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PETRAS TARASENKA - LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS PRADININKAS 

I. PETRA TARASENK1\ PRISIMENANT 

PRANAS KULIKAUSKAS , 

Pirmi! kart'l Petr'l Tarasenk'l sutikau 
1936 m. rudeni Vytauto Didziojo Kultoros mu
ziejuje . Kaune, kai pradejau dirbti sio muzie
jaus Priesistorinio skyriaus muziejininku. Iki tol 
P. Tarasenkos nepazinojau ir apie H nieko ne
buvau girdej~, nors jis jau buvo iSvar~s gili'l 
vag'! Lietuvos archeologijos mokslo srityje. Aly
taus gimnazijos, kuri'l baigiau 1934 m. pavasa
ri, istorijos mOkytojai mokiniams apie 
archeologij'! nieko nepasakojo. Matyt, ir jie 
patys apie j'l mazai teZinojo. 

1936 m. Lietuvos kultOros . istorijoje buvo 
gana reikSmingi. Ypac jie reiksmingi buvo Lie
tuvos archeologijos tolesnei raidai. Nurodytais 
meta is buvo ikurtas V.D. Kultoros muziejus, 
kuri~me, be istorijos, meno, etnografijos skyriq 
ir Ciurlionio paveikslq galerijos~ buvo ikurtas ir 
archeologijos skyrius, kuris tad a buvo pavadin
tas "Priesistoriniu skyriumi". Pastarajam vado
va uti buvo pavesta tik k'l baigusiam 
Heidelbergo universitete archeologijos studijas 
dr. Jonui Puzinui. Jau pirmosiomis skyriaus 
darbo dienomis jame apsilanke P. Tarasenka. 
Cia su jUo ir buvau supazindintas. Su dr. 
1. Puzinu jie buvo pazistami anksciau, nes su
sitiko kaip geri pazistami. P.Tarasenkai baigus 
savo vizit'!, pasiteiravau J. Puzino, kas tas per 
P. Tarasenka? Dr. J. Puzinas man~s paklause, 
argi as nesu skait~s jo knygq "Gimtoji seno
ve", "Praeities vartai" ir kit4. Atsakiau, kad 
ne. Tada 1. Puzinas ir papasakojo placiau apie 
P. Tarasenk'!. Suzinojau, kad jis yra didelis 
Lietuvos zilos praeities mylctojas ir tyrinctojas, 
archeologas romantikas, parasys daug straipsni4 
ir darbq, skirt4 Lietuvos archeologijai, be to, 
vykd~s Velikuski4 ir Vozgcliq piliakalni4 tyrine
jimus. Dabar eSllS. jau pensininkas, divizijos 
pulkininkas, gyvenlls Kaune Tvirtoves alCjoje, 
kur turis savo namus ir besivercills sodininkyste 
bei darzininkyste. Nustebau suzinoj~s, kad 
P. Tarasenka yra rusas, Lictuvos kariuomenes 
atsargos pulkininkas. ESll jis archeologijos 
mokslo spccialiq studijq nera baig~s ir laiko
mas archeologu megeju. Visa tai man buvo 
idomu ir nauja. Kai kit(J kart(J P. Tarascnka 
atejo jskyri4 ir J. Puzino nerado, uzsimezge 
masq pirmasis pokalbis. . ISdrisau paklausti: 

"Ponas pulkininke, sakykite, ar Jos seniai gyve
nate Lietuvoje?". _ Si klausimll P. Tarasenkai da
viau neatsitiktinai. Pagal to meto mums ikaltas 
dar gimnazijos suo Ie pazioras, patriotas galejo 
bOti tik lictuvis, 0 ne kitatautis. Be to zino-
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jau, kad daug dar Kauno gyventojq ir inteli-
gentq moka rusq kalbll. Pats gerai zinojau, 
kad universiteto humanitariniame fakultete Lie
tuvos istorijos paskaitas rusiSkai skaito prof. 
J. Lappo, kurio paskaitq ir as pats klausiau. 
Be to zinojau, kad rus4 emigrantas yra ir 
prof. Leonas Karsavinas. Pastarasis jau buvo 
puikiai iSmokys lietuviq kalbll ir paskaitas skai
te be joki4 uzrasq lietuviskai. 

I rna no klausimll P. Tarascnka nusiSypsoj~ 
atsake, kad jis yra kil~ nuo Ukmerges, gim~ 
ir aug~s Lictuvoje, 0 jo proteviai yra buv~ 
ukrainieciai, alsikely i Lietuvll dar Didziosios 
Kunigaikstystes laikais. Po revoliucijos jis tarna
v¥s Lietuvos kariuomeneje ir dirbys svietimo 
darbll, lurej~s reikal4 su topografija. IS pradziq 
tarnavys kapitonu, 0 i atsarg'l iSejo jau tureda
mas pulkininko laipsni. Nuo to laiko roes H 
tituluodavome "ponas pulkininke". P.Tarasenka 
pasipasakojo, kad jis yra archeologas, archeolo
gija susidomejo dar pries karl} ir ypac ji do
mino nuostabos Lietuvos piliakalniai. 

Nuo to laiko pradejau gerbti .P. Tarasenkll, 
dometis jo ' asmeniu ir darbais. Emiau skaityti 
jo knygas. Buvau nustebys, kad rusas taip 
jautriai, su gilia ir nuosirdzia meile raso apic 
Lietuvos pracitj. Ne vi en as iki tol rasys istori
kas lieluvis laip graziai neaprase jos istorijos, 
gamtos grozio ir archeologijos paminkll.! kaip 
P. Tarascnka. Nuo 1936 met4 rna no pagarba 
P. Tarasenkai ir rysiai su juo nenutroko iki 
jo mirlies 1962 m. gcguzes menesi· 

Dabar jau visi gerai zinome pulk. P. Tara
senkos trumpus biografijos duomenis: gime )s 
1892 m. gruodzio men. 7 d. Ukmerges apskri
ties Karaliskil} kaime, lada buvusiamc Balnink4 
valsCiuje, valstieCiI! seimoje.· Taigi tikras sios 
zemes son us. Augdamas kaime aktyviai dalyvavo 
jaunimo pobuviuosc, lanke vakaruskas, mego 
Sokli ir dainuoti, prisiklause ivairiausil! pasako
jimq ir padaviml/ apie uzburtus lobius, uzkeik
tas karalaites, paskendusias baznycias ir pilis. 

* Biografiniai duomenys apie P. Tarasenk'l pailllti i~ jvairilj enciklopedij ll bei jo paties rasytos biografijos knygoje - Ta
ryb4 Lietuvos rasytojai. Vilnius, 1957. P. 467, 472 ir A TautilviCiaus straipsni,., IIpie jj . Kntstotyra. V., 1967. P. 230-
233. 
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P. Tarasenkos jaunystes laikais toki~ pasakoji
m~ ir padavimll buvo dar labai daug. Visa tai 
jaudino jo vaizduot~ ir ne be reikalo jis ve
liau taps Lietuvos zilos praeitics pasakoriumi, 
romantizuos Lietuvos garbingll senov~, taps Lie
tuvos archeologijos tevu. 

Anais laikais didelio pasirinkimo mokslus 
eiti valstiecio vaikui nebuvo. Daznam siekti ne
lei do materia lines slllygos, daznas pasirinkdavo 
tll profesijll, kuri buvo priimtiniausia. P. Tara
senka verzesi i mokslus. Pradini mokslll ejo 
Aluntoje, AnykSCiuose. Ji baig~s pasirinko mo
kytojo profesij'l. 1912 m. baige Panevezio mo
kytoj~ seminarij'l, kuri'l baig~s dvejus metus 
mOkytojavo Tirmon~ pradineje mOkykloje. Apie 
jo jaunyst~ ir mokym'lsi zini~ gauti nepavyko. 
Tik zinoma, kad mokydamasis mokytoj~ semi
narijoje ypac domejosi istorija, uoliai skaitc to 
meta negausi& istorin~ literator'l. Dar mOkyda
masis pradejo rinkti archeologinius radinius, 
lankyti piliakalnius, dometis milZinkapiais. 
Kaupe archeologinius radinius, ypac akmeninius 
kirvukus, kuriq anais laikais daznai buvo ran
dama. Suprantama, zinios apie to laikotarpio 
archeologinius paminklus buvo labai skurdzios. 
Taciau P. Tarasenka jau buvo girdej~ apie 
E. TiSkeviciaus, A Kirkoro, V. Nageviciaus, 
L. KSivickio, V. Sukeviciaus ir kitl! tyrinetojl! 
darbus. Jo domejim'lsi archeologija ir pirmuo
sius zingsnius sioje srityje nutrauke Pirmasis 
pasaulinis karas. P. Tarasenka 1914 m. buvo 
pasauktas caro armijon, kurioje jis tarnavo ka
reiviu, veliau karininku iki 1917 m., kada buvo 
demobilizuotas. 

Po demobilizacijos P. Tarasenka grizta prie 
savo ankstesnes profesijos. Jis vel mokytojauja, 
tik Sl kart& jau ne Lietuvoje, bet Pskove, pavyz
dineje pradzios mOkykloje prie Pskovo pedagogi
nio instituto. Jau . subrend~ vyras, pergyven~ 
nelengv'l caro armijos mustrll, pats toliau mokosi 
Pskovo pedagoginio instituto istorijos skyriuje. 
Apie archeologijos mokslll semiasi zinil! ne is 
vien rusiSkos archeologines literatoros, kurios jau 
tureta gana daug, bet ir is to meta vieno 'iJ
miausio Rusijos archeologo AA Spicyno paskai
tl!. Jis uoliai jas lanke, idemiai dejosi i galv,! ir 
sirdi tai, k'! girdejo ir suzinojo is Rusijos arche
ologijos tevo IOp~. AA Spicynas tuomet jau 
buvo iSleid~ nemaZai darbl! apie savo tyrineji
mus ir apskritai apie sla~ archeologij'l. Pskovo 
pedagoginio instituto bibliotekoje tos Iiteratoros 
bota pakankamai. 

Gyvendamas Pskove P. Tarasenka pasirenka 
sau gyvenimo draug~ ir veda. Zmona buvo 
ruse, lietuviSkai zinojo tik keletll zodzi~ bei 
posaki~. 1919 m. vasarll P. Tarasenka su 
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seima grizta i Lietuvll. Griz~ istoja i Lietuvos 
kariuomen~ ir dirba karininku svietimo sistemo
je. Tarnaudamas Lietuvos kariuomeneje jis greit 
isigijo kapitono, 0 veliau ir pulkininko laipsni. 
J atsargll P. Tarasenka isejo 1933 m. Iki 1940 
m. jis pensininkas, gyVeno Kaune Tvirtoves ale
joje, kur turejo pasistat~s medini namll ir tu
rejo gana dideli sklYPll. Tvirtoves aleja tuomet 
buvo Kauno miesto pakrastyje. Iki 1940 m. 
P. Tarasenka uZsiima sodininkyste ir darzinin
kyste. Jis pirmas pradejo Kaune savo sklype 
auginti vynuoges, lazdynll rieSutus. Prie jo 
namo ir siandien dar auga didziulis graikisko 
riesuto medis. P. Tarasenkos deka 1936 m. 
pirmll kartll paragavau Lietuvoje uZaugito grai
kisko riesutmedZio vaisiq. P. Tarasenka rywsi 
pateikti kaunieci~ stalui ir ankstYVl!j~ darzoviq, 
kurill tuomet Kaune niekas dar nebuvo mat~. 
Tam reikalui buvo isireng~ anglimis apkorena
mll siltnami· Jau kovo menesi jis uZaugindavo 
ridikeliq, sa lOllI, kuriq sezonas bodavo tik ge
guzes men. Taciau, kaip jis pats yra pasakoj~, 
realizuoti juos bodavo gana sunku, zmones ne
buvo iprat~ prie tokio ankstYVll darzoviq varto
jimo. P~ Tarasenka, pasakodamas apie 
nepavykusi bandymll, sake: "Matai, sezonas turi 
savo istatymus". Po poros bandymq P. Tarasen
ka mete si "komercini" uZsiemimll ir ankstYVll
sias darzoves augindavo tik sau. 

Apie jo seimll tezinojau tik tiek, kad augi
no dvi dukras ir sunq. Dukte Natalija iki siol 
tebegyvena tevo namuose. Kiek man yra zino
rna, P. Tarasenkos sodyba saugoma kaip me
morialinis kultoros paminklas. Tuo ropinasi 
Kauno miesto krastotyrininkai, ypac Veterinari
jos akademijos zmones. Krastotyrininkai ropes
tingai priziori ir jo kapll Eiguliq kapinese. 

Po P. Tarasenkos mirties jo sodyboje lanky
tis neteko. Jam gyvam esant daznai tekdavo 
ten bOti. Ypac megdavome P. Tarasenk'! aplan
kyti gr;Zdami is ekspedicij~, jei tik vykdavome 
per Kaunll. 

Tuo mctu P. Tarasenka archeologini~ kasi
nejimq nevykde. Taciau archeologijos neuzmi~o. 
Isitrauke i archeologijos mokslo populiarizacijos 
darbll, rase kitus veikalus. Jis daznai lankydavo
si muziejaus archeologiniame skyriuje, domejosi 
skyriaus darbu, ypac naujais i skyriq pateku
siais archeologiniais dirbiniais, naujai vykdomais 
tyrinejimais bei jll metu surasta mediiaga. 
1936-1938 m. priesistorinis s kyri us pergyveno 
organizacinio darbo laikotarpi. Pirmiausia buvo 
vykdoma archcologini~ rinkini~, perimt~ is buy. 
Kauno . micsto muziejaus ir valstybines archeolo
gijos komisijos, inventorizacija. Tam buvo pa
ruostos specialios inventorizacijos knygos, aptarti 
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inventorizacijos principai. Visa tuomet patckusi 
j V.D. Kultoros muziejq archeologine medziaga 
buvo nesusisteminta. Buvo laikoma dezutese, 
maiseliuose, radiniai prisioti ant kartono lente
!iq arba tiesiog ivynioti i popieriq. Geriausiai 
buvo sutvarkyta T. Daugirdo kasinejimq me
d~iaga, ypac Jasnagurkos tyrinejimq. Kiekvieno 
kapo dirbiniai tvarkingai buvo iSdelioti ir pri
tvirtin~i prie geltonu popieriumi padengtq len
teliq. 

PrieSistorinis skyrius, kaip ir visas Kultoros 
muziejus, koresi naujose patalpose ir is pradziq 
neturejo jokio inventoriaus. Archeologijai buvo 
&kirti du nedideli kambareliai pirmame aukste 
ir didziule sale antrame aukste nuo buvusios 
elektrines puses. Prie sios sales prie foje buvo 
dar nedidele patalpele. Visi sugabenti archeolo
giniai rinkiniai buvo iSdeJioti tiesiog ant grindq 
sales pakrasciais. Kauno istorijos muziejuje yra 
nuotrauka ir jos negatyvas, kurioje matoma to 
meta archeologinio skyriaus bnkle. 

Pagrindinis archeologines medziagos inventori
nimo darbas teko man. Tai btivo sunkus dar
bas, nes mano, antro kurso studento, 
archeologinis ziniq bagaZas buvo labai menkas. 
Suprantama, si darb'l vykdziau dr. J. Puzino 
vadovaujamas. Jis sukore ir vis'l inventorizacijos 
sistem'l. 

