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PRATARME 

Besidomintis krašto praeitimi skaitytojas, pervertęs po
puliariausią archeologinę literatūrą, greitai pastebėtų, kad 
vakarų Lietuvoje kaip niekur kitur gausu kapinynų ir 
piliakalnių. Turtingi papuošalų bei ginklų I ir II tūks
tantmečio ribos kapinynai, iškilūs piliakalniai su gyven
vietėmis yra knyga, kurioje archeologai skaito, kokioms 
gentims priklausė prieš daugelį šimtų metų pajūryje gy
venę žmonės, kuo jie vertėsi, kur ir kaip gyveno, kaip 
rengėsi ir ginklavosi, su kuo prekiavo ir bendravo, kaip 
suvokė pasaulį ir pačius save. Siandien mūsų žinios apie 
tuos dalykus dar neišsamios, daugelis klausimų tebėra 
ginčytini. Neabejojama, jog didesnėje Lietuvos pajūrio 
dalyje ankstyvaisiais viduramžiais gyveno kuršių gentys. 
O genčių ribos, IX-XIII a. žemių teritorijos, ekonominė 
ir politinė jų struktūra, tarpusavio ryšiai ir santykiai su 
kaimynais, likimas, įsiveržus pajūrin kalavijuočiams ir 
kryžiuočiams, bei daugelis kitų klausimų dar nesulaukė 
didesnio tyrinėtojų dėmesio. Panagrinėti šias problemas 
ir būtų darbo tikslas. 

Sukaupta archeologinė medžiaga padėjo atskleisti ir kai 
kuriuos pajūrio gyventojų dvasinės kultūros bruožus. Tarp 
jų ryškėja išskirtinių, anksčiau nežinotų visų baltų gen
čių areale. Antai paaiškėjo, kad kuršiai turėjo gana tobulą 
kalendorinę sistemą, suderinamą Saulės ir Mėnulio laidos 
azimutų astronominiais stebėjimais. Ant Birutės alko kal
no Palangoje rastas įrenginys šiems stebėjimams; kartu 
tai pirmiej i tiesioginiai paleoastronomijos praktikos Lie
tuvoje įrodymai. Unikaliam objektui nagrinėti skirtas iš
tisas skyrius; jame taip pat kalbama apie baltų kalen
doriaus genezę bei raidą. 

Autoriai nuoširdžiai dėkoj a recenzentei istorijos moks
lų daktarei Rimutei Rimantienei už didelę pagalbą ren
giant leidinį. 
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PAJDRIO ŽEMĖS 

VLADAS ZULKUS 

Žemių ribos 

Kuršių, žemaičių, skalvių genčių ir jų žemių ribomis 
domėjosi kelios istorikų, kalbininkų, archeologų kartos. 
Seniausias šaltinis, minintis atskiras kuršių žemes jau 
IX a. viduryje, yra Rimberto kronika (1,21-22].* II m. e. 
tūkstantmečio pradžioje pajūryje gyvenusių genčių plotus 
savo žemėlapiuose dar XIX a. nužymėjo istorikai M. Te
penas [71, žem.] ir A. Bylenšteinas [9, žem.]. Kalbinin
kai K Būga (12, III, 728-742] ir A. Salys [59, 25-30] 
kalbos mokslo duomenimis tikslino genčių bei atskirų že
mių ribas. Nuodugniai XIII a. pajūrio žemių etninę su
dėtį nagrinėjo lenkų istorikai S. Zajončkovskis [81] ir 
H. Lovmianskis [47J. 

Po Pirmojo pasaulinio karo mokslinis ginčas dėl kur
šių , žemaičių ir skalvių ribų įgavo politinį atspalvį. 
P. Kargė [35] bei G. ir H. Mortensenai [49] mėgino įro
dyti, kad XIII a. kuršių pajūris buvęs jau bemaž negy
venamas, pavirtęs dykra, o kalavijuočiai į šias niekieno 
žemes atėję kaip kultūros nešėjai. Polemizuodamas su 
minėtais tyrinėtoj ais, istorikas V. Vileišis [76] nuodug
niai išnagrinėjo vakarinių Lietuvos sričių tautinius san
tykius viduramžiais ir naujaisiais laikais. 

Prie vieningos nuomonės dėl kuršių, žemaičių ir skal
vių ribLĮ bei atskirų žemių teritorijų nebuvo prieita. Jei 
šių trijų giminiškų genčių ribas, kurias nustatė įvairūs 
tyrinėtojai, pažymėturne žemėlapyje, aiškiai būtų matyti 
nuomonių įvairovė. ZemaičiLĮ ir kuršių genčių riba iš va
karų į rytus "slankioja" net 100 kilometrų! Genčių ribų 
aibė aiškintina įvairiai: vesdarni tarmių ribas, kalbininkai 
negali tiksliai nustatyti, kaip seniai jos atsirado, ir daž
nai fiksuoja labai archaiškus upėvardžius ir vietovardžius; 
istorikai naudojasi rašytiniais, palyginti vėlyvais, šaIti-

* Pirmasis skaičius žymi šaltinių ir literatūros sąrašo eilės numeri, 
kiti - veikalo puslapius . Du ar daugiau veikalų nurodantys skaičiai 
skiriami kabliataškiu. 
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niais, kurie atspindi jau XIII-XIV a. s!l~aciją, o derir:
darni kalbos ir istorijos duomenis, panalkma chronologi
nius rėmus. Todėl kuršių ir žemaičių sienų painiava ne
išspręsta iki šiol [31, 34-46; 34, 67]. 

Tarybiniais metais, sukaupus daugiau tyrinėjimų me
džiagos, leidžiančios nustatyti vienų ir ~itų genčiLĮ ~vt!li
nes skirtybes, į ginčą įsijungė archeologaI. A. Taut~vlclus 
sukartografavo VI-VII ir IX-XIII a. vakarų Lietuvos 
kapinynus, nubrėžė genčių ribas ir nurodė r:eg~yenam~s 
ta rpgentines teritorijas. Kuršių gyve~tos terItorIJos .rY~I
nę ribą šis tyrinėtojas veda Ve.ntos lr yarduv?s u~e~l s , 
Minijos aukštupiu iki Smeltales-Zarvdes. upelio p}~cla.u 
Klaipėdos. Ventos ir Varduvos aukstup1Uose kurslŲ lr 
žemaičių kapinynai lietėsi. Zemaičių vakarinę ribą A. Tau
tavičius veda Jūros upe, vidurupyje šiek tiek nutoldama~ 
į vakarus. Jūros žemupyje ž.em~ičių v~ap~~yr:ai šliejOSI 
prie skalvių kapų. Tarp skalvIŲ lr. kursl~ Issklrt~ .Lama
tos žemė, apimanti Nemuno žemupIO kapmynų ~rItĮ .. Tarp 
žemaičių ir kuršių galėjusi būti negyvenarna zeme [45, 
15-18; 70, 27-35; 100, 86J. 

Paminklų kartografavimo metodas. l~bai . sukonkreti.no 
kuršių ir žemaič.ių genči~ rib~~. Vak~rm:s L~etuv?s dalies 
plokštinius kapmy.nus lr pil~aka!mu~ zymmt YIS svta!l!
besnio ir stambesmo mastelio zemelap1Uose, ne tik ryskejo 
genčių arealai ir tarpuri.biai, ~et .gana ~etikė~a! ir pa~ 
minkIai susigrupavo atskirose zemese. ALsIskyre .I r ~rupe 
laidojimo paminklų Sil~tės. bei ~vė~šnos v~pylmke.se
paslaptingoji Lamatos zeme. Paslrod~, ~ursl.Ų pa~m.~lų 
paplitimo riba pi~č~~u . Plat.elių apyll1:klŲ ema Mmljos 
upe, o ties jos dldz1Uoj u vmg1Uv. pra~ld~da negyvenarna 
tarpgentinė teritorija. Si dykra cia siekia bemaz 40 km 
pločio. Tarp Nemuno žemupio ir žema~~ių p~.mi~~lų buvo 
15-25 km pločio dykra, kuri pietuose Isplatejov Iki ~? kn:. 
Palei Jūros upę, kur, kaip buvo manoma.'v z:m.~lcIŲ !r 
skalvių kapinynai turėjo susieiti, taip pat Isryskejo apie 
10 km pločio negyvenamas ruožas (1. pa,,:,.). 

Kuršių, žemaičių ir skalvių žemiŲ rI~os,. nustatytos 
pagal archeologijos duomenis, chronolo~.ls~al ~ra gana 
apibrėžtos,- jos priklauso IX-XIII v am~lu1. B.eje, ne~y
venamos teritorijos tarp genčių ir zemlŲ egzistavo .Jau 
gerokai anksčiau - kartogr~~uoja,:t y'-VI!I . a. kapmy
nus, jos užima beveik tą paclą terItorIją kaip lr IX-XIII 
amžiuje. . . . .. 

Nors istorikų ir kalbmmkų nustatyti mmetų genčių 

5 



1. Vakarų Lietuvos genčių ir žemių ribos IX-XIII a.: 
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I - Duvzar~, 2 - I<eklls, 3 - Mėguva, 4 - Pilsotas 5 - Lamata, 6 -
Zemaltija, 7 - Skaiva ' 

pakraš.či.ai iš pirl!l0 ~vilgsni~ labai. sk!riasi, tačiau galima 
pastebeti .?augeho JŲ. panasumą Į nbas, išvestas pagal 
archeologijos duomems. Mat ankstesni tyrinėtojai neiš-

skirdavo tarpgentinių teritorij ų, bet prij ungdavo j as arba 
kuršiams, arba žemaičiams, taip 20-40 km išplėsdarni 
vie.nų ir susiaurindami kitų žemes. 

Didelės tarpgentinės dykros susidarymą ankstyvai
siais viduramžiais vien etniniu aspektu paaiškinti sun
ku. Labai daug čia lėmė geografinė aplinka ir gamtos 
sąlygos. Zemaičių ir kuršių kapinynai suartėjo tarp Ven
tos ir Minijos, Platelių apylinkėse. Tai dalis vidurio Ze
maitijos aukštumos. Jos vakariniam pakraščiui būdingos 
nedidelės, bet stačios kalvos pakaitomis su slėniais. Kal
vos forma neretai primena mišku apaugusius piliakalnius. 
Platūs slėniai su priesmėlio dirvožemiais tinka žemdir
bystei, ten žaliuoja geros pievos. Paežerės neretai pel
kėtos, apaugusios mišku. Kraštas tiko žemdirbystei ir 
gyvuliams auginti, turtingas žvėrių, paukščių ir žuvies. 
Tarp Minijos ir Jūros, ten, kur prasidėjo tarpgentinė:; 
dykros, driekiasi didelė Rietavo lyguma. Joje upių tako
skyros apaugusios didžiuliais eglynais ir pušynais. Pel
kiniai jauriniai tų vietų priemoliai menkai tetinka žem
dirbystei. Panašios, per daug drėgnos, miškingos ir ne
derlingos žemės plytėjo ir į rytus nuo Minijos vidurupio. 
Tarp žemaičių ir Nemuno žemupio skalvių buvo labai 
panaši geografinė aplinka: didelės pelkės, miškingi ir 
drėgni priemolingi jauriniai dirvožemiai, mažai tinkan
tys žemdirbystei [8, 110, 120-123, 139]. 

Tad neatsitiktinai tarpgentinė dykra buvo apie 100 km 
nuo Minijos į pietus nusidriekusioje pelkėtų ir kalvotų, 
drėgnu mišku apaugusių ir upių takoskyrų išraižytų ne
derlingų žemių juostoje. Turint omenyje geroką klimato 
atšilimą ir padrėgnėjimą I tūkstantmečio viduryje
XIII a. [66, 150, 151], ankstyvaisiais viduramžiais šios 
vietos turėjo būti dar šlapesnės kaip dabar. XIII-XIV a. 
šaltiniuose irgi minimas didelis jų miškingumas. Si plati 
ir ilga tarpgentinė dykra ilgai nebuvo gyvenama, ir tik 
I-IVa. Jūros aukštupyje įsikūrė žmonės, laidoję savo 
mirusiuosius pilkapiuose. Jų įsikūrimas sutapo su klima
to atšalimu ir pasausėj imu II a. pr. m. e.-IV m. e. a., 
o vėliau, atšilus ir padrėgnėjus klimatui, jie iš ten pasi
traukė. 

Mėguva 

Mėguva (Megowe) pirmą kartą paminėta Livonijos 
ordinui ir Rygos vyskupui dalijantis pietinių kuršių že-
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mes [2, 295-298J. Iš 1252-1291 m. dokumentų žinoma 
10 šios žemės vietovardžių [12, III, 234] . Dėl Mėguvos, 
buvusios tarp Duvzarės ir Pilsoto, geografinės padėties 
ir teritorijos sutaria dauguma tyrinėtojų [71; 10; 81; 12J . 
Mėguvos žemė pagal archeologijos duomenis turėtų su
daryti 220-270 km2 (2 pav.); išilgai jūros tęsėsi tik 
22-25 kilometrus. Siaurėje nuo Duvzarės žemės ją skyrė 
Sventoji ir jos intakas Juodupis. Siauriausias taškas, ma
tyt, buvusi gyvenvietė Auksūdžio kapinyno apylinkėse. 
Nuo čia i pietus palei Akmenos upę driekiasi VIII
XIII a. kapinynai ir piliakalniai: !\ašučiai, Tūbausiai, 
Kurmaičiai, Kretinga, Anduliai. Į rytus nuo AI(lmenos 
paminklų nežinoma. Si upė ir žymėjo Mėguvos rytinę 
ribą· Pietuose jos kraštas baigėsi ties Anduliais ir Gir
kal iais-Ramučiais. 

Mėguvos žemę nuo kaimyninių skyrė negyvenami 
miškingi ir pelkėti arba smėlingi plotai. iaurėje iki 
artimiausios Duvzarės žemės gyvenvietės Laukžemės 
buvo 6 km pločio pelkėti miškai. Pačiame pajūryje šias 
žemes skyrė jau daugiau kaip 20 km pločio pelkių ir smė
lynų ruožas. Tokie pat, tai smėlingi, tai pelkėti, š ilais 
apaugę plotai skyrė ir Mėguvos bei Pilsoto žemes pie
tuose. Mėguvos pietiniame pakraštyje buvusią žemės ribą 
žymi vietovardžiai: Girngaliai (dabar Girkaliai) apie 
5 km nuo jūros, ir kiti Girngaliai, buvę kairiajame Ak
menos krante. Be abejo, Girngaliai - tai Girgaliai, žy
mėję miškingų ir gyvenamų plotų ribas. Prie Akmenos 
upės Mėguvos ir Pilsoto paminklai bemaž susieina. Bu
vusią tų žemių ribą, be XIII a. minėtų vietovardžiLĮ, ro
do ir skirtingi tos pačios upės pavadinimai: Akmena nuo 
seno vadinama upės dalis nuo ištakų iki Andulių, o že
miau, Pilsote, ji turi labai archaišką, dar indoeurople
tiškos šaknies Danės vardą [74, 80]. ! rytus nuo Akme
nos iki pat Minijos jau driekėsi 10-15 km pločio tarp
gentinė dykra. 

Mėguvos geografinė aplinka buvo gana ivairi. Pajū
rio lygumoje vyravo lygumos su di delėmis pelkėmis ir 
pajūrio ežerėliais . P alangos apylinkėse dar neseniai 
telkšojo nedideli ežeriukai su ištekančiais iš jų upeliais 
[58, 93-97]. Pelkė ir durpynai su nedidelėmis kalvelė
mis tarp jų užėmė apie trečdali Mėguvos ploto. Akmena 
ir jos intakas Tenžė tekėjo plačiuose ir giliuose ledyni
niuose, pavasari užliejamuose slėniuose. Pajūryje, iki pat 
Tenžės, dirvožemiai labai prasti, smėlingi, tik žemos ka(-
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~. ~ė~~Yn~Sna~e~ė~iliakalnlal. 2. - .nealškūs, spėjami paminklai, 3 - kalvos, 
aukštumos, 4 - pelkės, 5 - žemes nba 

VOS tarp pelkių nuklotos jau derling~sniais, žemdirbystei 
tikusiais dirvožemiais. Dauguma Meguvos IX-XIII v~' 
kapinynų ir gyvenviečių glaudėsi prie Akmenos, Tenzes 
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upių i~ kitose žem.di.rbJste! ~inka.mose vietose. Išimtį su
d~re .tlk Palanga, ĮSIkurusI zemdlrbystei itin nepalankioje 
vietoje. 

y~iu? metu Mėguvos ž.emėje .priskaičiuojam a apie dvi 
desImtIs I~-XI!I a. kapinynų lr 9 piliakalniai, iš kurių 
? yra neto." kapmynų [44; 45]. Jei laikytume, kad laido
~Imo paI?l?klų s~aičius artimas gyvenviečių (dalis jų 
jau .~unalkmtos, kitos dar nerastos) skaičiui, tai, palygi
nę JĮ su bendru plotu, gautume, jog šioje žemėje vienai 
gyvenvietei teko apie 11 km2• 

JSIII a .. ~al!iniuose minima 10 Mėguvos vietovardžių: 
Duple, DWlr1stls, Gaurene, Kaukis, Kretene, Lasdine, Ma
t~wa, MaJ.ti.nite,. Nebarge, Palange (12, III, 234) . Tokie 
vletovardz~a~ ka~p Pala,:ga (Palange), Kretinga (Krete
n.e) ~ Lazdmmkal (Lasdme) atpažįstami nesunkiai. Dvi
n~tls, . ~atyt,~ dabartini~i Viršyt!ninkai; šalia jų yra ir 
~I~ulelkių kapI,:ynas. VlduramzlŲ Nebarge būtų dabar
tme Negarba. ~Ia buvys nemenką gyvenvietę rodo Jazdų
Negarbos kapmynas lr greta Rūdaičių piliakalnis. Kitų 
XIII a. vietovardžių atitikmenų kol kas nerasta. 

.Gyventojų skaičiui genčių ir žemių teritorijose nusta
tyti. archeologai naudoja įvairius būdus. Populiacijos 
dydĮ y an~styvaisiais viduramžiais lėmė gyvenviečių tan
kl.s, zemlŲ ?~udmenų plotai, žemdirbystės lygis, sociali
nes-ekonommes sąlygos [47, 95; 92, 126; 24, 18; 37, 
501; ą9! 61]. Turėdami omenyje visus šituos dalykus , 
paskalclavome, kad XI a. Mėguvoje galėjo gyventi 1000-
1300 .žI?onių. Tiek jų buvo ne visą laiką. Pasirodo, nuo 
V.IP Iki y~a~ ::el a. gyvenviečių daugėjo, o nuo XII a. pra
dejo mazeb, lr XIII a. kapinynų bebuvo tiek, kiek VIII 
I::e aI?žiyuje *'. ~~našiai kito ir gyventojų skaičius. Dau
giausia zmoniŲ cia gyveno XI a., o XII ir XIII a. jų labai 
~~mažėjo (akivaizdžiai matyti iš kapinynų kapų skai
claus) (3 pav.). 

~prend.žiant iš žinomų išlikusių kapinynų ir pilia
k~lnlŲ, Meguvos X-XII a. gyvenvietės buvo išsidėsčiu
SIOS gana tankiai, atstumai tarp jų sudarė 1- 5 km. Jos 
d:~ekėsi palei Akmenos upę, o centrinėje dalyj e sutan
kejO. Kal kur to paties laikotarpio gyvenvietės sudarė 
lyg ir atskirus lizdus, rodančius svarbesnius centrus. 

Kairiajame Akmenos krante, kur įteka Tenžė, apie 

* Cia ir kitur statistikos duomenys imti iš LTSR MA II ir 
PKI archyve [3] saugomų kas inėjimų ataskaitų. 
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Andulius, žinoma ankstyvųjų viduramžių gyvenvietė, 
piliakalnis ir 2 kapinynai. Cia reikėtų ieškoti vieno iš 
svarbesnių Mėguvos centrų. Tai, matyt, aukštame Kap
upio ir Akmenos santakos kyšulyje buvo Perkūnkalniu 
vadinamas piliakalnis. Stiprius jo įtvirtinimus rodo 5 m 
aukščio pylimas ir apie 40 m pločio bei iki 11 m gylio 
griovys, skyręs pilį nuo didelio įtvirtinto priešpilio. Ne
toli piliakalnio rasta apie 2 ha dydžio gyvenvietė. Joje, 
be žemdirbių, gyveno ir dirbo metalo liej ikai, juvelyrai. 
Si kompleksą žvalgęs kraštotyrininkas I. Jablonskis pa
grįstai spėjo čia buvus 1263 m. kryžiuočių sunaikintą 
Kretingos pilį [28, 82-86; 29, 177-182] . Iš archeolo
ginės medžiagos sprendžiant, Andulių-Kretingos centras 
labiausiai klestėjo XI-XII amžiuje. Tuo metu jame ga
lėjo būti ir svarbiausia Mėguvos pasaginių segių aguo
niniais galais gamybos vieta, nes šių papuošalų čia rasta 
gausiai (4 pav.). Andulių-Kretingos padėtis buvo itin 

% 

30 

20 

3. Gyventojų skalčlaua 
raida Pilsoto (1) ir ."f.--+-....--.,..-'--'-"'"r---.,.-'--,
Mėguvos (2) žemėse 
(pagal kapinynus) VIII IX X XI XII XIIIA . 
(dailininkė D. Traku· I Į 
maitė) 

palanki - Mėguvos ir Pilsoto žemių pasie~yje, šal~a t~ 
meto laivybai tinkančios Akmenos-Danes upes, kur kirtOSI 
ir svarbūs sausumos keliai. 

Mėguvos viduryje, greta X-XII a. Negarbos-Jazdų 
kapinyno, dunkso apie 0,25 ha dydžio piliakalnis su di
džiulio gynybinio pylimo liekanomis. Mažiau kaip už 
3 km nuo Negarbos žinomi ir Dimitravo, Rūdaičių, Zibi
ninkų IX-XIII a. laidojimo paminklai, o už 5 km yra 
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2 Genčų !:apinynai sv~ IX~~III .a. kapais [44; 45], Iš 
t~ sprendzlama, kad cia greiciausiai ir buvęs XIII a mi-
nimas Nebargos centras. . 

Lazdi~inkuo~e g~u~ia~siai gyventa XI amžiuje. Tai 
buvo t~r~l.nga. zem~lr?IŲ lr amatininkų gyvenvietė. Sitai 
r~do ?ld~lauslas vIsoJe Mėguvoje sidabru puoštų dirbi
niŲ klekl~ VIII-XII ~. kapuose, Turtingiausi sidabro 
buvo IX lr XI a. kapaI. Prekyba Lazdininkuose nebuvo 
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labai išplėtota; pirklių kiek padaugėjo tik XI amzIUJe. 
XI-XII a. buvo labai mėgstamos pasaginės segės aguo
niniais galais (4 pav.) ir, matyt, neatsitiktinai - čia jas 
turėjo taip pat gausiai ir gaminti. Iš visų duomenų ma
tyti, kad šis centras labiausiai klestėjo XI a. ir XII a. 
pirmojoje pusėje, o XIII a. jo ekonomika jau smuko, nors 
Lazdininkų paminėjimas XIII a. ordino anai uose reikštų, 
kad tuomet jie vis dar priklausė svarbesnėms Mėguvos 
gyvenvietėms. 

Labai reikšmingas Mėguvos centras buvo Palanga. 
Didelio ir turtingo kapinyno medžiaga bei pastar ųjų metų 
Birutės kalno ir gretimos gyvenvietės r adiniai leidžia 
naujai įvertinti Palangos prekybinę, politinę ir religinę 
reikšmę Mėguvai ir visam Lietuvos pajūriui ankstyvaisiais 
viduramžiais, todėl Palangos istorinę raidą verta atski
rai aptarti. 

Mėguvos žemėje IX-XIII a. egzistavo, suprantama, 
ne vien paminėti centrai. Salia jų buvo nemaža gyvenvie
čių, kurių žmonės vertėsi ne tik žemdirbyste, bet ir ama
tais, papuošalų gamyba. Girkalių-Ramučių gyvenvietė 
XI a. taip pat klestėjo. To meto kapai nepaprastai turtin
gi žalvario papuošalų - viename kape jų daugiau nei 
500 g. Labiausiai mėgtos pasaginės segės aguoniniais 
galais, kurias turbūt čia ir liejo. XI a. padaugėjo ir si
dabru puoštų dirbinių, o pirklių Girkaliuose būta beveik 
tiek pat kaip ir Palangoje. Tad XI a. Girkaliai buvo gy
venvietė su klestinčiais amatais ir prekyba. Apdirbti me
talą čia skatino Palanga, iš kur buvo gaunama importi
nio žalvario, o prekybą aktyvino patogi geografinė pa
dėtis, nes gyvenvietė buvo netoli Pilsoto ribos ir greta 
svarbaus Pa langos-Andulių-Kretingos kelio . Tačiau 
Girkalių centras klestėjo neilgai - XII a. smarkiai suma
žėjo žalvario ir pasaginių aguoninių segių, labai padau
gėjo žemdirbių kapų : matyt, tuo laiku iš vietinio amatų 
ir prekybos centro Girkaliai virto eiline žemdirbių gyven-
viete. 

Pryšmančiuose [51] daugiausia X-XI a. kapų. Tuo 
metu buvo mėgstami masyvūs papuošalai - vidutiniu žal
vario svoriu kapai nenusileidžia palangiškiams. Cia X.I ~. 
kapuose gausu apyrankių gyvuliniais galais, pasa~~ntŲ 
žvaigždinių segių (5 pav,). Sių papuošalų Pryšman~1l10: 
se labai daug ir XII a" nors žalvario tada j~u .paste~lI1~al 
mažėjo . Gali būti, kad zoomorfinės apyra~k~s lr p~osntOS 
segės žvaigždiniais galais buvo gausiai gammamos 
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11/ A, f::l. , 
, < 0.5 !/(ape 
2 0,5-1 

XII/A. O, 3 1-2 

.4 ~J 

5 .. ~pyra~k!ų gyyuliniais galais paplitimas Mėguvos vyrų kapuose (ra
diniŲ skaičIUS viename kape) (dailininkė D. Trakumaitė) 

Pryšmanči~os~ . ~I a. ir XII a. pradžioje iš Palangos 
gau?amo ĮveztmlO metalo. Įdomu tai, jog Pryšmančių 
~apmyne kol kas neaptikta pirklių kapų; matyt, jų daug 
lr !lebu~o. Nors ~I-XII a. Pryšmančiuose buvo išplėtota 
kal kUrIŲ papuosalų gamyba, tačiau atrodo vis dėlto 
tai žemdirbių gyvenvietė. " 

. Kretingo~ k.apinyne irgi daugiausia palaidota žemdir
b!ų. Gyvenv!ete buvusi gana pasiturinti - rasta nemaža 
SIdabru dabmtų papuošalų, o žalvariniai labai masyvūs. 
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Itin idomi Kretingos keramika: ypač ryškiai jaučiamas 
perėjimas nuo puodų lipdymo prie žiedimo. X a. kapuose 
rasta tik lipdytos keramikos, XI a. jau pasitaikė ir žies
tos, o XII a. skiriamuose kapuose žiestos ir lipdytos ke
ramikos rasta tiek pat. 

