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M. MICHELBERTAS. KURSIQ PILKAPYNAS. 
Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2009, 96 p. 

Archeologl! bendruomeny visada pradziugi
na tyrinejiml! medziagos publikavimas, ypac kai 
archeologiniai duomenys paskelbiami tuojau po 
kasinejiml!. Paskelbti naujausil! tyrinejiml! salti
niai greitai patenka i moksliny apyvartq, autoriaus 
atlikta jq analize yra tarsi atvertas langas i ivai
riapusil! mokslinil! diskusijl! laukq. Ne veltui 
paminklosaugos institucijos, kurios sprendzia pa
minklo tyrinejiml! finansavimq, atsiZvelgia i pre
tendento tyrineti paminklq anksCiau sukauptos 
archeologines medziagos platesnio skelbimo idir
bi. Tokio pobudzio konkurse, be abejo, prie lai
metojq turetl! buti priskiriamas profesorius 
M. Michelbertas, kuris nuo 1997 metl!, be kitl! 
svarbiq mokslinil! darbl!, issamiai publikuoja se-

v 

nojo gelezies amziaus Zemaitijos pilkapil! tyrine-
jimq medziagq. Tai Paragaudzio (isleista 1997 m.), 
PajuosCio (isleista 2004 m.), Akmenil! ir Perku
niSkes (isleista 2006 m.) pilkapynams skirtos mo
nografijos, 0 naujausia sios serijos (oficialiai 
neivardintos) knyga, kuri pasirode 2009 metais, 
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yra "Kursil! pilkapynas". Si monografija, kurios lei-
dybq pareme autoriaus gimtojo krasto - Kelmes 
rajono savivaldybe, pasiZyilli puikia poligrafijos ko
kybe: spalvotos tyrinejiml! eigq atspindinCios nuo
traukos, kaip visada profesionaliai radinius, jl! 
ornamentikq perteikiantys Izoldos Maciukaites 
piesiniai. Aki dziugina sumanymas knygos make
tq kiekvieno skyriaus pradzioje papuosti subtiliai 
pilksvais Kursil! artefaktl! piesiniais. Monografi
jos pabaigoje (p. 84-94) pateikta santrauka vokie
Ciq kalba, kuri yra issami, kruopsCiai parengta, kad 
uzsienio skaitytojas taip pat galetl! kiek imanoma 
geriau susipazinti su knygoje skelbiamais saltiniais 
ir jq analize. 0 tai labai svarbu, zinant, kad M. Mi
chelbertas yra autorius, kurio darbai skaitomi ir 
vertinami ne tik Lietuvoje, bet ir plaCiai uz jos ribl!. 

RECENZIJOS, OTACIJOS 

PaZvelkime nuosekliai i knygos skyrius. Pra
tarmeje autorius savo pasakojimq pradeda nuo sa
vamokslio archeologo ir profesionalaus dailininko 
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bajoro Tado Daugirdo, jo nuopelnl! Zemaitijos 
proistores tyrinejimams, Kauno muziejaus kolek
cijos rinkimui. Butent T. Daugirdas XIX a. devin
tajame desimtmetyje atliko tyrimus dabartiniame 
Kelmes rajone, Kursiuose surinko atsitiktinius ra
dinius, sud are Kursil! pilkapiq (deja, del tam tikrl! 
aplinkybil! ne visl!) planq ir kasinejo vienq pilkapi. 
M. Michelbertas prisipaiista, kad grizti T. Daugir
do "pedsakais" i Kursius paskatino ne tik profesio-
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nalus domejimasis Zemaitijos pilkapil! arealu, bet 
ir rysiai su gimtine. Naujausi Kursil! radiniai per
duoti saugoti Kelmes krasto muziejui - tai profe
soriaus zemaitisko patriotizmo apraiska, taip pat 
padeka Kelmes rajono institucijoms, padejusioms 
ekspedicijoms 2004, 2005, 2006 metais. 

