konigsberg. Band 32. Tei/1. S. 
173- 209; Band 32. Tei/2. S. 297-324; 1939. Band 33. S. 263-289; 1940. Band 34. S/83-154. 

Balt4 archeologijai svarbiis ir reiksmingi yra dar vieno jauno Rytq Priisijos 
archeologo darbai. Lotaras KIUANAS (Lothar Kilian) (gime 1911 m. spalio 12 d. 
Nidoje (anksciau girnimo vieta buvo nurodomas Kionigsbergas) siandien yra bene 
paskutinis gyvas Rytq Priisijos archeologas (110 pav.) , vienas palankiausiq Lietuvai 
sio krasto senoves tyrinetojq. Jis mokesi Kionigsberge, 1939 m. Cia apgyne daktaro 
laipsnj. 1939 m. L. Kiljanas buvo mobilizuotas i vokieCiq armijq, iki 1949 m. buvo 
karo belaisviu. Pokario metais jis kasinejo Senqjj Liubekq, dirbo Bonos universitete, 
Triro muziejuje. ISejys i pensijq apsigyveno netoli Bonos Svistalo miestelyje. Iki siol 
jis palaiko rysius su vienu sios knygos autori4. 

Dar studijuodamas pas profesoriq B. fon Richthofenq, L. Kiljanas domejosi 
indoeuropieciais bei baltq ir priis4 seniausia istorija. 1939 m. jis paskelbe keletq 
straipsniq apie baltus. Jo pinnas atspausdintas darbas skirtas baltq apgyventoms 
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110 pav. Lotaras Kiljanas (P. Kulikausko 
asmeninis archyvas) 

teritorijoms bronzos amziuje752
. Jame 

L. Kiljanas raso, kad baltiskl! dirbiniQ, 
ypac gyvatgalvil! kapliQ, randama net 
desiniajame Oderio krante. Sis jo 
straipsnis yra !zanga i tolimesnius baltQ 
problemoms skirtus darbus. L. Kiljanas 
pirmasis isdriso teigti, kad jau II rukstant
metyje pr. Kr. baltlJ: gyventa didziulese 
teritorijose ir net siektas Oderis. Baltl) 
tyrinetojams reiksmingi jo straipsnis a pie 
baltiskus vietovardzius, esanCius i vakarus 
DUO Vyslos753

' slavl) rases ir kilmes prob
lemai skirtas darbas754 . Galiausiai pami
netinas stambesnis L. Kiljano darbas 
"Pamario kultura ir balt4 kilme", isejys 
jau 1955 m. Bonoje755 . Taijo prieskarines 
daktarines disertacijos perdirbtas varian
tas. Jame yra duomenlJ: ira pie kai kuriuos 
Lietuvos (daugiausia KursiQ Nerijos) 
neolito laikQ radinius. 

Paminetini ir paskutinieji, iki 1941 m. , pries karq, isleisti Rytprusil! archeologl); 
darbai. Tai Joachimo HOFMANO (Joachim Hoffmann) , Velyvoji pagoniSkoji 
klaipedieCiQ kultura (X-XII a.)", isleista Kionigsberge 1941 mi56 Sio darbo autorius 
buvo Kionigsbergo universiteto aukletinis profesoriaus Balko Freiherno fon Richtho
feno mokinys, baigl(s studijas 1939-1940 m. ir zuvys kariaudamas. Tai jo daktarine 
disertacija. Jq sudaro 192 puslapiai su iliustracijomis ir lentelemis. DirbiniQ yra apie 
22 iliustracijas, 15 lentelil! ir vienas zemelapis. Paties teksto 142 puslapiai, o kitq 
sudaro priedai: literaturos sqrasas, lenteles, Klaipedos krasto ir kaimyniniQ Zemai
tijos rajonlJ: archeologijos paminkllJ: bei dirbinil) sqrasas. Sis J. Hofmano darbas Lietu
vos archeologams labai svarbus, nors ir turin tis tam tikrq politini atspalvi. Rasydamas 
apie etniny Klaipedos krasto priklausomybl( iki XIII a., autorius remiasi G. 
Mortenseno, A Becenbergerio, K. Bugos, A Salio, F. Baluodzio, K. Engelio, E. 
Sturmo ir kt. pasisakymais ir linktts daryti isvadq, kad minetas krastas priklauso 
kursiams ir kad ,lietuvil! priesistoriniais laikais sioje zemeje negyventa"757

• Tai sena 
germanistQ dainele, kurios jie neatsisako ir dabar. 

752 Kilian L. Das Siedlungsgebiet der balten der Alt Bronzezeit// Altpreussen. 1939. 
Nr. 4. S. 107-114. 

753 Kilian L. Baltische Ortsnamen westlich der Weichsel// Altpreussen. 1939. H. 3. S. 67-68. 
754 Kilian L. Zur Rasse und Herkemff der Slaven// Altpreussen. 1939. H. 2. S. 42-44; 

H. 3. S. 85-89. 
755 Kilian L.Haffklistenkultur und Ursprung der Balten. Bonn. 1955. 
756 Hoffmann J. Die Spatheidnischee Kul tur des Memellandes. Konigsberg. 1941. 
757 Ten pat. P. 142. 
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Svarbiausios publikacijos 

Die Spatheidnische Kultur des Memellandes. Konigsberg. 1941. 190 p. 

Dar paminetina D. VECDAL (D. Waetzald), kuri 1939 m. zurnale ,Altpreussen" 
isspausdino straipsni apie Klaipedos krasto moterl! drabuzius su iliustracijomis. Tai 
bene pirmas bandymas, remiantis archeologine medziaga, apzvelgti geldies amziaus 
Klaipedos srities gyventojl); nasystq. Straipsnis gausiai iliustruotas, pateiktas Linku
Dl! 267 kapo planas, Pleskucil! kapinyno papuosalai, Sernl! kepuraite ir viena 
rekonstrukcija758 . 

Daugiau ar maziau Klaipedos sriti nagrinejanCios medziagos aptinkame ne vien 
zurnaluose , Prussia" ar ,Altpreussen", kurie ejo iki 1944 m. , bet ir tokiuose leidi
niuose kaip ,Altpeussische Manuschrift", ejusiame DUO 1864 iki 1910 m., ir net 
, Zeitschrift der Altertumsgeselschaft lnsterburg", kurio pirmas tom as isejo Isrutyje 
(Insterburg) 1888 m. Jame, greta gausios istorines, kalbines, etnografines medziagos 
apie Jsrucio sriti, yra ir archeologines medziagos pavyzdzi4 is Klaipedos krasto. 
1905 m. Jsrucio senoves myletojq draugija svente 25 m. jubiliejl);. Tuo tikslu buvo 
isleistas jubiliejinis zurnalo numeris, kuriame buvo 17 archeologinil! dirbinil! lenteliq. 
Tarp jl); yra Andulil! kapinyne rastq dirbinil); iliustracijos (X- XI lenteles)- 85 dirbiniq 
nuotraukos, Ruspelkil! kapinyno 83 dirbinil); nuotraukos (XII-XIII lenteles). 

Apivelgus vokieciq archeologq darb us, kurie mums labai svarbus, reikia pasakyti , 
kad i baltistikos mokslq jie jnese svarl! inde!i, nepaisant kai kuril! progermaniskq 
jtakq pervertinimo. Ypac yra vertingi atlikti ir i mokslo pasauli paleisti jl); archeo
logijos paminklq tyrinejimai Klaipedos kraste. 

1944 m. pabaigos - 1945 m. ziemos karo veiksmai nutrauke ne tik Prusijos 
archeologl! veiklq, bet ir sunaikino paCiq Prusijos valstyby. Krastas liko be gyventojl);, 
be istorijos, be proistores, kurios tyrinetojus dar tik pradedame prisiminti po 50 
uzmarsties metq. 

ARCHEOLOGIJOS ISTORIJOS 
PERIODIZACIJA 

Apivelgus Lietuvos archeologijos raidq ikitarybiniu laikotarpiu neisvengiamai 
kyla jos susisteminimo klausimai. Kitaip galima pasimesti margame faktl.) rinkinyje, 
kur nebutinai visos siandien zinomos detales yra vienodai reikSmingos. Jl); jungimas 
i labiau apibendrintas grupes daro bendrq archeologijos raidos vaizdq labiau 
suprantamq. Taciau pagrindine periodizavimo problema lieka - pagal kq skirstyti? 
Lietuvoje kaip nors detaliau periodizuoti archeologijos istorij q nebandyta, ji apibu
dinama tais paCiais Jaikotarpiais kaip ir valstybes raida. IS principo pritariant tokiam 
skirstymui tuo pat metu reikia pastebeti, kad pastaruoju metu archeologijos istorij q 
bandoma periodizuoti remiantis apibendrintais istorinio pazinimo filosofiniais ar 

758 Waetzaldt D. Zur Trucht der Bewo hnen das Memelgebiets in der Eisenzeit/ 
Altpreussen. 1939. H. 1. S. 116-120. Abl. 1-7. 
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net visai abstrakCiais subjektyviais kriterijais. J4 pradmenys pasirade ir Lietuvas 
archealagijas istarijaje. Matant nemazai sprag4 ir dar daugiau neatlikllf speciali4 
Lietuvas archealagijas istarijas tyrinejim4, takiq smarkiai apibendrintq archealagijas 
istorijas periadizacijq, pretenduajanCiq i uzbaigtumq, taliau pateikti atsisakyta. Visq 
dar be isdestytq medziagq pabandyta ivertinti keliais aspektais, is esmes juas suvedant 
i vienq, kuriame atsispindinCias tendencijas siandien galime laikyti mus4 dabartinio 
archealagijas istarijos pazinima periadais. 

Lietuvas archeolagijas istorijas iki 1945 m. periadizacija: 

Pagal asmenis 
1835- 1841 P. Vilcinskis 
1842-1854 E. TiskeviCius 
1855-1863 A Kirkaras 
1864- 1870 K. Grevinkas 
1871- 1880 Z. Gliogeris 
1881-1887 T. Daugirdas 
1888-1889 E. Valteris 
1890-1899 F. Pakrovskis 
1900-1905 V SukeviCius 
1906-1914 L. K.Sivickis 
1915-1918 vakieCi4 kareiviai 
1919-1925 V NageviCius 
1926-1929 P. Tarasenka 
1930-1934 V. Nagevicius 
1935-1944 J. Puzinas 

Pagal istaigas 
iki 1854 nearganizuati pavieniai asmenys 
1855-1863 Archealagijas kamisija 
1864-1890 Imperatariskaji Rusijas geagraf4 draugija 
1890-1900 Senien4 muziejus 
1900- 1905 archealagijas draugijas 
1906- 1914 Imperatariskaji archealagijas kamisija 
1915- 1918 vakieci4 kareiviai 
1919-1935 Valstybes archealagijos kamisija 
1936-1940 Vytauta Didziaja kulturas muziejus 
1941-1944 Maksltt akademija 

Pagal isvadas 
iki 1850 atskir4 duamen4 rinkimas, fantastiniai aiskinimai 
1850-1863 trij4 periad4 sistemas isisavinimas 
1864-1881 fakt4 kaupimas 
1881-1905 istarijas paieskos 
1906- 1934 kulturines sistemas 
1935- 1944 klasikine archealagija 
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Pagal paminklus 
XIX a. pradzia - 1863 pilkapiai 
1864-1881laidojimo paminklai 
1882-1895 pilkapiai 
1896- 1905 akmens amziaus gyvenvietes 
1906-1914 piliakalniai 
1915-1918 ivairus 
1918- 1927 kapinynai 
1928-1934 piliakalniai 
1935-1944 kapinynai 

Pagal tyrimq metodus 
XIX a. pradzia- 1881 duobes 
1882-1906 atskiri plotai 
1907-1914 dideli plotai 
1915-1921 duobes 
1922-1934 pjuviai 
1935-1944 nedideles perkasos 
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Apibendrinus auksciau isdestytas Lietuvos archeologijos raidos tendencijas 
gautljsi tokie jos periodai: 

I. iki 1855 m. archeologijos mokslo pradmenl! formavimas 
II. 1855- 1863 m. visuomenine-valstybine LDK senoves paieska 
III. 1864-1904 m. archeologija tarp megejiskumo ir tarnavimo valstybes 

interesams 
IV 1905-1913 m. tautos senoves paieskos 
V 1914-1920 m. pasaulinio karo sukeltas archeologijos zlugimas 

VI. 1920-1934 m. entuziastlj formuojama archeologija 
VII. 1935-1940 m. nepriklausomos Lietuvos archeologijos mokyklos susifor

mavimas 
VII. 1940-1944 m. archeologijos lenkimas tarnauti okupantams. 

Tiek siandien galime pasakyti apie Lietuvos archeologijos istorijos raidos nuo 
jos uzuomazgl! iki tarybinio laikotarpio (1945 m.) tendencijas. Sio didelio laikotarpio 
simbolinis paskutinis akcentas - fotonuotraukoje iamzinta i Vakarus besitraukianti 
M. Gimbutiene (111 pav.). Tali nuo tevynes ji taps i2:ymi, taCiau tai jau kita istorija. 

Kaip ir kiekviename apibendrinamojo pobudzio darbe, ne viskas tilpo i knygos 
lapus. Daug archeologijos istorijai svarbios medziagos tebera menkai apdorota, 
nezinoma, galbut kai kas ir praleista. Visa tai - ateities tyrinejiml! reikalas. Dabar, 
kad skaitytojas susidarytlj issamesni vaizdq apie vienq ar kitq Lietuvos archeologijos 
istorijos reiskini ar asmeni, pateikiame glaustq jos saltinil! bei jau skelbtlj iki 
1999 m. pasirodziusil! istorinio pobudzio tyrinejiml! ap2:valgq. 



286 Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

ARCHEOLOGIJOS MOKSLO ISTORIJOS 
SALTINIAI 

Archeologijos istorijos tyrinejim4 bazes apzvalga likt4 nepilna, jeigu nors trumpai 
neap2velgtume jos saltini4. Cia saltiniais suprantame visq nepublikuotq medziagq, 
neatsi2velgiant ijos formq. Tai ir dokumentai, ir metrikuoti archeologiniai dirbiniai, 
ir fotografijos, ir archeolog4 memorialines vietos ... 

Svarbiausia saltini4 grupe yra dokumentai. Tarp j4 pirmiausia paminetinos 
archeologini4 tyrinejim4 ataskaitos. Laikui begant ne kartq keitesi j4 forma bei 
turinys, taCiau apibendriny ataskaitomis galime laikyti bet koki platesni tyrinejim4 
aprasymq. Pirmosios ataskaitos Lietuvoje atsirado XIX a. pabaigoje, ir tai buvo 
archeologini4 tyrinejim4 dienorasciai. Iki 1945 m. j4 susikaupe bei isliko apie tris 
simtus skaiCiuojant pagal tyrinetus paminklus. Tai labai svarbus pirminis saltinis ne 
tik archeologijos istorijai, bet ir visam archeologijos mokslui, nes archeologijos 
paminklq galima tyrineti tik vienq kartq. Gaila, kad dauguma si4 neikainojam4 
saltini4 yra isblaskyta po ivairiausias istaigas bei rinkinius. Dalis j4 yra uz Lietuvos 
Respublikos rib4. Viena kita ataskaita dar gali buti ir ndinoma archeologams, ypac 
atsidurusios privaciuose rinkiniuose. IS zinom4 rinkini4 gausiausiai aptariamo 
laikotarpio archeologijos paminkl4 tyrinejim4 ataskait4 yra Vytauto Didziojo karo 
muziejaus archyve, kur saugoma didzioji dalis 1936-1943 m. vykdyt4 tyrinejim4 bei 
komandiruoci4 archeologijos paminklams zvalgyti ataskait4, taip pat atskiros 
ankstesni4 met4 ataskaitos. Lietuvos istorijos instituto Rankrastyne 1998 m. pabai
goje buvo saugoma apie 40 iki 1943 m. vykdyt4 tyrinejiml! ataskait4 - daugiausia 

111 pav. Marija Gimbutiene pasitraukia i Vakarus (Literatura ir menas. 1989 11 18. P. 9. 
J. Gimbuto nuotr. ) 
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kopijos, darytos 8-10 desimtmeciais nuo ivairiose vietose saugom4 originalq. 
KrastOtyiOS muziejuose isliko VOS viena kita SiO Jaikotarpio ataskaita, nes cia jas 
rnazai kas rase, 0 ir parasytos zuvo karo ar pokario metais, siuos muziejus ne kartq 
reorganizuojant. Tarp jq issiskiria Siauli4 ,Ausros" muziejuje saugomas J. Ziogo 
rankrastis759

• Visi archeologiniq tyrinejimq ataskaitose sukaupti duomenys yra nepap
rastai svarbiis ne tik nustatant, kas, kada ir kiek iskase, taCiau ir aiskinantis tyrinejim4 
metodikq, tyrimq rezultatq poveiki tuometiniam mokslo lygiui ir kt. 

Atskira rasytini4 dokument4 rusis yra senosios muziej4 inventorines knygos, 
kuriose neretai apie vienq ar kitq archeologini radini islikusi unikali informacija. 
Daugiausia tokiq knygq islik(( Vytauto Didziojo karo bei ZemaiCil! , Alkos" muzie
juose, kur jos pradetos rasyti apie 4 desimtmeCio viduri. 

K.ita didziule bei svarbi dokumentl} riisis yra archeologija uzsiiminejusiq orga
nizacijl} bei pavieniq asmen4 archyvai. Siandien niekas negali pasakyti, kokia yra 
siq archyv4 apimtis, kiek sie archyvai atspindi archeologiny veiklq. Tarp §ios riisies 
dokument4 tebeslypi didziausi archeologiniai atradimai, kuriuos galima prilyginti 
lauko tyrinejimams. Didziausi dabar zinomi siq dokument4 fondai yra Valstybes 
archeologijos komisijos medziaga. Kultiiros paveldo centro archyve siuo metu 
saugoma 207 bylas su XX a. treciojo desimtmeCio - 1941m. dokumentais- is viso 
apie 50 000 lapq760

• Nors dalis sios medziagos yra neinformatyviis ar net tusti 
popieriai, tarp jos yra ir trumpuCil! archeologinil! tyrinejimq ataskaitelil}, ir duomenq 
apie pavienius radinius, ir paCi4 paminkll! aprasyml}. Kitas didesnis su archeologija 
susijusios archyvines medziagos fondas yra Vilniaus senienq muziejui atsiqstos 
anketos, pagal kurias F Pokrovskis parenge 3 gubernijl! archeologijos zemelapius761

• 

Nors didzioji siose anketose esancios medziagos dalis paskelbta, jose dar liky ivairios 
archeologines informacijos trupineliq. IS pavieniq asmenl! fondq archeologijos 
istorijai svarbiausi ir turtingiausi yra T Daugirdo762

, P. Tarasenkos763 , E. Volterio764
, 

M. Brensteino765
, J. Puzino766

, V Prysmanto767
, M. Gimbutienes768 fondai. Pavienes 

archeologijos istorijai svarbios medziagos pasitaiko ir kit4 asmen4 fonduose. Kaip 
pavyzdi galima pamineti Ambraziejaus Pranciskaus Kasarausko (Kosar:Zevskio) 
(1821-1882) 267 rankrastinio teksto lapl} rinkini ,Litvanica"769

, kuriame yra gana 
nemazai archeologinio pobiidzio informacijos is Zemaitijos, surinktos XIX a. vidu
ryje. Kartas nuo karto pasirodancios archeologijos tematika medziagos publikacijos 

759 0 grobach na cmentarzysku "Imbary" na Zmudzi, w powiecie Telszewskim, gubernii 
Kowienskiej. Poszukiwanie dokonane w m. sierpniu 1898 roku. 

760 Kulturos paveldo centro archyvas . F. 1. A. 1. 
761 Vilniaus universiteto bibliotekos Rankrasciq skyrius. F. 35 (935 saugojimo vienetai). 
762 Lietuvos Mokslq Akademijos Centrines bibliotekos Rankrasciq skyrius. F. 92. 
763 Lietuvos MokshJ Akademijos Centrines bibliotekos Rankrascil! skyrius. F. 235. 
764 Nacionalines Marty no Matvydo bibliotekos Rankrascil! skyrius. F. 17; Lietuvos Mokslt! 

Akademijos Centrines bibliotekos Rankrascit) skyrius. F. 154. 
765 Nacionalines Martyno Mazvydo bibliotekos RankrasCil! skyrius. F. 171. 
766 Nacionalines Martyno Mazvydo bibliotekos Rankrascil! skyrius. F. 52. 
767 Nacionalines Martyno Mazvydo bibliotekos Rankrasciq skyrius. F. 57. 
7"R Vilniaus universiteto bibliotekos Rankrascil! skyrius. F. 154 (72 saugojimo vienetai). 
769 Litvanica czyli wiadomosci o Litvie zebrane przez s. p. ks. Ambrozego Kossarzewskiego 

II Nacionalines Martyno Matvydo bibliotekos Rankrascil! skyrius. F. 24--15. 
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rodo, kokie turtai tebelaukia savo tyrinetoj4. Si dokument4 riisis i archeologijos 
tyrinejim4 istorijq itraukta labai fragmentiskai, nes be speciali4 tyrinejim4 bei zinyn4 
vis4 j4 aprepti tiesiog neimanoma. 

Archeologiniai dirbiniai yra nors ir gausus, bet palyginti mazai informatyvus 
archeologijos istorijos saltinis. J4 verte kyla, jeigu yra islikusios tikslesnes j4 radimo 
metrikos bei rasytiniai saltiniai apie pastaf4j4 radimo kontekstq. Deja, iki pat 1945 m. 
pernelyg maiai buvo riipinamasi archeologini4 dirbini4 detaliu metrikavimu. Labai 
daug kq sunaikino ir praiizct karai, kiti neramumai, besikeiCiancios nuosavybes 
formos. Bet kokio kilnojimosi metu pirmiausia pasimesdavo daikt4 metrikos, ding
davo vertingiausi dirbiniai. XX a. antrosios puses archeologai tokiu biidu paveldejo 
didziulct problemq, su kuria nesusidurdavo ankstesni savo laikotarpio tyrinetojai. 
Dabartinis archeologijos medziagos islikimas daznai nerodo jos buvusio lygio. 
Senienoms pirmiausia pakenke korozija. Rimciau jas konservuoti pradeta tik 
ketvirtojo desimtmeCio pabaigoje. Iki tol is zemes iskelti radiniai, ypac geldiniai, 
buvo paliekami likimo valiai, tad nenuostabu, kad miis4 dienas pasieke visai kitaip 
atrodantys buvusi4 archeologini4 kolekcij4 likuCiai. 

