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Užnemunės piliakalniai 

J. i\ltoniškiai. Kauno raj. 
2. ,'\niškis, Alytaus raj. 
3. Atesninkai, Alytaus raj. 
4. Bačkininkėliai, Prienų raj. 
5. Baltrušiai, Sakių raj. 
6. Bambininkai, Alytaus raj. 
7. Bendrės, Alytaus raj. 
8. Beržiniškė, Kapsuko raj. 
9. Buniškiai, Lazdijų raj. 

10. Burgaičiai-Sudargas, Pilia
kalnis, Sakių raj. 

II. Burgaičiai-Sudargas, Vor-
pilis, Sakių raj. 

12. Buteliūnai, Lazdijų raj. 
13. Būda-Andziuliai, Sakių raj. 
14. Būriškiai, Kapsuko raj. 
15. Cerniauskai, Lazdijų raj. 
16. Dabravolė, Vilkaviškio raj. 
17. Dapkiškiai, Vilkaviškio raj. 
18. Dirmiškės, .\lytaus raj. 
19. Drapaliai, Lazdijų raj. 
20. Druskininkėliai-Saltoniškės, 

Lazdijų raj. 
21. Dubravai, du piliakalniai, 

Kauno raj. 
22. Dulinčiškiai, SakiLĮ raj. 
23. Elveriškė, LazdijlĮ raj. 
24. Ežerėliai, LazdijlĮ raj. 
25. Giluičiai, Alytaus raj. 
26. Giraitė, LazdijlĮ raj. 
27. Graužiai, Lazdijų raj. 
28. Griešiai-Rūdupis, Kapsuko 

raj. 
29. Grinaičiai-Sudargas, Zyd-

kapiai, Sakių raj. 
30. Grinaičiai-Sudargas, Bal-

nakalnis, Sakių raj. 
31. Guogai-Piliuona, Kauno 

raj. 
32. Jadagoniai, Kauno raj. 
3:3. Joginiškiai, Sakių raj. 
:14. Jovaišiai, LazdijLĮ raj. 
35. Karalkrėslis, Vilkaviškio 

raj. 
36. Kaukai, Alytaus raj. 
37. Kaupiškiai, Vilkaviškio raj. 
:18. Kieliškas, Prienų raj. 
. 9. Klebiškis, Prienų raj. 
40. Klepai, Sakių raj. 
41. Krikštonys-Gudonys, Laz-

dijų raj. 
42. Kudirko Naumiestis, SakitĮ 

raj. 

43. Kukliai, Lazdijų raj. 
44. Kumelionys, Kapsuko raj. 
45. Kunigiškiai-Pajevonys, Vil-

kaviškio raj. 
46. Lakinskai, Kapsuko raj. 
47. Liškiava, Varėnos raj. 
48. Liucinavas, Kapsuko raj. 
49. Liudvinavas, Kapsuko raj. 
50. Mačiūnai, Prienų raj. 
51. Maišymai-Gumbeliai, Laz-

dijų raj. 
52. Margaravas-Dubiai, Kede-
___ riškės, Alytaus raj. 
53. Marvelė, Kauno raj. 

'š4. Maštaičiai-Norkfmai, akil} 
raj. 

55. Mečiūnai, Lazdijų raj. 
56. Menkupiai, Kapsuko raj. 

\..[l) Meškučiai-Kapsukas, Kap-
suko raj. 

58. Mikyčiai, Lazdijų raj. 
59. Mikytai, Sakių raj. 
60. Misiūnai, Sakių raj. 
61. Misviečiai, Vilkaviškio raj . 
62. Morkai, Sakių raj. 
63. Naujasodis, PriemĮ raj . 
64. Naujienėlė, Kapsuko raj. 
65. Navininkai, Kapsuko raj. 
66, 67. Norkūnai, Prienų raj. 
68. Obelija, Alytaus raj. 
69. Obelytė, Alytaus raj. 
70. 'Pabrasčiai, Prienų raj. 
71. Pačiudiškiai, Prienų raj. 
72. Padovinys, Kapsuko raj. 
73. Pagaršvys. PriemĮ raj. 
74. Pajiesys, Kauno raj. 
15. Pakalniškiai, Kauno raj . 
76. Palazdijai, Lazdijų raj. 
77. Paliūnai, Lazdijų raj. 
78. Panykiai, Sakių raj. 
79. Papėčiai, Alytaus raj. 
80. Papiliakalniai, Kapsuko 

raj. . .. . 
81. Paserninkal, LazdlJlĮ raj. 
82. PašIavantys, Prienų raj. 
83, 84. Pašventupys, PriemĮ raj. 
85. Paveisininkai, Lazdijų raj. 
86. Pavištytis, Vilkaviškio raj . 
87. Petroškai, Lazdijų raj. 
88. Piliakalniai, Vilkaviškio raj. 
89. Piliakalniai, Kapsuko raj. 
90. Piliūnai, Vilkaviškio raj. 
91. Pilviškiai, Vilkaviškio raj. 

92. Pypliai, Kauno raj. 
93. Plokščiai-Vaiguviškiai, Sa

kių raj. 
94. Prelomčiškė-Barčiai, Laz-

dijų raj. 
/gS. Prienai 
96. Prienlaukys, Prienų raj. 
97. Punios šilas-Vorupis, .\1)'-

ta us raj. 
98. Purviniai, Lazdijų raj. 
,9~ Radyščius, Varėnos raj. 
10'0. Radžiūnai, Alytaus raj. 
101. Ragaišiai, Vilkaviškio raj 
102. Rementiškiai-Sapalai, Vil-

kaviškio raj. 
103. Rudamina, LazdijLĮ raj. 
104. Rumbonys, Alyta\ls raj. 
IOS. Sabalėnai, Prienų raj. 
106. Samylai, Kauno raj. 
107. Stulgiai, SakilĮ raj. 
108. Sadžiūnai, Lazdijų raj. 
109. Sakališkiai, Kapsuko raj 
110. Sakiai, Vilkaviškio raj. 
Ill. Sėtijai, SakilĮ raj. 
112. Silbaliai, Vilkaviškio raj. 
113. Silvienai-Kubiliai, Sakių 

raj. 
114. Slavantai - Gegutė, Lazdijl) 

raj. 
llS. Sukiai, Vilkaviškio raj. 
116. Tarašiškiai, Kapsuko raj. 
117. Turčinai-Ročkai, Sakių raj 
118. Užubaliai, Alytaus raj. 
119. Odininkai, Lazdijų raj. 
120. Vainatrakis. Kauno raj. 
121. Vainiūnai, Lazdijų raj. 
122. Vaišvilai, Vilkaviškio raj. 
123. Varnupiai, Kapsuko raj. 
124. Verstaminai, 4 piliakalniai. 

Lazdijų raj. 
125. Viltrakiai, SakilĮ raj. 
126. Virbališkiai, Kauno raj. 
127. Vištyčio II Lauka , Vilka 

viškio raj. 
128. Zaramiškės, Alytaus raj. 
12 Zalioji, Kapsuko raj. 
130, -131. Zarijos, Prien~ raj. . 
132. Zemoji Panemune, Sak1l) 

raj. 
133. Ziegždriai, Kauno raj. 
134. Zilvia-Pupasodis, Tolkūnai. 

Alytaus raj. 
135. Zirgėnai, Vilkaviškio raj. 
136. Zuklijai, SakiLĮ raj. 
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Pratarmė 

Ne \'isose šalyse archeologiniai tyrinėjimai pradėti vien u metu. Ne · 
vienodos jie buvo apimties , skirtingi jų rezultatai. Nors Lietuvos archeo
loginiai paminklai tyrinėjami jau daugiau kaip 150 metų, tačiau kai ku
rie jos geografiniai rajonai, chronologiniai laikotarpiai , archeologini ų 
paminklų grupės ir rūšys nevienodai ištirti. Vienas iš tokių labiausiai 
šiuo atžvilgiu apleistų geografinių rajonų yra buvusi ir Užnemunė. 

Sistemingi archeologiniai Užnemunės tyrinėjimai pradėti' tik Tarybų 
\"al džios metais. Išspausdinta nemaža straipsnių ne vien Lietuvoje. Deja, 
iki šiol nebuvo išsamios monografij os, nagrinėjančios Užnemunės ar· 
chrolog inj laikotarpį. Knyga ir norima bent iš dalies užpildyti šią spragą · 

Užnemunės terminas gerai žinomas mūsų istorikams, archeologams, 
etnografams, kalbininkams ir kitl! moks lų a ts tova ms. Jį aptinkame be
\"eik visuose pokario metų istoriniuose leidiniuose: akademinėje "Lietu
\"os TSR istorijoje" (t. 1- 3, 1957- t965). ,. Lietuvos archeologijos bruo
t uose" ( 1961). "Lietuvių etnografijos bruožuose" (1964). B. Dund ulio 
knygoj e "Lietuvių kova dėl Zemaitijos ir Užnemunės XV amžiuje" (1960 ) 
ir kt. Skirstydami Lietuvą fizini a is geografiniais rajonais, mūsų geografai 
Užnemunę dažniau vadina pi etryčių sritimi, arba pietų Lietuva' . 

Teritorijos pa vadinimo klaus imas nėra toks paprastas, kaip iš pirmo 
žvi lgsnio gali atrodyti. Ji s atspindi ištisą istorinių įvykių raidos komp
leksą, ypač ribų ir etninės priklausomybės problemą. Tai rūpi įva iri ų 
istorijos šakų tyrinėtojams. 

Kurį laiką kraštas vadinta s (dažnai ir dabar vadinamas) Suvalkija . 
Pavadinimas atsirado maždaug XIX a. viduryje. J. Radziukynas, rašyda
mas apie š io krašto piliakalnius. taip pat vartojo Suvalkijos termin ą' . 
o J. Totoraitis3 - Suvalkijos Sūduvos. Kai kurie a utoriai jį vadino Sūdu 
va, Jotva-Sūduva ir kt. 

Sioje knygoje Užnemunės terminu suprantamas Lietu vos TSR fi zi
nis geog rafinis rajonas, o ne istorinė Užnemunės teritorija, dėl kurios 
Vytautas ir kiti feodalinės Lietuvos valdovai ilgai ginčijosi su kryžiuo
či ais, ir ne ta teritorija , kuri vadinama Jotva-Sūduva. Už nemune vadin a
me mažą pastarosios dalį, t. y. dabartinę pietvakarių Lietuvos TSR teri
tor iją kairiajame Nemuno krante. pietuose ir pi etvakariuose besiribojan
čią su BaltaruSijos TSR ir Lenkijos Liaudies Resp ublika , o vakaruose
su Kaliningrado sritimi. Parodant, jog š i teritorij a nedide lė , ją ga lima 
bfltų vadinti ir Sūduva , ir Lietuvos Už nemune. 

Nagrinėdami Lietuvos Užnemunės piliakalnius, minėsime ka i kurias 
problemas , susijusias ir su gretimomis kaimyninėmis teritorijomis, ypač 
su pagrindinėm is jotvingių žemėmis, kurių archeologiniai tyrinėjim ai 
pradėti gerokai anksčiau . 

1 2r. Lietuvos TSR fizinė geografija.- V.o 1958, t. 1; Basalykas A. Lietuvos TSR 
fiz inė geografija.- V., 1965. t. 2. 

2 Radzitlkynas J. Suvalkų rėdybos pilekaln iai su žemlapiu.- Varšuva , 1909. 
S Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istori ja.- K. 1938, d. I. 
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S\'arbiausi seniausios Lžnemunės istorijos šalt iniai yra archeologi
niai pami nklai , pirmiausia - gausūs piliakalniai. Jų čia priskaičiuojama 
apie 150. Tačiau ilgą laiką jie stūksoj o nepaliesti tyrinėtojo kastuvo. Kaip 
minėta, tik po Antrojo pasaulinio karo, jau tarybiniu laikotarpiu, Užne
munė sulaukė pirmųjų tyrinėtojų. Siuo metu ištirta 18 piliakalnių skir
tingose Užnemunės vietovėse. Sukaupta naujos, labai vertingos medžia
~os senajai Užnemunės istorijai pažinti. Juk kiekvienas piliakalnis
lai knyga apie seniausią Užnemunės laikotarPi, tik reikia mokėti ją skai
t"ti. 
- Darbo pagrindą sudaro skelbiama autoriaus tyrinėtų piliakalnių me

džiaga. Kai kurie kasinėti drauge su istorijos m. dr. R.egina Volkaite-Ku
likauskiene. Dali kasinėjo Lietuvos TSR. MA Istorijos instituto bendradar
bis Vytautas Daugudis, kurio tyrinėjimai panaudoti mažiau , tiek. kiel; 
leido galimybės ir darbo apimtis. Ta proga autorius norėtų pareikšti jam 
padėką už sutikimą leisti pasinaudoti kasinėtų piliakalnių ataskaitomis 
ir iliustracijomis. 

Autorius iškėlė sau kuklų uždavini - paskelbti naujausiai tyrinėtų pi
liaka lnių medžiagą ir kartu atskleisti kai kuriuos š ios žemės archyvo pus
la pius. Anksčiau, iki 1960 m., kasinetų piliakalnių (Bačkininkėlių, Guo
gų-Piliuonos, Ziegždrių) medžiaga spaudoje yra skelbta plačiau, todėl 
ji bus pasitelkiama tik palyginimui . Liškiavos piliakalnio medžiaga at
skirai nebus nagrinėjama, nes ligi š iol ji reikiamai nesutvarkyta. 

Darbas susideda iš geologinės regiono apžvalgos, tyrinėjimų istori
jos. bendros piliakalnių charakteristikos ir rastos medžiagos analizės . 
Pabaigoje bandoma pasisakyti dėl šiuos piliaka lnius palikusių gyvento
j ų etninio priklausomumo. Suprantama, tai tik pirmieji mėginimai api
bendrinti turimą medžiagą, būsimo didelio darbo pradžia. Galutinių iš
vadų nedaroma ir todėl, kad vadinamoji jotvingių problema dar tik ke
liama. 

Nuoširdžią padėką autorius reiškia istorijos m. dr. R.imut ei Jablons
kytei-R.imantienei, perž iūrėjus iai ši darbą ir davus iai vertingų patarimų. 
Be to, už pagalbą rengiant rankrašti spaudai reikėtų padėkoti lietu
vos TSR. istorijos katedros vedėjui doc. Vytautui Lesčiui, šios katedros 
doc. Jonui Dobrovolskiui, prof. Stasiui Lazutkai, as ist. Aleksejui Luchta
nui bei kitiems darbuotojams. 



Įvadas 

KRASTOVAlZDIS 

L'ž nemunėj e žmonių gyventa jau akmens amžiuje. Jų gyvenimo są· 
lygas lėmė gamtos, kra štovai zdž io ypatumai, yp ač kalvos, s lėniai , upės. 
ių krašto\'a izdž io elementų raid ą veikė nul edėjima s bei kiri \'ėIY\'ojo 

ledynmečio ir pol e dynmečio geologiniai procesai'. 
Užnemunės kraštovaizdis pradėjo formuoti s iš pietų pusės, kUr ii· 

gai - tūkstančius metų - l a ikėsi pask utinio ap l edėjimo pakraštys. Ledy
nui čia tirpstant, čia vėl didėjant, jo pakraštyje susikaupė platus ir aukš' 
tas ledyno pakraštinių darinių ruožas - dabartinė Sūduvos aukštuma. 
Joje vyrauja kalvotas, daubotas, ežeringas moreninis reljefas. 

Formuojantis Sūduvos moreninėms aukštumoms, į pietus plūdo tirps· 
tančių ledų vandens srautai, suklostę pietryčių Dainavos smė l ėtąją Iy· 
gumą, kuri vietomis įsiterpia ir į Užnemunę· 

Ledynas, sukrovęs Sūduvos aukštumą, traukėsi į šiau rę ir šia urės \'3. 

karus jau gerokai sup l onėjęs, palikdamas daug žemesnius pakraštinių 
darinių ruožus . Pabirę plačiose lygumose, dabar jie yra lyg vidinis mo· 
reninės aukšt umos šla ita s . Sio rajono paviršių ve i kė ir l edyninių vande· 
nų susitvenkimai , va dinamos ios prieledyninės marios. Jos nuskalavo, ap· 
lygino žemesnius moreninius kal vagūbrius , o į plačius tarpugūbrius pri· 
nešė limnoglacialin i ų nuosėdų, sudarė limnoglacialines lygumas. 

Paleidęs Alytaus, Balbie ri šk io, Silavoto, Pakuoni o apylinkes, ledynas 
dar ilgai buvo apglobęs žemiau s ią šiaurės vaka rų Užnemunės dalį. Ten 
plytėjo vadinamoji Nemuno žemupio ledyninė plaštaka, priekyje sukro· 
vusi Veiverių moren i nį ka l vagūbrį. 

Tirpsta nt Nemuno žemupio ledyninei pla štak ai, visą šią žemumą už· 
t vindė gilios prieledyninės marios, apnešė j ą nuosėdomis, kurios išlygino 
ledynini o reljefo nelygumus. Tik pa čiu ose Užnemunės š iaurės vakaruose, 
ties Sudargu, iš po sąnašų dangos kyšo nuskalautų moren ini ų kalvų \·ir· 
tinė. rodant i, kad ten buvo sus ilaikęs besitraukiančios ledyno plaštakos 
pakraštys . 

Traukdamasis į šiaurės vakarus, ledyno pakra štys ka rtu tempė ir prie. 
ledyn ines marias. kurios dėl to laipsniškai žemėjo. Jos paliko krantų 
žymes iš pradžių 102 m, paskui 80-85 m, 60 m ir galop - 40 m virš 
jūros lygi o. ! tas marias jau tekėjo senovinis Nemunas. Sešupė ir kitos 
upės. ti es buvusiomis žiotimis suploninusios smė l y nu s. Tra ukiantis m ao 
rių krantui , upės ilgėjo ir jų vagos toliau r a u sė buvusių prieledynini ų 
m ari ų dugną. Jos čia graužėsi gilyn, čia vingi avo į šonus, č i a užnešė 
įgilintus slėnius sąnašomis ir sudarė tera sas. 

Jose pirmiausia aleriodo atšilimo laikotarpiu ir kūrėsi pirmykščia i 
Paba lt ijo gyventojai. Upės, ypač Nemunas. įsigraužė bent 15-20 m že· 
mi au dabartinio lygio. Bet aleriodo pabaigoje ir vė l yvajame driase vėl 

1 Užnemunės, arba Sūduvos, ter itorijos kraštovaizdžio charakteristikai naudota si 
knyga: Basaly kas A. Lietuvos TSR fizinė geografija, t. 2. Autorius dėkoja prof. 
A. Basalykui. peržiūrėjusiam ir papildžiusiam ši knygos skyr ių . 
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prasidėjo gausus sąnašų klostymasis, slėniai buvo užpiIti apie 7-8 m 
a ukščiau dabartinio lygio, susidarė antrųjų terasų aikštelės. 

Pačioje ledynmečio pabaigoje Užnemunės upės dar kartą įsigraužė 
gilyn. Bet netrukus prasidėjo holocenas (poledyninis laikotarpis). klima· 
tas a!šilo, ėmė susidaryti dirvos, kai kur - pelkės, augti miškai. Spėja· 
ma, kad holoceno pradžioje vyravo šviesūs reti beržynai, vėliau juos pa· 
keitė plačialapių miškai, kurie ypač paplito ati ančio klimato periode. 
Dirvožemiams giliau išsiplovus, atsirado skurdesnių augimviečių ir pla · 
čia lapius pradėjo keisti eglės. Emė plisti mišrieji miškai , kurių mas)'yai 
išliko jau ir istoriniais laikais. 

I tūkstantmetyje pr. m. e. sausesnį subborealinį klimatą pakeitė drėg· 
nesnis subatlantinis. Dėl to kraštovaizdis vėl pakito. Pakilo gruntinių 
vandenų lygis. Tuo metu Kazlų Rūdos ir Smalin i nkų smėlynuose ėmė 
for muotis didelės pelkės'. Pakito ir dirvodara. Susidarė jau dabartinės 
augimvietės. Molingos lygumos apaugo lapu očiais su eglių priemaiša, 
labia u išplautose priemolių lygumose ėmė augti p l ačialapių ir eglių miš o 
kai, šlapesnėse augimvietėse - juodalksnynai, sausesniuose smėlynų 
plotuose paplito šilai, o drėgnesniuose - mi šriej i pušų bei eglių miškai'. 

Klimatui tapus drėgnesniam, pagausėjo upių, jos pasidarė va ndenin· 
gesnės . Tai buvo jau inlensyYesnės žemdirbystės laikotarpis. Ji s vėl mo· 
difikavo tolesnę kraštoyaizdžio plėtotę. 2emdirbystei tinkamuose molio 
ir priemolio plotuose buvo išnaikinti miškai. Dėl to pasikeitė vandens 
nuotėkio sąlygos, upių režimas, pelkėdaros ir dirvoda ros procesai'. 

Kraštovaizdis kito ne tik dėl gamtinių są lygų. Antai jau istoriniais 
la ikais, viduriniaisiais amžiais, lietuvių kOH! su kryžiuočiais laikotarpiu, 
da ugelis Gžnemunės sodybų ir dirbamų žemių buvo apleista. Padidėjo 
miškų plotai. Sitai žinoma iš daugelio rašytinių šalt inių. Svarbiausi iš 
ių : kryžiuočių kelių aprašymai. P. Dusburgo kronika ir 1559 m. G. Va· 
la\'ičiaus Lietuyo, girių aprašymas. XVI-XVII a. vyko vadinamoji L'ž
nemunės kolonizacija, ir kraštovaizdis dar kartą, nors ir nelabai, pakito. 
Plūstant gyventojams, kūrėsi naujos sodybos. žemdirbystei tinkami plo· 
ta i buvo plečiami kertant miškus. Juos kirto ir pramoniniais tikslais. Al· 
radus Ameriką ir sta igi ai padaugėjus aukso, Vakarų ir Vidurio Europoje 
XVI - XVII a. įvyko tikra kainų revoliucija. Vakaruose ėmė didėti javų, 
medienos, pelenų paklausa. Lietuvai. XVI a. turėjusiai daug girių, atsi· 
\'ėrė geros eksporto galimvbės . Prasidėjo neplaningas miško kirtim as, 
kas negalėio neturėti įtakos ir kraštovaizdžiui. 

Atsižvelgiant į kraštovaizdžio genezę ir i vėlesnę raidą, Užnemunės 
teritorija skirstoma i keturis fizinius geografinius rajonus. 

Visa šiaurės vakarų L:žnemunės dalis priklauso emuno žemupio Iy· 
gumos rajonui. Tai žemiausia (viduti ni ška i 40-60 m \'irš jūros lygio) 
ir lygiausia Užnemunės teritorija, kurios didesnę dalį, vadinamąjį Sakių 
mikrorajoną, užima limnoglacialinė lyguma su derlingais dulkėtų pri'e
smėlių velėniniais glėjiniais dirvožemiais. Rytiniame pakraštyje plyti 
Kazlų Rūdos mikrorajono smėlynai, kuriuos suplovė senovinis :--lemunas, 
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2 Basalykas A. Lietu\"os TSR iizinė geograiija. t. 2, p. 229-231. 
3 Ten pat, p. 232. 
4 Ten pat. 
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itekėjęs j 80 m lygio prieledynines marias. Didesnę šios senovinės '-Ie
muno deltos dali da bar užima Kazlų Rūdos giria. 

Vidurinė Už;,emu nės dalis priklauso "adin ama jam Nemuno vid urupio 
plynaukštės rajonui. Tai nea ukšt i ( 100- 120 m aukšč io) Veiverių, Igli au
kos . Silavoto-Išlaužo-Pakuonio bei kiti kalvagūbriai ir juos skiriantys 
platūs ta rpugūbriai, esantys 80-90 m virš jūros lygio. Kai kurie tarpu
gūbriai, prisipildę lim noglacialinių nuosėdų, ir sudaro molingas lim no
glacia lines lygumas (Jies ios, Peršėkės), o kituose plyti didelės pelkės 
(Zuvinto. Amalyos, Igliaukos palios) . Pelkes juosia nuskalauti moreni
niai kain gūbriai, kurių keterų ka lvose yra nemaža piliakalnių: Padovi
nio, Varnupių, Saka liškių, Kaukų ir kiti. Nedidelių ledyno liežuvių išgu
lėtas vietas rajono pietuose. prie Sūduvos moreninių aukštumų, žymi di
deli pelkėti duburiai (Obelijos, Metelio, Dusios, Rimiečio ežerai, Kirsnos 
upė ir kt.) '-

Toliau pietuose per visą Cžnemunę nutjsusi Sūduvos moreninė aukš 
tuma, priklausanti pietų Lietuyos aukštumos fiziniam geografiniam ra
jonui. Ta i aukščiausia Užnemunės da li s : prie Vištyčio - 285 m, o toliau, 
a rtėjant prie Nemuno, nusileidžia iki 170-180 m virš jūros lygio. Ją 
suda ro keli kvlio pavidalo morenini ai masyvai, suskaidyti dviejų gretimų 
ledyno liežuvių. Paminėtini Miroslavo, Verstaminų, Rudaminos, San
grūdos . Trakėnų. Vi štyč i o morenin iai masyvai, ku riuos skiria ledyn ų lie
tuvi ų išgulėtos dubumos. 

Sioje kah'otoje aukštuminėje Užnemunės da lyje, lengvose ir sausose 
din·ose. susidarė geros sąlygos anksti kurtis žmonėms. J oje nemaža pi
liakalnių - Vištyč i o, Kunigiškių, Mi sv i ečių, Sudargo, Rudaminos ir kitų'. 

Pati piet inė . mažiausia Užnemunės daliS , esanti j pietus nuo Vei s i ejų. 
priklauso pietryčių Da inavos smėlingosios lygu mos rajonui. Cia vyrau
ja banguotos ir kauburiuotos zandrų lygumos. supl autos iš gilių žvirgž
dų ir smėlių. kerta mos gilių rinų a rb a sausų klonių. Rinos daug kur iš
raižytos va izdingų ežerų: rinų atkarpomis teka Baltosios Ančios, Seiros, 
Avirės upeliai. Si Užnemunės dalis retai gyvenama, didesni jos pa,-ir
šiaus plotą užima Kapčiamiesčio miškai. Tolimoje praeityje, mezolite, čia 
buvo labai palankios sąlygos med žioti ir žvejoti. Todėl nenuostabu. kad 
iš to laikotarpio čia aptinkama pirmųjų Užnemun ės gyventojlĮ sodybų 
l ieka nų ir radinių. 