Skyriuje "Paminklo topografine padetis ir ty
rinejiml! istorija" pirmiausia aptariama idomi 
T. Daugirdo apsilankymo Kursiuose ir jo kasine
jiml! 1887 m. rugpjuCio 24 d. istorija. Vertinga, kad 
paskelbtas T. Daugirdo sudarytas dalies pilkapy
no (jau tuomet smarkiai apardyto) planas ir jo tirto 
pilkapio A brezinys. Tyrinejiml! istorijq pagyvina 
ivairios detales is T. Daugirdo dienorasCio, kuris 
buvo "dienorastis" tikrqja to zodzio prasme. Ja
me iamzinti ne tik asmenys, nurody paminklq, da
lyvavy kasinejimuose, bet ir tyrinejiml! vietq 
aplankiusios vietines ponios. Galiausiai T. Dau
gird as apraso net savo negalavimus, kurie ji uz
klupo po smarkaus lietaus tyrinejimq Kursiuose 
metu. M. Michelberto panaudota T. Daugirdo die
norasCio dalis yra vertinga ne tik del brezinil!, bet 
ir kaip gyvai XIX a. pabaigos archeologijos istorijq 
liudijantis tekstas. Deja, is daugiau kaip 24 apardy
tl! pilkapiq, kurie buvo zinomi T. Daugirdo laikais, 
XX amziaus 7-ajame desimtmetyje buvo liky tik 
trys. Juos, dar labiau apardytus lobil! ieskotojq, ' 
2004, 2005, 2006 metais tyrinejo M. Michelbertas. 
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Aptariamos monografijos saltinil! skyriuje 
"Pilkapiai ir kapai" autorius pirmiausia atkuria 
T. Daugirdo pilkapio A tyrinejiml! eigq. ldomu, 
kad dali sio pilkapio radinil! M. Michelbertas is 
naujo "atrado" pagal Kauno Vytauto Didziojo ka
ro muziejaus inventorineje knygoje esamq prie
rasq, kad tie Kursil! radiniai kily is "pilkapio, 
kapo". Tai rodo, kokie vertingi net menkiausi au
tentiski irasai muziejl! knygose. T. Daugirdo tyri
nejiml! metu rasti ar is suardytl! pilkapil! surinkti 
bei atsitiktiniai radiniai, pateky i Kauno muziejl! 
1935 metais ir veliau, datuojami B2-B2/C1 pe
riodais. Tai vertingas, nors daugumos tikslesnil! 
metrikl! stokojantis ankstyvojo romeniskojo lai
kotarpio pabaigos dirbinil! rinkinys. Toliau auto
rius detaliai apraso savo tirtl! pilkapil! (I-III) bukly 
iki tyriml!, matmenis, sampill! ir akmenl! vainikl! 
sandarq. Nuosekliai pereinama prie pilkapiuose 
atidengtl! kapl! ir juose aptiktl! radinil! aprasymo. 
Skirsnio pabaigoje pateikiama kapo chronologi
ja. Visi pilkapiai buvo daugiau ar maziau apardy
ti; jl! atsitiktiniai radiniai aprasyti ir datuoti 
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kiekvieno pilkapio skyrelio pabaigoje. Saltinil! sky-
rius gausiai iliustruotas spalvotomis nuotrauko
mis, pateikiami pilkapil! planl! ir pjuvil! breziniai. 
Pastaruosiuose siek tiek pasigendama grafines li
nijos, kuri rodytl! istirto ploto ribq uz iSorinio vai
niko ribos. Suprantama, tyriml! metu atidengto 
ploto spinduli galima isivaizduoti ir pagal kontro
lines juostos ilgi. Labiausiai siame skyriuje truks
ta pilkapyje I atidengtl! kapl! 1, 2 ir pilkapyje II 
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atidengtl! kapl! 1-3 planl!. Sill kapl! radinil! issi-
destymq iliustruoja nuotraukos, taCiau ir breziniai 
butl! naudingi radinil!, net ir is apardytl! kapl!, pa
deciai duobes ribl! atzvilgiu nusviesti. Knygos 
autorius bene pirmasis Lietuvoje publikacijose 
apie laidojiml! paminkll! radinius piesinius pra
dejo skelbti juos grupuodamas pagal kapl! 
kompleksus, 0 ne isskirstydamas tipl! grupemis. 
v 