Mėguvos žemės centrų ekonominė charakteristika lei
do nustatyti svarbiausius susisiekimo ir prekybos kelius. 
Vienas iš jų iš Palangos per Girkalius vedė i Andulių
Kretingos centrą, o iš ten Akmenos-Danės upe siekė kai
mynini Pilsotą. Labai svarbus Palangos-Lazdininkų 
kelias, kuriuo buvo gabenamas importinis žalvaris ir si
dabras. Lazdininkus su Anduliais-Kretinga, matyt, jungė 
ir tiesioginis kelias per Genčus, Kurmaičius, Kretingą· 
Didžioji jo dalis ėjo Akmenos upe. Tad Mėguvoje galima 
apibrėžti svarbiausių X-XIII a. kelių trikampi, kurio 
kampuose buvo Palanga, Lazdininkai ir Anduliai-Kretin
gao Sio trikampio viduje pynėsi ir ne tokie reikšmingi 
vietiniai keliai, kitę priklausomai nuo gyvenviečių kilimo 
ar smukimo. 

Pi1sotas 

Istorijos šaltiniuose Pilsoto žemė pirmą kartą minima 
XIII a. viduryje [2, 295-298]. Jos pavadinimo etimolo
gija gana aiški: pilsats, pilsets (kuršių, latvių) - miestas, 
pilis [12, III, 166, 211, 234]. Si žemė neabejotinai gyvavo 
jau seniai prieš ateinant i kurši~ ž.e~es. kalavijuočia~s, 
o jos centre, matyt, buvo svarbI pIlIs-mIestas. 1(. Buga 
XIII a. rašytiniuose šaltiniuose rado 12 Pilsoto žemės 
vietovardžių [12, 234]. 

Pilsoto ribos buvo brėžiamos labai ivairiai. Vieni tyri
nėtojai jam skyrė žemes nuo Mėguvos iki pat Nemuno 
žiočių ir Minijos, šiuo atveju jo teritorija siektų 800 km2 

[10; 79], kiti - tik artimiausias Klaipėdos apylinkes, apie 
100 km2 [12, III, 165-166]. 

Pilsotas buvo pati mažiausia pajūrio žemė. Karto
grafuojant archeologijos paminklus, nustatyta, jog jos 
plotas buvęs tik apie 150-170 km2 (6 pav.). Iš šiaurės 
į pietus išilgai jūros ir marių ji tęsėsi apie 20 km, o i 
rytus nuo pajūrio buvo nutolusi per 10-13 km. Siaurinė 
r:~a X-XIII a. ėjo Rušpelkių, Peskojų, Cartų-Valėnų 
kapinynais, rytinė sutapo su moreninių kalvų virtine, už 
kurios jau dunksojo tankūs miškai. Nuo Smeltalės aukšt
upio gyvenamos teritorijos riba suko i rytus ir bemaž 
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1 - kap inyn3i ir Pi!iakalniai, 2 - n eaiškū s, sp ėjami paminklai, 3 _ kalvos, 
aukštumos, 4 - pelkes, 5 - žemės riba 

p.asiekė fY1in,ijo:s Up ę · Pietuose Pilsoto gyvenvietės baigėsi 
ties ~~dldel~mIS ~~I.vomis .Smeltalės vidurupyje, prie Lais
tų pIliakalnIO; pleclau Lalstų jau tįsojo klampios pelkės, 
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o toliau - dideli miškai. Sių, tuomet negyvenamų, vie
tovių paleogeografinę aplinką gerai atspindi vietovar
džiai: Purvinai, Dumpiai, ilgaliai, Vaškiai, Voveriškės *. 
Didžiuliai miškai ne tik iš pietLĮ, bet ir iš rytų juosė bu
v usią Pilsoio žemę dar ir vėlyvaisiais viduramžiais. Tai 
maiyti iš daugelio XVI-XVII a. žemėlapių. Vakarinė 
Pilsoio riba ėjo jūros kraniu ir pamariu, tiksliau - palei 
pelkes ir smėlingas lygumas išilgai jūros terasLĮ, kurios 
dr iekėsi pakrantėse 2-3 km pločio ruožu. Dalies dabar
t inių pelkių vietoje tuomet dar tyvuliavo nedideli ežerė
liai - dabar juos primena tik Kalotė ir Svianė (Sventė?) . 

Pilsotą sudarė lyguma - plokščia plynė su nedideliais 
senųjų kopų gūbriais pajūryje. Tik palei Danę ir SmeIta
lės aukštupyje driekėsi kalvų virtinės [8, 63, 104] . Atme
tus plačius smėlynus ir pajūrio pelkynus, Pilsote lieka 
ne taip jau daug tinkamos dirbti žemės. 

Kaip ir Mėguvos, Pilsoto archeologiniai paminklai iš
sidėstę žemdirbystei tinkamesnėse vietose - dauguma jų 
yra palei Danės upę. Buvusiame Pilsote X-XIII a. 
archeologijos paminklų kartu su ne visai aiškiais ir žino
mais tik iš XIII a. šaltinių priskaičiuojama apie 25; iš 
jų - 10 piliakalnių. Pilsoto žemėje, kaip ir Mėguvoje, 
bandėme nustatyti, kaip kito gyvenviečių skaičius tam 
tikrais laikotarpiais. X-XI a. jų buvo bemaž vienodai, 
XII a.- daugiausia, o XIII a. gyvenviečių sumažėjo, be
je, ne taip ryškiai kaip Mėguvoje. Palyginę Pilsotą su 
!y1ėguva, galime spėti, kad pastarosios žemės ekonominė 
raida kai kuriais laiko tarpsniais kiek skyrėsi. Sitą prie
laidą galima bent iš dalies patikrinti : pasekti Pilsoto 
IX-XIII a. kapų santykinio skaičiaus kitimą. Kapų, kar
tu ir gyventojų nuo X a. staiga padaugėjo; daugiausia 
jų XI amžiuje. Vėlesniame amžiuje gyventojų sumažėjo 
tik truputį (3 pav.). Todėl galima manyti, kad XII a. 
Pilsotas žymesnio ekonominio smukimo dar nepatyrė . 
Tuo metu šioje žemėje galėjo būti maždaug 20 gyvenvie
čių, o vienai priklausė apie 8 km2• X-XII a. Pilsote 
galėjo gyventi apie 1000 žmonių . 

. Iš XIII a. paminėtų Pilsoto vietovardžių tik 3 išsau
g~Jo nepakitusias formas . Tai Eketė, Zardė ir Kalotė . 
~1.e~ovardyje Pelliken nesunku atpažinti dabartinius Pe
eiklUS, greta kurių yra žinomas Laukžemių kapinynas. 

ž * Purvinas - pelkėtas; purvs (Iat.) - pelkė; dubuma (Iiet.)-
ernurna, dumblas; dumbrajs (Iat.) - pelkė. 
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Kitų pilių bei gyvenviečių lokalizavimas sukėlė daug gin
čų. Rašytinius šaltinius sugretinus su vietovės reljefo 
ypa~ybėmis ir žinomais archeologijos paminklais, dėl 
Oktes su Galmene ir Pois pilių vietų reikia sutikti su 
istoriko J. Zembrickio nuomone [63, 4-5]. "Miestas" ir 
pilys Okte su Galmene išties turėjo būti i rytus nuo 
Smeltalės, Birbiškių kalvose. Ten žinomas Gramboviškių 
piliakalnis, ir yra kalvų, kur reikėtų ieškoti buvusių pilai
čiLĮ. Tarp šių dviejų pilių 1253 m. paminėta ir viena iš 
Pilsoto šventųj Ų vietų (gal viena iš svarbesnių) - vieta 
su nudžiūvusiu šventu medžiu, vadinamu Ouse Varpe 
[63, 5; 12, III, 163-164]. Neiprastas šio medžio pava
dinimas (auzas -latviškai reiškia avižas) - "Avižos 
varpa", o gal "Uosio varpa" - išsamiau nepaaiškintas. 

Pois pilis, matyt, yra buvusi netoli Pocių kaimo, pa
lei Danę dunksančiose kalvose. Labai tikėtina, kad pilia
kalnio vietoje vėliau buvo dvarvietė, o šiuo metu - Zemės 
ūkio technikumo kompleksas. 

Mutinos pilies vietą nustatyti sunkiausia - panašaus 
vietovardžio buvusioje Pilsoto žemėje dabar nėra. Iš 
1253 m. ordino ir vyskupo žemių dalybų akto žinome, kad 
Klaipėdos žemių riba ėjusi šalia Mutinos. Tarp Mulin05 
ir Danės 1255 m. buvo pastatytas vandens malūnas [2, 
290; 63, 19, 27]. Buvusios Klaipėdos miesto valdų ribos 
šiaurėje yra ėjusios tarp Tauralaukio ir Purmalių pilia
kalnio, šalia kurio yra buvusi nemaža gyvenvietė. Pili a
kalnis stūkso prie Danės, palei nedideli, bet sraunų 
upeliuką, giliai isigraužusi papėdėje. Upelis vadinamas 
Purmaliu. Jo pavadinimo kilmė neaiški, manyta, kad tai 
gyvenvietės pavadinimo vedinys arba sietinas su latvišku 
purvmala - pelkių kraštas, pakraštys [74, 268]. Pasta
rasis variantas neatitinka mikrogeografinės aplinkos ir 
vargu ar gali būti taikomas tokiam srauniam, iš kalvų 
tekančiam upeliui. Purmalius būtų galima tapatinti sU 
XIII a. Mutina. Klaipėdos miesto valdų ribos, ne kartą 
šaltinių minimos, ėjo kaip tik šalia Purmalių, nors ~i 
pilis su gyvenviete ten nė karto neminima, o apie Mut~
ną, turėjusią būti kaip tik šiose vietose, kalbama ne syk~ . 
Matyt, ištuštėjus Mutinos piliai, netoliese, priešais ~rd~ 
no malūną (vor Mi.ihle) dar buvo nedidelė gyvenviete, 
ilgainiui, sekant germanizmu, ir pavadinta Purmaliais. 
Nuo jos pavadinimą gavo ir upeliukas. 

XIII a. dokumentuose yra žinių ir apie kai kuriUOS, 
matyt, svarbesnius Pilsoto kelius. Nuo Pocių (Pois) , 
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y!eno i.š d.idesnių to meto centrų, i pietus išilgai miško 
eJ~.kehas Į Zardę .. N~tol~. LasyčiIJ (Lasiten) , dabar mums 
nezl.n0mo~ gyve~vletes, J IS šakOjosi i Oktę. Į šiaurę nuo 
~OCIŲ keh.~~ tol.lay. ~edė i. Peleikius (Pelliten, Pellicen), 
l~ t~n y~rel~l~u~lal !kl Ek:tes pilies ir palei Danę aukštyn 
SIeke ~lau~l.nĮ zem:s krast~, O toliau - i Mėguvos pilis. 
I~ POIS plhes auk~t~ Da~es krantu turėjo būti susisie· 
kla:na su Pu~m~hals-Mutma ir tolimesnėmis šiaurinės 
dal~~s .gyve~vlet~mis .. ?il.soto pietuose pastovūs keliai 
tu~eJo j~~gtl tokIas. ptl;s. Ir .gyven~i.etes kaip Zardė, Lais
!~l, Okt~ lr Gal~ene: Is j~ jau tureJo vesti keliai i žemai
CI~S,. ~alp . p.a! Į ~almynmes Kekho ir Lamatos žemes. 
M~n~!1 .ke~I?1 j~ng~. svarbi~u~ius žemės centrus, kurie ge
rai I~SISk1f1a lr. cia pat~lk~amam~ Pilsoto žemėlapyje. 
L.abal sv~rbus PIlsoto, ~alp I~ gretimos Mėguvos, susisie
kimo . k~has b~:,o Danes upe, pakankamai gili ir plati 
plaukiOti. nemazle~s laivams. Netoliese esanti Minija bu
vo patogi bendrauti su gretimomis žemėmis. 
. T~rp Pils?to šiaurinės dalies paminklų išsiskiria Eke

t~s pąlakalms, paminėtas kaip viena svarbesnių XIII a. 
vietovIŲ. Ar~he~l?ginė .medžiaga rodo čia buvus dideli 
~e?trą. Ekete~y~lhak~]ms, sa~gomas natūralių kliūčių, yra 
Iki. 15 m au~sc~o, .0 IS lengViau prieinamos pusės ji gynė 
api; 1~0 m II.giO lr net 9 m aukščio pylimas. Piliakalnio 
alkst~le. d~~glau. nei 1 ha plo.to: .Nuo greta buvusios gy
ven:'letes. JĮ skyre net 4 grIoviai lr 3 pylimėliai su užtva
r~~ls. D.ldelę, ~a~~iau .kaip 2 ha užimančią, gyvenvietę 
plh~k~~niO p.apedej~ ta~p y pat gynė pylimas ir griovys. 
K.as.mejant plha~~lmo alkstelę, rastas X-XI a. ilgas stul
pme.s ykonstrukcl!?s ~os!atas, kurio viduje aptikta dau
Ęybe slako: gelezles}r zalvario ruošinių, galąstuvų, pei
!tų, ydal~ehų nuo!auzų [48, 15-17]. Zalvario lazdelės, 
k!o~steles, papuosalų nuolaužos, metalo apdirbimo iran
rl~~ rod?, kad šiame pastate dirbo ne tik kalviai, bet ir 
~~Ik.as. juvelyras [72, 110]. Ankstyvaisiais viduramžiais 
tik ete j.a~ buvo. st.am.b~us fe?dal~ pilis. Cia gyveno ne 
d' b ka~lal, bet lr. ĮvaIrus meistrai, o papilio gyventojai 
I~ o zemę. Ekete turėjo būti vienas iš svarbiausių Pil

~O o cent~ų, kurio klestėj imą didele dalimi lėmė ir svar
us ?an.es-Akmenos kelias, jungęs kaimynines žemes. 

!io S~aurmi~me ž~myės. pakraštyje, šalia Smeltalės upe
Za' d' uv.o klt~s relksmmgas Pilsoto centras' čia dunkso 

r es lr La t '1' k I .. y , vier' IS.Ų pl la a mal su salia buvusiomis gyven-
emiS, netohese - net 3 kapinynai. Pajūrio lygumoje 
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prie nedidelio ežeriuko iškilęs Zardės piliakalnis dar turi 
pylimo žymių ir priešpilio pėdsakų; greta, ariamame la u
ke, buvusios gyvenvietės vietoje, pasitaiko trinamųjų gir
nų akmenų, lipdytos ir žiestos keramikos. Archeologai 
dar nekasinėjo piliakalnio ir gyvenvietės, bet jų gyvavimo 
laiką rodo šalia esančių Kuncų ir Bandužių kapinynų 
radiniai. Pirmojo tiksli vieta dabar jau nežinoma, ir tik 
iš atsitiktinių radinių sprendžiama čia buvus XII-XIII a. 
kapus. Bandužiuose mirusiuosius laidojo daugiau kaip 
tūkstantį metų: nuo pirmųjų m. e. amžių iki ankstyvųjų 
viduramžių [44, 187; 45, 57]. 

Apie kilometrą nuo Zardės, kairiaj ame Smeltalės 

jOm ---

7. Laistų piliakalnis ir gyvenvietė: . 
A - piliakalnis, B - gyvenvietė, C - buv. upelio vaga, D - tyrinėti plotai 

krante, tarp pelkių iškyla Laistų piliakalnis (7 pav.). Jo 
nedidelę aikštelę juosia bemaž 3 m aukščio pylimai, ro· 
dantys, kad čia kadaise stovėjo nedidelė, bet galin.ga 
pilis. Siaurinėje kalno papėdėje, tarp pelkių. ir. neaukst~ 
kalvų, yra slėni lygumėlė - buvusios gyvenVietes - p~pt· 
lio - vieta. Gyvenvietė neužėmė ir hektaro, bet jau I tuk~' 
tantmečio viduryje ją gynė pylimas. Gyvenvietę ilgai ar.e, 
todėl tik išardytų židinių akmenys ir žiesių puodų ~ukes 
rodo, jog žmonės šal!a. piliakalni~ ~yve!l0 i.k i p.at atel.na~~ 
kalavijuočiams. Papiho gyventOjai mlrUSi~?~IUS laidoj. 
gretimame kapinyne, kur dar XX a. pradZIOje buvo ty 
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rinėta daugiau kaip 150 kapų, bet tik nedaugelio radi
niai žinomi šiandien. Be žemdirbių, Zardės ir Laistų gy
venvietėse gyveno ir gausus amatininkų būrys, pirkliai 
(jų kapų rasta ir Bandužių, ir Laistų kapinynuose). Zar
dės-Laistų centras buvo itin patogioje prekybai vietoje. 
Smeltalės upeliu, įtekančiu į marias, galėjo nesunkiai pa
kilti užjūrio pirklių laivai, plaukę iš Baltijos į Nemuną· 
Be to, per čia ėjo sausumos kelias į Oktę su Galmene ir 
Lamatos žemę. 

Jau kalbėta, kad daugiausia Pilsoto paminklų susitel
kę palei Danės upę. Keletas dar prie XIX-XX a. ribos 
suardytų kapinynų (Joniškės, Rumpiškės, Bernšteinbru
ko) ir sunaikintas Kalniškių piliakalnis yra dar vieno, 
bene svarbiausio, Klaipėdos centro, buvusio dabartiniame 
mieste, pėdsakai. Atsitiktiniai suardytų kapų radiniai, da
tuojami X-XII a. [26, lent. III, VI, VIII, XI, XIV], nu
sako jo laikotarpį. Klaipėdos-Pilsoto centro ekonomikoje 
nemažas vaidmuo, matyt, priklausė laivybai ir prekybai: 
tarp atsitiktinių Joniškės ir Rumpiškės kapinynų radinių 
buvo ir svarstyklių bei svarelių [46, 133]. Pirklių kapų 
palyginti nemaža ir gretimuose kapinynuose: Slengiuose 
11 ištirtų ir keliuose anksčiau suardytuose X-XII a. ka
puose aptikti du su pirkliams būdingu inventoriumi. Ato
kiau nuo Klaipėdos šių kapų pasitaikė rečiau. Aukšta
kiemio kapinyno radiniai rodo šalia buvus vien žemdirbių 
gyvenvietę - tarp įvairių daiktų pirklių atributų neap
tikta. 

Dėl duomenų stokos Pilsote neišskirta vienokių ar ki
tokių dirbinių gamybos centrų. Kapinynų medžiagoje pa
stebėtos tos pačios įvairių tipų segių bei kitų drabužių 
~eta1ių ir papuošalų kitimo, laikui bėgant, t.endencijos kaip 
lr Mėguvoje. Išimtį sudarė tik pasaginės segės gyvuliniais 
gala~s, kurių Pilsoto XII a. kapuose ypač sumažėjo. Pa
:y~etina ir tai, jog Pilsoto kapuose pasaginių aguoninių, 
zva:~ldinių, gyvulinių segių ir apyrankių, taip pat ir 
kryzmių smeigtukų pasitaikė pastebimai mažiau nei Mė
gku,vos kapinynuose. Tai tikriausiai atspindi nedidelius at
s Irų žemių etninius skirtumus. 

Lamata 
d" Lamatos žemėvardį kalbininkas K. Būga vedė iš žO

ZIO, turinčio dar indoeuropietišką šaknį Jama (latv.), 
J)?M'bjs.e~. rus.) ir reiškiančio balą, pelkę [12, II, 255]. 

la alskmimo teisingumą patvirtina paleogeografijos duo-
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menys; jie rodo teritoriją tarp Pilsoto ir Nemuno žiočių 
esant labai pelkėtą· 

Sią žemę, paminėtą dar XIII a. pirmojoje pusėje, isto
rikai tyrinėjo mažiausiai. Ordinas su vyskupu jos nesi
dalijo, todėl kalavijuočių analuose neliko Lamatos vieto
vardžių, kurie galėtų padėti apibrėžti žemės ribas. Neapi
brėžtos ribos skatino ginčyti ir jos teritoriją. 

Vienų istorikų nuomone, Lamatos žemė prasidėjo į 
pietus nuo Klaipėdos ir driekėsi iki pat Nemuno žiočių 
[71], kiti ją laikė esant tarp Mėguvos ir Pilsoto [lO, 
248-249; 81, 14-16]. Istoriko J. Zembrickio tvirtinimu, 
Lamatos reikia ieškoti į šiaurės rytus nuo Nemuno žem
upio, nes ji esanti ne kas kita, kaip ta pati Zemaitija 
[63, 6] I Kadangi tiek įvairių nuomonių dėl Lalffiatos vie
tos, labai skirtingai būdavo apibrėžiamas ir šios žemės 
plotas - nuo vienos pilies apylinkių iki daugiau kaip 
800 km2• 

Siek tiek patikslinę archeologo A. Tautavičiaus api
brėžtas Lamatos ribas, matome, jog archeologijos pamin
klai nužymi apie 500 km2 šios žemės teritoriją (8 pav.). 
Siaurinė riba nuo Minijos ėjo kairiuoju jos intaku Agluo
nos upeliu, rytuose siekė Veiviržą, nuo jo į pietus iki Sy
šos upės, kuri ir žymėjo pietinę žemės ribą. Siaurėje La
matą nuo Pilsoto skyrė apie 10 km pločio miškų juosta, 
rytuose iki žemaičiLĮ buvo pelkėtos ir mišku apaugusios 
upių takoskyros. Vakaruose Lamatos kapinynai nesiekė 
Kuršių marių; jų paplitimo riba sutapo su Minijos vaga, 
o pietvakariuose ėjo iki Nemuno deltos ir Veiviržo. Tarp 
Minijos ir marių dar ir dabar driekiasi didžiuliai pelkiŲ 
masyvai, telkšo maži ežerėliai, likę stumiantis Minijos 
žiotims pamariu į pietus nuo Priekulės apylinkių, kur jos 
buvo mūsų eros pradžioje. Tuo metu ir Nemuno delta 
buvusi labiau į rytus nuo dabartinės, o jai pasitraukus 
į dabartinę vietą, liko pelkėtos žemumos [40, 40-41] . Tik 
prie Ventės rago ir Kintų yra kalvų, kur ankstyvaisiais 
viduramžiais jau galėjo kurtis žmonės. 

Didelė Lamatos dalis yra tirpstančių ledynų vandenų 
sudarytų deltų lygumose. Jos neretai pelkėtos, apaugus~os 
mišku, išvagotos upelių, bet dengiamos palyginti derlin
gų dirvožemių. Ankstyvaisiais viduramžiais čia jau buv~ 
tankiai gyvenama. Tai rodo apie Silutę išsidėstę kap.l
nynai. Nemaža gyvenviečių yra buvę centrinėje žemes 
dalyje - moreninėje lygumoje su šilais apaugusiomis kal
vomis ir tinkančiais žemdirbystei dirvožemiais. 
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8. Lamatos žemė: 

" " 

J - kapinynai lr piliakalniai , 2 - nea iškl,s, spėjami paminklai 3 - kalvos 
aukštumos, 4 - pelkės, 5 - l edyninės lygumos, 6 - žemės ri ba ' , 

. Kadangi žemdirbiams gyventi tinkamų ploių Lamato
j~ ~.eb~vo ~vaug,. gyvenvietės išsidėstydavo grupėmis tarp 
11dzIUh~ ml~k.~ lr. bal~. ~tstumai tarp šių grupių pamink
v~ yra vIdutImskai apie kllometrą. Turint omenyje šiandien 
~i~omu~ .La:nato~ ~aminklus, ga1i~a .spėti, ka~ X-XIII a. 

