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GINTAUTAS RACKEVICIUS. ARBALETAS IR 
LANKAS LIETUVOJE XIII-XVI A. VILNIUS. 

"LIETUVOS PILYS". 2002. 296 p. 600 egz. 

Cinlilut.as R;" c.keviciu5 

Arbaletas ir lankas 

LIETUVOJE 

Lietuvos archeologai, vi
duramziq istorikai ir visi, be
sidomintys Lietuvos Didzio
sios KunigaikStystes kilimo ir 
klestejimo laikotarpiu, slllau
ke vertingos knygos. Tai Pi
liq tyrimo centre "Lietuvos 
pilys" dirbancio archeologo 
Gintauto Rackeviciaus dar
bas "Arbaletas ir lankas Lie
tuvoje XlII- XVI a.", labai 
kryptingai, kruopsciai ir su 
didZiallsia moksline atsako

mybe parengtas 2000 m. apgintos daktaro disertacijos pa
grindu I. Si knyga labai svarbi Lietuvos viduramiiq gin
kluotes ir materialines kultUros istorijos paiinimui, tad ver-

. ~ . . 
ta lssamesmo aptanmo. 

Arbaletas ir lankas velyv4.i1l vidurarnZittEuropoje (ga
lima sakyti - irpasaulyje, nors terminas "vidurarnZiai" pa
sauliniu mastu nevartojamas) buvo vieninteliai saunamieji 
pestininktt ginklai. Del j1t panaudojimo Lietuva yra ido
mioje vietoje. Kaip jau pastebeta knygos ivade, "vakari
nitt Lietuvos kaimynq karyboje buvo labiau naudotas 
arbaletas, 0 rytinitt - Iankas" (p. 6). IS pateiktos issamios 
klallsimo istoriografijos (p. 7-12) matyti, kad tokia isva
da padaryta gerai zinant pagrindinius sios sri ties darbus, 
parasytlls Europoje XIX- XX a. Geras istoriografijos zi
nojimas ir kUrybiskas jos pasiekimq panaudojimas yra 
vienas aptariamos knygos brUOZll, kiekvienamjoje isdes
tomam argumentui suteikiantis papildomo svorio. Tai, kas 
pasakyta, iliustruosiu vos vienu pavyzdziu - paties arba
leto pavadinimu, kuris Lietuvos istorineje ir archeologi
neje literaturoje iki 1988 m. nekele abejonitt. lstorikui 
Edvardui GudaviCiui pasiUlius j i vadinti kilpiniu2 pastara
sis terminas sios recenzijos autoriaus buvo placiau ivestas 
i istoriografij~3. G. Rackevicius paseke pavadinimo nau
dojimo lietuvisk~ tradicij~ (p. 14-15) irodydamas, kad kil-
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piniu Lietllvoje buvo vadinamas lankas, 0 ne arbaletas. 
Lankas Lietuvoje karybai buvo maiai naudojamas.]o stre
lilt antgaliai (tyrinejimams - gana objektyvi medziaga) su
daro tik 13 procenht visq sio laikotarpio strelilt antgalilt 
(p. 152). Panasi tendencija yra ir ikivalstybineje epocho
je4, kur gausiallsios strelitt kolekcijos, surinktos piliakal
nilt tyrimlt metu (Apuole, Kaukai), yra paliktos kitatauciq5. 

Mazai lanko strelilt randama ir velesniuose archeologijos 
paminkluose (senamiesciuose, dvarvietese). 

Tokiu budu pagrindinis knygos tyrinejimo objektas yra 
arbaletas. Jam pazinti pasitelkta ivairiapusiq duomenq: nuo 
rasytiniq ir ikonografinitt saltinilt iki islikusiqjo daliq ana
lizes. ldomus ir vertingi, tegul ir negausus, yra identifi
kuoti atskirq arbaleto daliq fragmentai (streliq laikikliai ir 
riesutai is Vilniaus (p. 24-33). Be abejo, pagrindinis ar
baleto tyrimq saltinis Lietuvoje yra jo streliq antgaliai. 
G. Rackevicius labai krllopsciai surinko duomenis apie 
2267 sitt strelilt antgalius (p. 61, pay. 27), is kuriq 80 pro
centq (1815 vienetlU sudaro itveriamieji strelill antgaliai 
(p. 63, pay. 28). Labai detali ir pagqsta strelilt antgalilt ti
pologija sudaro nemaz~ aptariamos knygos dali (p. 68-
150). ]oje galima rasti paciq ivairiausitt duomenq apie 
atitinkamus strelilt antgalius, tad cia G. Rackeviciaus zo
dis yra labai svarus ir idirbis toks didziulis, kad vargu ar 
kada bus pralenktas. Si tipologija savo issamumu gali 
visiskai pretenduoti i europin« streiiq antgaliq tipologij% 
aisku, jeigu aptariamos knygos skI aida leis tai padaryti. 
los mokslinio parengimo Iygis (reziume angllt ir rusq kal
bomis, streliltantgaliqkatalogas (p. 156-221), gausi iliust
racine medziaga) tam sudaro geras s~lygas. 