Sis budas issiskiria pagarba saltiniui - skaityto-
jas pirmiausia issamiai supazindinamas su kapo 
radinil! visuma, kuri svarbi santykinei ir absoliu
tinei chronologijai nustatyti. Tokiu budu toliau 

RECENZIJOS, ANOTACIJOS 

tekste aptariami atskiri dirbinil! tipai nepraran
da savo konteksto - kitl! kartu rastl! ikapil! deri
nio. Butent tokia tvarka knygoje paskelbti if 
Kursil! pilkapyno radinil! piesiniai, kurie, kaip 
min eta, pasiiymi auksCiausia kokybe. Ypac ispu
dingas pilkapyje III kape 1 rastl! mirusiosios pa
puosall! rinkinys (pav. 46-52). 

Skyriuje "Laidosena" apibendrinami pilkapil) 
isores bruozai, vidaus irengimas, atskirq demesi 
atkreipiant i akmenl! vainik\! priestatl! paplitimq 
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Zemaitijos ir Siaures Lietuvos pilkapynuose, i 
molio sluoksnio, T. Daugirdo tyrineto A pilka
pio pagrinde, degesil! ir angliukl! kitl! pilkapil) 
sampiluose pedsak\! ritualiny prasmy. Deja, Kur
sill pilkapiuose visi pirmieji centriniai kapai buvo 
suardyti, todel kapl! isdestymo jl! sampiluose ne
galima visiskai rekonstruoti. Autorius kap4 iran
gq apibendrina turimais duomenimis - nurodo, 
kokiame gylyje nuo tyrinejiml! metu buvusil) pil
kapil! sampill! virsaus buvo laidoti mirusieji, kaip, 
sprendziant pagal griauCil! liekanas ir ikapi4 pa
deti, buvo orientuoti mirusieji. Daroma isvada, 
kad dauguma mirusi~l! buvo laidoti galva i vaka-
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rus, 0 kai kurie - i siaury. Sios kryptys autoriaus 
siejamos su Saules kultu. Skyrius baigiamas ika
pill iSsidestymo kapuose aptarimu. Pabreziama, 
kad ikapil! gausos Kursil! pilkapyne statistikai ne
pakanka medziagos - is astuonil! kap4 patikimi 
duomenys yra is penkil! nesuardytl! kapl!. Ketu
riuose is jl! rasta po du-keturis daiktus, 0 penkta
jame (pilkapis III, kapas 1) - net 21 daiktas. 
Pastarasis turtingumu issiskiria ne tik is kit4 Kur
sill pilkapyno kapl!, bet ir senojo geldies arnZiaus 
baltl! genCil! teritorijoje. Taigi archeologijos moks
lui is tiesl! svarbu, kad taip greitai po tyrimo sis 
isskirtinis C1a periodo pabaiga datuojamas kapas 
issamiai aprasomas kartu su kitais velyvojo rome
niskojo laikotarpio kapais. 