Pirmiausia turima medziaga buvo sugrupuota 
rinkiniais, atskirais paminklais, pavieniai dirbi
niai iSskirti atskirai. Atskirai sugrupuoti ir dir
biniai be metrikq. Po to visa medziaga buvo 
sude!iota chronologine seka. Tolesniame ctape 
buvo laikomasi ne tik chronologijos, bet ir ti
pologijos bei geografinio ·vientisumo. Kol igu
dau inventorinti, kiekvienas dirbinys buvo 
apra~omas atskirame lapelyje, kuri J. Puzinas 
patikrindavo, ir tik po to bQdavo irasomas i 
inventoriaus knyg'l. Del to inventorinimo darbas 
i~ pradZiq ejo letai. 

Tvarkant vis'l sukaupt'l medziag'l daug nau
dingll patarimq dave P. Tarasenka, ypac kai 
buvo prieita prie jo tyrinetq piliakalniq invcn
torizuojamos medziagos. Jis padedavo atkurti ir 
kai kurill radiniq metrikas. Jau tuomet as su
pratau, kad jis gerai zinojo archeologinius 
Kauno miesto muziejaus rinkinius, palaike 
gerus rySius su prof. E. Volteriu, kuris tuomet 
buvo vienintelis aktyvus archeologijos veikejas 
ir viso darbo organizatorius bei vadovas. Man 
lai buvo didele para rna. 

Dirbant muziejaus prieSisloriniame skyriujc 
teko su P. Tarasenka dalyvauti archeologincse 
i~vykose. 1937 m. pirmoji iSvyka buvo i Lau-

menus, Kauno apylinkes. ISvyk'l suorganizavo 
dr. J. Puzinas. Dalyvavo P. Tarasenka, P. Ka
razija ir as su J. Puzinu. Veze savo masina 
A. Rackus, tuometinis istorijos skyriaus vedejas, 
kuris is Amerikos buvo atsiveZ~s lengv'lji auto
mobilj. Tuomet aplankeme PakalniSkiq piliakal
nj, Laumen\f smelynuose rinkome titnagus ir 
puodq sukcs, kuril! surinkome nemal'l kiekj. 
Man tuomet buvo idomu tai, kad P. Tarasen
ka gerai pazinojo puodq sukiq rusis ir chrono
logij'l. Visi mes dabartiniai archeologai gerai 
zinome, kad iki pokario meta piliakalniq tyri
nejim4 zinios apie keramikos rosis ir chronolo
gij'l buvo labai sykscios. 

Antra iSvyka su P. Tarasenka ir J. Puzinu 
buvo taip pat 1937 m. pavasarj i Kernav~. 
Tuomet pirm'l kart'l turejau progos pamatyti 
Kernaves piliakalnius, isgirsti apie jUos jdomius 
pasakojimus ir padavimus, kuriuos jau buvo 
uzras~s P. Tarasenka 1921 m. 

Dabar mokyklos pastalo kaimynysteje auga 
pusaici4 miskas, 0 1937 m. cia dar buvo vejo 
pustomi smelynai, kuriuose mes aptikome daug 
jvairiq puodq sukiq; jos dabar tureh! bQti 
Kauno istorijos muziejuje. 

Nuo 1941 metq P. Tarasenka jsidarbina bu
vusiame Karo muziejuje, kuris po 1940 m. jvy
kiq buvo pavadintas Valstybiniu 
kariSkai-istoriniu muziejumi. Jis tapo ekskursijq 
vadovu, kuriq taip trOko anuo metu, nes dau
gelis senllj4 muziejaus tarnautojq buvo is 
darbo atleisti. Taciau siose pareigose P. Tara
senka dirbo neilgai. 1941-1944 m. jis skiriamas 
KuHoros paminkl4 apsaugos archeologinio sky
riaus vedeju. Karu s'llygomis siame skyriuje 
darbas nebuvo intensyvus. Buvo tvarkomos se
niau sukauptos bylos apie paminkl4 apsaug'l, 
sudaromos kartotekos, tvarkomi negatyvai ir pa
nasiai. 

1944-1946 m. P. Tarasenka vadovauja Vals
tybiniam kariSkai-istoriniam muziejui.· ISbuv~ 
sio muziejaus direktoriumi vos por'l met\!, pats 
pasipraso atleidziamas is direklOriays pareigll ir 
pereina dirbti i Valstybini M.K. Ciurlionio dai
les muziejaus prieSistorini skyriq, kuriam tuo 
metu jau man teko vadovauti. Skyrius dabar 
buvo pavadintas '\Pirmines kuHoros dailes sky
riumi", zodzio "pruistore", "priesistorija" ar net 
"archeologija" bijota kaip politiSkai netinkamo. 
Be to, zodis "archcologija" buvo nepriimtinas 
dailes muzicjaus profiliui. 

Dirbdami su P. Tarasenka toliau t~seme 
jprast'l skyriui darb'l, kurio buvo apstu. Buvo 
ncsutvarkyta bcveik visa 1939-1940 m. kasineji-

* Po P. Tarasenkos Valslyb. kari~kai-isloriniam muziejui kurj laikij v<ldovavo rasytojils Julius BGtenas, po jo "politiskai 
pakauslytas" J. Apuokas-Maksimavicius. 
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mij me<iZiaga, kuri besiartinant frontui buvo B
slapstyta i kuo saugesnes vietas, po laiptij san
deliukuose ir kitose sunkiai prieinamose 
vietose, bijant, kad jeigu pastatas btltij subom
barduotas, nenukentetij radiniai. Be to, is oku
pacines vokieciij valdZios buvo gautas 
nurodymas - vertingiausius meno korinius ir 
kitas muziejaus vertybes paruo~ti i~gabenti i 
Vokietij~. Muziejaus darbuotojams tai sukele 
dideli ropesti. 

Mes gerai zinome, k~ tai rei~kia i~gabenti 
muziejines vertybes. Jau turejome patirti, kai 
buvo iSgabentas mosij kulttlros turtas i Rusij~ 
po 1863 m. sukilimo ir veliau. Jis nesugrizo 
iki siol. Sios nelaimes buvo iSvengta. Taciau 
"ruosimasis" . evakuacijai buvo pradetas. .Kieme 
buvo sukrauta daug deziq ir pradetas "pakavi
mo" darbas. Cia dideli sumanum~ ir rizikll pa
rode prieSistorinio skyriaus konservatorius 
Pranas BeleniOnas. Vietoj muziejiniq eksponatq 
·jis krove i dezes maziau vertingas knygas, vi
soki ~lamst<l ir akmenis, kad dezes biltq pilnos 
ir sunkios. Taciau tarybinei armijai smarkiai, 
Zygiuojant Kauno link, visi vokieeiq planai suz
lugo. Jie . patys skubejo trauktis Rytprosiq link 
ir iSvezti i~ muziejaus nieko nesuspejo. 

Po sios iSvengtos nelaimes seke kitos. Neap
sakomq ropesCiI! muziejaus vadovybei ir jo dar
buotojams sukele salia muziejaus buvusios 
elektrines iSsprogdinimas vokieciams traukiantis i~ 
Kauno. Sprogdinant elektrin~ iSbyrejo visi muzie
jaus langai, stiklinis stogas. Muziejaus patalpos 
liko atviros, bijota muziejaus turto grobstymo. 
Pirmasis gelbejimo darbo emesi muziejaus direk
torius P. Galaune, P. Balenionas, K Cerbulenas. 
Greit t gelbejimo darbl! ir budejim<l isitrauke 
Uk~ kiti darbuotojaJ, saliq prizioretojai ir sargai. 
Sill akcij~ prof. P~ Galaune placiai apraSe 1967 
m. iSejusioje knygoje "Muziejininko noveles". Pir
miausia buvo uzkalami langai, iejimai, valomi is 
patalpl! stiklai. Bandyta grobti istorinio skyriaus 
patalP<l, kuri buvo nuoSalesne, taciau Zymesnil! 
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nuostoliq nepadaryta. 
Didziule nelaime iStiko Kaunll 1946 m., kai 

buvo didysis Nemuno potvynis, apie kurt visuo
mene gerai zino, 0 kaunieciai turbtlt jo nieka
da neuzmirs. UZsikimsus ledams Nemuno-Neries 
santakoje, vandeniu ir ledais buvo uzlieta visa 
Vilijampole, Zemieji Sargenai, Eiguliai. Vilijam
poleje is vandens kysojo tik naml! stogai ir 
kaminai. Vanduo uzliejo viSll senamiesti, Lais
yes alej<l, pasieke net Donelaicio gatv~, kurioje 
buvo muziejaus pastatai. 

V.D. Kuitoros muziejaus likim<l vokieciams 
pasit aukiant i~ Kauno ir didiji Kauno potvyni 
placiai yra apras~s P. Galaune minetoje knygo-
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je "Muziejininko noveles". Cia tik noriu pri
durti, kad labiausiai nukentejo meno kOriniai 
ir etnografijos skyriaus negatyvai. Archeologijos 
skyriaus medZiaga liko muziejaus patalpose ir 
nuo potvyniO nenukentejo. . 

Po 1946 metij stichines nelaimes darbo 
buvo daug visuose muziejaus skyriuose. Dalis 
senqjij muziejaus darbuotojq i~ muziejaus pasi
trauke. g paciij pirmqjij darbuotojij liko 
P. Galaune, V. Kuprevicius, P. Karazija, 
K CerbuleQas, P. Kulikauskas, V. Kairio~tis, 
kai. kurie sargai ir saliq prizloretojai, tarp 
kuriij prisimenu Navick~, JokQbausk~, Stepone
n,!, Devinduoni. Atejo daug naujl! darbuotojij. 
Archeologiniame skyriuje be man~s karo metu 
dirbo D. Galaunyte, D. Ciurlionyte-Zuboviene 
ir P. Tarasenka. Kaip buvo sakyta, nuo 1946 
m. su P. Tarasenka tapome bendradarbiais, 0 

tai dar labiau mus suartino, nes visais klausi
mais puikiausiai sutareme. 

Muziejaus darbuotojams ypac buvo sunkos 
vokiecil! okupacijos ir pirmieji pokario metai. 
Taciau muziejaus kolektyvas dirbo nuo~irdziai, 
uzjaute vienas kit'! ar net padejo kuo galejo. 
Karo ir pirmais pokario meta is pagrindinis 
maistas buvo bulves ir kopostai. Geriau vertesi 
tie, kurie turejo kaime artimij giminiq. Mano 
seima tuo pasigirti negalejo ir skurdome pilna 
to zodzio prasme. Gelbectavo uzraugtq kopostq 
statine ir bulves. Kopostais dalindavomes su 
P. Tarasenka, kuris ateidavo su "bidoneliu" jij 
pasiimti. Rudent maist'! paivairindavo grybai. 
Daznai su P. Tarasenka eidavome i Eiguliq 
miSk<l Karmelavos link pagrybauti. Kelias iki 
miSko nebuvo artimas, eidavome pestute, ~neku
ciuodamiesi. P. Tarasenka mielai dalindavosi gy
venimo ispodziais, kalbejo apie kra~to padeti ir 
prognozuodavo tolesnt Lietuvos likim<l. 

P. Tarasenka gerai pazinojo grybl! ro~is ir 
as daznai bodavau nustebintas, kad jis imdavo 
ir tokius grybus, kuriq mes au~tadvarieeiai 
niekada neimdavome. Rinkdavo ir kiek pakirmi
jusius, juokaudamas: "balta kirmelaite bus vie
tOj spirgo", 0 to spirgo daugeliui mosij tuomet 
tikrai labai trokdavo. 

Vokieciq okupacijos meta is jokie archeologi
niai lauko tyrinejimij darbai nebuvo vykdomi. 
Tik 1943 m. abu su P. Tarasenka dalyvavome 
archeologineje Zvalgomojoje ekspedicijoje po Pa
nevezio apskriti. Ekspedicij,! suorganizavo Pane
vezio kra~totyros muziejus, kuriam tada 
vadovavo dabar zinomas grozines litera tOms 
vertejas Dominykas Urba, prieS tai dirb~ 
Kaune VD. Kultoros muziejaus istoriniame 
skyriuje. Didesniq darbij ekspedicijos metu ne
nuveikem, tam neturejome ir s<llygq. Lengv<lji 



automobili savaitei dave Panevezio miesto bur
mistras. Ekspedicijos tikslas buvo aplankyti Pa
nevezio apskrities ribose zinomiausius 
archeologinius paminklus. Aplankeme 1938 m. 
tyrinetll Upytes kapinynll, Cicinsko kaln~, OliO
nl!, Bercionll, PakalniSkill, Raginenll ir kitll 
vietovil! paminklus. Raginenuose iskaseme vien~ 
pilkapi be palaidojimll. Galimas dalykas, kad 
pakliuvo J. Basanaviciaus anksciau kastas pilka
pis. Kasem patys. Be to, kelet~ kapll atkasem 
Pajuosteje, prie pat Panevezio, ariamame XV
XVI a. kapinyne. Tai buvo vienintele archeolo
gine isvyka karo metu. 

1948 m. balandzio men. man su seima iSsi
kelus dirbti i Vilniaus universitet~ ir Mokslij 
akademijos Istorijos institut~, archeologijos sky
riui pradejo vadovauti R. Jablonskyte-Rimantie
ne. Liko skyriuje dirbti P. Tarasenka. Taciau 
mana rysiai su P. Tarasenka nenutroko iki pat 
jo mirlies. Rasant "Lietuvos archeologijos bruo
ius", daznai lekdavo vaziuoti i Kaun~, rinkti 
tam leidiniui medziag~ ir iliustracijas. Tekdavo 
pas P. Tarascnk~ ir pe rnakvoli. 

Vienll kart~ teko boti pas P. Tarascnk~, 
kai pas jj kaledoti atejo staCiatikis sventikas. 
Gerai zi nojau katalikij dvasininkll kalcdojimo 
paprocius, todd buyo jdomu palyginti su sta
cialiki\! apeigomis. Sventiko buv<2 laukiama, pa
ruosta iskilminga vakaricnc. Sventikas atcjo 
vicnas su liturginiais rubais. Icj~s i vidij pries 
ikon'! balsu skaite maldas atskirai uz seimos 
tev,!, atskirai uz motin~ ir atskirai uz kiekvie
n,! seimos nari. Maldoje mincjo kiekvieno 
vardlj, matyt, is anksto tam jau buvo pasiruo
s~, nes ne vieno vardo nesumaise. Visi klau -

v 

scsi maId\! stovedami. Sventikas skaitydamas 
maldij Icnkesi ikonai ir kickvienam isvardytam 
bei visiems keturiems kambario kampams. Po 
maldlJ su visais pasisveikino. Po to buvo pa
kviestas prie vaiSil} stalo.' Buvau jam pristatytas 
kaip svecias ir drauge pakviestas vaiSil./. P. Ta
rasenkos seima buvo tikinti ir laikcsi visl} tra -

v 

. dicijl). Seimininkas huvo labai mandagus, atidus, 
sventikui patarnavo. 

P. Tarasenka huvo ' seimos galva pilna to zo
dzio prasme. Visi ukiniai ropesciai gulC ant jo 
pccilJ. Kai pradcjau lankylis pas jj, pastebejau, 

. kad jis huvo ir vyriausias virejas. Kartq netikCiai 
uzcj9-~ aplikau ji verdanl; pielus. Jis lik selmis
kai nusisypsojo. Visiems Kauno gyvenlojams huvo 
sunkos pirmieji pokario mef.ai. Ypac huvo sunku 
su maistu ir drahuziais hei apavu. Vienq kartq, 
kai P. Tarasenka ejo buy. Karo muziejaus direk
loriaus parcigas, jis OUVO pakvicslas ; kazkok; 
kultoros darouolojl} pasitarimq. GrjZ~ is pasilari
mo pasigyre, kad susirinkusieji OUVO pavaisinli 

• 

arbata ir svieste keptomis bulvemis, ypac buvu
sios skanios bulves ... 