. galejUSlOS bub 36-38 gyvenvietes. Tad Vienai gyven-
~~~tei pri~laus~tų 12~13 km2

,. Lamatoje galėjo gyventi 
. 30.0~ zmoniŲ. Kapmynų skaičių, o kariu ir populiaci
jOs ~ltImą, amžiams bėgant, galime nužymėti tik labai 
apyiIkriai. Nuo VIII-IX a. kapinynų daugėjo labai lė· 
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tai, X-XII a. jų skaičius bemaž nekito, o nuo XII a. 
mažėjo ne taip pastebimai, kaip pietų kuršių žemėse
Mėguvoje ir Pilsote. Be to, Lamatoje žinoma ir vėles
nių, XIII-XIV a., kapinynų. Visa tai rodytLĮ palyginti 
stabilią socialinę-ekonominę šios žemės struktūrą anksty- L---------------;:--------, 
vaisiais viduramžiais ir galbūt kiek skirtingą negu kur- \ 
šių žemių politinės raidos kelią. 

Pagal paminklų susitelkimą Lamatoje galima skirti 
mažiausiai 3 centrus. Vienas jų yra buvęs žemės šiau
rinėje dalyje prie Veiviržo upės. Ten mažiau kaip 2 km 
spinduliu yra net 5 piliakalniai ir 3 kapinynai. Iš tų pi
liakalnių ryškiai skiriasi Skomantai. Jo vardas sietinas 
su prūsų ir jotvingių asmenvardžiu Skomants, Skomand, 
Skumandus, žinomu iš XIII ir XIV a. šaltinių [12, III , 
107, 140, 164]. Iškylanti iki 22 m virš gretimų pievų pi
liakalni iš trijų pusių juosia Veiviržas. Iš ketvirtos sau
gojo 2 grioviai ir 2 pylimai, iš kurių vienas bent 8 m 
aukščio. Pylimas ėjo ir didelės, beveik 0,4 ha, aikštelės 
pakraščiu . Aikštelėje yra išlikusių buvusios pilies liekanų : 
kultūrinis sluoksnis su grindiniais, degto molio, anglių. w • .• ' ._ .... r;F>r<~~~~ 
Vakarinėje piliakalnio papėdėje buvusi nemaža gyvenvie
tė; čia aptinkama lipdytų ir žiestų puodų šukių. Kitapus 
upės yra III-XIII a. kapinynas su griautiniais ir degin
tiniais kapais [51 , 70-72; 44, 152-153; 45, 104] . 

Pačiame ispūdingiausiame Lamatos žemės piliakalny
je (9 pav.) su daugybe gyvenviečių turėjo stovėti neei
linė pilis, ko gero, svarbiausia visoje žemėje. Skomantai 
buvo patogioje padėtyje - netoli nuo Pilsoto ir Keklio že
mių, šalia jų ėjo vienas kelių iš kuršių i žemaičius. Keletu 
kilometrų piečiau Skomantų randame dar vieną kapiny
nų ir piliakalnių grupę. Mažiau kaip 3 km spinduliu čia 
žinomi 3 piliakalniai ir net 6 kapinynai. Iš piliakalnių 
išsiskiria Paulaičiai - piliakalnis su didesne kaip 0,3 h.a 
aikštele, sutvirtintas grioviu ir daugiau kaip 5 m auks
čio pylimu. Greta jo yra VIII-XIII a. kapinynas, kuriame 
būta ir vėlesnių, XIV-XVI a., kapų [44, 131; 45, 86]. 

Trečias ryškesnis centras, kuri žymi 6 vienas greta ki
to esantys ankstyvųjų viduramžių kapinynai, yra bUVę.5 
Silutės apylinkėse. Kapai, deja, nuodugniau dar nekas~
nėti, todėl smulkiau apibūdinti jo kol kas negalime. I

lutės centro klestėjimą, matyt, lėmė du veiksniai: palan
kios gyventi ir dirbti žemę vietovės sąlygos ir patog~~ 
susisiekimas su kaimynais - čia ėjo sausumos kelias 15 
Lamatos šiaurės į skalvių žemes. 
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Lamatos žemės centrus, buvusius šalia Veiviržo upės, 
Svėkšnos apylinkėse ir apie Silutę, turėjo jungti svarbiau
si sausumos keliai, kurie siekė ir kaimynines gentis. Iš 
Silutės apylinkių Syšos upeliu nesunku patekti į Nemu
ną ir marias, kuriais jau buvo galima susisiekti su toli
mesnėmis žemėmis ir prekiauti su užjūrio pirkliais. Lai
vybai labai svarbi ir Minija, jungusi Lamatą su pietinių 
kuršių žemėmis ir Nemunu. Gana gili upė ir žemupyje 
lėta jos tėkmė sudarė sąlygas plaukioti nemaži ems laivams. 

Etninės skirtybės 

Atskirų žemių teritorinis savarankiškumas turėjo lem
ti ir jų etninį savitumą. Kita vertus, išskyrus Lamatą, 
šios žemės priklausė vienai genčiai, siej amai materialinės 
ir dvasinės kultūros bendrybių, o tai trukdė reikštis etni
nėms skirtybėms. Dėl to mikroregioniniai etniniai skir
tumai negalėjo būti labai ryškūs. Mėginsime paieškoti 
jų tyrinėdami kapų orientavimą erdvėje, laidoseną, ap
rangos detales. 

Vėlyvojo geležies amžiaus kuršiai mirusiuosius laido
jo įvairiai: šiaurinėse žemėse, kaip rodo latvių archeolo· 
go E. Mugurevičiaus tyrinėjimai, tuo laiku laidojo ir 
plokštiniuose kapinynuose, ir pilkapynuose, o pietinėse jų 
žemėse - tik plokštiniuose kapinynuose. Tas pats latvių 
tyrinėtojas pateikia duomenų ir apie šiaurinių kuršių kapų 
orientavimą pagal pasaulio šalis: dauguma IX-XIII a. 
vyrų kapų orientuota į pietryčius, pietvakarius arba v~' 
karus, moterų - į šiaurės vakarus. Buvusioje Paman~ 
(Bihavelanc) žemėje griautiniai X-XIII a. vyrų kapai 
orientuoti į pietryčius, moterų - į šiaurės vakarus. Tos 
pačios krypties ir degintinių X-XIV a. kapų duobės Duv' 
zarės žemėje (Tiltinių senkapiai). 

Kek1io žemės kapų kryptis kitokia . Gintališ kėj~, 
L. Vaitkunskienės duomenimis, X-XI a. nedegintus ml' 
rusiuosius laidojo galvomis į vakarus ir šiaurės vakaruS 
(moteris - tik į vakarus); XI-XII a. ir vyrų, ir motefl! 
degintinių kapų duobės, V. Valatkos duomenim is, nU' 
kreiptos į šiaurės rytus. Laivių kapinyną tyrinėjus i ar: 
cheologė E. Būtėnienė pastebėjo, kad VIII-IX a. ~a'pa! 
orientuoti į pietryčius. Taigi Keklio kapų kryptis sklf1aS~ 
nuo Pamario ir Duvzarės žemių. Be to, Keklyje nepaste 
bėta vyrų ir moterų kapų krypties priešpriešos . . . . 

Dauguma VIII-X a. Mėguvos (Palanga, Lązdml!l 
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kai, Ki~ul:ikl~i, Ąnduliai) nedegintų mirusiųjų palaidota 
galyoml.s .Į. slaur~s vav~arus. Vėlesnių, X-XII a., kapų 
( ~Iaulelklal,. Prysmanclai, Ramučiai, Genčai 1) duobės 
onentuot.os Į vak~rus arba pietus . Mėguvoje VIII-XII a. 
~epast~beta .vyrų I~ moterų kapų orientavimo priešpriešos, 
tik k~1 .kunos valkų kapų duobės iškastos skirtingomis 
kryptimis. 

Pi~~oto . (Laistai, ~le~~iai). VIII-X a.laidosenoje vy
r~vo slaures vakarų . lr. slau.res. rytų abiejų lyčių griauti
Olų kapų kryptys; kitaip laldojO tik vaikus. Kiek vėliau 
X-XII a., ry~kėj.a tendencija laidoti galvomis į vakarus: 

~amatos. ~eme.s an.kstyvųjų viduramžių kapai orien
tuoti panašiai kaip Pilsoto [45 17]. Plintant deginimo 
papročiui, vis dažniau duobes ka'sdavo vakarų-rytų kryp
timi [SI, 71-74]. 

Taigi iki. X. a. k~i. kur~~ žemių. kapai orientuoti pasto
~.esn~v k~yptIml! o veliau JI pastebimai kito. Kaip aiškinti 
s~ relskl?Į? M~sų. ~uo~??e, kapų orientavimo kaitą rei
kia yer~I~~1 ~aIP. ĮSlgalejlmą palaikų deginimo papročio, 
atspmdmclO zymlUs pasaulėžiūros pakitimus . 

. Seniausių degint~nių kapų aptikta Lamatoje. Ten jų 
atslradoyn ~. pabalgoj~, o VIII a. paplito [51; 45]. Jau 
YIII a. ĮSlg~1i paprotys lr guI dyti mirusiuosius galvomis 
Į va.k~rus. Pilsote (Aukšta~iemia~, Laistai, Slengiai) X a. 
degm~mo . paprotys gerokai paplito, o XI a. jau vyravo. 
Da~glausla lr XI a. kapų orientuota į vakarus. Mėguvos 
kapmyne ankstyviausi degintiniai kapai datuojami VIII a. 
p.abaiga-IX a. pradžia (Palanga), bet tik XI a. įsigali 
s!s papro~ys. X~I a: ~apiny~uose archeologai randa jau 
h~ su~egmt~ ml.rusIŲ!Ų . palal~us. Nuo IX a. ir kapų duo
bes Meguvoje VIS daZniau onentuotos į vakarus ar pie
tu~. Keklio žemės pavieniai degiIltiniai kapai (Laiviai) 
taip .pat datuojami VIII-IX a., bet šis paprotys įsivyravo 
lab.~1 palengva: kai kuriuose kapinynuose (Laiviai, Gin
tahske) . dar 80-90% X a. kapų nedeginti, ir tik apie 
~I a.v Vidurį griautinių ir degintinių kapų skaičius jau 
X~maz lygus. Kremacija visiškai įsigalėjo XII amžiuje. 

.-XII a .. kapų kryptis Keklyje taip pat pakito: dalis jų 
k~len~uota. Į ~a~arus, ~?rs v vis. dar vyravo šiaurės rytų 

rpvhs .. SI~unnese kurslŲ zemese paprotys mirusiuosius 
rllft laidOjant sudeginti į?igalėj9 dar. vėliau; .tad ir X-

k 't a. kapuose nepastebeta ryskesnes duobiŲ krypties 
al Os. 
Papročio deginti mirusiuosius vilnys sklido pajūriu iš 
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prūsų genčių per Lamatą i pietines kuršių žemes, o vėliau 
pasiekė ir šiaurės Kuršą. Drauge su šiuo papročiu atsi
rado ir kitas - kapų duobes orientuoti vakarų (saulės lai
dos, jūros) kryptimi. Juo toliau i šiaurę, juo labiau degi
nimo ir kapų orientavimo į vakarus bangas slopino se
nosios tradicijos ir pasaulėžiūra. Naujo papročio vilnys 
kliudė ir vakarines žemaičių žemes; X-XI a. ir čia pra
dėjo deginti mirusiuosius [45, 16]. 

Visų kuršių žemių degintiniuose kapuose rasta daug 
bendra: pradžioje daik_tus karstan dėdavo taip, kaip ir 
nedegintų mirusiųjų kapuose, vėliau sudegintus palaikus 
ir daiktus supildavo į nedidelius karstelius arba ovalias 
duobutes. Griautiniuose ir ankstyvuose degintiniuose ka
puose paprastai randama miniatiūrinių lipdytų molio in
delių. Vėliau, įsigalėjus kremacijos papročiui, dėdavo mi
niatiūrinių darbo įrankių. VIII-XIII a. kuršių kapai ypač 
turtingi: laidojo su labai puošnia apranga, darbo įran 
kiais, ginklais. 

Pietų kuršių ir Lamatos moterų bei vyrų aprangos 
skirtybes aprašė A. Tautavičius [45, 17-18]. Lyginti at
skirų žemių senųjų kuršių drabužius sunkiau. Aprangos 
skirtybes mėginama pasekti lyginant įvairių rūšių pasa
ginių segių kiekį (procentais) . Sios segės buvo ir funk
cinė aprangos detalė, ir papuošalas, todėl didele dalimi 
sąlygojo aprangos savitumus. 
.. P.ilsote X-:XII a. ir pasagines seges, ir puoštas gyvu

lInIaI? n:?tyvals. apyra~kes dažniausiai nešiojo vyrai; tik 
kartaIs SIOS seges papIldydavo moterų drabužius. Mėgu
vo.s žemėje. pasaginės segės ir apyrankės gyvuliniais ga
IaIs. buvo t~k vyrų aprangos atributas. Išimtys iš šios tai
sykles .Ia.ba~ retos. ?a~angos kapinyne pasaginių segių 
agu?nmemls galvutemIs rasta tik vyrų, ir dažniausiai 
turtmgų, kapuose. Tai pasakytina ir apie seges keturkam
piais bei gyvuliniais galais, kurių, tiesa, pasitaikė ir vie
name kitame vaiko (matyt, berniuko) kape. Išimtis - tik 
XI-XIII a. pasaginės segės žvaigždiniais galais. Palan
gos kapinyne jų rasta 19: 14 buvo vyrų, 4 - moterų ir 
~iena. neaiškiame kape. Tas seges nešiojo vien turtingi 
zmones. 
y. Pas~gil~ės ~egės .?uv? reikšminga kuršių vyn) drabu
ZIl! dalIs lr kItose zemese. Ypač jas mėgo Gintališkėje 
(Keklio žemė). Įdomu, kad čia įvairių rltšių apyrankes, 
tarp jų ir gyvuliniais galais, nešiojo ir vyrai ir moterys. 
Tai specifinis Keklio žemės kuršių aprangos bruožas. 
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. Tai~i įsitikiname, kad pajūrio žemėse buvo etninių 
sklrty?!ų .. ':'III~?CIII a: jo~ reiš~ėsi įvairiu kremacijos 
papro~1O .!slg.alejlmo .Ialku lr nevlenodu kapų orientavi
mtI, kItokIOmIs vyrų lr moterų aprangos detalėmis. 

Žemių bendruomeninė struktūra 

· Pajū~i? ž~~i~. visuomeniniai santykiai ankstyvaisiais 
vlduramzlalS lkI ~~ol buvo nag:rinėjami visos Lietuvos [37; 
78] arba PabaltIJO ankstYVOJo feodalizmo santykių rai
dos .t0pe [92; ~2J. ~ag:rindinis šaltinis šių žemių visuo
m~~mIŲ ~antY~IŲ raIdaI aptarti yra kapai, tiksliau - lai
dOj lI?o.ybu9as, Į .kapą dedami darbo įrankiai, papuošalai. 
Stat~~tIskaI analIzuodami VIII-XIII a. pajūrio kapinynų 
medzlagą, bendruomenę mėgins ime vertinti dviem as
pektais ---:- turti~.iu ir socialini~. Tokiems tyrinėj imams pa
kankamaI medZIagos duoda vIen Mėguvos kapinynai. Ma
nome, kad jos ir kitų pajūrio žemių socialinės raidos 
bruožai nelabai skirsis, tad dalis pakankamai atspindės 
visumą· 

· S~ir.ia.m?s trys ~ala.idotų ž~onių kategorijos: turtingi, 
vldu~mlaI .Ir net~rtmgl.. Noredami objektyviai palyginti 
atskIrų laIkotarpIŲ kapmynus, kiekviename atskirai nu
s.tati~ėj?~e, k~ip dažnyai ten .aptinkama vienokių ar kito
~IŲ dlr.bmlŲ bel p~~uosalų. Sltų dažnio koeficientų suma 
~r ro.~e kapo ~urtmĮ statusą: juo daugiau buvo daiktų ir 
JUo JIe retesnI, tuo kapas turtingesnis. Kapų turtingumas 
buvo nustatomas atsižvelgiant į vidutinio turtingumo koe
ficientą. Įvert.inta~ ne .ti~ da!ktų skaičius kape, bet ir jų 
r~tum~s .. Turtmgals laIkeme lr tuos kapus, kuriuose rasta 
slda~nnIŲ. p~p~ošalų! brang~ų ginklų, iš svetimų kraštLĮ 
a!veztų dIrbmIŲ. TaIp susklrstę kapus, nustatėme ViSLĮ 
pIrma pavienių vietovių visuomenės turtinę struktūrą o 
paskui ir apskritai visos Mėguvos žemės. ' 
· Apib~ndri.nę ~alangos, y~azdininkų, Pryšmančių, Kre
tt~gos I.r Glrka!tų-RamucIŲ kapinynų duomenis (dau
gIau kaIp YOO VIII-XIII a. kapų), išvedėme visos Mė
gUV?S g.raftką (lyO p~v.). "Vidutiniokai" čia apskritai su
~~r.e apIe du trecdalIus gyventojų. Nuo X a. jų ėmė ma
zet! .. X-~III a. pastebimai mažėjo ir turtingųjų, daugėjo 
M-:gmgŲjŲ bendruomenininkų. Tad grafikas iliustruoja 
t e~!-lv~s bendruomenės turtinę diferenciaciją, ypač suak
yvejuslą XI amžiuje. 

K.apų inventorius padeda nustatyti ir gyventojų socia-
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10. Turtinė VIII-XIII a. 
Mėguvos gyventojų pa
dėtis (pagal kapinynų 
radinius) : 
J - vidutiniokai. 2 - ne· 
turtingi. 3 - turtingi 

linę struktūrą. Zemdirbių kapuose randama pjautuvų, dal
gių, darbo kirvių, miniatiūrinių šių įnagių kopijų, re
čiau - dar ir trinamųjų girnų akmenų . Karių kapus žymi 
kalavijai, jų makštų apkalai, kovos peiliai ir kirviai, vie
nas ar keli ietigaliai. Pastarųjų ginklų randama daugu
moje vyrų kapų, ir tai rodo, kad ankstyvaisiais viduram
žiais ietimis ginkluodavosi ne tik kariai, bet ir žemdir
biai. Lietuvoje, kaip ir Senosios Rusios žemėse, Skandi
navijos kraštuose, teisę nešioti ginklą turėjo kiekvienas 
laisvasis bendruomenės narys, nepriklausomai nuo jo už
siėmimo ir turto [78, 240, 257; 101, 213-214; 91, 53] . 
Tai labai svarbu. Išskirdami vyrų kapus be ginklo, net 
be ietigalio, galime manyti, kad čia palaidoti žmonė~, 
neturėję teisės nešioti ginklo,- vergai, belaisviai. ~ple 
vergus senovės lietuvių bendruomenėse ne kartą rasyta, 
tačiau dėl šaltinių stokos šis socialinis sluoksnis smul
kiau nenagrinėtas. 

Iš mūsų statistikos matyti, kad Mėguvoje nuo VIII 
iki pat XII-XIII a. beginklių vyrų daugėjo (11 p~v.). 
Ryškesnis vergų kapų pagausėjimas nuo X a. siejaSI sU 
varguomenės daugėj imu (12 pav.). Tai rodytų du daly-
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11. Mėguvos žemės VIII IX X XII A 
žemdirbių (1) ir vergų L I I I _~L-
(2) kapai ._-'-_ ---'-_ --l._---L_ 

kus: pirma, vergai dažniausiai priklausė ir socialiniu ir 
turt iniu požiūriu žemiausiam sluoksniui; antra, jais gal
būt tapdavo ir dalis skurdžių. Tiesa, tarp beginklių vyrLĮ 
kapų, nors nedažnai, bet pasitaiko ir gana turtingų, kar
tais turinčių sidabru puoštų įkapių . Tokių kapų rasta 
bema.ž visuose minėtuose kapinynuose. Nelaisvieji, matyt, 
ne visuomet būdavo neturtingi; tarp jų pasitaikydavo ir 
turtingesnių amatininkų, kaip buvo vakarų slavų kraš
tuose [24, 34], ir net pirklių. 

Zemdirbių skaičių VIII-XIII a. Mėguvos gyvenvietė
se iliustruoja kreivė (12 pav.), atspindinti bendriausias 
tendencijas. Tiesa, Palangoje žemdirbių gausėjo ne taip 
tolygiai: X ir XII-XIII a. buvo daugiausia, o XI a. jų 
kapų s~arkiai sumažėjo . Tokį išskirtinumą lėmė, matyt, 
ealan.glškių bendruomenės ekonominė struktūra, kurioje 
zemdlrbystei buvo skiriama ne pati svarbiausia vieta. 
N
k 

esunku pastebėti, jog Mėguvoje žemdirbių ir neturtingų 
• apų kiekis procentais atitinka vieni kitus. Nuo X a. 
z~mdirbių daugėjo, tuo pačiu metu mažėjo turtingų žmo
niŲ kapų. Cia galima įžiūrėti labai įdomaus proceso už
u.on:azgą : dalis pasiturinčiųj ų jau, matyt, žemės nedirbo, 
tt.k Ją valdė arba pelnė turtą kitokiais būdais. Zemę dirbti 
~~ labiau tapo vien nel.urtingųj ų prievole. Mėguvos že
ik~sXkapų su žemdirbystės įrankiais skaičius nuo VIII 

I II a. augo lygiai kaip ir vergų skaičius. Tai ne atsi-
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12. Zemdirbiai Mėguvoje: 
I - Kr eti nga, 2 - Girkaliai , 3 - Lazdininkal, 4 - Palanga 

tiktinis sutapimas, o atspindys objektyvaus proceso,. ro
dančio svarbų nelaisvųjų žmonių indėlį į patį sunkIau
sią verslą - žemdirbystę. Pabaltijo žemėse vergai dirbo 
žemę. Tai matyti ir iš XIII-XV a, šaltinių [92, 142.' 
148]. Pagrindinę žemdirbių dalį, suprantama, sudare 

laisvieji bendruomenės nariai - neatsitiktinai VIII
XII a. jų buvo daugiau kaip trigubai daugiau nei vergų. 

Karių kapų skaičiaus dinamika Mėguvos žemė~ VIII
XIII a. kapinynuose labai įdomi. Nuo VIII. a. JŲ ~apų 
nuolatos mažėjo (13 pav.) . VIII-IX a. kanų ka~al ~u
darė 37-40% visų vyrų kapų, o XII-XIII a. JŲ jay 
buvo apie 20%. Išimtį sudarė XI a., ~~i karių k~pų vel 
pastebimai padaugėjo. Dar ryškiau mm~tus pokYCIUS ~~
spindi Palangos kapinynas. Staigų kanų kapų .sumaz~
jimą X a. galima sieti su laisvųjų bendruomenes nanŲ 
nuginklavimu, telkiant valdžią ~edaugel.i0 ranko~e. ~r
cheologai šį reiškinį sieja su visuomenes feodalizacl~a, 
kai privilegija nešioti ginklą prikl.ausė jau tik val?antt~: 
siems sluoksniams [92, 146] . Kanų kapų PalangOje rys 
kiai gausėja XI a.- tuo metu šis centras ypač klestejO
XI a. palaidoti ginkluoti žmonės, matyt, buvo jau !1~b~ 
ginkluota liaudis, bet kariai profesionalai - draug lOiD 
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13. Mėguvos karių kapai: 
J - Lazdininkal, 2 - apskritai Mėguvoje, 3 - Palanga (dailininkė D. Tra
kumaitė) 

kai * (kariauna). Tai rodo jau anksčiau minėtas pasitu
rinčiųj Ų atsiskyrimas nuo žemdirbystės, XI a. kapų tur
tingumas (be ginklų, randama daug, neretai ir brangių 
papuošal ų). Reikia manyti, kad draugija Palangoje, kaip 
ir visoje Mėguvoje, formavosi X a., gausiausia buvo 
XI a., o to amžiaus pabaigoje-XII a. pradžioje jos vaid
muo jau sumenko (labai sumažėjo karių kapų). 

Panašus procesas vyko ir kitose Lietuvos žemėse bei 
kaimyniniuose kraštuose. A. Tautavičiaus nuomone, drau
giją išlaikiusių feodalų Lietuvoje atsirado X a. pabaigo
je-XI a. pradžioje [69, 23]. Latvijos tyrinėtojai jos for
mavimąsi datuoja IX-X a. ir XI a. pradžia [93, 77] . Prū
sų žemėse draugija, archeologo V. Kulakovo nuomone, 
gyvavo jau nuo IX a., o XII a. viduryje išnyko [90, 130]. 
. Be žemdirbių, karių ir vergų kapų, ryškiai skiriasi ir 

pirklių kapai su būdingomis įkapėmis - svarstyklėmis ir 
Svareliais . Didžiausia dalis tokių kapų, atsiradusių X a. 

* Drangja (gerin.), driugan (got.) , drengir (skandinavų tau
tose~ , družina (slavų) [91, 63) turi tiesioginį lietuvių kalbos atitik
~enl - draugija. Dėl to tiksliau būtų vartoti .. draugija, draugi
rlOka~", o ne .. kariauna, kariaunos narys", turinčius pernelyg pla-
Ią reikšmę. 

3 - 1311 
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antrojoje pusėje, yra kaip tik pajūrio žemėse [46, 133, 
žemo 73]. 

Tyrinėjant pavienių kapinymĮ medžiagą, paaiškėjo, 
kad pirklių kapai juose pasiskirslę gana nevienodai. 
Pirklių atribulLĮ kol kas nerasta Pryšmančių kapinyne. 
Tik po vieną pirklio kapą aptikta kasinėtuose Girkalių 
bei Kretingos kapinynuose. Palyginti maža jų ir Lazdi
ninkuose. Daugiausia pirklių kapų (ir skaičiumi, ir pro
centiniu santykiu) at.kasta Palangoje. Kai kurie kapai 
dat.uojami dar X amžiumi. Pirklių skaičius Palangoje 
past.ebimai išaugo XI a., o daugiausia jų buvo XII a., 
atrodo, ypač šio amžiaus pirmojoje pusėje (25 pav.). 

Atidžiau pat yrinėjus pirklių kapų medžiagą, pastebė
ta, kad ne visi kapai su svarstyklėmis ar svareliais tur
tingi įkapių, kai kuriuose iš jų nebuvo nė ginklų, net 
ietigalių. Antai iš 18 Palangos, Lazdininkų, Girkalių, Kre
tingos ir Laivių pirklių kapų II-oje gulėjo kalavijai, 
kovos kirviai arba ietigaliai, o 7-uose apskritai nebuvo 
ginklų. Visi šie "beginklių" pirklių kapai, išskyrus vieną, 
buvo neturtingi įkapių. Todėl galima manyti, kad ir tarp 
negausių X-XII a. pirklių atstovų būta ir turtinių, ir 
socialinių skirtybių. Ginklai pirklių kapuose ~'odo buvu.s 
laisvųjų pirklių ir pirklių karių. Kapuose be gm~lų pal.a.l
doti, matyt, nelaisvi žmonės, vertęsi pr~kyba .. Jie galejO 
būti turtingesni ar vargingesni, bet prtklause nuo tur
tingo laisvo žmogaus arba feodalo. 

Turint tai omenyje, galima susidaryti vaizdą apie pirk
lių vaidmenį ir funkcijas ankstyvaisiais viduramžiais. Iki 
šiol vienos nuomonės tuo klausimu nebuvo. Remdamasi 
archeologine medžiaga, archeologė R. Volkaitė-Kulikaus
kienė teigė, kad nuo II tūkstantmečio pradžios į prekybą 
plačiai įsijungė genčių diduomenė, nes pirklių kapuose 
neretai randama turtingų ginklų [78, 268]. Istoriko 
J. Jurginio nuomone, ankstyvųjų viduramžių pirkliai bu: 
vo tik pilyse ir dvaruose gyvenusių feodalų faktoriai 
[32, 23]. Abu tyrinėtojai sutartinai neigia egzistavus 
pirklius, kaip savarankišką socialinį tarpsluoksnį· 

Dalis pirklių, be abejo, kartu buvo ir žemvaldžiai. Jų 
kapai ne tik turtingi papuošalų ir ginklų, bet ten randa
ma ir žemdirbių atributų: daigelių ar jų miniatiūrų. Ki· 
tuose pirklių kapuose turto ne tiek daug, bet nėra ir žem
dirbio atributų. Todėl galima manyti, kad bent nuo XI a. 
jau turėjo būti ir pirklių, kuriems prekyba - svarbiau-
sias verslas. 
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. ~elaisvi pirkliai, arba pirkliai vergai, tenkino tik še i
ml~m~? . feodalo P?reikius ir. ~rekiavo labai nedidelėje 
terttortJoJe. PlateSniUs 'prekybmlus ryšius palaikė ir ska
tin.~ ~ai~ tik. laisvieji .pirkliai. Sis jų sluoksnis XI-XII a. 
~aJurto ze~ese pamaz~ tapo pradedančio formuotis pirk
!IŲ ~luok~nlo branduoliu, prekybinių santykių skatintoju 
lr pletotoJu. 

Palanga - ankstyvųjų viduramžių centras 

Palan~o~ apyli~kėse yra. daug ankstyvųjų viduramžių 
archeologmlŲ pammklų. Viename kapinyne buvo ištirti 
374 VIII-:~III a. k.~p~i [4~, 80] .. Ga~sia. ir turtinga šių 
kapų medzlaga plaCiaI remiamasI aplbūdmant viso Lie
t~vos. p.ajūrio ankstyvojo !eodalizmo materialinę kultūrą. 
Slaurtnl~me Palan~os kraste, ties Vanagupe, yra dar vie
nas kapmy~as.' ~urtame rasta X~-~III a. dirbinių, o su
ardyto degmtml~ .X. a. kapo dal~taI, saugomi Klaipėdos 
k~ast?tyros mUZieJUJe, rodo kapmyną buvus ir piečiau 
B.lrutes kaIn? .~ ame rasta įtvirtinimų ir pagoniška alko 
v:~ta, o papedeJ~ - X-XIV a. gyvenvietė. Iš to spren
dZlama PalangOje buvus svarbų viduramžių centrą. 

Įdomių duomenų šio centro raidai pažinti davė kasi
nė to kapinyno medžiaga. Iš kapų skaičiaus matyti kad 
n~o ~. a. j.ų labai .symaž~j?. ~ Mėguvos žemėje gyven
tOJŲ Siek tIek pradejO mazetI ilk nuo XI amžiaus. Keis
tas šis reiški~ys ?ar ir todėl, jog visi duomenys rodo 
Pala~gą klest~~us lr XI am~iuje. Aiškindamiesi tuos prieš
tara~lmys, speJame, kad didelė ir t.urtinga Palangos gy
venviete X a. suskilo, t. y. šalia pagrindinės atsirado ir 
mažesnių. Viena nedidelė gyvenvietė, kurios seniausi 
sluoksniai datuojami X a. pabaiga, aptikta prie Birutės 
kalno, a~tra r~sta netoli VIII-XIII a. kapinyno, t.rečia 
~uvo artI NaglIo kalno, greta ežeriuko, vadinto Ežeraliu 
lr dabar virtusio šlapia lanka. Iš šio ežeriuko kadaise 
~~kėjo nedidelis upeliukas ir pro Naglio kalną vingiavo 
Juron [58, 95-98]. 

~e?endomis . a~ipi~ta.s Birulės ' kalnas ir senovinė jo 
pap~des gyvenviete slepe daug netikėla ... Prieš t.ūkstant
~etĮ .. kalnas dar bu~o pakrant.ės kyšulys, jo papėdę plovė 
alt~Jos bangos. I~. s.~usu~o~ p~sės jį juosė molinga 

pelketa lyguma, o IS slaures lr pietų prie kalno šliejosi 

35 



žemesnių kopų gūbriai *. Birutės kalno aikštelė dar pries 
šimtmetį atrodė kitaip: buvo mažesnė ir taip pat apskrita, 
pakraščiais tebebuvo ženklūs pylimai (14 pav.). 

14. Birutės kalnas 1878 m. (pagal senovini atviruką) 

Ištirta didesnė senosios kalno aikštelės dalis (15 pav.); 
ten rasta nemaža ir žmonių gyvenimo pėdsakų. Seniausios 
jų žymės, negausūs atsitiktiniai radiniai siekia dar I tūks
tantmečio pirmąją pusę. Gerokai vėliau, jau X-XIII a., 
16 m pločio ir daugiau kaip 17 m ilgio ovalią kalno aikš
telę juosė 1,5-2 m aukščio smėlio pylimas. Rytuose jis 
buvo gerokai platesnis ir iki 3 m aukščio. Vakaruose, 
jūros pusėje, įtvirtinimų neaptikta. Pylimo viršaus sluoks· 
niai suardyti, ir nežinia, ar jie turėjo dar kokių įtvirti
nimų. Aikštelėje terasta menkLĮ statybos žymių: šiaurinio 
pylimo vidiniame šlaite buvo apie 10 cm skersmens stul· 
paviečių ir daugiau nei įprasta akmenukų. Surinkta X
XIII a. būdingos keramikos, akmeninių verpstelių nUO
laužų, pentino dalis, keletas karoliukų. Keista, kad kal~e 
rasti X-XIII a. smėlio pylimėliai neturėjo jokių kitokĮl! 
įtvirtinimų arba užtvarL! pėdsakų, žinant, kokios galingos 

* Taip kalno aplinką nupiešė geologas, geogr. m. dr. prof. 
V. Gudelis. 
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15. Birutės kalno ir papėd ės tyrinėti plotai: 
~IV koplrtėl~ •. 1 -. kasinėt! plotai. 2 - X-Xl a. prre~pillo ribos . 3 - XIlI-

a. prIešpIlio. apl uosto gynybiniu pylimu. ribos 

gy~ybinės sienos paprastai saugojo to meto piliakalnio 
alk~!~les. Labai tikėtina, jog jau tuo metu Birutės kalnas 
greIcIau buvo ne slėptuvė, o alko vieta. 
sl- KaIpo pietinėje papėdėje,. g.iliai. užpustytos smėliu, 

ugSO)O J:C-XIV a. v~yvenvIetes hekanos. Gyvenvietė 
buvusi apie 25 m plOClO terasoje tarp kalno šlaito ir jū-
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ros paplūdimio. Jos kultūriniai sluoksniai apima maž
daug 2000 m2• Juose aptikta 17 stulpinių bei ręstinių 
pastatų žymių ir gynybinių įtvirtinimų liekanų. 

X a. antrosios pusės-XI a. pradžios apatiniame kul
tūriniame sluoksnyje rasta 5 pastatų liekanų. Atidengti 
tik 2 stulpiniai pastatai - gyvenamasis ir ūkinis - abu, 
atrodo, priklausę vienam kiemui (16 pav.). Gyvenamasis 
namas buvęs dviejų patalpų, su prieangiu šiaurės pusėje. 
Patalpose, kaip matyti iš kuolaviečių, dar galėjo būti 
lengvų pertvarėlių. Vakariniame namo gale, atrodo, irgi 
būta durų, ties kuriomis kuolavietės žymėjo lyg ir prie
menę. Didesnės patalpos beveik viduryje rastas ovalus 
akmenimis klotas židinys su prieduobe. Namo sienas ir 
pertvarų vietas žymėjo stulpavietės ir mažesnės kuola
vietės, taip pat tamsesni ruožai sienų vietose. Tarpstul
piai, matyt, buvę užpildyti rąstais. Pastato ašyje buvusių 
pėdžių stulp avietės leidžia spėti, kad stogas buvęs dvi
šlaitis arba keturšlaitis, dengtas šiaudais ar nendrėmis. 
Name rasta keramikos, 3 peiliukų geležtės, skandinaviš
kas lanko strėlės antgalis, akmeninis tinklo pasvaras. 

3 m į šiaurę nuo šio namo rasta neįprasto penkiakam
pio ūkinio pastatėlio pėdsakų. Jo kampus ženklino stul
pavietės, sienas - kuolavietės; gali būti, kad sienos bu
vusios išpintos žabais. Siaurės rytų sienoje buvusi 0,7-
0,8 m pločio anga (gal net dvi). Tokio plano ir dydžio 
pastatas turėjęs būti dengtas aukštu daugiašlaičiu stogu. 
Labai tikėtina, kad pastate buvusi karčių perdanga, su
dariusi pastogę. Tai greičiausiai tvartelis ar daržinė. Jo 
ūkinę paskirtį rodo ir radiniai - čia aptiktos tik kelios 
smulkios puodų šukės. 

Be pastatų liekanų, apatiniame kultūrinio sluoksnio 
horizonte pastebėti aštuonių 0,8-1 m skersmens, kai 
kada persidengiančių, duobių kontūrai. Duobės iki 1,15 m 
gylio, pusapvaliais dugnais, o kai kurios į apačią platė
jančios. Jų kontūrus smėlyje žymėjo tik puvenų ruoželis. 
Duobėse nieko nerasta, nepastebėta ir organinės medžia
gos pėdsakų. Iš formos atrodo, kad čia įkas tos pintinės, 
matyt, maistui laikyti. Lietuvoje toks atsargų laikxn:o 
būdas žinomas, bet nebuvo paplitęs [80, 58]. LatVIJOJe 
grūdus duobėse laikė tik lyviai [42, 259]. Taip maistą 
saugojo pietinėse rytų slavų teritorijose [98, 237] ir V.a" 
karų slavai [43, 102]. Kol kas sunku spėti, kokiai .~Ie: 
tuvos teritorijai ši tradicija būdinga ir su kuria sntlm

l 

sietina. 
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Apatinis kultūrinis sluoksnis datuoj amas remiantis 
būdingais radiniais: pasaginės segės aguoniniais galais 
nuolauža ir siauru rombinio pjūvio plunksna skandina
viško tipo įtveriamuoju strėlės antgaliu, kurio atitikme
nys skiriami IX-X a. [53, 193, 197]. 

Viršutinis kultūrinis sluoksnis susidarė nuo XIII a. 
paskutiniojo ketvirčio iki XIV a. paskutiniųjų dešimtme
čių. Apatinėje jo dalyje buvo ir stulpinių, ir ręstinių 
pastatų liekanų, viršutinėje - jau tik ręstinių. Vienas se
niausių viršutinio kultūrinio sluoksnio pastatų buvo ręs
tinis st.čiakampis ir gerokai didesnis už kitus (17 pav.). 

O r».:l >. 1 . ~2 .15 

17. XIII a. paskutiniojo ketvirčio namo planas. interjeras ir radiniai: . 
1 - pilka žemė su degėsiai s . 2 - anglys, 3 - molis, 4 - perdegęs mOI!~' 
5 - stulpavietės; radiniai: 1 - žaidimo akmuo (?). 2 - akmeninis verpsteh'li 
3 - vertikaliųjų audimo staklių molinis pasvaras, 4 - apkalėhs, 5 - la" 
kniedė, 6 - peiliukas, 7 - pasaginė segė 
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Jo gale, šiaurės vakarų kampe, yra buvęs apie 2 m pločio 
kiek išsikišęs prieangis, viduje pereinantis į priemenę, 
Sio namo suanglėjęs apatinis vainikas gulėjo 0,3-0,4 m 
gylio griovelyje ant nedidelių akmenukų klojinio - sa
votiško pamato. Neaukštos sienos buvo drėbtos moliu. 
Daug perdegusio molio su rąstų atspaudais vakarų sie
nos vietoje rodytų, kad namo galai buvę ręstiniai iki pat 
viršaus, t. y. stogas dvišlaitis. Stulpų eilės palei šonines 
sienas prilaikė rentinį iš vidaus ir kartu su vidurinės 
dalies greta krosnies bei priemenės stulpais rėmė dvi
šlaičio stogo išilgines lotas, kurių galai buvo įkirsti į 
galinės sienos rentinį. Tokios konstrukcijos pastatų sto
gas turėjo būti neaukštas, be pastogės [7, 73]. Pastate 
rastas molio gabalų su atspaudais sluoksnis rodo, jog 
stogas buvo dengtas lentomis arba tašais ir plūktas mo
liu. Namo asla buvusi smėlio su moliu. Apie 1,4 m nuo 
galinės rytinės sienos, ties jos viduriu, buvo 1 X 1,2 m 
dydžio nuo aslos kiek pakilęs plūkto ir perdegusio molio 
plotelis su išsiskiriančia ovalia 0,9 X 0,6 m dydžio gi aisty
to ir perdegusio paviršiaus centrine dalimi - iš molio 
plūktos kupolinės krosnies liekanos. Krosnies sienelės 
10-15 cm storio, ji turėjo būti iki 0,7-0,8 m aukščio. Po 
krosnies padu buvo smėlio sluoksniukas ir nemaža lau
žavietė. Joje rastos kelios skirtingų puodų šukės, gintaro 
gabaliukų, apdegusių kauliukų, peilio geležtė, sulaužyta 
plokščiu lankeliu ir paplatintais galais pasaginė segė. 
Panašių laužavieči ų aptikta ir po kitų pastatų molio kros
nimis, tik jose buvo vien anglių. Laužavietės po kros
nimis laikomos ritualinėmis, bet jas galėjo naudoti ir 
utilitariniams tikslams, kol pastatydavo plūkto molio 
krosnį· 

Priemenė namo šiaurės vakarų kampe galėjo būti per
dengta kartimis ir naudojama ūkio reikalams bei podė
liui - čia rasta 4 didelių puodų šukių, verpstelių, peiliu
kų. Kai kurie prastai deg to molio pasvarai (jų buvo 12) 
rodo, kad čia galėjo stovėti ir vertikalios audimo staklės. 
Pastate aptikta daug keramikos, akmeninių tinklo pa
svarų, peilių, laivų kniedžių. 

Sio pastato anglių radiokarboninė data yra 1293+ 15 
metų *. Turint omenyje nedidelį anglių užterštumą auga-

* Datuota Tbilisio valstybinio universiteto laboratorijoje. Už 
pagalbą datuojant autorius dėkingas LTSR MA Botanikos instituto 
~au~o Dendroklimatochronologinės laboratorijos vedėjui bioI. m. dr. 

. Bltvinskui. 
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. " l 1 ir radiniai: irl110sios puses - vlduno pasla o p anas erdeg~s moliS. 
18. XIV ?.p 3ngliukais, 2 - ang l ys. ·1 - moli s, 4 - ~ ž' nė jUostelė 
, - pilka z~m~ .su diniai : , _ akmenines verpsteIis, 2 - ge e I 
5 _ stulpavIetes , ra 

3 - ieligalis . .' aa l pa-
. ., viclės pastatai orientuotas llksl1al p.at> bu\,us 
lr kili gyven . ' l 1 t pe'J'ama Ją I' valis Įėjimo vieta nenus a y a, s . Nendri ni 
sau 10. ~ . ale Sienos neapdrėbtos mol~~: . . 10l1), 
vak~rml~n:e g a's atrodo irgi gulėjęs ant Istlgml~'usi05 
ar ~ Iaud'.nt~ st~e~ pastalo 'viduriu skersa i jo stov~~linė~ 
kLlrt~S v.remeAsla plūkla iš molio. Per 1 m nuo ersmen' 
2. pedz,ot.se·s J'os viduriu, slovėjo maždaug 1 m sk 
Sienos, I 
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plūkto molio krosnis, Namo invenloriLĮ sudarė keramika, 
verpstelis, peiliukas, 3 galąstuvėli a i, 2 akmeniniai linkIų 
pasvarai, 4 laivų kniedės, smulkių gintariukų "Iobis", 
ietigalis, 

Sis namas, kaip ir gretimi pastatai, pagal ten rastą 
Kryžiuočių ordino miestams ir pilims būdingą ir nuo 
XIII-XIV a. ribos žinomą rateliniu ornamentu dekoruolą 
keramiką [60, 73], datuojamas XIV a. pirmąja puse ar 
vid uriu. 

Pačiame sluoksnio paviršiuje rasta dar 4 ręstiniLĮ na
mų pėdsakų. Vienas namas buvo apie 22,5 m2 dydžio ir, 
atrodo, pietvakarių kampe turėjo maždaug 1 X2,5 m prie
angi (19 pav.) . Namo sienas žymėjo tamsesnė žemė su 

,~ 
l!!.:!J 2 

-____ ---.:----- - •. _ . ...-- .. ... .:::-: ~ 3 
--==-----=.- .......... ~ - -~ ...... --... ~- --o cm --- ____ ~_ 
I..........Į ! ! l I 

~9~ XIY a. anlrosios pusės nal110 planas ir radiniai; 
radini~I,lka žemė su angliukais, 2 - anglys, 3 - rnolis , 4 - perdegęs molis; 
hno g!'1 't - degto molio pasvaras, 2 - akmeninis linkio pasvaras, 3 _ ska-

ąs uvas, 4 - laiv!! kniedė 

degė' . 
ir O ~Ials ir nedideli akmenys dėmėse, sudariusiose lyg 
~ern'ia---~,4 m ploči.o J.uostas - maty~, primityvų pamatėIi. 

nCIŲ stogą pedzlŲ nebuvo, todel galima spėti buvus 
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jau kitokią - gegnių - stogo konstrukciją· Interjeras 
įprastinis: plūkto molio asla ir apie 1 m skersmens molio 
krosnis ties rytinės sienos viduriu, per metrą nuo jos. 
Pastate ir šalia jo rasta keramikos, 2 galąstuvėliai, mo
linis pasvaras, 2 akmeniniai tinklo pasvarai, 2 laivų knie
dės , gintari ukų "lobis". V ėlyvia usius gyvenvietės pasta
tus datuoja rateliniu ornamentu puošta keramika, kurios 
atitikmenų rasta Klaipėdos pilies XIV a. antrosios pusės 
sluoksniuose. 

Įtvirtinimai 

Seniausiuose - X-XI a. - sluoksniuose įtvirtinimų 
pėdsakų neaptikta. Pirmasis gynybinis pylimas XIII a. 
antrojoje pusėje puslankiu juosė gyvenvietę iš pietų. Jis 
buvo maždaug 5-6 m pločio papėdėje ir vos apie 1,5 m 
aukščio. Nedidelį aukštį kompensavo stipri gynybinė 
20-35 em skersmens stulpų, įkastų kas 0,8-0,9 m, už
tvara; jų tarpus užpildė rąstai. Sprendžiant iš stulpų 
masyvumo, siena turėjo būti aukšta ir dviguba - apie 
2 m pločio . Pietvakariniame sienos kampe buvęs 2,7X3 m 
dydžio gynybinis bokštas, kuriame rasta smulkių akmenų 
grindinėlio ir židinio liekanų. Kuolavietės, likusios palei 
sienas, rodytų buvus gynybinę perdangą. Statinyje abi
pus bokšto buvo akmenimis grįstų patalpų SU židiniais. 
Gyvenvietę juosė to laiko Lietuvoje įprasti gynybiniai 
įtvirtinimai. Tokie galingi mažos gyvenvietės įtvirtini· 
mai rodytų, kad čia, kalno papėdėje, būta ne pagrindinės 
gyvenvietės, o tik priešpilio. 

Sudegus pirmai sienai, pylimą šiek tiek paaukštino ir 
išplėtė. Ir sutvirtino jį panašiai: viršuje stovėjo apie 
2 m pločio gynybinis pastatas su maždaug 3X2,5 m dy
džio bokštais ir židiniais. Skyrėsi tik sienų konstrukcija
jos jau ręstinės (20 pav.). 

X-XIII a. kalno aikštelę saugojo smėlio pylimai i.r, 
matyt, kažkokios užtvaros. Labiau kalną sutvirtino yk 
XIV a. antrojoje pusėje. Be senųjų gynybinių sn:

el1o 

pylimų, aikštelės vakarinį kraštą saugojo galinga Siena, 
kurią sudarė 2 eilės storų stulpų, įkastų 1,3-1,8 m taro 
paiso Tarp eilių paliktas 1-1,7 m pločio ruožas. Tar~ 
stulpų išilgai, skersai ir įstrižai sienos buvo sudėti g.Ul

S
!1 

rąstai. Toks rentinys užpildytas smėliu ir moliu, k~r.la~e 
įminta medžių stuobrių ir šakų, sutvirtintų kuolų edernis. 
Siena iš išorės apačioje dar plūkta moliu. 

-------

20. XIV a. Birutės kalno ir prie ' T b' . .. . .. 
ravo architektė D. Trakumaitė ir sf~;gri~nIY InIal ĮtvIrtInImai (rekonst-

.. Gali~~i prieš~ilio ir kalno įtvirtinimai XIV a. ' antro
JOJe puseJe sudege ir nebuvo atstatyti. 

Gyvenvietės radinių savitumas 

p. as t. at u o ~.e rasta pajūrio ir visos Lietuvos anks-