Nuo XIX a. vidurio svarbus ikonografinis archeologijos istorijos dokumentas 
tapo fotografijos. Pirmosios fotografijos buvo zymesni4 ir turtingesni4 asmen4 
portretai. Taip buvo issaugotas ne vie no Lietuvos archeologijai nusipelniusio zmogaus 
atvaizdas. Nuo XIX a. 7 desimtmeCio pradeti fotografuoti ir pavieniai archeologijos 
paminklai. Pirmiausia tai buvo Vilniaus piliakalniai bei pili4 griuvesiai. Vienq is 
pirm4j4 nuotrauk4, kurioje matyti dalis dabartinio Kaln4 parko kalv4, padare 
Albertas Sveikovskis770 • Truputi veliau nemazai Vilniaus pili4 vaizd4 nufotografavo 
garsus fotografas Jozefas Cechovicius (1819-1888)171

• Kiek veliau, XX a. pradzioje, 
atsirado ir archeologini4 tyrinejim4 bei radini4 fotografijos. Lietuvos Respublikos 
laikais fotonuotraukoms pradejus sparciai plisti kasdieniniarri.e gyvenime bei 
spaudoje, jose fiksuoti patys ivairiausi visuomenines bei asmenines archeologines 
veiklos bei privataus archeolog4 gyvenimo momentai. ISlikusio archeologinio foto
grafinio palikimo iki siol niekas nebande bent kiek plaCiau aprepti bei paskelbti. 
Tuo tarpu tai daznai unikalus saltinis apie vienq ar kitq gyvenimo pusct bei 
archeologijos paminklq ar radini, kurie veliau sunyko ar smarkiai pakeite savo 
isvaizdq. 

Maziausiai zinome su archeologine veikla susijusias vi etas bei daiktus. Tai buvusi4 
archeologijos organizacij4 pastatai, archeolog4 gimtines, gyvenamosios bei amzino 
poilsio vietos, asmeniniai daiktai, biidingi darbo irankiai. Tradiciskai laikoma, jog 
tai yra kultiiros paveldo apsaugos bei muziejine problema. Kai kuriais aspektais tai 
teisinga, taCiau ne visi Lietuvos archeologijos istorijos momentai, nesant detalaus j4 
suvokimo, siandien gali biiti suprantami kaip reiksmingi. Si natiiraliai buvusi labai 
gausi antrine saltini4 rusis, padedanti giliau bei realiau suvokti praeities darbus, 
nepaliaujamai ir kasdien nyksta. Matyt, jau atejo metas jq pradeti rirnciau saugoti 
bei dometis. 

770 Budryte Z. Lietuvos fotografr! darbai XIX a. - 1915 m. Vilnius. 1985. Pav. 36. 
m pvz. Czechowicz J. XIX amziaus Vilniaus vaizdai. Vilnius. 1995. Pav. 2, 16, 17, 37, 48, 

50 ir kt.; Vilniaus pilis senose fotografijose. Vilnius. 1995. 
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Pagaliau savotiskas archeologijos istorijos saltinis gali buti ir ankstesnil! 
archeologl! tyrinetos ivairil! archeologijos parninkll! dalys, jeigu jas galima susieti su 
vieno ar kito zmogaus veikla. Pavirsiuje matomi grioviai, duobes, sampill! liekanos, 
net istirtos kapl! duobes mums pateikia kazkiek informacijos a pie to laiko tyrinejiml! 
metodikq, istirtq plotq. 1984 m. tyrinedamas Laistl! kapinynq (Klaipedos r.) archeo
logas A Varnas aptiko tvarkingai issemt4 kap4 duobi4, kuriose buvo lik<t tik smulkil! 
dirbindil! fragmentl!. Tyrinetojas spejo,jog tai buvo A Becenbergerio perkasl! vietos772 • 

Pavieniais atvejais galime surasti net ir specialiai archeolog4 i tyrinetq vietq idetl! 
daiktl!. 1960 m. Juodsodes (TelSil! r.) kapinyno liekanas tyrinejys V Valatka viename 
is kapl! aptiko M. Brensteino specialiai idetq kruopstaus preparavimo iranki - stekq. 

Anksciau aptartos pagrindines archeologijos mokslo saltinil! grupes pagal is gales 
buvo panaudotos sioje knygoje. Daznai tai tik iliustracijos ar faktinio pobudzio 
medziaga. Platesni apibendririirhai jl! pagrindu laukia ateities tyrinetojl!. 

ARCHEOLOGIJOS MOKSLO ISTORIJOS 
ISTORIOGRAFIJA 

'· ,J 

Sios knygos autoriai nera pirmieji, bandantys paliesti vienus ar kitus archeologijos 
istorijos klausimus tiek per atskir4 vietovil! tyrinejiml!, tiek ir per archeologl! 
biografijl! prizmy. lki siol archeologijos istorijos klausimais rase. hemazai tyrinetoj4. 
Archeologijos mokslo istorijos istoriografija beveik tol}ia pat sena, kaip ir pats 
mokslas. Poreikis apibendrinti padarytus darbus kilo gana anksti, tUc prasiverzdavo 
jis ivairiomis kryptimis.bei aspektais, daznai smarkiai besiskirianCiaisnuo dabartinio 
slipratimo. Kad istoriografijos dalykai neblitl! kartojami tekste, jie glaustai aptariami 
siame skyriuje. Besidomintis archeologijos istorija Cia suras daugiau informacijos 
savo zinioms is archeologijos istorijos pagilinti. ,, .· 

Pirmoji archeologijos mokslo istorijos istoriografija buvo menkos nuorodos 
pirm~l! archeologl! darbuose i archeologijai gretimus leidinius. S1;1 kiekviena nauja 
publikacija sis informacijos upeliukas platejo, mlisl! dienomis issiliedamas l placiq 
istoriografiny up{:, plaukianciq tiek kas kiekviena personalija, tiek kas konkreciq 
archeologijos paminkll! tyrinejimais. Sugaudyti vis4 srovil! srovelil! sioje upeje ne
imanoma. Thd nenuostabu, jei kas ir praleista, nors ir buvo zinoma. Mokslo istorijos 
pazinimas irgi yra begalinis. 

Antrasis zinil! apie archeologus bei tyrinetus parninklus srautas pradejo lietis 
XIX a; atsiradus enciklopedinio pobudzio leidiniams. Bemaz kiekviename jl! galime 
rasti vienokil! ar kitoki4 duomenl! apie vykdytus kasinejimus, rastus radinius ar 
atskirus asmenis. Sianctien nemaza ctalis si4 leictinil! jau tuti saltinio pobucti, issau
goctami ir istoriografiny vert((. SuskaiCiuoti panasaus pobiidzio leidinius irgi beveik 
neimanoma ir netikslinga, nes jau nuo antros ar trecios enciklopedijos pasirodymo 
duomenys jose pradeda kartotis. Enciklopedines zinios tokios ir turi buti. Kitas 

772 Varnas A. Laist1.1 plokstinis kapinynas I Archeologiniai tyrinejimai Lietuvqje 1984 ir 
1985 metais. Vilnius. 1986. P. 79-80. 
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labai turtingas ir praktiskai neaprepiamas istorinilJ: zinilJ: saltinis yra paCios archeologlJ: 
publikacijos. Kone kiekvienoje is j4 galime rasti trumpq tyrinejim4 apzvalgq 
konkreciu nagrinejamu klausimu. Skelbiant archeologijos medziagq beveik visuomet 
pateikiama archeologijos paminklo ar objekto istoriografija, t.y. apivelgiami anks
tesni jo paminejimai literaturoje. 

Svarbiausias ir archeologijos istorijai idomiausias yra konkreCi4 tyrinejim4 upelis, 
kuriame srovi4 j au ne tiek daug ir kurias galime konkreCiai ivardyti. Tai ir yra tikrasis 
Lietuvos archeologijos istorijos pamatas. Pradetas jis statyti XX a. treCiajame desimt
metyje ir pirmuoju Lietuvos archeologijos istoriku galime laikyti Petrq Tarasenkq. 

Aptariamuoju laikotarpiu (t. y. iki 1945 m.) Lietuvos archeologijos istorijos klausi
mais daugiausia rase P. Tarasenka bei J. Puzinas. P. Tarasenka pate ike pirmqjq issamiq 
Lietuvos archeologijos istorijos apzvalgq iki 1926 m.773 Joje atsispindi svarbiausi 
duomenys apie archeologinius tyrinejimus,juos vykdziusias organizacijas bei asmenis, 
archeologinius rinkinius ir muziejus, kartais buvusius ir uz dabartines Lietuvos Res
publikos rib4. Archeologijos istorija suskirstyta i 6 periodus: laikotarpis iki 1856 m., 
1856-1865 m., 1865-1893 m., 1894-1906 m. (knygoje originali korekturos klaida, 
skelbianti, kad sis laikotarpis baigiasi 1960 m.), 1907-1914 m., 1918-1926 m. Atskirai 
isskirta Vilniaus archeologijos bei archeografijos (pastaroji apibudinta vos keliais 
sakiniais bendrais bruozais) komisij4 veikla bei IX archeolog4 suvaziavimas Vilniuje. 
Sioje apivalgoje randame ir originalios, kitur neskelbtos medziagos, reiksmingos 
Lietuvos archeologijos istorijai. P. Tarasenkos rasytoje'archeologijos istorijos apival
goje organiskai sulieta faktologine medZiaga su gana plaCiais apibendrinimais, o tai 
jai suteikia rimto darbo ispudi. Del si4 pridasCi4 si istorija neprarado savo vertes ir 
dabartiniais laikais. 

Zymiausias ikikarinis Lietuvos archeologijos istorikas buvo Jonas Puzinas, kuris 
archeologija ir susidomejo per jos istorijq. Ji J. Puzinui atrode kaip vienas is tautq 
zadinusi4 veiksni4. Neatsitiktinai ir jo daktarine disertacija ,Proistores tyrimai ir 

· nacionaline savimone Lietuvoje" buvo skirta siai temai774
• Gail a, kad sis konceptualus 

darbas buvo parengtas ir isspausdintas vokieci4 kalba, del ko velesni4 archeolog4 
bei mokslo istorik4 buvo mazai skaitomas. Daugiau naudotasijo pagrindu parengtais 
mazesnes apimties lietuviskais darbais. Svarbiausias is j4 yra XIX a. pabaigos- XX a. 
pradzios Lietuvos archeologijos istorijos apivalga775

• Jame issamiai, taciau daugiau 
apibendrintai, aptariamas archeologijos raidos laikotarpis nuo 1863 m. sukilimo iki 
Pirmojo pasaulinio karo.I archeologijos istorijq ivelgiama per archeologinius tyrine
jimus organizavusi4 draugij4 prizmy. ISskirta Peterburgo (tuomet dalies lietuvi4 
vadinto Petrapiliu) ir Maskvos archeologijos draugij4, Lietuvi4 mokslo draugijos 
veikla. Atskirai pabrezti Rusijos caro Petro I nuopelnai archeologiiai, isryskinti pavie
niai XIX a. pabaigos - XX a. pradzios tyrinetojai L. KSivickis, V. SukeviCius, T. Dau
girdas. Darbe trumpai paliesta lenk4 bei ruslJ: mokslo draugij4 veikla Lietuvoje XX a. 
pradzioje. Sis J. Puzino darbas tam tikra dalimi yra poleminis, nukreiptas pries 

773 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medziaga. Kaunas. 1928. P. 5-52. 
774 Puzinas J. Vorgeschichtsforschung und Nationalbewusstsein in Litauen. Kaunas. 1935. 
775 Puzinas J. Archeologiniai tyrinejimai Lietuvoje XIX a. gale ir XX a. pradzioje/ Senove. 

Kaunas. 1935. T 1. P. 157-188. 
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Lietuvos proistores akivaizdziai neteisingus ankstesniq laikq klastojimus, vyravusias 
proistores slavizacijos tendencijas. Siuo aspektu darbe nevengta placiau aptarti 
politiny ir organizaciny bei idejiny ano meto situacijq, kartais ir gana tolimq nuo 
archeologijos. 

Kiti J. Puzino darbai is archeologijos istorijos yra ,Ausros" laikrastyje pasiro
dziusiq publikacijq placiomis proistores temomis apivalga776 , straipsniai apie J. Basa
naviciq777, T Daugirdq778 , L. KSiviclq779 , T Narbutq780 , E. VolterC81 . Veliau, gyven
damas JAV, J.Puzinas nutolo nuo archeologijos istorijos, taciau jos neuzmirso. Dirb
damas Bastone leidziamos ,Lietuviq enciklopedijos" (1953-1969 m. pasirode 36 
jos tomai) redakcijoje jis i pastarqjq parase nemazai straipsneliq, tarp jq ir apie 
cymiausius praeities archeologus. Atskiru straipsniu buvo trumpai apzvelgta tik 
V. NageviCiaus archeologine veikla782 . Po J. Puzino rnirties 1983 m. Cikagoje pasirodl(S 
jo rinktiniq rastq dvitomis perspausdino jo darbus apie XIX a. pabaigos - XX a. 
pradzios Lietuvos archeologijq, proistores temas ,Ausroje", T Narbutq, T Daugirdq, 
L. KsivickC83 . Jie rastq sudarytojui A Maziuliui bei jam talkinusiai archeologei 
M. Gimbutienei pasirode neprarady savo reikSmes iki siol. IS nespausdintq su Lietu
vos archeologijos istorija susijusiq darbq yra idetas straipsnis apie J. Basanaviciq 
kaip lietuviq tautos kilmes tyrinetojq784 . 

Darbus apie Lietuvos archeologijos iki 1945 m. istorijq, parasytus po Antrojo 
pasaulinio karo, galima suskirstyti i keletq pagrindiniq grupiq. Svarbiausi jq yra 
atskiros knygos, skirtos konkreciam asmeniui ar istaigai. Pirmoji yra 1962 m. JAV 
spausdinta ir ilgq laikq Lietuvos archeologams neprieinama knyga apie V Nage
viciq785. Knyga sudaryta is ivairiq autoriq rasytq straipsniq bei atsiminimq. Joje 
aptartos pagrindines V Nageviciaus veiklos kryptys. Jo nuopelnus archeologijai 
knygoje apivelge J. Puzinas jau minetame straipsnyje. 

1996 m. pasirode jaunos tyrinetojos D. SteponaviCienes knyga apie Petrq Tara
senkq786. Joje aptartos pagrindines P. Tarasenkos veiklos kryptys: karine tarnyba, 

776 Puzinas J. Ausros Iaikotarpio archeologija// Vairas. 1935. Nr. 12. P. 401-411. 
777 Puzinas J. Dr. J. Basanavicius Iietuviq prosenoves tyrinetojas// Akademikas. 1937. 

Nr. 3. P. 64-65. 
778 Puzinas J. Tadas Daugirdas ir jo darbai/ Lietuvos aidas. 1929. Nr. 249. P. 2. 
779 Puzinas J. Ludwik Krzywicki- badacz grodzisk litewskich/ Ludwik Krzywicki. Praca 

zbiorowa poswiC(cona jego iyciu i tworczosci. Warszawa. 1938. S.135-138; Puzinas J. L. 
Krzyvickis, Lietuvos piliakalniq tyrinetojas (80 metq sukaktuviq proga)/ Lietuvos praeitis. 
Kaunas. 1940. T 1. Sqsiuvinis 1. P. 352-358. 

780 Puzinas J. T Norbutas musq prosenoves tyrinetojas// Naujoji Romuva. 1936. 
Nr. 7(267). P. 149-152. 

781 Puzinas J. Prof. E. Volterio nuopelnas Iietuviq kulturai// Naujoji Lietuva. 1941. 
Nr. 254. P. 3. 

782 Puzinas J. VI. Nagius Nagevicius kaip archeologas/ Generolo gydytojo Vlado Nagiaus 
Nageviciaus gyvenimo ir darbq apzvalga. Putnam. 1962. P. 236-250. 

783 Puzinas J. Rinktiniai rastai. Chicago. 1983. T. 1. P. 199-227, 335-370. 
784 Puzinas J. Rinktiniai rastai. Chicago. 1983. T. 2. P. 382-35. 
785 Generolo gydytojo Vlado Nagiaus Nageviciaus gyvenimo ir darbq apZvalga. Putnam. 

1962. 
786 SteponaviCiene D. Petras Tarasenka. Vilnius. 1996. 
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rasytojo pasaukimas, archeologiniai tyrinejimai. Pastarieji nusviesti plaCiausiai, 
panaudojant plaCi<t saltiniq bei amzininkq atsiminilnq bazy. ISsamiausiai D . Stepo
naviCienes knygoje atsispindiP. Tarasenkos moksliniai darbai, piliakalnil! kasinejimai 
bei zvalgymai. Knyga iliustruota originaliomis nuotraukomis. Svarbi yra knygos 
pabaigoje pateikta jo kurinil! bibliografij a, neskelbtos piliakalniq Zvalgymo medziagos 
suvestine, archyvines medziagos a pie P. Tarasenk<t s~rasas. Sis veikaias yra pagrindinis 
P. Tarasenkai pazinti .. · 

Kita gana didele archeologijos istorijos darbq .grupe yra konkreCiai problemai 
skirti ivairios apimties straipsniai. Atskirais archeologijos istorijos klausimais bene 
daugiausiai rase A. TautaviCius. Jis placiau paminejo M. Brenstein<t787

, L. KSiviclq788 , 

F. PokrovskF89 , V SukeviCil!790
, P. Tarasenk<t791

, B. Tarvyd<t792
; Buvo aptartos ir 

Vilniaus senienq muziejaus iklirimo aplinkybes793
, jo veikla794

, Siauliq ,Ausros" muzie
jaus archeologine veikla795 • Placiau aptarti Vilniaus piliq kasinejimaF96 . A. TautaviCius 
yra daugelio straipsneliq apie Lietuvos archeologus ,Tarybq Lietuvos enciklo
pedijoje" autorius. Atskirai reikia pamineti jo rasyt<t trump<t, bet informatyvi<t 
archeologiniq tyrinejimq apzvalg<t ,Lietuvos archeologijos bruozuose"797

• Didzioji 
jos dalis skirta archeologq darbams iki 1945 m. ivardyti. Del ano me to cenzuros 
varZymq bei ideologiniq reikalavimq 1918-1944 m. laikotarpis buvo nusviestas is
kreiptai bei labai neissamiai. Pagaliau paminetina A. TautaviCiaus sudaryta 1940-
1967 m. pasirodziusiq archeologijos tematikos straipsniq bibliografija, i kuri<t ieina 
ne tik iki 1945 m. pasirody straipsniai, bet ir aptariamu laikotarpiu isspausdinti 
straipsniai apie Lietuvos ir gretimq krastq archeologus, kuril! darbai buvo susijy su 
Lietuva, ir archeologinius radinius798 • 

. Pastaruoju metu atskirus Lietuvos Respublikos archeologijos mokslo raidos 
klausimus per zymiausiq jos atstovq veiklos nusvietimq nagrinejo R. Volkaite-

787 TautaviCius A. M . E . Brensteinas// Komjaunimo tiesa. 1968.03.30; Tautavicius A. 
Praeities kulturos tyrinetojas// Kulturos barai. 1968. Nr. 9. P. 58-59. 

788 Tautavicius A. Liudvikas KSivickis// Mokslas ir gyvenirnas. 1967. Nr. 4. P. 36. 
789 TautaviCius A. Fiodorq Pokrovski prisimenant/ Mvziejai ir parninklai. Vilnius. 1969. 

T. 4. P. 114-115. 
790 Tautavicius A. Lietuvos praeities tyrinetojas Vandalinas SukeviCius/ Muziejai ir 

paminklai. Vilnius. 1969. T. 4. P. 111-113. 
79 ' Tautavicius A. Petras Tarasenka/ Krastotyra. Vilnius .. 1967. T. 4. P. 230-234. 
792 TautaviCius A. Nepaliko dideliq turttt/ Krastotyra. Vilnius. 1982. T. 15. P. 59-62. 
793 Tautavicius A. Pirmieji sumanyrnai isteigti Vilniuje muziejtt/ Muziejai ir paminklai; 

Vilnius. 1969. T. 4. P. 43-44. 
794 Tautavicius A. Vilniaus Senientt muziejus ir archeologine komisija/ Muziejai ir 

paminklai. Vilnius. 1982. T. 4. P. 12-22. 
795 TautaviCius A. , Ausros" muziejaus veikla archeologijos srityje (1923-1940 m.)/ 

Mokslines konferencijos, skirtos Siaulitt , Ausros" istorijos ir etnografijos muziejaus veiklos 
60-meCiui, tezes .. Siauliai. 1983. P. 9-11; Tautavicius A. ,Ausros" muziejaus archeologine 
veikla 1923-1940 metais/ Muziejai ir paminklai. Vilnius . 1984. T. 6. P. 24-29. 

796 TautaviCius A. Vilniaus pilies teritorijos archeologiniai kasinejimai/ Valstybines LTSR 
architekturos paminkltt apsaugos inspekcijos metrastis. Vilnius. 1960. T. 2. P. 4-9, 41-44. 