P. Tarasenka pats labai kukliai gyveno. 
Bute nebuvo jokios prabangos. Devedavo pa
prast~ kukll./ drabuzj, i darb~ vaikSciodavo pes
Cias. Teko jam isgyventi ir sunkill dienll. Ypac 
jis sunkiai pakele ankstyv~ dukters, veliau ir 
sonaus mirti. 

Kaip mes visi, taip ir P. Tarasenka mate
rialiai ypac sunkiai vertesi vokiecill okupacijos 
ir pirmaisiais pokario metais. Net likvidavo 
savo bibliotek<t. Archeologiny literatOr~ pasiole 
isigyti man. Nors pats sunkiai verciaus, bet pa
siolymas bUVQ toks viliojantis, kad mielai H 
priemiau, luo labiau kad P. Tarasenka perleido 
knygas uz 500 markil./ iSsimoketinai. Tarp 
knygl./ jsigijau jo paties parasytas knygas, kaip 
"Gimloji Senove", "PrieSistorine Lietuva", "Lie
tuvos archeologijos medziaga", L. KSivickio 
"Zemaiciij senove" lenkij ir lietuviij kalba, 
kelis lomus "Taula ir zodis", kelet~ A. Spicy
no knygl./. IS mana jsigyll./ knygij buvo ir Bal
larusijos moksll! akademijos "Pracy" trys tomai, 
sis leidinys isliko tik privaCiose bibliotekose. 
Po 1930 m. Baltarusijos moksll./ akademij<}s is
vaikymo ir zmonil} suemiml./ visi leidiniai buvo 
sudeginti. "Pracy" tomuose buvo vertingas Liau
danskio darbas ap ie Smolensko sri ties piliakal
nius, kuris moksl incs vertes nenustojo ir dabar. 

IS P. Tarasenkos isigytos knygos' buvo man 
lahai reikalingos destant archeologij~ Vilniaus 
universitele ir apskritai moksliniame darbe. 
Turiu jas ir dabar, iSskyrus kelias prarastas, 
pas\(olinus jas pasinaudoti s tudcntams ir kole
goms archeologams. TaCiau ir toliau P. Tara
senka rysil} su archeologija nenutrauke. Jis 
daznai atvykdavo su reikalais j Vilnil./, kviesda
vome j; ; archeologl./ ataskailines konferencijas, 
i archeologines ekspedicijas. 1949 m. as pirmas 
is Moksll} akademijos darbuotojl./ ruosiausi ginti 
kandidalin~ disertacijq. P. Tarasenka man labai 
daug padejo. Jis isvertc mana darb<t i rusl./ 
kalbq ir huvo vienas is oponentij. 

1949 mClai svarbOs Lietuvos archeologinil} 
Iyrinejiml} iSlorijai tuo, kad tais meta is Lcning
rade ;vyko TSRS moksll} akademijos materia
lines kulturos istorijos ir visuomeniniij moksll./ 
skyriaus archeologl} plenumas, skirtas Pahaltijo 
kraSIl} archcologijai. Tai huvo pirmas oficialus 
Lieluvos~ Lalvijos ir Estijos archcologl./ pripazi
nimas. Sis plenumas huvo labai svarhus toles
niam Pahaltijo salil} archeologijos mokslo 
vyslymuisi. p'ahaIt ijo archcologai pirm<t kart~ 
gavo progos susipazinli su Lieluvos, Latvijos ir 
ESlijos archcologijos mokslo padClimi, tolesniais 
planais ir sueili i konlakl,! su paciais archeo-

9 



logais. Galiu pasakyli, kad 10 melo TSRS ar
chcologai pamale esant Pabaltijyje savl! nacio
nalinil! kadrl! ir Iiovesi mOkyti baltl! 
archeologijos, kurios jie patys neZinojo. Plenu
me dalyvavome su ati tinkamais pranesimais visi 
4 to meta Lietuvos archeologai: P. Tarasenka, 
R. Jablonskyte, R. Volkaite-Kulikauskiene ir 
as.' Turejome progos susipazinti su Leningrado 
muzicjais, universitetu, Ermitazu ir jo aukso 
saugyklomis, lanky tis operos ir baleto teatre, 
kuriame pirmll kartll teko pamatyti baletll 
"Raimonda". 

Labai buvo svarbUs asmeniski kontaktai: be 
jau mums pazlstamo G.~. Fedorovo, su kuriuo 
du menesius lankeme Zemaitijos archeologijos 
paminklus, turejome progos susipazinti su to 
meta TSRS MA Archeologijos instituto direk
toriumi A. Udalcovu, Siavistikos instituto direk
toriumi P. Tretjakovu (abu jie buvo mana 
mokslinio darbo vadovai), kitais Zymiausiais to 
meto Maskvos, Leniilgrado, Kij evo , Minsko, Ta
linD ir Rygos archeologais, tokiais kaip B. Ry
bakovu, M. Artamonovu, S. Kiseliovu, 
T. Passek, A. Briusovu, M. Kargeriu, P. Efi
menko, V. Raudoniku, taip pat baltarusiu V. 
Tarasenka ir K. Polikarpoviciumi, latviais E. 
Snore, E. Brivkalne, J. Daiga ir kt. 

Malonq siurprizll padare mOsq delegacijai 
Latvijos archeologai. Iki plenumo su latviq ar
cheologais neturejome jokiq rysiq. Iki 1940 m. 
apskritai latviai i Iietuvius ziorejo is auksto, 
laike save pranasesniais uz mus. Buvome malo
niai nustebinti, kai mus Leningrado gelezinkelio 
stotyjc latviq archeologai pasitiko su gelemis. 
Tai buvo labai grazus latvil! archeologq gestas. 
Nuo to laiko uzsimezge tolesni draugiSki bend
radarbiavimo rysiai, kurie t~siasi ir dabar. 

Mosq atZvilgiu draugiSkai pasielge ir prof. 
V. Raudonikas. Priej~s prie musl! delegacijos 
jis sypsodamasis pareiske "Raudonikas, Iitovsko
go proischozdenija". Iki tol apie Raudonikll zi
nojau tik is jo knygos . "Pervobytnoje 
obscestvo" ir spaudoje paskelbtq straipsnil! apie 
Ladogos tyrinejimus. Nors jo pavarde buvo lie
tuviSka, bet kad jis pals save laike Iietuviq 
kilmes - nezinojom~. Apskritai reikia pasakyti, 
kad Leningrado plenumas turejo teigiamos 
reiksmes Pabaltijo taulq archeologijos mokslo 
lolesnci raidai. Musl! pozicijos lsitvirtino Lietu
voje, nes luO melu l archeologijos mokslll ziu
reta daugiau ncgu priesiskai. 

IS plenumo prisiminiml! Iiko tik kelios nuo
trupos. P. Tarasenka siame plcnume buvo gana 
svarbi figura. J.is skaite prancsimll apie Lietu-

vos piliakalnius, be to buvo vertejas tarp mosQ 
ir rusl! archeologl!. Mano pranesimas buvo ra
sytas rusiSkai romeniskom raidem, zodzijJs su
kirciavo akademijos prezidento sekretore p. 
A. Biliuniene. R. Jablonskytes pranesimll rusiS
kai perskaite pats P. Tarasenka. 

Kelione, neiprastos gyvenimo slllygos bei 
svetima, pilna ispudZil! aplinka veike musl! psi
chikll ir fizin~ bukl~. Juk buvimas Lcningrade 
pirmll kart~, lankymas jo muziejt.J jr paminJ:Jp' 
buvo be galo idomus ir naudingas ivykis. 
Uztat sunkoka buvo klausytis pranesimq, nuo
vargis nugaledavo ir P. Tarasenkll. Kartais pra
nesiml! metu jis "sverdavo kalakutus", tai 
sukeldavo mums tyll! juokll ir sypsenas. Dabar 
tll pati darome ir mes patys, sulauk~ tokiq 
metl!, kuril! buvo tuomet P. Tarasenka. . 

Isimintina 1952 m. vykdyla archeologine eks
pedicija, kurioje dalyvavo P. Tarasenka. Tais 
meta is Mokslq akademijos Is}orijos instituto ar
cheologai, iki tol apZvelg~ Zemaitijll, AukStaiti
jll, Kauno HES rajonll, ryzosi pazioreti, kas gi 
yra mUSl! vadinamoje Uznemuneje, arba Suval
kijoje ir Dzukijoje. Iki to laiko Uznemune ar
cheologams buvo "nezinoma zeme". Nepaisant 
kai kuriq J. Basanaviciaus straipsniq bei 
J. Radziukino darbelio apie Suvalkijos piliakal
nius, kilOS medziagos nebuvo sukaupta. Uzne
munes archeologinil! paminkll! tyrinejimll 
bUtinumll paskatino ir Lenkijos archeologQ dar
bai, pradet i vykdyti Suvalkl! srityje. Norint dar
bus plesti ir koordinuoti su jotvingiQ istorijos 
tyrinejimais Lcnkijoje, bUtina buvo zinoti, kas 
dar musl! Uznemuneje yra islik~. 

I ekspedicij'2s darbll buvo pakviestas ir 
P. Tarasenka. Zinodami jo topografinius suge
bejimus (sioje srityje jis dirbo tarnaudamas 
Lieluvos kariuomeneje), pakvieteme H matuoti 
ir braiZyti piliakalnius. Ekspedicijoje be man~ 
dar dalyvavo A. Tautavicius, O. Navickaite-Kun
ciene, A. Grybauskaite-Jankeviciene ir kiti. 

Pagrindinis ekspedicijos darbas vyko birrelio 
men. pirmoje puseje. Pirmll kartll susipazinome 
su nuostabiais Uznemunes piliakalniais. P. Ta
rasenka ne tik braize planus, bet ir atidziai 
Zvalge jl! aplink'l, rinko pavirsiuje aplinkamas 
puodl! sukcs bei kitus radinius ir pats sau at
skirai aprasinejo kiekvien'l piliakalni. Vienil eg
zcmplioriq rase ckspedicijos ataskailai, kitil -
sau. Ekskursijos dalyviai neuzmirso ir mGSII 
mazl! nuotykiq birzelio 13 d. Akmenineje, kur 
P. Tarascnka buvo pilnas jumoro ir energijos. 
Mus stebino jo nepapraslas atidumas ir darM
tumas. Jis kcldavosi labai anksti. Kai mes visi 

* Pr~ncSilllai atspau~dinti leidinyje KpaTn.e COOOll.lem.51 HHCHITYTa .,CTOP"", MaTep.,aJ1bHO~' KYJ1bTYPh. All CCCP. M., 
1952. BhlO . 42. C. 86·91. 
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dar miegojome, jis jau sededamas mOkyklos 
suole tvarke uZrasus, braize planl} svarascius. 
Ekskursijos metu pastebejome, kad P. Tarasen
ka daug rOkc, beveik be pcrstojimo. Tas pa
kenkc jo sveikatai. Kaip sios ekspedicijos 
darbo rezultatq P. Tarasenka paruosc darbq 
"Uznemunes piliakalniai", kuri dar gyvas bOda
mas iteikc leidyklai, taciau darbas, kaip "ideo
logiSkai neaktualus", nchuvo isleistas. Sio darbo 
rankrastis dabar yra Lictuvos moksll} akadcmi
jos bibliotekos rankrastync. Tomq sudaro 246 
puslapiai kartu su nuotraukomis ir breziniais.* 

Grizdami po ekspedicijos uzsukomc i P. Ta
rasenkos sodybq Kaune. Visi buvomc nuosir
dziai priimti, pavaisinti P. Tarascnkos gamybos 
serbentl} vynu, pamokyti, kaip galima paCiam 
tokio vyno pasidaryti. Jo rcccptura tcko ir 
ma~ jaunystejc pasinaudnti. 

Sj savo prisiminiml} ziupsnelj noreCiau uz
baigti trumpai primindamas P. Tarasenkos ar-
cheologinius tyrincjimus bei mokslinius 

• 

Ir 
mokslo populiarinimo darb us. 

Tik kq susipazin~s su P. Tarasenka 1936 m. 
is J. Puzino patyriau, kad P. Tarascnka specia
liai archcologijos moksll} ncra ej/Ys. Buvo pa 
plitusi paziura, kad jis yra tik archeologijns 
megejas. Mano ann meto studento pozioriu, tai 
buvo didelis minusas. Mcgcjas yra megejas. Ta
ciau susipazin/ys su P. Tarasenkos spausdintais 
darbais bei jo rankrastynu, 0 ir bcndraudamas 
su jun, turiu pasakyti, kad dunk Dievc kiek
vicnam mOsl} tureti tick zinil} is archcologijos, 
kick jl} turejo P. Tarasenka. Tai puikiai matyti 
is jo knygosc licciaml} archeologijos prohlcml} 
bci darbus ruosiant panaudotos literatoros. Pa
vartykime tik tokius jo darbus, kaip "Gimtoji 
senove", "Priesistorine Lietuva", "Lietuvos ar
cheologinc medziaga", " Pedos akmenyje", "Lic
tuvos piliakalniai", kad ;sitikintume placiu 
archeologincs ir istorincs literatoros pa/.inimu ir 
pamatytume jautrl} jo poziori ; to meto Lietu
vos archeologijos padet; bei problemas (I.r. 
antr'l sio straipsnio dali). 

Tiesa, kai P. Tarasenka tyrinejo Velikuskil}, 
Vozgelil}, Pakacincs, Mielonil} piliakalnius, ar
cheologijos kasinejiml} metodika ncbuvo tobula. 
Daugiausia P. Tarasenka vadovavosi A. Spicyno 
nurodymais. Jam tuomet spaudoje buvo pareiks
ta priekaistl} del kasinejiml} metodo "surfais" 
if d~1 netikslios faktl} interpretacijos. TaCiau 
tada buvo praktikuojamas toks kasincjiml} mc
lodas. IS laiko reml} issiverzc tik gencrolas 
VI. Nagevicius, kuris bcveik tuo paCiu laiku 

kasincjo ApuolCs ir lmpilties piliakalnius. V. 
NageviCiaus kasincjimai 1928-1932 m. gali buti 
pavyzdziu ir dabartiniams mOsl} archeologams. 

P. Tarascnka visq savo gyvenim'! siejo su 
Lieluvos archcologija. Jis iSvaikSCiojo vis,! Lie
tuvos zem~, aplankc daugumq Lietuvos piliakal
nil} ir kitl} archcologinil) paminkll), rase 
straipsnius apic botinumq juos issaugoti, moke, 
kaip rinkti apie juos zinias. lki pat savo gyve
nimo pabaigns buvo kvicciamas ir laukiamas 
mokyklose, muziejuose. Jo knygos, skirtos jauni
mui, ne vicnq paskatino tapti archcologu. Lie
tuva nickados ncuzmirs jo vardn ir nuopelnl). 
Jis tapo Lictuvos archeologijos mokslo tevu! 
Minint jo simtqsias gimimo metines mes tik 
su pagarba ir dekingumu galime tarti: "Non 
omnes moriar"! 