~~~J~~ ~~~~ĮėaSm~~rn~t~t:~:~Vi~~į~r~!~a iel~n:~n.tLk- . T.iesa, 
kiŲ zmoma ne tik lietuvių [15 89 97 eissIs. Ina, ~o
prūsų, estų [97, 286-296' 86 4] - ]. bet I: latVIŲ, 
[13 51' 7 16-18' 17 1'28 '13q' rytų [96] bel vakarų 
Į;a8i-~4'?] jelmkėse.' Taliau konstruk~~j;s~ ;~~mJ~:;g [~~: 

lemlŲ a y Ų. X a. antrosios pusės XI d" 
f/~i~ksrĮ~~ųap~k~at tašyttų stulp~ sta~iakampių air P~~a~~~~ 

t. . el o me o baItai, nei slavai šitai . k 
~eda~t~ P~Vi~n\~i tašy~ų rąstų pastatai, aptikti li-~If a

O 

o . se. lr . .o m.e, laikomi paliktais pačių skandinav . 

[ l~eį~~n~, ~~Ja~~. :~ ~~~nd~~~]vŲT sdt~tYbOS tra~icijon:(~ 
tas ta' t ti" . o el PalangOje aphk
kuW ~y. Ų .St u

k 
pų kon~.trukcijas taip pat laikome vikingų 

urmes Į a os apralska. 
10 ~et. 5 Palangos. r~s}!niuose namuose yra buvusi lūk-
95_90it islah kf Iki SIOl irgi nepasitaikė LietuvOj/ [15 
lokia as' la rbe _ de? ogo IV. S~dovo duomenimis [97 297]' 
• u mga atgal am . t· " zinoma tik t b' .. I . s, lr aip pastatytų namų 
ręstiniu en el artl~lauslose teritorijose. Molio asla 
retkarči~f: ;y~mų u~se a~tm~ama į rylus nuo Ciudo ežero 
vak savų zemese [96 141] ir daug da' . ' arų slavų gyvenvietėse [7, 44, 56] . znlau 
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Birulės kalno gyvenvietės X-XIV a. paslatuose rasta 
apvalių vien iš molio plūktų krosnių. Kaimyninėje Lat
vijoje ankstyvaisiais viduramžiais paplilusios kupolinės 
molio krosnys akmenLĮ, medžio arba vien molio padu, 
apdėlu akmenimis, būdavo slatomos dar ir XIV-XV a. 
[94, 28; 102, 67]. Tarybinio archeologo R. Rapoporto 
nuomone, kupolinės molio krosnys, nuo X a. atsiradusios 
Polesėje, X-XI a. buvo žinomos jau bemaž visoje miška
stepės zonoje. Jis nurodė tris jų plitimo iš vakarų į ry
tus kryptis: palei dabartinę Ukrainos ir Lenkijos sieną, 
Dnepro kairiuoju krantu ir palei Rumuniją, Bulgariją 
[96, 138-141]. Vakarų slavai jas žinojo IX a. [7, 78]. 
Palangoje tokios krosnies liekanų jau buvo X a. antro
sios pusės-XI a. pradžios sluoksnyje. Kitur Lieluvoje, 
net ir netolimoje Imbarėje [15, 95, 96] jų nežinoma. 

Neįprasta ir tokių krosnių vieta Birutės kalno gyven
rielės ręstiniuose pastatuose. Jos buvo ties galinės sie
nos viduriu, per 1-1,4 m nuo jos, paprastai priešais 
įėjimą. Pabaltijo ankstyvųjų viduramžiLĮ pastatuose kros
nys stovėdavo patalpos viduryje arba kampe, o ties sie
nos viduriu labai retai. Taip jų pastatytLĮ žinoma tik 
žiemgalių Mežuotnėje [97, 261-301] bei Rygoje [102, 
70]. Tokia krosnių -vieta nebūdinga ir rytLĮ slavų pasta
tams. Ladogoje taip pastatyta krosnis laikoma išimtimi 
ir netipiška X-XIII a. rusų miestams [95, 103]. Novgo
rode vien amatininkLĮ dirbt.uvių krosnys stovėjo ties sie
nos viduriu [96, 149-150]. Tik VII-XIII a. vakarų sla
vams tokia židinių ir krosnių situacija yra įprastinė [13, 
52; 7, 74; 43, 107; 17, 128]. 