Piliakalniai atsirado daug vėl iau. bet jiems buvo panaudotas geolo
ginėje praeityje susiformavęs kraštovaizdis - kal\'os, esa nčios dažnia u
siai upių san takoj e ar upės vingyje. 

ARCHEOLOGINIŲ TYRINEJIMŲ APZVALGA 

Cžnemunės archeologini ų tyrinėjimų istorij ą galima suskirstyti i tri s 
pagrindinius etapus: tyrinėjim ai iki Didžiosios Spalio soc ialist inės revo
liucijos. bu ržuazijos valdymo laikotarpiu ir tyri nėjim ai Tarybu valdžios 
metai s. -

5 Ten pat, 251-252. 
5 Zr . pjliakalnių paplitimo žemėlaPi. 
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Tyrinėjimai iki Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos. Užnemu
nės piliakalniais susidomėta XIX a. antrojoje pusėje. Spaudoje pasiro
dydavo Užnemunės piliakalnių kraštotyrinių aprašymų. Jie skatino do
mėtis istorija, saugoti ir globoti archeologinius paminklus. Iš tokių ko
respondencijų žinome apie to meto paminklo būklę, dabar jau baigian
čius nykti žmonių pasakojimus bei padavimus. 

Pirmieji tokie Užnemunės piliakalnių populiarintojai, tam tikra pras
me ir tyrinėtojai buvo A. Polujanskis, A. Budzinskis, A. Osipovičius ir 
Z. Gliogeris. A. Poluj anskis ir A. Budzinskis aprašė nemaža piliakalnių 
buv. Augustavo, Lomžos, Gardino ir Suvalkų gubernijose7. A. Osipovičius 
yra laikomas piliakalnių inventorinimo pradininkus. Skaitydami jo pa
skel btus piliakalnių aprašymus, matome, kaip per šimtmeti pakito jų 
būklė, išvaizda. Siaip didesnės mokslinės vertės jie neturi. 

Apie vieną kitą Užnemunės piliakalni sužinome ir iš J. Basanaviči aus 
darbo apie Lietuvos pilis9. Tai pirmoji lietuviškai parašyta studija apie 
piliakalnius. J. Basanavičius joje plačiai aiškino piliakalnių paskirti, jų 
reikšmę istorijos mokslui ; vadovaudamasis rašytiniais šaltiniais, bandė 
juos klasifikuoti. Savo išvadas jis mėgino sieti su rašytiniuose šaltiniu()
se aptiktais ivykiais ar kai kurių kunigaikščilĮ vardais. Tači au tai darbas 
ne vien apie Užnemunės piliakalnius. Daugiau dėmesio J. Basanavičius 
skyrė, kaip pats rašė , "žymesniosioms lietuvių pilims". 

Si J. Basanavičiaus studija labai svarbi mūsų krašto istorijapo. XIX a. 
pabaigoje ji ugdė skaitytojų domėjimąsi piliakalniais, aiškino jų reikšmę 
tau tos istorijai, skatino skaitytojus imtis kraštotyros darbo. 

XIX a. pabaigoje Lietuvos archeologinius paminklus tyrinėjo ir F. 
Pokrovskis. Jo sudarytuose ir išleistuose archeologiniuose žemėlapiuose 
pažymėti ir kai kurie Užnemunės piliakalniai. Apie Lietuvos piliakalnius 
Jungtinių Amerikos Valstijų spaudoje 1898 m. žinių paskelbė Dzūkas l l 

Daugiau apie piliakalnius rašo šio amžiaus pradžios autoriai. 1863-
1864 m. sukilimo dalyvis Seinų ir Suvalkų mokyklų mokytojas J. Radz iu-

7 Po/uj6nski A. Wędr6wki po gubernii Augustowskiej w celu nauko\\'ym odbyte. 
Warszawa, 1859; Budzitiski A. Poszukiwania archeologiczne w b. gubernii Augustows
kiej.- In: Biblioteka Warszawska. Warszawa, 1871 , t. I, p. 203-243; To palies. Kores
pondencja z Lomzy w przedmiocie wykopalisk przedhistorycznych.- In : Przegląd bi
bliografii archeologicznej. Warszawa, 1882, t. 3, p. 274-277; To palies. ApxeoJ1orHųecKHe 
p03blcKaHIIH s rpOJ\HeRcKoH, 6blswell AsrycToscKOH HblHe CyeaJ1KCKOH 11 JIoM)KeHCKOH ry6. 
s nepll0J\ OT 1857-1869 rr. - B KH.: naMHTHaH KHH)KKa CysaJ1KCKOH ry6. Ha 1875 r., 
c. 81-95 H Ha 1887 r., C 21~24; BeJ\oMocTII CysaJ1KCKOH ry6., 1872 r., N. 35 11 36 11 Ap. 

, Kamitiski A. Materialy do bibliografii archeologicznej Jaėwiezy od I do XIII w.
Material y Starozytne. Warszawa, 1956, t. I , p. 198; Osipowicz A. Pobiezny rzut oka na 
niekt6re zamczyska i tw. g6ry sypane w okolicach Suwa!k.- Tygodnik Ilustrowany. 
Warszawa, 1867, t. 15, Nr. 384, p. 55-58 ir Nr. 385. p. 63-66 ir kt.; G/oger Z. Doli · 
narni rzek. Opisy podr6iy wzdlui Niemna i Wis!y. Bugu i Biebrzy.- Warszawa, 1903. 

' Basanavičius I. Apie senovės Lietuvos pilis.- Kn.: Rinktiniai ra štai. V., 1970, 
p. 55-101. 

10 P.ats J. Basanavičius nurodo, kad darbas "buvo spausdintas 1881 m . .. Lietuviš· 
koje Ceitungoje", 1883-1884 m ... Aušroje" ir net Amerikos lietuvių laikraštyje .. lie
tuva". Si jo studija išleista ir atskirai. 

11 nOl<po8cl<url <1>. B. ApxeoJ1orHųecKaH KapTa rpOJ\HeHcKof' ry6epHIIII; To paties. Ap-
Xe0J10rHųeCKa" KapTa KoseHcKoH ry6epHHII : Dzūkas . Lietuvos piliaka lniai .- Vienybė Lie-
tuvninkų, 1898, Nr. 15 ir 17 (JAV lietuvių savaitraštis, ėjęs 1886-1920 m.l . 
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kynas 1909 m. Varšuvoje išspausdino li etuvių kalba k nygelę, pa,·adintą 
.. Suvalkų rėdybos pilekalniai·· 12. Jis aiškino piliakalnių reikšmę , apra šė 
jų išsidėstymą, išvaizdą, dydi, būklę, paskirtį. Plačiau apžvelgė 36 pili a 
ka ln ius. pažymėjo jų vielą knygelės gale pr i dėtame žemėlapyje. J. Ra
dziukyną rašyti apie piliakalnius, be abejo, paska t ino A. Osipovičiaus ir 
J. Basanavičiaus stra ipsniai. J. Radziukyno darbas svarbus dėl to, kad 
daugelį a prašy tų piliakalni ų jis pats lankė, rinko duomenis apie juos. 
Caro policija už t ai ii net du kartus buvo suėmus i ir t ard ė . 

J. Radziukyno darbą ap ie Užnemunės piliakalnius cita,·o ne vienas 
iš vėlesnių autorių. Tai tarsi pirmas savoti škas vadovas po tuo metu ži 
nomus Užnemunės piliakalnius. 

Ka i kurių piliak alnių aprašymų galima rasti T. Narbuto ,·eikaluose, 
kituose kolektyviniuose to meto leidiniuose, pavyzdžiui, knygoje .. Vysla '· 
( .. Wisla"), .. Geogra fijos žodyne" ( .. Slownik geograficzny"), to meto pe
rio~ikoje. Didesnės mokslinės vertės tokie aprašymai neturi. 

Tyrinėjimai buržuazijos valdymo laikotarpiu. Buržuazijos ,-aldymo 
metais gana daug apie į,·airius piliakalnius rašyta per iodinėje spaudo
je". DuomemĮ apie Užnemunės piliakalnius taip pat gal ima rasti 1920-
1940 m. periodikoje: di enraščiuose ar savaitraščiuose .. Lietuva", .. Li etu· 
vos aidas", .. Diena ", .. Rytas" ... Lietuvos ž inios" ir kituose. Bene didž iau
sias st raipsnis apie piliakalnius ėjo per kelis dienraščio ,. Rytas" nume
rius". Jo autorius - P. Rinkev ičius. Straipsnyje aprašyta maždaug 80 
pili aka lnių , bu\'usitĮ Jiezno, Alytaus, Daugų, Varėnos, Nedingės, Miros
lavo, Seirij ų ir kituose va l sčiuose. P. Rinkevič iu s, kaip ir ankstesni au
toriai, aprašė tik piliakalnių išorines žymes, įdėjo pasakojimus bei pa
davimus. P . Rinkevičiaus , J . Radziukyno bei k itų to meto autorių pilia
kalnilĮ aprašymuose ap žvelgia mi tik žinomiausi piliakalniai - Punios, 
Ru daminos, Alytaus, Rumbonių ir ki t i. 

1938 m. Alytaus mokyklų inspektorius J . Miški ni s surinko nemaža 
duomenų apie Alytaus apskrities piliakalnius. J o parašytą mašinraštį 
įsigijo buvęs Vytauto Didžioj o Kultūros mu ziejus (Kauno M. K. Ciurlio
nio dailės muziejus). J. Radziukynas ir P. Rinkevičiu s patys lankė daugel į 
aprašytų pili akal nių, o J . Miškini s, atrodo, bus nusirašęs jų medžiagą". 

Didesnį straipsnį apie Liškiavos piliakalnį 1934 m. paskelbė E. Snei 
deris laikraštyje .. Diena" ir kraštotyros žu rnal e .. Gimtasai kraštas"". 
Cia pateikiami pasakojimai ir padavimai apie piliaka ln į, nurodoma. kad 
T. Narbutas ii s iejo su rašytiniuose šalt iniuose minim u Naujapiliu 17 . 

12 Apie J. Radziukyno darbus plačiau rašyta dienraštyje ,.Lietuva" (1925, lapkri
čio 13, Nr. 256 (2052)) ir kt. 

13 Lieluva, 1921. l apk rič i o 8. Nr. 251: 1923. Nr. 92: 1924. Nr. 96: 1925. Nr. 98-99: 
P. Tarascnkos straipsnis .. Suvalkijos seno\"ė u išspausdintas 1926 m. Nr. 256. 25i ir kt 
Didesni~ straipsnis apie Sūduvos piliakalnius buvo idėtas ,.Lietuvoje" (1926, Nr. 204) 

.. Rylas. 1931, rugpjūčio 27, Nr. 192 (2258); 1932. rugsėjo 5, Nr. 18 (2460): 1933. 
spalio II , Nr. 117 (2964) ir kt. 

15 J. Miškinio darbo nuoraša turi ir šio darbo autorius. 
18 Diena, 1934, rugsėjo mėn .: Gimtasai kraštas. 1934. Nr. 3-4, p. 167-172. 

. 17 Zr. apie Rudaminos piliakalnį p. 48 (T. Narbuto žinios apie Užnemunės piliakal· 
niUS labai fragmentiškos, todėl jų nenagrinėsime). 
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J. Mickevičiaus straipsnyje .. Panemunio pilys XV I š." yra šiek tiek 
ž inių apie mažiau literatūroje nagrinėlus Sudargo piliakalnius ". Apie 
Lžnemunės piliakalnius užsimenama ir J. Totoraičio veikale .. Sūduvos 
Suvalkijos istorija" ". 

Platesni abėcėlini piliakalnių sąrašą pateikė P. Tarasenka savo kny
goje .. Lietuvos archeologijos medžiaga" (1928). Nurodydamas vieto\"ę 
( valsčių ir apskriti), kur yra piliakalnis, autorius pamini ir šaltini, kuriuo 
rėmėsi. Plačiau archeologiniai paminklai čia nenagrinėjami. Knygos pa
baigoje duotas literatūros sąrašas. Specialiai Užnemunės piliakalnius P. 
Tarasenka tyrė Tarybų valdžios metais. Apie tai kalbama toliau. 

Paminėjome tik s"arbesnius autorius bei jų darbus. Bet ir iš to, kas 
pasakyta, aišku, kad visi, kas yra rašę apie Užnemunės piliakalnius iki 
1940 m., nurodė tik išorines jų žymes. Archeologinių kasinėjimų niekas 
nevykdė. Vienintelis mums žinomas 1918 m. tyrinėtas Rudaminos, Laz 
dijų raj., piliakalnis buvo kasinėtas 3 dienas. Radiniai demonstruoti pa 
rodoje Seinuose'o 

Yra žinių, kad ir J. Basanavi či us š iek tiek kasinėjo Piliaka lnių kaimo, 
Yilka\"iškio raj., piliakalni. Apie tai prisiminė vietos gyventojai 1961 m., 
ka i šis piliakalnis buvo vėl tyr inėjama s. Tai rodo ir kai kurie Lietuvos 
TSR istorijos ir etnografijos muziejuje saugomi šio piliakalnio radiniai, 
patekę čia iš bu\"usios Lietuvių mokslo draugijos rinkinių. 

Sistemingai tyrinėti Užnemunės piliakalnius pradėta tik po Didžioj o 
Tėvynės karo, maždaug nuo 1953 metų. 

Tyrinėjimai Tarybų valdžios metais. Užnemunės piliakalnių intensy
\'ūs archeologiniai kasinėjimai vyko 1953-1971 metais. Tyrinėjo trys 
pagrindinės istaigos: Lietu\"os TSR Mokslų Akademijos Istorij os institu 
tas. Vilniaus Darbo raudonosios vėliavos ir Tautų draugystės ordi nų 
valstybinis Y. Kapsuko universitetas ir Kauno valstybini s istorijos mu
ziejus. 

Tyrinėti inirūs archeologiniai paminklai, ir Užnemunė šiandien yra 
gana gerai archeologams pažistamas kraštas. 

Suprantama, prieš archeologinius kasinėj imus pirmiausia reikėjo \"ie· 
toje susipažinti su Užnemunės paminklais, juos suregistruoti. Tuo tiks
Iu buvo organizuotos kelios archeologinės žvalgomosios eksped icijos, 
naudotasi literatūroje skelbtomis žiniomis ir Kultūros paminklų apsau
gos valdyboje esančiomis kartotekomis bei aprašymais. Svarbiausios ar
cheologinės žvalgomosios ekspedicijos Užnemunėje buvo organizuotos 
1953, 1954 ir 1962 bei 1965 metais". J ose dalyvavo mūsų archeo logijos 
veteranas P. Tarasenka . Lietuvos TSR MA Istorijos instituto bendradar
biai A. Tautavičius. V. Daugudis, A. Merkevičius, V. Urbanavičius bei ki
l! archeologai, taip pat šio darbo autorius. 1953 ir 1954 m. ekspedicijoms 
jis ir vadovavo. Vėlesnėms va dovavo A. Tautav ičius. P er ekspedicijas 

" Gimtasai kraštas, 1937, Nr. 2- 4 (14- 16). p. 103-104. 
19 Totoraitis .1. Sūduvos Su\'alkijos istorija. d. L 
:2, Dab;]rtis. 1918. Nr. 152. 
.1 Lietu\'05 TSR .\\okshĮ Akademijos darbai (toliau - 1\\J-\D ,I-\), ... \, t. 2(15), 196.3, 

p. 285-286: t. 3(22), 1966, p. 205. 
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bei ki tomis progomis buvo renkami duomenys apie visus archeologinius 
paminklus, tačiau daugiausia dėmesio skirta piliakalniams. Paaiškėjo, 
kad Užnemunėje jų gana daug, o laidojimo paminklai dažniausiai su
naikinti. 

Piliakalniai buvo aprašyti, nufotografuoti, daugelio jų sudaryti pla
nelia i, s urinkta paviršiuje prie jų buvusiose sodybv ietėse rasta medžia
ga, surašyti pasakojimai, padavimai bei kiti duomenys. Domėtasi taip 
pat stovyklavietėmis, kapinynais, pilkapynais ir net pavienių dirbinių ra
dimo vietomi s. Per eksped icijas s ukaupta archeologinė medžiaga per
duota Lietu\'os TSR istorijos ir etnografijos muziejui, aprašomoji me
džiaga, brėžini ai, fotonegatyvai - Lietuvos TSR Mokslų Akademijos i s
torijos instituto Archeologijos skyriaus a rchyvui. 

Remdamasis ekspedicijų medžiaga. P . Tarasenka lenkų archeologinė
je literatūroje paskelbė straipsnį. kuriame suklasifikavo Užnemunės pi
liakalnius". Juos (jo apskaičiavimu. iš \'iso 135) skyrė į dvi pagrindines 
grupes: piliakalnius. įrengtus iki feodalinio laikotarpio, ir feodalizmo lai
kotarpio piliakalnius. Tai pirmasis Užnemunės piliakalnių klasifikavi
mas pagal chronologiją. Darbe yra ir jų paplitimo žemėl apis. 

Kai kuriuos šių ekspedicijų duomenis P. Tarasenka panaudojo savo 
teiginiams i1iustruoti ir platesnėje studijoje apie Lietuvos piliakalnius. 
Sakysim, Piliakalnių k, Rudaminos. Pyplių ir Pakalniškių piliakalnius 
jis skyrė kovų su vokiečių riteriais laikotarpiui"- Specialiai Užnemunės 
pili akalnių jis nenagrinėjo. Apie juos P. Tarasenka buvo parengęs ir pla
tesnį darbą, kuris, deja, nepasirodė. 

2valgomųjų ekspedicijų rezultatus trump ai nušvietė ir A. Merke\'i či us 
sa\'o pranešimo, skaityto archeologų ataskaitinėje konferencijoje, tezė
se". Jis čia dispona\'o daug didesniu piliakalnių ska ičiumi negu iki jo 
rašę archeol ogai. A .. \1erkevi čius Cžnemunėje priskaičia\'o 150 piliakal· 
nių. Iš jų skyrė 90 neabejotinų piliakalnių ir 60 kalnų, kurie dabar jau 
neturi piliakalniams būdingų požymių, bet kitados galėję būti piliakal
niais. Vadinasi, čia pirmą kartą pateikiama istorinė Užnemunės piliakal· 
nių statistika. A. Merkevičius laikėsi tokios pačios chronologijos kai p ir 
P. Tarasenka. Jis nagrinėjo Užnemunės piliakalniuose aptinkamą kera · 
miką. Archeologinius paminklus A. Merkevičius yra plačiai populia rinęs 
.,Svyturio" žu rnale ir kituose leidiniuose's Pažymėtinas jo darbas. iš
spausdintas Baltarusijos TSR archeologinėje literatūroje . Cia jis pateikė 
tuo metu turėtus duomenis apie Užnemunės piliakalnius ir trumpai pra
nešė apie Piliakalnių k, Vilkaviškio raj ., 1961 m. piliakalnio tyrinėji-

22 Tarasenka P. Grodzisko w luku .srodkowego Niemna na Litwie.- Rocznik Olsz· 
tyliski. Olszlyn, 1959, t. 2, p. 221-226 (reziumė rusų k.). 

23 Tarasenka P. Lietu\'os piliakalniai.- V" 1956, p. 70-86. 
:!4 .\1epKeBllŲloc A. f OPO.lH1ll3 3aHeMaHbH no .laRHblM apxeonorHŲecKHx pa3Be,a.oK RD

C.lellHIfX JleT. - MarepH3JIbl K OTąeTHoii KOH<j>epeHŲHH apxeoJlOrHąecKllx Ii 3'J'HOrpacĮHftlecKHx 
~KCne,1I,HUllil 1964-1965 rr. (toliau - M.2TepH3.!JbI K QTqeTHoil KOHŲlepeHUHH ... ). BHJIbHlOC, 
1966. c. 14-17. 

25 Svylurys, 1964, Nr. 8: 1966, Nr. 9 ir 13: 1967, Nr. 14: Komjaunimo tiesa. 1965. 
ru gsėjo 5 ir kt. 
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mus". A. Merkevičius rase apie Norkūnų piliakalnių ty rin ėjimu s ir inior
mavo visuomenę apie svarb iausius darbo rezultatus". 

Surinkus archeologinių paminklų žvalgymo medžiagą, buvo galima 
pradėti planingus Užnemunės archeologinius tyrinėjimus. Pirmasis cta
pas - tyrinėjimai, sus iję su Kauno hidroelektrinės statyba. Tuo tiksl u 
1953-1957 m. kasinėti piliakalniai kairiajame ir dešiniajame Nemuno 
krante: Bačkininkėliai, Prienų raj", Ziegždriai, Kauno raj", ir Piliuo
na-Guogai, Kauno rajone'o. Dešiniajame Nemuno krante tyrinėti 00-
vainonių ir R.umšiškių piliakalniai3l . Tuo pat mclu kasinėta nemaža ir 
seno\"in itĮ gyvenviečių, stovyklaviečių, kapinynų bei pilkapynų. Archeo
loginius paminklus Kauno hidroelektrinės rajone tyrinėjo R.. Volkaitė-Ku
likauskienė, O. Navickaitė-Kuncienė, E. Butėnienė, A. Tautavičius ir kit i. 
Sukaupta medžiaga paskelbta spaudoje3', todėl šiame darbe jie nebus 
nagrinėjami. 

Antrasis Užnemunės piliakalnių tyrinėjimų etapas prasidėjo 1961 me
lais. _-\rcheologinių kasinėjimų čia imtasi todėl, kad iš šio krašto turėta 
tik atskirų, tiesa, labai idomių daugiausia akmens ir iš dalies - žalva
rio bei geležies amžiaus radi ni ų33. Sistemingai tyrinėtų paminklų nebu
vo, todėl labai trūko duomenų Užnemunės archeologinei praeičiai nu
šviesti, rengiant tokius kapitalinius veikalus, kaip ,.Lietuvos TSR. isto
rija" ( 1957 ml) ar "Lietuvos archeologijos bruožai" (1961 m.). 

Kita vertus, tirti Užnemunės piliakalnius kiek pa skatino ir kaimyninės 
Lenkijos archeologų darbai Suvalkų srityje. Tyrinėjant buvusias pagrin
dines jotvingių teritorijas Juodosios Ančios upės baseine. iški lo daug 
svarbių klausimų, ypač dėl jotvingių gyventos teritorijos šiaurinių rib ų 
Sias problemas buvo galima išspręsti tik ištyrus ir Lietuvos Užnemunės 
archeologinius paminklus. Tuo tikslu 1956 m. i Vilnių bu\'o atvykęs len
kų archeologas Jež is Antonevičius (Antoniewicz), kuri s kreipės i I' Moks
lt] Akademijos Istorijos institutą, prašydamas orga ni zuoti archeo oginius 
tyrinėj imu s Lietuvos Užnemunėje. Ji s bu\-o kompleksinės Suvalkų srities 
archeologinių paminklų tyrimo ekspedicijos vadovas. Sj darbą rėmė ir 
padėjo organizuoti Lenkų mokslo draugija Balstog-ėj e, Balstogės. Olš!y
no ir Varšuvos muziejai, taip pa! Bals!ogės medicinos akademija ir Var-

:0 MepKe8111l1oc A. H CCJJe.lOB:lIllI51 rOp0.111111 3aHe" JHhR - .\\ aTepIIJ.'1hl I\OIl<!>epeHUlm 
MQJlOl1blX yųellblx 6eJJ op yccIlII II np1l6aJlTfII\II. ,\'\IIHCI\ . 1963. c. 73- 79. 

:!7 ,\lferkevičius A. Archeologin iai radiniai ;"\orkūnuose.- Komjaunimo tiesa, 196'>, 
rugsėio 5. 

7s Navickaitė O. Bačkininkėlių piliakalnis.- Iš lietu\' iu kultūros istorijos (toliau-
ILKI) . \I .. 1959. l. 2. p. 103- 118. -

~~ Petrauskaitė D. Ziegžd rių piliakalnis.-lLKI. t, 2. p. 11 9- 124. 
30 Navickailė O. Guogų-Piliuonos piliakalnis.- MAD,A, l. I (6) , 1959. p. 89-101. 
31 Zr. Lietuvos archeologijos bruožai (toliau - LAB).- V., 1961. p. 156: Voikaite-

Kulikauskienė R. Miniatiūriniu piliakalnių Lietuvoje klausimu.-lLKI, t. 2. p. 131 , 135 
ir kt. . 

~Z TaYTQ81llflOC A. ApxeoJlOrltQCCKHC IICCJle.1l0B3H1I H IlHCTHTyra HCTOPIfH AH JhITOB. 
CKOi! CCP B 1948-1967 rr. - 20 JJeT. ApXeOJlOrHlJCCK"e II 3THOrpa(Į)Hl(Cn:lle 3KCne,ilIfUHH 
III1CnlTYTa UCTOPII" AH JlIIToBcKOrl CCP (1948-1967). BH.lbHIOC, 1968. c. 5-16 H .lp . 

sa 2ilif1skas J. Akmens periodo (mezolithicum-neolithicum) žmogus Zemailijoj ir Su
valkijoj, jo kilmė ir jojo ainiai.- 1(., 1931. 
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šuvos uni\'ersiteto a ntropologij os kabinetas. Ekspedicijoj e dalyva\o ar
cheologai J. J askanis, D. Jas kan is, J. Okuli č ius, M. Kači nskis, V. Zem
linska-Odojova_ Eks pedicij os antropologinę medžiagą apdorojo ižymus 
lenkų antropologas T. Dzeržykrai- Roga lskis. Lingvistines problemas 
sprendė kalbininkai ska ndin a\'aS Knutas Falkas ir buvęs Vilniaus univer
siteto profesorius J . Ot rembskis. Ekspedicija išty rė daug sodybviečių , 
pi liakalnių, kapinynų ir pilkapynų. Paminklų tyrinėjimo medžiaga plač i ai 
skelbta leidiniuose: "Wiadomosci Archcologiczne", "Rocz nik Olsztynski" , 
"Rocznik Bialos tocki", .. Ada Baltico-Slavica " ir kituose . Pradėti Užne
munės piliakalnių bei k it ų archeologinių paminklų tyrinėjimai tęsiami ir 
dabar. 