11. PETRO TARASENKOS 
MOKSLlNI::-KRAST01YRINf: VEIKI..A 

LIETUVOS ARCIIEOLOGIJOS 8ARUOSE 

Petras Tarasenka paliko daug vcrtingl) 
straipsnilJ ir stamhesnil} darhl}, skirtl} Lietuvos 
archeologijai. Siq mokslo saka susidomejo labai 
anksti, dar besimokydamas Panevc/.io mokytojl} 
scminarijoje, kai j jo rankas pateko Romanovo 
knyga "Drevnosti scverozapadnogo kraja", kurio
je buvo aprasyti ir kai kurie Lietuvos archeo
loginiai paminklai hei paskiri radiniai. Patics 
P. Tarasenkos zodziais tarianl, darbas jj taip 
sudomino, kad jj ismoko kone atmintinai." 

1912 m. P. Tarascnka baige mokytojl) semi
narijq ir pradejo dirbti Aluntos pradzios mJ
kykloje. Jaunas dvidesimtmetis mOkytojas nori 
perteikti savo zinias mokiniams. Jis parodo 
jiems akmenini kirvukq. Ir stai nctiketa moki
nil} reakcija: kitq dienq jie suneSa savo moky
tojui net 30 kirvukl}. Tai buvo P. Tarasenkos 
pirmoji ar..:heologinc kolekcija, kuri veliau, jam 
isejus ; kariuomen~, dingo. 

Mokytojaudamas P. Tarasenka susipa/.ino ir su 
F. V. Pokrovskio darbais, ypac ii sudominn suda
ryti sin autoriaus Kauno ir Vilniaus gubernijl) 
archcologiniai l.cmClapiai, turcj~ neabejotinos ;ta
kos jo tolcsnicms darbams. TaCia u 1914 m. 
kil~s karas nutraukc jo domejimqsi archeologija. 
P. Tarasenka mobilizuojamas j carin~ armijq. 

1917 m. gruodzio mcnesj demobilizuojamas 
ir skiriamas mokytojauti ; Pskovq. 1918-1919 
meta is, dirhdamas mokytoju Pskove, vel grjzta 
prie savn megiamos archcologijos. Pskovo peda-

* Lictuvos mok~lll ilkadclllijo~ hibliotckos rallkra~tyllils . I'ollua~ Nr. 235 . 
** P. Tara~Cllk(l5 1957 Ill . A Tautavlciul ra~ytas lal~ka5 . Zr. I.ictuvo~ lll()k~lll akilucmijos rankril~tynas. F. 235-504. Ir to
Iiau rcmiama~i ~ia trumpa patic~ 1'. Tarascllkos ril~yta illiloblograrija . 
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goginiame institute P. Tarasenka klauso fymaus 
rusq archeologo A. Spicyno paskaitq, lanko is
torijos muziejq, bibliotekoje skaito archeologin~ 
literatOrll, ypac gilinasi i A. Spicyno ir 
V. Gorodcovo darbus. Taip jis igyja vis dau
giau ir daugiau ziniq is archeologijos sri ties, 
kurios jam labai praverte 1919 meta is sugrizus 
i Lietuvll· Tiesa, ir Cia, apsigyven~s LietuvoJe, 
visa savo laiko jis negalejo skirti archeologijai. 
1919-1932 m. P. Tarasenka tarnavo Lietuvos 
kariuomeneje ir laisvalaiki aukojo savo megia
mai sriciai. Taciau ir tokiomis s~lygomis jis 
padare dideli darb~. 

1. PIRMIEJI P. TARASENKOS DARBAI 

Grizus i Lietuv'!, pirmasis P. Tarasenkos rO
pestis buvo susipazinti su archeologiniais pa
minklais. Jis lanka juos, aprasineja, kaupia 
duomenis bosimiesiems savo darbams. Bodamas 
romantiskos prigimties jis Zavisi Lietuvos gamta, 
nesigaili jai graziausiq zodziq. "Grazi Neries 
upe, grazi ir Sventoji! Sviesia ir salta vaga 
vingiuoja jos tarp kalnq ir kalneliq, miestq ir 
miesteliq ir nebesuskaitomq Lietuvos kaimq, 
skaiscios bangos lioliuoja, dainuoja ar ir paty
lomis su aukStais krantais snibZdasi. 0 krantas 
tamsiu misku apaug~ stovi lyg ko susim,!st~s, 
atidfiai klauso bangq ir ilgai jas draugiskai 
lydi. Tai kafin ko iSsigand~s, is kranto nuo 
upes nubega salin ir sustoja, tai vel, pasiilg~ 
bangq daineliq ir kalno paramos kitame upes 
krante, metasi vienas i kit'!. KrOtinemis up~ 
suspaudzia ir bangoms laisvai dainuoti nebelei
dfia. Pyksta bangos, ozia ir marma, ir skubina
.si i lygi~ pia tum'! ... 

Idomus kampelis ne vien tik savo gamtos 
grazumu, bet ir kitu Zvilgsniu, gausumu ivairiq 
sepoves liekanq. Vienus jq pats aplankiau 
1921 m., apie kitus girdejau; bet giliai sUZave
tas ir paciais paminklais, kurie tiek primena 
vaizd,! il' garsios praeities, ir skurdziu jq pali
kimu, kartais paniekinimu, nes jau baigia 
nykti" [1, p. 574-575]. 

Sios keliones metu jis aplanko 6 piliakal
nius (3 is jq nupieSia), 10 milZinkapiq (pilka
piq) ir jq grupiq, 10 senkapiq, 23 akmens 
amfiaus stovyklas, 9 ivairius kitus archeologi
nius paminklus, sudaro aplankytq paminklq fe
melapi. Vertingi jo aprasyti pasakojimai, 
padavif!lai apie piliakalnius. Randame idomq 
padavim'l apie Kernaves piliakalni, apie auksini 
Perkono stab'!, prasmegusi drauge su pilies 
morais kalno gilumon. 

Petras Tarasenka ne tik lanko paminklus, 
bet irpradeda apie jUos rasyti, populiarinti. 
Tai daryti ji skatino bloga to me to archeologi-
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jos padetis Lietuvoje. Nebuvo archeologq spe
cialistq, paminklai palikti likimo valiai. Tokia 
padetis P. Tarasenk,! neramina, jis nori visuo,
men~ supazindinti su seniausiais nepakartoja
mais Lietuvos istorijos saltiniais. Jam ropi 
paminklq apsauga. Tais paciais 1921 m. pasiro
de bene pirmas jo straipsnis "Valiulio akmuo" 
[2. p. 79-80]. Jame greiciausiai aprasytas jo te
viSkes laukuose - Karaliskiuose, dabar Moletq 
rajone buv~s akmuo, kuriame buvo iSkaltas 
lankas, streles, menulio, saules ir kryziaus 
zenklai [3, p. 73]. 

Jau pirmaisiais savo veiklos metais jis 
bando ' sudaryti archeologiniams paminklams tyri
neti program,!, kuri'l jis skelbia periodiniuose 
leidiniuose [4, 5, p. 177-179]' Kiekvienais me
tais gauseja jo rasytq straipsniq. Jq randania 
ivairiuose to meta periodiniuose leidiniuose: 
Labai platus nagrinejamq klausimq ratas. Jis 
raso senoves paminklq pazinimo, muziejq klau
simais, kreipiasi i visuomen~ prasydamas · suda
ryti archeologini zemelapi, suprasdamas didziul~ 
tokio darbo reikSm~. Keliamietniniai klausimai. 
Taciau turbot daugiausia straipsniq skirta pilia
kalniams. Ne veltui P. Tarasenka laikomas Lie
tuvos piliakalniq tyrinetoju. Nuo 1923-1924 
metq pasirodo net po keliolika straipsniq per 
metus [6, p. 235-241]. Straipsniq gausumu ypac 
iSsiskiria 1924-1928 metai. Taciau kartu jis 
kaupia medziag'! st~mbesniems darbams, ties 
kuriais stabtelesime kiek placiau. 1925 metais 
·pasirodo jo pirmoji knyga "Gimtoji senove" 
(7). Galima sakyti, kad tai pirmas archeologijos 
vadovelis lietuviq kalba. "Auto ria us zodyje" 
P. Tarasenka fttkreipe demesi i archeologines 
medziagos rinkimo ir pazinimo reikSm~. "Troks
tant populiarios specialios literatoros lietuviq 
kalboje, siuo savo darbu, nebGdamas mokslinin
kas specialistas, noriu patarnauti . mOsq visuome
nei, ypac jaunimui, patiekdamas elementariausiq 
ziniq apie mosq senoves paminklus ir metodus, 
kurie parodo, kokiu bodu jq sistemingai reikia 
ieskoti ir tyrineti" [7, p. 5]. 

Pirmame darbo skyriuje "Senove ir jos pazi
nimas" autorius trumpai · supazindina skaitytoj'! 
su pirmykScio zmogaus kultoros raidos perio
dais: akmens amziumi, vario ir Zalvario laikme
ciu, gelezies kultoros laikmeeiu. Toliau 
pateikiama trumpa tyrinejimq istorija, isvardija
mi pirmieji tyrinetojai: danas Ch. J. Thomse
nas, svedas O. Montelius, L. J ucevici us, E. ir 
K. TiSkeviciai, A. Kirkovas, J. L. Krasevskis, 
M. Balinskis, S. Daukantas, F. Pokrovskis, 
L. KSivickis, A. Spicynas, E. Volteris, J. Ra
dziukynas ir daugelis kitq [7, p. 8-11]. Tai 



rodo P. Tarasenkos apsiskaitymll 
meto autoriq darbq pazinimll. 

• 
If gerll to 

Antrame darbo skyriuje "Lietuvos medziagi
niai archeologijos paminklai" autorius aptaria 
archeologinius paminklus, suskirstydamas jUos i 
nejudamus ir judamus [7, p. 17-89J. Sio su
skirstymo laikomasi ir dabar. Prie pirmqjq ski
riami piliakalniai, alkavietes, senoves 
sodybvietes, senieji keliai bei brastos, kurganai, 
pylimai ir visa tai, kas gali boti stebima pa
~ioje gamtoje. Prie judamq paminklq priskiria
mi ivairos dirbiniai, kuriuos pagal autoriq 
sudaro "akmens padarai, stiklo ir gintaro pada
rai, metalQ padarai, molio padarai, organiniai 
padarai" ir pan. Apskritai tai ivairos archeolo 
giniai radiniai, g kuriq sudaromi archeologiniai 
rinkiniai. Skyrius ·gausiai iliustruotas pie~iniais, 
nuotraukomis, breziniais. Tai pats didziausias ir 
pagrindinis darbo skyrius. 

Trumpame treciame skyriuje "Istorines arche
ologijos paminklai Lietuvoje" autorius glaustai 
aptaria jau ra~ytines istorijos paminklus, kaip 
piliQ liekanas, senas baznycias, sinagogas, koply
~ias, bo~tus, senuosius dvarq romus, varpus, 
pinigus, net gyvenamuosius trobesi ... s, pasiZymin
~ius istoriniais atminimais ir kt. Skyrelyje ap
tinkame Paco rOmq griuvesiq Jezne pie~ini, 
ankstYVQjll lietuviskq monetq pie~inius. Trumpi 
ir kiti skyreliai, skirti tautodailei [7, p. 94] 
bei tautosakai [7, p. 95-97]. 

Darbe daug patarimq · ir nurodymq, kaip 
rinkti archeologin~ medziagll, surinktll - klasifi
kuoti, saugoti, net konservuoti. Nurodoma net 
konservavimo medziaga ir bUdai, kuriais turetq 
boti vykdomas sis darbas. Dideli demesi P. Ta
rasenka skyre archeologijos zemelapiq sudary
mui. Specialiame skyrelyje [7, p. 105-108] 
pateikia topografiniq zenklq lentel~ bei zenklus 
atskiroms paminklll rosims rymeti. Knyga bai
giama praktiskais patarimais, kaip pasiruosti ir 
kaip vykdyti archeologiniq paminklq paies kas. IS 
knygos gale pateikto rekomenduojamos litera to
ros s'lraso matyti P. Tarasenkos geras ir platus 
istorines-archeologines krypties darbq pazinimas. 
Nurodoma net 81 pozicija. 

Praejus vos porai metq P. Tarasenka iSlei
dzia antrll didesni labai svarbq darbll "PrieS is
torine Lietuva" [8]. Tai darbas, skirtas 
mokykloms. Autorius norejo, "kad jis bOtl! ne 
tik vadovelis, bet ir sisteminimo darbo vadovu 
tiek mokytojui, tiek mo kiniams, padedanciu tirti 
savo apylinkes ir visa krasto praeiti" [8, p. 1]. 
Knyga 140 puslapiq, gausiai i1iustruota. Joje 
randame is vi so 80 nuolraukl!, piesiniq, brezi
nil! ir planelill. Kai kurios i1 iustracijos ir siuo 
metu labai vertingos. Knyga susidcda is 8 sky-

riq, kuriq didesnieji dar suskirstyti mazesniais 
skyreliais. Kadangi darbll autorius traktavo kaip 
vadoveli, kiekvieno skyrelio gale skyrium nuro
do rna ~iuo klausimu literatora, duodamos prak
tinio tyrinejimo darbo uZduotys, pateikiami 
klausimai, i kuriuos atsakant geriau jsisavinama 
i~destyta medziaga. ~ 

Knyga pradedama geologine Zemes praeities 
istorija. Kituose skyriuose (2-4) autorius supa
zindina su prieSistoriniq laikq tyrimq mokslais 
- geologija, antropologija, kalbotyra. Bdestomi 

meta duomenys apie zmogaus kilm~, nuro-
o nt, kad seniausi Europos gyventojai buvo ne

andertalieeiai, orinjako bei kromanjono Zmones. 
Tuomet dar nebuvo zinomi tokie radiniai, kaip 
pitekantropq homo habilis 0 ar i jUos pana~iq 
zmogaus proteviq liekanos. o Cia galima nurodyti 
isivelusill klaidel~ apie neandertalieti, kurio lie
kanos buvo surastos VOkietijoje, 0 ne Pranco
zijoje, kaip nurodoma darbe [8, p. 23]. 

Penktame stambesniame darbo skyriuje, skir
tame akmens amziui, pirmiausia labai trumpai 
aptariamas paleolito laikotarpis, pailiustruotas 
kumstinio pleiSto, surasto Lietuvos pietuose, 
piesiniu (Nr. 15) ir ObSrutq kaime surasto 
kaulinio irankio su ·statytomis titnaginemis ge
leztemis nuotrauka. ymiai placiau apZveigiamas 
neolito laikotarpis, i~ kurio zinota gausesne ir 
ivairesne medziaga. SkyreIyje aptariamos gyven
vietes, bostai, palieciami socialiniai klausimai, 
tikejimas. o UZsimenama apie pOliq statybll. Esll 
tokia gyvenviete buvusi Vaitkaiciq kaimo durpy
ne buy. La uk uvos vIs., Taurages apyl. [8, 
p. 47]. Placiai aptariami akmens amziaus gink
Iai, irankiai ir kiti dirbiniai, gausiai jUos pai
liustruojant. Sukelia abejoniq teiginys, kad 
neolite, be gin taro dirbiniq, jau buvo zinomi 
stiklo karoliai bei priskirti neolitui Mo~kenq 
piliakalnyje surastieji kauliniai karoliai. Taciau 
P. Tarasenka buvo bene pirmasis mOsq archeo
logas, kuris pabande atskleisti to meta Lietu
vos gyventojq religijll [8, p. 60-64]. Pagal 
autoriq Lietuvoje gyven~ neolito zmones savo 
mirusiuosius degino, savo teigini cia pat pa
remdamas vieno tokio de intinio kapo su urna 
is Samuliavos, buy. sliq vis. pieSiniu 
(pies. 30). Kartu paZymi, kad laidoti ir nesu
deginti lavonai. Prie religinio kuHo reikmenq 
P. Tarasenka priskiria akmenis-fetiSus. Juos pai
Iiustruoja stabakuliais, 1924 m. rastais Kretingo
je ir kitur. 

