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Lietuva pagristai vadinama piliakalni11 krastu. Sios 
nedideles valstybes teritorijoje 78,5m2 plotui tenka vienas 
piliakalnis. Tai beveik dvigubai daugiau negu 
kaimynineje Latvijoje, kur apie 380 piliakalni11, ir 
keturgubai daugiau negu Estijoje. Kur kas didesneje 
Baltarusijoje piliakalni11 priskaiciuojama beveik tiek pat, 
kiek Lietuvoje. Pradeti irengineti dar II- I tiikstantmecill 
pries Krist11 sanduroje piliakalniai tapo pagrindiniu 
gyvenvieci11 tipu I tiikst. pr. Kr., buvo placiai naudojami 
velesniais laikais - senajame ir viduriniajame gelezies 
amziuose. Kito j11 funkcine paskirtis, tobulejo 
itvirtinimai, pradeta kurti istisa gynybine sistema, 
atsirado gerai itvirtin11t kompleks11 is keli1t piliakalni11. 
XIII - XIV a. piliakalniuose irengtos medines pilys 
atlaike kryziuoci11 agresij'l, padejo issilaikyti ir suklesteti 
Lietuvos Didziajai Kunigaikstys tei . Paskutiniai 
velyviausi piliakalniai naHdoti dar XV a. pradzioje. 
Lietuvos piliakalniai - neatsiejamas mus11 krastovaizd.Zio 
elementas - anksti atkreipe tyrej11 bei paminkl11 
registratori11 demesi. Tad gal neatsitiktinai pirmoji 
lietuviskai parasyta archeologine knygele yra Juozapo 
Radziukyno ,Suvalklt redybos pilekalniai su zemelapiu" -
suregistruo11t ir kartografuo11t36 Uznemunes piliakalni11 
S'lvadas (Radziukynas, 1909) . Deramas demesys 
piliakalniams buvo skiriamas Fiodoro Pokrovskio, Petro 
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Tarasenkos Lietuvos archeologijos zemelapiuose -
paminkl1t sctvaduose. Pastarasis autorius , be 
piliakalniams skirtos apybraizos (Tarasenka, 1956), buvo 
suman~s isleisti visos Lietuvos piliakalni11 sctvadct su 
kartografiniais planais, taciau sovietines okupacijos 
metais tai buvo sunkiai ivykdoma uzduotis. Sio didelio 
sumanymo fragmentas pateko i skaitytoj11 rankas jau po 
autoriaus mirties nepriklausomyb~ atgavusioje Lietuvoje 
(Tarasenka, 1997). Sovie11t Lietuvos piliakalni11 atlasas taip 
pat pasirode gerokai apkarpytas, su netikslumais, be butmos 
kartografines medziagos, su sctmoningai iskraipytais 
zemelapiais (Lietuvos TSR archeologijos ... , 1975). 

2005 m. skaitytojams pateiktas tritomis Lietuvos 
piliakalni11 atlasas (Lietuvos piliakalniai ... , 2005). Tai 
visais atzvilgiais unikalus, auksCiausio i_vertinimo vertas 
projektas, realizuotas per nepaprastai trumpet laikct. Cia 
didziulis nuopelnas tenka nenuilstamam piliakalni11 
tyrinetojui dr. Gintautui Zabielai. Sis archeologas dar 
studij11 metais domejosi tokiais paminklais, tyrinejo 
nemazai piliakalni11, veliau isleido monografijct apie 
medines Lietuvos pilis (Zabiela, 1995). Antras is atlaso 
sudarytojas archeologas Zenonas Baubonis jau daugeli 
metll sekmllgai realizuoja moksline bei inzinerine prasme 
nepaprastai sudetingct griuvanci11 piliakalni11 apsaugos, 
stabilizavimo bei atkfuimo projekt'l, neturinti analog11 
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Europoje. Unikalu ir tai, kad atlaso sudarytojai patys 
aplanke apie 1000 archeologijos pamink!tt, atlasui 
profesionaliai atrinko 824 Lietuvos piliakalnius. 

Naujojo veikalo pasirodymas bunt. neimanomas be 
labai nuosirdzios Krasto apsaugos ministerijos paramos. 
KAM leidykla puikiai atliko sudetingo leidinio 
maketavimo, redagavimo darb<~:, isleido tris puikios 
menines kokybes atlaso knygas. Padedant karo aviacijai, 
gauta daugybe aerofotonuotraukl.t. Darniam solidzios 
redakcines kolegijos kolektyvui vadovavo plk. ltn. Jonas 
Gecas, KAM patarejas. 