797 Kulikauskas P., Kulikauskiene R., Tautavicius A. Lietuvos archeologijos bruozai. 
Vilnius. 1961. P. 22-33. 

798 Lietuvos TSR archeologija (1940-1967). Bibliografine rodykle. Vilnius. 1970. P. 45-69. 
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Kulikauskiene. Ji plaCiai aptare vienq pirmqjq arche0logini4 diskusijq Lietuvoje799 , 

rase a pie M. Gimbutiencr800 , J. Puzinq801 
j archeologijos d.estymq Kauno universitete802 • 

PaZymetina ir platesne veJyvojo gelezies amziaus archeologiriiqtytinejimq apZ¥alga8a3 • 

Kiti autoriai issamiau tyrinejo atskir4 tyrinetoj4, istaig4 ar laikotarpiq istorijq. 
R. Akavickas labai issamiai nusviete J. Basanaviciaus archeologinct veiklq804 • E. Alek
sandraviCius bendraistoriniame kontekste aptare kai kuriuos Vilniails archeologijos 
komisijos veiklos aspektus805 • Duomenq a pie M. Gimbutiencr yra paskelbta R. Andra
siunaites-Straksienes sudarytoje jos bibliografineje rodykleje806 • A Butrimas aptare 
Kauno gubernijos dvarininkq sukauptus archeologinius rinkinius807 , archeologinius 
tyrinejimus zemaitijoje, ieskant akmens amziaus paminklqsos. v. carneckis rase 
apie K. Gukovskf809

, B. Dakanis- apie Valstybes archeologijos komisijq810 , V. Dau
gudis - apie L. KSivickf811 , K. Gabriunaite - apie T. Daugirdq81~. A. Girininkas rase 

799 Volkaite-Kulikauskiehe R. Apie Petro Tarasenkos ir Jono Puzino polemikq ,Lietuvos 
aido" puslapiuose/ Lietuvos archeologija. Vilnius. 1992. T 9. P. 21- 27. 

800 Volkaite-Kulikauskiene R. Keletas bruozq Marijos Girnbutienes portretui// Mokslas 
ir Lietuva. 1991. Nr. 1. P. 49-50; Volk_aite-Kulikauskiene R.l deives kalbq isiklausiusi// Kulturos 
barai. 1994. Nr. 6. P. 12-14); Volkaite~Kulikauskiene R. ISejusi i Deiviq salif/ Lietuvos aidas. 
1994 02 4(24). P. 3; Volkaite•Kulikauskiene R. Marija Gimbutiene/ Archeologiniai tyrinejirnai 
Lietuvoje 1994 ir 1995 metais. Vilnius. 1996. P. 441--443. 

80 1 Volkaite-Kulikauskiene R : Tevq zemejc; .ir svetur: Jono Puzino 85-osioms gimimo 
metinems// Mokslas ir gyvenimas. 1990. Nr. 8. 'i'. 18-19; Volkaite-Kulikauskiene R. Jonas 
Puzinas - profesionaliosios Lietuvos archeologijos pradininkas// Mokslas ir Lietuva. 1992. 
T 3. Knyga 2/3. P. 126-128; Volkaite-Kulikauskiene R. Lietuvos archeologijos ugdytojas// 
Lietuvos mokslas. 1995. T 3. Knyga 7. P. 143-144. 

802 Volkaite-Kulikauskiene R. Archeologija Vytauto Didziojp universitete"; Vytauto 
DidZiojo universiteto ir Lietuvos katalikq mokslo akademijos septyniasde.Simtmetis. Kaunas. 
1993. P. 165-168. . . . . . . . 

803 Voikaite-Kulikauskiene R. Lietuviai IX-XII amziais. Vilnius, l~J'70. P. 9- 20. 
804 Akavickas R. Archeologas Jonas Basanavicius// Baltq archeologija. 1994. Geguze. 

Nr. 1. P. I6-18, Rugpjutis. Nr. 2. P. 18-21, Gruodis. Nr. 3. P. 24-27, 1995, Nr. 1(4). P. 22-24; 
J. BasanaviCiaus archeologiniq paminklq tyrinejimai Svedas4 ir Anyksci~ kraste/ AnyksCiai. 
Krasto kulturos istorijos puslapiai. 1996 m. II pusmetis. Nr. 11. P. _2--4. 

805 Aleksandravicius E. Caro valdzios poziuris.i Vil11iaus arc:heologin(( komisijq// MAD A. 
1984. T 4(89). P. 101-112; Aleksandravicius E. Kulturinis sqjudis Lietuvoje 1831-1863 metais. 
Organizaciniai kulturos ugdymo aspektai. V 1989. P. 34-65. 

806 Marija Girnbutiene. Bibliografine rodykle. 1938:-1995. Vilnius. 1995. P. 6;-13. 
807 Butrimas A. Archeologiniai rinkiniai Kauno gubernijos dvaruose (M. Brensteino 

duomenimis)/ Jaunqj4 muziejininktt konferencijos ,Muziejai ir itt kolekcijos" pranesimq 
tezes. Vilnius. 1987. P. 12-14. 

808 Butrimas A. Bidulio baseino ir ZemaiCitt aukstumos akmens amziaus tyrinejimtt 
apZ¥alga I Lietuvos archeologija. Vilnius. 1998.T 15. P. 107-131. 

809 Carneckis V Kauno istorikas Konstantinas Gukovskis// Kauno tiesa: 1965 06 03; 
Cerneckis V Konstantinas Gukovskis// KultUros barai . 1970. Nr. 2. P. 60- 61. 

810 Dakanis B. Valstybes archeologijos komisijos archeologine m~d~iag<)/ Jaunqjq istoriktt 
darbai. Vilnius. 1987. T 6. P. 90-94. ·· 

8 11 Daugudis v Zill!itt amzitt pedsakais (Liudvikas Ksivickis - Lie.tuvos piliakalniq 
tyrinetojas)// Komjaunimo tiesa. 1965 06 18. · · 

812 Gabriunaite K. Apie vienq is pradininktt// Kurybine savaite (Kauno tiesos priedas) . 
1969 11 02. 
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apie J. Puzinq813 , T. Daugirdq814 , kartu su A. V. Skiudaite paryskino T. Daugirdo 
nuopelnus Lietuvos archeologijai815 . R. Jarockis trumpai apibiidino Lietuvos 
archeologijos istorijq816 . P. Juozapavicius tyrinejo Kauno miesto muziejaus istorijq, 
nemazai demesio skirdamas ir Cia dirbusiems K. Gukovskiui bei T. Daugirdui817 . 
J. Kasperavicius rase apie T. Daugirdo gyvenimq Kaune818. A. Katilius aptare 
T. Daugirdo veiklq Kauno muziejuje819, P. Tarasenkos rankrastini palikimq Vilniaus 
universitete820 , K. fon Smito asmenyby821 . N. Kersyte, placiai remdamasi archyviniais 
saltiniais, nusviete Valstybes archeologijos komisijos veiklq822 , Vytauto Didziojo kultii
ros muziejaus vaidmeni kultiiros paminklq apsaugai823 . A. Liekis aptare organizaci
nius pertvarkymus humanitariniq mokslq srityje 1941 metais824 . J. Maciukevicius 
rase apie T. Daugirdq825 . M. Michelbertas pateike platesny senojo geldies affiZiaus 
archeologijos paminklq tyrinejimq apZ¥algq826 . Z. Mikalauskas rase apie T. Dau
girdq827. S. Mikulionis domejosi Trakq pusiasalio pilies issaugojimo klausimais828 . 
J. P. Lamas pristate archeologams mazai zinomq XIX a. K. fon Smito darbq 

813 Girininkas A. Jon'l Puzin'l prisimenant (1905-1978) II Baltq archeologija. 1995. 
Nr. 3(6). P. 13. 

8 14 Girininkas A. Tadas Daugirdas ir Kaunas I Kauno istorijos metrastis. Kaunas. 1998. 
T. 1. P. 99-104. 

815 Girininkas A., Skiudaite A. V. Dekingumas Tadui Daugirduil Zemaiciq praeitis. 
Vilnius. 1990. T. 1. P. 17-22. 

816 Jarockis R. Lithuanian archaeology in the past and present I Archaeologia Baltica 3. 
Vilnius. 1998. T. 3. P. 37-39. 

817 Juozapavicius P. IS pirmojo Kauno miesto muziejaus istorijosl Muziejai ir paminklai. 
Vilnius. 1968. T. 3. P. 19-23. 

8 18 KasperaviCius J. Kaunas, Rotuses aikstell Vakarines naujienos. 1967 02 09. 
819 Katilius A. Tadas Daugirdas ir Kauno muziejusl Jaunqjq muziejininkq konferencijos 

, Muziejai ir jq kolekcijos" pranesimq tezes. Vilnius. 1987. P. 15-17. 
82° Katilius A. P. Tarasenkos rankrasciai VUMB RSI Aktualiis kultiiros paminklq 

tyrinejimq uzdaviniai. Vilnius. 1988 . . P. 97-98. 
82 1 Katilius A. Archive documents on Carl von Schmith I Archaeologia Baltica 2. 

Vilnius. 1997. T. 2. P. 22-25. 
822 Kersyte N. Valstybes archeologijos komisijall Baltq archeologija. 1996. Nr. 2(9). 

P. 24-32. 
823 Kersyte N. Vytauto Didziojo kultiiros muziejus- Lietuvos centrine kultiiros paminklq 

globos jstaiga 1936-1940 metais I Lietuvos praeitis Vilnius. 1998. T. 5. P. 82-103. 
824 Liekis A. Lietuvos TSR Mokslq Akademijos jkiirimas ir veikla 1941 metaisl Lietuvos 

istorijos metrastis 1987 metai. Vilnius. 1988. P. 64--79. 
825 MaciukeviCius J. Sis tas apie Tad'l Daugird'lll Naujas rytas. 1969 11 27. 
826 Michelbertas M. Senasis gelezies amzius Lietuvoje. Vilnius. 1986. P. 5-16. 
827 Z. Mikalauskas Prisimenant muziejininkystes pionieriq II Literatiira ir menas. 

1969 11 01; Mikalauskas Z . Vienas pirmqjqll Nemunas. 1969. Nr. 12. P. 36-37. 
828 Mikulionis S. Du momentai is Trakq pusiasalio pilies tyrinejimo ir apsaugos istorijosl 

Krastotyra. V. 1982. T. 15. P. 81-87; Mikulionis S. Im. B. Malevskio sudarytas Trakq salos 
pilies priespilio pietryciq boksto sutvarkymo projektasl Architektiiros paminklai. Vil
nius. 1980. T. 6. P. 50-53. 
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,Nekrolituanika"829
• V Merkys aptardamas K. Jablonskio asmenyb€(, paliete ir jo 

veiklq kulturos paminklq apsaugos srityje bei domejimqsi archeologija830 • V. Milius 
placiau aprase ivairiq mokslo draugijq indeli i Lietuvos archeologijq etnografiniq 
darbq kontekste nuo XIX a. vidurio iki 1945 m. 831 A. Petruliene aptare apie 
Panevezio krastotyros muziejaus archeologin€( veiklq832 • V. B. Psibilskis perdem 
ideologizuotai pagal tuometinius partinius reikalavimus apibudino kulturos paminklq 
apsaugos padeti 1940-1941 metais 833

• G. Puodziunas aptare gyvenvieciq 
problematikq834

• K. Rackauskas krastotyros aspektu glaustai nusviete ivairiq 
organizacijq veiklq iki Antrojo pasaulinio karo835 • A. Ragauskas plaCiau aptare isto
rijos mokslo padeti 1940-1941 metais836

• R. Rimantiene plaCiau apibudino akmens 
amziaus paminklq ankstesnius tyrinejimus837

, rase apie P. Tarasenkq838 
• I. Sadauskaite 

rase apie IX archeologq suvaziavimq Vilniuje839
• Muziejq biikl€( Antrojo pasaulinio 

karo metais aptare R. SamaviCius840
• V Smilgevicius plaCiau apivelge numizmato 

P. Karazijos veiklq841
• F. Sliesoriunas atskira knygele isleistoje issamioje studijoje 

apivelge Vilniaus pili4 teritorijos istorijq nuo XVIII a. pabaigos iki Pirmojo pasaulinio 
karo842

• A. Snitkuviene isaiskino SvekSnos radiniq kilm€(843
• E. Svetikas paskelbe 

829 Lamas J. P. Carlas von Schmithas ir jo "Necrolithuanica"ll Baltq archeologija. 1994. 
Gruodis. Nr. 3. P. 8-9; Lamm J. P. Carl von Schmith and his "Necrolithuanica" I Archaeologia 
Baltica 2. Vilnius. 1997. T. 2. P. 11-22. 

830 Merkys V Konstantinas Jablonskis. Kaunas. 1991. 
831 Milius V Mokslo draugijos ir lietuviq etnografija (XIX a. antroji puse- XX a. pirmoji 

puse). Vilnius. 1993. 
832 Petruliene A. IS Panevezio muziejaus istorijos II Baltq archeologija. 1995. Nr. 1(4). 

P. 25-26. 
833 Psibilskis V B. Rupinimasis istorijos ir kultiiros paminklq issaugojimu 1940-1941 

metaisl Muziejai ir paminklai. Vilnius. 1987. T. 8. P. 37-42. 
834 Puodziunas G. Archeologiniq gyvenvieCiq tyrinejimq istorijal Istorija. 1994. T. 33. 

P. 133-141. 
835 Rackauskas K. Tarybq Lietuvos krastotyros istakosl Lietuvos istorijos metrastis 1977. 

Vilnius. 1978. P. 78-89. 
836 Ragauskas A. Lietuvos istorijos mokslo sovietizacija 1940-1941 metais I Lietuvos 

istorijos metrastis 1994. Vilnius. 1995. P. 94--109. 
837 Rimantiene R. Akmens amzius Lietuvoje. Vilnius. 1984. P.5-11; PHMaHTeHe P. K. 

IlaneoJIHT H Me3oJIHT JlHTBhl. BHJihHJOC. 1971. C. 5-10. 
838 Rimantiene R. Lietuvos praeities tyrinetojasll Kauno tiesa. 1958 03 26; Rimantiene 

R. Petras Tarasenka.IKrastotyra. Vilnius.1963. T. 1. P. 96-98; PHMaHTeHe P. K. rr. <1>. TapaceHKa/ 
I CoBeTcKaH apxeonorHH. 1964. Hp. 1. C. 364. 

839 Sadauskaite I. Rusijos archeologq IX suvaziavimasll Mokslas ir gyvenimas. 1963. 
Nr.7. P. 14. 

840 Samavicius R. Muziejq bi.ikle Lietuvoje hitlerines okupacijos metais (1941-1944 m.)l 
IS Lietuvos istorijos tyrinejimq. Jaunqjq istorikq darbai. T. 7. Vilnius. 1991. P. 152-158. 

841 SmilgeviCius V. Numizmatas Povilas Karazijall Baltq archeologija. 1995. Nr. 2(5). 
P. 25-29, Nr. 3(6). P. 28. 

842 Sliesoriunas F. Gedimino aikste Vilniujel Acta historica lituanica. XIII. Vilnius. 1980. 
843 Snitkuviene A. Sveksnos radiniq paslaptisl Jaunqjq muziejininkq konferencijos 

,Muziejai ir jq kolekcijos" pranesimq tezes. Vilnius. 1987. P. 18-28. 
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duomenis apie J. Radziukyno· areheologiny veiklq844
• P. Sviciuliene tyrinejo T Dau

girdo gyvenimo keliq84
\ L Sabajevaite - archeologijos mokslo raidq Vilniaus 

universitete846
. v Simenas aptare archeologinius tyrinejimus Rytprusiuose847

. Atskirai 
paZ)'metina jo ·p!ati studija apie Prusijos archeologijos istorijq nuo seniausi4 laik4 
iki mus4 dien4848 • K. Svegzdavicius aprase ,Alkos" muziejaus istorijq849

• L. Tamul~nas 
tyrinejo A Becenbergerio archeologiny veiklq K.laipedos kraste850 ir dvarinink4 Soj4 
indeli i Silutes karso archeologijq851

. K. Vairas-Rackauskas rase apieK GukovskiB52
' 

A Visockis aprase Peterburgo archeologijos instituto rysius su Lietuva853
. Tai irgi 

tali grazu nepilnas archeologijos istorijos tematikos straipsni4 sqrasas. 
Apie kelet~ Z)'mil! Lietuvos zmoni4, kuriems archeologija buvo tik vienas is 

uzsiemim4, rasyta daug ir placiai, tad neisvengiamai Cia tenka apsiriboti paciais 
issamiausiais veikalais, kuriuose pamineta ir archeologine j4 veik.la. Toks yra D. Pos
ka, kurio rasytojo ir muziejinink\.! bibliografija yra labai plati. lSsamiausiai ji paiint~ 
padeda M. Brensteino854 ir V. V.anago855 knygos. Daug rasyta ir apie J. BasanaviCi4 . 

.. Atskirai reikia paZ)'meti iki ·l945 m. tyrinet4 archeologijos paminkl4 medziagos 
skelbimq velesniu laikotarpiu. Nors kit4 autori4 parengtos publikacijos tiesiogine 
prasme nera archeologijos istorijos darbai, tai svarbus jos saltinis, apmqstytas ir 
ivertintas dabartini4 tyrinetoj4. Vien siuo aspektu tokios pubiikacijos gali buti 
laikomos Lietuvos archeologijos istorijos tyrinejim4 dalimi. R. Akavickas paskelbe 
1910 m. J. BasanaviCiaus tyrineto Krast4 (Svedas4) senkapio medziagq856

• J. Anta
naviCius publikavo Pakapi4 kapinyno zirg4 kapus857

• A , Asa~auskas padare Liettivos 

844 Svetikas E . Pirrriasis Uznemunes piliakalni1.1 registruotojas (Juozapas Radziukynas)l 
Muziejai ir paminklai. Vilnius. 1991. T 9. P. 101- 108. 

845 Sviciuliene P. Tadas Daugirdas (1852-19l9)1Muziej1li ir paminklai. Vilnius. 1969. 
T 4. P. 106-111. 

846 Sabajevaite L. Archeologija ir etnografija Vilniaus Stepono Batoro universitete (1919-
1939)1 lstorija. 1980. T 20(2). P. 95-107. · 

847 Simenas v Archeologiniai tyrinejirnai priisl! zemese I Baltl! archeologija. 1994. Nr. 3. 
Gruodis. P .. 18-23. . 

848 Sirrienas V 'Archeologinil! tyrinejim1.1 Prusijoje istorijal Uzmirstieji priisai. Vilnius. 
1999. P. 11-51. . . . 

849 Svegfdaviclus K. z~~ai6i~ ,Alkos" muziejusll Baltl! archeologija. 1996. Nr. 2(9). 
P. 17-23; Svegzdavici~s K. . IS muziejaus istorijosl Teorines praktines konferencijos, skirtos 
Tarptautinei muziej1.1 dienai, pranesim1.1 tezes. , Mtiziejaus istorija, fondai, ekspozicija". TelSiai. 
1988. P. 1-7. 

850 Tamulynas L. A.'I3ezze~bergerio archeologiniai tyrinejimai K.laipedos kraste I Lietuvos 
archeologija. Vilnius. 1998. T 15. P. 247-285. · 

85 1 'famulynas L. .Silutes dvariJlinkl! Hugo ir Ericho Scheu'jq indelis i Klalpedos krasto 
proistores ir archeoioginius tyrinejlmusl Kultiiros paminJclai. Vilnius. 1998. T 5. P. 36-47. 

852 Rackauskas-V,.iJ;i~,as . ~. Api~ archeologq K. Gukovskifl Kauno tiesa. 1958 07 29. 
853 Visockis A. Peterburgo archeologUos institutas ir Lietuval Lietuvos archeologija. 

Vilnius. 1992. T 9. P. 182-187. 
854 Brensztejn M. Dionizy Paszkiew.icz. Wilno. 1934. 
855 Vanagas V Dionizas Pqska. Vilnius. 1994. 

. 
856 A.kavickas R. Krastq (Svedas1.1) senkapiai, vadinami Taurakalniul Liet1;1vos archeologija 

Vilnius. 1995. T 11. P. 5-15. 
857 A.ntanaviCius J. Pakapil! kairno zirg~ kapail Krastotyra. Vilnius. 1971. T 7. P. 147-163. 
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archeologijoje retq dalykq - paskelbe A Becenbergerio straipsnio apie Greizem.j 
kapinynq vertiillq858

. E. Buteniene parenge 1940 ill. kasineto Lazdinink4 kapinyno 
publikacijq859

. A Jankeviciene paskelbe VSukeviciaus 1893 ill. kasinetl.j Pabaril.j 
pilkapil.j duoillenis860 • E. Jovaisa paskelbe 1911 ill. T. Daugirdo tyrineto Lauksvydl.j 
kapinyno illedziagq861 . 0. Kunciene publikavo XIX a. pabaigoje tyrineto Paillusil.j 
pilkapyno862 , XX a. ketvirtajaille desiilltilletyje tyrineto Sausil.j pilkapyno863 bei 1940 ill. 
tyrineto Reketes kapinyno illedziagq864

• M. Michelbertas paskelbe 1940 ill. kasinet4 
RudaiCil! JB65 , Ankstakil.j866 ir Senkl.j867 kapinynl.j illedziagq. R. Riillantiene paskelbe 
1940 ill. kasineto Tubausil.j kapinyno illedziagq868 bei K. Jablonskio paneillunese 
tarp Kauno ir Veliuonos surinktus velyvojo neolito titnaginius dirbinius869 . L. Vait
kunskiene paskelbe 1940 ill. kasineto Gintaliskes kapinyno illedziagq870 , I. Sadaus
kaite - 1939 ill. Sargenuose surasto turtingo kapo inventoril.j871 , V UrbanaviCius -
1913 m. kasineto Pakalniskil.j senkapio illedziagq872 . 

Poros Lietuvoje tyrinetl.j archeologijos paminkll.j medziagq yra paskelby lenkl.j 
archeologai. M. KaCinskis publikavo 1934 m. tyrinet4 Mezioni4873 ir Sudotos pilkapi4 

858 Asadauskas-Zvirblis A. Greizenq plokstinis kapinynas I Nemuno delta. Tyrimai ir 
atradimai. Dauglaukis. 1992. Nr. 2. P. 8- 22. 

859 Buteniene E. Lazdininkq kapinynas/ Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos 
pajurio I- VII a. kapinynai. Vilnius. 1968. P. 143-161. 

860 Jankeviciene A. Pabariq pilkapiai// MADA. 1961. T. 1(10). P. 37-48. 
861 Jovaisa E. Lauksvydq kapinynas/ Istorija. 1984. T. 24. P. 118-137. 
862 Kunciene 0. Pamusio (Varenos r.) pilkapiai (1. Laidosena)// MADA. 1972. T. 3(40). 

P. 91- 100; Kunciene 0 . Pamusio (Varenos r.) pilkapiai (1. Radiniai)// MADA. 1973. T. 2(43). 
P. 103-123. 

863 Kunciene 0. Sausiq (Trakq r.) pilkapiai// MADA. 1971. T. 1(35). P. 73-85. 
864 Navickaite-Kunciene 0 . Reketes kapinynas/ Lietuvos archeologiniai paminklai. 