Skyrius "Radiniai" svarbus tuo, kad Cia pateik
tas Kursiuose rastl! dirbinil! aptarimas yra ypac 
vertingas kaip tam tikra 1986 metais pasirodziu
sio M. Michelberto kapitalinio darbo "Senasis ge
Idies amzius Lietuvoje" skyril! tqsa. Skelbdama 
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atskirq paminkll! medziagq M. Michelbertas pa
teikia ne tik naujus archeologinius saltinius, bet 
ir naujas dirbinil! chronologijos bei tipologijos 
iZvalgas. Tokiu budu, pavyzdziui, Paragaudzio pil
kapyno publikacija yra nepamainoma ankstyvojo 
rorneniskojo laikotarpio radinil! analize. Kursil! 
radiniq aptarimas pradedamas audinio likuCil! is 
pilkapio III kapo I pirminio tyrimo, kuri atliko 
E. Peceliunaite-Baziene, rezultatais - vertinga in-
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forrnacija kituose Zemaitijos ir Siaures Lietuvos 
pilkapiuose rastl! audinil! fragmentl! plotmeje. To
liau aptariami atskiri papuosall! tipai ir jl! chro
nologija, pradedan t kaklo ir baigian t rankl! 
papuosalais. Apsistosiu ties keletu sio skyriaus vie
t4. lspudinga zalvariniq profiliuotq Akmeniq ti
po kabuCiq ir karoliq apvara is Kursiq pilkapio III 
kapo I aptariama diskutuojant del tipo pavadini
rno vartosenos. 2005 metais A. Bliujienes straips
nyje buvo pasiUlyta siuos profiliuotus kabucius 
vadinti vokisku vardu Berlock, laikant juos germa
niskqjq auksiniqBerlock imitacijomis. Aptariamos 
knygos autorius pabrezia, kad esama skirtumq ne 
tik tarp germaniskq ir baltiskq kabuCiq formos, 
bet ir tarp nesiojimo budo: puostasi ne pavieniais 
baltiskaisiais kabuciais, 0 apvaromis. Todel M. Mi
chelbertas siUlo siuos kabuCius, bent jau IV:3 po
tipi pagal Bliujieny, ir toliau vadinti Akmeniq tipo 
kabuCiais. Reikia pripazinti, kad Akmeniq tipo ka
buCiq terminas yra isigalejys Lietuvos archeologi
joje jau daugiau nei du desimtmeCius, 0 naujas 
Berlock pavadinimas skamba pernelyg manierin
gai. Kita vertus, labai svarbu, kad A. Bliujiene bal
tiskuosius radinius priderino prie bendresnes 
A. Muller kabuCil! klasifikacijos, jq ispletodama. 
Matyt, Lietuvos archeologijos vartosenoje isliks 
abu baltiskqjl! profiliuotqjq kabuCiq pavadinimai . 
Kursiuose atsitiktinai rastoji Almgreno 72 tipo la
bai profiliuota sege paskatino knygos autoriq pa
teikti sio tipo segiq radimvieCiq Lietuvoje sqrasq. 
v 

Sie duomenys labai svarbus, turint omenyje, kad 
pagallietuviskos medziagos tipologijq sios formos 
seges buvo priskiriamos labai profiliuotq segiq ket
virtai grupei, 0 pagal sios grupes bruozus ne visos 
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seges yra Almgreno 72 tipo. Taigi M. Michelber
tas pateikia atnaujintq sio ypac vakarq baltams bu
dingo segiq tipo sqrasq. Kitas issamus analogijq 
radiniui is Kursil! pilkapyno sqrasas apima zalva
riniq cilindreliq is banguotos vielos radimvietes 
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Lietuvoje. Siame sqrase - nemaza dalis nepubli-

kuotl! cilindrelil!. Tai dar viena mokslui svarbi nau
ja informacija. Autorius aptaria jq chronologijq -
ankstyviausi cilindreliai is banguotos vielos ran
dami jau ankstyvojo romeniskojo laikotarpio me
dziagoje. Didely dali Kursiuose rastq papuosalq 
sudaro ikapes is turtingo pilkapio III moters ka
po 1. Kaip pazymi M. Michelbertas, "sio kapo 
daiktq komplektas parodo ivairiq papuosalq sin
chroniskumq", 0 tai lei do patikslinti kai kuriq ti
pq chronologijq (kapas datuojamas CIa periodu, 
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IlIa. pirmaisiais desimtmeCiais). Stai tarp dvyli-
kos rastqjq kape apyrankiq pasitaike keturi skir
tingi tipai. Skyriaus pabaigoje aptariami ginklai ir 
darbo irankiai, kurie del savo formq pastovumo 
yra reCiau pasitelkiami tikslinant kapq chronolo-
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gijq. Cia pateikiama kirviq, peiliq, ylq, ietigaliq, 
rastq Kursil! pilkapyne, tipologija ir chronologija. 
PlaCiau nusvieCiami peiliai lenkta nugarele, pa
teikiama jq pavadinimo terminija vokieCiq, ruSl! 
ir lietuviq kalbomis. 