Pirmas is autor ia us 1961 m. tyrinėtas pi liakalni s buvo Piliakalni ų k., 
Vilkaviškio rajone". Vėliau kasi nėj imai buvo planuojami pagal chrono
logini ir geografini princip ą. Numatyta tirti ivairių tiplĮ skirt ing ų la iko
tarpių ir ivairių Užnemunės geografinių dalių piliakalnius_ 1962 m. kasi 
nėtas Paveisininkų , Lazdijų raj .. p i'li aka lnis ir prie jo buvusi sodybvietė, 
1963-1964 m. - Kunigišk i ų -Paj evonio, Vilkaviškio raj., piliakalnis ir 
sodybvietės, 1965 m. - Ru da m inos. Laz dijLĮ raj ., 1967- 1969 m. Obel\'
tės-KaukLį , Alytaus raj., 1970 m. - trys Sudargo, Sakių ra j ., pili aka l
niai ir 1971 m. - Varnupių, Kapsuko raj. , piliakalnis . Be to, Užnemunės 
pi liakalnius tyrinėjo ir archeologas V. Daugudis. 1964- 1965 m. jis ka
sinėjo du Norkūnų, Prienų raj., piliakalnius, o 1968 m. - Kumelionių 
ir ,\1ešku č ių piliakalnius Kapsuko rajone. Iki 1972 m. Užnemunėje iš tirta 
15 piliakalnių, be to, dar trys ( Bačkininkėlių, Guogų-Piliuonos ir Ziegž
drių ) Kauno hidroelektrinės rajone. 

1958 m. kas inėta atvira gyvenvietė Balkasodyje Alytaus rajone. l ki 
tol archeologams ji buvo visiškai nežinoma. Tyrin ėjo Alytaus kraštotyros 
muziejus; vadovavo archeologė E. Butėnienė35. 1969 m. panaši gy\envie
tė kasinėta prie Rumbonių piliaka lni o. Ją tyrinėjo Trakų muziejaus dar
buotOja D. Andrašiūnaitė ir Alytaus kraštotyros muziejaus direktorius 
A. Lizdenis". Paskelbta trumpa ataskaitėlė3' . 

Apie tyrinėtus piliakalnius nemažai yra rašęs autorius. 1965 m. žur
nale "Mokslas ir gyvenimas" visuomenė buvo supažindinta su Pa veis i
ninkų, Kunigiškių-Pajevonio ir Piliakalnių k. piliakalniais. Straipsnyje 
atskleist i kiekvi eno piliakalnio būdingieji bruožai, nurodyta chronologija 
bei idėtos idomesnių radinių iliustracijos3 •. 

Apie minėtus piliakalnius autorius plačiau rašė Tarybų Estijos spau 
doje rusų kalba, pridėdamas š iek tiek ž inių ir apie Norkūnų bei Rudami-

34 1961 m. Piliakalnių kaimas priklausė Kalvarijos rajonui. 
35 Med žiaga yra Alytaus kraštotyros muziejuje (toliau - AKM). Zr. LAB, p. 157. 
36 Medžiaga yra AK.M ; And,ašiūnaitė D. Rurnbonių piliakalnio Alytaus raj. gyven· 

vietės kasinėjimai 1969 metais.- Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjim ai Lietuvoje 
(toliau - AETL) 1958 ir 1959 m. V .. 1970, p. 22-24. 

37 Andrašiūnajfė D . Rumbonių piliakalnio Alytaus raj. gyvenvietės kasinėj im ai 
1959 metais. p. 22-24. 

38 Kulikauskas P. Jotvingių pėdsakais.- Mokslas ir gyvenimas, 1965, Nr. 3. p. 
30-32. 
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nos piliakalnius". Panaši informacija išspausdinta ir Baltarusijos TSg 
archeologinėje literatūroj e'o 

1968 m. apie Paveisininkų, Kunigiškių-Pajevonio ir Piliakalnių k. pi
liakalnius autorius paskelbė Lenkijos archeologinėje literatūroje išsam ų 
gausiai iliustruotą straipsni rusų kalba ir suteikė galimybę platiesiem5 
a rcheologų sluoksniams susipažinti su Užnemunės piliakalnių tyrinėj i
mais. Straipsnyje, be kita ko, gvildenamas ir etni nės priklausomybės 
klausimas'l 

Leidinyje "Acta Baltico-Slavica" autorius gana plačiai apžvelgė 
1955-1961 m. Lietuvos archeologinius tyrinėjimus . Straipsnis išspaus · 
dintas l enkų kalba su angliška reziume". Cia informuojama ir apie 
1961 m. tyrinėtą Piliakalnių k. piliakalni. Siame leidinyje drauge su estų 
paleozoologu I(. Paveriu autorius rašė apie Lietuvos piliakalniuose rastus 
gyvu Ii lĮ kaulus. Jame, be kitų, minimas ir Bačkininkėlių piliakalnis". 

Leidinyje, skirtame Estijos TSR žymiausiam archeologui H. Morai 
atminti, rusų ka lba paskelbtame autoriaus stra ipsnyje" pateikta infor
macija apie 1967- 1968 m. Lietuvoje tyrinėtus piliakalnius. Cia trumpai 
paminėti svarbiausi Kumelionių, Meškučių, Kaukų ir Obelytės piliakal
nių duomenys. Straipsnis iliustruotas. yra reziumės estų ir vok iečių 
kalba. 

Apie Paveisininkų piliakalni platesnis straipsnis 1970 m. išspausdin
ta s lietuvių kalba su rusiška reziume Lietuvos TSR aukštųjų mokykl ų 
mokslo darbuose "Istorija". Jame išsamiai išnagrinėti šio piliakalnio ra· 
diniai. chronologija, paskirtis''. Apie Piliakalnių k. piliakalni autorius 
rašė šio leidinio XII tome. o apie Rudaminos piliakalni - XIII tomo ant
rajame sąsiuvinyje'·. 

Apie Kaukų ir Obelytės piliakalnius autorius plačiau informavo žur
nale "Mokslas ir gyvenimas"". Lietuvos TSR MA Istorijos instituto lei-

39 KYAw,aycl'wc [J. Hccne.llOa3HHH ropOJlIllU 3aHeM311bH - IOrO-33n3.lHof! Q3CT!1 Jll1T -
8b1.- B KH.: OT 3nOXH 6p0H3b1 Aa paHHero $eO.ll.3J1H3M3 (toliau - CT 3nOXH 6POH3bL.. ). 
TaJ1J1 I1H. 1966, c. 77-79, 

40 KYAllKaYCK1lC n. HCCJle.II.OS3HHH ropOAKW 3aHeM3HbH - fOro_3ana.llHOi"i qaCTH ]l,IT
nbi. - B KH.: .llpeBHoCTH Be.nOPYCCHH. MHHCK, 1966, C. 160-162. 

41 KYAwcaYCKac n. I1ccJle.ll.oB3HHH roPOAHI.LI. 3aHeM3HbH B JTHTBe. - Liber Josepho 
Kostrzewski. Odogenario a veneratoribus dicatus (toliau - Liber. .. ). \Vroclaw-\Varsza
wa-Krakow. 1968. p. 297-313. 

42 Kulikauskas P. Badania archeologiczne na Litwie w latach 1955-1961.- Acta 
BaJtico-Slavica (toliau - Acta ... ). Biafystok. 1965.1. 2, p. 203-259. 

4S Kulikauskas P. i Paaver K. 2nalezisko ko~ki zwierzęcych z grodzisk i osad z 
okresu wczesnozelaznego i rzymskiego na Lilwie.- Ada .. . , p. 261-279. 

H KYAuKaycKac fl. ApXeOJJOI'H'IeCKlle HCCJle,!J.OBaHHSI roP0,!J.ifUl B JIIfTBe B 1967-
1968.- Studia archaeologica in memoriam Harri Moora (toliau - Studia archaeologi· 
ca ... ). Tall inn. 1970. p. 95-101. 

45 Kulikauskas P. Paveisininkų, Lazdijų raj., piliakalnis ir jo tyrinėjimai.- Lietu
\'os TSR aukštųjų mokyklų mokslo darbai. Istorija (toliau -Istorija). V. . 1970. 
t. II. p. 227-246. 

4& Kulikauskas P. Piliakalnių kaimo Rasių apylinkės Vilka\'iškio rajono piliakalnis 
ir jo tyrinėjimai 1961 metais.- Istori ja. V .• 1972. t. 12. sąs. 2. p. 143-160; To palies. Ru
daminos (Lazdijų raj.) piliakalnio 1965 m. tyrinėjimų duomenys.- Istorija. V., 1972, 
t. 13. sas. 2. p. 83-109. 

47 Kulikauskas P. Dzūkijos piliakalnių paslaptys.- Mokslas ir gyvenimas, 1970. 
Nr. 2. p. 11-1 3. 
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dinyje "Archeologi ni ai ir etnogra fini ai tyrinėjimai Lietuvoje" ir Aukštų 
jų mokyklų moks lo darbuose " Istorij a"". Apie 1961 -1 965 m. tyri nėtus 
piliakalni us ta ip pat Istorijos instituto leidinyje išspausdintos tezės rusų 
kal ba". 

Api bendrinanti s traipsni ap ie Užnemunės piliakalnius autori us pa· 
skelbė ir Istorijos instituto leidinyj e " Panemunių dzūkai". Cia sukaupta 
medžiaga sus ieta su etninės istorijos problemomis, yp a č su jotvingių 
klausimuso 

Apie Sudargo piliakalnių tyrinėjimus autorius rašė žurnale "Mokslas 
ir gyvenimas", ta ip pat Aukštųjų mokyklų mokslo darbuose " Istorija " . 
Cia pateikti sva rbiausi duomenys apie piliakalnius, vietos žmonių va di
namus Balnakal niu , Zydkap iais ir Piliakalniu51 • Trumpos ataskaitos apie 
tyrinėtus Obelytės-Kaukų52, Sudargo bei Varnupių piliaka lni us paskelbtos 
ir sąjun gi nėje spa udoje53 . 

Apie Varnup i lĮ pili aka lni platesnė informacija išspausdinta Aukštųj ų 
mokykll! mokslo darbuose "Istorija"54 . 

Duomenų apie Užnemunės piliakalnių tyrinėjimus yra ir A. Tautavi· 
ėia us straipsnyje (rusų kalba, reziumė - anglų kalba ) apie 1962- 1966 
m. archeologinius tyrinėjimus Lietuvoje, išspausdint ame leidinyje "Ada 
Baltico-Slavica"5S. Tai 1955- 1961 m. a rcheo loginių tyrinėjimų apžval
gos, pateiktos š io darbo autoria us to paties leidinio antrame tome, tęsi
nys. A. Tautavičius s tr aips nyj e plači a i supažindina skai tytojus su 1962-
1966 m. archeologiniais kasinėjimais Lietuvoj e. Aprašyti Norkūnų, Pa· 
veisininkų, Pajevonio-Kunigiškių ir Rudaminos piliakalniais •. 

Apie Užnemunės piliakalnius nemaža i yra rašęs ir V. Daugudis. Jo 
straipsniuose apie Norkūnų, Kumelionių ir Meškuč i ų piliakalnių tyrinė · 

jimus yra ž inių apie rad inius, piliakalnių chronologij ą, sprendžiami et
niniai klaus imai. Straipsniai spa usdinti li etuvių ir rusų kalbomis respub-

48 Kulikauskas P. Kaukų ir Obelytės piliakalnių tyrinėjimai 1967- 1969 metais.
AETL 1968 ir 1969 m. V., 1970, p. 12-22; Kulikauskas P. Obelytės , Alytaus raj., pi· 
liaka lnis ir jo tyrinėj i mlĮ duomenys.- Istorija. V" 1976, t. 16, sąs. 2, p. 104-114. 

49 KYIlUKaYC1Cac !T. I1ccJ1eJI,oB8HHH rop0.!J.HlU 3aHeM8HbH H RTB~OKCKHrl Bonpoc. 
MaTcpH3Jl1x K QTąeTHOH KOHq,epeH.UHlf ... , 1968, C. 17- 19. 

SO Kulikauskas P . Panemunių dzūkai ir jotvingiai.- Kn.: Panemunių dzūkai (to. 
liau - Panemunių dzūkai...). V" 1970, p. 12-32. 

51 Kulikauskas P. Sud argas.- Mokslas ir gyvenimas, 1971, Nr. 11. Piliakalnių var· 
dai č i a paminėti todėl, kad Sudarge yra keli skirtingai vadinami piliakalniai; To paties. 
Sudargo piliakalniai.- Istor ij a. V., 1975, t. IS, sąs. 2, p. 105-124. 

52 KYAw'.aYCKQC n. HCCJlen.osaHlI St ropoD.IUU s MeCTHOCTH 06e.ilHTe-KaYKaif . - Ap 
xeOJlOrHųecK uc OTKpblTHH (toliau - AO) 1967 rO,lla. M., 1968, c. 266-267. 

53 BOAKaūTe-KYAUKaYCKeH.e P., KYAwcaYCKac n. HCCJIen.osaHIIH ropo,lluw. y Cynap
rac. - AO 1970 ron.a. M., 1971. c. 324-325; KYAuKaycKac n. PacKonKH roponHlUa Bap
Hymn"l. - AO 1971 rOJla. M .. 1972. 

54 Kulikauskas P. Varnupių (Kapsuko raj.) piliakalnis 1971 m. tyrinėjimų duome· 
nimis.- Istorija. V., 1974, t. 14, sąs. I, p. 97-116. 

55 TaYTaeWilOC A. ApXeOJlOrHąecKlfe HCCJleD.OSaHHH s JIuTse 1962-1966 rr. - Ada ... 
Bia!ystok, 1970, t. 7, p. 207-24 1. 

" Ten pat, p. 207- 241. 
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likinėje bei sąjunginėje spaudoje51. Apie Norkūnų piliakalnio kasinėjimus 
yra rašę ir A. Merkevičius" bei A. Nava rackas59. 

Naujų tyrinėjimų duomenys išsamiai panaudojami mūsų mokslinėj e 
litera tūroje. Antai R. Volkaitės-Kulikauskienės knygoje "Lietuviai lX
XII amžiais", remiantis Piliakalnių le, Kaukų ir Rudaminos piliak alnių 
medžiaga , daromos sva rbios istorinės išvados"o. Kai kurių Užnemunės 
piliakalnių radiniais remiasi ir I. Mulev i čienė straipsniuose apie kera
miką ir ž iedžiamąii ratą"I Dalis medžiagos panaudota Lietuvos TSR is
torijos ir etnografijos muziejaus archeologijos skyriaus ekspozicijoje, 
taip pat 1971 m. vasarą vykusioje naujausių a rcheol oginių tyrinėjimų 
pa rodoje"'. Išsamiai Užnemunės piliakalniai nušviesti ir Lietu \'Os arche
ologijos atlase. Po trumpos kiekvi eno piliaka lnio charakteristikos nuro
dyta visa literatūra apie paminklą"' · 

Užnemunės piliakalnių tyrinėjimLĮ duom enys plačiai naudoti ir ki tuo
se naujausiuose archeologijos darbuose". 

Kur kūrėsi piliakalniai 

Užnemunės piliakalniai atsirado ne tuščioje vietoje. Jų apylinkėse ar 
net jų vietose žmonių gyvent a daug anksčiau. Tatai rodo pavieniai anks
tesni negu piliakalnių dirbiniai ir ištisos gyvenvietės. Seniausi žmonių 
gyvenimo pėdsakai Užnemunėje (Ežerynuose) siekia vė l yvąjj paleolitą, 
mezolitą, neolitą ir ankstyvąii metalų laikotarpi, t. y. ža lvario bei anks
tyvąjj geležies amžiųI Pavyzdžiui, Pavei sin inkų apylinkėse žmonių gy
venta akmens amžiuje. Tai rodo prie piliakalnio tyrinėtuose gyvenvietės 

57 Daugudis V. Nauji radiniai Norkūnuose.- Svyturys, 1965, Nr. 20. p. 28: To pa
ties. Norkūnų archeologinių pantinklų lyrinėj imai.- Naujas gyvenimas (Prienai) , 1964, 
rugpjūč i o 11 ; To paties. Norkūnų senovė.- Naujas gyvenimas, 1965. rugpjūčio 3: To 
palies. Radiniai Užnemunėje.- Svylurys, 1965, Nr. 5, p. 28; To paties. ApxeoJloru
qecKlle paCKonKH rOpO.!lH1U B HopKYHa(, (npneHa(,cKHii pa!1ou) B 1964- 1965 rr. - Ma
TepH aJlbl K OTųeTHoA: KOHtPepeHUHH ... , c. 5- 7; To paties. P acKonKH rapoAlliU 6JH13 r. Kan
CHac. - AO 1968 rOAa. M., 1969, c. 358-359. 

. 58 Merkevičius A. Archeologiniai radiniai Norkūnuose.- Komjaunimo tiesa, 1965, 
rugsėjo 5. 

59 Navara ckas A. Kur stūksojo Norkūnų pilis.- Valstiečių laikraštis, 1965, vasario 
3; Tėvynės balsas. 1965, vasario mėn. Nr. 16; To paties. Piliakalnis prie Mikasos.
Valstieč ių laikraštis, 1965, rugpjūčio 20; To paties. Zemė atskleidžia paslaptis.- Kom
jaunimo tiesa. 1964, lapkričio 2. 

80 Volkaitė-Kulikauskienė R. Lietuviai IX- XII amžiais.- V., 1970. 
IU Mulevičienė I. Ziedžiamojo rato pasirodymo Lietuvos teritorijoje klausimu.

MAD. A, t. 2(36),1971. p. 111-121. 
1S2 Daugudis V. Tūkstantmečiai vienoje parodoje.- Kultūros barai, 1971 , Nr. II , 

p. 71-72. 
lS3 Lietuvos archeologijos atlasas (toliau - LAr\) . 1. 2.- V., 1975. 
1S4 Lietuvių materialinė kultūra IX-XIII amžiuje (toliau - LMK IX-XIII amžiu

je) .- V .. 1978. t. I. 
I Jablonskytė-Rimantienė R. Paleolitinės titnago dirbtuvės Ežerynų kaime (Aly

taus raj ., Raitininkų apyl.).- MAD,A, t. 2(21). 1966, p. 87- 110: LAA, t. I, Nr. 62: 
PUMGHTeHe P . n aJJeoJlHT H Me30JJHT J1HTBbI. - BHJJbHK>C, 1971. 
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plotuose rasti titnaginiai svidrinės kultūros tipo strėlių antgaliai ir pilia
kalnio kaimynystėje aptiktos akmens amžiaus stovyklavietės. 

Vieną tokią akmens ir ža lvario amžiaus gyvenvietę aptikome pietinia
me Veisiejo ežero krante, pačiame Paveisininkų kaime, tarp kelio ir eže
ro, priešais Paveisininkų pradinę mokyklą, apie 300 m i rytus nuo kaimo 
kapinilĮ. Cia rasta titnago skaldos ir gremžtukas. Antra panaši stovyk
lavietė buvo irgi pietinėje ežero pakrantėje, i pietvakarius nuo kaimo 
esančiame iškyšulyje, kur prasideda pušynėlis, apie I km už paskutinės 
kaimo sodybos. Cia taip pat rastas titnaginis gremžtukas ir skelčių. 2e
mė užleista dirvonu, todėl paviršiuje daugiau dirbinių nepastebėta. Tre
č i a stovyk l avietė rasta priešais piliakalni, kitoje ežero pusėje, netoli bu
vusio tilto, dešinėje pusėje kelio einant i miškų ūki. 1962 m. ją tyrinėjo 
R. Jablonskytė-Rimanti enė'. Nors ši stovyklavietė blogai išsilaikė (kul
tūrinis sluoksnis čia jau išpustytas ir išplautas), joje dar rasta ž idinių 
liekanų, titnago skelčių, ska ldos, strėlių antgalių, gremžtukų ir kt. Ji 
skiriama III-II tūkstantmečiui pr. m. erą . 

Tiksliai nenustatyto laikotarpio gyvenvietė aptikta ir arti piliakalnio 
ežero krante prieša is ji, tarp vadinamosios dvarvietės ir ežero. Tiesiai i 
vakarus nuo piliakalnio ji yra apie 300-400 m. Cia žemės paviršiuje ras
ta brūkšniuoto ir grublėto paviršiaus puodų šukių. Gyvenvietė galėtų 
būti pirmojo m. e. tūkstantmečio pirmosios pusės, o gal ir ankstesnė_ 
Koks jos ryšys su Paveisininkų piliakalniu, šiandien dar sunku pasaky
ti, nes ji visiškai netyrinėta, o iš paviršiuje rastų kelių puodų šukių iš
samesnilĮ išvadų daryti negalima. Gyvenvietę minime, norėdami parody
ti, kad šiose vietose gausu archeologinių paminklų, kuriuos ištyrus bus 
galima spręsti dabar kylančias problemas. 

Prieš irengdami piliakalni, kalvoje žmonės laidojo mirusiuosi us. Tai 
rodo dabartiniame piliakalnyje rasti kapai. 1962 m. tyrinėtoje š i aurinė& 
pusės aikštelės dalyje ir šiek tiek po pylimu aptikti 27 kapai (pav. 10-
12). Aikštelės tyrinėtame plote, dienoraštyj e pažymėtame Nr. I, rasta 
15 kapų, Nr. 2-2 kapai, kiti 10 - po pylimu. Visi jie degintiniai. Miru
sieji deginti specia lioj e laužavietėje, nes kapeliuose aptikti deginti kaulai 
išrinkti, labai švarūs. 

Kapai irengti skirtingai: rasta vadinamųjų paprastų deginti nių kapų, 
kur kaulai sudėti duobutėje, degintinių kapų urnose ir sudėtingiau ireng
tų kapų; pastaruosiuose palaikai supilti i urną ar ant akmenų ir apkrauti 
akmenų krūsnimis (pav. 10- 12). 

Rasti 6 degintiniai kapai duobėse (Nr. 18, 23-27). Palaikai supilti i 
30-40 cm skersmens ir 30-60 cm gilumo duobes. Kai kurie tokie kapeliai 
apdėti nedideliais akmenukais. 

Aptikta 13 degintinių kapų urnose (Nr. I, 4, 5, 7, 9, II , 13, 15, 17, 
19-22). Duobės 50-70 cm gylio. Dalis urnų pastatyta tiesiog ant že
mės, dalis - ant plokščių akmenų. Kapo Nr. 20 urna istatyta i pilną de
gėsių duobę ir iš viršaus užvožta kita urna. Pastaroji dar prispausta ke
turkampiu akmeniu. 

2 LAA, 1. I, Nr. 253; Tyrinėjimų ataskaita - I storijos instituto archeologijos sky
riuje. 

2. 1162 17 



Vieni idomiausių - krūsniniai kapai (pav. II) . Rasti 8 (Nr. 2, 3, 6, 
8, 10, 12, 14, 16). Jiems iškasta didoka duobė, dugnas išgristas akmeni
mis, grindinys apdėtas akmenų vainiku, ir i tokią "dėžę" supilti sudegin
ti kaulai. Akmenų vainikai ovalo formos. Jie IIO X 130 cm, 70x80 ar 
100X I ID cm skersmens. Kapo vainikai krauti iš vienos ar dviejl) trijų 
eilių paprastų lauko akmenų. Vienur kitur kaulai dar supilti i urną (Nr. 3) 
ir iš viršaus prispausti plokščiu akmeniu. Kapo Nr. 12 urna pastatyta 
ant plokščio akmens, jos šonai irgi apdėti plokščiais akmenimis ir iš vir
šaus užvožia dar vienu plokščiu akmeniu (Nr. 6)3. 

Piliakalnyje aptiktus degintinius kapus tiksliai datuoti sunku. Tokių 
pat Lietuvoje daugiau nėra. Ieškant paralelil!, žvilgsnis krypsta i kaimy
nines teritorijas, ypač i Suvalkų žemę. Pastaruoju metu, kaip minėta, 
Lenkijos archeologai čia daug tyrinėja ir yra padarę naujų , nepaprasta i 
idomių mokslinių atradimų" 

Dėl kapų chronologijos galima pasakyti tik tiek, kad Paveisininkų pi
liakalnyje rastieji yra ankstesni už pali piliakalni. Tai rodo tyrinėtų ka
pų stratigrafija ir keramika, kuri yra kitokia negu rastoji sodybvietėse 
prie piliakalnio. Visi Paveisininkų degintiniai kapai yra vienodame gyly
je ir sva rbiausia - tokių pat rasta taip pat ant pylimo dugno. Ištyru s 
pylimą, nustatyta, kad jis supiltas, kai čia mirusiej i jau nebuvo laidojami. 
Jo dugne aptiktas tamsios žemės sluoksnelis (buvusio tereno pirminis 
paviršius) tiksliai atit iko buvusi piliakalnio aikštelės paviršių . Deginti
niai kapai pylimo dugne po šiuo pirminio paviršiaus sluoksneliu yra aiš
kiai ankstyvi. Be to, piliakalnyje nerasta nė vienos puodų šukės ar kito 
dirbinio, kurie neabejotinai sietų ji su čia apliktais kapais. 

Aptiktus kapus sunku tiksliai datuoti ir dėl to, kad juose nerasta jo
kio dirbinio. Vieninteliai duomenys kapui datuoti yra jo forma, laido
sena ir urnos. Degintiniai kapai duobutėse ar urvuose, apdėtose akmeni
mis, daug kuo atitinka ankstyvojo geležies amžiaus kapinynus Lietuvoje 
ir Prūsuose bei kituose kaimyniniuose kraštuose. Lietuvoje panašiai ireng
tų kapų rasta Kurmaičiuose, Kveciuose, Mišeikiuose, Egliškiuose ir Id
turS Atitikmenų galima ieškoti Lankiškių (Baltarusijos TSR) kapinyne', 
kuris skiriamas ankstyvajam geležies amžiui, ar nurodyti kai kuriuos 
ryšius su Plytnicos kapinynu, datuojamu I amžiumi', ir kitais. 

Vadinamuosius krūsninius kapus datuoti daug sudėtingiau. SuvalkLĮ 
vaivadijoje ir mūsų Užnemunėje jie būdingi J tūkstantmečiui ir II pra-

3 Kulikauskas P. Paveisininkų piliakalnis .... p. 227-246, pav. 3-5, 7-9. 
4 Anfoniewicz J. The Sudoviens.- Bialystok. 1962. p. 16: Tf) palies. Dzialalnosė 

Bialostockiego Towarzystwa Naukowego w 1964 r.- Rocznik Bialostocki, 1966. t. 6. 
p. 539: Jaskanis I. Badania archeologiczne \v \Voj. Bialostockim w Iat ach 1945-1963.
Rocznik Bia!ostocki, 1964, I. 5, p. 47-126 ir kitur. 