Lietuvos ankstyvLĮjlĮ viduramžiLĮ statybai nebūdingų 
bruožLĮ Palangoje randama neatsitiktinai. Cia kryžiavosi 
jŪrLĮ prekybos keliai ir veikė įvairiLĮ kultūrų įtakos. Nuo
laliniai kuršiLl ir Siaurės Europos vikinglĮ kontaktai se
niai atsispindi tiek rašytinėje, tiek ir archeologinėje me
džiagoje. O plūkto molio krosniLĮ statybos tradicija, išsi
rutuliojusi vakarLl slavų žemėse, be nurodytLĮ R. Rapo
porto keliLĮ į rytus, plito dar ir kitaip - Baltijos jūr~ 
ir pakrantėmis, svarbesniais vidaus vandens keliais Į 
šiaurės rytus. Tai pasakytina ir apie kitus vakarų slavų 
statybai būdingus bruožUS: krosnies vietą patalpoj~, 
plūkto molio aslą. Tad prekybiniLĮ ryšių dėka šios archI
tektūros tradicijos pasiekė Palangą, Dauguvos baseiną 
ir šiaurinius rytų slavų centrus Ladogą bei Novgorodą · 

K era m i k a sudaro didžiausią ir įdomia usią gyven-
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vietės radinių grupę S'I" v . 
niai išliko nesuardy'li Toedį~ ~vz p~ryt.1 kultū~ini.ai sluoks-
atkurti nemaža uod ' form s 5 puodų ~uklŲ pavyko 
laikot.arpiais ir ~ors Gendra(' ~e te:, ~usta.tyh puodų tipus 
šybos raidą. s ruozals - JlĮ formlĮ ir puo-

Keramikos buvo trejopos' Ii d t . 
mo žymėmis ir žiestos Da' .p y. os, lIpdytos su žiedi-
lipdyt~s su žiedimo žY~ėm~gl~s.la, beveIk. pusė? rasta 
keramIkos sudarė miniati - . : . P81e pusę VISOS lIpdytos 
deliai, kurių dažniausiai r~fl~lal, kl~ cm aukščio, puo
nuo 9,5 iki 16 cm skersmn ama aplnynuo.se. Puodeliai 
a~ga bemaž vienodi. Pagaf~~r~ngai/: Y·. JlĮ a~k.šti.s ir 
l11Ų puodeliLĮ lipai (21 ) I ąd s. Irtar~ll ~ mll11atJūri-

