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ATSIMINIMAI

PRANAS   K U L I K A U S K A S

ARCHEOLOGIJOS  MOKSLAS  MA ISTORIJOS  INSTITUTE
POKARI0  MHTAIS

Iki 1940 metu nepriklausomoje Lietuvoje asmenys, domejQsi mokslu, btiresi prie
Vytauto Didziojo universiteto ir stambiu muzieju. Mokslu akademija (toliau -MA)
buvo ikurta tik 1941  in. sausio  16 d. Pirmasis jos prezidentas buvo ra§ytojas, buves
Kauno  Vytauto  Didziojo  universiteto  Humanitariniu mokslu fakulteto  dekanas,
prof. Vincas Itreve-Mickevi6ius.  Istorijos instituto direktoriumi  1941  in. balandzio
25 d. buvo paskirtas prof. Konstantinas Jablonskis. Etnologijos institutui vadovavo
Peliksas Bugaili§kis. Istorijos institute veike Lietuvos istorijos, kurios vadovas buvo

prof. Ignas Jonynas, Archeografijos, kurio vedejas buvo gerai Zinomas Lietuvos isto-
rijos tyrinetojas prof. Zenonas Ivinskis, Archeologijos (tuomet vadinosi Proistores)
sekcijos. Pastarosios vedejas buvo dr. Jonas Puzinas, veliau tapes profesoriumi, kuris
Liefuvosarcheologijojeiki1940m.atlikosvarbuorganizaciniirmokslinidarba.1942-
1944 in. jam talkininkavo studentas Juozas Btiga. J. Puzinas planavo archeologinius
tyrinejimus ir buvo numatQs pradeti Merkines piliakalnio kasinejimus. Kaip Zinoma,
Merkines apylinkese yra V. Kreves tevi§ke. Tuo J. Puzinas tikejosi didesnes paramos
sumanytiems tyrinejimams. J. Puzinui pasitraukus i Vakarus, iki 1948 in. nebuvo ne
vieno kvalifikuoto archeologo.1948 in. i Istorijos instituta buvau priimtas a§. Mokslu
akademijos veikla paralyziavo prasidejQs SSSR-Vokietijos karas. Vokie6iu okupaci-
jos metais ji nebuvo uzdaryta, bet veikla buvo pristabdyta ir kontroliuojama.

1945 in. vasario  13 d. MA buvo pradeta i§ naujo organizuoti. Pajegus mokslinis
kolektyvas galutinai susiformavo 1946-1950 in. Mazdaug iki 1946 in. MA buvo ga-
na ribota, trfuko kvalifikuotu kadru.1§ pradziujoje dirbo tie patys Zmones, kurie tuo
metu dirbo ir universitete. MA buvo trys pagrindiniai skyriai: humanitariniu mokslu,
socialiniu mokslu ir ekonomikos bei gamtos mokslu. Humanitariniu mokslu skyriui
priklause Lietuviu kalbos, Lietuviu literathros, Lietuvos istorijos ir Etnologijos insti-
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tutai.1§jubuvostipresniLietuviukalbosirLietuviuliterathrosbeilstorijosinstitutai.
Iki 1946 in. dar veike Lietuvos SSR mokslu akademijos organizacinis komitetas, ku-
rio pirmininku buvo prof.  Juozas Matulis,  1946 in.  tapes MA prezidentu.  Jo deka
Lietuvosmokslassuklestejodarikinepriklausomybesatgavimo.MAprezidentuJ.Ma-
tulis buvo iki 1984 in.

Po K. Jablonskio Istorijos instituto direktoriumi buvo juristas ir istorikas Povilas
Pakarklis. Jis direktoriavo iki 1948 in. Po jo instituto direktoriumi buvo paskirtas MA
viceprezidentas akademikas Juozas Ziugzda, direktoriavQs iki  1970 in. Ji pakeite is-
torikas Bronius Vaitkevi5ius (1970-1987).

Archeologijos mokslo padetis Istorijos institute ilga laika buvo gama sudetinga.
Reikejo kurti viska i§ nieko. Nebuvo kadru, netureta jokio inventoriaus, nebuvo ir
pakankamai archeologines literathros. Reikejo parengti archeologus, organizuoti ar-
cheologinius tyrinejimus. Pirmaisiais pokario metais daugybe archeologiniu pamin-
klu buvo ardomi, kulthros paminklu apsauga neveike, jos nebuvo kam vykdyti, nes
nebuvo tarn reikiamos Zinybos. Iki  1950-1952 in. institute dirbo daugiau pavieniai
atskiru mokslo §aku darbuotojai: istorikai, folkloristai, etnografai, archeologai ir kitu
mokslo §aku atstovai.

1948 in. man isidarbinus Istorijos institute, jame nebuvo jokio archeologijos pa-
dalinio ar baigusiu archeologijos specialybQ Zmoniu. Radau tik tuomet dar studenta,
§iandien Zinoma archeologa Adolfa Tautavi6iu. Na ir pats instituto direktorius P. Pa-
karklis archeologijos mokslui buvo abejingas. Vieno pokalbio metu jis man parei§ke,
kad a§ nepersisteng5iau, atseit, jeigu archeologijos srityje a§ nieko nepadarysiu, man
del to nebus padaryta jokiu priekai§tu. Ta6iau jeigu nieko nepadarysiu Lietuvos isto-
rijos srityje, mane i§mes i§ instituto. Mat jau tuomet buvo labai a5triai keliamas klau-
simas del marksistines Lietuvos istorijos para5ymo, kuria ra§yti nebuvo kam. P. Pa-
karklisapiearcheologijatuiej.omenkasupratimair,daznaiburdamaskadrus,priimdavo
atsitiktiniusdarbuotojus,kadtikbtituuzimtasturimasetatas.Btitanetkuriozu.Mask-
va, Lietuvos komunistu partijos Centro komitetas (toliau -LKP CK) ir MA prezidiu-
mas spaude institutus, kad grei6iau rengtu kvalifikuotus specialistus. I archeologijos
aspiranthra Maskvoje buvo komandiruotas ekonomistas, dirbQs tuomet universitete
administracini darba, kuri P. Pakarklis asmeni§kai gerai pazinojo.  Sis archeologijos
aspirantas, veliau i§ tikro tapes sumaniu archeologu, buvo Mykolas Cemiauskas. At-
simenu, buvau komandiruotas i Maskvos istorini muzieju susipazinti su jo turimais
Lietuvos archeologijos fondais,  i§veztais  i Rusija po  1863  in.  sukilimo i§ Vilniaus
Senienu muziejaus. Kai tenai prisista6iau, kas a§ toks ir ko noriu, man i§ karto parei§-
ke, kad muziejaus archeologiniuose fonduose jau dirba vienas Lietuvos istorijos ins-
tituto archeologas. A§, suprantama, 1abai nustebau ir pradejau galvoti, kas Cia toks
galejo btiti.  Muziejaus archeologijos fondu vedeja atvede ir supazindino mane  su

\
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archeologijos aspirantu i§ Lietuvos. Direktorius P. Pakarklis man apie tai nieko nebu-
vo sakes, apie tai nieko nekalbejo ir tuo metu institute dirbQ bendradarbiai, speju, kad
ir jie  apie tai nieko nezinojo.  Toks buvo pozitiris  i archeologija.  Pats P.  Pakarklis
tuomet buvo uzsiemQs prfusu istorija ir rage darba „Kryziuo6iu valstybes santvarkos
bruozai«.

Archeologinio darbo buvo daug. Pokario metais visi§kai nieko nebuvo daroma

paminklosaugos klausimais. Daugelis senkapiu, atliekant Zemes judinimo darbus, buvo
ardomi. Apie tai institutas gaudavo prane§imu i§ mokytoju, muziejininku ir kitu as-
menu, prie§kariniu laiku darbuotoju, nusimaniusiu apie kulthros paminklu apsauga.
Buvo gautas prane§imas net i§ farmacininko, dirbusio Skaudviles vaistineje, apie ten
aptikta kapinyna su Zirgu palaidojimais.  Pats archeologijos supratimas, kad tai yra
istorijos mokslas, vienintelis §altinis apie Lietuvos gyventojus iki valstybes susidary-
mo pazinti, buvo  labai menkas.  Dar nepriklausomos Lietuvos  laikais, kada dirbau
Kauno Vytauto Didziojo Kulthros muziejuje, kuriame buvo ir paminklosaugos sky-
rius, btita ivairiu kuriozu. Paminklu apsauga buvo i§siuntinejusi anketa vals6iams ir
mokykloms, kad jie suteiktu Ziniu apie ju teritorijoje esamus archeologinius pamin-
klus, tarp ju ir apie neolito gyvenvietes. Neatsimenu, i§ kurio vals6iaus buvo gautas
atsakymas, kad „ju apylinkeje joks neolitas negyvena``. Kad mazai Zinota apie arche-
ologija, galima priminti ir toki fakta, kad daugelis inteligentu afcheologija mai§e su
geologija. Kada pradejome vykdyti Zvalgomasias ekspedicijas, vietos gyventojai mus
vadino irgi geologais, inzinieriais ar net matininkais, kada matydavo mus po laukus
lakstan6ius su matuoklemis ir gairelemis. . .

