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2008 m. lapkrièio 10–13 dienomis puikiai tokio
pobûdþio renginiams pritaikytoje Baltijos akade-
mijoje (Ostsee-Akademie), esanèioje Liubeko mies-
to dalyje Travemiundëje, ávyko septintasis miesto
archeologijos kolokviumas (Lübecker Kolloquium
zur Stadtarchäologie im Hanseraum VII). Jis orga-
nizuojamas Hanzos miesto Liubeko savivaldybës
Archeologijos ir paveldosaugos padalinio (Bereich
Archäologie und Denkmalpflege der Hansestadt
Lübeck), finansiðkai renginá parëmë ir vienas jo ini-
ciatoriø bei organizatoriø prof. dr. Manfredas Glë-
zeris (Manfred Gläser). Paskutiniojo, ðeðtojo,
kolokviumo, skirto prabangos ir gyvenimo bûdui
(luxus & lifestyle) viduramþiø ir naujøjø laikø mies-
te aptarimui Lietuvos atstovai nedalyvavo, tuo tar-
pu septintajame kolokviume dalyvavo prof. habil.
dr. Vladas Þulkus ir Linas Girlevièius.

Nuo 1996 m. kas antrus metus vykstanèio ko-
lokviumo tema 2008 m. – viduramþiø ir ankstyvø-
jø naujøjø laikø miestø átvirtinimai. Renginys vy-
ko 4 dienas, jo metu perskaityta maþdaug 60 pra-
neðimø. Kolokviumo pabaigoje vyko jo rezultatø
aptarimas, diskusija. Informacijos apie ávairiuose
Europos miestuose buvusius ar iki ðiol iðlikusius
senovës átvirtinimus ðio renginio metu buvo pa-
teikta tikrai labai daug. Daugelis praneðimø buvo
puikiai iliustruoti. Praneðëjai – tyrinëjimams va-
dovaujantys archeologai, taip pat aukðtøjø mokyk-
lø profesoriai, dëstytojai, muziejuose, paveldosau-
gos institucijose dirbantys specialistai ið keturio-
likos Europos valstybiø. Nemaþa dalis septintojo
kolokviumo dalyviø ðiame renginyje dalyvavo jau
ne pirmà kartà.

Bûtø sudëtinga net ir glaustai apþvelgti visus
kolokviumo metu perskaitytus praneðimus. Bet tai
ir nëra bûtina – renginio metu perskaitytø prane-
ðimø pagrindu paruoðti straipsniai vokieèiø arba
anglø kalbomis yra publikuojami tæstiniame lei-
dinyje „Lübecker Kolloquium zur Stadtarchäolo-
gie im Hanseraum“, kurio septintasis leidinys
turëtø pasirodyti 2009 m. Kolokviume aptartas
platus spektras gynybiniø átvirtinimø tyrimø nuo
Romos Imperijos kolonijø mûriniø gynybiniø sie-
nø, ankstyvøjø viduramþiø (Vakarø ir Vidurio Eu-
ropos samprata) piliø, valdovø rezidencijø,
protomiestus ir ankstyvuosius miestus supusiø py-
limø iki bastioniniø átvirtinimø. Dalis ið aptartøjø
átvirtinimø skirtinguose „Hanzos erdvës“ miestuo-
se ryðkiai skyrësi ávairiais laiko tarpsniais savo
parametrais – sunku net sugretinti, tarkim, kolok-
viume pristatytuosius Rygos ir Kiolno miestø átvir-
tinimus XV a. arba bastioninius átvirtinimus, jø
sudëtingas sistemas XVII a. Nyderlanduose su ne-
taisyklingais to paties laikotarpio pylimais Dani-
jos pietiniø salø miestuose. Praneðimuose daug
dëmesio skirta nevienalyèio Europos regiono
miestø átvirtinimø raidai. Akcentuota, kad tobulë-
janèios karybos poþiûriu kokybiðkai nauji átvirti-
nimai statyti senøjø átvirtinimø vietose – gynybai
panaudotos Romos laikø gynybinës sienos, anks-
tesniø pylimø vietose statytos miestø gynybinës
sienos, ir kita. Atsekamas gynybiniø tradicijø kon-
kreèiose miestø dalyse tæstinumas. Á tai reikëtø
atsiþvelgti siekiant lokalizuoti, rekonstruoti anks-
tyvuosius átvirtinimus (pylimus su grioviais?) Vil-
niaus þemutinës pilies teritorijoje, detaliau tiriant
tokio pobûdþio átvirtinimus kitose Vilniaus daly-
se. Ðios anotacijos autoriui, kolokviume pristaèiu-
siam savo poþiûrá apie Vilniaus miesto átvirtinimø
raidà, vienas dalyvavimo renginyje tikslø buvo ga-
limø analogijø, naujausios lyginamosios medþiagos
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apie gynybinius átvirtinimus, gynybos organiza-
vimà kituose Europos miestuose paieðka. Gali-
ma konstatuoti, kad analogijø ávairiems Vilniaus
gynybinio paveldo objektams, jø raidos palygini-
mui regiono miestuose yra nemaþai. Detaliau jø
aptarti neverta, nes, kaip jau minëta, kolokviumo
medþiaga publikuojama.