ApZvelg~s akmens amziq Lietuvoje, P. Tara
senka kelia klausimll, kas Lietuvos kraste gyve
no akmen:, gadynei pasibaigus [8, p. 66]. Jo 
nuomone, "akmens kultora" pajoryje ir zemai
ciuose baigesi II-III amziuje Kristui gimus, 0 

13 

o 



Lietuvos rytuose ji dar viclpatavusi V-VII am
fiais. EsCl tik VI-VII amfiais Kristui gimus 
Lietuvoje ivyk~ kulttlrq pasikeitimas. "Placiai 
viclpatavusi lig to laiko Lietuvoje akmens ga
dynes kuittlra gana greit ufleido vietCl atnestai 
cion is pietq metalq kulttlrai" [8, p. 67]. Au
toriaus nuomone, akmens amfiuje Lietuvoje gy
venta suomiq gimines tautq, ir tik "metalo 
kulttlra skirtina lietuviq "aisciq" gimines tau
toms, apsigyvenusioms Lietuvoje tik V-VII am
fiuje po Kristaus gimimo" [8, p. 68]. Labai 
mafai paskyr~s vietos klausimui "Bronzos, gele
fies ir romenq kulttlros gadyniq liekanos musq 
kraste", aptariamam · sestame darbo skyriuje 
[8, p. 67-74], pagrindini demesi P. Tarasenka 
sutelkia etniniam klausimui, placiai iSdestytam 
paciame didziausiame septintame darbo skyriuje. 
Jis remiasi J. Basanaviciaus ir K. Btlgos teori
jomis, taCiau cia pat pasisako, kad jis pritaria 
pastarajai. P. Tarasenka placiai atpasakpja 
K. Btlgos teorijCl, pabreZdamas ir tCl faktCl, kad 
"dar V-VII simtmeciais ricl Kristaus gimimCl 
aisciq prokalbe yra suski usi i dvi kalbas - va
karieeiq ir rytieciq, kuriq kiekviena buvo suski 
lusios dar i kelias tarmes. VakarieCiq aisciq 
kalbCl sudare prtlsq, jotvingiq tannes ir kitos, 
rytieeiq - lietuviQ, latviq, ziemgaliQ, selh!, kur-
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siq ir kitq" [8, p. 85]. Sis procesas paremtas 
kalbiniais duomenimis ir pailiustruotas breziniu 
(42 picl). Savo samprotavimus apie aisCiq gyve
namus plotus, genciQ ribas paremia K. Bugos 
sudarytais ir cia pat darbe pailiustruotais zeme
lapiais. Nepalieka nuosalyje aisciQ kaimynQ. 
klausimo, paliesdamas ir slavq ekspansij:i! i ais
ciq gyvenamas vietas. Kalbinius duomenis 
P. Tarasenka banda paremti archeologine me
dziaga, tokiomis A. Spicyno iSskirtomis kulttlro
mis, kaip Klaipectos, RaginenQ, Vilniaus 
pilkapiq kulttlra ir kt. Panaudoja ir negausius 
tuo metu turetus antropologinius duomenis. Ki
tuose poskyriuose nagrinejami tokie klausimai: 
"aisciq btldas ir jq ekonomine bukk", "aisciq 
visuomeninis ir politinis susitvarkymas", "aisciQ 
religija". Autorius visur akcentuoja aukst:i! lietu
viq kultur:i!. Idomiai samprotauja apie to meta 
visuomeninius santykius. Es:i! bendri savitarpio 
santykiai junge gimines i tautinius vienetus -
kiltis, kurios, gr~s iant bendram pavojui, jungda
vosi i organizuotas bendruomenes-valstybes. Pa
vojui praejus, valstybes vel iSirdavo, ir aisciai 
vel gyvendavo atskiromis giminemis ir kiltimis" 
[8, p. 110]. Cia pat jis pateikia senoves aisciQ 
pilies rekonstrukcij:i!. P. Tarasenka daro isvad:i! 
apie tai, kad daugelis piliakalniq-piliq dave 
pradzi:i! tokiems miestams; kaip Vilnius, Kau
nas, Vilkmerge. Kitur tos pilys yra nustojusios 
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savo reikSmes, tai - Veliuona, Ipiltis, Gondin
ga, Apuole. Jis iSskiria ir organizuotas gynimo
si sritis, kur aplink didesni piliakalni 
aptinkama eile mazesniq. Charakteringais pavyz
dziais nurodo BakainiQ, Kernaves, Ariogalos, 
Punios piliakalnius [19, p. 113-114]. 

P. Tarasenka iSdesto savo mintis ir aisCiq 
religijos klausimais [8, p. 116, 122]. Paiymi, 
kad aisciai gyven~ savo senojoje tevyneje (jis 
atstovavo K. Btlgos migracijos teorijai) pergyve
no pirmykSCius animizmo ir fe tisizmo religijq 
laikotarpius, 0 atsikel~ i Lietuv:i! iSugde tautin~ 
religij:i! - mirusiqjq garbinim:i!, ilgainiui virtusi 
nekrokultu. Tikejo palankiais ir nepalankiais 
dievais. Pastebi pas senuosius aiscius buvus 
saules, medziQ, ugniel), falcio ir kitus kultus, 
ivairiais vardais vadinamQ dievQ. Rysi su seno
yes aisciq religija autorius rna to mtlsq liaudies 
tautosakoje. Jis kalba apie buvusi organizuotCl 
religini kult:i!, kuHo vietas-sventoves. Mini alkas, 
romuvas, aiSkina jq paskirti, nurodo konkrecias 
vietas, paremdamas savo teiginius vietovardziais 
ir kalbos duomenimis. Trumpai stabteli ir ties 
senoves laikq aukurais - peduotais akmenimis. 

Savo darbo septint:i!ji skyriq, kuriame faktis
kai iSdestomi Lietuvos archeologijos pagrindai, 
P. Tarasenka uzbaigia istoriniq laikq pradzios 
apibtldinimu (p. 122-132). Primena ankstYV:i!sias 
rasytines zinias apie aisCius ir nusako jq toles
ni likim:i!. ES:i! pirmieji is Lietuvos gyvenusiq 
aisciq zuvo jotvingiai, kurie buvo niokojami 
"slavenq-rusq ir moztlrq" ir XIII a. kaip atski
ra aisciQ tauta nustojo figuravusi. Toliau pami
ni prosq likim:i! ir kryziuociq bei kalavijuociq 
ordinq kovas pries kitas aisciQ gentis. Lietuvos 
valstybes ikoreju P. Tarasenka laiko Mindaug:i!. 
Kulturos t~tinum:i! jis mato n~ tik VI-XII, bet 
ir XIII-XIV bei XIV-XVI amziq senkapiq me
dziagoje. Pabrezia ir iSkelia dar kartCl piliakal
niuose (rengtq piliq reikSm~ ir gali:i! kovose su 
kryziuociais. Anot jO, ir sunkiose koyose lietu
viq bOta labai patvariq, negailejusiq nei darbo, 
nei laiko ginti savo krasto laisvei. Toliau apra
somi to meto piliakalniq irengimai, ypac itvirti
nimai, pailiustruojant atitinkamais piesiniais. 
Randame iSlikusiq pasakojiml! ir padavimq apie 
juos bei apie muriniq piliq atsiradim:i!. Paga
liau skaitytojui primenama dar · apie YienCl 
mazai zinom:i! paminklq ros! - !vairius slaptus 
kelius, akmenimis gristus kelius - kulgrindas. 

Atsiivelgiant i darbo struktor:i!, paskutiniaja
me astuntame skyriuje duodama patarimq apie 
tikr:i!ji darb:i! (8, p. 132:140). Cia vel pabrezia
rna literaturos reiksme. Nurodoma, kaip kurti 
mokyklinius muziejus ir kaip jie turi biiti tvar
komi. Kalbama apie mokyklos laikrasteliq bOti-



numCl, dienorasciq rasymCl bei medziagos tvarky
mCl. Neuzmirstami netgi mokykliniai teatrai, 
kurie, anot P. Tarasenkos, "praeities tyrime 
svarbq vaidmeni suvaidino". Raginama mOkyklo
se kurti mokiniq "praeities tyrejq" draugijas. 

1928 m. P. Tarasenka isleidzia knygCl "Lie
tuvos archeologijos medziaga". Tai bene svar
biausias' autoriaus darbas, nenustoj~ savo 
reikSmes ir dabar. Tai pirmas Lietuvos archeo
loginis femelapis lietuviq. kalba. li paruosti 
P. Tarasenq paskatino F. V. Pokrovskio 
XIX a. gale isleisti Vilniaus, Kauno ir Gardi
no . gubernijq femelapiai. P. Tarasenka, kaupda
mas medziagCl apie Lietuvos archeologijos 
paminklus, pamate, kad F.V. Pokrovskio zeme
lapiuose pateikti duomenys labai nepilni. Antra 
vertus, po Pirmojo pasaulinio karo pasikeite 
Lietuvos administracinis padalijimas. Ropinantis 
paminklq apsauga, reikejo tureti apie juos kuo 
tikslesnius duo men is. Tat P. Tarasenka emesi 
§io didelio ir kruopstaus darbo, kaupdamas §al
tinius apie naujus, niekur neuzregistruotus pa
minklus. Tam jis daug keliauja, kreipiasi per 
spaudCI i visuomen~ prasydamas suteikti reika
lingq ziniq [9]. KnygCl sudaro 358 p., 32 p. 
reziume vokietiq kalba ir kartografuotas zeme
lapis. IZangoje autorius pafymi, kad medziagCl 
§iam darbui rinko daugiau kaip deSimt metq, 
taciau nepretenduoja juo "i mokslo veikalus" 
[10, p. 1]. . 

Darbll sudaro 6 skyriai. Pirmame skyriuje 
autorius pateikia placill Lietuvos archeologijos 
tyrinejimq istorijll nuo XVII a. iki 1926 metq, 
kuri apZvelgiama chronologiniais eta pais: 1 po
skyris skirtas archeologijai Lietuvoje iki 
1856 m.; 2 - archeologines ir archeografines 
Vilniaus komisijq veiklai apibodinti; 3 - 1865-
1893 metq darbams aptarti; 4 - IX-am archeo
logq suvaziavimui Vilniuje; 5 - 1894-1906 metq 
ir 6 - 1918-.1926 metq laikotarpiams apZvelgti. 
~iame skyriuje yra ziniQ ir datq, kurios negali 
nedominti ir siQ dienq mosq archeologQ. Ant
rame darbo skyriuje P. Tarasenka aptaria atski
(US Lietuvos archeologijos laikotarpius bei 
paminklQ rosis, papildydamas ankstyvesniuose 
minetuose darbuose pateiktas zinias. 

Pati didfiausiCl tretijj skyriq sudaro "Lietuvos 
archeologiniQ paminklQ sllrasas" (10, p. 89-269]. 
Vietovardziai surasyti abCceles tvarka, nurodant 
vaIsaq ir apskriti, kurioje jie yra. Labai trum
pai nnsakoma paminklo rO§is, ar jo grupe, nu
rodant §altini ar literatOrll, j~i tokia yra. 
Autorius ispeja, kad vietq vardai, neturint vie
tovardziq zodyno, sunkiai sutikslinami. I sllrasCl 
itraukti Klaipedos ir Vilnijos krastai. Vilniaus 
kr~tui paliktas caris tines Rusijos administracinis 

padalijimas. Apskritai, kadangi administracinis 
padalijimas ne kart'! yra keistas, kartais neleng
va susigaudyti del' vie nos ar kitos vietoves tiks
laus lokalizavimo. 

Vertingas yra ketvirtas darbo skyrius "Bibli
ografija" [10, p. 270-311]. Kaip visur, taip ir 
g sio skyriaus matyti autoriaus didelis darhStu
mas ir s,!ziningumas. lis paZymi, kad visos 
Lietuvos archeologijos medziag'! lietiancios lite
ratOros negalejo itraukti. PateiktCl literatoros Sll
ras,! jis savaip sugrupuoja. Pirmiausia nurodoma 
literatOra, liecianti bendruosius Lietuvos archeo
logijos klausimus, tyrinejimq istorij'!, fymiq ar
cheologq biografijas ir nekrologus. Atskirll 
skyreli sudaro literatora apie Lietuvos archeolo
ginius paminklus ir jq tyrinejimus. Ir pagaliau 
atskirame skyrelyje pateikiama literatora apie 
istoriniq piliq griuve~ius, numizmatikCl, sfragisti
k,!, heraldik'! ir histologij'!. Kadangi literatoros 
s,!rasas sudarytas tematiniu principu, kartais su
sidaro keblumq ieSkant vienq .ar kitq darbq 
pagal nuorodll. ' 

Penktas skyrius (10, p. 312-358] padeda 
skaitytojui orientuotis pridetame prie darbo ze
melapyje, isleistame 1:450000 masteliu. ~iame 
skyriuje telpa terminq zodynas ir sistemingas 
archeologiniq paminkl~ sClra§as, sudarytas apskri
timis. Kiekvienos apskrities paminklai sugrupuo
ti chronologgkai ir pagal paminklq rosis. 

Pasirodziusi P. Tarasenkos knyga "Lietuvos 
archeologijos medziaga" greit buvo pastebeta vi
suomenes ir susilauke teigiamo ivertinimo. Pasi
rode nemaZa recenzijq. Knyg'! recenzavo 
A Balys [11], V. Birzgka [12], A Mikaitis 
[13] ir E. Volteris [14]. 

Taigi per trejis metus (1925-1928) pasirode 
pirmosios ir pacios didziausios Petro Tarasen
kos knygos - akivaizdus irodymas didelio ir 
itempto autoriaus darbo. P. Tarasenka, matyda
mas apgaiietinCl to meta Lietpvos archeologijos 
padeti, stengesi uzpildyti esam,! didel~ spragCl 
sioje srityje. Cia joinasas is ·tiesq yra didziu
lis. Suprantama, kad dabar susikaupus gausiems 
archeologijos saltiniams, Iiteratorai, daugelis 
P. Tarasenkos teiginiq yra nepriimtini, ar ki
taip interpretuojami. Taciau anuo metu jie su
vaidino labai svarbq vaidmeni. Svarbiausia -
jais P. Tarasenka ne tik gpopuliarino sio 
mokslo sriti, bet ir sudomino visuomen~ arche
ologiniais paminklais, skatino juos saugoti, glo
boti. P. Tarasenkos darbai yra idomos ir 
Lietuvos archeologijos tyrinejimq istorijos poziO
riu, 0 kai kurie, sakysim, "Lietuvos archeologi
jos medziaga", ilg'! laikCl buvo ir net dabar 
yra parankine archeologQ knyga. 

• 
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Be ap1ar11l knygll, tuo paciu metu periodi
niuose leidiniuose bei spaudoje atspausdinta 
daug P. Tarasenkos straipsnill [6, p. 236-238]. 
lie didele dalimi susij~ su knygose mineta te
mati~a, juose aprasomi paminklai ir keliones 
po Zemaitij<}, dubenuoti bei peduoti akmenys, 
piliakalniai, keliami muziejll reikalingumo ir 
kiti klausimai. Savo straipsniais P. Tarasenka 
stengesi kuo placiau iSpopuliarinti Lietuvos 
archeologij<}, sudominti visuomen~ zila Lietuvos 
praeitimi. 