Archeologijos mokslo pagyvejimas tapo imanomas, kada  1948 in.  P.  Pakarklis
buvo i§ instituto direktoriaus pareigu atleistas ir direktoriumi buvo paskirtas MA vi-
ceprezidentas, akademikas prof. Juozas Ziugzda. 1§ profesijos J. Ziugzda buvo litua-
nistas, iki 1940 in. Kauno gimnazijose deste lietuviu kalba. Lietuvos istorijajis Zinojo
irja domejosi. Sovietu Sedungai 1944 in. vel uzemus Lietuva, jis buvo paskirtas §vie-
timo ministru ir pradejo destyti Lietuvos  istorija universitete bei  dirbti MA.  Pagal
paprotinaujasinstitutodirektorius,pradejQseititaspareigas,kvietesikiekvienamoks-
lint bendradarbi pokalbio, klausinejo, kas kq dirba ir kokiais istorijos klausimais do-
misi. Nors a§ su juo susipazinau dar tuomet, kada jis buvo §vietimo ministru, buvau
pakviestas ir a§. Buvau patenkintas tuo susitikimu, po kurio J. Ziugzda parei§ke: „Zi-
nai, Kulikauskai,  archeologijos srityje a§ nieko nenusimanau,  daryk viska, kas tau
reikalinga, a§ i archeologija nesiki§iu". Tai buvo didelis archeologijos mokslo laime-

jimas. A§ greit buvau paskirtas instituto moksliniu sekretoriumi, veliau vyr. moksli-
niu bendradarbiu ir pagaliau archeologijos  sektoriaus vadovu.  Padetis palengvejo,
kai 1950 in. archeologijos studijas universitete baige Adolfas Tautavi6ius, Onute Na-
vickaite, Eugenija Buteniene ir kiti. 0 kada studijas baige ir pradejo dirbti institute
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Laima Nakaite, Aldona Bemotaite, Vytautas Daugudis ir kiti, archeologijos padetis
visi§kai pagerejo.

Archeologinius tyrinejimus teko pradeti Zymiai anks6iau, negu institute pradejo
dirbti nauji moksliniai bendradarbiai.1948 in. i§ Siauliu muziejaus buvo gautas aliar-
muojantis prane§imas, kad Linksmu6iuose, Pakruojo r., smarkiai ardomas kapinynas,
randami griau6iai  ir ivairis dirbiniai.  1§ kapinyno vietos buvo vezamas Zvyras ke-
1iams taisyti. PainformavQs J. Ziugzda, gavau ipareigojima kapinyna i§tirti, tuo labiau
kad buvo prane§ta, jog Zvyro emimas laikinai sustabdytas. Tai buvo pirmas pokario
metais archeologu tyrinetas paminklas. Tuomet buvo didele problema su fiksavimo
priemonemis, apgyvendinimu, 1e§omis bei darbo jega. Jau §e§tojo de§imtme6io pir-
moje puseje instituto strukttira tapo pastovesne, savaranki§kiau tvarkesi visi sekto-
riai.  Nepaisant ,to,  instituto  gyvenime btita Zymiu jo  strukttiros poky6iu.  Tai  buvo

prijungiamos, tai vel kei6iamos specialybes. Anks5iau i instituto sudeti iejo folkloris-
tai, tautosakininkai, teisininkai, menotyrininkai, ekonomistai ir filosofai. 1951 in. ins-
titutas net vadinosi Istorijos ir teises institutu. Reformuojant visos MA strukttira, kei-
tesiirinstitutospecialybiusudetis,betjaunuol964m.jamelikotikistoriniaipadaliniai,
tokie kaip socializmo, kapitalizmo, archeologijos, etnografijos. Tautosaka, folkloris-
tai prisijunge prie Lietuviu kalbos ir literattiros instituto, kiti - prie nauju institutu.

Istorijos ir Lietuviu kalbos bei literattiros institutai isikere Antakalnyje, prie§ais
Sv. Povilo ir Petro bazny6ia, tik kitoje Antakalnio gatves puseje, buvusiuose Vilei§io
namuose (Nr. 6). Tolimesniame nuo gatves name isikere Lietuviu kalbos ir literathros
institutas, prie pat gatves -Istorijos institutas. Namas, esantis toliau nuo gatves, buvo

grazesnis, geriau suplanuotas irjame buvo ir dabar tebera labai meni§ku kokliu kros-
nys. Istorijos instituto namas buvo triju auk§tu, turejo gerai irengta palepQ ir risius.
Tarp tu dvieju instituto namu buvo 2 auk§tu sargo namelis. Tradiciskai §ie abu namai
lietuviu kulthriniam gyvenimui tamavo ir lenku okupacijos metu. Cia buvo Lietuviu
mokslo draugijos patalpos, archeologinis bei literathrinis Jono Basanavi6iaus paliki-
mas,  Lietuviu mokslo  draugijos biblioteka bei paties  J.  Basanavi6iaus rezidencija.
Rankra§6iai ir visa J. Basanavi6iaus bei Lietuviu mokslo draugijos biblioteka atiteko
Lietuviu kalbos ir literathros institutui, kuris ja saugo ir dabar.

Pirmajame Istorijos instituto auk§te isiktire visa instituto administracija, antrame
ir tre6iame auk§tuose -visu specialybiu padaliniai. Archeologai tre6iame auk§te ture-

jo viena kampini nuo gatves puses kambari ir bendra sale, kurioje dirbo daugiausia
ivairiu specialybiu darbuotojai. Ji buvo nepatogi, per sale vaik§6iojo abieju galiniu
kambariu darbuotojai. Rtisyje archeologai turejo savo sandeli ekspediciju inventoriui
susideti. Neliko Vilei§io namuose ir Istorijos institutas.  1966 in. jis isikere Kosciu§-
kos gatv6je Nr. 30, buvusiame Ekonomikos instituto pastate.1995 in. institutas persi-
kele i specialiai pastatyta nauja pastata Kraziu g. Nr. 5.
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Pradzioje Institutas neturejo jokiu atskiru padaliniu ar laboratoriju, tik veliau,
archeologams pra§ant ir spaudziant, buvo ikurta fotolaboratorija ir archeologiniu me-
talo dirbiniu analizes laboratorija, isikrfusi instituto naujojo namo kieme esan6iame
namelyje. Visus tikinius klausimus tvarke direktoriaus pavaduotojas tikio ir administ-
racijos reikalams. MA veiklos pradzioje ir dar ilga laika po to buhalterija buvo bendra
visai akademijai ir visiems institutams. Tik §e§tojo de§imtme5io antroje puseje insti-
tute atsirado atskira buhalterija. Jame buvo ir dvi trys ma§ininkes, bibliotekos vede-
jas. Kasinejimu planai, negatyvai ir dienora§6iai buvo kaupiami ir laikomi sektoriuje.

Istorijos institutui priklause ir keletas muzieju: istorijos, archeologijos ir etnogra-
fijos rinkiniai, Siauliu ,`,Au§ros" muziejus. Istorijos muziejaus vedeju buvo etnogra-
fas Juozas Petrulis, Archeologijos ir etnografijos rinkiniu -Vincas Zilenas, Siauliu
„Au§ros" muziejaus rinkiniu - pradiioje P.  Bugaili§kis, veliau - M.  Cemiauskas.
|sikerus Kulthros ministerijai, §ie muziejai buvo perduoti jai.