5 LAB, p. 128-138; Grigalavičienė E. Egliškių pilkapiai.- Lietuyos archeologija. 
V., 1979. I. I, p. 5-43. 

II Szukiewicz W. Cmentarzysko neo1ityczne w Lankiszkach pod Noczą.- Pamiętnik 
Fizyograficzny, t. 23, sk. V, p. 1-12; Kostrzewski J. Od mezolitu do okresu wędrowek 
lud6w.- In: Prehistoria ziem polskich. Warszawa, 1948, p. 335. 

7 Szukiewicz W. Wykopalisko urny z ornamentem swastykowym w Noczy, powia. 
tu Lidzkiego, gubernii Wi1eriskiej.- Materialy antropologiczno·archeologiczne i etnogra
liezne. Krak6w, 1967, I. 14, p. 139-142, lenl. XIII-XIV. 
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džiai. Papras tai Užnemunės krūsniniai kapai skiriami I- IV amžiui. Su
valkų s rityje šie kapai ir iš akmenų krauti pilkapiai būdingi pirmiesiems 
amžiams. iki viduramž ių. Tik pirmaisiais amžiais čia vyravo paprotys 
mirusi uos ius la idoti nedegintus. Tokių pilkapių aptikta Sveicarijoje. Prū
diškėse. Račkėse . V- VI a. isigali kūnų deginimo papročia i . Tai matyti iš 
Osovos. Netos. Bilinovo. Sešupkos. Volovnios ir kitų vietovių kapų'. Iš 
pirmo žvi lgsni o atrodo. kad Pave is ininkų kapai panaš iaus i idegintinius. 
rastus Sešupkos. Osovos pilkapiuose. Ta čiau š ie kapinynai skiriami 111-
IV ir V- VII amžiui. Vi suose. išsky rus kelis Volovnios kapus. ras ta !'ka
pių. l e idž i a nčių juos datuoti š iuo laikotarpiu. Paveisininkų piliaka nio 
kapuose. kaip minėjome. jokių ikapių nerasta. Kadangi degintiniai kapai 
be ikapių ir Li etuvoje. ir ka i myninėse teritorijose paprastai sk iriami anks
tyvajam gelež ies a mž iui. Pave is ininkų kapus turėtum e datuoti I tūks
tantmečiu pr. m. erą ". Tokią prielaidą galima daryti ir dėl to. kad 'dar 
ža lvario amžiuje Užnemunėje buvo žinomas kūnų degi nimo paprotys 
(Pietariai. Kapsuko raj.). O pirmaisiais amžia is č i a. ka ip ir Suvalkų sri 
tyje. jau plito griautinis laidoj imo būdas. Ta i rodo kapų liekanos. ap
tiktos Delnicoje prie Seštokų ir S eili ūnuose prie Seirijų. Ramoni škiuose. 
Sakių raj .• ir kitur'"-

Paveisininkų kapus datuoti I tūkstantmečiu pr. m. e. leidžia ir čia ap
tiktos urnos (pav. 14- 18). Puodų pavirš ius brūkšniuotas stambokais 
istriža is brūkšniais. Toks brūkšniavim as būd in gas tik Paveisininkų ur 
noms. Si brūkšniuotoji keramika skiri asi nuo kitų mūsų piliakalnių brūkš
niuotosios keram ikos. nors apskritai jos ir priklauso vienai grupei. P a
našus brūkšniavimas būdinga s rytų Pamario kultūrai. Pastarosios ir Pa
veisininkt! kapų urnų profi\iavimas ta ip pat panašus"'. Ta ip brūkšniuotų 
urnų rasta ir Volovnios pilkap iuose Suvalkų srityje". Paveisininkų urnos 
ankstyvos. S itai rodo ir jų forma. ornamentika bei molio masė . Jų profi
liai ir duobučit/ ornamentas tokie. kaip ir urnų. randamų kituose mūst/ 
ankstyvojo geležies amžiaus paminkluose. Kai kurių anal ogijų ga li ma 
aptikti Zemųjų Petrašiūnų. Rokiškio raj .• Veliku škių. Vosgėlių. abu Za· 
rasų raj .• Aukštadva ri o. Trakų ra j .• Nemenčinės. Vilniaus raj .• ir Paplieni
jos. Telš i ų raj .• gyvenv i etėse bei piliakalniuose. Panaš ios keramikos ran
dama Latvijoje ir Estijoje. 

Senoje gyvenvietėje irengti ir 2 orkūnų. Prienų raj .• paliakalniai prie 
Skardupio ir Mikasos upelių . Tyrinėjant buvus ias gyvenvietes. prie abie
jų piliakalnių rasta titnago skaldos. ska ldyti nių. gremžtukų. strėli ų ant-

8 Išsamūs tyrinėjimų rezultatai paskelbti leidiniuose: Rocznik Bialostocki, t. 1-6; 
Acta .... t. 1-4 ir Wiadomosci Archeologiczne. t. 22. 23. 25. 27. 29. 30 ir kt. 

i Kulikauskas P. Pave i s i ninkų piliakalnis ... , p. 227-246, pav. 3-5. 7-9; LAA, t. 
2. Nr. 559. 

10 LAB, p. 175- 177 ; Sadauskaitė J. Kairėnų ir Seiliūnų kapinynų radiniai.- MAD,A, 
t. 1(6). 1959. p. 59-70 

II Kostrzewski J., Chmielewski W. , fazdzewski J. Pradzieje Polski.- Warsz awa, 1965, 
p. 232-233. pav. 82: I. 

12 Ka czynski M. Cmentarzysko z V-VI \v, we \Vsi \Volownia. pow. Suwalki.
Rocznik Bialostacki. 1966. t. 6. p. 107-207. pav. 7. pi lkapis 2. kapas 5. 
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galių, iš kurių viena strėlė - svidrinio tipo, taip pat kit ų dirbinių, ro
dančių, kad žmonių čia gyventa jau akmens amž iuje". 

Prie Kaukų ir Obelytės piliakalnių buvo ra sta dailių akmens kirvuklĮ· 
Pasakojimą, jog jų aptikta, 1909 m. už ra šė ir J. Radziukynas" (ap ie tai 
plačiau - Obelytės piliakalnio aprašyme) . Tyrinėjant Kaukų piliakalni, 
čia rastas akmens kirvuko fragmentas . Kirvuko forma neaiški. Penties 
dalis rodo ii buvus su skyle kotui. 

Ir Varnupių piliakalnio teri torij oje pirmieji žmonės gyveno jau ak
mens amžiuje. Tai matyti iš pačiame piliakalnyje rastos titnago skeltės 
(pav. 80: 1 ,2), prie Dovinės bei Liūliškyje ap tiktų titnago ir akmens kir
vukų, akmenų trintuvų ir kitų dirbinių. Pasakojama, kad, melioruojant 
Dovinės upę, arčiau Daukš ių, rastas titnaginių keturkampio skersinio 
pjūvio kirvukų sia urėjančia pentimi lobi s. Vienas toks kirvukas yra Dauk
Šil! aštuonmetėj e mokyk loje. 

PanaŠil) ankstyvų radinių dabar ja u p lačia i žinoma iš daugelio Lie
t uvos piliakalnių. Keliolika akmens kirvių ir jl! i šgrąžų rasta KalnočiLĮ !5, 
MoškėnLĮ (Laukupėnų) ", Petrešiū nų, visi trys Roki škio rajI', Velikuš
kių, Zarasų rajlO, ir kituose piliakalniuose. Ypač vertingų duomenų gau
ta, tyrinėjant Aukštadvario, TrakLĮ raj I', Narkūnų, Utenos raj'°, Nevie
riškės, SvenčioniLĮ raj'!, ir kitus pili aka lnius. Tai leidžia archeologams 
nauja i traktuot i pil iaka lnių atsiradimo pradžią Lietuvoje. 

Tyrinėtų piliakalnių jranga 

BENDRA APZVALGA 

Archeologinė medžiaga leidžia pažinti buvusių piliakalnių irangą. 
s tatinius, gyventojų buiti bei materialinę kultūrą. Galiausiai iš šių duo
menų galima spręsti ir apie etninę gyventojų priklausomybę· 

Siame skyriuje p a nagrinėsime mūsų tyrinėtų Užn emunės piliakalnit! 
irangą , statinius, pylimus, griovius ir aikšteles. 

Tyrinėjimų apžvalgoje minėta, kad Užnemunės pili akalnių ska ič iu s. 
archeologinėje literatūroj e nurod omas skirtingas. Vieni (P. Tarasenka , 
A. Merkevičius) teigia jų esant apie 150 (žr. knygoje idėtą piliakalnių 

13 Daugudis V. Norkūnų km., Prienų raj., I piliakalnio ir gyvenvietės (ties Skard
upro žiotimis) 1964.VI.l9-VIII.8 tyrinėj imų ataskaita. Mašinraštis. Lietu,'os TSR MA Is
torijos institutas, archeologi/"OS skyrius, byla Nr. 356, p. 46. 

14 Radziukynas J. Suva kų rėdybos pilekalniai su žemlapiu, p. 15. 
" LA A, t. 2. Nr. 286. 
" Ten pat, Nr. 456. 
17 Ten pat, Nr. 573. 
\8 Ten pat , Nr. 803. 
19 Ten pat, Nr. 41. Medžiaga IEM. 
20 Volkaitė-!(ulikauskienė R., Kulikauskas P Narkūnų (Utenos raj.) archeolog inilĮ 

paminklų 1976 ir 1977 m. tyrinėjimai.- ATL 1976-1977 m. V, 1978, p. 84-94. 
ZI Grigalavičienė E. Nevieriškių (Svenčionių raj) piliakalnio tyrinėjimai 1976-

1977 m.- ATL 1976-1977 m. V., 1978, p. 95-100. 
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paplitimo žemėlapi). Lietuvos archeologijos atlase pažymėta 136. Iš jų 
42 yra spėjamieji ir 4 - sunaikinti'. Spėjamieji, arba tariamieji, piliakal
niai iš išorės neturi jokių tikriesiems piliakalniams būdingų žymių, juose 
nėra ir kultūrinio sluoksnio. 

Užnemunės, kaip ir kitų Lietuvos vietų, piliakalniai stūkso prie upių, 
ežerų, pelkių. Jiems panaudotos natūralios moreninės kalvos, krantų ky
šuliai, gerai apsaugoti gamtos kliūčių, paaukštinti, sulyginti, sustiprintl 
pylimais, grioviais. Daugelis irengta upių krantų kyšuliuose ir kalvose, 
dažniausiai dviejų upių santakoje ar buvusių ežerų pakrantėse. 

Norkūnuose, Prienų raj., yra išlikę vienas arti kito 2 piliakalniai, 
irengti upel ių krantuose (pav. 1-4). Chronologiškai senesnis yra Mika· 
sos upelio ir Nemuno santakos kyšulyje, apie 400 m i pietus nuo santa· 
kos (pav. 4). Piliakalnis sunaikintas. Tėra aikštelės pylimo dalis. Iš tri· 
jų pusių ii juosia Mikasos upelio slėnis, iš rytų prieina dirbami laukai, 
nuo kurių ii skiria griovys. 

Išlikusi aikštelės dalis 8 m ilgio rytų-vakarų kryptimi ir 5,5 m - pie
tų-šiaurės kryptimi. Pylimas buvo ireng!as rytiniame aikštelės pakrašty
je. Dabar jis nuvirtęs i Mikasos slėni. Tėra maždaug 15 X20 m. 

Nuo slėnio pusės piliakalnio šlaitas buvo labai status ir ilgas, siekė 
iki 25 m. Nuo piliakalnio i rytus ir pietryčius, už griovio, buvo maždaug 
0,5 ha dydžio senoji gyvenvietė. 

Piliakalni ir gyvenvietę 1965 m. tyrinėjo Lietuvos TSR MA Istorijos 
institutas. Kasinėjimams vadovavo archeologas V. Daugudis, jam talki· 
ninkavo A. Merkevičius'. 

Ištirtas 80 kv. m gyvenvietės plotas (pav. 3). Aptikta neaiškios kil· 
mės tamsios žemės dėmių, ūkinių duobių ir žid inių pėdsakų (pav. 5). Su· 
rinktos 143 šukės I tūkstantmečio pirmosios pusės brūkšniuotosios ir 
grublėtosios kera mikos. 

Chronologiškai vėlesnis yra Norkūnų II piliakalnis, irengtas Skardu
pio upelio krante, Skardupio ir Nemuno santakoje (pav. I, 4). Jis sua r· 
dytas. Visa a ikštelė nuslinkusi. 'Išlikusi tik 10 m ilgio ir 1-2 m pločio 
viršuje ir 52 m ilgio bei 10-12 m pločio pagrindu pylimo dalis. Pylimas 
šiaurinėje pusėje 4,5 m, rytinėje - 5 m, o nuo Skardupio pusės - 21 m 
aukščio. Rytinėje piliakalnio pusėje buvęs apie 4 m pločio ir 1,6 m gylio 
apsauginis griovys užslinkęs . 

1964 m. piliakalni tyrinėjo V. Daugudis3. Padaryti 2 pylimo skersi· 
niai pjūviai, vienas per viduri, kitas - rytiniame gale. 

Piliakalnio šiaurės vakarų ir vakarų papėdėje tyrinėta senosios gyven
vietės dali s (pav. 4). Gyvenvietė prie šio piliakalnio buvo maždaug 1,5 ha 
plote. Lietuvos archeologijos atlase' pažymėta , kad jos ištirta 530 kv. 
metrų. Bet tyrinėjimų ataskaitoje nurodytas 440 kv. m plotas" Buvęs 

1 LAA, t. 2, žemo I. 
.2 Daugudis V. 1965.VI.24-VIII.15 Norkūnų k., Prienų raj. , II piliakalnio ir jo se

nOSIOS gyvenvietės tyrinėjimų ataskaita. Ma šinraštis. Lietuvos TSR MA Istorijos insti
tutas, archeologijos skyrius, Nr. 334 (toliau - Daugudis V., byla Nr. 334) , p. 1-45. 

3 LAA, 1. 2, Nr. 480: čia nurodyta visa pagrindinė literatūra . 
4 Ten pat. 
5 Daugudis V. Nor!(ūnų tyrinėjimų ataskaita, byla Nr. 356, p. 102. 
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apie 0,5 m storio kultūrinis sluoksnis suardytas. Jame rasta židinių (pav. 
5), ūkinių duobių, geležies šlako, brūkšniuotosios ir grublėtosios kerami
kos, lygaus paviršiaus puodų šukių, trinamosios girnos, geležinis dalgis 
ir šiek tiek JlI-VlIl a. metalo dirbinių (pav. 6:1-4). 

Paveisin i nkų piliakalnis irengtas Veisiejo ežero krante gana didelėje, 
stačiais, sunkiai ikopiamais šlaitais kalvoje (pav. 71. Piliakalnio naudo
jimo metu šlaitai yra buvę gerokai statesni, dabar apsi inkę, žmonių ir 
gyvulių numindžioti. Stačiausi yra vakarų, pietų ir šiaurės šlaitai; la
biausiai deformuotas, apslinkęs - rytų. 

Piliakalnio šiaurės ir rytų papėdėje yra išlikę nemažos senovinės gy
venvietės pėdsakų (pav. 13) . Jų aptikta ir i vakarus nuo piliakalnio, jau 
kitoje ežero pusėje. Ten yra ir vėlyvas kapinynas. 

Paveisininkų piliakalnio aikštelė nedidelė, apskrita, beveik lygi. Pa
kilesnė tėra šiaurinė jos dalis. 

Siaurės rytų-pietvakarių kryptimi aikštelė yra 25 m, o šiaurės vaka
rų-pietryčių kryptimi - 30 m ilgio. Jos vakariniame kampe iškasta bul
via rūsio dydžio duobė dabar vėl užslinkusi. Atrodo, čia ieškota .. užkastų 
lobių". Aikštelę iš visų pusių juosia pylimas. Nors apskritai Paveisininkų 
piliakalnis išsilaikęs gerai, tačiau ne visur jis vienodo aukščio. Aukščiau
sias pylimas yra šiaurės ir šiaurės rytų pusėje; vakaruose ir pietuose
neaukštas, numindžiotas. Tą pati galima pasakyti ir apie pylimo pietryčių 
dalj. Aukščiausioje vietoje jis tėra 4 m aukščio ir 3-4 m pločio. Pylimo 
pagrindas - apie 16 m pločio. 

Paveisininkų piliakalni 1962 m. tyrinėjo Lietuvos TSR MA Istorijos 
institutas·. Kasinėjimams vadovavo šio darbo autorius, jam talkininkavo 
archeologai E. Butėnienė ir A. Merkevičius . Ištirta aikštelės šiaurės ir 
šiaurės rytų dalis - iš viso 240 kv. metrų (pav. 8, 9). Padarytas šiaurės 
pusės pylimo skersinis pjūvis per visą šiaurės šlaitą ir papėdę iki gyven
vietės. Antras pjūvis padarytas pietryčių dalyje. Be to, šiaurės ir rytl! 
pašlaitėje, gyvenvietėje, ištirtas 360 kv. m dydžio plotas. Tyrinėta 4 vie
tose (pav. 13). 

Paaiškėjo, kad šioje vietoje, prieš irengiant piliakalni, laidoti žmonės 
(pav. 10-12). Aikštelėj e ir po pylimu aptikti 27 degintiniai kapai be 
ikapių. Rasta tik urnų ar jų liekanų. Vienų mirusiųjų sudeginti palaikai 
laidoti paprastose duobutėse, kitų apdėti akmenimis, dar kitų - gražiose 
krūsnyse. 

Gyvenvietėje aptikta degėsių, ūkinių duobių, daug keramikos ir vienas 
kitas kitoks dirbinys (pav. 13, 19-21) . 

Didingas yra buvęs Kumelionių, Kapsuko raj. piliakalnis, ireng!as 
kairiojo Sešupės kranto kalVOje ar kyšulyje ties santaka su Uosupel iu 
(pav. 22). Iš rytų ii juosia Sešupė, iš pietų - gilus jos slėnis. o iš šiau-

6 BOAKaūTe- KY/l.U/caYCKeHe P. YcneXlf apXeOJIOrlflleCKoi, lIaYKII B J1J1TOBCKOi, CCP.
COBeTCK3f1 apXeOJTOrHH (toliau - CA). M., 1967, N2 3. c. 91-105; KY.II.llKaycKac n. YJe 
CJleJlOB3H1HI ropoJlHl1t 3aHeMaHbSl II fll'BH>KCKHH Bonpoc.- MaTepnaJlhl K OTąeTHOIf KOH<fle
peHuHH ...• C. 17-19; To paties. l1cc.nelloB3HHfI roP0Jl.HUl 3aUeMaHbS'1 - IOrO-3anall,HOi, l13C
TU J1HTBbl. - B KM.: .upeSHOCTIf BeJJopyccnn. c. 160- 162; To palies. I1ccJle.a.ona HIIH ro
POJlll1U 3aHeMaHbR B JIIITBe. - Liber .... p. 297-313 ir kt.; To paties. Panemunių dzū
kai.... p. 14-17; To paties. Paveisininkų, Lazdijų raj ., pi1iakalnis ir jo tyrinėjimai. p. 227-
246; LAA, t. 2, Nr. 559. 
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rės - Uosupelis ir jo slėnis. Iš vakarų prIeIna dirbami laukai, nuo kurių 
ii skir ia gana gilus, kitados buvęs ap ie 35 m ilgio, 6 m pločio viršu je ir 
apie 1,5-2 m gylio dabar jau užs l inkęs griovys. 

Piliakalnis smarkiai apardytas. Iki mūsų dienų išliko tik ketvirtada lis jo: 
ne visa aikštelė ir pylimas (pav. 23) . Aikštelė šiaurės-pietų kryptimi da
bar 38 m ilgio ir apie 6-6,5 m pločio. Prieš 40-50 m. ji buvo sveika ir 
ariama7 . Likusi aikštelės dalis iškasinėta: čia būta ir apkasų, ir ivairių 
duobių. Geriau matyti vakariniame aikštelės pakraštyje supiltas pylimas. 
Iš išorės jis yra apie 4,5- 5 m, iš vidaus (aikštelės) - 3 m aukščio. Kita 
pylimo dalis - 45 m ilgio. Jo pietinis galas apgriuvęs. 

Apie 100 m i pietvakarius ir vakarus nuo piliakalnio yra išlikę gyven
vietės pėdsakų. Ji buvo to paties laikotarpio, kaip ir piliakalnis. Cia te
renas yra kiek pakilesnis ir užima apie 150 X200 m plotą . Dabar šioje 
vietoje kuriamas Kapsuko miesto parkas. 

1968 m. piliakalni ir gyvenvietę tyrinėjo Lietuvos TSR MA Istorijos 
institutas ir Lietuvos TSR kultūros ministerijos Mokslinės metodinės 
kultūros paminklų apsaugos tarybos archeologinė ekspedicija, vadovau
jama archeologo V. Daugudžio·. Talkininkavo archeologai A. Merkevi
čius ir R. Olišauskas. Pil iakalnyje ištirti 2 nedidel i plotai (2 X9 ir 3X 
X 10 ml. padarytas pylimo 5 x25 m dydž io skersinis pjūvis. Gyvenvietėje 
ištirti 3 plotai - iš viso apie 50 kv. m. 

Ištirtame 48 kv. m plote aikštelėje aptiktas 0,6- 0,8 m storio kultūri
nis sluoksnis. Vietomis jis siekė iki 1,2 metro. Nustatyti 3 pagrindiniai 
sluoksniai : seniausias - apatinis, kuriam būdinga brūkšniuotoji, grub
lėtoj i ir lygaus paviršiaus pirmųjų amžių keramika; vidurinis - su grub
lėtąja IV-IX a. keramika (pav. 25) ir viršutinis - su vėlyvąja lipdyti ne 
ir žiestąja X-XIII a. keramika (pav. 26, 27) bei kitais dirbiniais. Aikštelė
je aptikta akmenų grindinių, rasta degės i ų, molio tinko, ge ležinių strėl i ų 
antga l ių (pav. 24: 1-3), keram ikos ir suanglėjusių grūdų. 

Gyvenvietės kultūrinis sluoksnis, dirbant žemę, sunaikintas. Kitados 
jo būta iki 30-40 cm storio. Cia aptikta idomių stulpinės konstrukcijos 
statinių; tyrinėjant pastebėta tik jų pėdsakų. 

Kasinėtose vietose aptikta ūkinių duobių pėdsakų, geležies rūdos Iy
dymo krosnelės liekanų, taip pat kitų radinių. Idomesni vra molinio tig
lio fragmentai, grub l ėto, lygaus paviršiaus lipdytų bei žiestų puodų šu
kės, molio tinko gaba liuka i, angliukai, pelenai, sudegę akmenys, tamsios 
žemės dėmės - stu l pav i etės. 

V. Daugudžio 1968 m. tyrinėtas Mešk;učių, Kapsuko raj .. piliakalnis 
irengtas Sešupės kairiojo kranto kalvoje. Dabar jis beveik visai nuplau
tas, sunaikintas . Išlikusi tik šiaurės šlaito dalis - apie 20 m. Nuo greti
mos aukštumos ii skyrė griovys . Į šiaurę nuo piliakalnio dar yra seno-

7 I1iusl ruotoji Lieluva, 1927, balandžio 9, Nr. 14(67) . 
8 Daugudis V. Kapsuko apylinkilĮ piliakalnių tyrinėjimai 1968 m.- AETL 1968 ir 

1969 m., p. 24-27; To paties. PacKonKlK rOp0.lI.HlU 6JTH3 r. KancYK3c - AO 1968 rO,ll3, C. 
358---359; KYAllKaycKac n. ApxeoJlOrlltfecK.lle HCCJle.lI.OB3H1H1 ropoAHlU JhfTBbI B 1967-
1968 rr.- Studia archaeologica, p. 95-10 1; To paties. Panemu nių dzūkai. ... p. 20- 21; LAA, 
t. 2, Nr. 349; Daugudis V. Kumelionių piliakalnio ir gyvenvietės, Kapsuko raj., 1968 m. ka· 
sinėjimų ataskaita. Mašinraštis. Lietuvos TSR MA Istorijos institutas, archeologijos 
skyr ius, Nr. 233 (toliau - Daugudis V., byla Nr. 233). p. 1-40 ir priedai. 
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sios gyvenvietės pėdsakų. Nustatyti piliakalnio dydžio neimanoma. Jis 
turėjo būti gana didelis, nes ša lia buvusi gyvenvietė užima maždaug 
1,5 ha žemės . 

Nedideli kasinėj imai parodė, kad Meškučių piliakalnis buvo ilgai nau
dojamas. Jis irengtas mūsų eros pradžioje; tai liudija brūkšniuotoj i ir 
grublėtoji keramika. Kultūrinis sluoksnis siekia iki 1,5 m s torio: anksty
vasis - apie 30 cm. Storesnis (1,2 m) yra vėlyvesnis, I tūkstantmečio 
antrosios pusės, kultūrinis sluoksnis, kuriame aptikta vėlyvesnės grublė
tosios bei lygaus paviršiaus keramikos. Tyrinėtojas mano, kad šis pilia
kalnis paliktas anksčiau negu kaimyninis Kumelionių. 

Meškučių piliakalnis praeityje, matyt, buvo gana svarbus. Tatai rodo 
j vakarus nuo jo buvusi gyvenvietė, kurios kultūrinis sluoksnis - iki 79 cm 
s torio. Deja, jo ištirta tik II kv. m, todėl išsamesnių duomenų trūksta. Gy
venvietėje aptikta tokios pat keramikos, kaip ir piliakalnyje". 

Didžiuliame kranto kyšulyje, susidariusiame dviejų upelių sa ntakoje, 
jrengtas Kunigiškių-Pajevonio, Vilkaviškio raj., pi li aka lni s (pav. 28). 
Tai tikras Užnemunės piliakalnių piliakalnis . Jis ne tik didelis ir jspū 
dingas, bet ir geriausiai išlikę jo gynybiniai pylimai bei grioviai. 

Ypač gerai itvirtinta piliakalnio pietų papėdė. Cia būta 2 pylimų ir 
tarp jų - griovių, kurie dabar užsi inkę. Išorinis pylimo šlaitas buvo 
gristas akmenimis. 