Diskusijoje, apibendrinusioje kolokviumo re-
zultatus konstatuota, kad bene daugiausia me-
dþiagos viduramþiø ir naujøjø laikø „Hanzos
erdvës“ miestø gynybiniams átvirtinimams sutei-
kia archeologijos tyrinëjimai. Didelë ir istorinës,
ikonografinës medþiagos, taikomøjø architektû-
ros (jos istorijos) tyrinëjimø reikðmë siekiant re-
konstruoti senovës gynybinius átvirtinimus,
atsekti jø raidà. Nors buvo iðsakyta nuomonë, kad
dalá ðios problematikos aspektø turëtø nagrinëti
ne archeologai, o istorikai, vis dëlto sutarta, kad
svarbiausia yra glaudus bendradarbiavimas. Tiek
archeologai, tiek istorikai tiria tuos paèius ob-
jektus, naudojasi tais paèiais ðaltiniais. Á bûtiny-
bæ vykdyti kompleksinius tyrinëjimus svarbu
atsiþvelgti tyrinëjant Vilniaus, taip pat kitø Lie-
tuvos miestø plëtrà, atskirus, tarp jø ir gynybinio
paveldo, objektus.

Diskusijoje iðskirti gynybiniø átvirtinimø sta-
tybos raidos aspektai. Vienas ið svarbiausiø átvir-
tinimø statybà, jø raidà miestuose nulëmusiø
veiksniø – paèiø miestø raida, plëtra. Ði tema nag-
rinëta beveik visuose praneðimuose. Nepamirðtas
ir ekonominis aspektas – pinigø stygius Skandi-
navijos kraðtuose viduramþiais ribojo gynybiniø
átvirtinimø statybà. Paminëta ir ankstyvøjø pramo-
nës objektø reikðmë visaverèiam gynybiniø siste-
mø funkcionavimui – atkreiptas dëmesys á vëjo
malûnø reikðmæ Nyderlandø átvirtinimams. Nag-
rinëtas praktinis konstruktyvus aspektas – kodël
buvo pastatytas vienas ar kitas objektas, kas buvo
laikoma átvirtinimu? Atkreiptas dëmesys ir á so-
cialiná aspektà – manoma, kad kai kurie átvirtini-

mai (miesto sienos, vartø bokðtai) atliko ne tik gy-
nybinæ funkcijà, bet buvo ir miesto prestiþo rei-
kalas. Mat daþnokai átvirtinimai neatliko savo
tiesioginës paskirties: kovose jie buvo panaudo-
jami gana retai, o tai dar labiau paryðkina jø rep-
rezentatyvià funkcijà. Taip pat apþvelgtas politinis
aspektas – paminëta valdovo valdþios reikðmë
miestø átvirtinimø statybai.

Kolokviumo rezultatø aptarime atkreiptas dë-
mesys, kad dar maþai tyrinëti laikini átvirtinimai
(lauko fortifikacijos objektai). Olandijos archeo-
logai apgailestavo, kad 2000–2008 m. renovacinës
urbanistinës plëtros metu ðios ðalies miestuose
sunaikinta nemaþai ispanø valdymo laikotarpiu
pastatytø átvirtinimø liekanø. Konstatuota, kad
bûtina átvirtinimus pristatyti visuomenei, tai ypaè
svarbu ir paveldosaugos poþiûriu. Á kolokviume
iðskirtus aspektus svarbu bûtø atsiþvelgti atliekant
gynybinio paveldo tyrimus, interpretuojant tyri-
mø metu fiksuotus faktus, rekonstruojant gynybi-
nes sistemas Lietuvos miestuose.

Be átempto, gal kartais kiek rutiniðko kolok-
viumo darbo, renginio organizatoriai dalyviams
pasiûlë turiningà kultûrinæ programà. Jau pir-
màjà renginio dienà netoliese esanèio Ivendor-
fo kaimelio uþeigoje vyko kolokviumo dalyviø
këgliø varþybos – Baltijos jûros komanda prieð
Ðiaurës jûros komandà. Jas, kaip ir dera, laimë-
jo „baltai“. Treèiàjà renginio dienà organizuota
iðvyka á Liubekà, pastatà, kur ásikûræ vietos ar-
cheologai ir Vokietijos socialdemokratø parti-
jos veikëjo Vilio Branto (Willy Brandt) muziejus.
Baigiamasis kolokviumo akordas – uþdarymas –
vyko Liubeke, rekonstruotoje XV a. karavelë-
je „Lisa von Lübeck“. Uþdarymo apogëjumi
tapo improvizuotas ðaliø dalyviø atstovø voka-
linis pasirodymas. Tokia smagia gaida, betar-
piðkai bendraujant kolokviumo dalyviams, ðis
dalykine prasme ypaè naudingas renginys bu-
vo baigtas.

Linas GIRLEVIÈIUS