Pokario metais visi muziejai i§gyveno labai sunkius laikus. Nebuvo kam jais rti-
pintis. Daugelis muzieju liko be globos, ypa6 nukentejo archeologijos ir numizmati-
kos rinkiniai, Traku salos pilis irjoje sukaupta archeologine medziaga. Nemazus me-
norinkiniuskurilaikaglobojoMAbiblioteka.Juossudaredaugiausiavilniujebuvusiu
moksliniu draugiju rinkiniai. Juos globoti taip pat nebuvo kam, nebuvo meno istori-
jos specialistu.  Sie rinkiniai depozito teise buvo perduoti Dailes muziejui.  Perduo-
dant rinkinius teko dalyvauti ir man. Iki karo ir po jo archeologijos ir etnografijos
rinkiniai, kaip Vilniaus senienu muziejaus palikimas, buvo Stepono Batoro universi-
teto patalpose. Universitetui ple6iantis, 1abai triko patalpu naujiems fakultetams bei
ju katedroms, todel jo vadovybe stengesi tu rinkiniu atsikratyti. Po ilgu svarstymujie
buvo perduoti MA. Akademija ilga laika irgi neturejo tinkamu patalpu. Esamus rinki-
nius universiteto patalpose buvodami Vilniuje lanke SSSR MA mokslininkai, ypa6 i§
slavistikos, filologijos ir archeologijos specialybiu. Jie stebejosi, kaip tokie vertingi
rinkiniai visuomenei ir mokslo Zmonems neprieinami. Juos a§ daznai rodziau SSSR
MA atstovams ir ai§kinau sunkia padeti. Tarn tikslui, neatsimenu kuriais metais, SSSR
MA institutu atstovai jautriu rastu kreipesi i Lietuvos SSR vyriausybQ ir LKP CK,
pra§ydami neatideliotinai susirfupinti tokia muzieju padetimi, ir stebejosi, kad Vilniu-
je nebera Istorijos muziejaus. Akademikas Kostas Korsakas, kuris tuo metu buvo MA
Visuomeniniu mokslu akademiku sekretoriumi, buvo supazindintas su tuo ra§tu. Jis
man parei§ke, „kad tokio gedingo Respublikai rasto jis nebuvo mates". Po to imta
ieskotibtisimammuziejuipatalpu.ZvilgsnisnukrypoiGediminokalnopapedejeesan-
6ius pastatus, kuriuos buvo uzemQ kariniai daliniai. Pagaliau Lietuvos SSR Ministru
Taryba nutare §iuos dalinius i§kelti.  Tai buvo padaryta Motiejaus  Sumausko deka,
kadatiemsdaliniamsbuvopastatytospatalposvadinamajameSiauresmiestelyje.Gau-
tiems pastatams buvo btitinas remontas. Ji atlikus, i naujas patalpas pretendavo eko-
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nomistai, geologai, geografai ir istorikai. Dalybu metu del ju vyko ar§i kova, bet pa-

galiau kone visos patalpos buvo perduotos  Istorijos  institutui.  I jas  i§ universiteto
buvo perkelti archeologijos ir etnografijos rinkiniai. Cia man teko drasos paspausti
J. Ziugzda kaip Instituto direktoriu, kuris man atrode, nelabai gyne Istorijos instituto
interesus. J. Ziugzda i mano pastaba susierzinQs atsake: „Zinai, a§ esu vicepreziden-
tas ir privalau rfupintis visais institutais, kitaip mane kaltins, kad a§ rdpinuo.s tik Isto-
rijos institutu". Tai buvo mano vienintelis susidtirimas sujuo. Veliau a§ su J. Ziugzda

gerai  sutariau ir archeologus jis palaike.  Po  gin6u visos patalpos  Gedimino  kalno
papedeje buvo perduotos Istorijos ir etnografijos muziejui. Mazajame namelyje, pri-
gludusiame prie pat Gedimino kalno, isikere muziejaus administracija, ilgajame pa-
state, ji suremontavus, buvo iruo§tos ekspozicijos ir saugyklos pastogeje. Tre6iame
namelyje isiktire muziejaus konservavimo darbuotojai.

Patalpu remontas irgi kele daug gin6u, komisija po komisijos svarste, kaip jas
suremontuoti. Mat tuo metu remontui buvo galima gauti le§u, o nauju muziejaus pa-
talpu statyti Maskva neleido. A§ architektams buvau pasitilQs nugriauti architekthri§-
kainevertingaXVIIIa.pastatairjovietojeremontosaskaitapastatytitinkamamuzie-
jaus pastata. Nugalejo architekto Vytauto Zemkalnio nuomone, kad pastatas vis delto
yra istorinis  ir ji reikia i§saugoti.  Ilgap.i pastata suremontavus, jame buvo  irengtas
Istorijos-etnografljos muziejus (dabar Lietuvos nacionalinis muziejus), neseniai pra-

pletQs savo patalpas naujai restauruotais pastatais.
Istorijos instituto veiklos pradzioje jo moksliniai bendradarbiai buvo ivairaus i§-

silavinimo  ir ivairiu specialybiu.  Buvo priimami visi panorejusieji, jei tik btidavo
laisvu etatu, o tai irgi buvo svarbu, nesjei tais ar kitais metais etatas likdavo laisvas, ji

panaikindavo, del ko mazedavo personalas ir veliau gauti nauja etata buvo sunku.
Archeologu skai6ius padidejo tik po 1950 in. Poreikis ji didinti tapo btitinas dide-

jant archeologijos  mokslo tiriamojo  darbo  apimtims.  Buvo btitina vykdyti  tuos  ar
kitus ipareigojimus.  1956 in. moksliniu bendradarbiu institute buvo jau reikalingas
minimumas. Buvo isteigtas archeologijos sektorius, atskyrus nuo jo etnografus, kurie
buvo suburti irgi i atskira sektoriu.  Steigiant §iuos sektorius, aktualus buvo vedeju
klausimas. MA sistemoje tai buvo gana reik§mingi padaliniai. Svarbiausia buvo turi-
ma kvalifikacija ir ideologiniai motyvai. Paprastai sektoriu vadovais turejo btiti ski-
riamikomunistupartijosnariai,bettokiuarcheologuiretnografunebuvo.Kadamokslo
laipsnius igijo A.  Tautavi6ius,  0. Navickaite, L. Nakaite,  E.  Grigalavi6iene ir kiti,

padetis pagerejo. Kai kurie moksliniai bendradarbiai, kaip V. Daugudis, E. Butenie-
ne, A. Bemotaite, nesugebejo para§yti laipsniui isyti reikiamu darbu. Dar labiau sekto-
rius sustiprejo, kai institute pradejo dirbti Rimute Jablonskyte-Rimantiene, Mykolas
Michelbertas ir Vytautas Urbanavi6ius.
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1952  in.  institutas bands ir mane padaryti mokslu daktaru.  Tarn tikslui buvau
komandiruotas i Maskva ir priimtas i vadinameda doktoranthra SSSR MA Archeolo-

gijos institute. Maskvos mokslininkai Pabaltijo mokslo Zmones vertino. Mano moks-
liniais vadovais buvo paskirtas Archeologijos instituto direktorius Aleksandras udalco-
vas ir Slavistikos instituto direktorius Piotras Tretjakovas, Zinomas §alyje archeologas.
A. Udalcovas jau buvo vyresnio amziaus archeologas ir vadovo pareigas ejo forma-
liai. Visada, kai i ji kreipdavaus, patardavo kreiptis i P. Tretjakova, su kuriuo veliau
mano rysiai buvo  labai  artimi.  Ta6iau doktoranthros baigti man nepavyko ne nuo
manes priklausan6iu aplinkybiu. 1952 in. Istorijos institutas buvo ipareigotas pareng-
ti marksistinQ Lietuvos istorija ir tarn sutelkti visus pajegius istorikus. I §i darba bu-
vau itrauktas  ir a§.  Turejau  sugrizti  i Lietuva ir para§yti Lietuvos  istorijos pirmay.i
skyriu „Pirmyk§te bendruomenine santvarka Lietuvoje". Tai mane atitrauke nuo visu
kitu darbu.

Marksistines Lietuvos istorijos ra§ymas uztruko labai ilgai. Pradzioje LKP CK
tarn paskyre 3  metu laikotarpi. Deja, tokios istorijos ra5ymas uzsitQse ir, kaip man
dabar atrodo, del J. Ziugzdos samoningo delsimo. Visi autoriai kelis kartus buvome
kvie6iami i LKP CK pas jos sekretoriu Vlada Niunka pasiai§kinti. Gerai pamenu, kad
J. Ziugzda jam paai§kindavo, kodel nustatytu laiku plano neivykde, ir LKP CK paza-
dedavo, kad po metu visa padarys. Metai praeidavo, o istorijos vis nebtidavo. Taip
tQsesi keleta metu. Marksistines istorijos ra§ymas yra gana idomi ir plati tema, kurios
as Cia neliesiu. Pagaliau tik 1957 in. tokia istorija buvo i§1eista. Visuomene ja prieme
nepalankiai del kai kuriu pritemptu teiginiu, kaltino J. Ziugzda visais galimais kalti-
nimais, bet tuomet kitaip para§yti buvo neimanoma. Tai gerai Zino visi garbtis to meto
istorikai,  dirbQ institute, kaip Me6islovas Ju6as, Vytautas Merkys,  Antanas Tyla ir
kiti. 0 kiek buvo tos istorijos maketo svarstymu, atsiliepimu, recenziju... Nepalankiai
buvo priimtas ir mano rasytas pirmyk§tes bendruomenes skyrius. Neigiamai apie ji
yra atsiliepQ Petras Tarasenka ir Maskvos etnografijos instituto darbuotojas prof. dr.
Nikolajus Ceboksarovas. Nepaisant to, ano meto Lietuvos vyriausybe teigiamai iver-
tino §i darba ir visus istorijos autorius apdovanojo valstybine premija. Kadja gavau ir
a§, tai K. Korsako nuopelnas. J. Ziugzda ir J. Jurginis neturejo drasos, kad archeolo-
gija btitu taip ivertinta.