Tai buvo bene patys nasiausi P. Tarasenkos 
darbo metai. Taciau ir veliau jo pavarde figo
ruoja ivairiausioje spaudoje. Ir dirbdamas mu
ziejuje, ir iSej~s i pensij<} jis nepadeda 
plunksnos. Tiesa, ilgesni laik<l . jis pasitenkina 
tik straipsniais, vykdo archeologinius tyrinejimus, 
apie kuriuos kalbesime veliau, prie didesniq 
apibendrinancill knygll jis grizta tik pokario 
metais. 

2. POKARIO METV P. TARASENKOS DARBAI 

Pagrindine jo domejimosi ir veiklos sri tis 
buvo Lietuvos piliakalniai. Nepaisant Petro Ta-

'rasenkos placios daugialypes veiklos, mes ji pa
zistame ir vadiname piliakalniq tyrinetoju. lis 
ejo L. KSivinskio pedomis, tik savo demesi 
nukreip~ i Rytq Lietuvos piliakalnius. Ilg<l 
laikll jis neturejo s<}lygll para§yti didesnio Lie
tuvos piliakalnius apibendrinancio darbo. Paga
liau jau pokario meta is bodamas brandaus 
amziaus ir dirbdamas muziejuje jis paraso 
knygll' "Lietuvos piliakalniai", pateikdamas naujll 
siq paminklq klasifikacijll ir interpretacijll [15J. 

_ Knygoje yra 8 skyriai. Pirmame jq [15, p. 
5-13J aptariamos piliakalniq savybes. Autorius 
nurodo, kad Lietuvoje ' jq uzregistruota apie 
1000, kai kurie jq yra iki 3000 metq senumo. 
Piliakalnius P. Tarasenka skirsto i kalvinio ir 
krantinio tipo, nurodydamas, kaip jie buvo 
irengiami. Placiai apraso jq iSvaizd<l, vietos pa
deti, ivairias irengimq ypatybes, kultorini 
sluoksni ir greta jq esancius paminklus - so
dybvietes bei atitinkamo laikotarpio laidojimo 
paminklus. 

Antrame skyriuje [15, p. 13-22J P. Tarasen
ka iSdesto savo samprotavimus apie piliakalniq 
atsiradimo laikll. Cia jis pateikia trump<l Lietu
vos archeologijos apfvalgll nuo pat Lietuvos 
apgyvendinimo pradzios, aptardamas atskirus lai
kotarpius. Piliakalniq atsiradimll sieja su zem
dirbystes ir gyvulininkystes pradzia Lietuvoje, su 
susiformavusiais naujais visuomeniniais santykiais. 
Tai bOta, jo nuomone, II-jo ir I-jo tokstantme
cio pro Kristq riboje. Velesniq tyrinetojq §i 
data daznai buvo koreguojama [16, p. 5], ta-
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Ciau paqarlljll metll Rytq Lietuvos piliakalnill 
tyrinejimai patvirtino P. Tarasenkos datavim'l 
[17, p. 59]. 

Treciame skyriuje [15, p. 22-41] autorius 
placiai aptaria "gimines-bendruomenes santvar
kos" piliakalnius. Siam laikotarpiui jis skiria 
Petrasionll, Velikuskill, Vozgelill, Moskenll-Lau
kupenll piliakalnius, aptaria siq piliakalniq tyri
nejimus, jll radinius, ypac keramik<l. Placiau 
supazindina su jo tyrinetu Velikuskiq piliakal
niu, pailiustruodamas tyrinejimq nuotraukomis, 
dirbinill bei keramikos piesiniais. Tekst<l pagyvi
na tokiuose ankstyvuosiuose piliakalniuose buvu
sill sodybll rekonstrukcija [15, 13 pav.]. Skyreli 
uzbaigia gana iSsamiai aptardamas to meto 'l::/
ventojq verslus, buiti, jq materialin~ bei dvasi
n~ kult Or<}. 

Prisilaikydamas tuo metu priimto visuomeni
nes raidos skirstymo, ketvirtajame skyriuje 
[15, p. 41-55] autorius nagrineja "gimines-bend
ruomenes santvarkos irimo laikotarpio piliakal
nius". Chronologiskai tai atitiktll I-jo tokst. po 
Kr. pradziai ir viduriui. Tam laikotarpiui 
P. Tarasenka skiria Migoniq, Beizoniq, Moisie
jonll, PaukScill kalno, laueakiq, Sakaliskiq ir 
Gabrieliskiq piliakalnius. Trumpai juos charakte
rizav~, stengiasi parodyti ivykusi<l paZang<l ivai
riose gyvenimo srityse. Ir siame skyrelyje 
autorius pateikia PaukSciq kalne stovejusios pi
laites rekonstrukcij<l [15, 18 pav.J. 

Penktame skyriuje [15, p. 55-70J aptariami 
IX-XIII a. piliakalniai, priskiriant juos ankstyvo
jo feodalizmo laikotarpiui. Tokiais feodaliniais 
centrais autorius laiko Apuoles, Miezulen , Ne
mencines, PajesiQ, Perkaliq, Berzgainiq, eimi
niskeliq, AukStadvario ir tris Kernaves 
piliakalnius. Medziaga isdestoma kaip ir anksty
vesniuose skyriuose. Aprasymus autorius papildo 
piliakalniq plana is, nuotraukomis ir to meta 
pilies rekonstrukcija. 

I atskir<l piliakalniq grup~ P. Tarasenka B
skiria "kovq su vokiSkaisiais riteriais laikotarpio 
piliakalnius", datuodamas juos · XIII-XV a. 
(15, p. 70-87). Siam periodui skiriami sie pi
liakalniai: Ipilties, Biloniq, Medvegalio, Raci§kill, 
Piliakalniq, Rudaminos, Pypliq tfei Pakalni§kill· 
Aptar~ §iq piliakalniq bodiogus bruozus ir ill 
vaidmeni kovq su kryfiuociais metu, P. Tara
senka ie§ko pilia~alniq apleidimo laiko ir prie
Zasciq. Daug demesio skiria fortifikaciniams 
irenginiams, kurie pakito paplitus parako ~u· 
namiesicms ginklams. Taip atsiradusios morines 
pilys, kurios jau buvo statomos "pagal centri· 
nes valdzios nustatytll strategini valstybes gyni· 
mo plan<}" [15, p. 86J. Tuo laiku ir buvusios 
pastatytos Vilniaus, Medininkq, Krevos, Trakv 



ir Kauno murines pilys. 8i sest'tii darbo skyreli 
autorius uzbaigia didvyriSko 1336 m. Pilenq pi
lies gynimosi aprasymu, pacituodamas Vygando 
Marburgiecio kronikos iStraukll. 

Septintame skyrelyje [15, p. 87-94] P. Tara
senka iveda naujll piliq kategorijll - stambesniq 
zemvaldziq-feodalq murines pilis, sustiprintas 
ivairiais galingais fortifikaciniais irengimais. Prie 
tokiq jis priskiria Karmelavos, Punios, Upytes 
piliakalnius, taip pat gyvenvietes, kurios papras
tai bodavo sustiprintos pylimais, vietiniq zmo
niq vadinamos "zomkeliais", "okopais", 
"sanciais", nurodydamas konkreeius faktus ir 
pailiustruodamas planeliais. 

Savo darbll P. Tarasenka baigia idomiais pa
sakojimais ir padavimais apie piliakalnius. Tam 
klausimui paskirtas nedidelis paskutinis astuntas 
skyrelis [15, p. 94-98]. 

8iuo metu sis P. Tarasenkos darbas gali 
boti vertinamas labai nelygiaverciai. Gali kelti 
abejoniq piliakalniq suskirstymo principas, pa
stangos klasifikuoti piliakalnius is "marksistiniq 
pozicijq", taciau negalima uzmirsti fakto, kad 
prieSingu atveju tais laikais vargu jis botq ga
lej~s pasirodyti. Svarbu, kad darbe pateikti pir
miniai duomenys apie kai kuriuos piliakalnius, 
vertinga iliustracine medziaga. Stebina ir dabar 
dar kai kurios priimtinos isvados, kalbancios 
apie autoriq kaip apie gerll savo srities zinovll. 
P. Tarasenka buvo sukaup~s gausius saltinius 
apie Lietuvos piliakalnius, tuosesi isleisti apie 
jUos knygq teritoriniu principu: Uznemunes, 
Zemaitijos, AukStaitijos piliakalniai. Gaila, kad 
jis nesuskubo to padaryti. Apie siuos jo uzmo
jus kalba iSlik~ rankrasciai. 

Dar tektq trumpai pareferuoti paskutin~ di
desn~ P. Tarasenkos knygll "Pedos akmenyje" 
[18]. Jis vienas pirmqjq parode dideli susido
mejim,! sia savita paminklq rosimi - akmenimis 
su zenklais. Trumpai "pie jUos buvo ras~ 
ankstyvesniuose darbuose bei atskiruose straips
niuose, 0 1958 m. sia tema isleidzia atskirll 
darb'!. Autor}us siuos paminkius laiko istori
niais akmenimis, neabejodamas jq reiksme 
mokslui, teigdamas, jog... "atgijo ivairus iki siol 
tylej~ musq laukq istoriniai akmenys ir atsklei
de ilgus tOkstantmecius saugotas paslaptis". 

Akmenis su zenklais autorius skirsto i to
kias grupes: "toteminiai akmenys, pectos akme
nyje, akmenys - aukurai, velnio ir sventieji 
akmenys, rasyti akmenys", taip pavadinti ir at
skiri knygos skyriai. Toteminiq akmenq grupei 
priskiriami: uzkeiktos mergos ar net uzkeikti 
vestuvininkai, stabakoliai ir mokai. Pirmqjq 
daugiausJa yra DZQkijoje, 0 stabakoliq daugiau 
islik~ Zemaitijoje. Mokai aptinkami jvairiose 

Lietuvos vietose, ypac jq daug Ukmerges ir 
Utenos rajonuose. Apskritai visus toteminius 
akmenis P. Tarasenka sieja su to meta religija, 
chronologiSkai laiko jUos paciais ankstyviausiais, 
siekianciais net neolitll, taciau daugumas nenu
stojo savo reikSmes ir velesniais laikais [18, p. 
5-20]. Pectuotq akmenq, arba akmenq su pedo
mis P. Tarasenka priskaiciuoja ~ Lietuvoje 
apie 150. Jiems skirtame skyrelyje [18, p. 
20 33] randame detalq jq apraSymll, ivairius 
padavimus apie juos. Liaudyje sie akmenys va
dinami jvairiais vardais, esll juose jminta Mari
jos pecta, velnio pecta, laumiq pedos, taip pat 
jvairiq gyvuliq ir zmoniq pedos. Autorius nuro
do labai p1acill tokiq akmenq geografijll. Jie 
paplit~ ne tik baltq sa lyse, bet ir Lenkijoje, 
Prancuzijoje, Skandinavijoje, · Kinijoje, Ceilone, 
net Afrikoje. Cia pat autorius bando aiSkinti 
labai ivairill jq paskirti. Autoriaus nuomone, 
jie galejo tarnauti miSkq, laukq ir vandenq ri
boms paZymeti, atsidekoti dievams uz suteiktas 
malones, ypac uz laimingas ilgas keliones. Be 
to, pedos akmenyje dar nesenais laikais e8ll 
kaltos net mirusiesiems atminti. 

Akmenq-aukurq grupeje P. Tarasenka iSski
ria: 1. dubenuotus akmenis, 2. akmenis-aukurus 
ir 3. akmenis-saules aukurus [18, p. 33]. 8iame 
skyrelyje [18, p. 33-48] atskiros grupes placiai 
aprasomos, nurodant pagrindines jq radimvietes, 
pailiustruojant bodingesnius paciq akmenq ar 
juose iSkaltq renklq pavyzdzius nuotraukomis ar 
piesiniais. Skyrium nurodomi retesni akmenys -
aukurai su aitvarq ir falciq simboliais. Visus 
siuos aptartus akmenis-aukurus autorius sieja su 
tikejimais bei kultu. 

Labai jdomus uzrasytais pasakojimais ir pa
davimais skyrelis, kuriame apraSyti velnio ir 
sventieji akmenys [18, p. 48-57]. Pagal liaudies 
jsitikinimus laukuose aptinkami didziuliai akme
nys yra velniq atneSti. Jie esll vilkti kryziams, 
baznycioms sudauZyti. Taciau uzgiedojus gai
dziui, velniai jUos numesdavo nespej~ pasiekti 
tikslo. Jei sventuosius akmenis, ypac su Merge
les Marijos pecta, zmones garbindavo, tai ak
menq su velnio pecta zmones bijodavo, jq 
salindavosi. Idomu, kad ir garsusis Puntukas 
laikomas velnio atvilktu akmeniu. 

Paskutinj darbo skyrelj sudaro "rasyti akme
nys" [18, p. 57-60]. Jais autorius laiko tuos 
akmenis, kuriuose gkalti jvairUs zenklai, simbo
liai, rastazenkliai. Nors ir labai atsargiai, P. 
Tarasenka bando jspeti, kad ant kai kuriq ak
menq gali bati "senoviSko lietuvitt fonetinio 
rasto jrasq Jiekanos" [18, p. 60]. 

Rasydamas 5j darbll P. Tarasenka tikejosi, 
kad zmones susidomes 5iais paminklais, suras 
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ir aprasys dar daug jam nezinoml! akmenl!. 
Todel knygos gale pateikia 51 klausimq - zinil! 
rinkimo program'!. Uzbaigia knyg'! istorinil! 
Lietuvos akmenl! sqrasu, sudarytu pagal rajonus 
alfabetine tvarka, ir cia pat pridetu zemelapiu. 

Pokario metais sestas desimtmetis P. Tara
senkos mokslinei-krastotyrinei veiklai buvo bene 
pats nasiausias. Tai buvo antras svarbiausil! jo 
darbl! etapas. Be dviejl! pastarl!jl! aptartl! 
knygl!, randame jo straipsnil! ne tik spaudoje, 
bet ir archeologineje literaturoje. Svarbiausiuose 
dviejuose straipsniuose [19, 20] jo tyrinejiml! 
objektas yra piliakalniai. IS jl! skyrium mineti
nas straipsnis yra apie Uznemunes piliakalnius, 
atspausdi ntas Lcnkijoje [20, p. 221-226]. Pilia
kalnius au torius isskiria chronologiniu pagrindu: 
piliakalniai iki feodalizmo laikotarpio (IX
XII a.) ir feodalinio laikotarpio piliakalniai 
(XIII-XV a.). Kalbedamas apie ankstyvuosius 
piliakalnius P. Tarasenka juos lygina su rytl! 
Lietuvos piliakalniais, nurodydamas ne tik pilia
kalnil! irangos, bet ypac keramikos skirtumus. 
• 
Cia jis dar kartq akcentuoja rytl! Lietuvos pi-
liakalnil! brokSniuot'!jq keramikq, kurios neran
dama vakarll Lietuvoje. Ve!esnio laikotarpio 
piliakalniai issiskiria tobulesne itvirtiniml! siste
ma. Jiems bodinga jau ziesta keramika, XIII
XV a. piliakalniuose, anot autoriaus, galima 
aptikti lietuviq kovq su kryziuociais pedsakus. 