Lietuvos pajurio I-VII a. kapinynai. Vilnius. 1968. P. 161-183. 
865 Michelbertas M. Rudaicit! I kapinynas/ Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos 

pajurio I-VII a. kapinynai. Vilnius. 1968. P. 73-122. 
'

66 Michelbertas M. Ankstakiq kapinynas/ Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos 
pajurio I-VII a. kapinynai. Vilnius. 1968. P. 122-115. 

867 Michelbertas M. Senkq kapinynas/ Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos pajurio 
I-VII a. kapinynai. Vilnius. 1968. P. 115-123. 

868 Rimantiene R. Tubausiq kapinynas/ Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos 
pajiirio I-VII a. kapinynai. Vilnius. 1968. P. 183-208. 

869 Rimantiene R. Nemuno zemupio (tarp Kauno ir Veliuonos) velyvojo neolito paminklai/ 
Lietuvos archeologija Vilnius. 1985. T. 4. P. 80-98. 

870 Vaitkunskiene L. Gintaliskes kapinynas/ Lietuvos archeologija Vilnius. 1979. T. 1. P. 44-75. 
87 1 Sadauskaite I. XII-XIII amZiq pirklio kapas Sargenuose// MADA. 1959. T. 2(7). P. 57- 76. 
872 UrbanaviCius V Senqjq tikejimq reliktai Lietuvoje XV-XVII amziais (2. Pagonybes 

liekanos Pakalniskiuose XVI-XVII aillZiais// MADA. 1974. T. 4(49). P. 71- 81. 
873 Kaczynski M. Materiaiy z cmentarzyska kurhanowego badanego w 1934 r. w 

miejscowosci Miezany, pow. Swictciany, na Wilenszczyznie (LSRR)/ Wiadomosci 
archeologiczne. Warszawa. 1963. T. XXIX. Z. 2, S. 119-137. 
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medziagq874
. E. Holubovicova pati paskelbe savo prieskarini4 tyrinejim4 Karmazin4 

pilkapyne rezultatus875
. 

Atskirais archeologijos istorijos klausimais rase ir sios knygos autoriai. P. Kuli
kauskas paskelbe XIX-XX a. pradzioje kasinet4 Raginen4 pilkapi4876

, 1938 m. 
tyrineto Upytes kapinyno877 , 1940 m. kasinet4 KurmaiCi4 pilkapi4 bei kapinyno 
medziagq878 , straipsnj apie P. Tarasenkq879 , kartu su A Luchtanu pateike issamiq 
studijq apie Vilniaus miesto archeologijos komisijq880

. G. Zabiela yra rasys apie V 
Kasirskj881 , L. KSivickj882 , V NageviCi4883 , R. Volkaitet-Kulikauskienet884

, E. Volterj885
, 

Lietuvos piliakalni4 tyrinetojus886 , paskelbets keli4 anksCiau tyrinet4 archeologijos 
paminkl4 medziagq887

, pirmojo kultiiros paminkl4 apsaugos jstatymo projektq888
. 

874 Kaczynski M. Materialy z badan 1934 r. na cmentarzyskie kurhanovym w miejscowosci 
Sudata, pow. Swi~tciany, na Wilenszczyznie (LSRR)/ Wiadomosci archeologiczne. Warszawa. 
1963. T. XXIX. Z. 2, S. 138-156. 

875 E. Holubowicz. Cmentarzysko kurhanowe z VIi VII w. w miescowosci Karmazyny 
kolo miasta 'lioki w Litewskej SSR/ Wiadomosci archeologiczne. Warszawa. 1955. T. 22. Z. 
3-4. S. 312-312. 

R
76 Kulikauskas P. Ragin em! (Seduvos r.) archeologini4 paminkl4 tyrinejimai ir , Raginen4 

kultiiros" klausimas// MADA. 1958. T. 1(4). P. 65-89. 
877 Kulikauskas P. Upytes priesistorinio kapinyno (Naujamiescio vis., Panevezio aps.) 

tyrinejim4 duomenys/ Lietuvos archeologija. Vilnius. 1998. T. 15. P. 19-85. 
878 Kulikauskas P. Kurmaici4 kapinynas/ Lietuvos archeologiniai paminklai. Lietuvos 

pajiirio I-VII a. kapinynai. V. 1968. P. 12- 23, 27-28; Kulikauskas P. Kurmaici4 (Kretingos r.) 
plokstinio kapinyno tyrinejimai/ Lietuvos istorijos instituto darbai. Vilnius. 1951. T. 1. P. 315-365. 

R79 Kulikauskas P. Petras Tarasenka - Lietuvos archeologijos pradininkas/ Lietuvos 
archeologija. Vilnius. 1992. T. 9. P. 5-21. 

88° Kulikauskas P., Luchtanas A. Vilniaus miesto archeologines komisijos ikiirimas ir 
veikla 1911-1914 metais/ Istorij a. 1980. T. 20. Sqsiuvinis 1. P. 97-109. 

88 1 Zabiela G. Archeologas Vladimiras Kasirskis/ Kultiiros paminklai. Vilnius. 1996. 
P. 41-52: Apxeonor B. A. KaumpcKH:A:j Ilpo6neMbi HCTOplill oreqecTBCHHofi apxeonorlill. CaHKT 
Ilerep6ypr. 1993. C. 73-74. 

882 Zabiela G. Zemaitijos piliakalni4 tyrinetojas Liudvikas KSivickis/ Zemaici4 praeitis. 
Vilnius. 1990. T. 1. P. 22-26. 

883 Zabiela G. Vladas Nagevicius- archeologas I Zemaici4 praeitis. Vilnius. 1994. T. 3. P. 59-72. 
884 Zabiela G. ISkili Lietuvos proistores tyrinetoja/ Sasnauskaite G. Regina Volkaite

Kulikauskiene. Literatliros rodykle. Vilnius. 1996. P. 6-12 (sutrumpintas variantas pateiktas 
,Mokslas ir gyvenimas". 1996. Nr. 11. P. 39). 

RRs Zabiela G. Eduardo Volterio archeologine veikla Zemaitijoje/ ZemaiCi4 praeitis . 
Vilnius. 1993. T. 2. P. 71-77; Zabiela G. Eduardo Volterio darbas paminkl4 apsaugos srityje/ 
Miislj praeitis. Vilnius. 1993. T. 3. P. 127-132. 

886 Zabiela G. Lietuvos medines pilys. Vilnius. 1995. P. 17-38. 
887 Zabiela G. Rekuci4 pilkapis/ Kultiiros paminklai. Vilnius. 1995. T. 2. P. 11-13; Zabiela 

G. Seimyniskeli4 senkapis/ Lietuvos archeologija. Vilnius. 1995. T. 11. P. 382-397; Zabiela 
G. BeCi4 senkapis/ Lietuvos archeologija. Vilnius. 1995. T. 11. P. 330, 371-372; Zabiela G. 
Velikuski4 piliakalnio ,kapai"/ Gyvenvieci4 ir keramikos raida balt4 zemese. Vilnius. 1994. 
P. 46-60; Zabiela G. Cernaucyznos radiniai/ Kultiiros paminklai . Vilnius. 1994. T. 1. P. 24-
31 (bendraautorius D. Ribokas) . 

88R Zabiela G. Pirmojo Lietuvos kultii.ros paminkl4 apsaugos istatyni.o projektas/ Kul
tiiros paminklai. Vilnius. 1995. T. 2. P. 149-157. 
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Jau daugiau kaip archeologijos mokslo saltinis yra publikuoti negausus atsimi
nimai a pie zymiausius Lietuvos archeologus bei jl! darbus, taip pat pacil! archeologl! 
atsiminimai ar laiskai. IS tokil! pirmiausia paminetini L. KSivickio prisiminimai apie 
jo veiklq Zemaitijoje889

• Juose yra nemazai medziagos ne tik apie paties L.KSivickio 
vykdytl! Lietuvos piliakalni4 ivalgymus bei tyrinejimus, bet ir apie T. Daugirdq, su 
kuriuo jis artimai bendravo. IS laiskl! archeologines tematikos korespondencija 
skelbta P. Visinskio L. KSivickiui890 , D. Poskos I. Lobojkai891 , E. Volterio892 , T. Narbuto 
S. Daukantui893

. 

Atskirais Lietuvos archeologijos klausimais savo salil! archeologijos kontekste 
rase ir pavieniai kaimyninil! salil! autoriai. Daugiausia Cia yra padarct lenkl! tyrine
tojai. ISskirtini jl! domejimqsi Lietuvos archeologijos istorija Ierne daugeliu atvejl! 
bendra abiejl! krastl! istorija aptariamuoju laikotarpiu. Pagaliau dalis Lietuvos 
archeologijos paminklais besidomejusi4 mokslininkl! patys buvo lenkai arba rase 
lenkiskai. Sqsajl! su Lietuvos archeologijos istorija galima rasti J. Koscevskio darbe894

, 

B. Stolpiak knygoje apie Lenkijos archeologijq 1919-1939 metais895 , A AbramoviCiaus 
knygoje apie Lenkijos XIX a. archeologijq8%. L. KSivickio ivairiapuse veikla nusviesta 
atskiroje knygoje897

• K. Stasevskio898 ir T. Komorovskos899 knygose apie Z. Gliogeri yra 
ir archeologines tematikos informacijos. Lenkijos spaudoje atskiri straipsniai pasirode 
apie V Antonievicil!900

, A Budzinski901 
, V HoluboviCil!902

, V Sukevicil!903 ir kt. 
Platus Rusijos bei Vakarl! Europos kontekstas archeologijos mokslo raidai iki 

1918 m. pateiktas G. Lebedevo darbe apie Rusijos archeologijos istorijq904 . Siaip 
jau Rusijos archeologai neturejo didesnil! galimybil! uzsiirnti archeologijos istorija 
(taip pat ir Lietuvos), nors krastui esant Rusijos imperijos sudetyje Cia dirbo ne 

889 Krzywicki L. Wspomnienia. Warszawa. 1957. T. 1. S. 327-431. 
890 Visinskis P. Rastai. Vilnius. 1964. P. 398-408. 
89 1 Poska D. Ras tai. Vilnius. 1959. P. 467, 469. 
892 Zabiela G . Eduardo Volterio darbas paminkh-1 apsaugos srityje/ Milsq praeitis. 

Vilnius. 1993. T. 3. P. 128-132. 
893 Simono Daukanto rastai. Laiskai Teodorui Narbutui. Vilnius. 1996. 270- 271. 
894 Kostrzewski J. Dzieje polskich badan prehistorycznych. Poznan. 1949. 
895 Stolpiak B. Rozw6j prahistorii Polskiej w okresie 20-lecia miydzywojennego. Poznan. 

1984. Czysc I. 
896 Abramowicz A. Wiek archeologii. Problemy polskiej archeologii dziewiytnasto-

wiecznej. Warszawa. 1967. 
897 Kowalik T., R6ziewicz-Holda H. Ludwik Krzywicki. Warszawa. 1976. 
898 Staszewski K. Zygmunt Gloger. Warszawa. 1966. 
899 Komorowska T. Gloger. Warszawa. 1985. 
900 Lewakowska J. Udzial Wlodimierza Antoniewicza w pracach institucji naukowych 

(uzupelnienie)// Swiatowit. 1962. T. 24. S. 12-18. 
901 Wiydzki A. Alfons Budzinski - pionier badan archeologicznych na Suwalszczyznie i w 

Lomiynskiem// Z otchlani wiek6w. 1964. Z. 2. S. 129- 131. 
902 Zyciorys prof. dra Wlodzimierza Holubowicza/ Acta universitatis Wratislaviensis. 

Nr. 56. Studia archeologiczne. 1967. T. 2. S. 4-17. 
903 Sniei:ko A. Wandalin Szukiewicz// Z otchlani wiek6w. 1959. Z. 6. S. 408-411. 
904 ITe6e,!leB r. C. JilcTOpHH OTeqecmeHOH apxeonorHM. CaHKT-IleTep6ypr. 1992. 
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vienas rusas mokslininkas, mokslo darbai buvo skelbiami rus4 kalba. Tarybinis 
laikotarpis, kai visa tikroji istorija prasidejo tik 1917 m., buvo tas pagrindinis stabdis, 
kad sioje srityje susidare nema.Za spraga. 

Kiti Lietuvos artimi ir tolimesni kaimynai archeologijos istorija domejosi mazai. 
Gal kiek daugiau demesio jai skirta Baltarusijoje. Nemazai duomen4 apie tyrinetojus 
bei kasinetus paminklus galima rasti kolektyviniame enciklopediniame darbe apie 
Baltarusijos archeologij~ bei numizmatik~905 . XIX a. pirmos puses archeolog4 darbai 
(taip pat ir daugiausia nusipelniusi4 Lietuvos archeologijai T. Narbuto, E. ir K. 
Tiskevici4, A Kirkoro) aptarti L. Aleksejevo906 • 1919- 1941 m. Baltarusijos archeo
logijos laikotarpis, taip pat ir Lenkijai priklausiusios jos vakarines dalies, nusviestas 
V. Viargej knygoje907 . Maziau darb4 archeologijos istorijos tematika zinoma pas 
latvius. Bene daugiausia s~saj4 su Lietuvos archeologijos istorija yra populiarios 
A Radinso knygos skyriuje, skirtame Latvijos archeologijos istorijai908

. Ryt4 Prusijoje 
archeologijos istorijai irgi nebuvo skiriama daugiau demesio, nors sios salies archeo
logai buvo garsus visame regione. Viltinga Zvaigzde cia yra jau minetas v. Simeno 
darbas909

. 

Lietuvos archeologijos istorijos istoriografija, tegu ir nelabai gausi, taCiau kaimy
nams savo tyrinejimais ir populiarizacija tikrai nenusileidzia, o kai kur, matyt, juos 
ir lenkia. Archeologija, archeologiniai tyrimai, savo krasto, tautos sen~q saknq 
ieskojimas Lietuvoje vis~ laik~ buvo padidinto mokslininkq demesio sfera, kurio 
neistenge uzgozti net tarybiniq laikq draudimai bei suvarZymai. Tai bene pagrindine 
priezastis, kad siandien mes turime stipri<! Lietuvos archeologij~ ir nemazai zinome 
apie zmones, kurie j~ kure. 

905 Apxea.rroriH 11: rryMi3MaTniKa EeJiapyci. 3HU:niKJiarre,llnl5!. MiReK. 1993. 
906 AJieKceeB JI. B. O'IepK HCTOpHH 6eJiopyccKo:H ,llopeBOJIJOU:HOHHOH apxeoJiorHH 11: 

HCTOpH'!ecKoro KpaeBe,lleHHH .110 60-nrx ro,l(OB XIX BeKa// CoBeTCKaH apxeoJiornn. 1967. Hp. 4. 
c. 146-163. 

9°7 BHpre:H B. C. Apxea.rrariqHaH HaBYKa y EeJiapycKa:H CCP 1919-1941 rr. MiReK. 1992. 
908 RadiJ;ls A. Cejvedis Latvijas senvesture. Riga. 1996. P. 70-87. 
909 Simenas V Archeologiniq tyrinejimq Prusijoje istorija/ Uzmirstieji prusai. Vilnius. 

1999. P. 11-51. 



ASMENVARDZH) RODYKLE 

Santrumpos: arch. - archeologas, d. - didysis, dail. - dailininkas, imp. - imperatorius, 
ist. - istorikas, k. - kunigaikstis, kar. - karalius, klb. - kalbininkas, kol. - kolekcionierius, 
kras. - krastotyrininkas, kult. - kulturos, L. - Lietuvos, Ln. - Lenkijos, mit. - mitologinis 
vardas, muz. - muziejininkas, R. - Rusijos, v. v. - visuomenes veikejas, zr. - ziurek. 

l rodykly neitraukti asmenvardziai, minimi baznyci4, gatvi4, istaig4 ir ordin4 pavadi
nimuose. Kai kurie asmen4 apibudinimai ir vardai, nenurodyti knygos tekste, paimti is kit4 
saltini4. 

Abramovas Ivanas, arch. 171 
Abramovas Spiridonas 171 
Abramovicius Andzejus, arch . 20, 299 
Adrianas, imp. 20 
Akavickas Raimundas, arch. 38, 100, 158, 

162, 164, 293, 296 
Akelaitis Mikalojus, v. v., rasytojas 77, 92 
Alcis, mit. 32 
Aleksandras I, R. imp. 12 
Alekdandras II, R. imp. 58, 57, 61, 66, 70, 

97, 124 
Aleksandras III, R. imp. 126 
Aleksandras Jogailaitis, L. d. k., Ln. kar. 78, 

136, 241 
Aleksandravicius Egidijus, ist. 7, 56, 59, 58, 

60, 61, 65, 68, 293 
AleksandraviCius Petras, skulptorius 243 
AleksandraviCius Steponas, kastelionas 17 
Aleksej evas Leonidas, arch. 30, 85, 300 
Aleksejus Michailovicius, R. caras 28, 51 
Alminauskis Kazys, klb. 184 
Alseika Danielius, v. v. 251 
Alseikaite-Gimbutiene Marija, arch. 251, 

252,254,255,286,287,291,293 
Amalrik A. (AMa.rrpHK A. C.), arch. 12 
Anckeris E. 269 
Andrasiunaite-Straksiene E . 293 
Andziejevskis Engelbertas 142 
Andziejevskis Leopoldas 142 
AntanaviCius Juozas 296 
AntonieviCius Vladimiras, arch. 229, 256, 257-

260, 266, 299 
Antoninas Pijus, imp. 20 
AntonoviCius Vladimiras, ist., arch . 126, 127, 

138, 139 
AnuCinas Dmitrijus, arch. 126, 156, 158 
Anzulis, mit. 32 
Armon Witold 32 
Asadauskas-Zvirblis Arvydas 275, 296, 297 
Aspelinas Johanas Reinholdas, arch. 111 

Augustas III Saksas, L. d. k., Ln. kar. 17, 53 
Avenarijus Nikolajus 127 

Bagatka, dvarininkas 17 
Bayern Josef, arch. 74 
Balciunas Stanislovas 232 
Baleniunas Algirdas 243 
Baleniunas Algis 243 
Baleniunas Bronius 243 
Baleniunas Juozas 243 
Baleniunas Pranas, arch., skulptorius 217, 

218, 219, 227, 228, 229, 243, 244, 245, 
254, 255 

Baleniunas Rimgaudas 243 
Baleniuniene Ona 243 
Balys A. 205 
Balinskis Mykolas, ist. 25, 26, 43, 54, 64, 92, 

93, 97 
Balujeva Sofija 164 
Balujevas Semionas, majoras 164 
Baluodis Francis, arch. 13, 14, 189, 193, 229, 

282 
Balzukevicius Boleslovas, skulptorius 243 
Banelis S., muz. 241 
Baranauskas Antanas, vyskupas 121 
Baronaite-NageviCiene Veronika 188 
Bartosevicius, kunigas, kol. 110 
Basanavicius Jonas, v. v., folkloristas 99-101, 

107, 116, 144-146, 158-164, 170, 182, 
202, 223, 291, 293, 296 

Baselje S. K. 62 
Batiuskinas, Vilniaus kuratoriaus padejejas 

57 
Batoras Steponas, L. d. k., Ln. kar. 61 
Baublys Algimantas 55 
Baumgartneris Andrejus Frajeris, Austrijos 

finans4 ministras 71 
Becenbergeris Adalbertas, arch. 14, 121, 126, 

127, 189, 270, 271, 272, 275, 276, 277, 
279,282,289,296,297 
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Becenbergeris Ernstas 270 
Bekesas Kasparas, karvedys 63, 262 
Beran J. 279 
Berbomas Vilhelmas, inspektorius 268 
Bezsonovas P., mokyklos direktorius 68, 69 
Bialeckis A., arch. 60 
Bibikovas Ilja, generalgubernatorius 58 
Bic 0. (E:wr 0. 11.) 172, 174 
Bielinis Kipras, v. v. 169 
Bylensteinas Augustas, ist. 126 
Birute, L. d. kunigaikstiene 45, 94, 187 
Bidiska Mykolas, kult. ist. 222 
Birziska Vaclovas, bibliografas 159, 183, 196, 

205 
Bizauskas Kazimieras, vertejas 91 
Blazevicius Petras 241 
Bliudzius Petras, muz. 241 
Bliumas K., arch. 13 
Bojus K., arch. 13 
Boleslovas Drovusis, Ln. k. 44 
Borisas, Polocko k. 47 
Bornhauptas K. , arch. 13 
Bray Warwick, arch. 8 
Branickis, etmonas 61 
Brastinis Ernestas, arch. 14, 207 
Brensteinas Mykolas Eustachas, kult. ist., 

arch.22,23,100,108,117, 141,142, 145, 
180,256,287, 289,292,293, 296 

Briol-Pliateriai, grafai 42, 88, 90 
Briol-Pliateris Adomas Alfredas Gustavas, 

arch. 62, 88, 89, 90, 126 
Briol-Pliateris Adomas Antanas Anupras, 

arch. 88, 89 
Briol-Pliateris Augustas Hiacintas 88 
Briol-Pliateris Jurgis 89 
Briol-Pliateris Marijonas 89 
Briol-Pliateris Steponas 62, 89 
Briol-Pliateris V 64 
Briol-Pliateryte Augusta 42 
Briukneris Aleksandras, klb. , kult. ist. 120, 

156, 158 
Brodockis V 65 
Buchholcas Antonas, arch. 13 
Buda Vytautas, klb. 75 
Budryte z. 288 
Budzinskis Alfonsas, arch . 106, 299 
Buga Kazimieras, klb. 103, 121, 161, 202, 282 
Bugailiskis Peliksas, kras. 234 
Bujakas Georgas 271 
Bulba C. 0., fotografas 120 
Buracas Balys, kras. 234, 235 

Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

Burkiewicz A. 57 
Buse de Pertas Zakas, arch. 10 
Busmiene Stase, bibliografe 196 
Buteniene Eugenija, arch. 297 
Butrimas Adomas, arch . 117, 145, 180, 239, 

293 
Butrimuvna Marija, arch. 100, 110, 173 177, 

178 
Buze K. H. fon 89 

Cehakas Adomas, destytojas 261 
Cehakas Ferdinandas 261 
Cheopsas 9 
Chodakovskis Zorianas Dolenga 13, 32 -

zr. carnockis A 
Chodzka Ignotas, rasytojas 61 
Chreptavicius Jokimas Liutauras, LDK 

kancleris 80 
Ciechanauskaite Paulina 70 

Cackis Tadas 18, 19, 20, 22, 78, 79 
Caildas Gordonas, arch. 8 
Capskis M., grafas 64 
Carkovskis L. 100 
Carneckis V 139, 140, 293 
Carnockis Adamas (Chodakovskis Z. D.), 

arch. 13, 21, 32 
Cechovicius Juzefas, fotografas 111, 288 
Cepinskis Vincas, fizikas, chemikas 149, 183 
Cerbulenas Klemensas, kult. ist. 217 
Ciurlionis Mikalojus Konstantinas, dail ., 

kompozitorius 215 

Dakanis Bronius, arch. 31, 183, 293 
Dambrauskas Aleksandras, v. v. 144 
Daniliauskas A. 183 
Dargis Alvydas, zurnalistas 243 
Darkevic Vladislavas ()J;apKemPr B. IT.) , 

arch. 61 
Dauge!a Dmitrijus, ist., archeografas, kol. 