Upelis, tekantis piliaka lnio rytų papėde, vadinamas Jevoniu, o juo
siantis ii iš vakarų - Eglupiu. Pastarasis karta is vadinamas tiesiog upe
liu arba ša ltiniu. Abiejų vagos isirėžusios gana giliai, todėl pili aka ln is 
atrodo tarsi guli dauboje. Eglupio vakarLĮ krantai yra aukšti ir statūs, 
apaugę dideliais medžiais, dėl to praeivis piliakalnio nemato. Geriau jis 
pastebimas nuo Pajevonio-Bartninkų kelio. 

150 m ilgio ir apie 100 m pločio piliakalnio aikštelė iš visų pusių ap 
juosta pylimu (pav. 29) . Aukščiausias jis iš gamtos kliūčių neapsaugo
tos vakarų pusės. Cia jis nuo aikštelės siekia iki 4 m aukščio. Kitur tėra 
apie 1 m. Aikštelės šiaurės pakraštyje jis suardytas, tiesiant kelią i pi 
liakalni, kai šis buvo ariamas. 

I vakarus ir p i etryčius yra buvusi didžiulė (apie 10- 12 ha) dabar 
ariama gyvenvietė. 

Kunigiškių-Pajevonio piliakalni 1961 - 1964 m. tyrinėjo Vilniaus 
va lstyb ini s universitetas. Kasinėjimams vadovavo darbo autorius; jam tal
kininkavo archeologai A. Jakaitis ir A. Merkevičius 'o 

Ištirta nemaža aikštelės pietų dalis, 2 vietose padarytas pylimo sker
sinis pjūvis ir kasinėta gyvenvietė. Ištirtas apie 900 kv. m aikštelės 
plotas (pav. 29). Storiausias kultūrin is sluoksnis - aikštelės pakraščiuo
se, ypač pietų, vakan! ir rytų papėdėje (60-80 cm storio). Viduryje jis 
nestoras, o v ietomis net ir visai jo nėra. 

9 Daugudis V. Kapsuko apylinkių piliakalnių tyrinėjimai 1968 melais.- AETL 1968 
ir 1969 m .. p. 28-29: LAA, t. 2. Nr. 436. 

LO Kulikauskas P. Jotvingių pėdsa kais. - Mokslas ir gyvenimas, 1965, Nr. 3, 
p. 30-32; To paties. Panemunių dzūkai.... p. 19-20; To palies. HCCJlellOaamlS'l r0p'0.nmu 
3aHeM3HMI B JJHTBe.- Liber.. .. p. 302-308: Nezabilauskis A. Iš Pajevonio praelties.
Pergalė (Vilkaviškio raj.), 1966, vasario 19; LAA. t. 2, Nr. 351. 
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Tyrinėtuose aikšte lės plotuose aptikta akmenų grindinių, ž idin ių, ūki
nių duobių, daugybė stulp aviečių, metalo dirbinių, Romos monetų ir ypač 
daug keramikos - molinių verpstelių ir kt. (pav. 3 1-51). 

Pjūvis dary tas aukščiausio pylimo viduryje, kiek a rč i au rytų galo, 
nuo a ikštelės pradžios iki papėdės griovių ir pylimėlių pabaigos. Antras, 
ma žesn is pjūv i s dary tas pylimo šiau rėje. Gyvenvietė tirta ivairiose v ieto 
se. lškasinėt as 400 kv. m plotas. Viršutinis kultūrinis sluoksnis visiškai 
suardytas, geriau išlikęs 40-60 cm gylyje. Rasta daug keramikos, aptik 
ta ž idin ių, stu lpavi cč ilĮ, ūkinių duobių, sudegusio moli o, greičiau sia i me
talt! Iydymo krosnelės li ekanų , š lako ir kt. 

Buvusio ežero kranto kalvoje irengtas Varnupių , Kapsuko raj., pilia 
kalnis (pav. 52). Ji s yra plikas, dunkso prie pat Kapsuko-Daukšių kelio, 
todėl gerai matomas ir iš karto patraukia keliautojo dėmesi. Vietos gy
ventoj ai juo did žiuoj as i, saugo ir net vadina Suvalkijos piliakalnių moti
na, esą jis pats didž iausias ir gražiausias. Kalva , ku rioje irengtas, yra 
Amalvos pelkit! pietų pakraštyje. Jų fone piliakalnis iš tikrųjlĮ atrodo 
didingas ir paslaptingas. 

Jo pagrindas - moreninė ka lva , kurių čia būta ir daugiau. Ji nuly
ginta , paaukštinta, kiek il gėjanti šia urės-pietų kryptimi . 

Piliakalnio šiau rės papėdę skalavo kitados čia buvęs, o dabar durpy
nu virtęs ežeras, kuri žmonės vad ina pal iomis. Per jas teka Dovinės upe
lis. Nuo piliakalnio i šiaurę jis nutolęs apie kilometrą. Dabar palios sau
sinamos, ir visas jų pietų pakraštys tarp piliaka lnio ir Dovinės yra nu
sausintas, jos paverstos kultūrinėmi s pievomis. Nuo piliakalnio šiau rės 
papėdės iki pirmojo melioracijos gr iovio yra 66 m tarpas - kultūrinė 
pieva. 

Pili akal nio rytt!, vakarų ir pietų papėdę juosia kolūkio dirbami laukai. 
Jie ariami ik i piliakalnio papėdės, nepaliekant apsauginės zonos. 

Piliakalnio aikštelė ovali, kiek idubusi, nes jos pakraščiais supilti py
limai. Ji apie 36-38 m ilgio šiaurės-p ietų kryptimi ir 32-34 m pločio 
rytų-vaka rų kryp timi". Aikšte l ė smarkia i suža lota. Seniau paliakalnis 
buvo ariamas. Per Pirmąji pasaulini karą j ame iškasti bunkeriai, o per 
Antrąji - apkasai. Per visą aikštelės ilgi šiau rės-pietų krypti mi, kiek 
arčiau pylimo vaka rų papėdės, eina apie 2 m pločio ir 50-60 cm gylio 
apkasas, kuris iuosia visą pili aka lnio š i a urės ga l ą. Aikštelės viduryje lo
bių i eškotojų iškasta nemaža duobė. Pietų pusės šla ite irgi prikasinėta jų. 

Piliakalnio aikštelė iš visų pus ių apj uosta žemi ų pylimu, kuris aukš
čiausias yra pietuose. Cia nuo aikštelės pusės ji s ap ie 3 m, o rytų ir va
karų pakraštyje - vos metro aukšč io. Kiek aukštesnis šiaurės vakarų da
lyje. P ylim as viršu je - apie 3 m pločio. Išoriniai š laita i sudaro bendrą 
šlaitą s u piliakalniu, todėl atrodo statūs ir aukšti. Ji e ap ie 18 m aukšč i o. 
Si aurės šlaitu ein a takas, kuriuo kopiama i piliakalni. Pili aka lnio lankas 
papėdėje yra apie 250 m. 

Aplink piliaka lni yra daug ir ivairiais vardais vadinamų kalvų. Maž
daug per 100 m i pietus nuo jo yra nedidel ė kalvelė - Padkavin ė . J oje 

LI Mažojoje lietuviškoj oje tarybinėje enciklopedijoje (V., 197 1, t. 3, p. 690) pa
teikti netiks1ūs matmenys. 
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stūkso paminklinis akmuo, vadintas Pagonių dievaičiu. Jame iškalta pa
saga, kurios dalis išlikusi iki mūsų dienų, kita - nuskaldyta. Pasakoja
ma, kad akmeniu paženklintas Napoleono armijos lobis - "skarbas". Ties 
piliakalniu per palias ėjo senovinis kelias - kūlgrinda. Esą šis slaptas 
kelias vedęs i kaimynini Sakališkių piliakalni. Melioruojant palias, jo ne
beliko. 

Varnupių piliakalni 1971 m. tyrinėjo Vilniaus valstybinio universiteto 
archeologinė ekspedicija, kuriai vadovavo autorius'2. 

Ištirta pusė piliakalnio aikštelės pietuose (iš viso - 200 kv. m plotas 
(pav. 53)): padarytas pylimo vidinio šlaito dalies skersinis pjūvis. 

Aikštelėje ku ltūrinis s luoksnis siekė 5 m storio (pav. 54). Iki 4,5-
4,8 m - daugiausia molis. Jame aptikta tik vė l yvųjų žiestų puodų šukių, 
židinių, ūkinių duobilĮ, stulpaviečių, gargažių. Apatinio kultūrinio sluoks
nio pasiekta tik dalis, per tyrinėtus plotus darant skersini pjūvi . Aptikta 
sutrūnijusių rąstų, degėsių, gnaibytinės keramikos (pav. 55-60). 

Rudaminos, Lazdijų raj., piliakalnis yra 1,5 km i pietvakarius nuo 
miestelio, kolūkio laukuose. Įrengtas buvusio ežero krante, aukštoje ir ma 
syvioje kalvoje, kurios plotas - apie 2 ha (pav. 61). Si kalva aukščiausia 
apylinkėje. Absoliutinis aukštis - 195 m virš jūros lygio. Aplinkui -
šlapios pievos ir pelkės. Ypač pelkėta kalvos ry!tĮ ir šiaurės rytų dalies pa
pėdė. Piliakalnis buvo irengtas saugioje, gerai gamtos kliūčių saugomoje 
vietoje. Įrengiant ji, natūralios kalvos viršūnė iš pagrindų pertvarkyta 
išlyginta ir iš visų pusių apjuosta žemių pylimu. 

Pylimo išorinė pusė susilieja su kalvos šlaitu, todėl kalva atrodo ypač 
aukšta ir stačiais šlaitais. Iš vidaus pylimas neaukštas. Aukščiausias
šiaurėje, žemiausias - vakaruose. Nuo aikštelės pakilęs tik 1,25-3 m. 
Išorėje šlaitas - 5-8 m. aukščio. Siaurėje pylimas nukastas, darant iva
ž i avimą, pietinėje dalyje iškastos 2 didžiulės duobės. Įdomią žinutę apie 
Rudaminos pi liakalnio pylimą randame "Geografijos žodyne", kuriame 
sakoma, kad pylimas kra utas iš akmenų, sur ištų samanomis13. J. Radziu
kynas rašė, kad "ne per toli nuo pirmojo valo tapo supiltas antrasis va
las, 6-8 metrų aukščio"". Dabar 2 pylimų žymių nėra. 

Piliakalnio a ikštelė lygi, vidurys atrodo kiek iškilus. Toks va izdas 
susidaro dėl to, kad aikštelės pakraščiais, pylimo vidinėje papėdėje buvo 
iškastas griovys, kuris dabar geriausiai matomas aikštelės vakarų pa
kraštyje. Jis iki 3 m gylio ir iki 20 m pločio. Aikštelė ovali, apie 83 m 
ilgio ir 60 m pločio. J<itados Rudaminos piliakalnis buvo ispūdingesnis. 
Laikas ji smarkiai ap ardė ir pakeitė. 

Rudaminos piliakalni 1965 m. tyr inėjo Vilniaus valstybinio universi
teto ir Lietuvos TSR MA Istorijos instituto jungtinė archeologinė ekspe
dicija, kuriai vadovavo istorijos m. dr. R. Volkaitė-J<ulikauskienė ir šio 

12 Radziukynas J. Suvalkų rėdybos pilekalniai su žemlapiu, p. 9- 10: Kulikaus
kas P. Varnupių piliakalnio (Kapsuko raj.) tyrinėjimai 1971 m.- AETL 1970-1971 m .. 
V., 1972, p. 16- 19: To palies. Varnupių (Kapsuko raj.) piliakalnis 1971 m. tyrinėjimų 
duomenimis. p. 97-1 14 ; LAA, t. 2, Nr. 793. 

13 Slownik geograficzny Kr61estw3 Polskiego i innych kraj6w slowiariskich.
\Varszawa. 1892, t. 12, p. 817. 

14 Radziukynas J. Suvalkų rėdybos pilekalniai su žemlapiu, p. 32-33. 
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darbo autori us 15• Aikštelėje ištirti 2 plotai - apie 220 kv. m (pav. 62, 67, 
71) ir padarytas 5X20 m pylimo pjūvis aukščiausioje šiaur inės dalies 
vietoje. Išryškėjo 4 pagrindiniai pylimo statybos laikotarpiai (pav. 67-
70). Rasta daug keramikos ir kitų dirbinių (pav. 72-81). 

T. Narbutas, J. Basanavičius, J. Totoraitis ir kiti teigė, kad Rudaminos 
pili 1240 m. pastatęs kunigaikštis Ringaudas ir čia Mindaugas vainikavę· 
sis Lietuvos karaliumi. Ją esą sunaikinę kryžiuočiai 1381 m., kai pradė
tas naudoti šaunamasis gink las - bombardas. Be to, J. Basanavičius Ru
daminos piliakalni tapatino su Vygando Marburgiečio minimu Nau japi
liu (Naw (en) pil) 16. C. Saduikis ši teigini paneigė ir irodė, kad .. Nawen
pile - Naujininkai" - tai Aukštadvario pilis, Trakų raj.17 

Užnemunei būdingi ir grupiniai piliakalniai, irengti vienas šalia kito 
po 2 ar net daugiau upių ir upel ių krantų kalvose. Antai Sudarge yra net 
4 ir 5 piliakalniai Nemuno kairiojo kranto kyšuliuose. Jie netoli vienas 
nuo kito, atskirti giliomis raguvomis, kurių dugnai pelkėti ir sunkiai iš
brendami. I(ranto kyšulių virtinė pabirusi maždaug kilometro ilgio linija. 
Piliakalniai priklausė 2 kaimams: Burgaičių ir Grinaičių, o dabar visi va
dinami Sudargo vardu. 

Grinaičių kaimo piliakalnis - Zydkapiai (pav. 82). Piliakalnyje ir pa
pėdėje iki 1940 m. buvo žydų kapai . Cia ir dabar yra išlikusių kapų žymių, 
akmeninių antkapių ir paminklų. 

Piliakalnis irenglas didelėje kranto kalvoje, gerai saugomoje natūra
lių gamtos kliūčių . Iš šiaurės ir šiaurės vakarų piliakalnio papėdę ska
lauja Nemunas, iš vakarų ir rytų yra pelkėta dauba. Iš pietų ir iš dalies 
pietvakarių jo papėdėje iškastas griovys, o aikštelės pakraštyje sup iltas 
pylimas. Piliakalnis smarkiai apardytas. Aikštelė ir š lait ai apaugę me
džiais ir krūmais. Aikštelė lygi, ovali, maždaug 30X20 m dydžio. Pa
kraščiais iškastas 1,5-2 m gylio ir 1 - 1,5 m pločio griovys - apkasai. 

Slailai statūs, ypač nuo Nemuno pusės. Pylimas apie 3 m aukščio, 
viršuje gana platus, iki 25-26 m, prie pagrindo - apie 30 m, smarkia i 
deformuotas; jame irgi laidoti žmonės. P ylimo rytų galas nukastas - per 
karą čia buvo bunkeris. 

1970 m. piliakalni tyrinėjo Lietuvos TSR MA Istorijos institutas ir 
Vilniaus va lstyb inis universitetas. Tyrinėjimams vadovavo istorijos m. 
dr. R. Volkaitė·I(ulikauskienė ir doc. P . I(ulikauskas. Ji ems talkininkavo 
archeologė D. Bešėnienė18 . Ištirti 2 ploteliai (pav, 83): vienas - pylimo 
papėdėje, pietvakariuose, kitas - aikštelės šiaurės rytuose. I(asinėjimams 
pasirinkti tarp medžių didesni tušti ploteliai. Iš viso ištirta tik 42 kv. m. 

15 Ten pat; Tarasenka P. Lietuvos piliakalniai. p. 80: Kulikauskas P. Panemunių 
dzūkai.... p. 21-22: To paties. Rudaminos piliakalnis.-Mokslas ir gyvenimas, 1971 , 
Nr, 9, p. 51-52: To palies. Rudaminos (Lazdijų raj.) piliakalnio 1965 m. tyrinėjimų 
duomenys.- Istorija, t. 13, sąs. 2, 1972, p. 83-109 ir kt.; LA A, t. 2, Nr. 645. 

16 Basanauičius J. Apie senovės Lietuvos pilis. p. 88. 
11 Saduikis C. Newenpill-Navininkai-Aukštadvaris.-Mokslas ir gyvenimas, 1971 , 

Nr. 7, p. 58. 
18 Kulikauskas P. Sudargas.- Mokslas ir gyvenimas. 1971, Nr. II , p. 18-20; 

Kulikauskienė R.. Kulikauskas P. Sudargo piliakalnių tyr in ėjima i 1970 m.- AETL 
1970-1971 m., p. 11 - 16; Taufauičius A. Archeologiniai kasinėjimai respublikoje.- lie
tuvos istorijos metraštis. - V. o 1971 , p. 191; Kulikatlskas P. Sudargo piliakalniai, 
p. 105-124: LAA, t. 2, Nr. 692-696. 
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Kultūrinis sluoksnis aikštelėje suardytas arba tyrinėtose vietose jo visai 
nebūta. 

Ištirtas ir nukastasis rytinis pylimo galas (pav. 85). Konstatuota, kad 
pylimas kelis kartus buvo pertvarkytas . Jo dugne, arčiau aikštelės pra
džios, 2,8- 2,9 m gylyje apt iktas ankstyvasis kultūrinis sluoksnis. Tam
sioje žemėje tarp degėsių ir akmenų rasta gyvulių kaulų. puodų šukių 
ir kaulinės ylos ar smeigtuko galas, geležinis peilis, pjautuvėlis. Aptik
ta apie 100 grublėtų ir lygaus paviršiaus puodų šukių (pav. 84). 

Salia 2ydkapių piliakalnio, i rytus nuo jo yra antras Grinaičių pilia
kalnis - Balnakalnis (pav. 86). Juos skiria tik gana gili, plati dauba 
pelkėtu dugnu. Balnakalnio kalva žemesnė, ilgoka ir siaura. Iš šiaurės 
ją skalauja Nemunas ir nedidelis i ii itekantis bevardis upelis, vakaruo
se yra pelkėta dauba, pietuose - dirbamos žemės laukai. Piliakalnis 
smarki ai deformuotas, apardytas, atrodo tarsi ismaugtas : galai platesni 
negu aikštelės vidurys. Aikštelė - apie 32 m ilgio, plačiausia vieta -
11 m. Pietų galas vos 5 m pločio. Cia buvo su piltas maždaug 2 m aukš-
čio pylimas. S1aitai statūs, apsI inkę. . 

Balnakalni kasinėjo ta pati archeologinė ekspedicija. Ištirta pietinio 
galo aikštelės dalis ir čia esantis pylimas (pav. 87-88). Iškasta 15 m 
ilgio ir 3 m pločio perkasa. Ty rinėtoje vietoje aptikta gynybinių statin ių 
liekanų. Vos nuėmus velėną, pastebėta degėsių - medinės sienos pėdsa 
kų (pav. 89, 90). Daugiausia jų būta 60- 150 cm, šiek tiek - net 2 m gy
lyje. Radinių nedaug. Aptiktas idomus akmeninis skliutas (pav. 91), ge
ležinis ietigalis (pav. 92), trinamųjų girnų gabalas ir 4 nedidelės neaiš
kios puodlĮ šukės. 

Treč ias Sudargo piliakalnis seniau priklausė Burgaičių ka imui. Jis 
vadinamas tiesiog piliakalniu. Tai kranto kyšulys i vakarus nuo evangelikų 
kapų. Jis nematomas, nes iš visų pusių apaugęs medžiais ir krūmais, be 
to, nuo aukšč iausio kranto atskirtas daubos ir guli žemiau negu 2ydka
pių piliakalnis. iš 3 pusių ji juosia gili raguva, o iš šiaurės - Nem un as. 
Piliakalnis beve ik galutinai sunykęs. Išlikusi !ik dalis aikš telės - iš viso 
24 m ilgio ir 11 - 12 m pločio. Pylimas la m il gio, viršuje - apie 4-6 m 
pločio ir 3 m aukščio. 

1970 m. iškastos 2 perkasos skersai aikšte lės rytų-vakarų kryptimi ir 
bandomosios perkasos: viena - la m ilgio ir 2 pločio - pietuose, pylimo 
vidinėje papėdėje, kita - 5X2 m dydžio - aikšte l ės šiaurėje arčiau jos 
vakarinio pakraščio. Tarp abiejų perkasų liko netyrinėta 7- 8 m ploto 
aikštelė. 

Kultūrinis sluoksn is čia labai menkas. Jame vis dėlto aptikta titnago 
skaldos, keramikos, gyvulių kaulų, geležies gargažių, degėsių. 30 cm gy
lyje pasiekta nejudinta žemė . 

Pats kraštin is · Burgaičių piliakalnis, vadinamas Vorpiliu, netyrinė
tas. Tai paskutinė Sudargo piliakalnių kalva vakariniame pakraštyje ky
šulių grupės, einančios i vakarus nuo evangel iktĮ kapų . Piliakalnis suny
kęs, išlikusi tik nedidelė jo dalis. Kultūrinis sluoksnis menkas. 

Penktame piliakalnyje, esančiame arčiausiai evangelikų kapų, kultū
rinIO sluoksnio nerasta. Greičiausiai šis kyšulys be reikalo laikomas pi
liakalniu. 
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2 Alytaus rajono piliakalniai - Obelytės ir Kaukų - stūksojo vienas 
priešais kitą. Obelytės piliakalnis yra Peršėkės upės dešiniojo aukšto 
kranto kalvoje, KauklĮ - kairiojo. Tarp jų tėra apie 50-60 m pločio upės 
s lėnis. Seniau abu vadinti Obelytės piliakalniais. Dabar galutinai su nai
kintą Obelytės piliakalni žmonės vadina .. zomkumi" . 

Kitados Obelytės piliakalnis buvo gana didelis. Aikštelė š i aurės-p ie
tų kryptimi siekė 70- 75 m ilgio, rytų-vakarų kryptimi - 60-65 m plo
čio. Vakaruose dar yra pylimo liekanų; rytų pakraštyje - nedidelė 
kalvel ė, kurioje prikasinėta griovių ir duobių (pav. 93). Joje rasta anksty
vojo piliakalnio liekanų, didžiulių molio tinko gabalų, sudegusių medi
nių rąstų, brūkšniuotosios ir grublėtosios keramikos (pav. 94, 96, 97). 

1969 m. patikrintas ir piliakalnio aikštelės šia urės pakraštys. Tyrinė
tas 8X4 m dydžio plotas. Jame išlikusi kultūrini sluoksni dengia iki 50 
cm stor io žemių sluoksnis. Cia aptikta nemaža radinilĮ - degėsių, akme
ntĮ, grublėtosios keramikos ir kt. (pav. 97). 

1967-1969 m. tyrinėtas ir I(aukų piliakalnis (pav. 98) . I(asinėjo VI!
niaus va lstybinis universitetas. Vadovavo šio darbo autorius, jam ta lki
ninkavo a rcheologė D. Bešėnienė 1 '. 

Gerai išsilaikęs, kiek ištisęs iš šiaurės i pietus piliakalnis irengtas 
kalvoje, kurios vakarų ir š i a urės papėdę plauna Peršėkės upelis. S laitai 
nepaprastai statūs, aikštelė kiek pailga, 22 X 25 m dydžio, beveik iš visų 
pusių apjuosta pylimu, kuris aukščiausias yra pietuose. Siaurėje jis labai 
žemas. 'Iš i šorės š laita i beveik 10 m aukščio. Pietinis pylimas - apie 25 m 
ilgio ir viršuje - 2 m pločio. Nuo aikštelės jis pakilęs ma ždaug 6 m. 
Pietryčių ir iš dalies pietų papėdę juosia griovys, už kurio yra buvusios 
gyvenvietės pėdsakų. 

Ištirta aikštelės vakarų dalis - ąpie 250 kv. m. Per viduri pada rytas 
pylimo pietų ga lo pjūvis iki pusės šlaito išorinėje pusėje, tyrinėtas grio
vys, iš viso - apie 80 kv. m (pav. 99-103). Aikštelės pakraščiuose ras
ti 6 akmenų grindiniai. Kultūrini ame sluoksnyje aptikta keletas ž idinių, 
ūkinių duobių, stulp aviečių, daugybė suanglėju s ių grūdų, žmonių ir gy
vulių kaulų, visokiausių puodų šukių ir daugiau kaip 500 ivairių metalo 
dirbin i ų. Tiek daug jų nerasta nė viename kitame tyrinėtame Lietuvos pi
liakalnyje (pav. 104-152). 

Papėdės apsauginis griovys buvo 10- 12 m ploč io ir 1,5 m gylio. Jo 
pakraščiais ėjo gynybinės užtvaros''. 

Nedidelio Aistos upelio kairiajame krante irengtas Piliakalnių kaimo, 
Vilkaviškio raj., piliakalnis (pav. 153, 154). Ji s nedideli s, stačiais šlai
tais. Trikampė aikštelė 55 m ilgio ir 35 m pločio. Jos vakarų pakraštyje 
supiltas galingas pylimas, kuris, žemėdamas i aikštelės pusę, juosia jos 

19 KulikaIlskas P. Obelytės, Alytaus raj., piliakalnis ir jo tyrinėjimų duomenys.
Istor ija, t. 16, sąs. 2, p. 104- 114 (čia nurodyta ir kita literatū ra); LAA. t. 2, Nr. 487. 

20 Radziukynas J. Suvalkų rėdybos pilekalniai su žem lapiu, p. 14- 15; Kulikaus
kas P. Kaukų ir Obelytės piliakalnių tyrinėjimai 1967- 1968 m.- AETL 1968-1969 m., 
p. 12-22; To palies. Panemunių dzūkai.... p. 12-32. To paties. J.1CCJIe.!lOBaHlIR rop0D.IIlU 
3aHeM3HbS1 B J1IfTBe. - Liber ...• p. 297-313; To paties. ApxeonorHąecKHe HCCneD.OB3HHR 
ropOD.IHU B nHTBe B 1967-1968 rr. - Studia archaeologica ...• p. 95- 101. 
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pietinę ir šiaurinę dali. Siaurėje jis nuvirtęs i Aistos slėni. Vidiniame 
š laite iškastos 8 didžiulės bunkerių duobės. Piliakalnio vaka rų šlaitas 
drauge su pylimu yra apie 10 m aukščio, buvo gristas akmenimis . Tai 
vienas iš būdingųjų Užnemunės piliakalnių bruožų . Pylimas viršuje yra 
maždaug 3 m pločio. Vakarų šlaito išorėje, viduryje, taip pat iškasta di
džiulė duobė. Piliakalnio šiaurės šlaitas gerokai apgriuvęs. Pylimo ir 
šlaito atodangoje gerai matomi kultūriniai sluoksniai, degėsiai, akmenys. 

