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Siais metais prof. habil. dr. Vladas Zulkus pazymejo
dvi grazias datas - 60 metll gyvenimo ir 30 metll
archeologines veiklos sukaktis. Tokill jubiliejll proga
vertetll nusviesti visq_ profesoriaus tyrinejimll eigq_ bei
rezultatus, taciau tam reiket\l daug spaudos lank\l. Sio
straipsnio apimtis leidzia akcentuoti tik kai kurias jo
tyrinejimll kryptis bei atliktus darbus.
Pirma, k'l reiketl.l pabreZti kalbant apie V. Zulk\l kaip
archeolog'l, tai jo tytinetl.l objekt\l chronologin~ tipologin~
ivairov~. Jo tyrineti senkapiai apima laikotarpi nuo
viduriniojo gelezies amziaus (Slengiai (Klaipedos r.),
Palanga) iki velJ'Vllill viduramzill ar net naujl)jll amZill
(Zemaicill kalnelis, Naglio kalnas, Palanga). Tyrineta
nemazai gelezies am:liaus gyvenvieCill ir piliakalnill (Palanga,
Laistai, Purmaliai ir kt.). Prof. Zulkus gali didziuotis
ispudingais Klaipedos, Sventosios, Platelill ir kit\l miest\l ir
miestelill tyrinejimll rezultatais. Taigi, isarta gili vaga ir semtill
miest\l tyrinejirnll srityje. Pastaraisiais metais profesmius savo
mokslinius interesus praplete tytinedamas ir ftksuodamas
povandenines archeologijos objektus (Platelill ezere, Baltijos
juroje). Svarbu pabrezti ir tai, kad dauguma jo tyrimll
publikuoti- is viso 95 straipsniai ir 5 monograftjos.
ldemiau noretllsi pazvelgti i vieno svarbiausio,
pirmojo jo kaip archeologo biografijoje objekto Klaipedos piliavietes - tyrimus, kuriuos tuomet dar mazai
zinomas archeologas pradejo. 1975 m. ir t~sia iki siol. Per
Si laikotarpi istirta beveik visa siaurine piliavietes dalis,
Frydrico ir Karlo poternos, surinkti keli tilkstanciai
eksponatq, istirti kultilriniai sluoksniai pradedant XIV a.
ir baigiant XVIII a. pities liekanomis.
Klaipedos piliavietes tyrimll rezultatai apibendrinti dviejose
monograftjose, moksliniuose straipsniuose. Prof. V. Zulkaus
atlikti pi1iavietes ir senamiescio tyrimai leido atkurti
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argumentuot'l_ tiek pities, tiek senarniesCio raidos modeli, pities
ir rniesto s'l_veikos istorij<l_. Reiketl.l pabreZti, kad Klaipedos
piliavietes ir senarniescio archeologiniai tytimai radikaliai
pakeite ankstesni istofikll ir architekt\l isivaizduojam'l_ Klaipedos
raidos modeli., ypac jo vidurarn:lill etaP'l_. ISskirt:i keli pities
raidos etapai, paaiskejo, kad tik XV a. pab. - XVI a. pr. rniestas
ir pitis sukilre t'l_ mbanistin~ strukttllq, kuri isliko iki siol.
Deja, i1gus metus vykdyti piliavietes archeologiniai
tyrimai neatskleide seniausio XIII - XIV a. pirmos puses
istorijos etapo. Tiesiog sio laikotarpio pities liekanll ko1
kas nerasta. V. Zulkus iskele prielaid'l, kad pirmoji medine
(1252 m.) ir netmkus j'l. pakeitusi mfuine pilis turet\l bilti
1okalizuojama toliau i pietl.l pus~ nuo tyrinetos siarnines
pi1iavietes vietos. Ankstyviausios aptiktos priespilio Vart\l
ir medinio uzstatymo 1iekanos, esanCios dabartines
piliavietes siaurines dalies apatiniame horizonte, yra
datuojamos XIV a. vidmiu. Tik pacioje XIV a. pab. -XV a.
Cia, t. y. tyrinetoje siaurineje piliavietes dalyje pradeda
formuotis mfrrines pi1ies sistema, kmi veliau dar kelis kartus
rekonstruota statant bastejinio ir bastijoninio tipo pilis.
Archeologiniai tyrimai, sill duomem1 koreliacija su
rasytiniais saltiniais, publikacijll duomenimis , pities
planais leido V. Zulkui ne tik atkurti pities raidos etapus,
bet ir kartu su architektu S. Manomaiciu pateikti
patikimas ir detalias XV- XVll a. pities rekonstrukcijas.
Reikia pazymeti dar vienos pities tyrimus, kuriems
vadovauja prof. Zulkus . Panaudojant tradicines ir
povandenines archeologijos metodus jau kelis sezonus
tyrinejama Platelill ezere esanti Pities sala, km aptiktos XIV a.
pab. -XVI a. pities liekanos. Naudojant povandenines
archeologijos metodus istirtas ir apmatuotas to paties
laikotarpio ti1tas, kmis vede is Platelill rniestelio i pili.
Taigi, prof. V. Zulkaus 30 met\l archeologineje veikloje
pilill tyrimai uzima isskirtin~ viet'l, 0 gauti rezultatai
pagristai 1eidzia ji tituluoti vienu kompetentingiausill pilill
tyreju Lietuvoje.
Naujausioje monografijoje, skirtoje viduramzill
Klaipedai, savo tyrimus V. Zulkus apibildino kaip darbq_
,stengiantis klijuoti laiko issaugotas sukes, pagauti senosios
Klaipedos dvasios seseli". Si alegorini teigini drq_siai galirna
pakoreguoti- per 30 archeo1ogines veiklos met\lprofesoriui
pavyko ne tik pagauti senosios istorijos dvasiq_, bet ir
suklijuoti ne vienq_puod'l, t. y., inesti did eli in deli i Klaipedos
ir visos Lietuvos priesistores tyt·inejimus.
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