Moksliniai bendradarbiai pasirinkdavo ivairias planines temas. Tu, kurie rage kan-
didatines disertacijas, darbai i mokslo tiriamey.i plana btidavo btitinai itraukiami. Teko
skaitytis su faktu, kad ne visi susidorodavo su pasirinktomis temomis, o neivykdyti
mokslo tiriamojo darbo plano buvo didelis darbo minusas. Tokius darbus i instituto
mokslo tiriamuju darbu plana buvo vengiama itraukti. Taxp ju buvo ir archeologu.
Visi sektoriaus archeologai buvo itraukiami i archeologiniu paminklu tyrinej imu dar-
bus, nors ir Cia btita nemazu sunkumu.  Savitarpio archeologu santykiai buvo gana
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geri. A§, kaip sektoriaus vadovas, stengiausi kiek sugebejau, btiti objektyvus ir ver-
tinti kiekviena pagal jo atliekamus ipareigojimus. Archeologu susiskaidymas ir net
neleistinas manes ir Reginos Kulikauskienes ignoravimas atsirado veliau. Atvirai rei-
kia pripazinti, kad minetas ignoravimas i§ velesnio sektoriaus vadovo irjo vieno kito
pasekeju puses pakenke archeologijos mokslo raidai. Prasidejo pavydas, skundai, iju
sprendimus buvo itrauktas net MA prezidentas J. Matulis.  Si archeologu skaidymo
kampanija tu pa6iu asmenu vykdoma ir dabar. Mudvieju su Regina Kulikauskiene
darbai necituojami, konferencijose specialiai kritikuojami buvome net Latvijoje. Ne-
paisant to, archeologai atliko dideli ir labai reikalinga darba, skelbdami savo darbus
spaudoje, vykdydami archeologinius lauko tyrinejimu darbus.

Didelis minusas buvo tai, kad kuri laika tap archeologu nebuvo komunistu parti-
jos nariu. Ju veliau atsirado, ir partiniai archeologai jautesi prana§esni. Skiriant mane
sektoriaus vadovu,  didziausias klaustukas buvo tai, kad a§ nepartinis.  Vienos MA
bibliotekos darbuotojos, kuri kartu su manimi studijavo Kauno universitete istorija,
buvau iskustas, kad nepriklausomos Lietuvos laikais a§ esa priklausQs Neolithuanu
korporacijai.1§ tikro tokiai koaporacijai a§ niekada nepriklausiau, ta5iau vis viena tuo
turejau itikinti J. Ziugzda.

Pirmoji archeologine Zvalgomoji ekspedicija ivyko  1948 in. i Zemaitija. Tureta
Ziniu, kad ten daug archeologiniu paminklu ardoma, i§ ju vietu vezamas Zvyras ke-
1iams taisyti,  vykdomoms  statyboms  ir t.  t.  Be to,  1940 in.  ten nemazai  laidojimo

paminklu buvo tyrineta ir karui prasidejus §ie tyrinejimai liko nebaigti. Kartu rfupejo
patikrinti tokiu paminklu btisena ir nutarti, ka su jais toliau daryti. Sios ekspedicijos
iniciatorius buvo SSSR MA Archeologijos institutas. Jos bendradarbis Georgijus Fio-
dorovas rage kandidatinQ disertacija apie lietuvi§kus lydinius ir ju lobius. Jam rfupejo
susipazinti ne tik su Lietuvos muziejuose turimais tokiais lydiniais, bet ir su Lietuvos
archeologiniais paminklais vietoje. G. Fiodorovas ypa6 pageidavo susipazinti su Lie-
tuvos piliakalniais. Tuo metu visi mnsu administratoriai, ypa5 mtisu akademijos va-
dovybe, lankstesi pries Maskvos mokslininkus ir tenkino visus ju pageidavimus. Bu-
vo patenkintas  ir G.  Fiodorovo noras.  Be to, tuo metu buvo  statomas  filmas  apie
MarytQ MelnikaitQ. Filmo rezisiere buvo garsaus Maskvos kino rezisieriaus Ra§alio
Zmona.  Ji buvo atejusi pas J.  Matuli ir J. Ziugzda su pra§ymu sudaryti salygas jos
Zentui G. Fiodorovui isyvendinti auks6iau paminetus jo tikslus. Pageidavimas buvo
patenkintas, ir instituto direktorius J. Ziugzda isake man tokia ekspedicija surengti.
A§ tuomet nezinojau, ka mes tokios ekspedicijos metu privalome atlikti. Nepriklau-
somoje Lietuvoje Zvalgomosios ekspedicijos nebuvo vykdomos, nors ardomi archeo-
loginiai paminklai, gavus apie tai Ziniu, buvo lankomi. Apie tokios ekspedicijos dar-
bo uzdavinius  mus painformavo  G.   Fiodorovas.  Maskvos  archeologams tai buvo
iprastas  darbas,  ypa6  maziau ar i§vis  archeologu nelankytuose Rusijos rajonuose.
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Zvalgomu.u archeologiniu ekspediciju tikslas buvo aprasyti, nufotografuoti, sudaryti

plana, surinkti i§ apylinkes gyventoju pasakojimus, padavimus, Zinias apie rastus dir-
binius, surasti nauju, neregistruotu archeologijos paminklu. Del to turetas tikslas ap-
lankyti visa Lietuvos teritorija. Tai padetu ne vien i§1ikusiu archeologiniu paminklu
apskaitai, bet ir planiniams ju tyrinejimams, ju apsaugai. Juk visa laika ir dabar dau-

gelis archeologiniu paminklu yra ardomi ar kitaip Zalojami, ant piliakalniu rengiamos
§ventes, festivaliai, kasami elektros stulpai, statomos estrados ar ganomi gyvuliai.

MA ekspedicijai i§skyre sunkvezimi ir reikalingas le§as. Per labai trumpa laika
turejome apsirdpinti Zemaitijoje esan6iu dar Valstybines archeologijos komisijos tu-
retu archeologijos paminklu sara§ais, pasinaudoti P. Tarasenkos sudarytu ir 1928 in.
i§leistu Lietuvos archeologiniu paminklu Zemelapiu. Surinkti tokias Zinias buvo pa-
vesta A. Tautavi6iui, ir jis ta paruo§iamedi sara§a sudare. Iki karo archeologiniu pa-
minklu lankymui buvo naudojami karo reikalams turimi topografiniai keliu ir vieto-
viu Zemelapiai. Jie nebuvo slapti ir mtisu muziejai juos turejo. Tokiame Zemelapyje
tiksliai atzymedavome paminklo vieta, kad btisimiems lankytojams btitu nesunkujuos
surasti. Toki darba man teko dirbti Poznanes istaigoje „Landesamt fur Vor-und Frige-
schichte`` (Kra§to proistores tamyba). Sis darbas man buvo gerai pazistamas. Tokius
Zemelapius turejo ir MA specialusis skyrius, bet atsisake mums juos duoti.

1948 in.  dar viskas buvo ribota. Ypa6 ribotas buvo benzinas.  MA prezidiumas
aprfupino mus specialiu ra§tu, kuriame buvo pra§oma ir net ipareigojama rajono vado-
vybe aprfupinti mus benzinu bei teikti §iaip reikalinga pagalba.  Pradziai akademija
i§skyre vadinama „polutorke" sunkvezimL dave dvi metalines statines benzino, o mes
apsirfupinome reikalingais ra§tais bei §iokiomis tokiomis priemonemis, skolintomis i§
Siauliu „Ausros`` muziejaus bei buvusio Vytauto Didziojo kulthros muziejaus Arche-
ologijos skyriaus. Liepos menesi i§keliavome i pirma Zvalgomeda ekspedicija. Sunk-
vezimio vairuotoju buvo paskirtas jaunas vyras Juozas Mikenas.  Su juo nebuvome
pazistami, ir jis vykti su mumis i poros menesiu ekspedicija labai nenorejo. Tuomet
respublikoje, ypa6 Zemaitijoje, buvo labai neramu, net pavojinga. Vadinamieji mi§ki-
niai, arba partizanai, tikrindavo pasirodziusius naujus Zmones su ma§inomis. Buvo
gyvi prisiminimai apie i§vezamus i Sibira ir Rusijos §iaurQ Zmones. Zemaitijoje buvo
daug apleistu sodybu, jose palikta vertingu etnografiniu eksponatu. Mes irgi buvome
neramtis, nors taap mtisu nebuvo ne vieno partinio, uztat buvo rusas ir partinis jos
dalyvis i§ Maskvos. Nutareme, kadjeigu pateksime partizanams, nesakyti, kad G. Fio-
dorovas partinis, ir ai§kintis, kad vykstame grynai mokslo reikalais. Tarn irodyti ture-

jome atitinkamus rastus. Vairuotojas J. Mikenas pradzioje pyko ant mtisu ir nutare
kuo  grei6iau i§deginti benzina,  kad jo pritrfuke griztume  i Vilniu.  Vaziuodamas jis

palikdavo atvira isiurbima, kad suvartotu daugiau kuro, ta6iau po keliu dienu kelio-
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nes susipazinome ar6iau, ir J. Mikenas „§elmavoti" baige, i§tvere iki galo. Velesnese
ekspedicijose mes jo paslaugu nebenorejome ir mums buvo priskirtas labai geras ir
malonus Zmogus Petras Sermuk§nis. Jis tapo nuolatiniu archeologu draugu.