Cia kartu bUtina paaiskinti tipologijos kaip metoda 
naudojimo viet~ valstybes laikotarpio archeologinese stu
dijose. Nepaisant kai kuriq bandymq praeityje tipologi
zuoti vienoki~ ar kitoki~ sio laikotarpio medziag~, 
tipologijos sudarymas valstybes laikotarpio archeologijo
je nera tyrimq tikslas. Tai tik vienas is budll spr!(sti plates
nes ir svarbesnes problemas. G. Rackeviciaus sudaryta 
streliq tipologija akivaizdZiai perzengia iPrastos tipologi
jos ribas del keliq priezasciq. Pinniausia ji prat!(sia iki
valstybinese epochose naudottt strelitt antgaliq tipologij% 
tuo i mechaninio saunamojo ginklo sovinio fOllnos raid~ 

I Rackevicius G. Arbaletas,jo modifikacijos ir prototipai Lietuvoje XIII-XVI a. Daktaro disertacijos santrauka. Vilnius, 2000. 
2 Gudavicius E. Arbaletas- kilpinis II Lietuvos istorijos metrastis 1987. Vilnius, 1988, p. 109- 111. 
3 Zabiela G. Lietuvos medines pilys. Vilnius, 1995, p. 124-126. 
4 KaJaKJIBH'IIOC B. 0pYlKHe 6aJITCKHX nlleMeH II-VIII BeKoB Ha TeppHTopllH JIHTBbl. BHllbHIOC. 1988, c. 74. 
5 Zabiela G. Scandinavian arrowheads in Lithuania II Archaeologia Baltica. Vilnius. 1997. T. 2, p. 133-140. 
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(tenka taip issireikSti) inesdama tolydumo element<t. Sis 
tolydumas gaJi buti reiksmingas savo raidos tendencijo
mis, nes yra jau kazkiek pasektas ir bandytas suj ungti anks
tesnill tyrinetojl{ Antra priezastis yra sudarytos tipologijos 
panaudojimas didesniam ir svarbesniam tikslui - strelill 
antgalill chronologijai nustatyti. Chronologiniai dalykai do
minuoja kiekvieno strelill tipo aprasyme, 0 kataloge joms 
apibudinti skirtas atskiras stulpelis. Cia svarbu pazymeti, 
kad chronologinis streliq antgaliq tyrimll aspektas nera 
lauztas is pirsto. Jau anksciau buvo pastebdi tam tikri kai 
kurill strelill dalill formll pokyciq desningumai. Pagal juos 
metodinius pagrindus Rytq Pabaltijyje aptinkamll strelill 
chronologijai nustatyti yra padej«s A. Meesalu darbas7. 

G. Rackevicius j i vysto toliau ir zymiai ispleCia tiek nau
dojamll saltinill gausa, tiek ir platesniu aprepiamu regionu 
(Latvijos, Lenkijos, Baltarusijos medziaga). Kiek galima 
siauresnes strelill chronologijos nustatymas irgi nera savi
tikslis dalykas. Streles daznai buna vienintelis gausiau ap
tinkamas individualus radinys senttjll pilill vietose ir 
vienintele nors kiek tiksliau datuojama dirbinill rusis. Tre
cia prieZastis yra bandymas pagal strelill tipologij<t spr«sti 
apie su ja tiesiogiai nesusijusius karo technikos raidos daly
kus. Cia pavyzdziu gali pasitarnauti kvadratinio skersinio 
pjuvio strelill platus naudoj imas XlV a., apspr«stas gyny
bines ginkluotes bei paties arbaleto mechanizmo stiprini
mo tendencij II (p. 151-152). 