Piliakalnil! atlaso struktura labai logiska, juo patogu 
naudotis . Pateikiami duomenys apie visus 824 
piliakalnius - jl! tikslios geografines koordinates , 
iskarpos is topografinil! zemelapil!, smulkus beveik 
puses piliakalnil!planai su izohipsemis, daug kokybiskl! 
fotonuotraukl! . Vienos nuotraukos yra dabartines, 
fiksuojancios piliakalnius musl! dienomis, kitos 
archyvines - su piliakalnil! vaizdais ivairiais 
laikotarpiais. Aprasuose nurodoma piliakalnil! forma, 
ypac daug demesio skiriant jl! gynybiniams 
itvirtinimams, taip pat svarbiausi tyrinejiml! duomenys, 
chronologija. Atlase informuojama ir apie kitus salia 
esancius su piliakalniais susijusius archeologijos 
paminklus (kapinynus, papedzil! gyvenvietes ir t. t.). 
Pateikta ir svarbiausia literatura bei rasytinil! saltinil! 
duomenys. Pridetas visos Lietuvos piliakalnil! 
zemelapis tarsi susisieja su 1928 m. Petro Tarasenkos 
sudarytu Lietuvos archeologijos paminkll! zemelapiu. 
Taciau leidinyje galbut vertejo nurodyti ne tik 
tyrinejiml! metus bei tyrejl! pavardes, bet, jeigu tai 
imanoma, ir kokil! muziejl! rinkiniuose saugomi 
archeologinil! tyriml! radiniai . Tai labai praverstl! 
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tyrinetojams ateityje, nes tokio pobudzio atlasai turi 
didziul~ isliekam<U<~: vert~ ir jais gali naudotis kelil! 
kartlt_ mokslininkai. Taip XX a. I p. panasiu principu 
atskirais leidiniais E. Brastinso paskelbti Latvijos 
piliakalniai (Brastins , 1923, 1926 , 1928, 1930) 
informatyvils ir naudingi sill dienl! tyrinetojams . Jl! 
papildymas, parengtas musl! dienomis, islaikant t<~: pati 
princip<~:, tiesiog patvirtino pirmtako sistemos 
patikimum'l: (Urtans, 1995). 

Susipazinus su aptariamuoju atlasu vienintel~ abejon~ 
kelia kai kuril! piliakalnil! datavimas . Piliakalniai -
sudetingi, ilgai naudoti gynybai ir gyvenirnui objektai, taigi 
tikslus jl! datavimas imanomas tik atlikus platesnius 
archeologinius tyrinejimus. Taciau atlase daznai 
remiamasi tik piliakalnio forma bei pavieniais pavirsiuje 
surastos buitines keramikos fragmentais kaip datavimo 
pagrindu. Pasitaiko ir ankstesnil! tyrejl! neobjektyvil! 
isvadl! kartojimo. Stai Vilniuje, Kalnl! parko teritorijoje 
(Altarijoje) kazin ar egzistavo brUksniuotosios keramikos 
kulruros gyvenvietes. Vargu ar galima siuos piliakalnius 
datuoti nuo I tukst. pradzios (Lietuvos piliakalniai .. . , 
2005 , p. 346). Greiciausiai pavienes bruksniuotosios 
keramikos sukes ,pamestos" architekto Sigito Lasavicko 
(Katalynas, 2000, p. 209), didelio Vilniaus praeities 
myletojo, siekusio ,pasendinti" miest<~: ir pilis, skatinamo 
paCil! geriausil! patriotinil! jaUSilll!. Toki'l: veikl<~: sviesaus 
atminimo architektas ir tyrejas praktikavo ir kitur. 

Minetos pastabos nemenkina atlaso sudarytojl! 
milzinisko darbo. Netenka abejoti, kad tai fundamentalus 
XXI a. s<~:vadas, kuriuo dar ilgai naudosis ne viena 
archeologl! karta. Noretl!Si, kad sis ypac reiksmingas 
paveldosaugine prasme projektas bunt. t~siamas ir bunt. 
parengti panasus semul! laidojimo paminkll! S'!:Vadai. Juk 
tai archeo!ogijos paminklai, kuriuose i!sisi nezinomi illUSl! 
proteviai - krasto gynejai, piliq statytojai, to limos praeities 
Lietuvos kariai, didziavyriai ir jq Motinos bei vaikai. 
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