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Archeologus ir visus besidomincius archeologija 
pasieke Vilniaus universiteto docento (dabar ir Kultii.ros 
paveldo departamento direktoriaus) Albino Ktmceviciaus 
knyga , Lietuvos viduramziq archeologija". Pirmct kartct 
Lietuvos archeologij os istorij oje atskiru leidiniu 
pristatoma materialine kultii.ra epochos, kuri iki tol buvo 
tyrinejarna tik tam tikrais aspektais. ISkart reikia pasakyti, 
kad A. Kuncevicius nesieke pateikti issamaus viduramziq 
laikotarpio archeologines medziagos vaizdo. Kaip jis pats 
sake 2005 m. lapkricio 24 d. Vilniuje Rasytojq sqjungos 
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namuose vykusiame knygos pristatyme, sis darbas atsirado 
i vienct vietct sudejus universitete jo skaitytus vidurarn:lil! 
archeologijos kursus. Leidinys orientuotas i masini 
skaitytojq_, nors kartu islaikomas ir mokslinis knygos 
stilius: profesionalus pasakojimas, nuorodos, santrauka 
angll! kalba, literatii.ros sctrasas, tekstas recenzuotas. Knyga 
iliustruota kruopsciai parinktomis 49 spalvotomis ir 
keliomis nespalvotomis iliustracijomis is Vilniaus, 
Kernaves, Trakq, Sen~q Trakl!, Seredziaus, Medininkt! 
bei kit!! Lietuvos viet!!. 
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PIRMOJI KNYGA APIE LIETUVOS VlDURAMZI\) ARCHEOLOGIJA 

Sioje knygoje nuosekliai apzvelgiama pagrindine 
viduramziq archeologijos problematika. Pradeta nuo 
esminio klausimo : ,kas yra Lietuvos viduramziq 
archeologija" (p. 11 - tai kartu ir skyriaus pavadinimas), 
taCiau atsakyti i si paprast<t, kaip kad atrodo is pirmo 
zvilgsnio, klausim::Jc. nera taip paprasta. Viduramzi~ 
terminas, nepaisant jo visuotinio vartojimo Vakarq 
Europos istorijoje, iki siol nepaplit~ts tarp Lietuvos 
istorila.t, nors nuolat deklaruojama mokslq integracija i 
europini kontekst::J,.. Lietuvoje viduramzi~ archeologijos 
terminas pradetas vartoti tik paskutiniame XX a. 
desimtmetyje (prie jo populiarinimo nemaZai prisidejo ir 
pats A. KunceviCius ). Iki siol tebediskutuoj ama ir viduraffiZiq 
epochos chronologine apreptis. A. KunceviCiaus knygoje
tai XIII - XVI a. pirrnoji puse (p. 18). Sios apzvalgos 
autorius laikosi kiek kitokios nuomones apie viduraillZiq 
pabaig::J,.Lietuvoje, taCiau sio klausimo Cia neketina svarstyti. 
Visa Lietuvos archeolegijes periedizacija, nepaisant vise 
jos s::J,.lygiskume, tebera galutinai neisdiskutueta. 
Pateikdamas gana daug pavyzdziq apie viduramziq 
archeelegijes ir jai prilyginamq ar artimq terminq vartejirn::J,. 
kitese Eurepes salyse, A. Kuncevicius tarsi skatina tolesn~t 
diskusij::J,. siue klausimu. Pastebeti galima nebent vien::J,. 
dalyk::J,.. Matyt, vien redakciniu susitarimu knygeje zedis 
viduramz iai rasomas is mazesies raides, tue tarsi 
sumenkinant paCi::J,_ epech<t, ners kalbininkai tai aiskina 
rasytine tradicija. Lietuviq kalbeje zedis viduramziai dar 
nue tarybini'4. laikq turi kazkeki zeminanti atspalvi, 
pazymetas regrese ar tamsume zenklu, ir su tekia 
nuostata neisvengiamai tenka taikytis. Nieke panasaus 
A. Kunceviciaus knyga neteigia, taCiau maZiau isprususiam 
skaitytejui panasiq asociacijq gali kilti. Tiesa, pratarmeje 
(p. 7) rasema: ,Vakarq Eurepes isteriniai laikai susij~t su 
viduramziq epecha ir tedel tekie archeeloginiai tyrimai 
vadinami ViduraffiZiq archeelegija". 

Detaliai, taciau saikingai, nenukrypstant i 
smulkmeniskumus, atskirame skyriuje apibudinami 
vidurarnZiq archeelegijes tyrinejimai, prasidej~t dar XIX a. 
viduryje ir siandien sudarantys nemaz::J,_ dali visq 
archeologijos tyrimq. Tolesnis medziages destymas 
knygoje organizuotas pagal pagrindines archeelegijos 
paminklq rusis (pilys, miestai, kulte ir laidojimo 
paminklai) bei materines kulmros grupes (medine statyba, 
ginklai, stiklas, keramika). Medines pilys (jq didzil:\.i::Jc. dali 
sudaro velyvieji piliakalniai) ir negausios mfuines pilys 
yra bene geriausiai pazistama aptariames epeches 
archeologijos paminklq rusis. Cia reikia pastebeti, kad ir 
pats knygos autorius yra mfuinitt piliq specialistas, pats 
tyrinej~ts ne vien::Jc. is jq, tad ir bendras vaizdas susidaro 