Taxp ekspedicijos moksliniu darbuotoju buvo nemazai archeologu: A. Tautavi-
6ius, M. Cemiauskas, 0. Navickaite, Kazimiera Gabritinaite, Stasys Daunys i§ Siau-
liu „Au§ros"  muziejaus,  instituto  direktoriaus  pavaduotojas  tikio  reikalams  Stasys
Jaskenas, instituto fotografas Vladas Barzdzius, Ignas Jablonskis ir kiti. Ekspedicijos
ataskaitos dienora§tyje ideta ju visu nuotrauka Plateliuose prie Oginskiu rfumu (pav.).

Darbui pradzioje pasirinkome Kretingos rajona, kaip turtingq piliakalniu ir ardo-
mu laidojimu paminklu. Zvalgymu metodus isisavinome tik po poros savai6iu darbu,

Pav. Pirmosios Zvalgomosios archeologines ekspedicijos 1948 in. i Vakaru Lietuva dalyviai: prieky-

je -V. Barzdzius, i§ kaires i de§inQ pirmoje eileje -S. Jaskenas,I. Jablonskis, P. Kulikauskas, K. Gabriti-
naite, S. Daunys; antroje eileje -M. Cemiauskas, G. Fiodorovas, J. Petrulis, A. Tautavi6ius, J. Mikenas
(P.  K u I i k a u s k a s, Lietuvos TSR mokslu akademijos Lietuvos istorijos instituto archeologines eks-
pedicijos,  vykusios  nuo  1948  in.1iepos  20  iki  rugpjti6io  26  d.  dienora§tis, £z.efwvos  i.s/or!/.os  I.#s/I./w/o
ro#fras'fy#czs, f.  1, Nr.1, p. XXIII, 73 pav.).
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ir toliau viskas vyko sklandziai. Tuo metu buvo paprotys, kad ekspedicijos vadovas

privalejo ra§yti isakymus, paskirstyti darba, net laika, kada gulti ir keltis ir t. t. Tai
prisiminus dabar darosi juokinga. Lankyti archeologinius paminklus ir juos detaliai
apra§yti buvo ne tik idomu, bet ir naudinga archeologine pamoka. Ai§ku, btita ir sun-
kumu, silpna buvo §ios ekspedicijos ataskaita, nors kai kuriu nepatyrusiu jaunu §iu
dienu archeologujos nera geresnes. Siaip ar taip, ekspedicijos dienora§tyje atsispin-
dejo vykdytas darbas, apra§yti surinkti dirbiniai, idetos lankytu paminklu fotonuot-
raukos. Btita idomiu ivykiu, §iokiu tokiu nuotykiu, bet tai jau asmeni§ko dienora§5io
dalykas, bet ne mokslo reikalas. Pamateme, kad yra labai idomiu piliakalniu, Zaloja-
mu laidojimo paminklu,  o Kurmai6iuose net palikti neuzkasti  i§tyrineti ir nebaigti
tyrineti pilkapiai, planuojant Cia sugrizti ateinan6iais metais, bet ta darba sutrukde

prasidejQs karas. Tyrinejimus Cia teko uzbaigti jau §e§tajame de§imtmetyje. Pana§ioje
padetyje buvo Laiviu (prie Salantu) didziulis kapinynas, kurio tyrinetos perkasos sie-
noje-pjtivyje buvo rastas kapas su idomiais dirbiniais ir kt.

1949 in. ir veliau buvo surengtos Zvalgomosios ekspedicijos i Auk§taitija, Uzne-
munQ, statomos Kauno HE rajona ir kt. Dabar instituto archeologai yra i§Zvalge visus
rajonus, i kai kuriuos grizta pakartotinai ir ju medziaga pla6iai panaudota leidziant
„Lietuvos TSR archeologijos atlasa`` bei planuojant konkre6ius tyrinejimus.

1948-1960 in.1aikotalpiu tyrineta daug piliakalniu, kapinynu, pilkapiu, gyven-
vie6iu, piliu ir miestu teritoriju ir kt. Pati pirmedi tyrineta paminkla (1948-1949 in.
Linksmu6iu kapinyndy esu jau trumpai paminejQs. Tyrinejimu istorijai labai svarbu

yra tai, kad daug demesio buvo skirta piliakalniams ir prie ju buvusioms gyvenvie-
terns, pradeta tyrineti pilys ir miestu teritorijos bei atkreiptas demesys i netyrinetus ar
maziau tyrinetus rajonus, kaip, pavyzdziui, Uznemune ir centrinQ Lietuvos dali. Iki
1940 in. buvo geriau pazistami Rytu Lietuvos archeologiniai paminklai, Zemaitija ir
Kauno rajonas bei jo apylinkes. Kick imanoma stengtasi archeologijoje idiegti naujus
tyrinejimu metodus, kasineti piliakalnius ir gyvenvietes sukasant griovius, bet dide-
liais plotais. Tyrinejantys pilkapius nepasitenkino vien sampilo nukasimu, bet tyrine-

jo ir jo aplinka. Jau  1955-1960 in. buvo apsiripinta reikiama fiksavimo aparattira,
kaip fotoaparatais ir filmavimo aparatais. Buvo isteigtos foto ir metalams tyrineti labo-
ratorijos, rdpintasi geriau ra§yti dienora§6ius-kasinejimu ataskaitas ir sudaryti planus.

Daug naujo  i Lietuvos  archeologijos paminklu pazinima ine§e pokario metais
atlikti piliakalniu tyrinejimai. Vienas pirmvy.u pokario metais tyrinetu piliakalniu bu-
vo Piliakalnio kaimo prie Nemen6ines piliakalnis. Piliakalnis tyrineti pasirinktas ne-
atsitiktinai. I§kilus reikalui parasyti Lietuvos istorija, rengiant pirmar.i skyriu apie se-
niausius Lietuvos teritorijos gyventojus, atsirado daug nauju problemu ir reikalavimu.
Buvo labai svarbu atsakyti i klausima, ar Rytu Lietuvoje gyveno tos pa5ios etnines

389



grupes Zmones, ar btita rytu kaimynu proverziu. Kai kurie lenku archeologai Cia ras-
davo ir slavi§ku kapu, kitaip tariant, reikejo sprQsti etninius klausimus. Anks6iau Liud-
viko K§ivickio, P. Tarasenkos ir kitu archeologu tyrinetu Rytu Lietuvos piliakalniu
medziaga buvo btidinga ankstyviesiems piliakalniams. Rinkdamiesi objekta naujiems
tyrinejimams, apzvalgQ ne viena piliakalni, nustateme, kad labiausiai tiktu Nemen6i-
nes piliakalnis. Jo pavir§iuje buvo rasta brik§niuotos, grubletos ir Ziestos keramikos.
Siopaminklotyrinejimaipatvirtinomtisunuojautairparodetupa6iugyventojutQsti-
numa I ttikstantmetyje ir 11 ttikstantme5io pradzioje. Ta pati veliau patvirtino ir kiti
tyrineti piliakalniai.

Didelis archeologijos mokslo darbas buvo atliktas Uznemunes piliakalniu tyrine-
jimu srityje.  Iki  §e§tojo  de§imtme6io  apie Uznemunes piliakalnius  Zinojome  labai
nedaug.1953 ir 1954 in. Uznemuneje vykdant Zvalgomasias ekspedicijas, paai§kejo,
kad Cia yra nepaprastai daug ivairialaikiu ir idomiu archeologams piliakalniu, apie
kuriuos iki Zvalgomu.u ekspediciju mazai ka Zinojome. Parinkus tyrineti Uznemunes
piliakalnius, tureti konkrettis istoriniai uzdaviniai, kuriu pagrindinis - apsigyvenimo
klausimas irjotvingiu, arba sudtiviu, problema. Tarn tikslui tyrineti parinkti Uznemu-
nes teritorijos pakra§5iu: pietu, vakaru, rytu ir §iaures piliakalniai. Ju tyrinejimai ap-
Zvelgti  1982 in.  i§1eistoje §iu prisiminimu autoriaus knygoje „Uznemunes piliakal-
niaic(.