109 
Daugela K. , kol. 110 
Daugirdas Mykolas (jaunesnysis) 115, 116 
Daugirdas Mykolas, inzinierius 115 
Daugirdas Tadas, arch. 99, 100, 109, 110, 115, 

116, 117, 118, 119, 149, 151, 153, 181, 
182, 183, 217, 223, 284, 287, 290, 291, 
293, 294, 296, 297,299 

Daugirdas Vytautas 116 
Daugudis Vytautas, arch. 293 
Daukantas Simonas, ist. 77, 94, 95, 121, 299 



LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS ISTORIJA (iki 1945 m.) 303 

Dauksa Mikalojus, lietuviq rastijos pradi-
ninkas 121 

Daumantas, Pskovo k. 47 
Deveikis Steponas 24 
Didziulis Stanislovas, v. v., kol. 110 
Diodenas Sicilietis 9 
Dioringas J., arch. 13, 121 
Diubua de Monperio Fridrichas, arch. 19, 

24-26, 33, 67, 83 
Dlugosas Janas, ist. 16, 160 
Dobrianskis F. 97, 125 
Drobenko A. (,Upo6eHKO A.) 141 
Dubeneckis Vladimiras, architektas 182 
Durcevskis Zdislavas, arch. 15 
Dzukas 177- zr. Radziukynas J. 

Ebertas Maksas, arch. 14 
EitaviCiute-Nageviciene Marija Magdalena 

169 
Elertiene B. 231, 240 
Elisonaite Grazina 233 
Elisonas Jurgis, kras. 233, 241 
Elisonas Saulius 233 
Elisoniene Ona 233 
Engelis Karlas, arch. 14, 196, 229, 267, 269, 

278, 279, 280, 282 
Engelsas Frydrichas, filosofas 243 
Ernestas, austrq k. 16 
Esyte-Sneideriene Joana Vilhelmina 212 
Evarnickis D., arch. 140 

Fajansas M., dail. 34 
Faustulas 61 
Feldberg-KSivicka Rachele 147 
Ferdinandas, Bulgarijos k. 159 
Fiery Stanislovas, fotografas 109 
Fliury, arch. 127 
Formozov Aleksandr (<I>opM030B A A) 171 
Fredras Andrius Maksimilijonas, rasytojas 

43 
Friolichas Reinholdas, arch. 275 
Gabriunaite Kazimiera, arch. 293 
Gaigalaitis Vilemas, kunigas, publicistas 273 
Galaune Paulius, muz. 183, 184, 188, 215, 

216, 217, 255 
Galdikas Adomas, dail. 189 
Gasiukas, valstietis, kol. 110 
Gqssowski Jerzy, arch. 16, 19, 21 , 93 
Gediminas, L. d. k. 16, 28, 42, 153, 163, 263, 

264, 266, 267 / 
Genys Pranas, muz. 241 

Gerte Vilhelmas, arch. 15, 269, 278 
Gerulis Jurgis, klb. 221 
Giedraitis Juozapas Arnulfas, vyskupas 22 
Gimbutaite Danute 251 
Gimbutaite Rasa 251 
Gimbutaite Zivile 251 
Gimbutas Jurgis 251, 285 
Gimbutiene Marija 252, 255, 285, 286, 287, 

291, 293- zr. Alseikaite-Gimbutiene M. 
Gintautas, pagoniq kunigas 94 
Ginteris Valdemaras, arch. 14, 191 
Gioce Alfredas, arch. 269, 270 
Gipijus 9 
Girininkas Algirdas, arch. 116, 193, 293, 294 
Gizevijus Eduardas, kras. 161 
Gliogeris Janas 112 
Gliogeris Zigmuntas Janas Alfredas, ist., 

arch. 109, 112- 114, 134, 284, 299 
Glogesas K., arch. 229 
Glosik Jerzy, arch. 19, 257 
Golyskinas E. 99 
Golovackis J akovas 97 
Gorbacevskis Nikita, archyvaras 68 
Gostkovskis Raimundas, arch. 256 
Grevinkas Konstantinas, arch. 74, 102, 103, 

104, 284 
Grigas, mokyklos vedejas 254 
Grinius Kazys, v. v. 100 
Grunau Simonas, ist. 37 
Gukovskaja Melanija 140 
Gukovskis Konstantinas, kras. 25, 99, 116, 

126, 138, 139, 140, 144, 293, 294, 296 
Gusevas Matvejus, astronomas 17 
Gustavas Adolfas, Svedijos kar. 94 
Gvagninis Aleksandras, ist. 160 
Gvize Johanas, topografas 268 

Hansen-Kucharska Irma, arch. 264 
Hartknochas Kristupas, ist. 84 
Hauser-Soj Elena 277 
Heine H . G. 10 
Hentschen W. 181 
Herodotas, ist. 9 
Hofmanas Joachimas, arch. 229, 282 
Holakas Emilis, arch. 14, 275, 276 
HoluboviCiai 267 
Holubovicius Vladimiras, arch. 15, 253, 256, 

261 - 266, 299 
Holubovicova Elena, arch . 15, 253, 256, 

261-266, 298 
Homeras, poetas 161 
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Horvatas Aleksandras 64 
Horvatas Otonas 64 

Indrekas Richardas, arch. 229 
Inocentas VIII, popiezius 9 
Ivanauskas Eugenijus, numizmatas 19 
Ivanauskas S., fotografas 234 
Ivanicka Kamile Zofija 147 
Ivanickis Pranciskus Ksaveras 147 

Jaanits Lembit, arch. 103 
Jablonskyte Jurate 250 
Jablonskyte-Rimantiene Rimute, arch . 103, 

111, 236, 250, 263, 268, 295, 297 
Jablonskis Jonas, klb . 99, 126, 236 
Jablonskis Konstantinas, ist. 7, 182, 183, 184, 

213, 236, 250, 253, 295, 297 
Jacevic Stanislova - zr. Sutin Stanislova 
Jadvyga, Ln. karaliene 68 
Jakimovicius Janas, gydytojas 256 
Jakimovicius Romanas, arch. 256, 257 
Jakob-Frisenas Karlas Hermanas, arch. 197 
J akobsonas Feliksas, arch. 14 
J akstas Stasys 184 
Janavicius Simas, gydytojas 240 
Janysevas G., stabkapitonas 180 
JankeviCiene Agota, arch. 297 
J ankunas Herbertas, arch. 229 
J anulaityte-Alseikiene Veronika 251 
Janulaitis Augustinas, ist. 149, 182, 183 
Jan ze Sliwina 77, 81- zr. Kirkoras A. H. 
J arockis Romas, arch. 294 
Jarosevicius A., valstietis, kol. 110 
J aropolskaja-Taresenkiene Marija 199 
Jaunius Kazimieras, klb. 139, 141 
Jauteryte, mit. 32 
Jelenskyte-Daugirdiene Marija 115 
Jelska-Glioger A. A. 112 
Jentssas A. 269 1 

Jermolajevas, valstietis 12 
Joderis A. 109 
Jodkovskis Juzefas, arch. 15, 229 
Jogaila, L. d. k., Ln. kar. 16, 68, 78 
Jonas Kazimieras, L. d. k., Ln. kar. 47, 78 
Jonynas Ignas, ist. 253 
J onynas Vytautas Kazimieras, dail. 217 
Jovaisa Eugenijus, arch. 297 
Jucevicius Liudvikas Adomas, kras. 31-34, 

83 
JuchneviCius, inzinierius kapitonas 80 
Juozapas, metropolitas 65 

Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

Juozapas Flavijus, ist. 9 
Juozapas Pranciskus, Austrijos kar. 71 
Juozapavicius P. 98, 99, 139, 294 
Jurasaitis Aleksandras, fotografas 159 
Juska Antanas, astronomas 185, 219 

Kacinskis Marianas, arch. 297, 298 
Kairys, inzinierius 102 
Kairiukstyte-Jaciniene Halina 217 
Kairiukstis Vytautas, dail. 217 
Kalenikas Miskovicius, Kijevo bajor4 

vadovas 42 
Kalpokas Petras, dail. 189 
Kaminska B. 108 
Kanarskas Julius, arch. 188 
Kapsukas-Mickevicius Vincas, v. v. 182 
Karamzinas Nikolajus, ist. 12 
Karanauskas Stasys, liaudies menininkas 27 
Karazija Povilas, numizmatas 217, 236, 237, 

255, 295 
Karelinas M., arch. 127 
Karibu tai te -D askevici u te-D a ugirdiene 

Kazimiera 116 
Karnupas Adolfas, arch. 14 
Karolis, Ln. karalaitis 55 
Karolis XII, Svedijos kar. 94 
Karsavinas Levas, kult. ist. 222 
Kasakauskai - zr. Kosakovskiai 
Kasperavicius A., muz. 241 
Kasperavicius J. 294 
Kasarauskas Ambraziejus Pranciskus, kras. 

287 
Kaselionis Bronius, kras. 177 
Kaderis S. 108 
Kasirskis Aleksejus 164 
Kasirskis Vladimiras, arch. 98, 164, 165, 166, 

168, 173, 298 
Katilius Algimantas, ist. 84, 85, 99, 117, 294 
Kavaliauskas, valstietis 36 
Kazimieras Jogailaitis, L. d. k., Ln. kar. 54 
Kemke H., arch. 268, 269 
Kencinskis Voicechas, ist. 156 
Kene B. V., arch. 12 
Kernius, legendinis k. 39 
Kersyte Naste, ist. 181, 184, 185, 186, 220, 

262, 294 
Kibildyte-Baleniuniene Elena 243 
Kieszkowski Witold 267 
Kietlinska Alina, arch. 266 
Kiljanas Lotaras, arch. 229, 281, 282 
Kirchneris H., arch. 229 
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Kirkoras Adomas Honoris, ist. , arch. 54, 
57-63, 65-67, 75-80, 90, 91, 97, 107, 
116, 142, 284, 300 

Kirkoras Karolis 76 
Kiskos, didikai 78, 80 
Kociubinskis Aleksandras, klb . 127 
Kojdeckis Juzefas 266 
Kolenda Jezis 28, 90 
Kolontajus Hugo, v. v. 19 
Komorovska Teresa 82, 299 
Koncevskis, kol. 110 
Koncius Ignas, fizikas, v. v. 198, 231 
Kondratoviciai (Kondratai), bajorai 90 
Kondratovicius Aleksandras 90 
KondratoviCius Liudvikas Vladislavas, poetas, 

kraS.43,59,60,63, 76, 77,89-92,105,160 
Konopka Marek 257 
Kornilovas Ivanas, L. rusifikatorius 68, 97 
Kosakovskiai, bajorai 109 
Kosakovskis Juozapas Antanas, kol. 41, 58, 109 
Kosakovskis Karolis, dvarininkas 37 
Kosakovskis Mykolas, kol. 41 
Kosakovskis Stanislovas Kazimieras, kol. 109 
Kosarlevskis A P. 287- Zl:. Kasarauskas A P. 
Koscialkovskis Stanislavas, ist. 100 
Kosciela J., klebonas, kol. 110, 180 
Koseevskis J., arch. 19, 80, 117, 134, 175, 176, 299 
Kosiek Z. 105, 106 
Kovas, mit. 39, 47 
Kowalik Tadevsz 148 
Krackovskis Julijanas, ist. 125, 126 
Krasevskis Juzefas Ignacas, rastojas, ist. 28, 

32,33,54,61-64,71-74,77,82-84,88-
90, 97, 104, 160 

Kretsmanas 269 
Kriauza, dvarininkas 108 
Krisinskis S. Z., vyskupas 65 
Krome Hansas, kras. 281 
Kromeris Martynas, ist. 16, 160 
Krukovskis Steponas, arch. 175, 176 
Krupovicius Mauricijus, arch. 64 
Kriize Fridrichas, arch. 13, 60, 84, 88 
Krzeckowski K. 151 
KSivickis Aleksandras 147 
KSivickis Jezis 147 
KSivickis Liudvikas, arch. 116, 147-157, 181, 

202, 223, 230, 284, 290 - 293, 298, 299 
KSivickis Tadeusas 147 
Kubiliunas Petras, generolas 188 
Kukolnikas Pavelas, ist. 60, 66, 68 
Kulakauskas Antanas, ist. 90 

Kulakovskis I., arch. 60 
Kuliesiene Yanda, kras. 232 
Kulikauskaite Raimonda 247 
Kulikauskas Pranas, arch. 64, 100, 112, 153, 

171, 181, 197, 217, 226, 227, 228, 247, 
248,254,280,292,298 

Kulikauskas Zigmas 247 
Kulikauskiene Antanina 247 
Kulikauskiene R . 8, 153 - h . Volkaite-

Ku!ikauskiene R. 
Kulnyte Birute, muz. 58, 59, 60 
Kumslytis Leonas, kol. 231, 241 
Kunciene Ona, arch. 297 
KupreviCius Viktoras, kompozitorius 217,220 
Kuprys J., kol. 240 
Kuprius-KupreviCius Konstantinas, kunigas 

146 
Kurcevskis Janas, kunigas, ist. 100 
Kurman 191 
Kurmanas Sigurdas 191 
Kurockin G. (KypO'fKMH r. 11..) 11 
Kviatkovskaja Ala, arch. 15 
Kviklys Bronius, kras. 184, 241 

Lacraix Frederic M. 27 
Laduza, kunigas, kol. 110 
Lamas Janas Pederis, arch, P. 84, 86,294,295 
Landsbergyte-Jablonskiene Sofija 250 
Laul Silvia, arch. 103 
Lebedev Gleb (Jie6e.n:eB f . C.), arch. 125, 299 
Lebokas Dzonas, arch. 10 
Ledzinskis, kol. 110 
Lelevelis Joachimas, ist. 20, 21, 22, 92 
Leninas Vladimiras, diktatorius 243 
Lepkovskis J ., arch. 60, 73 
Levickis G. 97 
Lewakowska J. 257 
Lia Bomas Volfgangas, arch. 280 
Lichomska-Jakimovic Marija 256 
Lickunas Stasys, kras. 232, 241 
Lideikyte-Sopauskiene Albina 235 
Liekis Algimantas, ist. 253, 294 
Lingis Juozas, etnologas 184 
Lipinski Tymoteusz, ist. 25, 26, 93 
Liubimovas D. 97 
Liudvikas is Pakevio 31 - zr. Jucevicius L. A 
Lobojka Ignas, ist. 21, 22, 23, 24, 84, 299 
Lohmajeris 272 
Lojus A de 126 
Lomonosovas Michailas, ist. 12 
L6ugas Vellojanch 103 
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Luchtanas Aleksiejus, arch. 100, 298 
Lukosevicius Balys 217 

Maceika Juozas 76 
MaCiukeviCius J. 294 
Maironis, poetas 116, 139, 244 
Majevska-Kirkor H. 77 
Majevskis Erazmas, gamtininkas, arch. 13, 

178, 257, 266 
Makarenka M., kariskis, arch. 178, 179 
Maksimaitiene Ona, ist. 249 
Malevskis B., inzinierius 294 
Malinovskis Mikolajus, ist. 61 
Manivydas, Lietuvos k. 42 
Margalis 179- zr. Snapstys J. 
Margiris, Lietuvos k. 162 
Markas Aurelijus, imp. 151 
Marksas Karlas, filosofas 20, 243 
Markulis, mokytojas 180 
Martynov Anatolijus (MapThiHOB A. 11.), arch. 7 
Masalitinovas S. 178, 179 
Matiusin G. (ManolllHH r . H.) , arch. 12 
Matlakovskis V 116 
Matulionis Povilas, miskininkas 99 
M3Ziulis Antanas Juozas, etnologas 291 
Mekas Karolis, arch. 85, 194, 197, 233, 234 
Merkys Vytautas, ist. 236, 250, 295 
Mershberger G. 270 
Mianovskis Juzefas 148 
Michailas Fiodorovicius, R. caras 28 
MichalkeviCius V Kazimieras 108 
Michalskiene Irena 263 
Michelbertas Mykolas, arch. 294, 297 
MickeviCius Adomas, poetas 138, 160 
Miechovskis Motiejus, ist. 16 
Miezinskis Antonis, klb., mitologas 126, 127 
Mikaitis A 205 
Mikalauskas Z. 294 
Mikulionis Stanislovas, architektas 137, 294 
Milda, mit. 79, 80, 81 
Milius Vacys, etnologas 234, 295 
Mileris Gerardas, ist. 12 
Mindaugas, L. kar. 40, 60, 83, 156, 158, 203 
Mitrasevska-Kondratovic Paulina 90 
Mohl-BasanaviCiene Gabriele Eleonora 159 
Monfokonas B. 10 
Mongait Aleksandras (MoHrai1T A. Jl. ), arch. 

12 
Montaila J. 100 
Montelijus Oskaras, arch. 10, 85, 201 
Mora Haris, arch. 238 
Moracevskis J. , kol. 109 

Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

Morlotas Karlas Adolfas, arch. 74 
Mortensen Gertri.ida, ist. 282 
Mortilje Gabrielis de, arch. 10 
Mosinskis Kazimiezas, etnologas 262 
Muravjovas Michailas, generalgubernato-

rius 68 
Mustafa III, Turkijos sultanas 28 
Nabonidas, Babilono kar. 9 
Nageviciene Veronika 187, 188, 191 - zr. 

Baronaite-NageviCiene V 
Nagevicius Leonas 191 
Nagevicius Vladas, arch. 98, 100, 149, 169, 

170, 172- 174, 182, 183, 186-191, 193-
197, 215, 217, 223, 234, 237, 252, 255, 
271, 284, 291, 298 

Nagevicius Vladas (vyresnysis) 169 
NageviCii.ite Oktavija 169 
Nageviciute Olimpija 169 
Nagius V 188- zr. Nagevicius V 
Namikas Antanas, muz. 232, 241 
Napoleonas I, Prancuzijos imp. 10, 41, 47 
Narbutas Teodoras, ist. 17, 34-40, 47, 54, 56, 

58, 59, 63, 64, 73, 77, 79, 82, 84, 90, 93, 
94, 95, 213, 223, 241, 291, 299, 300 

Nauburas Emil is Martynas, pedagogas, kras. 
231, 240 

Navarackas Adolfas, kras. 184 
Navickaite Germana 184 
Navickiene Ona 235 
Nazimovas Vladimiras, generalgubernato-

rius 65 
Nedosirinas A 102 
Neyerupa Rasmusas 20 
Nermanas Birgeris, arch. 189, 191, 193, 234, 

237, 238 
Nezabitauskis Adolfas, kras. 99, 225 
Nezabitauskis Kajetonas, bibliografas 22 
Nezabutovskis Aleksandras 64 
Nezabutovskis Konstantinas 64 
Nezabutovskis Skirmantas 64 
Niderte Liubomiras, arch. 256 
Niedzielska-Polujanska Helena 105 
Nikolajus I, R. imp. 58 
Nikolajus II, R. imp. 65, 126 

Obergas Nilsas, arch. 234 
Odinecas A 61 
Oginskis 1., kol. 110 
Oginskis Mykolas, k., kol. 180 
Okas J., lotynistas 256 
Oksensternas, arch. 229 
O!Sevskis, kol. 110 
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Osinski Aloyzy 18 
Osolinskiai 37 
Osdvskis G. 116 
Ozyris, mit. 90 

Pacas 201 
Pajevska-Cehak Romualda 261 
Paunksnis Kazys, ist. 217 
Pavel-Zuravek Suzana 261 
Pavliucenko M. (IlaBJIIO'IeHKo M.) 141 
Pavlovas lvanas, fiziologas 169 
Pcolka A., papas 68 
Pemkus Arunas 223 
Perkunas, mit. 26, 36, 41, 47, 61, 200, 213 
Petkevicius, gydytojas, kol. 110 
Petrarka Franceskas, poetas 9 
Petras I, R. imp. 11, 290 
Petruliene Alfreda, arch. 233, 241, 295 
Pfulis, arch. 60 
Platonas, filosofas 9 
Platonovas Sergejus, ist. 126 
Pliateriai 42 - zr. Briol-Pliateriai 
Ploscianskis V 125 
Podcasinskis, kol. 110 
Podkovinska Zofija, arch. 260 
Podkovinskis Zigmuntas 260 
Pojnarowa-Kutrzeba A. 112 
Pokrovskis Fiodoras, arch. 17, 25, 30, 79, 96, 

97, 110, 125-132, 173, 177, 203, 284, 
287, 292 

Pokrovskis Nikolajus, arch. 128, 129 
Pokrovskis Vasilijus, sventikas 128 
Polis V., arch. 60 
Polujanska Helena 105 
Polujanskis Aleksandras, miskininkas, kras. 