Strelill chronologijos nustatym<t ivardijus kaip vien<t 
svarbiausiq G. Rackeviciaus darbo privalumll (tegul dau
giau taikomojo pobudzio) tenka stabteleti ir ties atskirais 
jos aspektais. Pirmiausia yra nagrinejamo laikotarpio 
chronologija. XlII-XVI a. yra tiesiog visumine knygoje 
nagrinejamos medziagos chronologija, kuri perZvelgus ka
taloge pateikiam<tstreJill datavim<tyra nesunkiai koreguo
jama. Atrnetus platttporos arnZill datavimCl, XlII a. skiriamos 
tik streles is Mazuloniq (p. 173,220),0 XVI a. - vienintele 
strele is Klaipedos piJies (p. 220, Nr. 129) (p. 160-161, 
165, 166 nurodant streJill is Kauno pilies chronologij<t isi
vele korektUros klaidos - turi buti XIV a.). Taigi rea Ii kny
gos chronologija yra XIV-XV a. su vyraujanciais XIV a. 
radiniais, 0 ankstesne ir velesne medziaga tera jos nagri
nej imo fonas. Tokia chronologija gimdo tam tikr<t proble
m<t - kur XIII a. streliq antgaliai? (XVI a. strelill antgaliams 
del bendro Naujttjll laikq medziagos neapdorojimo sio 
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klausimo nekelsime, tuo labiau kad tai yra saunamojo para
kinio ginklo isigalejimo epocha). Istoriniai saltiniai XlII a. 
mini ne vien<t krasto puolim<t (ypac is Livonijos puses), ttt 
kovll metu lankas ar arbaletas buvo naudojami, vokiecill 
arbaletininkus aptinkame net greta Mindaugo Vorutos pily
je8, 0 strelilllyg ir nera (vienintele arbaleto strele - Mazu
lonyse). Atsakymo i tai nera, tik medziagos pam<tstymams 
arba busimiems tyrimams. Kitas aspektas yra chronologi
jai svarbiq istorinill saltinill interpretavil110 patikimulllas. 
Daugiau tai ne G. Rackeviciaus, 0 si<t problematik<t 
nagrinejusill istorikll reikalas. Konkrecill pililllokalizavi-
1110 dalykai jll tebera nepakankamai isdiskutuoti, 0 arche
ologai, interpretuodami sluoksnius, turi issiversti su turima 
istorinill tyrilllll medziaga. Stai cia ir atsiranda galimybe 
apsirikti. Butent ij<t savo laiku nurodziau rasydalllas apie 
Veliuonos pilaites, ir tai, atrodo, G. Rackeviciaus liko nesu
prasta (p. 97). Toliau pateikiu citat<t is pirminio saltinio -
Vygando Marburgiecio kronikos apie 1337 m. Bavarijos 
kunigaiksCio Henriko pastatytas pi lis. Jis "vyksta i Lietu
VCl, i vien<t sal<t arti Veliuonos, kur apsitveria. Stato tenai 
du papilius, is kuriq ginasi. Netoliese pastato dar kit<t stip
ri<tpili ... 9". Cia aiskiai kalbama apie 2 pilis, kurillpinnoji 
graziai atitinka Veliuonos pilaites, taciau tai nera Bajer
burgas, k<t ir noreta savo laiku pasakyti'O. Laime, spren
dziant pagal G. Rackeviciaus atliktus strelill tyrilllus sis 
atvejis bendrollls isvadoms itakos neturejo. 

G. Rackeviciaus knyga idomi ir kitais aspektais. Cia 
rasime lanka ir arbaleto atskifll suddinill dalill pavadini
mlllietuviskus atitikmenis (iskaitant ir strelill dalill pava
dinimus), duomenll apie arkbalistCl, mechaninio Saunamojo 
ginklo panaudojimo musyje izvalgas ir kt. Kaip reta, nag
rinejam<t tem<tj i issemusi beveik visiskai. Vienintelis pro 
G. Rackeviciaus akis prasprud«s dalykas yra strelill ant
galill svoris. Jis nera antraeilis, nes nuo streles svorio pri
klause nemazai jos kovinill charakteristikll. Si trukum<t 
nesunku pataisyti streJill svorio ivertinimui paskiriant at
skir<t straipsni. 

Lietuvos viduramzill tyrinetojams Gintauto Rackevi
ciaus knyga "Arbaletas ir lankas Lietuvoje XIII-XVI a." 
yra geras pavyzdys, kaip kruopsciai dirbant galima pasiekti 
europinio lygio rezultattt. Paties daktaro asmenyje j ie igi
jo puikiai darbui pasiruosusi profesional<t, kurio darbais, 
manau, mes dar ne kart<t geresimes. 

Gintautas Zabiela 

6 Me.llBe.lleB A. <1>. PY'lHoe MeTaTeJIbHOe opY)!(lIe (JIyK H CTPeJIbl, CaMOCTeJI) VIII-XIV BB. II ApXeOJIOrHSI CCCP. CBO.ll 
apXeOJIOfWleCKHx HCTO'lHHKOB. BblnycK EI-36. MOCKBa. 1966; Volkaite-Kulikauskiene R. Ginklai II Lietuvill materialine kultiira 
Ix- xnr amiiuje. Vilnius. 1981. T. II, p. 16-22. 

7 Maesalu A. Olepaa linnuse ammunooleotsad II Muinasaja teadus. Arhcoloogiline kogumik. Tallinn. 1991. T. I, p. 163-181. 
8 I1naTbeBCKaSI JIeTOnHCb.CaHKT TleTep6ypr. 1908. T. 2, c. 817-818. 
9 Vygandas Marburgietis. Naujoji Priisijos kronika. Vilnius. 1999, p. 85(23). 

10 Zabiela G. Nuo medines prie miirines pilies (motai Europoje ir Lietuvoje) II Lietuvos pilill archeologija. Klaipeda. 200 I, p. 22. 
Placiau apie Bajerburgo pili - Zabiela G. Bajerburgo pilis II Lietuvos archeologija. Vilnius. 2005. T. 28, p. 163- 174. 