Bene didziausias Lietuvos archeologu darbas pokario metais yra atliktas laidoji-
mu paminklu tyrinejimu srityje. Vieni pirmutu pokario metais buvo tyrinejami Kur-
mai6iu pilkapiai ir Laiviu kapinynas. Kurmai5iu pilkapiu tyrinejimus salyginai gali-
ma btitu laikyti baigtais, bet to negalima pasakyti apie Laiviuose esanti kapinyna,
kuris uzima didziulQ teritorija ir kurioje, neabejoju, tebestovi buvusios Zajan6kausko
ir Pilipavi6iaus sodybos. Iki §iol netyrinetas kapinyno artumoje esas piliakalnis. To-
kios dideles apimties kapinyno teritorijos kitur man nera Zinomos. Galima tik pasi-
dziaugti, kad pokario metais buvo atgaivinti  ir Klaipedos kra§to archeologiniu pa-
minklu tyrinejimai. Apie Cia iki Antrojo pasaulinio karo tyrinetus paminklus iki tol
teturejome Ziniu tik i§ Rytprdsiu archeologu vykdytu darbu.

Visi5kai naujas baras archeologiniu kasinejimu srityje buvo piliu ir viduramziu
miestu tyrinejimai. Iki 1945 in. tebuvo vykdyti nedideles apimties Kauno pilies terito-
rijos, Traku salos pilies ir Vilniaus Gedimino kalno bei jo papedes tyrinejimai. Ilgesni
laika Vilniaus Gedimino pilies kalno tyrinejimai institute neplanuoti del keliu prie-
Zas6iu:  provincijoje buvo  ardoma daug kapinynu,  kuriuos reikejo  gelbeti,  nebuvo
pasiruo§usiu tyrineti miestus ir pilis archeologu, kuriu i§ viso institute iki septintojo
de§imtme6io dirbo vos keli, netureta le§u. Ta6iau gyvenimas pakoregavo archeologu
darba.  Pirmiausia reikejo  tyrineti  vadinamap.i Dainu sleni,  kuriame  miesto  valdzia
nutare irengti dainu §ventems reikalinga estrada. Buvo  1956 in. pavasaris, kada Cia
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buldozeriais pradeta  lyginti  teritorija.  Joje buvo pastebetas  kulttirinis  sluoksnis,  ir
vykdomi darbai buvo laikinai pristabdyti. Miesto vykdomasis komitetas ir LKP CK
kiekviena diena mus  skubino grei6iau baigti tyrineti  atkasta sodyba, ka mes pries
savo valia ir archeologiniu tyrinejimu taisykles ir dareme. Dirbo Cia archeologai A. Tau-
tavi6ius, V. Daugudis, 0. Kunciene ir net vienas kitas instituto istorikas. Cia atkasta
sodyba sudare gyvenamasis pastatas-pirkia, kurioje grindys buvo medines, ap§ildo-
ma buvo krosnimi, tvartelis su apdegusio gyvulio griau6iais ir gama retu bei idomiu
dirbiniu, daug keramikos, metaliniu dirbiniu, kaulinis kiau§inis ir kt. Sodyba A. Tau-
tavi6ius datavo XIV a. Pagaliau Cia Zemes judinimo darbai buvo baigti, bet archeolo-

gams atsikvepti neleido miesto vykdomojo komiteto sumanymas sutvarkyti Gedimi-
no pilies kalno teritorija. Pokario metu Cia Zemes pavir§ius buvo nelygus, duobetas,
telk§ojo balos. Pati sutvarkymo ideja buvo gera, ta6iau jai realizuoti buvo pasirinktas
visi§kai netinkamas btidas.  Nutarta buldozeriu i§lyginti visa papedes teritorija.  Ar-
cheologai Cia tik stebejo vykdomus darbus.1955 in. buldozeriu pradejus lyginti pa-

grindini taka, vedanti i Gedimino kalna, Cia, kur sovietiniais laikais stovejo Pu§kino
paminklas, tuoj nuemus Zemes pavir§iu pastebeta senosios gynybines sienos liku6iu.
Istorijos institutas pajege sustabdyti darbus ir ipareigojo archeologus atlikti Cia sku-
bius gelbejimo tyrinejimus. Viso isiki§imo rezultatas buvo tas, kad nuo vykdomu dar-
bu buvo atsisakyta. Cia padejo daug tuo metu Ministru Taryboje dirbQs reikalu valdy-
toju istorikas Kazys Sideravi6ius ir ministras pirmininkas Me5islovas Gedvilas. Apie
tai pla6iau esu apra§Qs atskiruose prisiminimuose.

Tre6ias instituto isiki§imo i Vilniaus piliu teritorijos tyrinejimus atvejis buvo ta-
da, kai tarn tikruose miesto valdzios sluoksniuose buvo nutarta po Gedimino pilies
kalnu irengti prie§atomines  sleptuves.  |vaziavima i sleptuves nutarta irengti kalno
§laito papedeje nuo Neries puses. Istorijos institutas buvo ipareigotas visa teritorija
i§tirti. Daugiau ar maziau §i darba atliko instituto archeologai. Kasinejimu vykdytoju
buvo paskirtas A. Tautavi6ius, kuris su miesto tyrinejimais jau buvo §iek tick susidti-
rQs anks6iau. Cia atrasta iki tol nezinoma Zygimanto Augusto statytos gotikines baz-
ny6ios vieta (gama gerai i§likQ jos pamatai), daug dekoratyviniu bloku, figtiriniu ply-
try 8 kelio sluoksniai,18 mediniu statiniu liekanos su gerai i§silaikiusiais apatiniais
rentiniais, velyvu palaidojimu ir daugybe kitos iki tol archeologams nezinomos me-
dziagos. Cia planuotos sleptuves irengimo darbai buvo sustabdyti, prie ko prisidejo ir
to meto miesto vyriausiasis architektas Vladislavas Miku6ianis. Atkastomis pastatu
liekanomis pla6iai domejosi to meto istorikai, architektai, menininkai ir apskritai vi-
suomene. Kasinejimais susidomejo ir Lenkijos archeologai, atsiuntQ savo archeolo-

ga, mat iki tol lenku istorikai tvirtino, kad atkasta bazny6ia stovejusi ar6iau dabarti-
nes katedros. Na, o A. Tautavi6ius i§garsejo kaip archeologas, iki tol buvQs niekam
nezinomas. Mazesni tyrinejimu darbai buvo vykdyti pa5iame kalne ir buvusio arsena-
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lo teritorijoje,  veliau - pietvakarineje pilies teritorijoje  ir pa6ioje katedroje.  Gaila,
kad sumanymas atkastus nuo Neries puses pastatus padaryti Istorijos-etnografijos mu-
ziejaus ekspozicijos dalimi del daugybes biurokratiniu sprendimu ir prie§taringu ivai-
riu komisiju nuomoniu nebuvo ivykdytas ir ju liekanas buvome priversti vel uzkasti.
Liko tik planai, filmavimo medziaga, dienora§6iai, nuotraukos ir muziejui perduotos
i§kasenos. Pana§us likimas laukia ir Valdovu rdmu atkastu plotu. . .

Atskirai tenka pamineti arkikatedros pozemiu tyrinejimus. Jie vykdyti jau be ma-
no dalyvavimo. Cia daug aistng kriti§ku pastabu, netobulu sprendimu ir nutarimu, net
neleistinu darbu. Ju komentuoti nesiimu, tiems tyrinejimams buvau, esu ir btisiu ne-
pritariantis asmuo.  Tuo negalima nei didziuotis, nei pasigirti.  Viskas buvo daroma
per anksti, skubotai. . .  Tarn prie§ingi buvo ir dalis archeologu, etnografi|, istoriku ir
kitu mokslu atstovu. Pats §iems tyrinejimams vadovavQs Albertas Lisanka yra parei§-
kQs, „kad tai yra paminklo ardymas, o ne archeologiniai kasinejimai``. Dailes muzie-

jaus vadovybe galejo rasti kitu sprendimu katedros patalpu §ildymui. Jai priekai§tu
galima pareik§ti ir del kai kuriu Cia vykdytu darbu kaip pozemiuose, taip ir ekspozici-
jai ruo§iamoje katedros dalyje. Neturime uzmir§ti, kad Vilniaus piliu teritorijos, Vil-
niaus katedra -tai visa Lietuvos istorija, ir neatsakingai darkyti jos puslapius niekam
neturetu btiti leista ir pritarta. Nereikia uzmir§ti, kad vykdant tyrinejimus nebuvo su-
daryta atsakinga ivairiu sri5iu specialistu komisija, kaip tai buvo iprasta prie§karineje
uzsienio kra§tu ir Lietuvos praktikoje. UZ tai atsakingi katedroje vykdytu darbu ini-
ciatoriai ir uzsakovai.