105, 106 
Pomarnackis Jozefas 38, 39 
Pomponijus Letas 9 
Poniatovskis Juozapas, k. 61 
Poniatovskis Stanislovas Augustas, L. d. k., 

Ln. kar. 19,53, 61,63 
Porazinskis T , dvarininkas, kol. 180 
Poska Adomas, karuzas 21 
Poska Dionizas, muz. 20, 21, 22, 23, 24, 108, 

142,296,299 
Poskiene Barbara 21 
Potockis Janas, grafas, arch. 13 
Potockis Pranciskus, grafas, gubernatorius 37 
Potockis Stanislovas Kostka, arch. 13 
Prysmantas Vladas, teisininkas, ist. 184, 185, 

186, 217, 220, 287 
Prosen-Przeworska J. 260 

Psezdeckis, kol. 110 
Psibilskis Vygintas Bronius, ist. 253, 295 
Ptaskin M. (I1TaUIKI1H 1-1.) 141 
Pulokolovskis, valdininkas 36 
Puodziunas Giedrius, arch. 295 
Puslovska-Pliater Genovaite 89 
Puzinaite Aldana 222 
Puzinaite Zivile 222 
Puzinas Algimantas 222 
Puzinas Jonas, arch. 19, 36, 117, 140, 184, 

193, 194, 197, 206, 217-219, 221-229, 
242, 247, 249, 252-255, 284, 287, 290, 
291,293,294 

Puzinas Motiejus 221 
Puziniene Barbara 221 

Racinskis 69 
Rackauskas Kazimieras, kras. 295 
Rackt1s Aleksandras, kol., numizmatas 217 
RadaviCius Juozapas, vargonlj meistras 99 
Radinsas Arnis, arch. 300 
Radvila Karolis, didikas 61 
Radvilos, didikai 51, 91 
Radziukynas Juozapas, kras. 176-178, 296 
Radziukynas Pranas 176 
Radziukyniene Marijona 176 
Ragauskas Aivaras, ist. 253, 295 
Ramanauskaite Virginija, arch. 144, 146 
Ramanauskas Vincas 217 
Ramsaueris, arch. 71 
Rasilkonis L. 63 
Rastauskis, dail . 228 
Rataiskis Vaclovas, dail. 217 
RazuleviCius, kunigas, kol. 110 
Rdutovskis E. 64 
Reichelis J. J. , numizmatas 12 
Rene, kol. 110 
Repenas P. 22 
Repsyte-Tarvydiene Apolonija Prane 209 
Ribokas Dalius, arch. 298 
Richthofenas Balkas Freihernas fon, arch. 

229, 281, 282 
Riekstinis Hugo, arch. 14 
Rykovas Pavelas, arch. 15, 97 
Rimantaite Dovile 250 
Rimantas Augis 250 
Rimantas Juozas 250 
Rimantas Rytis 250 
Rirnantiene R. 103, 111, 263, 268, 295, 297-

zr. Jablonskyte-Rimantiene R. 
Rimgaila, dvarininkas 108 
Riomeris Mykolas, teisininkas, ist. 149 
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Riomeris S. 64 
Rogalskis K., arch. 60 
Romanovas Jevdochijus, arch. 15, 97, 129 
Romanovskis P. 39 
Romanovskis V, dvarininkas 38 
Ropas, baronas 24, 25 
Rotundas Milesijus, ist. 51 
R6ziewicz-Holda H. 148 
Rozmanas V, muz. 240 
Rucenas, dvarininkas 33 
Rudminas, kunigas, kol. 110 
Rukste!e Antanas, dail. 217 
Rumiancevas Nikolajus, kol. 12, 22, 69, 160 
Ruokis Viktoras, dirvozemininkas 191 
Ruseckas Petras, spaudos darbuotojas 183 

Sadauskaite Irena, arch. 126, 295, 297 
Salatkiene Birute, arch. 209 
SaleviCius K., arch. 15 
Salys Antanas, klb. 194, 224, 282 
Samavicius Romualdas, ist. 215, 240, 253, 

255, 295 
Samokvasovas Dmitrijus, ist., arch. 126 
Sasnauskaite Giedre 298 
Sasnauskyte-Poskiene Ursule 21 
Saveljevas Pavelas, orientalistas, numizmatas 

67 
Savickis G., arch. 15 
Senkevicius 109 
Sergijevskis N., Vilniaus mokymo apygardos 

globejas 127 
SidaraviCius, klebonas 213 
Siesickis, marsalka 37 
Sygel-Soj R. 276 
Silvestravicius MeCislovas, poetas, kol. 110 
Siniakov I. (CHHnKOB 11. H.) 141 
Sirokomle V. 77, 80, 89, 90, 91 - zr. 

Kondratovicius L. 
Siversas Karlas, arch. 13 
Slapsinskas Juozas 250 - zr. Rimantas J. 
Sliesoriunas Feliksas, ist. 295 
Slizienis A, grafas 64 
Smetana Antanas, L. prezidentas 194, 215, 

219, 221, 228 
SmilgeviCius Vytautas 237, 295 
Smorodskis 129 
Smuglevicius Pranciskus, dail. 58, 59, 64, 95 
Sniadeckis J., kol. 58 
Sniezko A 136, 299 
Snitko K. 125 
Snitkuviene Aldana 62, 89, 90, 295 

Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

Sobarrie 77 - zr. Kirkoras A H. 
Sobieskis Jonas, L. d. k., Ln. kar. 19 
Sokratas, filosofas 9 
Sosnovskis 0., skulptorius 68 
Spicynas Aleksandras, arch. 12, 98, 126, 165, 

166, 171-175, 186, 199,202, 224 
Spicynas Andrejus 172 
Spruogis Janis, archeografas 125 
Stalinas Josifas, diktatorius 243, 244 
Stanevicius, kol. 110 
Stanevicius Simonas, poetas 22, 92 
Stanisauskas Jokubas, ministras 219 
StankeviCius J., kunigas 99 
Stankus Jonas, arch. 231 
Stasevskis K. 299 
SteikUniene Germana 217 
Steponaviciene Daiva, arch, 199, 291, 292 
Stolypinas A, generalmajoras 68 
Stolpiak Barbara, ist. 256, 299 
Stryjkovskis Motiejus, ist. 28, 47, 53, 113, 160 
Strutinskiai, dvarininkai 63 
Stuoka-Gucevicius Laurynas, architektas 34 
Sufeldas V, arch. 229 
Surovieckis V 19 
Surviliene-Baleniuniene Ona 243 
Suziedelis J., ist. 155, 158 
Sveikovskis Albertas, fotografas 42, 288 
Svetikas Eugenijus, arch. 43, 48, 54, 176, 295, 

296 
Sviatovitas, mit. 13, 80, 86 
SviCiuliene P. 115, 296 

Sabajevaite Lidija, ist. 256, 296 
Sakenis Konstantinas, svietimo ministras 219, 

228 
Sarkovskis-Glebovas-S tresniovas, pulki-

ninkas, k. 68 
Saulys, dail. 228 
Saulys Jurgis, v. v. 149 
Saulys Kazimieras, v. v. 183 
Scerbatovas Sergejus, grafas, dvarininkt} 

vadovas 124 
Seibakas, totorit} karvedys 80, 81 
Serbringas 0. 275 
Sevaliovas N. 101 
Siauciunas Juozas, muz. 241 
Siferdekeris Paulius, arch. 269 
Simenas Valdemaras, arch. 267,269,296,300 
Simkonyte-Sneideriene Stase 212 
Skiudaite Audrone 116, 294 
Slymanas Henrikas, arch. 10 
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Smit Vilhelmina 85 
Smitas Karlas fon, arch. 84-88, 109, 294 
Snapstys Juozas 179 
Sneideraitis E. 184, 213 - zr. Sneideris E. A 
Sneideryte Irena 212 
Sneideryte Yanda 213 
Sneideris Emilis Albertas, arch. 184, 212 -

214, 226 
Sneideris Karolis Leopoldas 212 
Sneideris Vytautas 213 
Snore Elvyra, arch. 14 
Snore Raulas, arch. 14 
Soj Elena 276 
Sojai 241, 296 
Sojus Erichas, kol., arch. 273, 276, 277 
Sojus Giunteris 277 
Sojus Hugo (jaunesnysis) 276 
Sojus Hugo (jauniausiasis) 277 
Sojus Hugo, kol. 271, 273, 276, 277 
Sojus Verneris 277 
Stida K 126 
Strauchmanas G. L, kol. 110 
Sturmas Eduardas, arch. 14, 229, 282 
Sukevicius Vandalinas, arch. 100, 109, 123, 

126, 133-138, 173, 258, 259, 284, 290, 
292, 297, 299 

Suksta J. 101 
Sulc-Becenberger Helena 270 
Sulc-Soj Marija Dzeine 276 
Sulcas Kazimiezas, arch. 13 
Sulcas Mykolas, architektas 34, 35 
Sulga K, kol. 110, 231 
Sutin (Jacevic) Stanislova 107 
Sutinas Antanas, koL, arch. 107, 108 
SvegzdaviCius K!(stutis, muz. 241, 296 
Sverubovicius J. A 129 
Svoinickis, dail. 108 

Tacitas, ist. 151 
Talko-Hrincevicius Julijanas, antropologas 

134, 136, 137, 256 
Tamulynas Linas, arch. 121, 270, 277, 296 
Tarasenka Anatolijus 199 
Tarasenka Fiodoras 199 
Tarasenka Nikolajus 200 
Tarasenka Petras, arch. 17, 19, 20, 69, 96, 97, 

99, 103, 125, 128, 175, 18~ 183, 18~ 
199-207, 213, 219, 233, 249, 277, 284, 
287, 290-295, 298 

Tarasenkaite Jekaterina 199 
Tarasenkaite Marija 200 

Tarasenkaite Natalija 200 
Tarasenkaite Valentina 199 
Tarnovic-Podkovinska Juzefa 260 
Tarvydas Balys, arch., kras., muz. 209 - 211, 

239, 292 
Tarvydas Benediktas 209 
Tarvydiene Elena 209 
Tatiscevas Vasilijus, ist. 12 
TautaviCius Adolfas, arch. 25, 39,56, 57, 59, 

60, 63, 66, 69, 131, 133, 141, 142, 153, 
197, 209, 210, 234, 239, 266, 292 

Tegazas F., dail. 93 
Tichonov L (THxoHoB 11. JI .), arch. 7 
Tyla K. 254 
Tiska, bajoras 42 
Tiskeviciai, grafai 13, 42, 83 
Tiskevicius Benediktas 64 
Tiskevicius Eustachijus, arch. 27, 29, 42- 61, 

63 - 65, 68 - 70, 75, 77, 78, 80, 84, 88, 
90, 91, 93, 95 - 97, 104, 284, 300 

TiskeviCius Jonas 64 
TiskeviCius Juozapas 62, 64 
Tiskevicius Konstantinas, arch. 42, 59, 64, 67, 

70 - 75, 77, 88, 104, 105, 300 
Tiskevicius Mykolas 64 
TiskeviCius Oskaras 70 
Tiskevicius Pijus 42 
TiskeviCius S. 210, 218 
Tiskevicius Vosylius 42 
Tisleris Oto, arch. 14, 268- 271, 276, 279 
Tyzenhauzas R. 64 
Timukas, fotografas 218 
Tirtovas A, generolas leitenantas 125 
Tomsenas Kristijanas Jurgensenas, arch. 10, 

201 
T6nisson Evald, arch. 103 
Totlebenas, fortifikatorius 191 
Trajanas, imp. 20 
Trajanas Frederikas Lui, arch. 60 
Trump David, arch. 8 
Trutnevas 115 
Tubelis Juozas, v. v. 182, 190, 215 
Twardecka J. 154 

Ukrinas, kol. 110 
Umbraziunas Kazimieras 91 
UrbanaviCius Vytautas, arch. 180, 297 
UrbanaviCiute-Volkaite Tekle 249 
Urbanekas J. 229 
Uscila Kazys 79 
Utenis, legendinis k. 28, 29, 31 
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Uvarova Praskovja, arch. 124, 125, 126, 127, 
172 

Uvarovas Aleksejus, arch. 12, 65, 124 

Vabalaite-Puziniene Konstancija 222 
Vaicaitis Pranas, poetas 121 
Vainilavicius K. 64 
Vairas-Rackauskas Karolis, literatas 139, 296 
VaitkeviCius Vykintas, arch. 39 
Vaitkunskiene Laima, arch. 297 
Vaiigantas, rasytojas 93 
ValanCius Motiejus, vyskupas 77, 93-95, 121 
Valatka Vitas, arch. 289 
Vale Ernstas, arch. 221 
Valeika Henrikas 42 
Valickis, grafas 61 
Valkievicius V. 91 
Vanagas Vytautas, literatiirologas 22, 23, 296 
Varnas Algirdas, arch. 271, 289 
Vartberge Hermanas, kronikininkas 232 
Vasilevskis Vasilijus, ist. 127 
Veisenhofas, kol. 109 
Vencdal D. , arch. 283 
Verbickas Valerijonas, inzinierius statybi-

ninkas 182, 183 
Vertmanas V., dail. 70 
Viargej Valiancina (BHpreif B. C.), arch. 300 
Visinskis Povilas, v. v., publicistas 299 
Vytautas, L. d. k. 55, 60, 83, 136, 197, 215 
Vilcinskis Jonas Kazimieras, kult. veikejas 27, 

62, 63, 67, 77, 107 
Vilcinskis Kazirnieras, kol. 59 
Vilcinskis Pranciskus, arch. 27, 28, 29, 30, 58, 

90,93,284 
Vileisis Jonas, v. v. 99 
Vinkelmanas Johanas Joachimas 10 
Visockis Albinas 98, 296 
Vitgensteinas L., didikas, kol. 41, 58, 90 
Vitigas V., numizmatas 109 
VitkeviCius S. 116 
Vitolis, mit. 83 
Vladimiras, Volynes k. 52 
Vladislovas Jogaila 78 - zr. Jogaila 
Voyno-Glioger Mariana Michalina 112 
Voinic E. (BoH:HWI E.) 141 
Volianskis Tadas, ist. 37 
Volkaite-Kulikauskiene Regina, arch. 108, 180, 

206,227,228,247,249,292,293,298 
Volkas Kazimieras 249 
Volmeris E., dvarininkas 108 
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Volosinskis, kol. 110 
VolodkeviCiute-Kirkor Tekle 76 
Volteris Eduardas, arch. 94, 100, 108, 109, 

113, 120-122, 126, 134, 136, 145, 169, 
182, 183, 186, 187, 189, 195-197, 205, 
209, 215, 223, 234, 242, 279, 284, 287, 
291, 298, 299 

Vorso Jensas Jakobas, arch. 10, 74 

Walig6rski Jan 77 - zr. Kirkoras A. H. 
Warlzevickis Janas, riteris 16 
Wittdzki A. 106 

Zabiela Gintautas, arch. 28, 38, 39, 43, 101, 107, 
121,149,156, 160,164,169,189,194, 196, 
197, 200, 204, 206, 220, 298, 299 

Zaborskis Antanas, kol. 100, 110, 179, 180 
Zagorskis Vladislavas, ist. 100 
Zalcman-Jakimovic Marija 256 
Zareckas, iikininkas 246 
Zavisa Janas, arch. 13 
ZierikoviCius Motiejus, vyskupas 53 
Zigmantas III, L. d. k., Ln. kar. 47 
Zikaras Juozas, skulptorius 243 
Zlotkovska-Kodratovic Viktorija 90 
Zubovai, grafai 149 
Zadeikis Pranas 190, 191 
Zagiela, marsalka 37 
Zakaryte Skaidra 90 
Zemaityte Zita, dailetyrininke 183, 216 
Zemaitis 191 
Zygimantas Augustas, L. d. k., Ln. kar. 47, 

78, 81, 136 
Zygirnantas Senasis, L. d. k., Ln. kar. 78, 79, 

146 
Zilenas Vincas, ist., muz. 41, 108, 109, 142, 180 
ZileviCius Juozas, kompozitorius 183 
Zilinskas, iikininkas 226 
Zilinskas Jurgis, antropologas 183, 235, 236 
Zilinskas T., kol. 100 
Zilinskas Vaclovas Kazimieras, metropolitas 

65 
Zilvitis Juozas, muz. 240 
Ziogas Juozas, arch. 100, 110, 143-146, 183, 

240, 287 
ZmuidzinaviCius Antanas, dail. 116, 153, 183, 

189 
Zurakovska-Jucevic Malvina 32 
Zuravek-Cehak Augusta 261 
Zuravekas Steponas 261 

Rodykl~ sudani Tomas BARANAUSKAS 



VIETOVARDZl(} RODYKLE 

Santrumpos: aps. - apskritis (pavietas), dv. - dvaras, e:Z. - ezeras, gyv. - gyvenviete, 
gub. - gubernija, kp. - kapinynas, muz. - muziejus (muziejai), p. - pilis, par. - parapija, plk. -
piliakalnis, pkp.- pilkapynas (pilkapis), r. - rajonas, skp. - senkapis, st. - stovykla, u. - upe 
(upelis), valse.- valscius, zr.- ziurek. 

l rodykl!( neitrauktos knygoje cituojam~t leidini~t leidimo vietos ir gatvi~t pavadinimai. 
Muziejai nurodomi ir tais atvejais, jei salia ilt pavadinimo neminimas vietovardis. 

Abchazija 24 
Achenas 281 
Adakavas, pkp. 111 
Adrijos jura 44 
Afrika 10 
Airija 52 
Aizkraukle, kp. 13 
Akmena, u. 33 
Akmenes r. 95 , 170 
Akmeniai, pkp. 34 
Akmeniskiai (Akmuo ), pkp. 168 
Akvieriske, plk. 132 
Alanta 199 
Aleksandrija, kp. 211 
Alensteinas (OlStinas) 229 
Alytaus r. 122, 123, 207 
Alytus 106, 116,212,247; muz.240,253,254 
Alksnenai 160 
Alksnis, ez. 38 
Alove, skp. 122 
Alpes, kalnai 71 
Alsenai, dv. 126; p. 51; skp. 15 
Altarijos kalva (Vilnius) 264 
Aluksta 143 
Aluona 237 
Amazone, u. 11 
Ambergas 277 
Amerika 71, 161, 217 
Anciskiai, kp. 214 
Anduliai, kp. 270, 271, 273 - 276, 283 
Anglija 10, 43 
Anyksciai 199, 293 
Anyksci~t r. 164, 179, 254 
Ankstakiai, kp. 245, 297 
Antakalnis (Vilnius) 56, 79 
Antakriaune, dv., kp. 38 
Antasare, pkp. 132 
Antatilciai, plk. 206 

Apuole, kp. 198, 238; p. 121, 126, 203; plk. 
121, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 
195, 197, 198, 209, 234, 237, 238 

Archangelskas 171 
Ariogala 115, 116 
Arkties vandenynas 11 
Armalenai, pkp. 269, 272 
Armenija 24 
Astiko kalnas (Moskenai) 158 
ASmenos aps. 30, 61, 78 
Asva, u. 226 
Atlanto vandenynas 161 
Augustavo aps. 176; gub. 105, 106, 107, 177 
Aukaimis, p. 94 
Aukstadvaris (Aukstaiciai), dv. 233 
Aukstadvaris 247 
Aukstaitija 149, 150, 206 
Aukstakiemiai, kp. 268, 269 
Aukstelkai 233 
Aukstkiemiai, kp . 271 
AukStumale, plk. 272 
Aukstutine pilis (Vilnius) 58, 101, 254 
AuklJ kalnas (Trakai) 55, 91 
Aukuro kalnas (Kernave) 92 
Austrija 71, 188, 251, 261 
Ausrines, pkp. 213 
Azija 10, 25, 163 
AZulaukine, pkp. 108 
AZustriupis 107 

Babilonas 9 
Babrungas, u. 149 
Babtai 188 
Bagociai, pkp. 136-38 
Baitai, kp . 273, 274, 278 
Bajerburgas, p. 106 
Bajoriskiai, pkp. 179 
Bqk6w Dolny, pkp. 117 



312 

Balcia, u. 94 
Baltarusija 15, 29, 30, 31, 32, 34, 39, 40, 42, 

47, 53, 55, 70, 71 , 72, 76, 78, 88, 90, 94, 
97, 104, 129, 131, 133, 136, 145, 176, 
259, 261, 262, 263, 300 

Baltasiskes, gyv. 113, 114 
Baltija 14, 225, 236, 260- zr. Pabaltijys 
Baltijos jura 44, 127, 234 
Baltmiskis, skp. 24 
Banduziai, kp. 231, 240 
Bareikiskes, dv. 91 
Bartkiinai, plk. 208 
Barvai, kp. 273 
Barzdiinai, kp. 271, 273, 274 
Barzdziai, dv. 21, 22, 108 
Bausiskiai, pkp. 227, 230 
Beciai, skp. 246, 298 
Begedziai, pkp. 273 
Beizonys, pkp. 245 
Bekeso kalnas (Vilnius) 39, 262, 264-266 
Belazariskes 243 
Belgija 188 
Belgradas 121 
Belovdo giria 44 
Bendziukai, skp. 245 
BerCiiinai, pkp. 171 
Berezina, u. 75, 127 
Berlynas, 102, 147, 184, 229, 281; muz. 71, 

104, 110, 228, 276 
Bernardinq kapines (Vilnius) 107, 141 
Berzgainiai, plk. 208 
Betygala 94, 120 
Bialostokas 90 
Bijeikiai, plk. 254 
Bijotai, dv. 21, 22; muz. 22- 24 
Birutes kalnas (Falanga) 94 
Biriai 51, 55; dv. 19; muz. 218, 228, 240; 

p. 26, 55, 67, 240 
Bidq r. 108, 214 
Bidulis, ez. 239, 293 
Bitenai 186 
Bobrikai 124 
Bobruiskas 34 
Bogutiske, plk. 131, 132 
Bolonija 84 
Bona 139, 281, 282 
Boravai, pkp. 132 
Borisovo aps. 42, 53-55 
Borteliai 109 
Bostonas 291 

Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

Brandenburgas 14 
Brazuole, kp. 81; pkp. 78, 81 
Breslau 268 - zr. Vroclavas 
Briuselis, muz. 71, 188 
Brombergas 281 
Bubiai, dv. 149; plk. 149, 150, 156, 157 
Bugas, u. 73, 76 
Bulgarija 159, 160, 162, 163 
Burbiskis 254 

Cegelne, pkp. 167 
Charkovas 121, 123 
Charkovo gub. 124 
Chersonesas 124 
Chvalibogovicai, st. 250 
Ciurichas 147; muz. 110 

Ceberakai, plk. 147 
Cekija 65, 73, 159 
Cepeliiinai, kp. 173 
Cepeliiinai, plk. 137 
Cernaucyzna 240, 298 
Cernigovas 123 
Cesiiino kalnas (Uzusiliai) 246 
Cesukai 135 
Cikaga 221, 222, 291 
Ciobiskis, pkp. 76 
Cypenai 214 