pav. . n eitus Itpde iš juostLĮ; 

~~~~~~--------

.... r--/ 

(
. ~. 

/ -" . 
L " 

o 5cm 

1~~~~~ 
~1:.. Lipdyla B.irutės kalno priešpilio keramik . 

x a. pabaIgos-XI a pradž' a. antrosios pusės . IOS, 2 - XI I I a. an trosios pusės, 3 - XIV a. 

mažesnių puodeliLĮ ta v n~ tokie dailūs, su įs~~~~a~~s~audYf,avo piršt~is, tod~1 jie 

~I'Ųdintdų juostas.' šo~us glais~~~:vI~O~;- ~~i~~sgęv dldes-
Ip y LĮ puodų SIenele b' zemyn. 

pasitaikė iki 5 mm d ~vyvo aP.le 1 cm storio, o molyje 
č~a~ moliui liesinti n~u~~jo gran,llt.o gupini ų . Kur ~a.s ~e
.rtnlams puodeliams neb - .sme Į· . rnamentas .mIl11at!Ū
Įkartas briaunų viršuje. udll1gas, tIk keletas JŲ turejo 

Analogiškų aprašyt'em '" - .. 
daugelyje Lietuvos, y~ač sp;J.~~:~tlulrttn!kLĮ tPUOt dŲ v.ž in?ma , u s an meclO lr II 
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pradžios kapinynuose. Birutės kalno gyvenvietės minia
tiūrinė keramika rodo, kad ši tradicija kuršių žemėse 
gyvavo dar ir XIV amžiuje. Kartu reikia pastebėti, jog 
lipdytos miniatiūrinės keramikos negalime laikyli kuršių 
etniniu bruožu, nes ji buvo paplitusi ne lik Lietuvoje 
[37, 272, 352; 38, 81], bet ir senųjų prūsų genčių [20, 
146, 150] bei rytų slavų kapinynuose [98, 120]. Gana 
daug lipdytų mažų indelių archeologai randa ir IX-XI a. 
Svedijos kapuose [65, 466; 61, 161-193]. 

Daugelio gyvenvietės puodų žiedimo žymės labai ne
ryškios. Lipdytus su žiedimo žymėmis puodus nuo lipdytų 
skiria tik dailesnė ir taisyklingesnė forma, kartais rievelės 
šonuose, charakteringai į1enkta dugno kojukė. Jie plones
nėmis sienelėmis ir didesni, geriau išdegti, molis liesin
tas taip pat grūstu granitu, rečiau - smėliu. Pagal indų 
pavidalą, proporcijas bei briaunų formas lipdytą ir su 
žiedimo žymėmis keramiką suskirstėme į 14 tipų. Aptar-
sime tik keletą svarbesnių. 

Visuose sluoksniuose gausiausiai rasta aukštų į apa-
čią siaurėjančių puodų tiesiais kakleliais (22: 2 pav.). 
Jie iki 36 cm aukščio, 15-26 cm anga ir iki 16 cm skerso 
mens dugneliu. Ankstesniuose sluoksniuose šukių dau
giau, vėlesniuose mažėjo. Laikui bėgant, puodai žemėj o 
ir platėjo, jl! kakleliai trumpėj o (22: 3,5 pav.). Tai ro
dytų, kad ši keramika išriedėjusi iš senesnės, dar I tūks
tantmečio lipdytos keramikos, ir išliko, kol keramikoje 
su žiedimo žymėmis gyvavo lipdymo tradicijos. 

Panašūs į aprašytus buvo ir antro tipo puodai; tik 
jie ne tokie proporcingi, mažiau išryškintais petukais. 
Trys (iš 18) atkurti indai buvo 27-38 cm aukščio. Nuo 
kitų indų šio tipo puodai skyrėsi išorėn riestais (( kakle
liais (22: 1,4 pav.). Dauguma šukių apr ūkus ios, matyt, 
šiuose puoduose gamino maistą; be aprūkimo žymių tik 
patys didžiausi, skirti maistui saugoti. Seniausiame X
XI a. sluoksnyje šio tipo puodų kaklelių nerasta, b~t 
ir jie, paveldėję nemaža lipdytos keramikos bruožų, ture
jo siekti senesnius laikus. Tai patvirtina ir Kretingos 
kapinyno panašios šukės. 

Atskirą lipą sudarė 9 puodai, turėję išorėn riestu~, 
su nedidele įduba viduje)) kaklelius. Dydžiu ir proporc.l
jomis jie panašūs į antro tipo indus. X-XI a. sluoksnYje 
puodų su tokiais kakleliais dar nebuvo; nuo XIII a. ~~t
ros ios pusės iki XIV a. pabaigos jų tolydžio daugejo: 
Kaklelius ir briaunas su įduba dangčiui paprastai turi 
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Keramikos su neprofiliuotais kakleliais tipai yra bū
dingi pajūriui, paveldėj ę tūkstantmetes lipdytos kerami
kos technologijos ir formos tradicijas - paprasčiausių 
tipų kaklelių aptinkama dar neolito keramikoje [57] . Be 
tradicinės, pasitaikė ir neiprastesnės keramikos: rasta 
indo aukštu kakleliu ir atlošta briauna šukė, dekoruota 
nago ispaudais (22: 6 pav.). Visiškai panašios, tiksliau 
nedatuotos, keramikos aptikta kasinėjant Kauno pili, ži
noma jos ir Lenkijoje. Rastos 2 ąsočių šukės (22: 7 pav.), 
skiriamos XIII a. antrajai pusei ir XIV a., keletas XIII
XIV a. dubenų šukių (22 : 8 pav.). 

Ziestos keramikos buvo visuose sluoksniuose. Ji sky
rėsi ne tik būdingomis rievėmis ar rievelėmis, bet ir plo
nesnėmis sienelėmis, smulkesniais granito trupiniais mo
lio masėje (apie trečdali puodų jau liesinta rupiu smė
liu), geriau išdegta tobulesnėje krosnyje (vyravo raudo
nos ir rudos šukės; vadinasi, indai degti pakankamai 
deguonies prisotintoje aplinkoje). 

Tik du žiestos keramikos tipai turėjo lipdytos ir su 
žiedimo žymėmis keramikos atitikmenų. Dar seniausiame 
X-XI a. sluoksnyje aptikta žiestų puodų stačiais kakle
liais ir stačiai atloštomis briaunomis šukių. Sio tipo indų 
pasitaikė ir vėlesniuose sluoksniuose - iki pat XIV a. 
pabaigos. puodai 15-24 cm skersmens anga ir 3-4 cm 
aukščio kakleliu. Iš šio tipo indų išsiskyrė 2 šukės: indai 
buvo plonesnėmis sienelėmis ir geriau išdegti, jų petukai 
puošti šukelių spaudu ir rievelėmis, vienas su skylute po 
briauna (23: 3, 4 pav.). Ziestų puodų šukių su tokio tipo 
kakleliais ir briaunomis buvo ir Palangos bei Kretingos 
kapinynų Xl-XIII a. kapuose; panašios keramikos žino
ma prūsų žemėse [20, 214] ir kaimyninėse srityse. Daž
niausiai tos keramikos pasitaikė Vokietijoje, ir ji skiria
ma vėlyvajai slavų keramikai, aptinkamai iki XIII ~. 
[41, 59-62]. Todėl Palangoje rastos mūsų aptartos šukes 
laikomos importinėmis. Kadangi lipdytos keramikos indŲ 
su r pavidalo kakleliais ir briaunomis nebuvo, kitus ras
tus šio tipo puodus galima spėti esant pagamintus sekant 

importine keramika. 
Lipdytos ir žiestos keramikos ryšys ižiūrimas ir puo

duose su n pavidalo briaunomis (23: 5 pav.). Tiesa, t~ 
keramika briaunų forma ir tėra panaši, nes žiesti indai 
buvo visai kitokios formos, o minėta dar turėjo retą [~?, 
39-41] ornamentą. Du šio tipo plonesni ir geriau. I~
degti indai po briaunomis turėjo skylutes (su skylut

ernlS 
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23. Ziesla priešpilio keramika: 
I,. 2 -: XIV a. antrosios pusės 3 4 - XIII pIrmosIOS pusės ' , a. anlrosios pusės, 5 - Xl V a. 

fa( 2 ž~esri ki~Ų tipų puodai). Po vieną ir poromis išdės-
~ os s yes. uvo 3~7,5 mm skersmens gręžtos 'au 
k~eJam~ molYJ~. Sial~ut jų reikėjo garui išeiti iš dangdais 
uz. engl~mų .vlrtI . s~lrtų puodų. Siaip ar taip, nei Lietu
~o},e, ne~ kaimYniniuose kraštuose nebuvo tokių skylė-
ų_ .~~o Ų ga~'ybos tradicijų. Keletas labai pan;Šaus i 
mu~!s es proftll?, su skylėmis po briauna šuki rasta 
Est~Jos a~kstyvŲJŲ ~iduramžių paminkluose [52 pa~ 230] 
To.ltmesnIŲ analogijŲ pasitaikė tarp IX-XII a' L ' k" . 
be V k' t·· . d . en I JOs I k o le. IJOS mv ų, kur skylės po briauna laikomos sla-
vų ~ramlkos poz'ymiu [41, 33, 60-62]. 
u ZI~StOS keramikos formos jau gerokai skyrėsi' tai rodo 

~a~~)a.I'Jleag a ll k~m'p~ota~ bri~.unas i.š~kirti i A' tipą (24 
tik XIII pa ygtn~1 zeml,. placladugma1. Sių puodų rasta 
se To . a. antro~lOs pv~ses-XIV a. pabaigos sluoksniuo
ka' in klOS keramikos zmo~va .i.r i~. Palangos bei Girkalių 
[2~ renų [78, 76, 7~], JOnI~~eJe JI datuojama XI-XII a. 
XIIi-;I\' XIV~, Uz~e~uneJe tokios briaunos išsiskyrė 
atitikm a. deramIkoJe [38, 88, 98]. Tikslių šio tipo 
ki'o' enų .. r~n ama N~ugarde, bet daugiausia 'L Lend~ J[e, CeklJoJe, kur aptmkama ir tarp XIII-XIV

J 
! -

koje .Ui] ~Ol, 153], ir Vokietijos vėlyvoje slavų ~~r~~~-
Birutės k 1 . t a no gyvenvle ės keramikos ornamento rū-
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šys glaudžiai susijusios su puodų gamybos būdais : lip
dytiems ir lipdytiems su žiedimo žymėmis puodams bu
dingas vienoks, o žiesties!~m~ - ykito.ks. orname~tas 
(24 pav.). Lipdytos ir su zledlmo zymemls keramikos 

II II 
111111 ~ 

•••• II ~ 

"" lr, lr ...... ". 
- ;- ... 

A 

•• •••• ••• ••• •• •••• • • 

Il 
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c 

24. Birutės kalno priešpilio keramikos ornaJl1e nta~: 
A _ I1pdyta, B - IIpdyta su žiedimo žymėm is , C - žlesta 

dekoruota daugiau kaip du trečdaliai visų indų. Daugu
mos jų tik briaunos viršus puoštas įkartomis, nago a~ 
lazdelės įspaudais. Įkartos, spaudų o~namen~as l~ba~ 
archaiškas . Įvairių jo derinių archeologe R. _ Rlmantlene 
rado jau Sventosios neolitinė~~ .Narv~s kulturos gyven
vietėse [57, 139]. Jis buvo placiai paplttęs. S~e~ų archeo
logės D. Zeling nuomone, toks ornamentas budmgas dau
gelio tautų keramikai [61, 38]. 

Įsigalint žiedžiamajam ratui, sparčiai nyko senosios 
puodų ornamentikos tradicijos - Palar:g?s y žies.tų pu?dų 
jau puošta ne briauna, bet indų petukai lr sonal . L.ablau
siai mėgtas rievelių ir bangelių ornamentas. TokĮ puo.
šybos būdą lėmė technologija: smagiai sukantis . ratuI, 
užtekdavo tik pridėti lazdelę, ir puodo šonuose hkdavo 

gražios rievės ar bangelės . Rečiau naudojo kitokius, ne
įprastesnius puošybos būdus (24 pav.). ~III-X~V a. puo~ 
duose pasitaikė kvadr~to, r?mbo,. stac~akayf!1P~o forn:o 

ir šukelių pavidalo rastų. Didesne dalts sitaip puost~ 
indų buvo nužiesta vietoje. Spaudo ornamentas a~kstY 
vųjų viduramžių Lietuvos keramikoje pasitaiko retaI. Ar-
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ti~iausia st~či~kampi~ spaudo analogija žinoma iš 1\1al
ped5>s _apyltn~IŲ kap~~ynų keramikos [26, lent. XIV], 
kryz.mal. s~d~lmto staclak~mp.io ~pa~do ?rnamentas pasi
talke VilniUje [68, 42), jotvmglŲ zemese Užnemunėje 
p8, 79, ~4, 87], .Gar~me [88, 40-41]. Spaudais puoštų 
mdų aptmkama lr kituose kaimyniniuose kraštuose ži
nom.a j.ų Danijoje ir Svedijoje. Tų kraštų VII-XI a: ke
rami.koje ra~dame ?a~a~gos puodų ornamento analogijų, 
be.t .Ir ten j I ne vletme, o Importuota iš vakarų slavų 
sncIŲ arba pagaminta jai veikiant. Pasirodo kad VII
X a. spau~~. p~ošt~ in~ų . ?,amyby~s ~ent~ai buvo vakarų 
slavų bodnclŲ zemese, lr IS ten sie mdaI plito įSiaurės 
ir Rytų Europą [27, 49-50, 74-75; 61, 37~39] . Tas 
dekoro b.ū~as pasiekė prūsų, jotvingių ir kuršių žemes, 
svarbesnta~s vandens keliais pateko į reikšmingesnius 
centrus toliau nuo Baltijos pakrančių. 

Pe~žvelgu~ s,,:arbiausias puodų formas, galima teigti, 
kad ltpdyta lr ltpdyta su žiedimo žymėmis X-XIV a . 
Palangos keramika daug ką paveldėjo iš tradicinės se
n~snės kurši.ų ke~~mikos. Ziestoje keramikoje tai pas te
b~m~ ~erokal .ma.zlau. _ B~ to, pastarojoje randame daug 
~Ietmel keramikai. nebudmgų formos, technologijos, puo
sybos bruožų, atsIradusių dėl importinės keramikos įta
kos. Importinė keramika bei jos įtakos rodo ilgalaikius 
ir akt~vius palangiškių ryšius su vakarų slavų prekybos 
centrais. Neabejotina, jog palangiškiai palaikė artimus 
prekybinius ryšius su įvairiais Baltijos baseino miestais, 
o vakarų slavams būdingos statybos tradicijos kerami
~os puošyba ir formos rodytų, kad X-XIII a. 'Palangos 
lr vakarų slavų centrų ryšiai buvo ypač glaudūs. Palan
ga tiesiogiai susijusi su Baltijos jūros prekybos centrais. 
Pal~.ngiškiai. plauki?jo, o g~l ir patys statėsi jūrai tin
kancIUS lentmlUs laiVUS. Tai rodo visuose sluoksniuose 
r,:st?s geležinės laivų kniedės ir vinys. Laivų kniedės yra 
bud.mgas .ankstyvųjų. viduramžių pajūrio prekybos centrų 
radmys; JŲ paprastai aptinkama ne toliau kaip per 10-
15 km nuo jūros. 

S,:~r.~iausia taryg~ntinės ir. tarptautinės prekybos va
r?mojl j.eg~ buv~ zaltayų stygl~s. Pirmiausia tai pasaky
~tna apie zalyafĮ. L~gmant Meguvos kapinynų vidutinį 
za!vano svorĮ, . matyti, kad d~ugi~us!a jo sukaupta pajū
rYJe. VIII-X lr XIII a. daugiausia zalvario buvo Palan
gO.Je, ~I-XII ~. taip pat ir jos apylinkėse: Kretingoje. 
GIrkaltuose. Tai rodo, kad kaip tik per Palangą į Mėguvą 
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.. y t kdavo iš Vidurio Europos per 
lr toltmesnes zemes pa. e rtuotas žalvaris. Mūsų nuo-
vakarų slavų centrus. I~P~O Palangą tiesiogiai. Tiesa, 
mone~ tas metala.s. paSley l~ar" patenkant į Lietuvą per 
iki šIOl buy~o spe)an:~ z~ . Į irkJiams tarpininkaujant 
prūsų gencI~ ten~r~Jlą lr y ~~a~io dirbinių sudėties ana
[39, 236]. I.s I.X- . a. z Latvijos ir Estijos meta~as 
lizės matyti, J?g Llel~v~s, rio dirbinių sudėtis šiek tiek 
id~~tiš.kas, o LI:t~yos z~;a 99-100]. Si svarbi y išva~a 
skirtasI nuo pr~slskų _ [ , . kJiai aprūpindavo zalvanu 
rodo, jog. ne. vI.en prusi.lr~~ žemes. Tai nereiškia, kad 
Lietuvos. lr. plrmlau.sl~: J rekyboje. Palangos ir prūsų 
prūsai visai netarpI~m avo P venvietėje rasta sulanks
genčių prekybos ~yS\~S y r~d°ri~Ylazdelė su įkartomis. Jos 
tyta 19,66. g sverla~ I za ~.~s ir Sembos svorių sistemos 
svoris artimas KurslŲ nerlJ 
vienetui [78, 114]. I . pietų kuršių žemes iš Vaka-

Nuo XI a. per Pa an.gą ~dabras ir importinis stiklas. 
rų E~rop?s patekd~ro lr J~guvoj~ importinių sti~lo ka
Daugiausia VpI-.- P t· os ir jos apylinkių kapmynuo
rolių ra.sta ka.lp tik ir~~?gto meto Palangą buvus svar-
se, todel gal~m~ ~v . .. rek bos centru. 
biausiu šių dirbmiŲ tranzItines P KYl·· d -Pilsotą Lie-

Vandens keliais per Palangą, al~e ą 
k .. Yemės apsirūpindavo lr druska. Svar-

tuvos va arme~ z k bos centras buvo Kolob
biausias Pamano dr~s~os preV)I_VIII iki pat XIII a. 
žegas, kur drus.k~ d Vlr~ .n~~džiO druska" kilmę aiškino 
[43, 140]. La?al.L omlal . v· k~lbose neradęs lietuviš-
A. Kočiubinskls, mdoeuropleclŲ v dl· druska" kilęs 

Y dY. t·t·k nų Jo nuomone, zo s " 
ko ZO Zl~ ~ I I me . . - rek bos centro Truso, per 
iš ~a~~dmlmo senoJo kPb~sų[~, {g]. Tai labai logiškas 
kUrĮ eJo druskos pre y .. i viduramžiais pirkliai plau
aiškinimas, nes ~n~sty.~alSla tS į centrą kurie paprastai 
kiodavo .p~k~antemls I~ cenaro er aro~ plaukimo atstu
būdavo Issl~estę ne tolt[a

1
u
9 
k23~ P266f. Iš Kolobžego drus-

mą t y apie 100 km " ...y t n ' : . r . Elbingą VoJiną, Truso lr Jau IS e -
~a ta:~ ke la:,o ĮL tą Pi!sotą, Mėguvos Palangą. 
Į KurslŲ manas, ama .' y . ·oni nekelia. Sunkia~ 

Palangos ce~tro relksm~t a~~J mefo Palangą vadinti 
atsakyti į klausimą, ar der~ Ųstu PI·rmiausia nelengva . . tu protomie . , . 
ankstyvuoJ u mle.s t' ką nes labai skirtingos ir įval -
apibrėžti prot~mles.~ sąv~. 'miestų užuomazgų formos, 
rios ankstyvŲJŲ VI ur.am~IŲ laikas Manoma kad mies
nevienodas miestų ~tslrt~dlmol tybei ·[33 7· 69' 24]. Taip 
tai atsirado tik kunan IS va s '" 
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buvo ir Senovės Rusioje, kur genčių centrai į miestus 
peraugo IX a. pabaigoje-X a. [99, 7]. O tyrinėjant mies
tų kūrimąsi vakarų slavų žemėse, buvo nustatyta, kad 
protomiestų ten atsirado dar prieš susikuriant valstybi
niams junginiams [43, 137]. Lietuvoje atsirandant mies
to bruožų turinčių gyvenviečių kai kurie archeolog~i įžiū: 
ri tik apie XII a. antrąją pusę [69, 23-24]. Nevienodai 
nusakomi ir protomiesto bruožai, kurie, beje, gerokai 
priklausė nuo ekonomi~ių, ?eowafi~.ių sąly.g.ų:- pajūrjo 
ankstyvieji miestai ypac daznal turejo sp~c.lf~nltĮ ?ruo~ų 
[25, 81; 84, 50]. Prieš tapdami anksty.valslals ~111estal~, 
tie centrai nueidavo sudėtingą ir kartais gana Ilgą rai
dos kelią. Labai apibendrintai išskirsime tik du proto
miestų genezės etapus. 

Ankstyvojoje fazėje egzistavo gyvenvietės su išvysty
tais amatais. Jose gyvenę pirkliai vertėsi vietine prekyba; 
svarbus gyventojų pragyvenimo šaltinis tebebuvo žem
dirbystė. Tokios gyvenvietės neretai dar neturėjo ir įtvir
tinimų. Antrame raidos etape šios gyvenvietės perauga 
į protomiestus, kur jau ima specializuotis amatai, yra 
nuolatinis turgus, plėtojasi tolimi prekybiniai ryšiai, pre
kyba atsiskiria nuo amatų. Padaugėja gyventojų, atsi
randa būtini gynybiniai įtvirtinimai. Miestas tampa svar
biu politiniu, administraciniu ir kulto centru. Ankstyvieji 
miestai neišsiversdavo be žemdirbystės, kuri paprastai 
sudarydavo jų ekonominį užnugarį, tačiau svarbiausius 
produktus gyventojai įsigydavo jau turguje [24, 36--39; 
92, 134; 29, 218-219; 25, 96; 99, 7; 30, 218]. 

Palangos centras plėtojosi dėl tranzitinės prekybos 
žalvariu, sidabru, druska, kailiais, vašku. Turėjo ji ir 
savų išteklių - kituose kraštuose paklausaus gintaro. 
Nuo X a. Palangoje, kaip jau buvo rašyta, lyginant su 
kitomis Mėguvos gyvenvietėmis, sumažėja žemdirbių. 
Tai rodo, kad XI a. jau ne tik feodalų viršūnė, bet ir 
dalis kitų gyventojų atsisakė žemdirbystės kaip pagrin
dinio verslo. Jie turėjo imtis amatų ir prekybos. Statis
tiniu lyginamuoju metodu nustatyta, kad VIII-XII ir 
ypač X- XI a. Palanga yra buvusi kryžinių smeigtukLĮ. 
puoštų sidabru ir mėlyno stiklo akutėmis, įvairių rūšių 
lankinių ir pasaginių segių gamybos centras (4, 5 pav.). 
Cia, be abejo, turėjo būti apdirbamas ir gintaras. XI a. 
padaugėjo pirkliLĮ (25 pav.) . To meto palangiškiai turėjo 
~augiausia žalvario ir sidabro. Nuo X a. (tikėtina, kad 
lr anksčiau) Į Palangą nuolato alvykdavo užjūrio pirkliL! 
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25. Mėguvos pirklių 
kapai: 
1 - Palan ga. 2 - Kre· 
tinga . 3 - Girkali~i.' 4 -: 
Lazdininkai (daIlInI nke 
D . Trakumaitė) 

dažniausiai iš vakarų slavų ir Skandinavijos kraštų. Jū
rų prekyba vertėsi ir patys palangiškiai. Pal~ng~ .b~vo 
ir Mėguvos politinis bei kulto .cen~ras. Pagnndlne. j~S 
gyvenvietė dar neaptikta, bet Blr~t~s kalno gyv.envletes 
užstatymas atspindi jau miestui budIngas planavImo tra-
dicijas. . 

Palangos, gyvenvietės su ryškiais ankstyv?jo miesto 
bruožais, pradžia reikėtų laikyti ~. a. pabaIgą; XI. ~. 
ir XII a. pirmojoje pusėje ji k.les.tejo. XII ~. antrojoje 
pusėje šios miesto tipo ~yvenvletes. ek?~oml.ka 'pradeda 
smukti. Tą procesą, be kIta ko, atspindI lr BIrutes kalno 
gyvenvietės keramika, kuri .XIII ir net ~~V. a. buvo n.e 
tokia daili, archaiškesnė kaIp X-XI amz!uje. T?~s rai
dos procesas yra dėsningas: tik nedaugehs .Ba,ltIjos ~a
krančių gyvenviečių su miestų užuomazgomIs. I.r .net .zy
mių centrų - ankstyvųjų miestų - tapo feodahmals .mles
tais; dauguma jų, kaip ir Palanga, XII-XIII a. uzgeso. 

Pajūrio prekybos keliai 

Kaip jau minėta, daug žalvario ankstyvaisiais vidyr
amžiais patekdavo iš vakarų slavų centrų. per ~ru~~ 
uostą Truso i pajūrio cen~rus ?ala~gą, !<lalpedą-Pd~~u: 
ir kt., o iš ten pasiekdavo lr kalmY!1lpes zemes. ~augl ta
sia jo buvo XI a. Mėguvoje. LabaI Įdomu, kur SIS me 
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las patekdavo iš Palangos ir kitų centrų. Atskirų lietu
vos regionų IX-XIII a. žalvario cheminė sudėtis nevie
noda. Kuršių žemių ir vidurio Zemaitijos metalas toks 
pat, .0. Nemuno žemupio (Lamatos žemės) jau šiek tiek 
skyresl [72, 97-98]. Tai rodo, jog iš pajūrio centrų 
žalvaris plito i gretimas kuršių žemes (Kekli, Duvzarę) 
ir į .~emaitiJą. Lamatiečiai juo apsirūpindavo, matyt, per 
KurslŲ manas, kaimynus prūsus. 

Sis svarbus prekybos kelias prasidėjo Kuršių nerijos 
p!etiniame krašte, kur buvo gerai žinomas ankstyvųjų 
Viduramžių centras - Viskiautai. Jis buvo šalia sąsiaurio, 
tuomet jungusio Kuršių marias ir Baltijos jūrą [89, 96]. 
Iš Viskiautų per marias buvo nesunku pasiekti Nemuną. 
Daug Linkūnuose (greta buv. Tilžės) rastų importinių 
skandinaviškų daiktų rodo čia, prie Nemuno, buvus vie
ną svarbiausių skalvių centrų [20, 205; 50, 53]. Prekybos 
kelio į Nemuną per Klaipėdos sąsiauri, buvusį jau nuo 
pirmųjų m. e. amžių [40, 30, 48], reikšmė nuo tūkstant
mečio vidurio turėjo sumažėti, nes atsivėrė sąsiauris ties 
Viskiautais. Tik nuo XII a. pabaigos-XIII a. pradžios, 
kai užako pietinis sąsiauris [40, 23; 89, 96], vėl smarkiai 
padidėjo Pilsoto pajūrio bei pamario centrų Klaipėdos, 
Zainės-Laistų svarba, suaktyvėjo prekyba Danės bei Mi
nij :ls upėmis. Prekybos kelią pro Klaipėdą į Nemuną mini 
ir XIrI a. rašytiniai šaltiniai [1,29]. 

Sidabras į baltų žemes patekdavo dviem keliais: iki 
X a. daugiausia Volga, toliau - Dauguvos upe ir jūra; 
nuo X a. jį gabeno jau iš Vakarų Europos jūra, o į rytų 
Lietuvą - per prūsų žemes [73, 87-89]. Sidabro kiekio 
dinamika Mėguvos kapinynuose matyti iš 28 paveikslo. 
Visose gyvenvietėse pastebimas vienodas kitimas: X a. 
sidabro mąžta (nutrūko jo srautas iš Artimųjų Rytų), 
o vėliau jo vėl gausėja ir daugiausia XI a. (pradedamas 
gauti Vakarų Europos kraštų sidabras). Įvairiose Mė
guvos gyvenvietėse, tarp jų ir Palangoje, sidabro buvo 
bemaž vienodai (26 pav.), išimtį sudarė tik Lazdinin
kai, kur VIII-XII a. jo aiškiai daugiau nei kitur. Labai 
įdomių duomenLĮ gauta lyginant gretimos su Mėguva 
K.eklio žemės apie 10 km atstumu buvusių Laivių ir Gin
tališkės gyvenviečių sidabro kiekį . Laiviuose sidabras 
naud?t~s retai, o <?intališkėje jo buvo dar daugiau negu 
Lazdmmkuose. Tai rodo, kad Platelių ežero apylinkėmis 
per Gintališkę ir Lazdininkus Palangos link ėjo svarbus 
prekybos kelias. Minijos ir Akmenos-Danės upėmis jis 
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26. Sidabriniai ir si· 
dabru puošti Mėguvos 
kapinynų dirbiniai: 
I - Lazdinlnkal, 2 -
Palanga, 3 - Pryšman· 
čiai, 4 - Girkaliai (dai· 
lininkė D. Trakumaitėl 

jungėsi su Zemaitija, Pilsoto žeme ir Lamata, To kelio 
vietoje žinomi IX-X a. dirchemų (Kurmaičiai) ir XII a. 
sidabro lydinių (Egliškiai) lobiai [20, 284; 67, 87; 18, 
86, 111]. Importuoti radiniai [39, 58-72], sidabro ir žal· 
vario dirbinių lobiai, šių metalų kiekis kapinynuose žymi 
ir kitus prekybos kelius (27 pav.). 

Lietuvos pajūrio žemės buvo glaudžiai susijusios SU 

bendra Baltijos jūros baseino kraštų rinka ir pakluso jos 
ritmui. Tuo nesunku isitikinti lyginant VIII-XIII a. si· 
dabro kiekio kaitą Mėguvoje ir vakarų slavų žemėse [25, 
88] (28 pav.). Artimus kuršių ir Gotlando prekybinius 
saitus rodo sutampančios Mėguvos žalvario ir Gotlando 
10biLĮ kiekio [25, 106] kreivės (29 pav.). 

Visuomeninė ir politinė žemių santvarka 

Lietuvos valstybingumo užuomazgų archeologai randa 
XI-XII, o Latvijos - XII-XIII amžiuje. Išimti sud~ro 
kuršių žemės, kurių politinės organizacijos minimos JaU 
IX a. [92, 150-151; 78, 272-273; 42, 276; 22]. Archeo· 
logės M. Gimbutienės nuomone, ne vėliau kaip IX a. baI· 
tai jau turėjo klasinę visuomenę [23, 145]. . 

Kuršių žemių visuomeninę santvarką pirmas IX a. ;11' 
duryje nusakė kronikininkas Rimbertas, pavadinęs k~a~~ą 
karalyste su 5 sritimis [1, 21-22]. Anksčiau išnagrtne a 
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27 Sva b . .-. X . . r esm paJuno -XIII a. prekybos keliai: 
i :: ALI~~?ja, 2_ - Gruobinia, 3. -:-. Bunkas Muiža, 4 - Gramzdės Jaunzemi 
ČIai. fl _ė'p6 1 Gudai, 7 - La~vlal, 8 - Gmtališkė, 9 - Imbarė JO - Sirai: 
~ar~ė, 15 _ ~t~~~~~i, ~: =- ~r:~:::;~i~~d/~li~ S.:tkŠ I(Jaipėda.P.ii~otas,. 14-
ąStnas, 20 _ Rambynas 21 _ Opst . 22 L' na., 18 - Bikavėnai, /9 -, amys, - mkunal, 23 - Viskiau!ai 

~i~uvosv .~apinrvn~ me~žiaga parodė, kad jau VIII a. tur
tin . p'OZI~rJU. I~sls~y~e trys .visuomenės sluoksniai: tur

gleJI, vldutmlOkal lr vargmgieji. Nuo IX a. sparčiai 
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28. Mėguvos ir vakarų 
slavų žemių sidabras: 
I - vakarų slavų lobiai 

1-----r----,.---,--,--,-----1 (pagal J . Hermaną). 2 -
Mėguvos žemės s idabro 
lr sidabru puošti dirbi· 
nial (dailininkė O, Tra· 

VIII IX ~I XII A 

L __ ~ _ _L_~_---I __ .l-.-_-----' kuma ltė) 

,I 
. " 
,'.1 

." " 1 

--_.-----..., 

29, Mėguvos kapinyn,Ų 
žalvario svoriai (1) lr 

--.----r-.:...----; Gotlando lobių skai-
čius (pagal J . Herma-

l IJ AI ID A ną) (dailininkė D. Tra-
____ .l...-_...l..-_-1.._-L ___ -' kumaitė) 

daugėjo beginklių vyrų - vergų - ~apų: A~ie X a 'i S~~~ 
mažėjo ginkluotų ~endru?m~n~s ?arn~, V:IS. dld.esnę v'ški-menės dalį sudare vargmgleJI zem~l.rbla1. .SIYOS rel k'Ų 
nius galima paaiškinti tik labai sp.arcla .klasmlŲ san~I la, 

raida kuršių žemėse. Be to, X a . cia .s~slformav?, ? " tukŲ 
suklestėjo feodalinė draugija - patikimas kumgalks 
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ramstis. Tie visuomenės persitvarkymai vyko apskritai 
ėmus kilti kultūrai - nuo IX a. [23, 144]. 

Ankstyvojo feodalizmo išvakarėse kuršių bendruome
nės pagrindą sudarė mažoji šeima. Tai rodo I tūkstant
mečio pabaigos-II pradžios gyvenvietėse (Imbarė, Biru
tės kalno priešpilis, Palangos antroji senovinė gyvenvie
tė) stovėję nedideli namai. Pietų ir šiaurės kuršių visuo
menės feodalizacij a XII a . tebebuvo pirmame etape, bet, 
kaip matyti iš "Livonijos teisyno", žemvaldžiai jau ga
lėjo turėti ne tik politinę, bet ir teisinę valdžią . 

X a. prasidėjo, o XI a. ypač sustiprėjo kuršių kultūros 
ekspansija į žemaičių žemes [87, 67-76]. Nuo X a. kur
šių pirkliai labai aktyviai prekiavo Dauguvos ir Gaujos 
upių baseinuose, tarpininkavo lyvių ir latgalių prekybi
niuose mainuose [93, 96]. Įvairiuose XI a . šaltiniuose 
atsiranda žinių apie kuršių plaukiojimus Baltijos jūroje 
prekybos ir plėšimo tikslais. Tokie prekybiniai-kariniai ke
liai nusitiesdavę net iki Danijos krantų . Politiškai sustip
rėjusios kuršių žemės, matyt, atsikratė švedų ir slavų feo
dalų, kuriems mokėjo duoklę IX-X a. bei XI a. pradžioje 
[1, 25; 52, 46- 53, 61], priklausomybės . Pietų kuršių že
mėse XI a. buvo daugiausia gyventojų, to meto kapuose 
randama gausiausiai žalvario ir sidabro. 

Visa tai leidžia teigti, kad apie XI a. vidurį jau susi
d arė ankstyvoji kuršių valstybė, tiksliau - penkių žemių 
junginys, konfederacija . Kuršių ir prūsų žemių karalystes 
mini XI a. pabaigos šaltiniai [1, 21-22]. Kuršių valstybę 
sudarė atskiros ekonomiškai ir politiškai gana savarankiš
kos žemės, o jas jungusi centralizuota valdžia turėjo būti 
dar silpna. 

XIII a. šaltiniai mini ne tik atskiras kuršių žemes, bet 
ir smulkesnius administracinius vienetus borchsukunge, 
castellaturae [2, Nr. 246; 63, 5, 23-29]. Sekdami istoriku 
R. Batūra, borchsukunge, castellaturae vadiname pilių 
apygardomis [4, 345]. Manoma, kad tai buvusios dides
nės ar mažesnės bendruomenės, kurių centrus sudarė ko
lektyviniai įtvirtinimai [92, 144; 54, 207]. Panašių teri
torinių žemdirbių bendruomenių su nuolatos negyvenamo