Paskutiniajame skyriuje "Kursiq bendruome
ne senajame gelezies amziuje" ivairiapusiskai api
bendrinami duomenys, gauti istyrus paskutiniuosius 
galutinai nesuardytus Kursiq pilkapius bei T. Dau
girdo tirtqji pilkapi A. Naudojantis T. Daugirdo 
dienyno tekstu ir breziniu nustatyta, kad XIX a. 
pabaigoje Kursiuose galejo buti iki 35-40 pilka
piq. Del jq apardymo sunku atsakyti, kiek viduti
niskai buvo irengta pilkapiq viename kape, taCiau 
pilkapiuose A, I-III kartu paemus, irengta ne ma
ziau nei 13 kapq. Toliau M. Michelbertas atsako i 
savo iskeltq klausimq - kokia pilkapyno chronolo
gija. Anksciau pateiktos radiniq analizes pagrindu 
daroma isvada, kad pilkapynas naudotas nuo I a. 
pabaigos iki IlIa. pabaigos. Svarbu, kad nors tri
juose pilkapyno kapuose rastosios osteologines me
dziagos pakako mirusiqjq arnZiui ir lyCiai nustatyti. 
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Kalbant apie mirusi4.iq turtingum,! naudoti pen
kiq nesuardytq Kursiq kapq duomenys (pilkapio 
II kapai 1-4, pilkapio III kapas 1). Keturi kapai 
laikomi neturtingi arba vidutinio turtingumo, 0 

20-25 metq amiiaus moters kapas is pilkapio III 
su 21 islikusia ikape issiskiria kaip gentines diduo
menes sluoksnio liudijimas. Svarbus autoriaus pa
stebejimai, kad sio kapo smeigtukai ir prie jq 
prijungtos skirstikliq bei kabuCiq puosmenos yra 
"gaminti aiskiai pagal uzsakym,!". Idomios nuo
rodos i kit'! panasq turting,! moters kap,! is Ak
meniq pilkapio II kapo 2 - tuo paCiu laikotarpiu 
turtingos moters papuosalai pasiZymejo ir origi
naliomis formomis, ir tam tikru standartu (pana
siais papuosalq rinkiniais, deranCiais turtingai 
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moteriai). M. Michelbertas paiymi, kad Zemaiti-
jos regione turtines diferenciacijos procesas pa
stebimas jau B2 periodu. Atkreipiamas demesys i 
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vietiniq meistrq juvelyrq meistriskum,!: pavyz
dziui, to paties tipo apyrankiq svoris beveik vie
nodas_ Autoriaus nuomone, importine romeniska 
sidabrine sege i Kursius pateko tarpininkaujant 
Vakarq Lietuvos gyventojams. Kitos iivalgos sia
me skyriuje susijusios su papuosalq pavidall! ir or
namentikos simbolika, jq s,!sajomis su garbintomis 
dangaus ir vandens dievybemis, ritualine papuo
salq nesiosena Ciq ivanginimu). Dar kart'! akcen
tuojamos laidojimo metu atliekamos apeigos, 
kurios liudija apie gyvqjq veiksmus mirusi~l! at
ivilgiu. Galiausiai apibendrinama senoves Kursi4 

• v' v •• • • 

gyventoJq neSlOsena, UZSlemlmaI. 
Lietuvos archeologijos bibliografij,! papilde 

dar vienas svarbus darbas, skirtas senojo geldies 
amziaus (romeniskojo laikotarpio) paminklui. 
Sveikinant autoriq norisi palinketi, kad jis ir to
Iiau tystq savo vertingq publikacijq serij'l. 
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