Dainava, kaimas 109 
Dainava 213 
Dancingas - zr. Gdanskas 
Danija 42, 43, 93, 175 
Daniiinai 19 
Darbenq par. 33, 34 
Darbenai 110 
Darbutai, plk. 119, 150- 152, 156, 157 
Daugelaiciai, kp. 211 
Dauge!iskiai 47 
Daugilis, palivarkas, pylimas 38 
Daugyvene, u. 164 
Daugpilio aps. 88 
Daugpilis 85, p. 89; pkp. 45 
Dauguva, u. 13, 47, 89, 130, 173, 174 
Dauksiai 106 
Davainiai 110 
Degesiai, pkp. 213 
Delnica, kp. 229 
Deltuva (Konstantinovas) 37, 110; p. 26 
Develiai 179 
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Didysis Pajurys 110 
Didzioji Britanija 43 
Didzprudeliai 110 
Diegliai, pylimas 274 
Dimitravas, kp. 88, 104, 105, 246 
Dysna 47, 89 
Dysna, u. 130 
Dysnos valse. 263 
Ditva, u. 134 
Djakovas 131, 154 
Dione 15 
Dniestras, u. 9, 35 
Dolgoj e 82 
Dorze, pkp. 29, 31 
Dotnuva 233 
Dovainonys I, II, pkp. 198, 223, 234, 279 
Dovydiskiai, skp. 246 
Drageliskiai 239 
Dreverna 121 
Drezdenas 60, 82; muz. 17, 71 
DrohiCinas 72, 73, 76, 86, 109, 127 
Drucminai, pkp. 81, 123, 136 
Druksiai, plk. 145 
Druskininkai 91, 113; kp. 39, 40; p. 40 
Dubiciai 109, 135, kp. 39 
Dubingiai, pkp. 245 
Dubysa, u. 37, 94 
Dukstas, plk. 150, 153, 156, 157; pkp. 119, 

154, 157 
Dunojus, u. 161 
Dvyliai, kp. 231, 240, 274 

Ebu 34 
Egiptas 8, 9, 10, 50, 61, 90, 255 
Egliskiai, kp. 275; pkp. 270, 273, 274 
Ehavere 238 
Eiguliai 199; kp. 219, 226, 228, 229; plk. 235 
Eisiskes 34 
Eitklinai 278 
Eibe, u. 37 
Elbingas (Elbliongas) 225 
Elerna 143 
Estija 88, 102, 103, 235, 237, 238, 264 
Europa 5, 10, 11, 15, 16, 24, 25, 26, 37, 50, 

51, 72, 74, 75, 89, 111, 113, 121, 126, 
160, 161, 163, 184, 187, 191, 202, 211, 
225,227,229,237,238,251,259,299 

Fatjanovas 172, 259 
Filadelfija 222 

Fovinkelis 277 
Freiburgas 102 

Gabrieliskes, plk. 150, 151, 157 
Gaide 100, 143, 144, 145, 147 
Gaigaliai, plk. 206 
Gailiunai, gyv. 113 
Gailiunai, pkp. 154, 158 
Galicija 13, 80, 261 
Galija 52 
Gamla Uspala 52 
Gandinga, plk. 149, 180, 231; p. 203 
Gardinas 15, 85, 112, 113, 174; p. 15, 26 
Gardino gub. 30, 50, 57, 65, 83, 107, 127-

129, 133, 135, 173 
Gargzdai 110 
Gatcinas, muz. 69 
Gdanskas (Dancingas) 280 
Gedimino aikste (Vilnius) 267, 295 - zr. 

Katedros aikste 
Gedimino kalnas (Veliuona) 153 
Gedimino kalnas (Vilnius) 163,263,264,266 
Gedimino pilis (Vilnius) 263 
Gelgaudiskis 106 
Gencai, kp. 245 
Gergzdeliai, pkp. 26, 33, 34 
Geruliai, skp. 143 
Getingenas 10, 270, 281 
GibaiCiai, skp. 211, 240 
Gilbonys, pkp. 171 
GilvyCiai, pkp. 108, 119 
Gintaliske, kp. 245, 297 
Girgzdute, plk. 94, 180 
Girkaliai, kp. 274 
Girnikai, kalva 32-34 
Giuntergostas 268 
Godeliai, skp. 245 
Gorodilovas, pkp. 61 
Gotesverderis, p. 198 
Grabijolai, pkp. 75, 76, 109 
Grabupiai, skp. 273 
Graikija 8, 9, 10, 161, 255 
Grauziai, kp. 219, 226, 228, 230, 249 
Graziskiai, skp. 163 
Greifsvaldas 279 
GreiZenai, kp. 271, 273-275, 297 
Gribasa, st. 109, 135, 259 
Grieziai, pkp. 119 
Griezionys 110 
Griskabudis 212 
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Griunvaldas 275 
Grobsto ragas 274 
Grudnia, u. 134 
Gruobinia, pkp. 237 
Gruzija 24, 176 
Guroniai, pkp.198 

Haga, kp. 234 
Ha!Statas 10, 224 
Hanoveris 197, 278 
Heidelbergas 221, 223, 224, 268 
Herfordas 281 
Herkulanumas 10 

Ignalinos r. 119, 132, 146, 147, 154, 157, 165-
168 

Iljinskis 76 
Imbare, kp. 119, 120, 144, 145, 287; plk. 120, 

145, 146 
Impiltis, plk. 193, 194, 195,209, 223, 225, 234; 

p. 203 
lndija 44 
Insterburgas - zr. lsrutis 
Islandija 43 
Ispanija 188 
lsrutis (Insterburgas) 275, 283; muz. 117,276 
Italija 8, 9, 10, 84, 128, 277 
Izraelis 53 

Jagminiske, pkp. 179 
Jakiskiai, pkp. 211 
J akSiskis, pkp. 179 
J anuskievieiai 53 
Januskoniai 235 
Jaranskas 172 
Jaroslavlis 123, 172 
Jasnagurka, kp. 109, 116, 118-120 
Jasonys, dv. 27 
Jasudovas, pkp. 176 
Jasiunai 92; pkp. 265 
Jauneikiai, kp. 210-212 
Jaunsvirlaukis 95 
JAY 83,147,188,221,222,231,233,235,251,291 
Jazdai, kp. 104, 105, 231, 245 
JazdaiCiai, kp. 198 
Jekaterinodaras 261 
Jekaterinoslavas 123 
Jelgava (Mintauja) 13, 236, 277; muz. 110 
Jezevas 112, 113 
Jieznas 201 

Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

Jonava 141 
Jonavos valse. 250 
Joniskelis 110 
Joniskio r. 143, 211; valse. 210, 212 
Joniskis 63, 143 
Jordanas, u. 74 
J osvainiai 141 
Jotkonys 110 
Jugoslavija 124 
Juodkrante 219, 228, 269, 274 
Juodkrantes par. 272 
Juodoji jura 17, 44 
Juodsode, kp. 289, 142, 143 
Juodupis, pkp. 108 
Juodziunai 234 
Jurbarkas 85, 112, 141; muz. 255 
Jurbarko r. 157, 186, 198, 229 

Kaeergine 250 
Kaisiadorys, muz. 255 
Kaisiadoriq r. 80, 198, 229 
Kalifornija 251 
Kalnalis 143, 144 
Kalnelis 210 
Kalnenai, plk. 186 
Kalnq parkas (Vilnius) 264, 288 
Kalote, kp. 273 
Kaltinenai 21, 32 
Kalvarija 160 
Kalvarijos aps. 106 
Kalviai 95; plk. 95 
Kalviskiai 110 
Kamioncas Podliaskis 112 
Kampinji 259 
Kaniukai, kp. 88 
Karaliskes 199 
Karasiliai 210 
Kareiviskiai 210 
Karkazai, skp. 163 
Karlsruje 281 
Karmazinai, pkp. 75, 76, 262, 263, 265, 266, 

298 
Karpiskiai, pkp. 25, 26; skp. 163 
Kartena, kp. 194; skp. 170 
Karvaieiq par. 272 
Kaselis 270 
Kasetos, st. 109, 135, 259 
Katedros (Gedimino) aikste (Vilnius) 266, 

267, 295 
Katra, u. 134, 135 
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Kaukazas 24, 124, 169 
Kaunas 28, 36, 41, 71, 80, 85, 93, 102, 110, 

113, 115, 116, 120, 126, 133, 138, 139, 
143, 155, 176, 182, 184, 187, 188, 196-
199, 209, 211, 212, 213, 221, 222, 224, 
226, 227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 
235, 236, 238, 242-245, 247, 249-252, 
293,297;rnuz. 98,99, 102,116,117,139, 
146, 154, 181, 185, 186, 188, 191, 209, 
211, 214-221, 225, 226, 228-231, 237, 
242-245, 247-250, 253, 255, 259, 262, 
279,284,286,287,294;p. 26,140,197, 
198,234,203 

Kauno aps. 140, 151, 250; gub. 25, 28, 51, 53, 
57, 65, 83, 99, 102, 104, 110, 117, 121, 
123, 129, 130, 132, 139-142, 144, 145, 
147,178, 179,287, 293; r. 119,157, 163, 
177, 180, 188, 198,208,229, 230, 245 

Kavinis, palivarkas 165, 166 
Kazane 123 
Kedainiai 85, 233, 249; rnuz. 218, 228, 240, 

253, 254, 255;pkp. 179 
Kedainitt r. 179, 198, 180, 208, 229, 230, 231, 

245 
Kelrne,kp. 214; rnuz. 240 
Kelrnes r. 24, 31, 34, 119, 179 
Kelnas, rnuz. 71 
Kernpai, st. 127 
Kernavas, ez. 39 
Kernave 53, 63, 89, 242; pkp. 45, 52, 55; plk. 

61, 75, 91, 92; rnuz. 241 
Kernavele, skp. 75, 76 
Ketunai 232 
Kiauleikiai, kp. 170, 194, 244, 246 
Kierneliai, skp. 244, 245 
Kietaviskes 16, 17 
Kijevas 42, 53, 58, 123, 138; rnuz. 69, 71 
Kijevo gub. 83, 138 
Kilis 184, 279 
Kinija 8 
Kionigsbergas14,102,121,221,229,247,260, 

268, 270-272, 275, 278-282; rnuz. 14, 
110, 117, 219, 228, 269, 270, 279, 281 

Kirrninq kalnas (Kiauleikiai) 170 
Kirsna 236 
Kivyliai 121 
Klaipeda 174, 175,201,202,231,275-277,279, 

280; rnuz. 207,228,240,253, 269,277 
Klaipedos aps. 280; krastas 14, 15, 121, 170, 

204,231, 237,240,241,267,268,270-

272,275-283,296;r. 121, 150,170,208, 
269, 271-276, 278, 289 

Klerniske, kp. 274 
K.livlendas 188 
Kolainiai, plk. 25 
Kolchide 24 
Konstantinovas 110 - zr. Deltuva 
Kopenhaga 42; rnuz. 53, 228 
Kostenkai, st. 176 
Kostrornos sritis 128 
Kotreliai 110 
Kozielskas, kp . 16 
Kozlianai 109 
Krakiai 210 
Kraslava, dv. 88 
Krasnodaras - zr. Jekaterinodaras 
Krastai, skp. 164, 296 
Kraziai 21, 22, 31, 83; pkp. 33, 34 
Kreivoji pilis (Vilnius) 127, 254, 264, 266 
Kretinga 85, 95, 141, 146, 169, 188, 202, 209, 

231; rnuz. 184, 210, 218, 228, 240 
Kretinga, kp. 88, 170, 194 
Kretingale, pkp. 273 
Kretingos r. 39, 93, 105, 119, 146, 147, 170, 

184, 188, 195, 230, 244, 245, 246, 248, 
252, 269, 270, 273, 274, 298; valse. 225, 
230 

Kreva, p. 51 
Kryrnas 24, 187 
Krokuva 42, 57, 60, 73, 76, 77, 82, 109, 112, 

113, 115, 117, 134, 138, 141, 142, 143, 
144, 147, 256, 257; muz. 71, 110, 112, 
117, 134 

Krornanjonas 202 
Krurniniai 237 
Kubane 164 
Kubiliskiai, pkp. 146 
Kuktiskes 107, 108; pkp. 108 
Kulionys, pll<. 208 
KUisodis, kp. 147 
Kurneciai, skp. 163 
Kunda, st. 259 
Kuoksiai, pkp. 227, 230 
Kupiskio r. 171, 179, 234, 236 
Kupiskis, rnuz. 255 
Kupriai, pkp. 108 
Kurenai, dv. 37 
KurrnaiCiai, kp. 225, 230, 245, 248, 298 
~13,24,33,38,44,55,89, 104,111,115,117 
Kursenai, kp. 211, 212 
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Kursenq par. 33 
Kursiai, pkp. 119 
Kursiq Nerija 121, 268, 269, 271, 272, 280, 282 
Kurtuvenai 32, 34 
Kustos, pkp. 29, 30 
Kvirinalis (Roma) 9 
KZemionkq Opatovas, titnago kasykla 176 

La Tenas 10, 173, 224, 266, 268, 271 
Laba, u. 238 
Labguva 275 
Labrenciske, kp. 231, 240 
Ladoga, ez. 95 
Laiciai 221 
Laimuciai, pkp. 26 
Laistai, kp. 271, 274, 275, 289 
Laiviai, kp. 244, 246 
Lankiskes, kp. 136 
Lapes, gyv., skp. 198 
Lapusiske, pkp. 144, 146 
Latvija 13, 14, 44, 56, 88, 94, 95, 102, 103, 

120, 126, 143, 207, 231, 232, 236-238, 
264, 300 

Laugaliai 231 
Laukiskiai 117 
Lauksvydai, kp. 119, 297 
Laukupenai, plk. 150, 153, 157, 202, 206 
LaukZemes par. 33, 34 
LaukZemiai, kp. 274 
Laumenai, gyv. 198, 227 
Lazdijq r. 176, 181, 229 
Lazdininkai, kp. 246, 297 
Lebartai, dv. 276, 277 
Leipcigas 120 
Lekna 16 
LdaiCiai, dv. 21 
Lelionys 88 
Leningradas 25 , 171, 172, 262 - zr. Sankt 

Peterburgas 
Lenkija 13, 15, 16, 17, 20, 21, 43, 51, 56, 65, 

71, 76, 80,83,89-93,101,106,109,112, 
113, 116, 117, 134, 141, 142, 147, 153, 
154, 176, 177, 225, 229, 255, 257, 258, 
259,260,267,268,299, 300 

Lentainiai, plk. 151, 157, 177, 230 
Lentvaris, tariamas pkp. 62, 79, 81 
Lepelio aps. 31 
Lepelionys, plk. 91 
Lepelis 32 
Lepsiai (Siauliai), kp: 211 

Pranas KULIKAUSKAS, Gintautas ZABIELA 

Lepsiai (Panevezio r.), skp. 206, 241, 248 
Liaudiskiai, pkp. 25 
Lyda, p. 26,37,51 
Lydos aps. 122, 126, 133, 135, 138, 173 
Liepynai, kp. 248 
Lieplaukis, plk. 231 
Liepoja 232 
Lieporiai, kp. 211 
Lygamiskis 232 
Lygumai, pkp. 168 
Likseliai 116 
LinkaiCiai, kp. 210, 211, 240 
Linksmuciai 210 
Linkiinai, pkp. 279 
Lipskas 147 
Liskiava 113; p. 110; plk. 213, 214 
Liubano r. 90 
Liublinas 17, 93 
Liucinas, kp. 126, 173, 174 
Liudvinavas 110 
Liukonys, dv. 41 
Liunebergas 222 
Livonija 10, 13, 28, 40, 44, 46, 48, 53, 55, 85, 

89, 105 
Lohoiskas 42, 43, 55, 70, 71; muz. 70 
LokaiCiai 36 
Lompalanka 159 
Lomza 106, 107 
Lomzos gub. 107, 109,113 
Londonas 43, 73, 194; muz. 10, 71 
Los Andzelas 251, 252 
Losa, u. 132 
Lovico pavietas 117 
Ludvigshafenas 280 
Lukiskes (Vilnius) 62 
Lumpenai, kp. 271, 274 
Luzitenai 16 
Lvovas 148, 256, 261; muz. 37 

Macikai 269 
MaciuiCiai, kp . 170 
Madlenas 134 
Madridas 188 
Magdeburgas 278, 279 
Makedonija 9 
Maldiinq seniiinija 21 
Malibokas 69 
Malmis, muz. 228 
Maniuliskes, plk. 206, 208 
Mantvilonys 21 



LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS ISTORIJA (iki 1945 m.) 317 

Marijampole 158, 176; muz. 241 
Marijampoles aps. 36, 122, 162; r. 236 
Marisiunai 214 
Markiniatai, pkp. 15, 97 
Markueiai (Vilnius) 78, 80 
Maskva 12, 71, 73, 78, 97, 105, 121, 123-125, 

128, 129, 132, 133, 138, 140, 158, 160, 
169, 221, 223, 232, 236, 260, 290; muz. 
67, 69, 124, 131, 134, 160 

Maskvos gub. 105, 124 
Mastaieiai, plk. 106 
Mazgeliskis 236 
Mazurai, kp. 198 
Mazeikiai 121, 232; muz. 228, 232, 241 
Mazeikil! aps. 232; r. 21, 232; valse. 210 
Mazoji Azija 8, 160, 161 
Mazoji Lietuva 121 
Mazulonys, plk. 165, 166, 167, 173 
Medija 161 
Medingenai 143 
Medininkai, p. 51 
Medvegalis, plk. 94, 108, 180 
Meldiniai, skp. 245 
Merkine 212; pkp. 213; plk. 25, 177 
Merkys, u. 134, 135, 138 
Mesopotamija 8 
Mezionys, pkp. 132, 260, 297 
Mickonys, pkp. 123, 137, 138 
Mieiunai, pkp. 144, 146 
Mielenai, plk. 206, 208 
Mikalisk.iai, pkp. 30 
Mikuliskiai, pkp. 63 
Milanas, muz. 26 
Miliai 210 
Minskas 71, 112, 116, 125, 128, 260, 262 
Minsko aps. 88; gub. 28, 45, 47, 50, 57, 65, 

67, 70, 71, 89, 104, 129, 135; sritis 42 
MintauCiai, pkp. 108 
Mintauja 277- zr. Jelgava 
Myras, p. 51 
Miulhauzenas 275 
Miunchenas 115, 270, 278 
Mizeikiai, pkp. 272 
Mockaieiai, kp. 173, 194 
Mogiliovo gub. 129; sritis 76, 90 
Molainiai 241 
Molett! r. 108, 158, 199, 208, 245 
Montris 74 
Moskenai, plk. 150, 151, 153, 156, 157, 202, 206 

Mozurija 37 
Mseonovas 175 
Musa, u. 25, 32 

Nachuvas, kp. 16 
Naikiai 210 
Narkunai, gyv. 180; plk. 28, 29, 30, 108, 180 
Narunai, pkp. 108 
Nasrenai 93 
Naugardukas 17, 19, 63, 90 
Naugarduko vaivadija 263, 264, 266 
NaujamiesCio valse. 298 
Naujapilis, p. 213 
Naukaimis, plk. 150, 151, 157 
Nausodis 231 
Neapolis 10 
Neckaraimeris, kp. 223 
Negarba, plk. 104 
Nemaksei4 par. 94 
Nemeneines valse. 266 
Nemunaieio aps. 122 
Nemunas, u. 28, 35, 36, 37, 39, 40, 74, 90, 91, 

94, 112, 113, 115, 116, 130, 135, 138, 
198, 226, 275, 278, 297 

Nemunelio Radviliskis, pkp. 111 
Nemunelis, u. 67 
Neringos aps. 280 
Neris, u. 70, 71, 74, 75, 76, 127, 130, 133, 208 
Nesvyzius 51, 90 
Nevezis, u. 94 
Nevezninkai, pkp. 177, 178 
Nida 281; gyv. 268, 269 
Nikelai, kp. 214, 226, 229 
Niurvenai, plk. 145 
Nizegorodsko gub. 76 
Noeia 34, 35, 109, 133, 134; kp. 36, 39, 136, 

173; dv. 173 
Noeia, u. 135 
Noibrandeburgas 278, 279 
Nojenburgas 24 - zr. Nosatelis 
Noj-Rupinas 281 
Noreiopingas 237 
Norgelai, kp. 170, 194 
Norkiinai, pkp. 144, 146 
Norvegija 194, 277 
Nosatelis 24, 25 
Novgorodas 123 
Novgorodo gub. 115 
Novoaleksandrovsko aps. 141- zr. Zaras4 aps. 
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Obeliai, ez., kp. 37, 38, 40 
Obelija, plk. 207 
Obsrutai 202 
Oderis, u. 37, 282 
Odesa 123 
Oka, u. 173 
Olbija 124 
OIStinas - zr. AJensteinas 
Omskas 261 
Opanovcai 109 
Opole 262 
Opstainiai, plk. 186 
Orinjakas 202 
Orsa 260 
Oslas 194, 225; muz. 228 
Osova, pkp. 106 
OspedaleCis 277 
Osterode 278 
Ostrolenka 34 
Ozkabaliai 158, 159; skp. 164 

Pabaiskas 110 
Pabaltijys (Baltija) 14, 46, 89, 102, 103, 125, 

174, 189, 225, 227, 236, 238, 260, 272, 
279 

Pabare pkp. 137 
Pabariai, pkp. 297 
Paderbornas 281 
Padkaraliskiai, skp. 245 
Padniepre 95 
Padubysys, pkp. 179 
Padumble, pkp. 108 
Pajuoste 241 
Pakacine, plk. 206, 208 
Pakalniai, plk. 28, 29, 30 
Pakalniskiai 227 
Pakalniskiai (Panevezio r.), pkp. 100, 108, 