! vaka rus nuo piliakalnio, laukuose, yra buvusi senoji gyvenvietė. Jos 
dali s apjuosta ma ždaug 2 m a ukščio ir ID m pločio (pagrinde) gerokai 
apardytu ma žda ug 190 m ilgio pylimėliu. Pietuose ir šiaurėj e galais jis 
remiasi i Aistos upelio krantus (pav. 155, 156). Pili akal nių k. piliakal
nio iranga skirias i iš visų Užnemunės piliakalnių. 

1961 m. ji tyrinėjo Lietuvos TSR MA Istorijos institutas. Ka s in ėji
mams vadovavo š io darbo autorius, jam ta lkinin kavo archeologas A. Mer
kevičius. Išti rta a ikš tel ės š iaurės ir pi etų pusės dalis - iš viso 370 kv. m. 
Kul tūrinis s luoksn is - iki 60 cm s tori o. Aptikta s t atini ų liekanų, d egė
s ių, akmenų grindinių, vėl yvos ios žiestosios keramikos ir kitų dirbini ų21 
(pav. 157, 159, 162, 163) . 

Kartu padarytas gyvenvietės ir jos pylimėlio skersinis pjūvis - iškas
ta apie 160 m ilgio ir 2 m pločio perkasa. Kultūrinis s luoksn is vietomis 
siek ia iki 80 cm storio. Aptikta daugybė grublėtosios, lygaus pavirš iaus 
bei žiestosios keramikos; pylime rasta dirbinių (pav. 158-161). Nusta 
tyta, kad gyvenvietės būta ir gerokai toli au i vakarus - už pylimo. 

Tyrinėti Užnemunės pi lia kalniai yra savi ti senosios istorijos ša lti
niai, išlaikę vertingos medžiagos senovės gyventojų buičiai ir kultūrai 
pažinti . 

Ji e čia pradėti sta tyti, kaip jau minėta, dar I tūkstantmetyje pr. m. 
erą. Iš tyrinėtųjų ankstyvi ausi yra Norkūnų prie Mikasos, Obelytės ir 
Varnupių pili akalniai. Intensyviau jie statyti I tūkstantmečio pirmojoje 
pusėje ir viduryje. Tada irengti Norkūnų piliaka lni s prie Skardupio, Ku
melionių, Meškučių, Kunigiškių-Pajevonio, Pavei sininkų, Rudaminos 
Ziegždrių, Bačkininkėlių, Sudargo, Zydkapių, KauklĮ ir kiti, kuriuose ras
ta brūkšniuotosios ir grublėtosios, gludintosios ir iš dalies gna ibytinio bei 
lygaus paviršiaus keramikos (pav. 25, 26, 48-51, 56, 57, 75, 76, 126, 
130 ir k!.) 

Piliakalniai buvo pertvarkomi I tūkstantmečio pabaigoje ir " pra
džioje - paskuti niuoju jų statymo la ikotarpiu. Sio laikotarpio piliakal
niai turi fortifikacinius irenginius. Piliaka lniai vėl pertvarkomi, didina
mos aikštelės, da romi statesni ir grindžia mi akmenimis š laitai, aukština
mi pylimai, statomos naujos gynyb inės sienos, kasami ar g ilinami bei 
platinami seni gynybin ia i g rioviai. Ta i būdinga Varnupių, Kaukų, Rud a
minos, Meškučių , Kumelionių ir Piliakalnių k. piliakalniams, t aip pat Su
dargo piliakalniu i Vorpiliui ir Balnakalniui. 

Mil žini ški darbai buvo atlikti Varnupių , Kapsuko raj., piliakalnyje. Jo 
š la itai paaukštinti. iki 18 m, padaryti statūs. P ad idinta aikštelė, paaukš-

21 Plačiau apie piliakalnį žr. P. Kulikallsko straipsni "Istorijoje" (V., 1971, t. 12. 
sąs. 2, p. 143- 161 ; či a nurodyta ir visa literatūra). Be la, žr. LAA, t. 2, Nr. 580. 
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tintas pylimas, įrengtos gynybinės sienos. Varnupiuose tokių medinių sie
nų liekanų išliko itin daug. Tyrinėjant aikštelės pakraščiuose ir pylime jų 
rasti ištisi sluoksniai . Senieji piliakalnio sluoksniai yra 4,5 m gylyje, 
virš jų - molio sluoksnis . 

Pertvarkytas ir gudaminos piliakalnis. 
Naujai sup iltas Piliakalnių k. piliakalnis. Jo gyvenvietės dalis ap

juosta ilgu 2 m aukščio pylimu, kurio išorinis šlaitas grįstas akmenimis. 
Kadangi aikštelė nedidelė, šis pylimėliu atitvertas plotas galėjo būti pi
lies priešpilis, gerai saugojęs priėjimą prie pilies. Priešai dažnai pasiek
davo ir sudegindavo tik priešpilius, o pilių paimti neįstengdavo. 

" tūkstantmečio pradžioje pertvarkytas ir Kaukų piliaka lnis: paaukš
tintas pylimas, nutiesta aplink visą aikštelę gynybinė siena, papėdėje iš
kastas griovys. Gynybinės sienos turėjo būti stiprios, nes jų statybai 
naudota s ne tik medis, bet ir akmenys: jų grindinių aptikta visu tyrinėtos 
aikštelės dalies pakraščiu . 

Gerokai pertvarkyti ir Sudargo 2ydkapių, Balnakalnio ir Kumelionių 
piliakalniai. Pastarojo pylimo š laitas irgi buvo išgrįstas akmenimis. 

Kai kurie Užnemunės piliakalniai I tūkstantmečio viduryje ar antro
joje pusėje buvo palikti. Tik kol kas neaišku kodėl. Iš anksčiausiai palik
tų minėtini orkūnų prie Mikasos, Kunigiškių-Pajevonio ir Obelytės pi
liakalniai. Salia orkūnų buvo antrasis piliakalnis prie Skardupio, bet 
visai nesuprantama, kodėl paliktas Kunigiškių-Pajevonio piliakalnis, ku
ris tuo metu turėjo vaidinti nepaprastai svarbų vaidmenį . Obelytės apy
linkės gyventojai įsirengė naują - Kaukų - piliakalnį· 

Taigi jau pirmaisiais mūsų eros amžiais Užnemunėje buvo daug gy
nybinių piliakalnių, kurie II tūkstantmečio pradžioje virto galingomis pi
limis - tvirtovėm i s, atrėmusiomis kryžiuočitĮ puolimus. 

Minėti Užnemunės piliakalniai, išlaikę brūkšniuotąją, ankstyvąją 
grublėtąją, gnaibytinę ir gludintą keramiką, be abejo, priklauso prie 
ankstyvtĮjtĮ. Turimais duomenimis, Užnemunėj e nėra sodybvietinitĮ arba 
bendruomeninių" tūkstantmečio pr. m. e. pabaigos ir I tūkstantmečio pr. 
m. e. pradžios piliakalnių, kurių palyginti daug yra rytų Lietuvoje. 

Užnemunės, kaip ir kiti Lietuvos piliakalniai galutinai paliekami 
XIV a. pabaigoje-XV a. pradžioje. Cia, be abejo, nemaža reikšmės turė
jo politinės ir socialinės-ekonominės priežastys: Kryžiuočių ordino su
triuškinimas prie 2algirio 1410 m. ir feodalinės Lietuvos valstybės suki es 
tėjimas. Piliakalniai su žemių, akmenų ir medžio įtvirtinimais neatitiko 
naujų šaunamųjų gi nklų bei kovos būdų. Vis dėlto kai kurių jų įtvirti
nimų elementų, ypač išplanavimo, buvo paisoma ir vėli au, statant mūri
nes pilis. 

Po karo tirtų pi lių teritorijų duomenimis, senųjų piliakalnių tradici
jų buvo laikomasi ir įrengiant mūrinių pilių fortifikacijas. Kaip ir pilia
kalniai, mūrinės pilys būdavo apjuosiamos gynybiniais pylimais, grio
viais, kurie saugojo vidines sienas bei bokštus. Tokias senąsias architek
tūros tradicijas matome Trakų salos ir pusiasalio, Kauno ir Medininkų 
mūrinių pilių statyboje. 
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Aptiktos didelės gyvenvietės prie ankstyvųjų piliakalnių (Paveisinin
kų, Norkūnų prie Mikasos upelio, Kunigiškių-Pajevonio, Kaukų) rodo, 
kad pagrindinė gyventojų dalis gyveno kaimuose prie piliakalnių. Tai 
atspindi !olesni gimininės santva rkos irimą"· 

PYLIMAI IR ORIOVIAI 

Piliakalnių pylimai ir grioviai papėdėse - tai gynybiniai itvirtinimai, 
nuo kurių priklausė pilies gyventojų saugumas ir kuriems irengli reikėjo 
daugiausia darbo, jėgos, medžiagų ir sumanumo. 

Kiekvieno piliakalnio gynybiniai itvirtinimai skirtingi. Ilgainiui jie bu
vo pertvarkomi - aukštinami žemių pylimais, stiprinami galingesnėmis 
gynybinėmis sienomis, vartais ir bokštais. 

Pylimai visada pilti iš gamtos kliūčių neapsaugotų, lengviau priešui 
prieinamų vietų. J ų papėdėse savo ruožtu dar buvo kasami gana platūs ir 
gilūs grioviai. Pylimai juosdavo visas a ikšteles arba tik dali jų. Staty
bai naudota žemė, molis, rąstai, akmenys. Sla itai ir kitos pylimų dalys 
dažnai būdavo grindžiama akmenimis . Viršuje irengdavo medines gyny
bines užtvaras: sienas ar dali jų apkrėsdavo moliu. Todėl kasinėjant ap
tinkama didesnių ar mažesnių deginto molio tinko liekanų, sutrūnijusių 
ar sudegusių rąstų, stulpaviečių. Pylimai augo etapais. Dėl !o svarbu 
išsiai škinti tuos etapus, kada statyta ir taisyta. Piliakalnių pylimai pilfi 
vis kitaip. Todėl toliau kiekvieno irenginius apžvelgsime atskirai, lai
kydamiesi, kiek imanoma, chronologijos. 

I tūkstantmečio pr. m. e. ir m. e. pradžios piliakalniams būdingi tik 
neaukšti pylimėliai ir gana paprastos užtvaros. Tokia Norkūnų Il pilia
kalnio, irengto Mikasos upelio krante, pylimo konstrukcij a. Iki mūsų die
nų jo rytų pakraštyje išlikęs 1,5 m aukščio nuo aikštelės ir 2,5 m aukš
čio nuo griovio pusės žemių pylimėlis . Virš jo buvo irengta nesudėtingos 
konstrukcijos medinė gynybinė užtvara. Pylimėlis m. e. pradžioje buvo 
maždaug 1,5 m aukščio nu o aikštelės pusės ir 2,5 m aukščio iš išorės. 
Papėdėje iškastas apsauginis griovys. I'II-IV a. pylimėlis paaukštintas 
iki 2 m, pagilintas griovys . Spėjama, kad pi liakalnis paliktas I tūkstant
mečio viduryje. XVI-XVIII a. jame laidoti žmonės . Kasinėjant aptikti 
34 kapai, kuriuose rasta šiek tiek papuošalų, monetų, geležinių peilių, ga
ląstuvų ir kt. 

Sudėtingesnis buvo Norkūnų I piliakalnio pylimas, irengtas Skard
upio upelio krante. Jame daryti 2 skersiniai pjūviai - aukščiausioje vie
toje per viduri ir rytuose. Per viduri pylimo pjūvis buvo 5 m pločio ir 22 m 
ilgio (pav. I, 2). P yli me aptikta daug sudegusių ir sutrūnijusių rąstų, 
akmenų grindinių ir kt. Nustatyta, kad pirmojo piliakalnio pylimo viršū
nė buvo apie 10 m ilgio, 1-2 m pločio. Jšlikusi 52 m ilgio ir 10-12 m 
pločio pagrindo dalis, kita - nuvirtusi. Pylimas buvo 4,5-5 m aukščio. 
Pylimo rytų galo pjūvis buvo 4 m pločio ir 10 m ilgio. Sudėtingesnis 
vidurinės dalies pjūvis . Aptikti tokie s luoksniai : 1 - ve l ėna - 15-20 cm 
storio, 2 - degėsių sluoksnelis - 5-10 cm storio, 3 - akmenų grindi-

22 Volkailė-Kulikauskienė R. Lietuva valstybės susidarymo i švaka rėse.- LMK lX
XIII amžiuje, t. I, p. 9-11. 
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nys, 4 - žvyro s luoks nis - 10- 15 cm s torio, 5 - ant ri degėsiai - 5-
10 cm stor io, 6 - vė l žvy ras - 40- 60 cm sto rio, 7 - antra s akmenų 
grindinys jau 120 cm gy lyje, 8 - vėl žvyr as - 10- 40 cm stor io sluoks
nis, 9 - po žvyru - pi lkos žemės sl uoksn ia i ir sutrun iję rąstai, 10 - tre
č ias akmenų grindinys jau 165 cm gylyje nuo paviršiaus, II - smėli ngos 
žemės 20- 30 cm storio sluoksni s, po kuriuo dar ėj o 20- 40 cm stori o 
ankst yviausias ap ie 20-40 cm s torio pylim o s lu oksn is. Ta igi pylimas pil
tas ma žiausiai 3-4 kart us ir bent 6- 7 kartus tai syta s. 

M atyt, pirminis pylimėlis, irengtas m. e. pradžioje, buvo iš žem ių, vos 
1,5- 2,5 m aukščio. Virš jo ėj o n es ud ėtinga gynybinė medi nė siena. 
I tDkstantmečio v iduryje ir a ntroj oje pusėje pyl imas paaukštintas iki I m 
storio Žemil! s luoksni u ir jau turėjo buti apie 3,5 m aukščio; tvirtintas 
15-20 cm skersmens rą s tais. P avi ršius gristas akmenimis. Aukščiausia s 
pylimas su piltas I tukstantmečio antr ojoje pusėje ir pabaigoje. Jis jau 
buvo 4 m aukščio, paviršius vėl g ristas akmenimis . Pili aka lni s paliktas 
I tukstantmečio pabaigoje. 

Ga na idomių duomenų gauta , padarius Pave i si ninkų piliaka lni o py
limo skersini pjuvi- Ji s yr a aukšč i aus i o pylim o vidu ryje ir išoriniu š la itu 
pratęstas ik i gyvenvietės. Ta i padėjo išai škinti pagrindinius pylimo sta
tymo etap us ir konstatuoti , kad jo papėdėje buvo iškasti 2 gynybin ia i 
grioviai. 

P y limas s upiltas beveik visos a ikštel ės pakraščiais , tačiau aukščiau
s ias - š i au rėje. Statybai na udotos apli nkinės žemės, akm enys, medžia i. 
Siaurės š laita s s utvirtintas plūktu moliu. Akmenų ir medžio a n g l ių ap
tikta jo v iršu tinėj e dal yje, nuimant velė n ą ir po ja. Pjūvio rytų s ienos 
viršuj e gerai iš li ko sta tm enai ikasto medinio stulpo vieta. 

P ylim o skers ini a i pjuviai parodė, kad jis p ilta s per 2 kartus ir, paly
g inti s u kitų p ili akalnių py lim ais, y ra neaukšta s - dabar tik 3 m. 

Pi rmas is pylimas buvo daug m ažes ni s. Tyrinėtoj e vietoje j is vos s ie 
kė 160 cm aukščio ir turėjo egz istuoti ilgoka i, nes nuo kito stetybos etapo 
ii sk iri a gana ryškus tamses nės žemės s lu oksneli s. Vėliau pylimas pa
aukštinta s da r 1,5 m stori o Žemi l! s luoks niu. Virš tokio pylimo ir buvo 
medinė gyn ybi n ė siena. Ta i liudija viršutinėje dalyj e aptiktos medž io 
anglys, akmenys, stulpav i etė. Galutinai i rengto pylimo pagrindas bu vo 
12- 16 m, viršus - 2- 2,5 m pločio. 

Siaurės šlaito pjūvyj e j okių papildomų įrenginių ne pa stebėla . Tik pa
pėdėj e iša iškinti buvę grioviai , tarp kuri ų s us i daręs nea ukštas pylimas . 
Matyt, čia iš gri ov i ų buvo meta mos Žemės. Daba r jie u žs linkę, vos pa
s tebimi. Pirmasis viršuje 4 m pl oč i o ir 110- 120 cm gy lio g riovys buvo 
iškastas prie pat š la ito p a pėdės. Antras is viršuje 5-5,5 m ploč i o ir I m 
gylio bu vo apie 5 m i š iaurę nuo pirmojo. Griovių dugne rasta palaidų 
akmenų, gyvu lių kaulų, puodų šukių. 

Paveis ininkų piliakalnis turėjo būti iš v i sų pusių a pjuostas gynybi
niais griov iais, nes jų li ekanų aptikta ir papėdės rytuose daryioj e per
kasoje . Cia ra stas gerai išsilaikęs t itnagini s svidrinės strėl ės an tgalis. 

Gera i i tvirtintas , kelis ka rtus pe rtvarkyta s be i tai syta s ir Kumelionių' 
piliakalnio pylimas (pav. 23) . Gaila , kad didelė jo da lis sunyko, išliko 
tik 45 m. Iš išorės dabar ji s 4,5 m, nuo aikštelės - 3 m aukščio. Tyrinė-
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jant nustatyti 3 pagrindiniai statybos laikolarpiai. Pats ankslyviausias 
pylimėlis iš smėlingos su moliu maišytos žemės priklausė m. e. pradžiai. 
Pradžioje jis siekė vos 0,6 m aukščio, o pagrindas - 1,7 m pločio. 
Virš šio pylimėlio buvo irengta medinė užtvara. Tai liudija degėsių pėd
sakai. Drauge su gynybine užlvara pirmasis pylimas siekė iki 2 m. 

Antras pylimo statybos laikotarpis priklauso I tūkstantmečio viduriui 
ir antrajai pusei. Statybai naudotos tos pačios medž iagos, tik daugiau, 
molio ir rąstų. Molis buvo suplūkiamas. Siame statybos etape piliakalnio 
pylimas turėjo būti gerokai aukštesnis, sunkiau iveikiamas. V. Daugu
džio nuomone, jis jau turėjo būti apie 2,2 m aukščio ir 10,5 m pločio pa
grindu. Antrasis pylimas tarnavo, matyt, ilgiau. Pastebėta, kad net 6 
vietose jis taisytas. Virš šio pylimo ėjo taip pat statmenų ir gulsčių rąs
tų gynybinė siena, kuriai sudegus pylimas dar kartą, tretiji, buvo naujai 
pertvarkytas, paaukštintas iki 5-5,5 m ir paplatintas pagrindas iki 15 m. 

Trečiu s tatybos laikotarpiu Kumelionių piliakalnio pylimui naudota 
daug plūkto molio. Pylimas taip pat tvirtintas mediniais netašytais rąs
tais, kurie kloti skersai ir išilgai. Naudoti ir akmenys. Tarpai tarp rąstų 
užpildyti storoku molio s luoksniu. Pylimo išorini s š lait as, kaip ir antru 
statybos laikotarpiu. gristas akmenimis. Tyrinėjant vėlyvojo pylimo vir
šutinėje dalyje rasta medinės gynybinės sienos liekanų - degėsių. Įdo
mu, kad šios sienos liekantĮ aptikta ir vidinės pylimo pusės papėdėj e. Ji 
tebuvo apie I m aukščio ir statyta iš rąstlĮ ir molio; greičiausiai turėjo 
tikslą saugot i vid inę pylimo papėdę nuo žemių sl inkimo. 

Tyrinėjant pylimo struktūrą, rasta daug degėsių bei čia patekusių 
dirbinių: žalvarin ių ivijinių siaurėjančių karolių, žalvarinių juostinių 
apyrankių dalių, žalvarinės vytinės kūginiais galais antkaklės kūgelis, 
gintaro žaliavos gabalėlis, daugybė puodų šukių ir didokų molio tinko 
gabalų. Paprastai kitų piliakalnių pylimuose dirbinių aptinkama retai. 
Rasta ir suanglėjusių grūdų. 

Prie piliakalnio gynybinių irenginių priklauso ir papėdėje iškastas 
dabar užslinkęs griovys, kuris iša iškintas tik kasinėjant. Jo skersinis pjū
vis parodė, kad griovys buvo 6 m pločio viršuje ir 1,3 m gylio. Darant 
pjūvi, rasta gyvulių kaulų, molio tinko, grublėto ir gludinto paviršiaus 
puodų šukių ir nema ža akmenų. Gynybinio griovio pakraščiais ėjo gyny
binės sienos. Piliakalnio tyrinėtojas V. Daugudis mano, kad griovys 
užkastas, irengiant antrą pylimą · 

Kunigiškių- Pajevonio piliakalnio aikštelę iš visų pusių juosė pyli
mas. Aukščiausias jis aikštelės pietryčiuose iš gamtos kliūčių nesaugo
mos pusės. Si piliakalnio dalis gerai itvirtinta. Visas pietryčių ir pietų 
'šlaitas gristas akmenimis, o papėdė dar sutvirtinta grioviais ir pylimais. 
lki mūsų dienų išliko gerai matomi 2 grioviai ir 2 ar net 3 neaukšti py
limėliai. 

Blogiausiai pylimas išlikęs aikštelės šiaurės pakraštyje iš šiaurės va
karų; vakaruose ir rytuose ryškesnis. Aikštelės šiaurės pakraštys nukas
tas, matyt, XIX a., kai čia tiestas kelias i piliakalni . 

1963-1964 m. tyrinėjant Kunigiškių-Pajevonio piliakalni, 2 vietose 
padaryti pylimo pjūviai: pietryčiuose, aukšč i ausios pylimo dalies vidu
ryje, ir vakaruose . 
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Pylimui ir čia naudota žemė, akmenys bei medžiai. Vidinės pusės šlai
te rasta daug pavienių akmenų, ištisų akmenų grindinėlių ir daug sude
gusių sijų ar š iaip medžių. Kai kur aptikta ištisų suanglėjusių rąstų 
(pav. 38). Sudegusių rąstų liekanos tyrinėtoje vietoje siekė iki 272 cm 
ilgio, 17- 23 cm pločio ir 1,2- 1,8 cm storio. Kitos degėsių liekanos buvo 
94 cm ilgio, apie 10-12 cm pločio. Vienoje vietoje 9 sudegę rąstai su: 
darė tarsi keturkampi ploteli. Galbūt, prieš pilant žemes, buvo padaromI 
keturkampiai rąstų šuliniai - tvirtas pylimo karkasas. Tokių atvejų ge
rai žinoma iš kitų piliakalnių (Punios, Alytaus raj.)". Pastebėta ir aiš
kiais kontflrais stulpaviečių, apkrautlĮ akmen imis. Kai kur i šsilaikė net 
sutrūnijusi mediena. 

Pjūviai parodė, kad ir Kunigišk i ų-Pajevonio piliakalnio pylimas iren
gtas ne iš karto - nustatyti 3 pagrindiniai statybos etapai. Galutinis py
limas buvo 6 m aukščio, o jo pagrindas - 20 m pločio. Pirmas pylimas 
buvo apie 3 m aukščio, antras I m paaukštintas , trečiam užpiltas dar 
1,6-1,8 m žemių sluoksnis. Įrengto pylimo pavi ršius ir iš vidaus, ir iš 
išorės gri sIas akmenimis. 

Įdomiausias Kunigiškių-Pajevonio piliakalnio radinys buvo pylimo 
išori nėje (pietryčių) papėdėje apt iktas griovys ir medinės gynybinės sie
nos liekanos (pav. 36-38). Griovio būta 130 cm gyli o, iki 140 cm plo
čio viršuje ir apie 70 cm pločio dugne. Jo viduryje suka Iti stulpai. Ge
rai išsilaikė vertikalūs ir horizontalūs r ąstga liai. Pjūvyje aptikti 7 ver
tikaliai suka Iti rąstai ir 2 eilės - horizontalių. Pastarieji plonesni. 
Gynybinė siena statyta iš beržinių rąstų, suka ltų arti vienas kito (pav. 38). 
Tarpai buvo nuo 7 iki 22-24 cm. S i gynybinė siena sudegė: viršutinės 
i š li kusių rąstelių dalys apangl ėjus ios . Į žemę ikalti galai gerokai aptrū
niję, bet aiškiai matyti, kad prieš ikalant jie buvo nusmailinti. Rąstelių 
išlikusios dalys buvo nuo 34 iki 50 cm ilgio, II, 24-25 cm skersmens. Tik 
vienas iš j ų - 71 cm aukščio ir ti ek pat skersmens. Prie kai kurių gerai 
išlikusi tošis . 

Iš viso, kas aptikta, ga lima daryti i švadą, kad užtvara pylimo papė
dėje statyta gana rūpestinga i. Stambūs vertikalūs stulpai dalijo ją i 
sekci jas. Tarp stulpų vertikaliai ir horizontaliai dėti rąstai. Tiktai sunku 
pasakyti, kuriam pylimo statybos etapui užtvara priklausė . Galbūt ji 
irengta, kai dar pylimo čia iš viso nebuvo, o gal statyta, supylus pirmąii 
pylimą?. 

Vėlesnių pylimo statybos etapų papėdžių itvirtinimų aptikta iki da
bar išlikusio piliakalnio papėdėje . Tai buvo jau minėti 2 grioviai ir pyli
mai , prie kurių irgi būta medinių gynybinių sienų. Pirmasis papėdės 
griovys buvo apie 3,60 m pločio viršuje ir maždaug 1,65 m gylio. Jo 
i šorėje supiltas apie 1,5 m aukščio pylimėlis , kurio pagrindas maždaug 
10 m pločio. Paskui buvo iškastas antras griovys - 2,80 pločio viršuje 
ir apie 1,80 m. gylio. Griovių dugne rasta akmenų, degėsių, puodų šukių . 