Tuo laikotarpiu P. Tarasenka daugiausia 
raso "Kauno tiesoje". Ypac minetinas jo 
straipsnis "Kauno senove", skelbtas 1958 m. 
"Kauno tiesoje" net per 10 numeriq [21]. Be 
to, tame desimtmetyje pasirode net kelios jo 
grozincs literaturos knygos, botent: "Didzil!jq 
Tyruliq paslaptys" (Y., 1956); "Uzburti lobiai" 
(Y., 1956); pastaroji buvo iSversta i latvi4, 
estl! ir rusq kalbas. 1957 m is spaudos isejo 
"Pabegimas (Apysaka), 1958 m. - "Rambyno 
burtininkas". UZ siuos ir kitus panasaus pobo
dzio anksciau parasytus darbus ("Praeities var
tai" (1935) bei "Perkuno sventykloje" (1939» 
Petras Tarasenka buvo priimtas i Lietuvos ra
sytoN sqjung,! [22]. Visos sios knygos, parasy
tos istor;'1e tematika, buvo labai grazi dovana 
jaunam Lietuvos skaitytojui, besidominCiam se
nqja Lietuvos istorija. 

3. PETRO TARASENKOS ARCHEOLOGINI\i PAMINKL\i 
LAUKO lYRINEJIMAf 

Petras TarasenKa Kasmeu archeo!oginius pa
minklus pradejo gana anksti. Yra zinoma, kad 
1926-1927 m. jis kasinejo kelis laidojimo pa
minklus, bet issamesniu duomen4 nepaliko. Ve-
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liau visas jo demesys nukrypo i piliakalnil! ty
rinejimus. Sukaup~s daug saltinil! apie Lietuvos 
piliakalnius, suprantama, ne be L. KSivickio 
itakos, jo demesys nukrypo i Rytl! Lietuvos 
piliakalnius. Sudomintas L. KSivickio 1909-
1910 m. tyrinetl! Moskenl!-Laukupenll ir Petra
siunl! piliakalnil! rezultatl!, emesi savarankiskl! 
tyrinejimll· Jo demesys nukrypo i Sartl! ezero 
regione esancius piliakalnius. Ypac buvo nasus 
1933 melai. Tyrinejama buvo su dviej4 savaici4 
pertrauka nuo rugpjuCio men. 12 d. iki rugse
jo men. 29 d. [23]. Tais metais Petras Tara-
senka kasinejo tokius piliakalnius, kaip 
Maniuliskill, Velikuskill, Vosgelill, Pakacines 
(visi Zaras4 raj.), Mie16nll, RokiSkio raj., ir kt. 
Paties autoriaus teigimu jis perkase net 7 pi
liakalnius, taciau pagrindinis demesys. buvo su
telktas Velikuskill piliakalniui. Stai kaip 
P. Tarasenka apraso si piliakalni: "Grazioje 
Sartl! ezero pakranteje, netoli nuo Velykiskes 
km., tyliai prisiglaude nedidelis 45 m ilgio, 20-
22 m plocio apvalus piliakalnis. Vos tik 4 m 
kylo jis lauko puseje ir. tode! jau seniai yra 
ukininkll ariamas. ISarta visa jo virsune, isarti 
slaitai is lauko puses ir tik status 24 m aukS
cio slaitas is ezero puses dar nepaliestas. 
Ariant piliakalni daug aptinkama zemeje per
skel t4 kaulll ir kauliniq dirbini4, molini4 
puod4 suki ll, geldies gargazcs gabal4 ir kitq 
nenaudingll ukininkui senovisk4 liekanq. Taciau, 
kad ir aplcistas buvo Velykiskes piliakalnis, bet 
jo garsiq praeiti liaudis dar visai nebuvo pa
mirsusi. Nors savotiskai, bet graziais padavimais 
si praeitis minima ir tuo paZymeta piliakalnio 
reiksme platcsnes apylinkes· gyvenimui" [24]. Po 
to duodami du padavimai apie si piliakalni. 

1933 m. P. Tarasenka istyre beveik vis,! 
aikstel~ ir dali rytinio bei pietinio ~aaito, is 
viso 1550 m2 plotq. Savo isore piliakalnis pri
mine naturaliq kalvq, nesimate jokiq Zymesn ill 
itvirtinim4. Tik tyrinejim4 metu paaiskejo, kad 
piliakalnis turejo dirbtinius itvirtinimus ne to
kioje saugioje rytineje ir pictineje puseje. Patys 
pirmieji itvirtinimai buvo dar neZymus: cia 
buvo iskastas 0,5-1 m gylio ir 2-3 m plocio 
griovys, uz kurio supiltas 0,5 m auksCio pyli
mas. Veliau sie sustiprinimai buvo patobulinti: 
toje pacioje puseje piliakalnis buvo apjuostas 

•• •••• v • •• v • • 

net tnmls gnovlals IT tarp Sl4 gnovlq esanclals 
dviem pylimais. Griovill bUla jau Zymiai dides
ni4, vietomis net 7-8 m ploCio ir 2,5 m gylio 
[25, p, 25, 26]. Jie buvo uZslink~ ir iSoreje jl,l 
nesimate. AikSteles pakrasciu konstatuotas iki 
0,8 m storio kultorinis sluoksnis, kuriame su
rasta daug radiniq. Pagrindin~ j4 dali sudare 
brokSniuotu, maziau grubletu ir lygiu pavirsiumi 



keramika. Surasta akmenini\!, kaulini\! ir meta
lini\! dirbini\!, kurie le idzia teigti, jog piliakal
nyje gyventa nuo I-jo tokstantmecio pr. Kr. iki 
XII amziaus po Kr. Metaliniai dirbiniai, taip 
pat gelezies gargaziq kiekiai rodo, jog cia pla
tiai buvo apdirbamas metalas. Matyt cia bOla 
nagingq amatinink\!. 

Kultoriniame sluoksnyje surasti didziuliai de
gesiq kiekiai, suangIej~ grodai - akivaizdos bu
vusil! dideliq gaisrl! Iiudininkai. Aik~teleje, 
beveik paciame centre apie 1,2 m skersmens 
moliu i~plOktoje dubens formos duobeje aptikti 
2 zmoniq griau6ai su nukirstomis per ~Iauni
kaulius kojomis. Dei neiprastos kapo formos, 
griauciq padeties, nukirst\! koj\!, atskirq tyrine
tojq i~sakyta labai daug abejoniq ir speliojimq. 
Gal itikinamiausia, kad mirusieji zuvo gaisro 
metu, juoba kad ir griauciq padetis nenormali: 
vienas mirusysis gulejo ant nugaros, kitas -
knillbsCias. Be to, ikritus jiems i duob~, virsu
tine kllno dalis atsidure zemiau negu gal Ones. 
Piliakalnis ilgll laikll buvo ariamas ir kaip tik 
ta griauciq dalis (galones) galejusi boti nuarta. 
Taciau irengta plOkto molio duobe, surasti prie 
griauciq radiniai Iyg ir leidzia laikyti jll specia
liai irengtu kapu. Jis buvo paimtas su visu tu
riniu ir perkeltas i muziejq paliekant 
nesujudintll jo pradin~ paueti. Kapas kaip labai 
retas radinys specialiai jam padarytoje vitrinoje 
buvo eksponuotas V.D. Kultoros muziejaus 
Prie~istorinio skyriaus ekspozicijoje, patraukda
mas lankytojq demesj. 

Tyrinetojo teigimu piliakalnio aiksteh~je ir 
slaite dar buvo surasti 36 degintiniai kapai , 
apdeti akmen\! vainikais. Visa tai P. Tarascnkai 
dave pagrindll piliakalni laikyti apeiginiu. Ne
sant tiksliq duomenq apic ~iuos kapus, galima 
kelti ir to kill minti, jog piliakalnyje aptikti ak
menq vainikai gaIejcy boti Zidiniq vietomis, juo 
labiau, kad pastaruoju metu daugelyje rytq Lie
tuvos piliakalnil! (Narkonl!, NevieriSkes, SokiS
kiq ir kt.) surasta daug tokil! zidinil!, sudetl! 

. is akmenl! ratu. J(jti tirti P. Tarasenkos rytl! 
Lietuvos piliakalniai buvo kasineti daug maziau. 
Kartais pasitenkinta Zvalgomaisiais darbais, per
kasant kelis ar kclio lika kvadratinil! metrl!. Gal 
kiek placiau buvo patyrinctas dar Vosg6lil! pi
liakalnis, kuriame buvo i~kasta 144 m~ Nusta
tyta, kad ~Iaitc buvo 4 m plocio ir 1,5 m 
gylio griovys ir cia pat uz jo supiltas pylimas. 
Apie 1 m storio kulLoriniame sluoksnyjc rasta 
akmeninill kirvil!, kaulinill smcigtuklJ, broks
niuotu ir gruble tu pavirsiumi bei ziestos kera 
mikos. Surasta ncmaza i me talinilJ d irhinil} , tai 
leidzia le igti , jog piliakalnis buvo ap!,')'Vcnlas 

nuo I-ojo tokst. pr. Kr. iki II-ojo lokst. po 
Kr. pradzios. 

P. Tarasenka buvo kritikuojamas del jo tyri
nejiml! metodikos, ypac uz tai, kad kasinejo 
siauromis perkasomis, kartais net 1-2 m plocio 
tran~ejomis. Kritillill pastabll susilauke ir jo ty
,rinel\! piliakalnill inlerpretacija. Matyt, jam ita
kos lurejo A Spicyno knygos, skirtos 
archeologinil! paminklll Zvalgymui ir jl! kasineji
mil mctodikai [26]. Tuo metu jos dar tebebu
vo laikomos tyrinejiml! vadovu, nors jau ir 
gerokai pasenusios. Taciau naujl! prieinam\! 
darblJ siuo klausimu nebuvo. 0 P. Tarasenka 
A Spicyno darbus labai vertino. Kuri laikll 
P. Tarasenka piliakalnill netyrinejo. Galimas da
Iykas, kad ji buvo paveikusi jo darbll kritika. 
Tik 1936 m. jis dar iSkasa bandomllsias perka
sas Pazelvill ir Berzgainil! piliakalniuose (abu 
Ukmerges raj.). Tiesa, ir Cia jis pasilenkina tik 
siauromis 1 m plocio ir keliolikos m ilgio 
transcjomis. 

Po sil! piliakalnil! aplankymo P. TaraseTIl<3 
beveik visiskai alsisako lauko tyrinejimo darb\!, 
jei neskaiciuotume jo drauge su R. Rimantiene 
1954 m. vykdyt\! darbll Kauno pilies teritorijo
je. Taciau cia jis dirbo labai neilgai, nes grei
tu laiku vadovauti sios vietos tyrinejimams 
buvo paskirtas K. Mekas [27, p. 155]. Taciau 
darbas Kauno pilies teritorijoje neabejotinai tu
rejo didcles jtakos P. Tarasenkai. Matyt, neatsi
tiktinai jis susidomi Kauno senove ir ta lema 
parase jau minCtll dideli straipsni [21]. 

4. RA."lKRASTINIS PETRO TARASENKOS PALIKIMAS 

Keli zodziai apie P. Tarasenkos paliktll 
rankraslynCl , saugomll Lietuvos rfloksl\! akademi
jos hibliotekoje (fondas 235, 496 vienetai). 
Rankrastyne csanti medziaga trumpai yra pa
skelbta 1967 m. [28], tad nera tikslo jos pla
ciai charakterizuoti. Norisi atkreipti demesi i 
sutvarkyto rankrastyno struktOrll ir svarbiausius 
rankrastyjc iSlikusius darbus . 

RankrasCiai suskirstyti i 7 grupes: 1) uzbaigti 
mokslo tiriamieji darbai, 2) paties P. Tarasenkos 
surinkti duomenys apie Lie tuvos piliakalnius, 3) 
kitl! autori\! duomenys apie Lietuvos piliakal
nius, 4) susirasinejimas, 5) instrukcijos, dalykiniai 
rastai, 6) [otonuolraukos, planai ir kt., 7) spau
dinilJ iskarpos [28, p. 233]. 

Benc idomiausi ir svarbiausi daroal apJe 
Lictuvos piliakalnius, kuric liko nepaskelbli. 
Galima pamincli loki us sva rhiausius is jll: 1) 
'AukslaicilJ piliakalniai", 1938 m. 11 2 p., 2) 
"AukstaiCilJ piliaka lnia i. Tyrinc li aukstaiCilJ pilia
ka lniai". 1947 m. 104 p. Atrodo, kad autorius 
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keramika. Surasla akmenini!!, kaulini!! ir mela
lini!! dirbinill, kurie leidzia leigti, jog piliakal
nyje gyventa nuo I-jo tOkstanlmeCio pr. Kr. iki 
XII amziaus po Kr. Metaliniai dirbiniai, taip 
pat geldies gargazill kiekiai rodo, jog cia pla
ciai buvo apdirbamas metalas. Matyt cia bota 
naging!! amatinink!!. 

Kultoriniame sluoksnyje surasti dKlziuliai de
gesill kiekiai, suanglej~ grOdai - akivaizdos bu
vusill didelill gaisrll liudininkai. Aik~teleje, 
beveik paCiame centre apie 1,2 m skersmens 
moliu i~pluktoje dubens formos duobeje aptikti 
2 zmoni!! griauciai su nukirstomis per ~Iauni
kaulius kOjomis. Del nejprastos kapo formos, 
griauci!! padeties, nukirst!! kojll, atskirll tyrine
toj!! issakyta labai daug abejoni!! ir speliojim!!. 
Gal ;tikinamiausia, kad mirusieji fuvo gaisro 
melu, juoba kad ir griauci!! padetis nenormali: 
vienas mirusysis gulejo ant nugaros, kilas -
kniobscias. Be 10, ;kritus jiems ; duob~, vir~u
tine kono dalis alsidure zemiau negu galones. 
Piliakalnis ilg,! laik,! buvo ariamas ir kaip lik 
la griauci!! dalis (galones) galejusi bOli nuarta. 
TaCiau ;rengta plokto molio duobe, surasli prie 
griauciq radiniai Iyg ir Icidzia laikyli j'! specia
liai ;renglu kapu. lis buvo paimtas su visu tu
riniu ir perkeltas ; muziejll paliekant 
nesujudint'! jo pradin~ pauel;. Kapas kaip labai 
retas radinys specialiai jam padarytoje vilrinoje 
buvo eksponuotas V.D. Kultoros muziejaus 
Prie~istorinio skyriaus ekspozicijoje, patraukda
mas lankytojll demesj. 

Tyrinetojo teigimu piliakalnio aiksteICje ir 
~Iaite dar buvo surasti 36 degintiniai kapai, 
apdeti akmenll vainikais. Visa tai P. Tarascnkai 
dave pagrind,! piliakaln; laikyti apeiginiu. Ne
sant tikslill duomenll apie ~iuos kapus, galima 
kelti ir to kill minti, jog piliakalnyje aptikti ak
menll vainikai galejy boti zidinill vietomis, jUo 
labiau, kad pastaruoju metu daugelyje rytq Lie
tuvos piliakalniq (Narkunq, NevieriSkes, Sokis
kill ir kl.) surasta daug tokill zidiniq, sudelq 

. i~ akmenq ratu. Kiti tirti P. Tarasenkos rytll 
Lietuvos piliakalniai buvo kasineli daug maziau. 
Kartais pasitenkinta Zvalgomaisiais darbais, per
kasant kelis ar keliolika kvadratiniq meln). Gal 
kiek plaCiau buvo patyrinetas dar VosgCli!! pi
liakalnis, kuriame buvo iSkasta 144 mZ Nusla
lyla, kad slaitc buvo 4 m ploCio ir 1,5 m 
gylio griovys ir cia pal uz jo supiltas pylimas. 
Apie 1 m storio kulloriniame sluoksnyjc rasta 
akmenini!! kirvill, kaulinill smcigtukll, broks· 
niuotu ir grubletu pavi r~ium i bci fiestos kera 
mikos. Surasta ncmazai melalinill dirhinill, tai 
leidzia teigti, jog piliakalnis buvo apb')'Vcntas 

nuo I-ojo tOkst. pro Kr. iki II-ojo tuksl. po 
Kr. pradzios. 