171, 173, 178 
Pakalniskiai (Kauno r.), skp. 180, 297 
Pakalniskiai (Radviliskio r.), kp. 164 
Pakapiai, kp. 245, 296 
Pakernavas, pkp. 39 
Pakevis 31 
Paklibakiai, kp. 119 
Pakrante 121 
Pakraugle, pkp. 265, 266 
Pakretuone, pkp. 169 
Pakruojis, dv. 24 
Pakruojo r. 26, 39, 163, 179, 211, 245, 249; 

valse. 210 
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Pakuonis, kp. 179 
Palanga 169, 219, 231, 232; plk. 45, 94 
Palemono kalnas (Seredzius) 37 
Palenke (Podlasie) 76, 113, 115 
Palieciai 210 
Palukne, pkp. 108 
Paluknys, kp. 116, 119 
Paiuse 165 
Pamanteikiai, kp. 246 
Pamarys 282 
Pamarnakis, pkp. 171 
Pamaskve 171 
Pamusiai, pkp. 109, 123, 136-138, 297 
Panemune 113, 236 
Panemunelis 110, 180 
Paneriai 236 
Panevezio aps. 109, 140, 141, 233, 298; r. 108, 

154, 158, 171, 178, 206, 230, 254 
PaneveZys 141,200, 233; muz. 218,228,233, 

241, 255, 295 
PaparCiai, kp. 80 
Papile, plk. 95 
Papiliai, kp. 208 
Papiskes, pkp. 213 
Papa kalnas (Liskiavos apyl.) 213 
Papravale, pkp. 167, 168, 169 
Paraisciai, pkp. 265 
Paryzius 67, 147, 175, 257; muz. 71 
Pasamane, pkp. 147 
Pasvalio r. 119, 198 
Pasvalys 25 
Pasiliai, kp. 241, 248 
Pastuva, skp. 208, 226, 229 
Pasusvys, kp. 180, 198, 208, 231; muz. 110, 

179 
Patumsaliai, skp. 119, 142, 143 
PaulaiCiai, kp. 214, 226, 229 
Paui-Narmundas 275 
Pavajuonis, pkp. 168, 169 
Pavekiai, pkp. 211 
Paversmys, pkp. 167, 169 
Pavyzinciai, pkp. 108 
Pazaislis 126, 227 
Pazarstis, pkp. 106, 107 
Pazelviai, plk. 208 
Pekelka, plk. 151, 157 
Peleniai, plk. 162 
Pelesa, u. 134, 135 
Pentiskiai, skp. 229 
Perkiino Sventinycia (Liskiava) 213 
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Persija 44, 54 
Persaukstis, pkp. 132 
Peterburgas - zr. Sankt Peterburgas 
Petrasiilm.) kapines (Kaunas) 196, 252 
Petrasiilnai, pll<. 147, 150, 151, 153, 156, 157, 227 
Petrkovas Tribunalskis 256 
PezaiCiai, kp. 278 
Pie tq Mrika 188 
Piktoziai, gynyb. itvirt. 274 
Pilenai, p. 94, 162 
Piliakalniai, plk. 162, 163 
Piliakalnis, pkp. 230 
Pilies kalnas (Kernave) 92 
Pilies kalnas (Trakai) 91 
Pilies kalnas (Vilnius) 40, 101, 163, 266, 267 
Plateliai 39, 110 
Plauciskiai, pkp. 164 
Plemborgas, dv. 110, 115, 116 
PleskuCiai, kp. 272, 273, 275, 276, 283 
Plikasis kalnas (Vilnius) 254 
Plikiskiai, pkp. 265 
Plinksiai, dv. 214 
Plockas 147 
Plunge 231; muz. 241 
Plunges r. 170, 198,211, 244, 245, 246 
Pociai, kp. 170, 194 
Podlasie - zr. Palenke 
Podole 13, 53, 81 
Podolskas 128 
Polese 174 
Polockas 70, 89 
Polocko gub. 106 
Polskij Jurjevas 256 
Poltavos sr. 92 
Pompeja 10, 38 
Poskaiciai, skp. 229, 248 
Poviazkovo kapines (Varsuva) 260 
Poznane 16, 60, 262; muz. 13 
Praha 73, 109, 121, 159, 256; muz. 71 
Prancilzij a 8, 10, 54, 147 
Prancilzkapiai (Pastuva) 226 
Priekule 121; kp. 274 
Prienq r. 107, 179 
Pripete, u. 127 
Prysmanciai, kp. 104, 105, 170, 186, 188, 189, 

194, 195 
Prilsija 14, 36, 51, 93, 94, 102, 174,267, 268, 

270,278,279,280,281,283,296,300 
Prilsq Yluva 14 
Pskovas47, 123,199,200,233 

Puckalaukis, pkp. 265 
Pumpenai, kp. 214 
Punios silas, pkp. 123 
Punskas 160 
Purvynai 247; kp. 226, 229 
Puvociai, st. 219, 250, 251 

Radeformvaldas 281 
Radikiai (Joniskio r.) 210 
Radikiai (Kauno r.), kp. 230 
Radiscius 213 
Radisiai, pkp. 144, 146 
Radiskis, skp. 246 
RadoskoviCiai 132 
Radviliskio r. 27, 164, 171, 233-235, 246 
Ragaines aps. 280 
Rageliai 143 
Raginenai pkp. 19, 25, 26, 27, 33, 67, 164, 

171, 174, 175, 202, 206, 241, 298; plk. 
19, 26, 171 

Rainiai, pkp. 142, 143 
RalovsCizna, pkp. 30 
Rambynas 161 
RamuCiai, kp. 274 
Raseiniai 21 , 89, 110, 121, 151; muz. 255 
Raseiniq aps. 32, 33, 126, 139, 140, 141; r. 

115, 116, 119, 157, 179,229,245 
RastJ kapines (Vilnius) 43, 91, 159 
Ratnycia, u. 40 
Raudondvaris 109 
Ravensbriukas 260 
Razai 235 
Rekete, kp. 230, 246, 252, 297 
Rekuciai, pkp. 167, 168, 169, 298 
Resketa 236 
Revelis 76 - zr. Talinas 
Riazane 12 
Rybiskes 236 
Ricieliai 212, 213; gyv. 213; muz. 214 
Ryga 13, 14, 85, 89, 95, 115, 120, 123, 127, 

133, 169, 189, 194, 225, 229, 230, 233, 
279; rnuz. 13, 110, 228 

Rirnaisiai, kp. 227, 230 
Ringuvenai, dv. 180 
Rinkseliai, pkp. 245 
Riomhildas 269, 270 
Risgorai, pkp. 75 
Ritcigas 268 
Rytq Prilsija (Rytprilsiai) 13, 14, 15, 127, 224, 

225, 229, 237, 247, 248, 264, 267, 268, 



320 

270-272, 275, 276, 278, 280-282, 296, 
300 

Rociske, plk. 156 
Rodunes r. 34, 133, 136 
Rogaciovas, pkp. 35, 95 
Rokantiskes, p. 265, 267; pkp. 88, 89, 257 
Rokiskio aps. 29, 227; r. 30, 146, 147, 157, 

179, 180, 208, 230 
Rokiskis, muz. 241, 254 
Roma 9, 10, 11, 20, 30, 54, 59, 65, 142, 151, 

248, 268 
Romaini4 kapines (Kaunas) 234 
Romuva 84, 127, 223 
Rotuses aikste (Kaunas) 294 
Rozalimas, pkp. 25 
Rubezninkai 143 
Rubokai, kp. 271, 273 
RudaiCiai, kp. 88, 246, 297 
Rudamina, plk. 181 
Rudininkai 39 
Rudiskiai 143, 210 
Rudnia, gyv. 109, 135 
Rumbonys, plk. 106, 113 
Ruseiniai, kp. 245 
Rusia 46-50, 52, 55, 67, 71-73, 76, 135, 138 
Rusija 7, 11-13, 15, 21, 26, 34, 43, 44, 53, 56-

61, 65, 69, 80, 83, 85, 89, 97-99, 104, 
106, 109, 111, 115, 120, 122- 126, 128, 
129, 165, 166, 168, 170-177, 181, 196, 
199, 204, 221, 232, 233, 243, 248, 256, 
260,272,284,290,295,299 

Riisys, pylimas (Daugilis) 38 
Rusne 35 
Rusca Plascyzna kp. 20 
Ruspelkiai, kp . 275, 283 

Sachara 11 
Sakuociai, kp. 147 
Sakuteliai, skp. 273 
Salakas, pkp. 140 
Salantai 244; plk. 94 
Salos 232 
Samantonys, gyv. 244, 246, 250 
Samboras 257 
Sandariskiai, pkp. 67 
Sandomiezas 20, 260 
Sandrausiske, pkp. 245 
Sankt Peterburgas (Leningradas) 12, 22, 25, 

27,32,34,42,43,54,57,65, 77, 78,95, 
97,98, 105,115,117,120,121,122,123, 
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128,140,151,163,164,165,166,168,169, 
171,172,195,223,233,262,290,296; muz. 
11,27,67,69, 111, 134,166,171 

Sarema, sala 88 
Sargenai, kp. 226, 227, 230, 249, 297 
Sausiai, pkp. 265, 297 · 
Seda 141 
Seinai 181 
Seirijai 176 
Senasis Liubekas 281 
Senieji Maceliai, pkp. 263, 265 
Senkai, plk. 94; kp. 170, 246, 297 
Senkonys, skp. 248 
Senoji Riazane, plk. 12 
Seredzius 117; kp. 226, 229; plk. 37 
Sibiras 11, 52, 111 
Sidabriai 234 
Siesikai, dv. 109, 110; p. 26 
Siraiciai 142, 143 
Skaistasilis, pkp. 30 
Skandinavija 20, 43, 44, 48, 53, 54, 56, 61, 62, 

74, 83, 88, 102, 104, 260 
Skaruliai, st. 250 
Skazdubas, pkp. 106 
Skineikiai, pkp. 248 
Skit4 Neapolis 124 
Skomantai, kp. 170, 194 
Skrebiskis, pkp. 179 
Skrobatiskis 110 
Skuburle, plk. 108 
Skuodo r. 39, 95, 189, 195, 198, 238 
Skverbai, pkp. 171 
Slabadele, pkp. 123 
Slapiski4 smelynas (Liskiavos apyl.) 213 
Slivinas, dv. 76 
Sluckas 51 
Smilgeliai, kp. 198 
Smolensko kapines (Sankt Peterburgas) 172 
Smolgava 90 
Smorgoniai, pkp. 97 
Snaigupe, pkp. 213 
Solvycegodskas 171 
Sremas 16 
Stablackas, pkp. 14 
Staciiinai, kp. 249, 250 
Stagiai, plk. 94 
Staneliai, plk. 231 
Stanislavovas 261 
Stasiiinai, pkp. 108 
Steinsburg 270 
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Stokholmas 14, 43, 84, 131, 189, 193,234, 237, 
261, 262, 272; rnuz. 53, 86, 193 

Stolbcai 90 
Stragnai, kp. 274, 278 
Stn~va, u. 16, 17 
Striupiai 212 
Sudeikiai 179 
Sudota, pkp. 260, 261, 297 
Sungailiskis, plk. 31 
Suomija 34, 42, 43, 111, 137, 264 
Survilai 120 
Sutra 176 
Suvalkai 106, 176 
Suvalkija 106, 236 
Suvalkq gub. 107, 121, 177, 178 
Suzdale 12 
Svaronys 221 
Svedasai 32, 293; skp. 164, 296 
Svidrai, st. 250 
Svislocius 82 
Svistalas 281 

Saka,u. 164 
Sakaliai (Sakele), pkp. 179 
Sakarva, pkp. 166 
Sakiai, rnuz. 255 
Sakiq r. 212 
Salcininkq r. 39, 133, 137, 265 
Sanciai (Kaunas) 218, 228 
Sarke, kp. 238 
Sateik:iai, kp. 170, 246 
Sateikiq RiidaiCiai, kp. 147 
Satrija, plk. 32, 33, 34, 94, 180 
Sciorsai, dv. 80 
Seduvos r. 298 
Seirnyniskeliai, skp. 164, 298 
Seirnyniskiai, pkp. 27, 29, 31; plk. 31 
Sernai, kp. 121, 271, 272, 283; pylirnas 272 
Siaudine 143 
Siauliai 141, 143, 209,221,234, 240; rnuz. 145, 

146, 209, 210, 211, 218, 228, 234, 235, 
238- 240, 253-255, 287, 292 

Siauliq aps. 32, 33, 140, 141; r. 26, 34, 108, 
119, 157, 164, 180, 211, 235 

Siaurai, dv. 34, 35, 39; kp. 40; rnuz. 39, 40 
Siaures Arnerika 44 
Silales r. 21, 108 
Silelis, plk. 198 
Si!enai, skp. 265 
Silute 234, 241, 296; dv. 271, 276, 277; 

rnuz. 276, 277 
Silutes aps. 277, 280; r. 39, 90, 170, 186, 229, 

231, 272, 273, 274, 276, 277, 278 
Sirnoniai, plk. 25 
Sirvintq r. 41, 55, 76, 89, 92, 245, 265 
Skleriai 237 
Slaziai, pkp. 273, 275 
Slienava, kp . 198 
Slionskas 261 
Sukioniai, kp. 211 
Svarcachas 188 
Svedija 14, 42, 43, 46, 48, 52, 85, 86, 175, 190, 

193,209,233,234,237,261 
Sveicarai, pkp. 132 
Sveicarija 9, 10, 24, 25, 60, 74, 92, 147 
Sveksna, dv. 89, 126; pkp. 28, 62, 90, 295 
Svencionys 32, 89, 121 
Svencioniq aps. 265, 297; r. 81, 132, 167, 168, 

169, 260; valse. 151 
Svendubre,pkp. 35,40 
Svento rniskas, pkp. 81 
Sventoji 231 
Sventoji, u. 25, 37, 53, 208 
Svobiskis 110 

Tadaravas, pkp. 31 
Taikiinai, skp. 229 
Talinas (Revelis) 76, 85, 109, 238 
TarasCia 138 
Tardenua 259 
Tartu 13, 60, 74, 85, 102, 219, 229, 235, 237; 

rnuz. 110, 228 
Tartur. 238 
Taurages r. 186, 273 
Tauragnai 46, 179 
Taurakalnis (Krastai), skp. 164, 296 
Taurapilis, pkp. 179, 185 
Tbilisis 123 
Teleiciai, skp. 163 
Te!Siai 88, 141, 142; rnuz. 228, 231, 241, 255, 

287,296 
Te!Siq aps. 21, 34, 123, 126, 139, 140, 143, 

144, 145, 147, 170, 287; r. 33, 119, 142, 
143, 236, 289 

Teme, u. 103, 104 
Teraspolis 92 
Tilze 34, 270, 275 
Tilzes aps. 280 
Tinteliai, plk. 146 
Tirrn iinai 199 
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Titvydiske, skp. 119 
Tiubingenas 251, 279 
Tiumene 171 
Tolisiai, pkp. 119 
Torbinas 115 
Torune 256, 261, 262 
Trakai39, 266; p. 51, 54, 63, 79, 86, 91,100, 

123, 134, 137, 294; plk. 25 
Trakija 161 
Trako laukas (Liskiavos apyl.) 213 
1Iakqaps. 39, 78,81, 109,122,126,133,135, 

138; r. 55, 62, 81, 123, 229, 245, 247, 
265, 297 

1Iipole 172 
Triras 281 
Troja 160 
Trumpq aps. 162 
TSRS 188, 232, 244, 252, 255 
Tubausiai, kp. 246, 297 
Turkija 28 
Tvere 123 
TvereCius, pkp. 132 

Uceeas 69 
Ukmerge 17, 19, 38, 41, 57, 95, 109, 221; muz. 

241, 253; p. 203; plk. 25, 31, 203 
Ukmerges aps. 39, 63, 109, 140, 221; par. 37, 

38;r. 109,206,208,221, 243,246 
Ukraina 24, 36, 80, 82, 92, 138, 257, 261 
Ola, u. 63, 134, 135 
Uogueiai, kp. 211 
UoguCiai, skp. 212 
Upyte,kp. 219,228, 241,248,254,298;plk. 25 
Upsala 229, 234; muz. 53 
Uralas 102 
Urneziai, skp. 229 
USaeis, pkp. 31 
Utena 28, 29, 31, 53, 63, 180, 232; muz. 27, 

232, 240,241, 255;p. 94;pkp. 30 
Utenos aps. 232; r. 27, 30, 38, 39, 107, 108, 

180, 199, 209, 232 
Ufuemune 100, 106, 130, 176, 177, 178, 207, 296 
UZpaliai 110, 209, 232; pkp. 27, 30 
Uzusiliai, skp. 246 
UZ¥entis 143 

Vabalninkas, kp . 214 
Vaiguva 31 
Vaineikiai, pkp. 29, 30, 227, 230 
Vaitiekunai, pkp. 246 
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Vaitkuskis 19, 109 
Vajuonis, eZ. 166, 167, 168 
Valdau 275 
Varapniskes, pkp. 108 
Varena 39 
Varenos r. 40, 81, 123, 133, 137, 176, 236, 

297 
Varliskes, pkp. 123 
Varna 159 
Varniai 95 
Varsuva 15, 20, 24, 41, 70, 82, 92, 93, 95, 105, 

106, 109, 110, 112, 113, 115, 135, 147, 
148, 154, 175, 176, 256, 257, 259, 260, 
262, 266; rnuz. 13, 111, 112, 178,266 

.Vaduvos gub. 105 
Varupiai, pkp. 106 
Varviske 212 
Veirnaras 269 
Velikuskes, plk. 204, 206, 208, 219, 228, 249, 

298 
Veliuona 63, 74, 108, 109, 259, 297; p. 203; 

plk. 25 , 88, 150, 152, 153, 156, 157 
Veliuonos valse. 21 
Yendelis, kp. 234 
Venecija 46, 54 
Vengrija 261 
Venta, u. 25, 33, 34 
Vente 268 
Verkiai, kp. 41, 53 
Verseka, pkp. 137, 138 
Yerseka, u. 134 
VersekeJe, pkp. 137, 138 
Versupka (Vilnius) 78, 81 
Versvai, kp. 219, 225, 226, 227, 228, 230, 245, 

249 
Yezuvijus 10 
Yezaieiai, kp. 271, 272, 277, 278 
Viatka 172 
Viatkos gub. 172 
Vidiskiai 179; skp. 246 
Vidurzernio jura 144, 260 
Viedzmos muras (Liskiava) 213 
Vieksniai, kp. 170, 210 
Vieksniq valse. 210 
Viena 121, 159 
Vidvile, kp. 198 
Vievis, pkp. 123 
Vigotka, plk. 157 
Vilaubis 169 
Vileikos aps. 61; valse. 263 
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Vileniovas 74 
Viljandis 102 
Vilkaviskio aps. 162; r. 158, 163, 164 
Vilkaviskis, muz. 255 
Vilkiautinis, pkp. 176, 213 
Vilkyciai, kp. 272, 273, 275, 276 
Vilkonys, pkp. 137 
Vilnele, u. 39, 132 
Vilniaus aps . 75, 78, 81, 265; gub. 28, 47, 50, 

57, 65, 77, 81, 89, 104, 121, 129, 130, 
134, 135, 151, 173; vaivadija 92, 263, 
264, 266; krastas 15, 105, 181, 204, 220, 
224, 237, 255, 256, 258, 259, 260, 262, 
265,267;r.39, 75,91, 108,109, 132,265 

Vilnius 19-22, 24, 25, 31, 34, 35, 41-44, 48, 
53-71,73,76- 85,88-93,95-97,99-102, 
105, 107, 108, 109, 115, 117, 123-129, 
131-136, 138, 141, 142, 144, 153, 154, 
156-159, 163-165, 169, 172- 174, 176, 
179, 180, 184, 187, 195, 202, 204, 221-
223, 227, 232, 234-237, 242, 243, 247, 
249, 251, 253-258, 260, 261, 263- 267, 
287,288,290,293,295;muz. 13, 17,39, 
43,55- 64,66-70,75,78, 79,85,88,90, 
91,96, 100,125,131,132, 134,135, 181 , 
182, 227, 234, 236, 253-256, 259, 261-
263,266,287;p.26,40,58, 79, 100,101, 
108, 111, 127, 137, 203, 254, 264, 288, 
292, 295; plk. 203, 288 

Virsupys (Vilnius) - zr. Versupka 
Virvyte, u. 239 
Visaginas, pkp. 147 
Visbadenas 233 
Visdergiai, pkp. 109, 119, 120 
VisinCia, u. 39 
Viskiautai, pkp. 279 
Vyskupiskiai, plk. 150 
Vysla, u. 174, 175, 278, 282 
Vysnyno laukas (Liskiavos apyl.) 213 
Vysni4 kalnas (Bijotai) 22 
Vitebskas 104, 125 
Vitebsko gub. 28, 129, 135; sritis 32 
Vitkunai, plk. 31 
Vladimiras 12, 123 
Vladimiro gub. 124 
Vokietija 10, 14, 15, 51, 56, 82, 102, 128, 139, 

102, 147, 154, 181, 184, 221, 222, 223, 
225, 229, 233, 243, 255, 267, 269, 270, 
272, 277, 278, 279, 280, 281 

Volia Koritnicka 256 
Volyne 13, 52, 82, 125 
Vorenai, plk. 150, 154, 156, 158 
Vorkuta 243 
Vorondas 176 
Voruta, p. 156 
Vosgdiai, plk. 206, 208 
Voterberis 235 
Vroclavas (Breslau) 261, 262, 268, 299 

Zagrebas 121 
Zakiskiai 210 
Zakopane 141 
Zalcburgas, kp. 71 
Zaluce 90 
Zamosce 112 
Zapyskis 126 
Zarasq aps. 140, 141; r. 140, 208, 239 
Zasvyriai, pkp. 15 
Zykovas, kp. 74 
Zubiskiai, kp. 173 

Zalimai 184 
Zecpospolita 57 
Zeimena, ez. 173 
:Zeimenys, ez. 167 
ZemaiCiq Kalvarija 95 
Zemaitija (Zemaiciai) 21, 32, 44, 46-48, 53, 

84, 93-95, 104, 109, 118, 120, 121, 142, 
143, 145, 149, 154- 158, 179, 197, 231, 
236,239,251,282,287,293,298,299 

Zemaitkiemis 188 
Zemale 232 
Zemales par. 21 
Zemutine pilis (Vilnius) 254 
Zeneva 82 
:Zenevos ez. 74 
Ziemgala 38, 55, 144, 146 
Ziezmariai 63 
Zingiai, pkp. 265 
Ziogq kalnas (Paulaiciai) 226 
Zyva Voda, pkp. 106 
Zvirbliai, pkp. 257 

Rodykl~ sudani Tomas BARANAUSKAS 
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