Daug žemesnis ir paprastesnis pylimas juosė aikštelės vakarų pa
krašti: jis piltas vien iš žemių. Sampile aptikta degėsių, pavienių akme
nų. Pa stebėta ir stulp aviečių, neaiškios paskirties duobių, matyt, buvusitĮ 

z3 Volkailė-Kulikauskienė R. Punios piliakalnis.- V., 1974, p. 11-21 , pav. 3-5; 
DaugudiS V. Gyvenvietės ir pastatai.- LMK IX-XIII amžiuje, 1. I, p. 24. 
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cIa prieš supi Ian t pylimą. Vakarinės pusės pylimėlis 8 m pločio pagrin
du buvo 2 m aukščio. Nustatyti 2 jo statybos etapai. Iš pradžių py limas 
buvo vos 100-105 cm aukščio. Pietų ir vakarų sienoje aiškiai matyti 
abu s luoksniai, atskirti 5-9 cm storio tamsesnės žemės sluoksneliu; čia 
pastebėta gana daug degėsių - gynybinilĮ sienlĮ pėdsakų. Vidinės py
limo pusės papėdėje aptikta duobė, kurioje rastas molini; verpstukas ir 
žalvar inė lankin ė segė lenkta kojele. 

Savitas ir Rudaminos piliakalnio pylimas" (pav. 64-70). ne\'ienodu 
aukščiu ju osęs piliakalnio aikštelę. Aukščiausias jis šiaurės pakraštyje_ 
Cia ir dary tas pjūvis . Nuo kiltĮ Užnemunės piliakalnių šis skiriasi tuo, 
kad gerai išlikus ios medinių konstrukcijų liekanos. Nustatyti 4 pil iakal
nio irengimo etapai. Pirmas ir seniausias pylimas bu\'o vos I m aukščio, 
plūktas iš mol io (pav. 67). Kai virš jo buvusi medinė užtvara sudegė. 
jis paaukštintas iki 2 m (pav. 68). Trečiame etape pylimas piltas iš smė
lingų žemi ų , pavirš ius tvi rtin tas plūkIo molio sluoks niu, o išorinis šlai
tas gristas akmeni mis (pav. 69). Paskutini - ketvirtą - kar tą Rudami
nos piliaka ln io pylimas po gai sro buvo dar pertvarkytas, ir papildomai 
užp iltas I m storio žemių sluoksn is (pav. 64, 70). 

Piliakalnio irengimo etapus nesunku buvo nustatyti iš ne\'ienodų že
mių sluoksnių, atski rtų degėsių tarpsluoksniais. Antro ir trečio pylimo 
paviršiuje ypač gausu sutrūnij usių med inių irenginių liekanų. Labai 
daug suanglėjusių rąstų buvo trečio pylimo pavi ršiuje. Ji e gulėjo ivai -
riomis kryptimis ir dažnai priminė storas lentas bei tašus (pa\'. 67-70). 

Ketvirto pylimo sa mpil e ar jo pav irš iuj e pjūvio vietoje nepavyko ras
ti medi nių statinių li ekanų. Tačiau jų būta. Tata i rodo apt ikti degto mO
lio, tinko gabalai. Be to, š io pylimo sampile rasta gana idomių geležinių 
st r ėl ių antga lilĮ (pav. 74). 

Sudargo Zydkapių piliakal nio pylimas iren gtas a i kštelės pietuose. 
S iuo metu jis yra apie 3 m aukščio, pagrind as 30 m pločio . Tai vienas 
plačiausių pagrindų. Atvirame rytiniame ga le pad a rytas skersinis pjū
vis (pav. 85). Ji s parodė , jog Zyd kapilĮ piliakalnio pylimas supiltas per 
2 kart us. Pirmas pylimėlis plūktas iš metro s tori o molio s lu oks nio, išo
rinis šlaitas gristas akmenimis. Priėjimą prie piliaka lnio iš pi etų saugoj o 
gana pl a tus ir gilus griovys. Vėliau piliakalnis pertvarkytas: griovys ir 
pietų šlaitas užpiltas metro storio juodos žemės s luoksniu, virš kurio 
suplūktas irgi metro storio molio sluoksnis. Po tokios rekons trukcijos py
limas jau buvo 3 m, o gal ir kiek aukštesnis (pav. 85). P ylimo s luoks
niuose dirbinių ar kitų radinių, išskyrus akmenų krūvas, neaptikta. Tik 
pylimo dugne pastebėtas ankstyvas kultūrinis sl uoksnis, rod ąs, kad , 
prieš irengiant pili akalni, čia buvo neitvirtinta gyvenvietė . Jame aptikta 
buvusių ugniaviečių , puodų šukių, gyvulių kaulų, apdegusių akmenų ir 
kitokių radinių. Pasitaikė grublėtosios ir lygaus paviršiaus keramikos, 
būdingos pirmies iems m. e. amžiams ar ir dar ankstesniam laikotarpiui 
(pav. 84) . Tiksliai datuotų metalo dirbin ių neaptikta. 

24 Kulikauskas P. Rudaminos (Lazdijų raj .) piliakalnio 1965 m. tyrinėjimų duo
menys.-Istorija, t. 13, p. 91-94, pav. 5-7. 
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Gynybinių irenginių ryškiausių liekanų pastebėta gretimame piliakal
nyje, vadinamajame Balnakalnyje. Nuo 2ydkapių ii skiria gana gili ra
guva. Balnakalnis žemesnis ir siauresnis už 2ydkapius. Jis 32 m ilgio ir 
nuo 5 iki II m pločio. Pietuose supiltas 3 m aukščio pylimas (pav. 88). 

Balnakalnio pylimo pjūvis dary tas ne skersai, o išilgai pylimo - ry
tų-vakarų kryptimi. Pe rkasa iškasta 15 m ilgio šiaurės-pietų kryptimi 
ir 3 m pločio rytų-vakare! kryptimi arčiau vakarinio pakraščio (pav. 
87, 90). 

Jau viršutiniame pylimo kultūrinio sluoksnio horizonte aptikti stam
būs degėsiai rodė čia sudegus medinius statinius, kurie paskui užpilti 
žemėmis (pav. 89, 90). Tai buvo greičiausiai gynybinė siena. Ji turėjo 
būti iš storų rą stų, nes žemė smarkiai išdegusi, raudona. Galutinai iš
tyrus planuotą vietą, paaiškėjo, kad pagrindinius degėsius dengė 60-
150 cm žemių sluoksnis. JtĮ tiek daug, kad aiškiai buvo galima nustatyt i 
rąstų krypti. Vi enos degėsių žymės 80-100 cm, kitos - net 150 cm il
gio, 6-15 cm pločio ir vos 2-4 cm storio. Perkasos dugne buvo galima 
atskirti apie 30 sua ngl ėj u sių rąsltĮ, suvi rtu sių vienas ša lia kito. Tarp jų 
tebuvo 5-6 cm, o tarp kai kurių - 18 cm tarpai. 

Ra sta ir statmenų stu lp ų liekanų . Jie ikasti ar sukaiti arti vienas kito 
(pav. 90). Aiškiai m atomi 5 pėdsakai. VientĮ degėsių žymė 4-5 cm 
skersm ens ir 20-30 cm ilgio. Prie jų aptikta ir iš žabų pintos tvoros li e
kanų . 

Piliakal nis irengtas per 3 etapus. Seniausios gynybinės sienos ir ela 
statytos, ka i dar nebuvo pylimo. Tiek daug degėsių nerasta nė viename 
t yrinėtam c Užnemunės piliakalnyje. Artimiausios paralelės - Migonių , 
Kaišiadoritį raj., piliakalnis, tyrinėtas 1954- 1955 ir 1957 m., ir Kernavės 
vadi namasis Mindaugo piliakalnis, kasinėtas 1979- 1981 metais". Su
dargo Balnakalnis buvo 3 kartus pertvarkomas. Apie jame buvusius gy
nybinius irenginius J. Radz iukynas ra šė, jog geriausias irodymas, kad šis 
kalnas supiltas, yra jo vakarų pusė, kur matyti dalis pusantro s ieksn io 
aukščio sienos". Dej a. nesame tikri, kad tai taikyta Balnakalniui. Tokios 
sienos liekantĮ šiand i eną nematyti nė viename Sudargo piliakalnyje. 

Prie gynvb in iu įrenginių skirti ni ir Varnupių piliakalnio pylime ap
tikt i sutrūniję rąstai'1 (pav. 55). Jų čia daug, ir gana tiksliai galima nu
statyti dydžius. Piliakalnis iš visų pusių apjuostas žemu pylimu. Vietos 
gyventojai teigia, kad jis dumbąs, esą seniau buvęs visa i plokščias. Taip 
negalėjo būti. Aukščiausias pylimas y ra pietuose; nuo palių pusės, a ikš
telės šiaurėje, jo beveik nematyti. Nors, 1971 m. tyrinėjant piliakalni, ir 
nebuvo da ry tas pylimo skersinis pjūv i s, tačiau perkasos aukščiausio py-

15 Vo/kaifė-Kulikauskien ė R. Migonių archeologiniai paminklai (Jiezno raj.). -
ILKI. V.o 1958, t. I , p. 44-64: Tos pačios. Miniatiūrinių p ili akalnių Lietuvoje klausi· 
mU.-ILKI. V .. 1959. t. 2, p. 125-128; Kulikauskas P., Luclltanas A. Kernavės piliakal· 
nio. vad ... Mindaugo sostu", 1979 m. tyrinėjimų ataskaita. Rankraštis yra YVU Lietuvos 
TSR, istorijos katedroje: Kulikauskas P. , Lucli lanas A. Archeologiniai tyrinėjimai Kerna
vėje 1979 m. - ATL 1978 ir 1979 m. V., 1980, p. 35-38: KYAIIKayCKac n .• JTyxTaH A. 
HCCJJellOS3HIIR B Kepllase.- AD 1979 f. M .. 1980, c. 379: BOA.KaŪre-KYA.wwycKeHe P., Ky
A.IlKaycKGC n. PacKonKIl ropollIIW3 8 KepH3se.- AO 1980 r. M., 1981, c. 353. 

26 Radziukynas J. Suvalkų rėdybos pilekalniai su žemlapiu, p. 20. 
21 Kulikauskas P. Varnupių (Kapsuko raj .) piliakalnis 1971 m. tyrinėjimų duo

menimis, p. 97- 116. 
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limo šiau rės (vidaus) papėdėje, afClau rytų pakraščio, palietė ir rytų 
bei pietų pusės pylimo vidinio šla ito dali. Daugiausia s utrūnijusių rąs
tų - net 6 ei l ės - aptikta tyrinėto ploto pietryčiuose. Vieni gulėjo išil 
gai, kiti virš jų - skersai. Tarp rąstų buvo 10, 43 ir 63 cm tarpai. Vieną 
jų eilę nuo kitos teskyrė 10-15 cm storio žemės sluoksnis (pav. 55). Vi
sa tai rodo, kad statinys buvo dažnai perstatomas, atnaujinamas. Jokios 
rašytinių ša ltinių žinios, kad pili būtų puolę kryžiuočiai arba ją sudegi
nę, nėra. Neaptikta nė suanglėjusių rąstų, kaip kituose piliakalniuose. 

Kaukų piliakalnio aukščiausias pylimas yra aikštelės pietuose (pav. 
98,99, 103). Kadangi vakarų ir rytų pakraštyje jis smarkiai žemėja, pi
liakalnis igauna pasagos formą. Aikštelės šiaurėje pylimas visai žemas, 
pietų pakraštyje - apie 25 m ilgio ir 2 m pločio viršuje. Skersinis pjūvis 
dary tas pylimo viduryje ir pratęstas 6 m ilgio perkasa išoriniu piliakal
nio pietinės pusės š laitu. Iš viso jis buvo 18 m ilgio ir 4 m pločio. 

Iš pylimo skersinio pjūvio a iškėj a, kad statybai daugiausia naudota 
molis, priemolis, smėli s ir medžiai". Smėlėta žemė buvo viršutinėje py
limo dalyje, giliau ėjo molis. Išryškėjo 3 pagrindiniai statybos etapa i. 'Iš 
pradžių ir Kaukų piliakalnyje pylimo nebuvo: gyvenvietę juosė akmenų 
ir medinių rąstų užtvaros. Visiškai ana log iškas Kaukų piliakalnio pietų 
pusės pylimui - Nemenčinės (Piliakalnio k.) piliakalnio didysis pyli
mas. Abiejų dugne aptikta akmenų juosta, virš akmenų ir tarp jų rasta 
stambių medžio anglių . Tokiai užtvarai sudegus, pylimas supiltas iš 2 ffi" 
storio gerai suplūkto tamsios spalvos molio sluoksnio. Jame, ypač vir
šuje, rasta pavienių akmenų, degėsių, puodų šukių ir daug sutrūnijusių 
medžių, kurių juostelės buvo tamsiai rudos ar gelsvos ir ypač gerai sky
rėsi pjūvio vakarų ir rytų s ienoje. Panašių medžitĮ liekanų aptikta ir 
1975-1978 m. tyrinėtame Narkūnų, Utenos raj ., taip pat Utenio pilies 
kalno pirmame pylime bei Sudargo Balnakalnyje29 . 

Antrą pylimą nuo buvusio viršutinio tamsios spalvos paviršiaus sky
rė žemės juosta, pilna degėsių, sudegusios užtvaros liekanų. Trečias py
limo s luoksnis - iš plūkIo molio ir jis siekė apie 3 m storio. Viršutinė 
dalis buvo su smėliu . Pylimas nuo piliakalnio aikštelės iki dabartinio 
paviršiaus - 6 m aukščio. 

Kiek kitokių. sluoksnių aptikta pylimo išoriniame šlai te. Viršutinių 
atskinĮ sluoksn ių čia nematyti, žemė judinta, šla it as daug ka rtų taisy
tas. Vietomis buvo smėli s, kitur - plūktas molis, t inkas, degėsiai, ak-o 
menys. Plūktame molyje aptikta buvusių rąsltį tuštumų. J os apie 10-
15 cm skersmens, šonai pabalę, prie jų vietomis išlikę sutrūnijusių me
džių. Darant pjūvi, aptikta palaidų akmenų grindinėli ų, grublėtosios ke
ramikos šukių, molio tinko gabalų ir idomių geležinių strėlių antgalių, 
taip pat išmestų gyvulių kaulų . Anglys, rąstai, tinkas, degėsiai - aiškūs 
buvusios vi ršutinės gynybinės sienos liudytojai. 

Piliakalnių k. piliakalnyje pylimo skersinis p j ūvis nedarytas . 
Gynybinių itvirtinimų liekanų aptikta ir tyrinėtuose Sudargo pi liaka l

niuose. 1970 m. šiek ti ek kasinėti 3 piliakalniai: Zydkapiai, Balnakalnis' 
ir piliakalniu vadinamas piliakalnis. 
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28 Daugudis V. Gyvenvietės ir pastatai.- LMK IX-XI1J amžiuje, t. I. p. 3 1-32 .. 
29 Kulikauskas P. Sudargo piliakalniai, p. 105- 124, pav. 3,7-9. 
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AlKSTELES IR STATINIAI 

Piliakalnių aikštelės labai skirtingos. Iš dalies tai lėmė pačios kalvos 
ar kyšulio forma, iš dalies jos dydis. Ilgainiui jis kito, ypač kai senasis 
piliakalnis buvo pertvarkomas. Rekonstruojamų piliakalnių aikštelės vi
sada būdavo didinamos. Tai ryškiai rodo Varnupių, Kumelionių ir kai 
kurių kitų piliakalnių tyrimai. 

Daugumos tyrinėtų Užnemunės piliakalnių aikštelės su nykusios arba 
likusi tik nedidelė jų dalis. Mažos yra Norkūnų II, Kumelionių, Sudargo 
piliakalniu vadinamo, Piliuonos ir dar vieno kito piliakalnio aikšte l ės. 
Beveik visų aikštelėse neišlikęs vėlyviausias kultūrinis sluoksnis, kuris 
sunaikintas ariant. Daugelio piliakalnit! aikštelėse kasti apkasai, " lobių 
ieškotojų" duobės ar pan. 

Nevienoda ir aikštelių forma. Daugumos jos yra ovalios. Tokios -
gerai išsilaikiusios Varnupių, Kunigiškių-Pajevonio, Rudaminos, Obe
Iytės ir Kaukų piliakalnių. Tik Piliakalnių k. piliakalnio aikštelė yra tri
kampė (pav. 155), o Sudargo Balnakalnio - persmaugIa per vidurį. 
ilgoka ir siaura. Didžiausia (150X 100 m) (pav. 29) yra Kunigiškių-Pa
jevonio piliakalnio aikštelė, mažiausia - Kaukų ir Piliakalnių k. bei Su
dargo Balnaka lnia. Beveik visų pakraščiai apjuosti pylimais, o Ruda
minos - dar ir grioviu (pav. 62). 

Aikšte l ėse s tatyti gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, o vidurinė dalis 
naudota kiemams. Todėl kultūrinis s luoks ni s aptinkamas dažniausiai pa
kraščiais. Storiausias jis aukščiausio pylimo papėdėje. Matyt, čia būda
vo svarbiaus i pastatai, kuriuos reikėjo labiaus iai saugot i nuo priešo puo
limų. Kultūrinis sluoksnis pakraščiuose - 60- 80 cm, Ka rtai s ir stores
nis, a ikštelil! viduryje jo arba visai nėra, arba ji., daug plonesnis -
20-30 cm storio. Daugiausia žmonių gyvenimo pėdsakt! išlikę aikštelių 
kultūriniame s luoksnyje. Aikštelėse aptikta akmenų grindinių, stulpa
\'iečit), ūkinių duobių, žid inių. daugybė puodl! šukill bei kitokių dirbinių, 
gyvulių kaulų (pav. 13,31 -35, 157) . 

Akmenų grind iniai. Piliakalnių aikštelėse, ypač jų pakraščiuose, iš
likę daug ir įvairil! akmenų grindinių. Kokių nors ryškių konfigūracijl! 
jie nesudaro, todėl nelengva nustatyti šių grindinitj paskirtį. Rvškiaus itl 
aptikta Kunigiškių-Pajevonio, Rudaminos ir Kaukų piliakalniuose. 

Kunigiškių-Pajevonio piliakalnio aikštelėje akmenl! aptikta visose 
tyrin ėtose vietose (pav. 30, 33-35). Ypač daug jų buvo didžiojo pylimo 
papėdėje. Pabirusių po v isą plotą akmenų aptinkama tuoj po velėna, bet 
daugiausia - 40-70 cm gy lyje. Jie nesudarė jokių kompaktiškų plote
lių , išskyrus tuos akmenis, kuriais apdėtos stulpavi etės . Ki ek daugiau 
jų piliakalnio aikštelės pietvakariuose. Jie čia suda rė 6 m ilgio, 4 m 
pločio puslankį. Du akmenimis tankiau grįsti ploteliai aptikti perkasos 
rytų pakraštyje: vienas jl! - 3 m ilgio ir 2 m pločio, antras - 6 m ilgio 
lr 2 m pločIo. Cia prie pirmo akmenų grindinio išlikęs židinys. 
• Tarp .akm enų. ir po jais žemė tamsi . daug d egėsil), grublėtų puodų 
suklų, vIenas kItas kitoks dirbinys. Kunigiškių-Pajevoni o piliakalnio 
akmenų grind inia\ sietini su pylimu ir vi rš jų ėjusių gynybinių sienų 
statyba, nes daugIausIa akmenų yra papėdėse. Aikštelių viduryje jl! ne
ra sta. 
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Akmenų aplikta ir Rudaminos piliakalnyje: pavienių - aikštelėje, 
daugiau susikoncentravusių - pylimo papėdėse. Jie irgi sietini su pylimų 
statyba (pav. 71). 

KaukLĮ piliakalnyje akmenų grindiniLĮ laip pat daugiausia aikšlelės 
pakraščiuose. Cia jų labai daug: viena eilė ant kitos. Aptikta net 5-6 
eilės. Akmenys suvi rtę bet kaip, į aikštelės vidurį jų mažiau, o viduryje -
tebuvo pavienilĮ. Tarp akmenų rasta deginto molio gabaliukų, labai daug 
puodlĮ šuk ių, įvairių kitų dirbinių ir gyvuliLĮ kaulų. Akmenys, be abejo, 
skirli pylimo ir gynybinių sie nų statybai. 

Menkesnių akmenų grindinil) aptikta Kumelionių ir Meškučių pilia. 
kalniuose. 

Akmenų grindiniai būdingi ir kitų Licluv()s vietovių piliakalniams. 
Lab ai tank il! grindinių aptikta Nemenčinės (1951-1954 m. t yri nėla), 
Aukšladvario (1957-1960 m. lyrinėla), Maišiaga los (1971-1973 m. ty· 
rinėta), Narkū nt! (Utenos raj., 1975- 1978 m. tyrinėta), Imb arės (1978-
1981 m. lyrinėta) piliakalniuose. Nemenčinės ir Aukštadvario piliakalnių 
akmenų grindinių dalis s ietina su čia buvusil) pa statų statyba . Iš jų gao 
lima nustatyti pastatLĮ pamatus'O NarkllnlĮ (Ulenos laj.) akmenlĮ grin· 
diniai aiškia i s iejasi su gynybinilĮ sienų stalyba. 

Pastatų liekanos. Užnemunės piliakalnių aikšte l ėse aptikta ir pastalų 
liekanų: stu lpa viečių, ūkinių duobių, ugniaviečių, deginto molio tinko, 
sudegusil! rąstų ir kt. Jos liudija , kad gyvenamieji ir ūkiniai pastatai pi· 
liakalniuose bei gyvenvietėse prie jų buvo antžemin iai, mediniai, ketur· 
kampio plano, stulpinės konstrukcijos ir su atviromis ugniavietėmis·ži· 
diniais. 

Piliakalniuose pastatai buvo statomi pylimų vidinėse papėdėse. aikš ' 
telės oakraščiais. Vidurys paprastai nebūdavo užstatomas. Pylimai. ypač 
didieji, ir virš JLĮ aikštelės pakraščiu ėjusios gynyb inės sienos gerai sau· 
gojo pastatus nuo padegimų ir sugriovimų. Jų li ekanų aptikta visuose 
lyrinėtuose piliakalniuose. tačiau retai kur galima tiksliau rekonstr uoti 
v i eną ar kitą pastatą. Ištisa jo dalis ga na gerai i š r yškėjo tik 2iegždrių, 
prie Kauno, piliakalnyje (1956 m. tyrinėta)". Apskrito pastata liekantĮ 
rasta Bačkininkėlių piliakalnyje (J 956-1957 m. tyrinėta )32. 

Tyrinėtuose Užnemunės piliaka lniuose aptikta dvejoPl! stu lpaviečių: 
papraslu ir apdėtų akmenimis. Paprastomis laikome tams ios žemės ap· 
skri!as 20-30 cm skersmens dėmes, kurios t;alutinai išryškėja kultūri· 
nio s luoksnio dugne, kai žemė jau pašviesėja. Dažnai jos jsmigusios 
gilyn dar 20-30 cm nejudintoje žemėje. Stulpaviečių sienelės ti esios, dug· 
na s lygus arba siaurėjantis. Matyt, vieni r ąstai būdavo jkasami nupjau· 
tu, kiti - nutašytu galu. Kontūrų ribos, ypač pakraščiuose aptinkami 
angliukų, deginto molio gabaliukai rodo, kad stulpų galai būdava ap
deginti arba apdrėb!i moliu. 

Piliakalniai naudoti ilgą laika, juose vyko intensyvios statybas, todėl 
stulpaviečių perkasose aptinkama daug, ir buvo sunku susiorientuoti, 
Kurios kuriam pastatui priklausė. Pastebėta ir ryškesnių linijų , išsidės-
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30 KlIlikauskas P. Nemenčinės piliakalnis.- ILKl, t. I, p. 20-43, pav. 3. 4. 
31 Petrauskaitė D. Ziegždrių piliakalnis.- ILKI. t. 2, p. 119- 124. 
32 Nauickaitė O. BačkininkėlilĮ piliakalnis.- ILKI. t. 2, p. 103-118. 
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c lusių grupėmi s. Taigi piliaka lniuose skirtingu la iku stovėjo daug stul
pinės konstrukci jos pastatų. 

Ypač daug abiejų grupių stu lp av iečių aptikta Kunigiškių-Pajevonio 
piliakalnyje (pav. 34). Antai didžiojo pylimo vidinėj e papėdėje jų buvo 
per 40, o gretimame plote - net 70. Jos niekuo nesiskyrė nuo tokių pat 
kitų piliakalnių stulp av iečių . Labai panašių aptikta Aukštadvario pi lia
ka ln yje. Tač i a u Kunigiškių-Pajevonio piliakalnyje ras ta akmen imis ap
dėtų stulpaviečių (tuo jis ski ria s i nuo kitų Užnemunės piliakalnių). J au 
30-40 cm gylyje stu lpa vietėje išryškėdavo tamscsnė žemė ir didokų ak
menų viršūnės (pav. 3 1, 32, 35). Stulpavietės galutinai išsip reparuodavo 
per 60-80 cm nuo dabartinio aikštelės pav irš iaus ar dar gi liau ir rodė, 
kad stovėta sto rų ir aukštų st ulpų. Būdavo iškasama gana gi li ir platoka 
duobė, į ją įsta toma s stulpas, ir duobė pr ikraunama stambių akmenų. 
Kai kur jie dėti 3-4 eilėmis, vienas virš kito ratu. Išpreparuotoje tokioje 
stu lp avictėje matyti tarsi šu l inėl i s. Akmenų e'lės s i ekė iki 80-100 cm 
aukščio. Rentinio vidurys pilnas tamsių žemių , kuriose dažnai aptinkama 
smulkil! angliukų. Stulp avieč ių vidus 25-30 cm, o visa duobė - 50-
80 ir nct 100 cm skersmens. Ty r inėta In e plote Nr. 1 st ulpavi etės, pažy
mėtos Nr. II, dugne, po akmenimis, rastas žalvarinis įvijinis žiedas . 
Prie kai kurit! stulpaviečių, bet daž niaus iai tik v iršutiniame horizonte, 
aptikta puodt) šukių. 

Akmenys dideli: 42X24X 17 cm, 32X26X20 cm, 20X 19 X 15 cm ir 
panašūs. Jų ska i č iu s kiekvienoje stu lpavi etėj e sk irtingas: ir 3-4, ir 8-
10. Akmenimis apdėtų stulpaviečiLĮ daugiau aptikta a i kštelės pakrašč iuo

se, ypač prie didžiojo pylimo. Atskiruose plotuose jų pasitaiko nevi eno
dai: vienu. - 12, kitur po 3, o kai kur visa i neaptikta. 