1951-1962 in. teko susidurti ir su Traku bei Kauno piliu teritorijos ir griuvesiu
liekanu tyrinej imais. Kiek Cia btita aistng prie§taringu nuomoniu, nepateisinamu spren-
dimu. Pagrindiniai Traku piliu liekanu tyrinejimu organizatoriai ir vykdytojai buvo
architektai ir paminklosaugininkai. Apie tai galima btitu para§yti i§tisus tomus, jei jie
to panoretu. Pradzioje ir patys archeologai buvo kiek abejingi Cia vykdomiems dar-
barns, laikydamiesi tuometiniu paziting kad tai istorinis paminklas ir archeologams
ten nera kas veikia. Nepaisant visos dideles istorijos, atliktu darbu deka buvo atkasti

LI

po griuvesiais buvQ kazematai, i§tirtas visas kiemas ir dalis teritorijos prie rimu sie-
nu, griovys, padaryti skersiniai pjtiviai keliose rimu pusese ir kt. Labai svarbtis dar-
bai atlikti ir pusiasalio pilies teritorijoje. Atkasta po Zeme buvusiu gynybiniu sienu
liku6iai, pilies aik§te, bok§tu vietos, kas daugiau ar maziau padejo atlikti restauravi-
mo darbus. Cia dirbo archeologai 0. Kunciene, A. Tautavi6ius ir Irena Ju6iene, ir ne
archeologai, tokie kaip Romualdas Saltiga. Kaip paprastai, btita daug diskusiju del
restauravimo planavimo, projektu, salos pilies teritorijos dydzio, del rdmu ir barbaka-
no restauravimo, patalpu auk§6io, stogo konstrukcijos ir kt. Ypa6 daug pastangu rei-
kejo padeti itikinant architektus, kad pirmiau jie privalo surinkti ikonografinQ me-
dziaga, analogijas ir tik tuomet rengti restauravimo projektus. Del kritiniu pastabu ir

I,
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nepritarimo daugeliui architektu darbu J. Jurginis ir a§ buvome pa§alinti i§ Specialio-
sios mokslines restauracines gamybines dirbtuves mokslines tarybos nariu. Del Tra-
ku pilies restauravimo darbu nukentejo ir tuometine Lietuvos vyriausybe bei LKP
CK.  |siki§o net Nikita Chru§6iovas, peikdamas vykdomus rekonstrukcijos  darbus,
del ko buvo sudaryta speciali komisija pade6iai patikrinti ir paruo§ti Maskvai atsaky-
rna. Apie §ios komisijos darba Zino jos dalyvis A. Tautavi6ius.

Pokario metais Zymtis tyrimu darbai atlikti ir Kauno pilies teritorijoje vykdant
boksto ir gynybiniu irenginiu atstatymo projektus. Istorijos institutas Cia dalyvavo tik
kaip stebetojas. Viska vykde restauravimo institucijos ir Kauno karo muziejaus ar-
cheologai.  Svarbiausi tyrinejimu darbai, mano supratimu, buvo §ie:  atkastos dvieju
pilies statybos laikotaapio gynybines sienos, i§tirtas kiemas ir griovys, atkasti griovy-
je buvQ gynybiniai  irenginiai-bastionas, kuris  iki tol buvo nezinomas, restauruotas
bok§tas irjame irengtas pilies istorijos ir i§kasenu muziejus. Darbus Cia vykde P. Ta-
rasenka, R. Rimantiene, Karolis Mekas ir kiti. Mazesni tyrinejimu darbai atlikti Gel-

gaudu ir Raudones pilyse.  Cia visa iniciatyva ir atsakomybe buvo restauratoriu ir
architektu kompetencij oj e.

Dabar mtisu archeologai yra jau pla5iai isitraukQ i viduramziu miestu ir piliu teri-
toriju tyrinejimu darbus, ta6iau ir dabar daznai i§kyla nesutarimu taxp miesto vadovu
pazitiru ir architektu.  Tai ry§kiai parode Katedros  aik§tes tvarkymo planavimas  ir
eiga.  Siu dienu tikrove gerai Zinoma visiems archeologams. Vietoj pla6ios apimties
tyrinejimu pasitenkinta §urftL ir duobiu kasimo darbais, su kuo rimtas ir atsakingas
archeologas jokiu btidu negali sutikti. Gin6u kilo ir tebekyla del §laitu ir medziu kir-
timo vajaus kaip Vilniaus, taip ir Traku piliu teritorijoje. Teko daug prie§tarauti norin-
tiems matyti  pirminQ Gedimino kalno  i§vaizda.  Tai tikras  absurdas.  Del  daugybes

prie§taravimu tapau daugelio ignoruojamas ai.cheologas, nu5alintas i§ visu komisiju
ir tarybu. Del Traku salos pilies tyrinejimu uzdelsimo, nesutikimo skubinti darbu te-
ko ai§kintis ir Ministru Taryboje.

Didelis atliktas darbas buvo ir archeologijos klausimais i§leisti veikalai. Pokario
metais ilga laika nebuvo darbu, skirtu archeologijai. Archeologai neturejo kurju spaus-
dinti, be to, del didelio krivio kituose darbo baruose neturejo tarn laiko. Mazdaug iki
1955 metu archeologai jei ka ir i§spausdindavo, tai tik kaip ir pries 1940 in. -dienra§-
6iuose, savaitra§6iuose ar Zumaluose, kur tik redaktoriai nebijodavo to padaryti. Pir-
moji publikacija, kad ir kaip btitu paradoksalu, i§ejo rusu kalba 1952 in. Tuomet buvo
i§spausdinti 1949 in. Leningrade ivykusiame Pabaltijo kra§tu archeologijai skirtame

plenume perskaityti P. Tarasenkos, R. Jablonskytes-Rimantienes, R. Volkaites-Kuli-
kauskienes ir P. Kulikausko prane§imai.  Sis plenumas turejo didelQ reik§mQ Estijos,
Latvijos  ir Lietuvos  archeologijos mokslo raidai.  Pabaltijie6iu archeologai pradejo
bendradarbiauti su SSSR MA Archeologijos instituto, Leningrado, Kijevo ir Minsko
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archeologais,  kurie  del  to meto  ideologijos  vietiniu valdziu vos buvo paken6iami.
Pradejus leisti „Lietuvos TSR mokslu akademijos darbu A serija", jau buvo galima
viena kita archeologu straipsnijame i§spausdinti, Zinoma, su dviem recenzijomis apie

jo tinkamuma ir atsizvelgiant i redaktoriaus norus.1951  in. i§ejo i§ spaudos pirmas
„Istorijos  instituto  darbu`` tomas.  Se§tajame-septintajame  de§imtmetyje  galimybes
spausdinti archeologinio pobtidzio darbus padidejo, archeologija jau buvo pripazista-
ma kaip istorijos mokslo §aka.

Iki  1960 in.  vykdyti  daugelio  archeologiniu paminklu tyrinejimai,  ir archeolo-

gams buvo daroma priekai§tu, kad jie daug kasineja, o apibendrinan6iu darbu nera.
Toki kaltinimq man parei§ke K. Korsakas, kuris buvo tuomet ne tik Lietuviu kalbos ir
literattiros instituto direktorius, bet ir visos MA Visuomeniniu mokslu skyriaus aka-
demikas sekretorius. Per jo rankas ejo humanitariniu institutu metiniai ir penkme6io
darbo planai bei ataskaitos, jo nuomone ir vertinimas buvo labai svarbtis. Man buvo
pavesta para§yti viena pirmtu.u darbu, apibendrinan5iu iki 1960 in. Zinoma archeolo-
ginQ medziaga. Tai nebuvo lengva padaryti. Ta6iaujau 1961 in. i§ spaudos i§ejo „Lietu-
vos archeologijos bruozai``.  Tuomet mes dar nei§drisome ji pavadinti tiesiog „Lie-
tuvos archeologija". Si darba para§e Siu atsiminimu autorius. (Jis prof. K. Jablonskiui
mirus buvo ir leidinio atsakingasis redaktorius), A. Tautavi5ius ir R. Volkaite-Kuli-
kauskiene. I ji del mums Zinomu priezas5iu negalima buvo pritraukti R. Jablonsky-
tes-Rimantienes, kuri tuomet dirbo Kauno valstybinio M. K. Ciurlionio dailes muzie-

juje Archeologijos  skyriaus vadove.  Ji  darbui patalkininkavo jos pa6ios pie§tomis
akmens amziaus iliustracijomis. Sis darbas atspindi to meto archeologijos Zinias. Jis
buvo paminetas  lenku ir Amerikos lietuviu emigrantu spaudoje, kur parodyti  ir jo
trfukumai (Jerzys Ochmahskis) ir „uzpipirinimas marksizmo pazitiromis" (numizma-
to Aleksandro Ra6kaus recenzija emigrantu spaudoje). Dar pries pasirodant „Lietu-
vos archeologijos bruozams" institutas pradejo leisti serija „1§ lietuviu kulthros istori-

jos``.  Cia jau galejome  spausdinti  daugiau  straipsniu archeologijos  ir etnografijos
klausimais.