P. Tarasenka buvo kritikuojamas del jo tyri
nejimq metodikos, ypac uz tai, kad kasinejo 
siauromis perkasomis, kartais net 1-2 m plocio 
tran~ejomis. Kritiiliq pastabll susilauke ir jo ty
rinet!! piliakalniq interpretacija. Matyt, jam ;ta
kos turejo A. Spicyno knygos, skirtos 
archeologiniq paminklq Zvalgymui ir jq kasineji
mil mClodikai [26]. Tuo metu jos dar tebebu
vo laikomos tyrinejimll vadovu, nors jau ir 
gerokai pasenusios. Taciau naujq prieinamll 
darbl} siuo klausimu nebuvo. 0 P. Tarasenka 
A. Spicyno darbus labai vertino. Kur; laik,! 
P. Tarasenka piliakalnill netyrinejo. Galimas da
Iykas, kad ji buvo paveikusi jo darbl1 kritika. 
Tik 1936 m. jis dar iSkasa bandom,!sias perka
sas Pazelviq ir Berzgaini!! piliakalniuose (abu 
Ukmerges raj.). Tiesa, ir cia jis pasilenkina tik 
siauromis 1 m plocio ir keliolikos m ilgio 
transejomis. 

Po sill piliakalniq aplankymo P. TarasenJ{a 
beveik visiskai atsisako lauko tyrinejimo darb!!, 
jei neskaiciuotume jo drauge su R. Rimantiene 
1954 m. vykdytll darbll Kauno pilies teritorijo
je. Taciau cia jis dirbo labai neilgai, nes grei
tu laiku vadovauli sios vietos tyrinejimams 
buvo paskirtas K. Mekas [27, p. 155]. TaCiau 
darbas Kauno pilies terilorijoje neabejotinai tu
rejo didcles itakos P. Tarasenkai. Matyt, neatsi
tiklinai jis susidomi Kauno senove ir ta tema 
parase jau minet'! didel; straipsni [21). 

4. RANKRA~T1NIS PETRO TARASENKOS PALIKIMAS 

Keli zodziai apie P. 'l'arasenkos palikt'! 
rankrastynq, saugomq Lietuvos rflokslll akademi
jos hibliotekoje (fondas 235, 496 vienetai). 
Rankraslyne csanti medziaga trumpai yra pa
skelbta 1967 m. [28], tad nera tikslo jos pla
ciai charakterizuoti. Norisi atkreipti demes; ; 
sutvarkyto rankraslyno struktOr'! ir svarbiausius 
rankraslyje iSlikusius darbus . 

RankrasCiai suskirstyti ; 7 grupes: 1) uzbaigti 
mokslo tiriamieji darbai, 2) palies P. Tarasenkos 
surinkti duomenys apie Lietuvos piliakalnius, 3) 
kit!! autorill duomenys apie Lietuvos piliakal
nius, 4) susirasinejimas, 5) instrukcijos, dalykiniai 
rastai, 6) foton uotraukos, planai ir kt., 7) spau
diniq iskarpos [28, p. 233]. 

Bene idomiausi ir svarbiausi daroal aple 
LicluvOS piliakalnius, kurie liko nepaskelbti. 
Galima pamineli tokius svarbiausius is j!!: 1) 
'AukstaiCiIl piliakalniai", 1938 m. 112 p., 2) 
"AukstaiCil} piliakalniai. Tyrineti aukstaiciq pilia
kalniai". 1947 m. 104 p. Atrodo, kad autori us 
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buvo suman~s parasyti dideli darb~ apie AukS
taiciq piliakalnius. Darbe nagrinejami tokie 
klausimai: aukstaiciq piliakalniq savybes, aukStai
ciq piliakalniq senienos, medziagine aukStaiCiq 
kultOra, socialiniai santykiai, kas buvo aukstai
ciq piliakalniq korejai ir pan. 3) Lietuvos pi
liakalniai I d. Uznemunes piliakalniai, 246 
masinr. psI., nuotraukos, breziniai, 1958 m. 
data. Si tom~ P. Tarasenka buvo iteik~s lei
dyklai, deja, darbas iki siol nepasirode. Ji pa
redagavus, parasius atitinkamus komentarus, 
galima butq isleisti. Apskritai fonduose yra 
duomenq apie 400 piliakalniq. 

Skyrium minetinas dar vieno svarbaus darbo 
rankrastis. Tai "Jaunojo istoriko vadovas", 
159 psI., 1951 m. data. Darbas ruostas spau
dai. Tai matyti is vietomis subraukyto teksto, 
taisytos kalbos, pastabq parastese. Savo profiliu 
sis darbas primena P. Tarasenkos seniai parasy
tus darbus "Priesistorine Lietuva", "Gimtoji se
nove", taciau jis daug platesnis, gerokai 
papildytas, susistemintas. Pirm~ji "Jaunojo istori
ko vadovo" skyriq sudaro bendros pastabos 
apie darbo organizavim~. Aiskinama apie pa
minklq rosis, jq aprasym~, topografij~, kaip 
renkamos apie juos zinios, kokia botina iliust
racine medziaga - piesiniai, planai ir kt. Gana 
platus yra skyrius, pavadintas "Pirmines bend
ruomenines santvarkos ir feodaliniq santykil~ 

vystyrnasis" (p. 32-54). Jame aptariamos archeo
loginiq paminklq rosys, duota: geologine Lietu-
vos zemes apZvalga, nusvieciama materialine ir 
dvasine gyventojq kultora. Autorius ypac akcen
tuoja s,!ziningum,! ir skrupulingum~ renkant 
medziag'! ir pateikiant vis~ dokumentacij'!. To
liau chronologine tvarka charakterizuojami ak
mens ir Zalvario amziai, paanalizuojami tq 
laikotarpiq radiniai. Placiai aprasomi akmenys 
su zenklais, alkakalniai, sventieji vandenys bei 
su jais susij~ pasakojimai ir padavimai. Skyriu
je "Radiniai" nusakoma jq reikSme mokslui. 
Radiniai apZvelgti chronologine tvarka, akcen
tuojant medziag'!, is kurios jie pagaminti; ak
mens dirbiniai, rago ir kaulo dirbiniai, Zalvario 
dirbiniai ir kt. Savo darb,! P. Tarasenka baigia 
siais zodziais: "Siuo bodu, visq zmogaus dirbi
niq medziaga, jll techniSkas apdirbimas, jq pa
skirtis, forma, jq puosyba, net kartais neZyrnus 
brQkSnys turi savo prasm~. Joll atspej~, pamaty
sime tikrllji zmogq, jq gamintojq ir naudotojq 
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gyvenim~, darb,!, svajones. Toks praeities pan
nimas padarys j'! mums suprantama ir artima" 
(p. v 195). 

Sito botent sieke ir pats Petras Tarasenka. 
Senosios kuitoros istorijos tyrinejimams jis pa
svente viSoll savo gyvenimoll, galvodamas ir apie 
bosimuosius archeologus, noredamas savo meHe 
darbui uzkresti jaunuosius skaitytojus. Lietuva 
niekad neuzmirs jo vardo ir nuopelnq archeo
logijai. 
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PETRAS TARASENKA - WEGBEREITER DER LITAUISCHEN ARCHAOWGIE 
PRANAS KULIKAUSKAS 

ZUSAMMENFASSUNG 

P. Tarasenka ist ein bekannter Forscher der Archiiolo
gie Litauens, dessen hundertjiihriges JubiJiium wir 1992 fei
em werden. 

Der vorliegende Aufsatz besteht aus · zwei Teilen. 1m 
ersten Teil erziihlt man tiber die erste Begegnung mit 
P. Tarasenka und den Umgang mit ihm, wobei die wich
tigsten Etappen seines Lebe.nslaufes hervorgehoben werden. 
1m zweiten Teil wird ein Uberblick tiber seine wichtigsten 
wissenschaftlichen Abhandlungen und archiiologischen Fors-
chungen gegeben. . 

Ich lemte P. Tarasenka 1936 kennen, als ich im Kul
turmuseum tiitig war. Zu jener Zeit war er schon ein 
beriihmter Archiiologe, ich - nur ein Student der Universi
tat und Mitarbeiter des Kulturmuseums in Kaunas. Bis zu 
seinem Tode 1962 verbanden uns enge Freundschaftsbiinde. 
A1s ich schon Leiter der vorgeschichtlichen Abteilung des 
Museums war, haben wir gemeinsam gearbeitet. Unsere Be
ziehungen blieben auch femerhin freundschaftlich und fach
lich. Damals erfuhr ich mehr tiber sein Leben und seine 
Tiiligkeit. P. Tarasenka wurde am 7. Dezember 1892 in 
Dorf Karali~kiai geboren (damals Amtsbezirk Balninkai, 
Kreis Ukmerge, jelzt Bezirk Ally~ciai). 

Die Schule besuchte er in Alunta. Spiiler studierle er 
in der piidagogischen Schule in Paneverys. Nach der Been
digung seines Studiums war er als Lehrer zuerst in Alun
la, spiiler in Pskow tiitig. In Pskow konnte er Arehiiologie 
im hiesigen Piidagogischen Institul studieren, das eine gute 
Bibliothek besaB. Hier bot sieh ihm die Gelegenheit, die 
Vorliisungen des bertihmten russisehen Archiiologen A. A. 
Spizin su horen. 

1914 wurde er zum wehrdienst in der russisehen 
Armee einberufen, wo er 4 Jahre verbraehte - zuerst als 
Soldat, spiiter als Offizier. 

1918 kehrte er naeh Litauen zurtick und leistete seinen 
Dienst in der litauischen Armee als Hauptmann, naeh eini
ger Zeit schon als Oberst. Obwolll die militiirische Tiitig
keit ihn sehr beanspruchte, interessierte er sich nach wie 
vor fUr die Archiiologie Litauens. Seit 1921 sind viele Ab
handlugen und Bticher tiber die Denkmalpflege und die 
damals aktuellen archiiologischen Probleme erschienen. 

Seit 1941 war P. Tarasenka im Kaunas er Kriegsmu
~;eum und ein bischen spiiter im Kulturmuseum tiitig. Zu 
jener Zeit schrieb er viele Arlikel tiber die Archiiologie 
Litauens und Erziihlungen mit historischen Motiven. 

1m zweiten Teil des Aufsatzes werden die wichtigsten 
Arbeiten von P. Tarasenka auf dem Gebiet der Archiiolo-
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gie charakterisiert, darunler sein erstes Buch "Gimtoji se
nove" (1925) (Heimatland im Altertul1l) ("Pri~istorine 
Lieluva" (1927) (Vorgeschichtliches Litauen) und vor aHem 
seine widltigste Arbeit "Lietuvos archeofogijos medtia~a" 
(1928) (Materialien 'fiir litauische Archiiologie), die eme 
sehr gtinstige Aufnahme fand. Das war die erste iVbeit 
soleher Art in litauischer Sprache, in der man die Uber
sieht iiber die Entwicklung der Archiiologie Utauens, die 
archiiologischen Denkmiiler, die Bibliographie und 
findet. Ihre wissenschaftliche Bedeutung ist bis heute erhal
ten geblieben. Die 30er Jahre ist die fruchtbarste Periode 
in seiner sch6pferischen Tatigkeit. Zu jener Zeit wurden 
zahlreiche Abhandlungen in der damaligen Plesse 
veroffentlicht. 

Die andere wichtige Etappe stellen die Nachkriegsjahre 
dar, als er wieder seine wissenschaftliche Tiitigkeit aufnahm. 
Besonders wichtig sind die 60er Jahre. Damals schrieb er 
solehe grosseren Arbeiten, wie "Lietuvos piliakalniai" 1956 
Burgberge Litauens) und "Pectos akmenyje" 1958 
FuBstapfen im Stein). Es wird sowie die, als auch. die 

andere Arbeit ausfiihrlich cherakterisiert. Besonderes Interes
se zeigte er fiir die Burgberge Litauens - sein ganres 
Leben forschte er sie und sammelte dariiber den Stoff. 1m 
Aufsatz werden auch die Feldforschungen von P. Tarasenka 
charakterisiert. Die wichtigsten Forschungsarbeiten wurden 
im Gebiel von Zarasai durchgefiihrt. Am griindlichsten 
wurde der Burgberg von Veliku~kis erforscht. 

Den Aufsatz schlieBt der Unterabschnitt "Handsehriftli
cher NachlaB von P. Tarasenka", der in der Bibliothek 
der Akademie der Wissenschaft Litauens (Nr. 235) aufbe
wahrt wird, darunter Manuskripte iiber die Burgberge U
tauens und "Nachschlagewerk fiir den Geschichtslehrer". 

P. , Tarasenka hinterlieB auch viele Werke der 
schonge,istigen Literatur fiir die Jugend nacho Nach moder
nen Gesichtspunkten kann man seine Arbeiten kritisch 
einschiitzen, aber damals waren sie sehr niitzlich und wert
vol I. Er kann als Vater der Archiiologie Litauens gelten, 
weil er sich grol3e Verdiensle urn diese Wissenschaft er
worben hat, und die Archiiologen Litauens werden ihn nie 
vergessen. 

APIE PETRO TARASENKOS IR JONO PUZINO 
"LIETUVOS AIDO" PUSLAPIUOSE 

POLEMIK\ 
, 

REG INA VOLKAITE-KULIKAUSKIENE 

1992 metais minesime Petro Tarasenkos 
l00-t:}sias, 1990 meta is paZymejome Jono Puzi
no 85-t:}sias gimimo metines. Tai dvi stambios 
figuros, labai nusipeln~ Lietuvos archeologijai. 
Sios dvi asmenybes atstovavo kiek skirtingoms 
kartoms, skirtingas buvo jq archeologinis pasi
ruosimas, todel ir i kai kuriuos klausimus ziu
rejo is skirtingq pozicijq. 

Straipsnyje palieciama sill dviejq 
polemika, vykusi 1933-1934 meta is 
aido" puslapiuose. Kalbant apie sill 

archeologll 
. :_;ctuvos 
polcmik:}, 

negalima neatsiZvelgti i siq dviejq asmenybiq 
tuometin~ padeti. Petras Tarasenka - atsargos 
pulkininkas, Valstybines archeologines komisijos 
narys, romantikas, idealizuoj:}s Lietuvos praeitj, 
aistringas Lietuvos archeologijos propaguotojas 
ir tyrinetojas, arc'heologas megejas, taciau labai 
placiai apsiskait~s, nuo pat jaunystes savo gyve
nim:} susicj~s su ta mokslo ' saka. ArcheologiniQ 
ziniq jis semesi Pskove, klausydamas rusq ar
cheologo A. Spil:yno paskaitq, studijav~s jo ir 
kitq autorill darbus. Ypac jis vertino ' A Spicy-

21 