mis pilimis-slėptuvėmis dar XIII a., pasak J. Jurginio 
[33, 11], buvo ir kitose Lietuvos žemėse; jos atitiko vals
čius . 

Ay~oriau~ !l~om?ne, p!etų kuršių pilių apygardos buvo 
admll:l1s~racmlal vI~net~l, .)yngę ~eletą gyvenviečių, o 
kartaiS lr smulkesniŲ ptlalclŲ su Joms priklausančia te-
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ritorija. Kelios pilių apygardos sudarė žemes. Apygardų 
centrai buvo ir svarbesni žemių centrai. Reikšmingesnių 
pilių vardu buvo vadinamos ir apygardos. XIII a. vi
duryje minima Kretingos pilis ir apygarda, Pois pilis 
ir apygarda [2, Nr. 246; 63, 5]. Kretinga-Anduliai XI
XIII a. buvo stambus centras su galinga pilimi ir įtvir
tintu priešpiliu bei didele gyvenviete. Ten buvo ne bend
ruomeniniai periodiškai lankomi įtvirtinimai, o stipri feo
dalo pilis. Pois pilies vieta nežinoma, bet ši apygarda 
buvusi viena svarbesnių ir didesnių. XIII a. viduryje or
dinas padalijo ją keturiems žymesniems kuršiams, matyt, 
smulkiems feodalams. 

Pilių apygardos susidarė X-XI a. ir priklausė viduti
niams ir stambesniems feodalams. Sprendžiant iš pilių ir 
gyvenviečių susitelkimo, kiekvienoje pajūrio žemėje galė
jo būti po 4-5 tokias apygardas. Svarbiausių apygardų 
valdytojai turėjo užimti vyraujančią padėtį ir visoje že
mėje. 

Po didžiausio XI a.-XII a. pirmosios pusės ekonomi
nio ir kultūrinio pakilimo piet.ų kuršių žemėse prasidėjo 
žymus materialinės kultūros smukimas. Jis galėjo sutapti 
su ankstyvojo valst.ybinio junginio ir imu. Pajūrio žemių 
smukimas sutapo su kaimyninių genčių ekonominiu ir 
socialiniu pakilimu. Nuo XII a. pabaigos kuršius pradėjo 
spausti žemaičiai, XII a. pabaigoje-XIII a. pirmojoje 
pusėje mėginę sukurti savo valstybę [70, 31]. Lamatoje 
prie XII-XIII a. ribos at.sirado sembLĮ kultūros apraiškų 
[89, 72-73]. Sią žemę XIII a. t.urėjo veikti ir žemaičių 
įtaka, todėl kaip tik XIIIa. Lamatoje galėjo megztis 
žemaičių ir sembų ryšiai. Ordino grėsmė vėliau suvienijo 
šias dvi gentis bendrai kovai. XIII a. viduryje žemaičiai 
jau buvo pajungę pietines kuršių žemes, ir kaip tik jiems 
teko atremti pirmus kalavijuočių smūgius Lieluvos pa
jūryje. 

Ordino priklausomybėje 

iaurines kuršių žemes, atrodo, vaIdy tas karaliaus La
mikio, kalavijuočiai 1228 m. "pajungė krik~čionybeiU, 
paskui dar kartą jas iramdė 1240 m. ir 1245 m. apkrikš
t.ijo [5, 90-93]. Pietinės kuršių žemės iki XIII a. vidU
rio dar nebuvo užgrobtos, nors popiežius jas 1245 m. pa
skyrė kryžiuočiams [77, 70]. Tuo metu pietų kuršius jaU 
veikė žemaičių įtaka, o paslariej i aktyviai kovėsi su kry-
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ZluoclalS. Zemaičiai traukė per skalvių ir nadru
vių žemes arba tiesiog Kuršių nerija žygiuodavo į prūsų 
žemes ir ten, susijungę su sembais, puldavo kryžiuočius. 
Nemunu ir Danės upe XIII a. plaukė pirkliai su ginklais, 
druska, drabužiais. Visa tai, o nerelai ir pačius laivus 
jie parduodavo kuršiams ir kitoms gentims. Todėl 1251 m. 
ordinas nusprendė Danės žiotyse stat.yti pilį [77, 65-69]. 

Trumpam nuslopinę šalia gyvenusių kuršių pasiprie
šinimą arba papirkę juos, kalavijuočiai 1252 m. Danės 
žiočių salose pasistatė medinę, o kitais metais pradėjo 
mūrinę pilį, kurią žemaičiai ir sembai nesėkmingai mė
gino sugriauti [77, 69]. Salia pilies buvo numatyta mies
to vieta, o jam išlaikyti 1253 m. paskyrė žemės plolus 
[63, 19-21], kuriLĮ ribos pažymėtos 30 paveiksle. Pie
tinės kuršių žemės - Pilsotas, Mėguva, dalis Keklio že
mės, Lamata - buvo priskirtos Klaipėdos komtūrijai [62, 
7, 19; 63, 23-27; 12, 161-164] (žr. 30 pav.). Pilį, mies
tą, apiplėštas žemes kalavijuočiai dalijosi su Kuršo vys
kupu, kuris dalį savo žemių dar perleido kapitulai. Taip 
buvo pradėta griauti šimtmečiais nusislovėjusią pajūrio 
žemių administracinę ir politinę sandarą. Dalis žemių [i
ko arba teko ir seniesiems ordinui t.arnavusiems kuršių 
feodalams. Pilsoto žemės Pois pilies apygardoje 1253 m. 
minima Tvartikio žemė (terra Twartikini). Už tarnybą 
ordinui šis Tvartikis kartu su kitais trimis kilmingais 
kuršiais Mėguvoje gavo dalį Kretingos pilies apygardos. 
Po 1263 m. sukilimo kuršiai, sulaužę ištikimybę ordinui, 
prarado dovanotas žemes, o Kretinga atiteko vyskupui 
[63, 23-24; 12, 161-162]. 

Sutramdyti kuršius nebuvo paprasta. Tai rodo XIII a. 
viduryje sudegę Eketės [48, 19] piliakalnio, Palangos Bi
rutės kalno priešpilio sutvirtinimai. Po nepavykusio 
1262 m. žygio į Klaipėdą riteriai nusiaubė Kretingos ' ir 
Įpilties pilis [63, 29]. Kai kurias senąsias Klaipėdos apy
linkių pilis ordinas atstatė ir ten įsirengė atramos punk
tus, nes XIII a. pabaigoje ir XIV a. pradžioje žemaičiai 
ne tik puldinėjo Klaipėdą, bet ir, nepaisydami kryžiuočių 
įtvirtinimų Kuršių nerijoje, dar ne kartą kopomis traukė 
naikinti Sembos pilių [4, 209, 255]. Nusiaubtas kuršių 
kraštas ištuštėjo. Nė viename iki šiol kasinėtame Mėgu
vos ir Pilsoto kapinyne nerasta XIV a. kapų. Tik Palan
gos pilis Birutės kalne sugebėjo išsilaikyti iki XIV a. 
pabaigos. 

Pamažu tuštėjo ir Lamatos žemė. Bene paskutinį kar-
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30. Kl aipėdos miesto, komlū rijos ir ordino vald ų. ribos XII!-:-XV a:: 
I - J<Jaipėdos miesto valdos iki 1462 m., 2, 3 - J<Jalpėdos komtllflja IkI lr 
po 1422 m., 4 - ordino 1328 m. nustatyta Prūsijos siena, 5 - ordino 1392-
1398 m. nustatyta Prflsijos siena, 6 - ordino ir Lietuvos siena po 1422 m. 

tą ji paminėta XIII a. pabaigoje [4, 233] . Per buvusius 
Skomantų ir Svėkšnos centrus XIV a. pabaigoje kryžiU?
čiai jau traukdavo plėšti Zemaiti jos, ta či a u j ų keliai VIS 

dar suko Lamatos pakrašč i a is [11 , žem.; 36, 7- 41 ]: ma
tyt, vidurio Lamatoje dar buvo pilių ir įtvir tintų gyven-
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viečių, kliudžiusių plėšikaujanliems kryžiuočiams. Spren
'džiant iš kapinynų radinių, XIV-XV a. dar buvo gy
venta Paulaičiuose netoli Silulės ir Opstainyje prie Mi
nijos [45, 74, 86]. 

Ekonomiškai užvaldyti Lietuvos pajūrio nei kalavi
juočiai, nei kryžiuočiai neįstengė. Išskyrus Klaipėdą ir 
Ventę (ši priklausė Ragainės komtūrijai), didesnių pilių 
čia jie neturėjo, ariąmų žemių XIV a. antrojoje pusėje 
beveik nebuvo, XV a. viduryje Klaipėdos komWrijoje ži
nomos vos 4 vietovės, pajėgusios mokėti mokesčius [82, 
18, 19] . XV a. pradžioje ir viduryje perstatant Klaipėdos 
pili, dirbti nebuvo kam, ir žmones teko telkti Kurše bei 
Prūsijos komtūrijose. 

Nedidelė dalis ordinui larnavusių kuršių gyveno Klai
pėdos papilyje. Tai patvirtina senojo miesto suardytų ka
pinių XIII-XIV a. radiniai. Išliko kuršių ir Palangos 
apylinkėse. Jie išlaikė mažai ordino kolonizacijos palies
tą tradicinę kultūrą [85, 63-72]. XIII-XIV a. dykra pa
verstose žemėse gyventojų pradėjo gausėti tik nuo XV 
amžiaus. Tų naujakurių tautybė neaiški. Dalį jų, matyt, 
sudarė žemaičiai. Labai daug žmonių į Klaipėdos kom
tūriją jau nuo XV a. pradžios traukė iš Kuršo [9, 269]. 
Kolonistai iš šiaurinių Kuršo žemių pasiekdavo ir Sembą 
[83, 105]. Tuo metu Kuršių nerijoje dar buvo likę ir 
senųjų gyventojų - sembų ir kuršių. Piečiau Rasytės 
(dabar Rybačij) kasinėtame Kuncų (Stangenvaldės) 
XIV a. kapinyne rasta daug kuršių kultūrai būdingų dir
binių [21, 110-115]. XV a. Kuršių neriją papildė ir šiau
rinių Kuršo sričių išeiviai. Tai minima istorijos šaltiniuo
se [9, 276]. 

Buvusios Lamatos žemės gyventojus XV a. papildė 
žemaičiai, matyt, dar ir skalviai. Dalį ateivių sudarė per
sikėlėliai kuršiai. Neseniai atkastuose Rusnės XVI a . pa
baigos-XVII a. senkapiuose išsiskyrė moterų kapai. Jos 
palaidotos puošniai aprengtos, su masyviais žalvario 
plokštelių diržais, drabužiai po kaklu buvę susegti dide
lėmis sidabrinėmis, kartais dar ir auksuotomis segėmis 
su bumbulais, ant pirštų žiedai su stiklo ar krištolo aku
tėmis [64, 97-99] . 

Rusnės moterų drabužių ir papuošalų tikslių atitikmenų 
randame šiaurės Kurše, Latgaloje - taip rengėsi XVI a. 
Livonijos moterys [6, 329]. Antropologinis rusniškių vyrų 
tipas artimas kuršių ir skalvių vyrų tipui, bet kartu turi 
ir žemaičiams būdingų bruožų. Moterų antropologinės sa-
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vybės kitokios, jų veidai platesni ir plokšlesni [14, 130-
133]. Rašytiniai šaltiniai rodo XV-XVI a. Rusnėje gy
venus žemaičius ir latvius * bei nedaugelį vokiečių [62, 
15] . 

Archeologijos, antropologijos duomenys ir rašytinės 
žinios liudija, kad Lieluvos pajūrio žemių tarp Sventosios 
ir Nemuno etnosas XIV-XVI a. gerokai pakito. Buvusią 
Mėguvos žemę apgyveno vietiniai ir iš gretimų žemių 
atsikėlę kuršiai bei žemaičiai. Pilsote, be to, dar galėjo 
apsigyventi tolimesnių sričių kuršiai. Buvusios Lamalos 
teritoriją, be autochtonų, ap gyveno žemaičiai, skalviai ir 
kolonistai iš Livonijos, matyt, šiaurės Kuršo bei Latga
los. Kuršių nerijoje (ypač pietinėje dalyje) nedaugelis 
likusių senųjų gyventojų susimaišė su s~mbais ir kolo
nistais iš Livonijos. 

Krikščionybės platinimo misija, kalavijuočiams ir kry
žiuočiams grobiant baltų žemes, buvo tik priedanga. Vi
suose XIV-XVII a. pajūrio kapinynuose dar randame 
pagonybės apraiškų. Kuncų XIV a. kapinyne mirusiuo
sius apiberdavo anglių sluoksniu, į kapus dėjo monetų, 
duobėse su anglimis rasta žirgų aukų [21, 112-116]. Rus
nės XVI-XVII a. mirusiuosius laidojo be krikščioniškų 
kryželių ir medalikėli\Į, į kapą dėjo monetų [64, 97-99]. 
Palangoje Naglio kalno XVI-XVII a. kapų duobėse ras
ta angliukų, dėta papildomų įkapių: papuošalų, monetų, 
smulkių gintarėlių maišelyje [85, 65-70]. Tokių kelioli
kos smulkių gintariukų "lobių" rasta ir Birutės kalno gy
venvietės XIV a. pastatuose. Į VIII-XIII a. kapus dėti 
gintaro dirbiniai turėjo maginę, kulto reikšmę [75, 117-
124]. Pajūrio gyventojai tą kultą išlaikė iki XVI-XVII 
amžiaus. 

Palangoje itin ryški pagoniška pasaulėjauta. Birutės 
kalno aikštelėje virš XIV a. įtvirtinimų buvo suneštas iki 
1 m storio smėlio klodas, kurį dengė tamsus sluoksniukas 
su angliukais ir perpuvusia mediena. Sis nestoras, be~ 
ryškus kultūrinis sluoksniukas rodė, kad seniau bUVUSI 
kalno aikštelė sumažinta ir pietiniame krašte supi1ta~ 
smėlio pylimas. Iš šiaurės ir rytų aikštelę juosę pylim~1 
išliko mažai pakitę. Tuomet jie buvo iki 2 m aukš~i.? If 
pasaga juosė 13X 16 m dydžio aikštelę, atvirą į }uros 

pusę. Kelias į kalną vedė pietryčių šlaitu. Kaip ir pirma, 
rytuose pylimas buvo aukščiausias. Visu jo perimetru 

* Latviais čia vadinami, matyt, kolonistai iš Livonijos. 
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vidinėįe pusėj~, arčiau viršaus, maždaug 1 m gyliu buvo 
~uka~h stulpai (aptikta 11). Visi, išskyrus, vieną, buvo 
Įkash apvahose 0,6-0,7 m skersmens duobėse tik vienas 
(pylimo šiauriniame rage) rastas griovelyje. Stulpai sto
vėjo nevienodais tarpais. Rytiniame pylimo šlaite 4 stul
pai buvo įkasti poromis (dar viena pora turėtų būti po 
koplyčia) ir sudarė 1,75X8,5 m dydžio statinį be sienų. 
Aukščiau gulėjusios anglys rodytų, kad šis statinys ga
lėj~s turėti stogą. Aikštelėje, iš dalies ir ant pylimų (ypač 
rytinio) buvo 0,3-1 m skersmens laužaviečių (31 pav.). 
Sluoksnio paviršiuje jos kūrentos trumpai, įvairiose vie
tose ir skirtingu laiku. Kai kuriose iš jų aptikta spygliuo
čių medžių anglių. Dauguma laužaviečių telkėsi arčiau 
rytinio aikštelės krašto. Įsidėmėtina ir tai, kad sluoks
nyje nepasitaikė jokių radinių. Paaiškėjo, jog stulpų iš
dėstymas ant pylimo yra dėsningas ir visas statinys pa
klūsta griežtai geometrijai. Nuodugnesni tyrinėjimai pa
rodė, kad Birutės kalne buvo stebimi dangaus šviesuliai 
ir fiksuojamos charakteringos jų padėtys. Todėl kalne 
buvusį įrenginį derėtų vadinti alkviete-observatorija. Alk
vietė buvo įrengta XIV a. pabaigoje arba XV a. pradžio
je ir stovėjo tik keletą dešimtmečių, gal iki 1413 m. že
maičių krikšto ar keleriais metais ilgiau. Ji buvo sunai
kinta; toje vietoje pastatyta šv. Jurgio koplyčia. Bet iš
liko žmonių atmintyje ir pasakojimuose, virto legenda 
apie kunigaikštienę Birutę ir XVI a. pateko į metraščius. 
Sventa vieta kalnas buvo laikomas ilgai - kasinėjant ša
lia koplyčios rastas XVII a. kapas. Jame palaidotai mer
gaitei pagonišku papročiu ant krūtinės buvo sudėti žie
deliai. 

Itin panašių į alkvietės sluoksnius, tik labai suardytų 
klodų yra buvę ir Naglio kalne. Jie skiriami XV-XVI am
žiui. Labai tikėtina, kad, sugriovus Birutės kalno alką, 
pagoniška šventovė buvo perkelta į Naglio kalną. Gal 
su šiuo kalnu galima būtų sieti S. Daukanto Palangos 
giriose, Kuršo pasienyje, minėtą Ginčio "žinyčią", lan
kytą žemaičių ir kuršių, o išgriautą švedų [16, 144]. 

Kiekviena žemė turėjo savo šventų vietų. Tai žinome 
ne tik iš archeologinių kasinėj imtĮ, bet ir iš XIII a. bei 
vėlesnių šaltinių, kuriuose minimi šventi medžiai velnio 
akmenys, perkūnkalniai ir stabai [67, 228; 56, 27i-272]. 
Dalį jų paslapčia kuršiai lankė dar ir ordino laikais. 
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31. XIV-XV a. Birutės kalno alkvietė Palangoje: . 
I - smėlis su suodžiais ir angliukais, 2 - laužavietės, 3 - stulpavietės, spc· 
jami ir išvirtę stulpai, 4 - statinio kontūras, 5 - alkvietės simetrijos ašis 

Sutrumpinimai 

AMMD 

AETL 

ATL 

LAK 

LMK 

MA II 
PKI 
VPAIM 

BC3A.II: 

MI1A 

IT3I1B 

CMCI1IT 

T.II:C.II: 

- Lietuvos TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai 

- Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 

- Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 

- Lietuvos architektūros klausimai 

- Lietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje 

- LTSR Mokslų Akademijos Istorijos institutas 
- Paminklų konservavimo institutas 
- Valstybinės paminklų apsaugos inspekcijos metraštis 

- BaJlTO-CJlaBHHCKHe 'lTHOKYJlbTypHble H apxeoJlOrHąecKHe 
.u.peBHocTH. ITorpe6aJlbHblH 06pHA. M., 1985 

- MaTepHaJlbl H HCCJleAOBaHHH no apXeOJlOrHH CCCP. M.; 
JI. 

- ITp06J1eMbI H3yųeHHH ApeBHero AOMOcTpOHTeJlbCTBa B 
VIII-XIII BB. B ceBepo-3ana.u.HoH ąaCTH CCCP. Te3HcbI 
AOKJlaAOB. PHra, 1983 

- ITp06J1eMbI 9THoreHe3a H 9THHąecKoH HCTOPHH 6aJlTOB. 
C60PHHK cTaTeii. BHJlbHIOC, 1985 

- C60PHHK MaTepHaJlOB H cTaTeH no HCTOPHH ITpH6aJlTHii
CKoro KpaH. PHra, 1879 

- Te3HCbI AOKJlaAOB cOBeTcKoii AeJIeraUHH Ha V Me}KAYHa
POAHOM KOHrpecce cJlaBHHcKoii apXeOJlOrHH. M., 1985 
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PALEOASTRONOMIJA KURSIŲ 
DVASINEJE KULTOROJE 

LIBERTAS KLIMKA 

Birutės kalnas - astronominių stebėjimų vieta 

NetiIsta neramus Baltijos vėjo ošimas pajūrio pušų, 
kopiančių stačiais šlaitais į Birutės kalno viršūnę, ša
kose. Iš senovės padavimų, vienos kitos užuominos istori
jos anaI uose ir iš rašiusiųjų apie Palangos praeitį fan
tazijos susikūrėme romantišką pagoniško alko įvaizdį. 
Sventųjų ąžuolų paunksmėje degusi amžinoji aukuro ug
nis, kurstoma vaidilučių, tarp kurių grožiu ir protu gar
sėjusi Birutė - būsimoji didžiojo Lietuvos kunigaikščio 
Kęstučio žmona, Vytauto motina. " Tačiau dabar aiškėja, 
kad tikrovė įdomesnė už idealizuotą kalno praeitį. Nagri
nėjant pirmame skyriuje pateiktą archeologinę medžiagą, 
pavyko nustatyti, kad čia buvo unikali Lietuvoje astro
nominių kalendorinių stebėjimų bei gamtos reiškinių kul
to vieta. Radiniai prabilo apie dvasinę mūsų protėvių kul
tūrą. Birutės kalno statinys - pirmasis tiesioginis paleo
astronomijos Lietuvoje įrodymas, patvirtinantis tai, kas 
apie archaišką astronomij ą ir liaudišką kalendorių buvo 
spėjama iš rašytinių šaltinių, folkloro, liaudies meno 
užuominų. Verta nuodugniai išnagrinėti visus faktus, įro
dančius šios vietos išskirtinumą, taip pat aptarti astrono
minių stebėjimų praktinę paskirtį, jų reikšmę Birutės kal
no papėdėje įsikūrusios gyvenvietės žmonėms. 

Tad kokios gi Birutės kalno aikštelės archeologinio 
sluoksnio, datuojamo XIV a. pabaiga-XV a. pradžia, 
ypatybės leidžia kelti hipotezę apie kažkada čia atliki
nėtus dangaus šviesulių stebėjimus? Kasinėjimų toponuo
traukoje nesunku pastebėti gana taisyklingą stulp aviečių 
išsidėstymą. Iš viso aptikta 11 stulpų liekanos, ir beveik 
visi jie statyti ant pasagos pavidalo pylimo viršaus. Smė
lyje stulpams kastos gana gilios ir plačios duobės. Seši 
stulpai susirikiuoja į 16 m skersmens ratą, kurio cent
ras yra aikštelės vidurys; kiti poromis sudaro ryllllėje 
aikštelės dalyje buvusios nedidelės stoginės, prigludusios 
prie pylimo, atramas. Vienas stulpas įkas tas šiek tiek ato-
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kiau nuo rato ir stoginės, ten, kur pylimas paplatėja. Du 
stulpeliai, iš esančių rate, orientuoti tiksliai šiaurės
pietų kryptimi. Tatai galima nustatyti kompasu, nes mag
netinė deviacija (šiaurinio geografinio ir magnetinio po
liaus nesutapimas) pajūryje yra nežymi; ji taip pat ne
daug kito per pastarąjį tūkstantmetį. Gali kilti klausimas, 
kaip be kompaso žmonės rasdavo pasaulio šalis. Senovės 
statytojams tai nesudarydavo keblumų. Jau nuo Antikos 
laikų tam taikytas vadinamasis gnomono metodas [22, 
34-39]. Buvo daroma taip: į žemę vertikaliai įbesdavo 
strypelį (gnomoną) ir apie jį apibrėždavo kelis skirtingų 
spindulių koncentriškus apskritimus. Strypelio šešėlio 
vietą pažymėdavo dukart: prieš vidurdienį, kai Saulė dar 
nepakilo į aukščiausią tašką, ir po vidurdienio, praėjus 
kiek laiko po Saulės kulminacijos. Taškus, kuriuose še
šėliai paliečia apskritimus, sujungdavo tiesėmis (32 pav.). 

5-:---

32. Gnomono metodas š i au rės-pietl! krypčiai nustaty ti 

Statmuo, nuleistas iš gnomono pagrindo į tiesės atkarpą, 
ir rodys šiaurės-pietų kryptį. Kartu tai yra trumpiausio 
šešėlio kryptis. Atokiau ant pylimo įkas tas stulpelis su 
vidurinėmis stoginės atramomis sudaro tarsi aikštelės ašį · 
Pastaroji ir šiaurės-pietų linija kertasi beveik rato cent
re. Ašies azimutas, išmatuotas nuo pietų krypties, yra 
112,5°. Taisyklinga statinio geometrija rodo, kad kiekvie
no stulpelio vieta ne atsitiktinė, o parinkta tikslingai. 
Statinio vietos tikslinimą rodo ovali stulpelių duobių for
ma ir tai, kad kraštinis slulpelis šiaurinėje pylimo dalyje 
rastas įkastas net ilgesniame griovelyje. Utililarinės pa-
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skirties stulpeliai neturėjo; be minėtos stoginės, jokios 
sudėtingesnės konstrukcijos liekanų čia nerasta. Beje, ir 
priešpriešinių stulpų atstumai rate yra pernelyg dideli 
perdengimams. Kultūrinis sluoksnis, atitinkantis statinio 
laikotarpį, menkas. O tai irgi neigia jo ūkinę 'paskirtį. 

Tiriant piliakalniuose neįprastos stulpų Sistemos pa
skirtį, stulpavietės brėžinyje buvo sujungtos po dvi ti~
sėmis ir jų azimutai palyginti su Mėnulio ir Saulės .la!
dos padėtimis horizonte Palangos platumoje [12]. Alks
telės pylimo forma yra idealiai paranki kaip tik laidos 
stebėjimams (33 pav.). Tekančius šviesulius matyti truk-
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33. Birutės kalno alkvietė-observatorija (rekonstravo architektas 
S. Stripinis ir V. Zulkus) . 
dytų stoginė, .pyl!mai, ta.ip pat rr:.iški~g~s rrtų h?rIz.on
tas. Astronommlal matavimai galejO butI atheka~l. VIZY
ravimo būdu: užsiglaudžiama už vieno iš stulp~hų lr p~r 
jo viršūnę žiūrima į besileidžiančio šviesu.lio diską· ~al
dos jūroje kryptis p.ažymim~ .kitu st~l~ehu ~nt pyl}mo. 
Stebėti patogiau, .kal s.tulpeha~ nea~~stI.' .maz.d~~g zmo
gaus ūgio. MataVimų tIkslumUI padldl~l1 J.Ų. v.I!~unes ga
lėjo nusmailinti. Kaip tik toks yra geflauslal Ishkęs stu~
pelis, rastas išvir}ęs nuo~liaužoj.e. Galim~v ~izyr~o~i lr 
atsistojus toliau uz stu1pehų - taip, kad du IS JŲ lr sVlesu-
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tys atsidurtų vienoje linijoje. Kiekvieną vakarą laidos viė
tos keičiasi: Saulė iki vidurvasario vis krypsta į šiaurės 
vakarus, paskui pamažu grįžta atgal į pietvakarius. Kraš
tines padėtis ji pasiekia žiemos ir vasaros saulėgrįžų die
nomis: gruodžio 22 ir birželio 22 dieną. Lygiadieniais, ko
vo 21 ir rugsėjo 22 d., ji pateka tiksliai rytuose ir lei
džiasi tiksliai vakaruose. Stulpeliais galima pasižymėti· 
šias ypatingas metų datas. Mėnulis Saulės metų kelią pra
bėga per vieną mėnesį. Tačiau savo ir Zemės orbitų maz
gų regresijos periode (18,6 m.), vadinamame graikų ast
ronomo Metono vardu, jis būna "aukštas" ir "žemas" 
(34 pav.). Tad tikslinga fiksuoti tik pačias kraštines lai
dos padėtis. 

34. Saulės ir Mėnulio kelias dangaus skliautu ir laidos jūroje krašti
ni a i azimutai 

Norint atkurti statinio veikimo principą, svarbiausia 
.1 a nustatyti, iš kurios vietos buvo stebima .. Neabejotina! 
išskirtinės aikštelės vietos yra šios: stogine, stulpas uz 
jos, geometrinis rato centras. Lentelėje surašyti visų ~tu!
pelių azimutai, žiūrint iš išvardytų vietų, bei Saules lr 
Mėnulio kraštiniai laidos azimutai, paskaičiuoti Palangos 
platumai (55°55') [12]. Jie matuojami, kaip ,iprasta ast
ronominiuose kalendoriuose, nuo pietų krypties. 

Peržvelgus duomenis, aiškėja, kad trys Mėnulio la!
dos azimutai fiksuojami, stebint nuo antrojo stoginės VI

durinės atramos stulpelio (35 pav.). Ketvirtą padėtį (32°) 
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36. Birutės alko astronominio statinio schema bei Mėnulio kraštiniai 
azimutai Metono cikle 

rodančio stulpelio, matyt, neišliko, nes dalis pietinės pu
sės pylimo nuslinkusi. Suprantama, Mėnuli, per gana 
trumpą laiką (29,5 paros) pakartojanti savo kelią dan
gaus skliaute, patogiau stebėti iš vieno taško. O Saulės 
laida buvo stebima skirtingai ivairiais metų laikais: va
sarą - nuo atokiau ant pylimo už stoginės pastatyto stul
pelio, žiemą - iš po stoginės, nuo pirmo vidurinės atra
mos stulpelio (36 pav.). Stulpeliais pažymėti abiejų švie
sulių laidos azimutai yra patys kraštiniai:. tai mažia~si~s 
ir didžiausias nukrypimas i šiaurę ivairiaiS metų laikais 
ar per mėnesi. Taigi čia užfiksuota Saulės padėtis hori
zonte per solsticijas, kai Saulė leidžiasi po ilgiausios bi.r
želio 22 dienos per vasaros saulėgrižą, Rasos šventes 
(latvių Lyguo) išvakarėse, taip ~at .po trumpiau~ios gr~o
džio 22 dienos per žiemos saulegrįzą, per Kaledas. SIO~ 
datos dalija metus i dvi lygias dalis. Stulpelių azin:ut~ l 
labai gerai (maždaug 1° tikslumu) sutaf!1pa su ?aules ~r 
Mėnulio laidos padėtimis horizonte. Tokią paklaidą gah
ma padaryti, išvedant tiesę ne visai per .stulpeli.o. centrą; 
be to, reikia atsižvelgti i galimą stulpeltų pasvmmą, io-

8a ltiĮO~1 
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IV 23- Y/ll 22 

0..,\ 
~I 
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36. Birulės alko stulpaviečilĮ išdėstymo palyginimas su Saulės laidos 
kra š tiniais azimutais 

ponuotraukos paklaidas. Tad ab.ej.onių neli~~~ - Birut~s 
kalno statinys skirtas astronominiams stebeJlmams .. HI
potezę patvirtina ir tai, kad stulpelių ratas. suda~o. v~e~
tisą abiejų šviesulių stebėjimo sistemą, todel atslh.khnt? 
sutapimo galimybės praktiškai nėra . Reikia tik 'pfl?urh .. 
jog duota astronominių stebėjimų .~chema n~v v.lent~tel.e 
galima, tačiau, autorių nuom?ne, }1 ~ra 1~~ls.kl.a~s~a lr 
paprasčiausia . Tai, kad buvo fikSUOJami krastInIai sVlesu
lių azimutai, tiesiogiai rodo ir stebėjimų tikslą - kalendo
rinius matavimus. 

Skaitytojui gali būti idomi tokia Birutės kalno tyri
nėj imo aplinkybė . Per pirmąji archeologinių darbų s~
zoną rasta tik 10 stulp aviečių, be antrojo numerio .. I~ke
Ius astronominio statinio hipotezę, sudaryti jo veikimo 
algoritmo nepavyko, nes trūko svarbiausio vasar?s say: 
lėgrižos azimuto. Tačiau nesunku nuspėti, kur turetų buh 

ta gairė. Kitais metais_ padarius perka~ą n~ma.t~toje .vie-
ioje, ir buvo rastas irukstamas stulpelts, hksltal atsIsto
jęs brėžinyje i ratą· 
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Verta plačiau aptarti ir statinio pagrindinės aSles 
orientaciją. 112,5° azimutu Saulė leidžiasi Palangoje ba
landžio 23 ir rugpjūčio 22 dieną. Kuo reikšmingos šios 
datos, kodėl kaip tik taip buvo išvesta ašis? Nelauklai į 
šį klausimą atsakyti padeda . .. Palangos kalalikų bažny
čios istorija . Pasirodo, Birutės kalnas neprarado šlovės 
bei gyventojų pagarbos ir sunaikinus alko vietą. Tai mini 
XVI a. kronikininkas M. Strijkovskis, patvirtinęs, kad kaI
ną jau tada vadino Birutės vardu. Norėdama pakirsti se
nuosius liaudies papročius, katalikų dvasininkija ant kaI
no pastatė nedidelę bažnytėlę . Jai sugriuvus, naujoji 
bažnyčia pastatyta mieste, o šios vietoje įrengta medinė 
koplyčia. 1869 1l1 . ją pakeitė mūrinė koplyčia, išlikusi ir 
iki šio!. Sių ~ ~atybų aplinkybes bažnytinio inventoriaus 
knygos aiškina taip : žemaičiai nuo seno buvo įpratę la
bai gerbti "žinyčios" vietą, tad kunigai čia statė kulto 
pastatus, bijodami, kad žemaičiai "neatkristų į savo nu
mylėtus dievus" [15, 235-239]. Įdomiausia, jog ir baž
nytėlė, ir viena po kitos statytos koplyčios pavadintos šv. 
Jurgio vardu. Per Jurgines, švenčiamas balandžio 23 d., 
į Palangą suplaukdavo minios žmonių iš Zemaitijos, net 
Prūsijos, Latvijos [6]. Iškilminga bažnytinė proces!j~ 
traukdavo per miestelį Birutės kalno link [15, 240]. Taigi 
didieji Palangos atlaidai sutampa su ta diena, kai Saulė 
leidžiasi į jūrą ant kalno buvusio astronominio statinio 
pagrindinės ašies kryptimi. Be abejo, šis sutapimas ne
atsitiktinis. Kaip žinoma, krikščionybė daugelį liaudiško 
kalendoriaus svarbių datų, susijusių su fenologiniais gam
tos reiškiniais ar žemės ūkio darbų ciklais, sutapatino su 
bažnytinėmis šventėmis. Kuo galėjo būti svarbus šis melų 
laikas kadaise čia gyvenusioms gentims? Balandžio pa: 
baigoje sprogsta medžių pumpurai, skleidžiasi švel~1 
gležnų lapelių žaluma, į saulę stiebiasi pirmieji žolės dai
geliai. Prasideda naujas augalų vegetacijos ciklas, į ga