Bene labiausiai Lietuvos archeologija i§populiarino 1958 in. i§ejQs darbas „Seno-
ves lietuviu papuo§alai``, kruop§6iai parengtas R. Volkaites-Kulikauskienes ir R. Jab-
1onskytes-Rimantienes.1966 in. i§ejo vienos R. Volkaites-Kulikauskienes padarytas
§ios serijos tomas apie Zirgu apranga.1968 in. pasirode kolektyvinis darbas „Lietu-
vos archeologijos paminklai. Lietuvos pajtirio I-VII a. kapinynai". Cia daug medzia-
gos apie pajtirio kapinynus, kuriu dauguma buvo tyrineti 1940 in. Tais pa6iais 1968 in.
i§ejo is spaudos V. Daugudzio darbas apie reta ir turtinga sidabro papuo§alu ir lydiniu
Stakli§kiu lobi. Ai§ku, lobis buvo daug turtingesnis, neabejoju, kadji radQs traktorinin-
kas dalies lobio neparode ir neatidave. 1970 in. Lietuvos archeologijos 1940-1967 metu
bibliografija para§e ir i§leido A. Tautavi6ius.1971  in. rusu kalba i§ejo R. Rimantie-
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nes darbas „Paleolit i mezolit Litvy`` (Lietuvos paleolitas ir mezolitas). Darbe naujai

pazvelgta i tu laikotaapiu archeologinQ medziaga bei jos interpretacija. 1978-1981 in.
i§ejo  R.  Volkaites-Kulikauskienes redaguoto  leidinio  „Lietuviu materialine kulthra
IX-XII amziuje`` dvitomis.

Lietuvos archeologai nagrinejo svarbias istorines problemas: pirmyk§ti Zmoniu
apsigyvenima, senuju gyventoju buiti, verslus, savitaxpio santykius, socialines pro-
blemas, dvasini gyvenima, Zemdirbystes ir gyvulininkystes raidos klausimus, amatus,
santykius su kaimynais, mainu prekyba, etnogenezes ir etnines istorijos bei kt. Visa
tai leido naujai pazvelgti i valstybes susiformavimo prie§au§ri.

Siandien beveik nera mokslo  §akos, kurios tyrinejimu metodais nepasinaudotu
archeologai.  OsteologinQ medziaga sistemingai pradeta analizuoti jau pokario me-
tais, kai pagausejo piliakalniu ir gyvenvie6iu tyrinejimai. Ilga laika mtisu kra§to moks-
lininkai i archeologines medziagos specialaus tyrimo darbus nebuvo itraukti,  entu-
ziastunebuvo.Kiekveliaui§iuosdarbusisitraukegarsibotanikeEugenijaSimktinaite,
kuri pradejo analizuoti visas sukauptas organines liekanas, rastas mtisu piliakalniuo-
se, ypa6 po 1971 metu. Daugiausia piliakalniu osteologinQ medziaga iki nepriklauso-
mybes atgavimo tyrinejo estu mokslininkas Kalju Paaveris ir SSSR MA moksline
bendradarbe biologe Valentina Danil6enko.

Pokario metais specialistu antropologu Lietuvoje nebuvo.  Prireikus kreipdavo-
mes i Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto anatomus. Pavyzdziui, katedros ko-
lonoje rastus moters griau6ius i§tyre tuomet Zinomas anatomas Juozas Markulis, pa-
garsejQs kaip  Lietuvos partizaninio judejimo  i§davikas.  DidelQ paslauga tyrinejant
Zmoniu griau6iu liekanas, surastas Kauku piliakalnyje, padare Medicinos fakulteto
dekanas anatomas prof. Salezijus Pavilonis. Bendraudamas su S. Paviloniu, jam pa-
sitiliau, kad jis ka nors i§ Medicinos fakulteto studentu paragintu gilintis antropologi-
jos srityje.  Profesorius man atsake, kad ta jis yra padares ir tuo uzsiima Gintautas
Cesnys, dabar jau habilituotas mokslo daktaras ir profesorius, Medicinos fakulteto
dekanas, gerai Zinomas mokslo visuomenei.  Jis produktyviai darbavosi daugiausia
a§tuntajame, devintajame bei paskutiniame XX a. de§imtmetyje. Antropologijos sri-
tyje daug nuveike ir visiems Zinomas archeologas V. Urbanavi6ius. Pagal kaukoles
atkurti Zmoniu i§vaizdajis mokesi pas SSSR MA darbuotoja Michaila Gerasimova,
kuris daug kartu yra lankQsis Lietuvoje. Kai kuriuos ry§ius palaikeme ir su Zymiausiu
to meto antropologu Sovietu Sap.ungoje Georgijumi Debecu, kuris domejosi Lietuvo-
je rastomis akmens amziaus kaukolemis.

Pokario metais naujas puslapis  archeologijos moksle buvo  atverstas  ir metalu
chemines bei kitu sri6iu analizes srityje. Mes jau buvome laimingi, kad turejome ga-
1imybQ tarti  Zodi apie Damasko plieno  dirbinius  ir dirbiniu alavavima bei  sidabru
dengimo technologijas. Cia pasinaudota ir latviu tyrinetojo Aleksio Anteinio paslau-
gomis.1964-1968 in. jis paskelbe daug darbu latviu spaudoje. Institute buvo isteigta
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laboratorija geleziniams dirbiniams tirti.  Joje dirbo gerai Zinomi archeologai Jonas
Stankus ir Algimantas Merkevi6ius (vyresnysis). Veliau i §i darba isitrauke archeolo-
gai R.  Volkait6-Kulikauskiene bei KQstutis Jankauskas,  dabar dirbas diplomatineje
tamyboje. Archeologijoje bandytas taikyti ir vadinamasis trasologinis metodas. SSSR
MA Archeologijos instituto Leningrado filialo archeologai, vadovaujami Zinomo ar-
cheologo Sergejaus Semionovo,1960-1964 in. suorganizavo dvi ekspedicijas Lietu-
voje: Kauno rajone ir Labanore (Sven6ioniu r.).

Pokario metais ypa6 glaudtis ry§iai buvo su Latvijos ir Estijos archeologais. Dau-
giausia informacijos  ir pasikeitimu literattira buvo  su latviu dar prie§kariniu laiku
archeologais Elvyra Snuore ir jos vyru Rauliu, Liucija Vankina, Jolanta Daiga, Vla-
dislavu Urtaniu, Evaldu Mugurevi5iumi ir Janiu Grauduoniu. Ju deka mes gavome
daug prie§karines Latvijos archeologines literathros, kurios platinimas Latvijoje cen-
zoriu buvo uzdraustas. Apie 1954-1955 in. buvo uzmegzti §iokie tokie ry§iai su len-
ku archeologais. Pirmasis atvykQs i Lietuva Lenkijos archeologas buvo Jerzys Anto-
niewiczius, Zinomo prie§kario  laikotaapio Zymaus  lenku archeologo Wlodzimierzo
Antoniewicziaus giminaitis.  Dr.  Jerzio Antoniewicziaus deka isigijome daug lenku
kalba isleistos archeologines literattiros. Antras archeologas buvo Var§uvos universi-
teto profesorius Zdzislawas Suchackis, kuris ypa6 glaudzius ry§ius palaike ir dabar
palaiko su manimi. Panoro su mtisu archeologais bendrauti ir Zinomas archeologas
prof. Konradas Jazdzewskis, sitilydamas bendradarbiauti rengiant Europos tautu kal-
bomis archeologijos Zodyna „Glossarium Archeologicum", kurio i§ejo keletas sapiu-
viniu.  Ry§iai  su lenku archeologais  sudare mums  galimybQ i§spausdinti viena kita
straipsni ju archeologineje spaudoje. Su 6eku archeologais glaudesniu ry§iu nebuvo.
Jie atsirado tik tada, kai Janas Filipas pradejo rinkti medziaga labai reikalingam ar-
cheologiniam darbui „Enzyklopadisches Handbuch zur Ur- und Frihgeschichte Eu-
ropas`` (Prie§istorines Europos enciklopedinis Zinynas).  Redakcijos pra§ymu mums
buvo leista iji pateikti  100 poziciju apie Zymiausius mtisu archeologus ir svarbiau-
sius tyrinetus paminklus, kas mano ir buvo padaryta. Leonido Breznevo laikais jau
buvo leidziama SSSR MA archeologu sudetyje su prane§imais dalyvauti ir Lietuvos
archeologams slavistu kongresuose. Prahoje ir Var§uvoje juose dalyvavo R. Volkaite-
Kulikauskiene.

Prabegomis perzvelgiau, kokia buvo archeologijos mokslo padetis Mokslu aka-
demijos sistemoje iki nepriklausomybes atgavimo ir ka per ta laika nuveike joje dirbQ
archeologai. Mano giliu isitikinimu, nedidelis Istorijos instituto archeologu kolekty-
vas tuo metu padejo tolesnio archeologu darbo pagrindus. Naujos kartos archeolo-
gams, dirbantiems visai naujomis salygomis ir galimybemis, lieka tQsti kartu pradetus
ir atliktus darbus bei praturtinti Lietuvos archeologija naujais atradimais. Geriau pa-
Zinkime mtisu kra§to gyventojus, visa ka suktirusius iki mtisu.

Vilnius.1999 in. gruodis
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