gana issamus. Auterius taip susizavi siemis pilimis, kad 
pats nepastebedamas perzengia savo paties nusibreztas 
chrenelegines ribas, pasakeoamas apie XVI a. pabaiges -
XVII a. pilis (p. 62-65) . Tac'i.au tai padaryta taip sklandZiai 
ir graksCiai, kad, ke gero, iseje visam darbui tik i naud::J,.. 
Tue tarpu miestq pradzies ieskema ikiisterinese 
epochose. Cia isskiriamas ,pirmasis miestq fermavimosi 
etapas- pretemiestai arba neagrarinie tipo, dideli, 
aplinkini regien::Jc. itakejusies seneves gyvenvietes, kuriq 
didziesies dalies gyventejq verslas diferencijuoti amatai 
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ir prekyba, rytinese Baltijos jures pakrantese susiformavo 
X- XII a." (p. 71). Tolesni miestq formavimosi etapai 
jau susij~t su valstybes raida, atskleidziami per Vilniaus, 
Kemaves, Trakq, Kaune archeelogin~tmedZiag::J,.. Kitqmiestq 
ir miesteliq archeoleginiai tyrinejimai (L. KvizikeviCiaus 
duomenimis, jlt iki 2000 m. vykdyta 64) viduramziq 
laikotarpie medziages pateike labai maza1. 
Problematiska lieka kulte paminklq grupe. Sie 
paminklai skiriami i pagonisk::J,.sias kulto vietas ir 
katalikiskas baznycias. Tarp pirmttiq kazkodel patenka 
Mindaugo katedra Vilniuje (p. 94-97), kuri neabejotinai 
yra krikscioniskas statinys (A. Kuncevicius Cia isreiskia 
atsargias abejones del jes chrenolegijes). Pakankamai 
placiai nusvieciami viduramziq epechos laidoj ime 
paminklai: tiek degintiniai, tiek ir griautiniai kapinynai. 
Ners turima medziaga ir cia gana ivairi, bendras 
laidejimo papreciq kaites vaizdas susidare gana aiskus 
ir isteriskai motyvuotas . 

Viduramziq materialines kulruros liekanq studijos 
A . Kunceviciaus knygoje apsiriboja keliomis 
pagrindinemis jq grupemis . Tai nuleme labai 
nevienedas jll istirtumas ir turimos medziagos kiekis. 
Knygoje atsisakyta platesniq vienetiniq ar negausiq 
radiniq grupiq apibudinime , kencentruojantis i 
budingiausi::J,. medziag::J,.. N ors medines statybos liekanos 
del medziagos islikimo specifikes nera tekies budinges, 
taciau butent mediniai pastatai sudare abseliucill_ 
Lietuves viduramziq statiniq daugum::J,.. Neapibudinti 
jq ners ir nedideliu skyreliu (p. 119- 123) buvo 
neimanoma. Ginklai, papuesalai, net stiklas yra 
pakankamai reprezentatyvus epochos dirbiniai , 
kuriems knygoje irgi paskirta vietes . Kiek nustebina 
A. Kunceviciaus ryztas imtis aptarti keramik<t, zinant 
beveik nesuskaiciuojamus jos kiekius ir itin menk::J,. 
istirtume lygi (G. Vaitkeviciaus ir J. Poskienes darbai ; 
pastarasis nuredytas tik literatUres S::J,_rase). TaCiau siame 
skyre1yje suradus gana issamq ir graziai iliustruotll_ 
kokliq apibudinimll_ (p . l46-153) nuostaba prapuola: 
A. KunceviCius sill_ dirbiniq rusi gerai ismano, 1993 m. 
apgyne daktaro disertacijll. apie Vilniaus zemutines 
pilies keklius. Is geldiniq dirbiniq knygoje ap2velgti 
zemdirbystes, dailides ir staliaus irankiai, taip pat 
kazkodel prie jq - mediniai dirbiniai (matyt, kaip 
predukcija). Knyga, kaip ir dera meksliniam darbui, 
uzbaigiama isvadomis, kurios nera paprasta viso teksto 
santrauka. Tue tarpu pati santrauka anglq kalba, rodos, 
likusi be geros jos puses - lyginant su lietuvisku tekstu 
baigiasi kulte paminklq apibudinimu. Salia issamaus 
literatures Sll_rase itin kukliai atredo saltiniq S::J,_raselis 
(ves 10 pezicijq) . Diduma archeeloginiq saltiniq 
(pirmiausia rasytines viduramziq archeoleginiq 
paminkll! tyrimq ataskaites) like UZ sio Sll_rase ribq. 

Lietuves viduramziq archeologija yra savotiskas 
ateities mokslas, slepiantis dar daug idomiq atradimq. 
A. Kuncevicius savo knygeje kilsteleje uzdangll_ nue kai 
kuritt is jl!, skaitytejui pateikdamas issamesni ir vientisesni 
prabegusies epeches, kurioje Lietuva buvo ,nue jfuos iki 
jfues", vaizd::J,.. Gal nue siel viduramziai Lietuvai nebebus 
tekie telimi ir svetimi? 
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