nyklas išgenami sunkų žiemos metą iške~tę ga.lvijai.. Ga
n iavos pradžia visada būdavo labai laukiama lr sutmka
ma šventiškai. Kai kuriuos šių seno~iškų apeigų a~~u~ 
galima pasekti liaudiškuose kalendofluose. PavyzdZIUI, 
įdomiai balandžio šventės pažymėtos. vXY~I a.; r~nų _ k~
lendoriuose kur susipynę gamtos relsklnlŲ, zemes uk~o 
darbų ir k;ikščioniškų švenčių simboliai. ~eje, da~geh.s 
požymių rodo, jog šiuos medipius k.~lendoflus g~mln~ lr 
naudojo mūsų krašte [23]. Tai, ka~ Jle.yra s~an?}n~~lsko 
prototipo, o savaitės dienos ir Menuho fazes Isralzytos 
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runų rašto ženklais, sieja juos su pajūriu. Runų kalendo
riuose balandžio antrosios pusės išskirtinės dienos pa
vaizduotos susprogusių pumpurų šakele, gegute, jautuku, 
darbiniu arkliu (37 pav.). Neabejotina, kad balandžio pa
baigoje žemdirbiai švęsdavo pagoniškos dievybės - auga-

?17. Mediniai runų kalendoriai (XVIII a. pirmoji pusė) ir jų pava
sario švenčių simboliai: 
a - knygelė. b - kalendorinė lazda (LTSR IEM eksponatai) 
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lijos ir gYVUn1Jos globėjos - šventę. Apie šios hipote
tinės šventės pavadinimą, dievybės vardą dabar galime 
tik spėlioti. Pasak S. Daukanto, tuo metu būdavo šven
čiama Jorės , arba Ganyklio, diena [5, 502- 503]. Viena 
aišku, kad Jurgini ų paproč i a i atspindi senuosius gamlos 
garbinimo, agrarinius ritualus. Birutės kalno is lorija itin 
ryškiai rodo sąmoningą krikščioni škos ideologijos derini
mą prie šimtmečiais susiklosčiusių liaudies papročiLĮ· 
Kariu tai byloja apie tautos senosios dvasinės kultūros 
gyvybingumą. Pagoniškos pasaulėjautos nepajėgta išrau
ti su šaknimis nei XV a., nei vėliau, o neįveikus draudi
mais, pradėta su ja taikstytis. Antai šv. J urgiui buvo 
perduotos pagoniškų dievybių funkcijos: jis paskelbtas gy
vulių globėju [16, 93] . Galimas daiktas, rugpjūčio 22 d. 
taip pat buvusi senųjų tikėjimų šventė. Netoli šios datos 
(rugpjūčio 16 d.) Palangoje vyksta labai populiarūs šv. 
Roko atlaidai. 

Paleoastronominis statinys ant Birutės kalno gyvavo 
neilgai - tik keletą dešimtmečių. Matyt, stulpelių ratas 
buvo sudegintas po žemaičių krikšto 1413 metais. Zinoma, 
priešai kryžiuočiai astronominės paskirties statinį sunai
kino kaip pagoniškų ritualų vietą. Neabejotina, kad ka
lendoriniai stebėjimai susiję su tam tikromis apeigomis; 
tai įvairių tautų kultūrai būdingas reiškinys. Jau minėta, 
jog Birutės kalno aikštelėje, ypač rytinėje jos dalyje, ir 
ant pylimo tarp stulpelių rasta daugybės laužaviečių pėd
sakų. Pasitelkus fantaziją, galima įsivaizduoti, kad, su
laukus tam tikros datos, prie vieno iš stulpelių būdavo 
uždegamas laužas ir visai apylinkei skelbiama kalendori
nės šventės pradžia. Panašiai ir dabar per Rasos šventę 
visą trumpiausią metų naktį iki aušros liepsnoja laužai. 
Kitokią paskirtį laužavietės vargu ar galėjo turėti: ta,rp 
angliukų nerasta nei žvėrių kaulų, nei keramikos šukiŲ. 
Nebent retkarčiais laužą ant kalno uždegdavo kaip ženk
lą toli į jūrą nuklydusiems gentainių žvejų laivams. 

Gana sudėtinga statinio struktūra, atitinkanti išvys
tytą kalendorinę sistemą, negalėjo būti sukurta iš ~arlo, 
be ilgamečių stebėjimų . Metono ciklas trunka net apie de: 
vyniolika metų; be to, astronominiams matavima~s kal 
kada trukdydavo apni ukusio oro, darganų periodaI. To
dėl tikėtina, kad ir anksčiau Palangoje buvo stebima~ 
dangaus šviesulių judėjimas, nustatomi jo dėsningumaI. 
Nusileidę nuo Birutės kalno, vėl p~sidai~ykime ro . p~
pėdėje prisiglaudusią gyvenvietę. Kal kune matenalmes 
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kultūros ypatumai verčia manyti, jog čia gyveno ne vien 
amatininkai ir žvejai. Gyvenvietė taisyklingai išplanuo
ta, pastatai orientuoti tiksliai pagal pasaulio šalis. Oki
nių pastatų beveik nebūta. Greta iš įvairių šalių impor
tuotos keramikos rasta nemaža vietinės kilmės labai ar
chaiškų indų, dažnai puoštų soliariniais ženklais (38 
pav. ). Taip pat pasitaiko daug itin specifinės formos 

()OO 

./----

G
f:'J ~ \ 

~ .. O ~ •• \ 
38. Birutės kalno papėdės gy- :,-J . ..~ 
venvietės keramikos soliari- . .8 ... ~ 
niai ženklai: ~.: t.!. .' 
1-4 - orn a mentll spa udeli ai, \., ''''' -- /, ' 
5 - verlika lilli ll a udimo s tak- ~/ 
lill molini s pasva ras , 6 - ak me- 5 
ninis verpstu kas 

.... ,-. .. , .. 

6 

lipdytų nedidelių puodelių, kurių forma primena kapuose 
randamas urnas. Neįprastu puošimu išsiskiria vienas verp
stukas: abi jo pusės spinduliais padalytos į septynis vis 
didėjančio ploto segmentus. Sis skirstymas tarsi simbo
lizuotų septynių dienų savaitės darbų seką. Tyrinėjant 
dvasinę praeities kartų kultūrą, aiškėja, kad verpstukai 
turėdavę ne vien tik praktinę paskirtį, bet dažnai, ypač 
puoštuosius, vartodavo magijos tikslams. Visa tarsi by
loja, kad kasdieniniai buitiniai rūpesčiai buvo ne svar
biausia Birutės kalno papėdės žmonių gyvenime. Astro
nominius stebėjimus, kalendorinius skaičiavimus atlikda
vo specialiai tam pasirengę žmonės, perėmę daugelio 
kartų sukauptą patirtį . Romantikų terminais galėtume 
juos vadinti žyniais, juolab kad pati šio žodžio prasmė 
ir išreiškia užsiėmimo esmę· 

Sugriauta Birutės kalno observatorija galėjo būti per
kelta į Naglio kalną. Ten juk rasti labai panašūs kultū
riniai sluoksniai skiriami XV-XVI amžiui. Deja, juos 
smarkiai suardė vėlesni kapai. Tačiau pastaruoj u metu 
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pavyko aptikti Birutės kalno statinio, atitinkančio gerokai 
pažengusią kalendorinę sistemą, pirmtakų kitose pajū
rio vietose. Vienas jų tyrinėtas šalia Purmalių piliakalnio, 
ties Danės ir Purmalės upelio santaka netoli Klaipėdos. 
Jis neblogai išliko, nes vietoj stulpelių naudoti nemaži 
kūgio formos akmenys. Ištyrus aplinką, paaiškėjo, kad 
akmenys buvo specialiai dailinti, tašyti. Jų sistema iš
dėstyta didelės senosios gyvenvietės pakraštyje, į rytus 
kiek žemėjančioje upelio terasoje. Dabar tą vietą gožia 
pakrantėse suvešėję krūmai ir medžiai, tačiau praeityje 
horizontas turėjo būti atviras . Akmenis skiria nemaži at
stumai, tad azimutus į šviesulį galima matuoti pakan
kamai tiksliai. Du iš jų žymi šiaurės-pietų kryptį, kiti 
du - rytus ir vakarus. Pastaruoju azimutu galima nu
statyti lygiadienių datas . Pagrindinė ašis, pažymėta ak
menų poromis, sutampa su Saulės tekėjimo vasaros sau
lėgrįžos azimutu (39 pav.) . Kadangi čia fiksuotos tik 
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39. Purmali lĮ irenginio Sau l ės lekėj imo azimutams fiksuoti schema 

Saulės padėtys, šį paleoastronomijos paminklą reikia ~a~
kyti ankstesniu, primityvesniu už Birutės kalno st~tInĮ· 
Aplink piliakalnį ir upelių vagoje daugiau didelių riedu: 
lių nematyti. Stebėjimų aikštelei šalia gyvenvietės įre~g! l 
akmenis teko tikriausiai iš toliau atsigabenti. Įd0ll!~ .lr 
tokia smulkmena : į didžiausią akmenį įkaitas gelezlf~:S 
virbas· turbūt čia būta kryžiaus, pašventinusio "pagonis: 
ką" v'ietą. Daug akmenų archeologai rado tyrinėdami 
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Kretingos miesto aikštę. Akmenys išdėstyti tam tikromis 
kryptimis, susijusiomis su Mėnulio ir Saulės azimutais 
tačiau dauguma sustumdyta į vieną vietą ir sistema su~ 
a!"?yta. An~sčiau ~inėta, kad kiekviena p~jūrio žemė tu
rejo savo sventų vietų, kurių dalis dar buvo lankoma ir 
ordino laikais. Ka.dan~i aprašymai pernelyg lakoniški, da
b~~ sunku spręsti, kiek JOS buvo susijusios su astrono
mija. 

Dėl baltų kalendoriaus genezės ir raidos 

.. Kadaise Palan~o~ alkvietėje atlikinėti stebėjimai skir
tml paleoastronommlŲ metodų praktikai. Paleoastronomi
ja, arba dar kitaip - astroarcheologija,- neseniai susi
f~rmavusi tarpdisciplininė mokslo šaka, pagal archeolo
gm!~s paminklus tyrinėjanti ankstyvuosius (nuo akmens 
amziaus) dangaus reiškinių stebėjimo ir fiksavimo meto
dus bei astronominių žinių perdavimo būdus. Zinomiausi 
pasaulyje paleoastronominiai statiniai priklauso Atlanto 
pakr~nčių mega}itinei kultūrai. Stai anglų Stounhendže, 
II tukstantmetYje pr. m. e. statytame iš milžiniškų ak
mens .bl~kų, bu~o ne !ik stebimi Saulės, Mėnulio judėji
mo. desnmgumal, bet lr prognozuojami šviesulių užtemi
mai [19, 202-228]. Įvairius dvasinės kultūros reiški
nių - moksl?, meno, religijos, liaudies papročių, tautosa
kos - genezes klausimus taip pat iš dalies sprendžia 
paleoastronomijos mokslas [11]. Aptariant Palangos alko 
~aln~ statin~o paskirtį, reikės padaryti nemažą lankstą 
Į tolimus laikus: tik tada paaiškės, kodėl čia kartu su 
Saulės keliu dangaus sferoje buvo stebimos ir Mėnulio 
padėtys . 

.. Pa.m~g~nki~e užm~ršti viską, ką šiuolaikinė astrono
~Ija Į!elge vaple :S~ules sistemos. sandarą, planetų judė
Fmą, lr pazyel.gh Į d~ngaus skliautą akmens amžiaus 
z,?oĘaus. akimiS . . K?kle gamtos reiškinių dėsningumai 
plrml~usla pastebimi, lengviausiai suvokiami kas nuolat 
kartojasi be jokių išimčių? Tai dienos ir nakties ritmas 
M~nulio fa~ių kaita, ry~kiausių žvaigždžių patekėjimas i; 
laida, v S~ule~ ~etų .. ~elIas. K~i'p tik šis taisyklingas dan
~aus sVlesulių judejlmas padejO pirmykščiam žmogui pa
justi laiko tėkmę bei išskirti save iš aplinkos. Stebėjimai 
~?rmavo ir sąmonę, abstraktųjį mąstymą [13]. Pirmu
cla~sias praktinis ~str?nomini~ stebėjimų tikslas yra lai
ko mtervalų matavimaI. ZmoniŲ bendruomenės santykį su 
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gamta išreiškia kalendorinė sistema. Kalendorius - labai 
svarbus etnokultūros požymis. Jis atspindi gamtines ir 
klimatines krašto sąlygas, ūkinės veiklos pobūdį, sociali
nius santykius ir dvasinės kultūros lygmenį. Sukūrusi ka
lendorinę sistemą, visuomenė galėjo prognozuoti ateitį 
ir būti tikra dėl savo praktinės veiklos rezultatų . 

Norėdamas išsiaiškinti pastebėtų astronominių dėsnin
gumų priežastis, žmogus kūrė pirmuosius pasaulio sanda
ros įvaizdžius, kosmogoninius modelius. Kartu atsirado 
religijos ir kulto užuomazgos. Pagal priešistorinio žmo
gaus mitologinės sąmonės logiką kosmoso kūrimo aktą 
reikia kartoti per svarbiausias kalendorines šventes, taip 
pat laidojant mirusiuosius [25, 43-50]. Tod~l kapus 
įrengdavo laikydamiesi Vis.ato~ ~anda.ros s~pratlmo s.ch:
mos. Pavyzdys gali būti mirusIŲJŲ onentavlmas Saules lr 
Mėnulio ar Siaurinės žvaigždės kryptimi plokštiniuose 
I-Va. vidurio Lietuvos kapinynuose [21, 2-16]. Iš
skirtinę reikšmę laidodarni teikė ir akmeniui; matyt, jis 
turėjęs gyvųjų ir vėlių pasaulių ribos ženklo. pr.asmę . [17, 
66-69]. Sukauptas žinias ir pažiūra~ tais lal~als,. ~al ne
buvo rašto, iš kartos į kartą pertel~davo ntualtf!-~Ų ap
eigų, meno ir folkloro formo:n!s. v~a~gi astr?nomlja yr.a 
ne tik seniausių gamtamoksltmų zmlŲ pagrindas, bet lr 
skatino daugelio liaudies dvasinės kultūros apra.iškų .g~
nezę. Ir lietuvių etnokultūroje, mū~ų dienas p.a:lekusloJe 
iš senovės per kartų palikimą, galtma pastebeti nemazą 
astronomijos įtaką [11]. 

Iš medžioklės ir gamtos teikiamų gėrybių gyvenančiai 
bendruomenei pakako laiką skirstyti gana trumpais if!-
tervalais: paromis, savaitėmis . Tam puikiausiai tiko ~e: 
nulio stebėjimas. Nuo jo fazių kaitos priklauso potvym~1 
ir atoslūgiai, žuvų nerštas, šiaurės elnių migr~cijos. ~~IS 
naktis Mėnulis nesikeičia, būna pilnas, tns - d.el~la? 
tris - iš viso jo nematyti. Stebėtojas iš pradžių į~l~eml 
tai, kas pastovu, ir tik vėliau pradeda fi~suoti v t.trtam.o 

objekto pokyčius . Tad labai tikėtina, k~d plrff!-r.kste skai
čiavimo sistema kilusi iš Mėnulio faZIŲ stebejlmo, ?uyo 

trejetainė. Skaičius trys arba jo. kartotini~i aptin}<a.:n l Ite~ 
tuvių liaudies kalendorinėse damose, kunose ryskus kos. 
mogoninio mito atšvaitai [16, 93-94]. Tr.ejetai? da~nal 
grupuojami brūkšneliai, taškeliai ant neoltto laikų .tn~Ų 
[24, 265]. Sudėtingesnės skaič~avim<? sistem~s ~t~lra a~ 
vėliau: pagal tarpus tarp Mėnulto faz.IŲ -: sep~mt~tne, P i 
gal pirštų skaičių - dešimtainė. SemausI Menulto faz Ų 

86 

~žrašyma~ - ant kauli~i.ų d~iktų .aštriu įnagiu išraižyti 
zenkh~kal, .ro~antys ellmę. JŲ ~al.tą,~ buvo daromi jau 
paleohto laikais [13]. TokiŲ pnmltyvlŲ kalendorių rasta v: akarų Europos archeologinėse kultūrose o neseniai 
YI~nv~s ~}r. Vakarų ~ibire. Mėnulio kalend~riaus reliktų 
IkI SIOl. Ishko daugelto tautų kultūroje . Musulmonų kraš
tuose lr. dabar gyvenama Mėnulio reguliuojamu ritmu. 
v . Sen?j~ baltų kalendoriaus genezė ir raida tebėra ma
Z~I ty~me~a, ~ors problema labai svarbi kultūrologijai. 
LI:~UVIŲ ha~dl:S ~a!endorin~~e apeigose, dainose ir pap
rocluose atslspmdl lr archalskojo Mėnulio kalendoriaus 
palikim~s? ir S.~u~ė~ diktuojamas žemdirbystės bei gamtos 
f~nolo~I~IŲ ~els.kmIŲ kalendorius. Be to, viską pri dengia 
veles~lalS lal~als už~es~a krikščioniškų švenčių skraistė. 

Musų kraste, praeItYje gamtos kliūčių atskirtame nuo 
tautų.v didžiųj.ų . ~igracijų keli~, .susidarė palankios sąly
gos Issaugoti Itm senus dvas mes kultūros klodus. Bai
tai, ~ia. sus!formavę II tūkstantmetyje pr. m. e., yra vie
r:~ ses~lausIŲ Europos tautų . Dėl gana sudėtingų Pabal
tIJo klImato sąlygų kalendorius ūkinei veiklai buvo itin 
~ei~~linga~:. Astronomij.a !abai sv.arbi tautoms, plaukio
j~nc.lOms jura. Ir dar: gahmas daIktas, Baltijos pakrantę 
sieke Atlanto megalitinės kultūros įtaka. Dėl išvar
dytų priežasčių senoj i baltų kultūra yra labai įdomus 
paleoastronomijos objektas. 

~ėnulio . kal:ndo.riau~ tradiciją iki šiol dar daug kur 
regime .. Sta.1 v~enulto pjautuvas būtinai įkeliamas į kop
l~tstulpl? virs unę. Jo personifikuotą atvaizdą rasime liau
dIes me~stro. sv~~lptūr?je po šv: panelės Marijos kojomis 
(gal ~~I knks~lOnybes eergales prieš pagonišką kultą 
~.IegonJ~?)' Me~ulI?v 'prasom~ ~v:lv~atos~ o kreipiamasi į 
JĮ ~ykstI!1ant dl.~valcl~, kunlgalksclU, teveliu. Į jo fazę 
ats!zvelglama sejant. Ir sodin~nt,. ruošiant atsargas žie
~a1. :'1a.n?ma, kad jaunas MenuIIs skatina besistiebian
: IUS .l vI.rs.ų . aug~lus~ ~rybų dygimą, o pilnatyje sodinti 
sakf!-la~alsla.1 gen~uslal .ta.rpsta. Sie prietarai kilo iš i1ga
~etes z~mdlrbys~es patirties.' gamto.s st.ebėjimų; turi jie 
lr t~fl! tI~rą rac.lOnalų ~a~nndą. ~enulto sukeliami pot
vyniai bel Saules kosmmlŲ daleltų srautai išties veikia 
a.ugalų vegetacijos ciklus. Gal išskirtinė reikšmė senuo
s!u?se tikėjimuose. Mėr:uliui teikta ir dėl jo ryšio su pro
~~VI~ k~ltu~ ~uk lietUVIŲ tautosakoje Mėnulis yra našlai
CILĮ lr mlruslLĮjŲ globėjas. 

Senovės baltų savaitė trukdavusi triskart po tris pa-
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ras. Tai žinome iš tautosakos ir rašytinių š~lti~ių Į?, 
587]. Trys devynių .dien~ sav.aitė~ sudaro. Men~110 ~e
nesį. Senovinę savaitę slm~ohzu?Ja .devym.aragls el':las 
žiemos saulėgrįžos apeiginese haudle~ dam.?s~ .. Da.zna 
Mėnulio simbolika ir papuošaluose. SIUO atzv.IlglU Įdo~ 
mus vienas iš Palangos kapinyne rastų smeigtukų. JĮ 
puošia 3 grandinėlės, kurių galuose įverta po 3 ka.b~
čius - Mėnulio atvaizdus. Skaičius devyni ypač relk~
mingo skaičiaus prasme neabejotinai buv~ vartojamas lr 
dėl ryšio su žmogaus, n~mi~ių gyvul~ų. neštum.~ trukm~, 
liaudyje skaičiuojama Menuho meneslal.s. M~g:lską gal~ą 
turėjęs gydomųjų žolelių ."tr.ejų devyn~nų:' ge~l~as .. Ka~p 
tik devynių dienų sava~te!?ls suda.1yh m~ne~~al ~~nuho 
fazių ženklais kalendormeJe lazdoJe, kuną Istyre lr ~p
rašė įžymus Vilniaus astronoma~ M .. Gu.sevas. l20.1.. Sia: 
me kalendoriuje įdomūs ir 12 menesIŲ slmbohal: Jie tun 
fenologinių reiškinių ir žem.ės ūkio darbų prasI?-ę 
(40 pav.). Savaitės dienų skaitmenų !orm~ rodo treJe
tainės sistemos pagrindą. Susumavus VISUS ze~klus, gau
namas metų dienų skaičius;. ta.igi š.is k~len.donus su~ary· 
tas pagal subendrintą Saul~~ .Ir M~nuho ciklų alg.ontmą. 
Lazda datuoj ama viduramzlals, Lle.tuvos valstybes. pra
džios laikotarpiu. Tuo metu valstybes. ma~tu sud~rmetl~s 
kalendorius liudija popiežiaus paslUntmys LietuvoJe 
[1,239] . 

Kodėl tokios gyvybingos archaiškojo Mėnulio ka~en
doriaus tradicijos? Tai sąlygojo, kaip minė~a ~nksČlau, 
sėslus etnoso gyvenimo būdas ir iš to pl~uklant.l: kultū
ros apraiškų perimamumas. Be to, nelabai dosr~Jos ~a~
tos krašte greta žemės ūkio svarbus pr.agy.ve~lmo saltI
nis ilgai išliko medžioklė ir ~aI?-t?s vals!~ rm~lm~s. v Sau
lės kalendoriaus žmogui pmelke pradejus dirbti. zel!l~: 
Lietuvoje tai įvyko II tūkstantm~tyje ~r. m .. erą· Plrl!lleJ~ 
Saulės magijos amuletai -:: neoh!o lalk~ gmtar.~ ~Iskal 
[14,116-119] . Tačiau ir cla.r~~lme kal.~ą.~usIJ~sl~ sU 
Mėnuliu. Antai vienoje gintarmeJe saguteJe I~v ma.zų Įdu
bėlių sudaryti kryžmai po du skersmems; IS VIS? y~a 
250 įdubėlių - tiek maždaug parų. turi d.evy~i Menu~~~ 
mėnesiai. Apskritai galima manyti,. k~d lr klt.u0~e d 
kuose bei papuošaluose yra kalendormes p~as~es _zen~~ų: 
Kasdieniniai ūkio darbai, n.~olatin.iai že~dlrblO rupes~~1 
dėl būsimo derliaus, galVIJŲ pneaugho! .o~o uzg.al a~ 
įgaudavo konkretumo, apibrėžtumo, nukrel~tI Į tam ktl~r _ 
išskirtines metų dienas. Sios dienos pamazu tapo a en 
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dorinėmis šventėmis, ku
rias galėjo nustatyti tik 
Saulės azimutų stebėji
mais. Kuo ilgesnis Saulės 
kelias dangaus skliautu 
nuo patekėjimo iki laidos, 
tuo šiltesnis metų laikas. 
Pasižymint tekėjimo vietą 
horizonte stulpeliu, akme
niu ar įsidėmint kokį rel
jefo ypatumą, galima pa
sekti Saulės metų kelią. 
Vasarą ji teka šiaurės ry
tuose, žiemą nukrypsta į 
pietryčius. Paklusdami 
Saulės keliui, sprogsta ir 
sužaliuoja medžiai, išplau
kia javai, subręsta grūdai, 
pageista lapai, tirpsta 
sniegas. Liaudiškame ka
lendoriuje metų dienų 
skaičiavimas, paremtas 
dangaus šviesulių periodi
nio judėjimo stebėjimais, 
derinamas su gamtos reiš
kiniais bei žemės ūkio 

40. Mėnulio kalendorinė lazda 
,(a) ir mėnesių simboliai joje ,(b) 
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darbų ciklais. Dar ir šiandien nuošalesniame Dzūkijos 
kaime seni žmonės pro galustalės langelį parodys, kur te
kės Saulutė svarbesnių dienų rytais. Ir laikas čia skirs
tomas ne savaitėmis ar mėnesiais, o nuo vienų švenčių 
iki kitų. Po vienų švenčių reikia pradėti vienus darbus, 
po kitų - kitus [18, 133-145]. 

Trumpesniems laiko tarpams seikėti baltų kalendoriu
je į Saulės metus buvo įspraustas Mėnulio ciklas. "Sau
lutė močiutė kraitelį krovė, Mėnuoj tėvelis dalalį skyrė",
dainuojama liaudies dainoje. Saulės ir Mėnulio periodai 
nėra vienas kito kartotiniai, jų tarpusavio padėtys pasi
kartoja Metono cikle kas 18,6 metų. Ciklui nustatyti se
novės stebėtoj ai turėdavo kur nors daryti atžymas. Mi
nėjome gintarinę sagutę ir kalendorinę lazdą su Mėnulio 
metų parų skaičiumi. Verta atkreipti dėmesį ir į akmenis 
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su iškalinėtomis duobutėmis. Dažnai jų randama prie 
buvusių kulto vietų, kapinynų, alkviečių. Yra jų ir pajū
ryje: tai didžiulis stalo pavidalo Pelekių k. akmuo (Kre
tingos raj.), o prie Imbarės piliakalnio (taip pat Kretin
gos raj.) duobėtąjį akmeni ratu supo kiti rieduliai [4] 
(41 pav.). Duobučių paskirtis neaiški; dažniausiai jos 

N 

o 

l 
" 

a 

41. Duobėlas is Imbarės akmuo (aJ lr jo aplinka (b) 

nedidelės, tarsi nykščiu išsuktos. Dviejuose iš žinomų 
tokių akmenų, stūksančių Gaštynų k. (Kelmės raj .) ir 
Laukagalio k. (Kaišiadorių raj.) laukuose, duobučių iš
dėstymas panašus i Grižulo ratų žvaigždyno konfigūra
ciją. Prie šiaurinio Drūkšių ežero kranto guli akmuo 
nulygintu paviršiumi, kur iškaltos duobutės primena Ka
siopėjos žvaigždyną. Kituose akmenyse duobučių skai
čius dažnai yra Metono ciklo metų skaičiaus kartotinis. 

is pastebėj imas tėra prielaida, jį reikėtų nuodugniai 
patikrinti kituose paminkluose. 

Kiekviena kalendorinė sistema periodų derinimo prob
lemą sprendžia savaip. Stokodami žinių apie baltų sis
temą, kol kas galime pateikti tik keletą spėjimų. Per 
solsticijas Saulės padėtis horizonte mažai kinta. Tiksliai 
nustatyti jų datas aprašytuoju paleoastronominiu metodu 
praktiškai neimanoma. Matyt, to ir nebuvo senovėje sie
kiama,- saulėgrižos šventės trukdavo ne vieną dieną · 
Papildomas datos tikslini mas galėjo būti toks - po elnių 
ir briedžių rujos (rugsėjo, arba rujos, mėnesi) skaičiuo
j ama trečioj i Mėnulio pilnatis, ir tada švenčiama žiemos 
saulėgriža. Norint sutalpinti sveiką skaičių Mėnulio pe-
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riodų Saulės metuose, kas keleri metai tekdavo pridėti 
papildomą tryliktą mėnesi. Tikriausiai jis buvo vadinamas 
"siekiu" arba "mažuoju ragu" [3]. Kada gi reikia pridėti 
papildomą mėnesi? Tuo tikslu, galimas daiktas, buvo stebi
mas Sietynas (Plejados). Prisiminkime, kaip dažnai jis 
minimas tautosakoje: mislėse, dainose. Etimologiškai šio 
žvaigždžių spiečiaus vardas siejasi su žemdirbyste; jo 
patekėjimas per ryto žarą skelbdavo sėjos metą . Tačiau 
taip galėjo būti tik mūsų eros pradžioje,- štai kokie 
archaiški yra lietuviški žvaigždynų pavadinimai! Mano
ma, kad siauro Mėnulio pjautuvo ar pilnaties pasikarto
j imai Sietyne per pavasario ar rudens lygiadienius reikš
davo keliamuosius metus [10]. Sie neeiliniai metai taip 
pat galėjo būti nustatomi stebint Aušrinės ar Vakarinės 
(Veneros) judėjimo dėsningumus. Įdomu pažymėti, kad 

planetos personifikacija lietuvių tautosakoje yra Marių 
mergelė [8, 113-185]. Tai labai dažnai sutinkama ste
buklinių pasakų veikėja. Kiti šių pasakų personažai
Jautis, 2irgas, Ragana, Saulys - galimas daiktas, iasme
nina žvaigždynus, kuriais keliauja Aušrinė. Tautosakos 
semantiniai tyrimai galėtų padėti rasti raktą baltų ka
lendorinės sistemos paslapčiai iminti. Papildomos me
džiagos tam turėtų duoti ir liaudies meno ornamentikos 
tyrimai. Cia ypač idomūs yra verpsčių ir prieverpsčių 
marginiai, kurių prasmė neabejotinai susijusi su pasaulio 
sandaros schema. Birutės kalno archeologinės medžiagos, 
deja, nepakanka šiam klausimui išspręsti; juk ne visos 
stulp avietės yra išlikusios. Net pasirinkti kuri iš varian
tų - planetos ar žvaigždyno - šiuo metu yra pernelyg 
rizikinga. Galima tik tarti, kad derinimo procedūros prak
tiniams matavimams Palangos alko statinyje galėjo būti 
naudojami stulpeliai Nr. 4 ir 5, taip pat kiti, buvę nuslin
kusioje pietvakarinėje aikštelės pusėje. Tad stulpelių 
rato visiškai atkurti neimanoma, kartu negalima pateik
ti ir išsamaus statinio veikimo algoritmo. Neišspręsta 
lieka ne tik kalendorių derinimo problema. Nežinome, 
i kokius sezonus lietuviai skirstė metus. Ar išties būdavo 
skiriami tik trys metų laikai - vasara, žiema, trumputis 
pavasaris,- kaip apie tai rašo S. Daukantas [5, 504]. 
Tolesni mūsų senojo kalendoriaus tyrimai turi būti komp
leksiniai, reikia pasitelkti ir tautosakos, liaudies meno, 
etnografijos, kalbotyros išvadas. Neabejotina viena
kalendoriui tobulinti reikėjo preciziškų matavimų, nau
dotis specialiais irenginiais, panašiais kaip ant Birutės 
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kalno. Palangos archeologiniams tyrimams tai suteikia 
ypatingą reikšmę. Alkų kalnai, skirtingai nuo piliakal
nių, archeologiškai dar mažai tyrinėti. O kaip tik juose 
tikėtina rasti pačios įdomiausios medžiagos dvasinei pra
eities kartų kultūrai pažinti. Neabejotina, kad tolesni ty
rimai atskleis daugiau panašių į Palangos ar Purmalių 
statinių. Analogiškas objektas iš akmenų galėjo būti Pla
telių ežero pusiasalyje, ap,valioje kalvoje šalia senosios 
gyvenvietės, vadintos Sventorkalniu. Įdomus įrenginys 
iš didžiųlių akmenų yra ant Stabinės kalvos Silalės raj.,
jo prasmės mįslė dar neįminta. Išliko žinių apie buvusią 
akmenų sistemą ant Gandingos alko kalno. Keletą akme
nų ratų ir kitokių sistemų Zemaitijoje aprašė praėjusio 
amžiaus etnografas L. Jucevičius [9, 81-84]. Beje, kai 
kurie jo duomenys buvo patvirtinti ir vėliau [2, 32]. Ne
atsitiktinai aptartos ios "observatorijos" egzistavimo lai
kas sutampa su krašto valstybingumo išsiplėtojimu. To
kiu metu kalendoriaus reikmė ypač išryškėja. Nustatyti 
duoklių rinkimo laiko tarpus, sušaukti vyrus iš didesnės 
teritorijos į karo žygius ar pilių statybą reikėjo tikslių 
terminų. Astronominės paskirties alkvietė patvirtina prie
laidą, kad Palangoje buvo miesto ir kartu didelio kulto 
centro užuomazgos. Astronomija būtina navigacijai. Tad 
dėsninga, kad pirmieji paleoastronominiai mūsų krašto 
paminklai randami kaip tik pajūrio žemėse, kuršių kraš
te, garsėjusiame puikiais Baltijos jūreiviais. Svarbu ir 
idealus jūros horizontas šviesulių laidai stebėti, ir pava
kariai pajūryje dažniau yra giedri. 

Taigi ant Birutės kalno alkvietėje žyniai pagal astro
nominius stebėjimus uždegdavo saulėgrįžos laužus, skelb
davo metą aukoti dievams, pradėti žemės ūkio darbus 
ar vykti į prekybines keliones, karo žygius. Toli išdrai
kydavo Baltijos vėjas laužo dūmus, kviesdamas į jūrą 
nuklydusius gentainių laivus grįžti į paskutiniąsias gam
tos jėgų garbinimo šventes. Legendos apie vaidilutę Bi
rutę, kaip ir krikščionių dvasininkijos čia viena po kitos 
statytos koplyčios, rodo vietovės išskirtinumą, ilgam iš
likusį liaudies atmintyje. Baltų genčių liaudies astrono
mija, kaip ir senasis pagoniškas gamtos jėgų kultas, po 
Lietuvos krikšto buvo pasmerkti užmarščiai. Tik dainose 
liaudis išsaugojo prisiminimus apie paleoastronominių 
metodų praktiką [7, 120]: 
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Oi an marių, an mėlynių 
Da saulalė stulpavojo, 
Da saul alė stulpavojo, 

Da an dzviej trijų stulpelių, 
Da an dzviej trijų stulpelių, 
An devynių strėlalių. 

A~ begalima glausčiau ir gražia~ nusakyti tai, ką ati
denge archeologų kastuvai alkvietėje ant Birutės kalno? 
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