Rud aminos piliakalnyje rasta tiesias linijas sudarančių stulpaviečių. 
Jos ypač ryškios 8-9-D-E, 8-M-N, 6-7-B ir gretimuose kvadr a 
tuose. Tai buvusių statinių sienų vietos (pav. 7 1). 

Ugniavietės-ž idini ai. Piliakalniuose ir gyvenvietėse aptinkama ugnia
viečių ar židi nių liekanų (pav. 5, 35, 39). Tai svarbus radinys , padedąs 
pažinti hltstus ir jų įrengimą. Zid i nių aptikta beveik visuose iki šiol t y
rinėtuose pil iaka lniuose ir gyve n v i etėse, išskyrus Paveisininkus. Jie at
pažįstami iš didesn ių tamsios žemės dėmių, daugiau degės ių , apdegusių 
akmcnų. Pric židin ių žemė būna labiau sumind žiota, ap link randama gy
"ulių kauiI). daug puodų šuk il!, ne! j ų lizdų ir kitlĮ dirbinių. 

Vieni židiniai yra pagilint i, kit i - ne. Pagilintų skers muo viršuje sie
kia 1-1,5 m. dugne - 0.60- 0,80 m. Tokios ugniavietės pjūvis - pus
lankio formos, tarsi didžiulis dubuo apvaliu dugnu. Pagilintų žid ini ų 
būta Kunigiškių-Pajevonio, Rudaminos, Kaukų ir Varnupių piliakalniuo
se. Ypač daug įvairau s dydžio ž idinių (net 22) aptikta Kunigi škių-P a j e
vo nio pili akal nyje. 

Įdomes n i židiniai, kuriems įrengti naudoti akmenys. Jai s atitveriama 
ž idinio vieta, akmenų aptinka ma jo sampile ir dugne. Vi enas ge riausiai 
iš likusiI! Kunigiškių-Pajevon i o pi li aka lnio žid inių buvo didžiojo pylimo 
papėdėje. J i sudarė ga na ryški maždaug 90 cm skersmens tamsesnės že
mės dėmė, kuri dugno link gilėjo ir siaurėjo, siekė ap ie 130 cm gylio. 
Duobėje žemė buvo susimaiš ius i su degėsiais; joje aptikta puodų šukių, 
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akmenų (pav. 39). Sampile rasta graži didžiulio grublėto puodo šukė su 
gnaibytu pakraščiu ir petelių briauna (pav. 44). Ir kituose šio piliakalnio 
židinių sampiluose daug akmenų ir grublėtų puodų šukių. Aplink židi
nius žemė sumindžiota, netoliese - daug stulpaviečių. Prie kai kurių 
židinių, ypač jų viršutiniame horizonte, rasta ir darbo irankių - geleži
nis peilis, akmeninis trintuvas, molinis verpstukas, jo dalis, net žalvarinė 
lankinė segė lenkta kojele . 

Rudaminos piliakalnio tyrinėtuose aikštelės plotuose aptikti 3 gana 
paprasti židiniai (pav. 71). Vamupių piliakalnyje - 4. Viena ugniavietė 
labai idomi. Jos tamsių kontūrų pakraščiuose akmenys buvo išdėlioti po 
du ir tarp jų paliktas didesnis tuščias tarpas. Ugniavietė 150 cm ske rs
mens. Tokius židinius būtų galima vadinti akmenl! vainiku aprėmintai s 
žid iniais. 

Trečiai židinių grupei priklauso tie, kurių liekanas sudarė akmentĮ 
krūvos . Jų dugnas dažnai išklotas akmenimis. Tokių aptikta Kaukų pi 
liakalnyje. Antai židinyje Nr. I rasta daug akment!, deginto molio, gy
vulių kauhĮ, puodų šukių, suanglėj usilĮ ankštinit! javų grūdą Zidinys 
150 cm skersmens, o sampi las 140 cm gyli o. Dugnas siaurėjantis, išlenk
tas. 

Okinės duobės . Su buvusiais pastatais sieti nos ir ūkinės duobės. Jų 
kontūrai išsiskiria tamsesne žeme, kurią išsėmus paaiškėja duobės dydis, 
forma . Duobės visada pilnos tamsios žemės; jose randama puodų šukių, 
gyvulių kaulų, angliukų, akmenų. Sienos lygios. Dugnas kartais gristas 
akmeni mis . 

Okinių duobių ra sta Kunigiškių-Pajevonio, Varnupių, Kaukų piliakal
niuose ir gyvenvietėje prie Pavei s ininkų piliakalnio. Įdomesnė aptikta 
Vamupių piliakalnio tyrinėtame plote Nr. 1. Cia išryškėję tamsios žemės 
kontūrai buvo 80 cm skersmens. Duobė apie 160 cm gylio, dugne rasta 
17 ratlĮ sudėtų akmenų. Vadinasi, ji grista akmenimis. Sampile apt inka 
puodų šukių, paukščio kaulas, angliukų. Akmenys apsinešę kalkėmis, ma
tyt, duobė ilgesni laiką buvo apsemta vandens". 

Gyvento jų verslai 

Piliak alnių radiniai padeda nustatyti to meto žmonių pagrindinius 
verslus, leidžia panagrinėti kitus materialinės kultūros is torij os klausi
mus. Ne visuose Užnemunės piliakalniuose dirbinių rasta vienodai. Tai 
lėmė daugelis veiksnių: nedidelė tyrinėjimų apimtis, piliakalnio naudo
jimo laikas, paskirtis, palikimo aplinkybės. 

Mažiau dirbinių aptikta ankstyvuosiuose piliakalniuose. J ų visa i ne
rasta Paveisininkuose. Cia radiniai susiję tik su kapais; urnos, pavie
nės puodų šukės nepriklausė piliakalnio laikotarpiui. Maža radinių 
abiejuose Norkūnų, visuose Sudargo, Meškučių, Obelytės, Rudaminos ir 

33 Kulikauskas P. Varnupių (Kapsuko raj.) piliaka lnis 1971 m. tyrinėjimlĮ duome
nimis, p. 104. 
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Piliakalnių k. piliakalniuose. Kiek daugiau jų aptikta Kunigiškių-Pajevo
nio ir Kumelionių piliakalniuose. 

Kunigiškių-Pajevonio piliakalnyje rasta darbo irankių, ginklų, papuo
šalų, namų ūkio dirbinių, taip pat Romos monettĮ. Tačiau ir č i a, palygin
ti su piliakalnio didumu ir nemažu tirtu plotu, radinių nedaug. 

Kumelionių piliakalnyje rasta apyrankių, strėlių a ntgalių ir kitų dir
binių. Taip pat a ptikta s uanglėjusių grūdų. 

Iš visų tyrinėtų piliakalnių išsiskiria Kaukai. Cia iš viso, be kerami
kos, gyvulių ir žmonių kaulų ir kt., būta apie 500 ivairiausių dirbinių 
(pav. 104- 152) . 

ZEMDIRBYSTE 

Užnemunės piliakalnių tyrinėjimai rodo, kad jų gyventojai bu vo žem
dirbiai. Su žemdirbyste pirmiausia sietini suanglėję grūdai ir dalis iran
kių . Tokia medžiaga labai svarbi ne vien žemdirbystės raid ai, jos for
moms, bet ir v i s uomeninių santykių plėtote i nustatyti. Sis klaus imas mŪ
sų archeologinėje literatūroj e gana plačia i nagrinėtas. Pastaruoj u metu 
sukaupta daug naujų vertingų duomenų' . 

Paprastai archeologai su žemdirbyste sieja randamus kaplius, pjau
tuvus, akmenines girnas ir trintuvus, geležinius noragus ir pan. Tokių 
dirbinių Lietuvos archeologinėje medžiagoje yra sukaupta nemaža i ir iš 
gana ankstyvų laikotarpių. Pirmieji žemdirbystės irankiai jau pažistami 
iš akmens amžiaus pabaigos ir ankstyvųjų metalų laikotarpių. Jų pagau
sėjo m. e. pradžioje, kai jau turime apie tai ir rašytinių duomenų (I<. Ta
eitas) . 

Labai reikšmingas 1961 m. l enkų archeologo J. Antonevičiaus Svei
carijos kaimo kapinyne, netoli Suvalkų , rasta s geležinis noragas. Zem
dirbio kapas, sprendžiant iš ikapių, datuojamas II - JlI amžiumi. Jame 
aptikta: ski ltuvas, didelis peilis su ikote, 2 mažesni, kalteiis, ietigalis, 
imovini s kirvis, geležinis irklo ar kastuvėlio form os noragas, ge ležin is 
dantytais ašmen imis peilis-pjautuvas su kauline rankena, geležinio a rk
lo ar žagrės apkalai ir kt. Apie ši kapą plačiai ra šyta2 . Tai unikalus ra
dinys Rytų Pabaltijyje ir gana retas RyttĮ Europoje, rodantis, kad Suval
kų apylinkėse jau pirmaisiais m. e. amžia is buvo pažistama ariamoji žem
dirbystė. Nėra abejonės, jog ją žinojo ir to paties laikotarpio Užnemunės 
gyventojai. Jau vien tai, kad Užnemunėje pirmaisiais m. e. amž ia is bu
vo tiek daug piliakalnių, rodo: gyventojai gyveno gana tankiai ir iš es
mės vertėsi žemdirbyste bei gyvulininkyste. 

Ankstyviaus ias Užnemunės pili aka lni s, kuriame rasta suanglėjusių 
grūdų, yra Kumelionių. Cia būta dviejų rūšių žirnių (Pisum arvense L. 
ir Pisum sativum L.), sorų (Panicum miliaceum L.), vikių (Vicia sa/iva L.) 
ir pupų (Vida 'aba L.). Grūdus ištyrė biologijos m. dr. E. Simkūnaitė. 

1 Volkaitė·Kulikauskienė R. Zemdirbystė, gyvulininkystė ir medžioklė.- LMK IX
-XIlI amžiuje, t. I, p. 48-72. 

:2 Antoniewicz J. Odkrycia grobu rolnika jacwieskiego z narzędziami produkcji z 
okresu rzymskiego.- Rocznik Bialostocki, 1962, t. 3, p. 205- 223; To paties. Senovės 
baltų žemdirbystės technikos klausimu.-ILKI. V., 1964, t. 4, p. 164- 170. 
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Jos nuomone, šio piliakalnio grūdai, sprendžiant iš mineralizacijos laips
nio, turė!tĮ priklausyti VI-Vili amžiui. Sėklos stambios, gana gerai iš
lygintos, gerų veislių. Vadinasi, tos grūdinės kultūros piliakalnio gyven
tojams buvo seniai pažjstamos. 

Gan a daug suanglėjusių grūdų rasta ir Rudaminos piliakalnyje. Jų 
aptikta aikšte lės tyrinėtuose plotuose, ypač arčiau pylimo. Grūdų buvo 
randama tiesiog žemėje, tarp akmenlĮ ir ypač prie puodų šukių. Kartais 
suanglėję jie tiesiog prilipę prie šukių vidinės pusės, kas rodo, kad jie 
buvo laikomi induose. Ypač daug grūdų pabirę netoli ugniavietės, 30-
170 cm gylyje. lštyrusi juos, dr. E. Simkūnaitė padarė išvadą, kad čia 
vyravo ankšt iniai - pupos ir žirniai. Ra sta ir varpinių augalLĮ sėklų . 
Nustatytos kelios žirnių rūšys: baltieji, pilkieji, greitukai ir senybiniai. 
Ypač svarbu, kad aptikta baltlĮjų žirnių. Piliakalniuose jų randama relai, 
nes jie lepesni už pilkuosius. Pastarieji š iek tiek karsteii, o baltieji sal
des ni, labiau vertinami ir mėgstami. Vadinasi, piliakalnio gyventojai bu
vo išrankaus skonio, o jų žemdirbystė - aukšto lygio. 

Dr. E. Si mkūnaitė išsky rė 3 kviečių rūšis: Trilicum dicoccwn L., Triti
cum aestivum L. ir Trilicum vulgare L. Taigi buvo kultivuojami net _ va
sariniai kviečiai, o tai rodo didelę grūdinių kultūrų auginimo pažangą. 

iame piliakalnyje aptikta sorų, avižų, trieilhĮ mi ežių, vikių ir smulkių 
pUplĮ· 

Lab ai sva rbus radinys - dirsilĮ ir dirvoninio vijoklio sėklos. Dirsės 
auga tik su žiem iniai s rugiais. Vadinasi, nors pačių rugių sėklų tyrinė
tose vietose ir nerasta, tačiau jų neabejotinai būta. Dirsių sėklos rodo 
jau buvus pūdymą. Dirvoninis vijoklis apskritai auga tik seniai dirba
mose ir gerai jdirbtose dirvose, taigi ne Iydymo, o ariamosios žemdir
bys tės sąlygomis. Kadangi Rudaminos piliakalnyje grūdų aptikta ir prie 
banguotinio ornamento puodų šukių, galima teigti, kad jų dalis priklau
so X-XIII amžiui. Likusiej i y ra kur kas senes ni , nes smarkia i minerali
zavęsi. 

alia grDclLĮ būta ir anglių gabaliukų. Dr. E. Simkūnaitė nustatė, kad 
vieni iš jl! yra stambių, labai sveikLĮ dervinglĮ rąstl). kiti - sausuolil!. 
Vyrauja pušų anglys. Stambių rąsltĮ anglys rei š kia, jog pastatuose ug
ni s kūrenta sausuoliais. 

Rudaminos piliakalnis yra beve ik vienintelis Užnemunės piliakalnis, 
kuriame ra sta kelių rūšių ir atmainų duoninių javų sėklų. 

Paprastai Užnemunės piliakalniams būdingi a nkštiniai javai. Daug 
jų aptikta Kaukų piliakalnyje, daugiausia prie židinių (Nr. 1-4). Zidi
nyje, pa žymėtame Nr. 2, grūdų rasta ne tik aplink ii, bet ir ugniavietės 
viduryje. Cia pat primėtyta gyvulių kaulų, žiestų puodų šukių, puoštų 
bangelėmis ir lygiagrečiais grioveliais . Be to, tarp jų rasta liejimo for
mos liekamĮ, pailgas akmuo - grūdų trintuvas, taip pat stiklo karolių, 
verpsčių smagračių ir kt. 

KauklĮ piliakalnyje rasta jvairių atmainų žirnių, tarp jų greitukų, taip 
pat pUplĮ ir miežių. Įdomu, kad tarp suanglėjusių ankštinių grūdl! pasi
taikė aguomĮ atsi veriančiomis galvutėmis sėkllĮ (Papaver somniferum 
L.). Tai labai retas radinys. Būta ir daugiau varpinių kultūrų, bet jų ap-
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tikta tik grūdų nuolauŽLĮ. Dr. E. Simkūnaitė daro išvad ą, jog tai kruopų 
ir stambių mi l tLĮ liekanos. 

Kituose Užnemunės piliakalniuose suang l ėjusių grūdų nerasta. Įdo
mu, kad tok iame did žiu liame piliakalnyje, kaip Kun i giškių-Paj evonio, jų 
neaptikta. Vis dėlto grūdų čia buvus rodo rastos trinamosi os g irnos ir 
pjautuvai. 

Suanglėjusių grūdų apt ikta Zemaitijos ir Aukštaitijos pili akalniuose. 
Ji e iš tirti ir aprašyt i spaudoje. Nepap rasta i vertingi žemdirbystės raidai 
Lietuvoje nustatyti yra aptikti grūdai dar L. KŠivi ckio tyrinėtame Gab· 
rieliškių-Naukaim i o, Raseinių raj., Bubių, Siaulių raj., ir Veliuonos pi
liakalniuose3, V. Nagevi č iaus kasinėtoj e Apuolėje', P. Tarasenkos tyri 
nėtose Ve likuškėse, Zarasų raj ., V. Ka š irskio ka si nėtame M ažu l onių , Ig
nalinos raj ., pi li akalnyje ir kitur'-

Daug grūdų ra sta ir po ka ro ty rinėtuose Nemenčinės, Ma išiagalos ir 
I mbarės piliaka lniuose' . Mokslininkai pastebėjo, kad Aukštaitijos pi lia· 
kalniuose daugiau randama varpinių javų grū dų, o Už nemunės - ankš' 
tinių. Daugiau pastarųjų aptikta ir Zemait ij os pi liakalniuose. Greičiau
s iai tai są l ygojo dirvl! r ūšis. Sunkiuose dirvožemiuose ankštiniai javai 
duoda pastoves nius ir did esnius derlius negu , sakysim, mi ež iai. Be to, 
piliakalniai, kuriuose daugiau aptikta ankštinių javų grūdų, bu \'o su nai
kinti užp uolikų. Galimas daiktas, kad daugiau ž irnių ir pupų pilyse buvC> 
laikoma kaip m aisto atsa rga apsupties atveju. Ju os lengviau išlai kyti, 
be to, jie sotūs, maistingi. 

Be sua nglėju sių grūdų. Užnemunės piliakalniuose ap tikta ir s u žem
dirbyste s usijus ių darbo j rank i ų - pjautuvų, dalgių, trinamųjų gi rn ų, 
trintuvl) grūdams smulkiFlti ir trinti ir kt. 

Sveikas geležinis da lgis ras t as Norkūnuose (pav. 6: I). 2 gelež ini ai 
da l gių fragmenta i aptikti Kunigiškių-Pajevonio pil iaka ln yje, po I - Ru· 
damin os ir Kaukų piliakaln iuose. Pirmosios 2 minėtos liekanos y ra iš 
I tūkstantm ečio pirmosios pusės ir vidurio, o Kaukl) - vė l yvos . Ru dami
nos piliakalnyje rasta dalgio dalis graž iai išlenktu galu primena anksty
vuosius dalgius . 

Da lgiai Lietuvos a rcheologi niuose paminkluose - dažnas radinys. ap
t in kamas ir kapinynuose, ir piliakalniuose bei gyvenvietėse pri e jų . Ta-

3 Swederski W. Chwasly z wykopalisk archeologicznych na Zmudzi i w MaloDolsce.
Ada Societatis Botanicorum Poloniae. Warszawa, t. 3, Nr. 2, 1926, p. 242-252: Maila· 
k6wnQ M . Sredniowiecznc szczalki roslinne ze Zmudzi, oraz niekt6re z3gadnienia pocho
dzenia zb6i.- Acta Socielatis Botanicorum Poloniae. t. 2, Nr. 2, p. 196-24 1: Tos palios 
Da·lsze badania "ad zbozem sredniowiecznym z Lilwy.- Ada Socielat is Bola nicorum 
Poloniae, 1929. t. 6, Nr. 4. p. 370-384. 

4 Lideikyfė-Sopauskienė A. Javai iš Lietuvos pili akalnių . - VDU Matematikos-gam
tos [-to darbai. K .. 1935, t. 9. sąs. 2. p. 133- 139. 

5 /(ufikau skas P. Kai kurie archeologinia i duomenys apie seniaus iai Lietuvos TSR te
ritorijoje augintus javus.- MAO. A. t. I, 1955, p. 75-85; Daug udis V. Mažulonių pilia
kalnis.- ILKI. V .. 1961. t. 3. p. 16- 40. 

6 /(ulikauskas P. Nemenčin ės piJiakalnis.- ILKI, 1. I. p. 20- 43: Volkaitė-/(ulikaus
kiellė R. Nauji duomenys apie žemdirbystę ir gyvulininkystę r y tų Lietuvoje XIII -XV 
amžiais.- MAD. A. t. 3(48), 1974, p. 51 - 65: DaugI/dis V. Imbarės piliakalnio ir gy
venv ietės t yrinėjimai 1969 metais .- AETL 1968 ir 1969 m., p. 29-36: Volkaitė-/(ulikaus
kienė R. Zemdirbystė, . gyvulininkystė ir medžioklė.- LMK IX-X III amžiuje, t. 1. p. 
48- 72. 

4!i""· 



čiau. palyginti su pjautuvais. piliakalniuose jų maziau. Pjautuvų terasta 
Kunigiškių-Pajevonio piliakalnyje. Jie gana smarkiai apgadinti. Trinamų
jų girnų bei trintuvų aptikta Sudargo. Kaukų ir Kunigiškių-Pajevonio bei 
Kume1ionių piliakalniuose. Tai dažnas radinys. plačiai aprašytas mūsų 
archeologinėje literatūroje'. Ypač daug. net 14 gabalų ir keletas sveikų 
trinamųjlĮ girnų. rasta Nemenčinės piliakalnyje' . Atskirai trinamųjų gir
nų dar niekas nėra suregistravęs ir nagrinėjęs. 

GYVULININKYSTE IR MEDZlOKLE 

Gyvulininkystė irgi buvo svarbi Užnemunės ūkio šaka. Tatai rodo ty
rinėjant rasti naminių gyvulių kaulai. Chronologiškai jų išskirti beveik 
neimanoma. Bemaž negalima nustatyti ir gyvulininkystės raidos. Cia ap
tiktą medžiagą galima tik lyginti su visos Lietuvos tyrinėtų piliakalnių 
osteologine medžiaga. kuri išanalizuota K. Paverio ir R.. Volkaitės-Kuli
kauskienės darbuose9 . 

Chronologiškai ankstyvuose Užnemunės piliakalniuose gyvulių kaulų 
rasta labai mažai. Paveisininkų piliakalnyje aptiktas tik blogai i š likęs 
el ni o ar stirnino ragas. Keletas gyvulių kaulų pasitaikė Norkūnų (prie 
Mikasos) piliakalnyje. Visai jų nerasta Sudargo Balnakalnyje ir Obely
tėje. Kiek daugiau. tačiau labai blogai i š likusių buvo Kunigiškių-Paje
vonio. Meškučių. Varnupių. Norkūnų (prie Skardupio). R.udaminos. Ku
melionių ir Sudargo Zydkapių piliakalniuose. Daugiausia jų surinkta Kau
kuose. 

Kunigiškiuose aptikta ivairių sunykusių vamzdinių ir galūnių kau
lų. Geriau išsilaikę tik dantys ir stuburo nareliai. Iš viso surinkta apie 
150 kaulų. iš kurių 56 netiko tyrinėjimams. Tai naminių gyvulių kaulai. 
daugiausia - net 71 - galvijų . Nustatyta. kad čia aptikta 3 suaugusių 
galvijų ir veršiuko kaulai. 18 kaulų buvo arklio ir ID - kiaulės. 

R.udaminos piliakalnyje gyvulių kaulų rasta aikštelėje ir pylime. Aikš
telėje aptikti 43. Dalis jų buvo galvijų. 4 - ožkų ir avių. 7 - kiaulių ir 
3 - arklių. V. Danilčenko nuomone. kaulai buvo suaugusio galvijo. 3 
maždaug metinių paršų . 3 arklio dantys buvo to paties gyvulio. Ožkos 
kaulai taip pat buvo vienos. Pylime rasta tų pačių naminių gyvulių kau
lų. Cia buvo 21 tyrimams tinkamas kaulas. iš jų 9 - galvijų. 4 - arklių. 
6 - ožkl! ir I - avies. Taigi R.udaminos piliakalnyje aptikta tik naminių 
gyvulių kaulų. Tai liudija. kad čia buvo verčiamasi gyvulių auginimu. 
Tai antras iš mūsų tyrinėtų Užnemunės piliakalnių. kuriame būta tik na
minit) gyvulių kaulų. 

7 LMI< IX-XIII amžiuje. t. 1. p. 56. 
• LAB, p. 186-187: LAA. t. 4. žemo 65-67; ILI<I, t. I, pav. 8 ir kt. I<aukų piliakalnio 

trinamosios girnos paliktos Parėčėnų aštuonmetei mokyklai. 
9 flaa8ep K. <J)OpMupOBaHHe repHo4>aYHbI IJI H3MeHlfUBOCTb MJleKOrIHTaIOlll.HX TIpu_ 

6anTHKH B rQJIOueHe. - TapTY, 1965; Paaver K. (Tadu) i Kulikauskas P. (Wilno). Zna
leziska koSci zwierzęcych z grodzisk i asad Z okresu wczesnoieJaznego i rzymskiego na 
Litwie.-Acla .... t. 2, 1965, p. 261-280; Volkailė-Kulikauskienė R. Nauji duomenys apie 
žemdirbystę ir gyvulininkystę rytų Lietuvoje XIII-XV amžiais.-MAD, A, t. 3(48), 1974, 
p. 51-66; Tos pačios. Zemdirbystė, gyvulininkystė ir medžiokIė.- LMK IX-XIII amžiu
je, t. I. p. 48-72, 
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Daugiau gyvulių kaulų rasta Kumelion ių piliakalnio aikštelėje ir pyli
me - per 90. Tai gal\'ijl!, ožkų, avių, kiaulių ir ark1ių kaulai. Vienas bu\'o 
nenustatyto paukščio, taip pat aptiktas kažkokio moliusko kiautelJslo 

Sudargo Zydkapių piliakalnyje netoli židinio surinkta apie 50 gyvu
lil! kaulų. 28 buvo taip sudū lėj ę, kad nega lima atpažinti, kieno jie. Iš 
kitų kaUllĮ 3 - vyresnės kaip trejų metų karvės, 2- vyresnio kaip ketve
rių metų arklio ir 4 - dviejų avių ar ožkų; viena turėjo būti suaugusI, o 
kita visai jauna. Be to, p ili aka lnyj e ra sti 2 naminės kiaulės dantys. 

Be naminių, čia aptikta ir laukinių gyvu lių kaulų: 4 - e lnio, 1 - stir
nos ir 3 - suaugusio bebro". 

Norkūnl! prie Skardupio piliakalnyje prie viršutinio akmenų grindi
nio rasta apie 15 kaulų: 4 iš jl! buvo galvijlĮ, 3 - ožkų, 4 - arklių ir 2-
kiaulilĮ. Daugiau gyvulių kau ll! surinkta gyvenvietėj e prie piliakalnio, 
iš viso 70. Cia būta galvij ų, ožkų, avių , arkl ių ir kiaulių kaulų, taip pat 
3 - bebro, 2 - elnio ir I stumbro ar tauro". Tai v ieninteli s Užnemunės 
piliakalnis, kuriame rasta stumbro ar tauro kaulų. 

Daugiausia naminių gyvul ių kaull!, ypač daug galūnių ir žandikau
lių, aptikta Kaukų piliakalnyje (pav. \00). Sa lia naminių gyvulių kaulų 
rasta šiek tiek ir laukinių. Kai kuriuose piliakalniuose - Kunigiškių, Ru
daminos ir Paveis ininkų - būta tik naminių gyvulių kaulų. Nustatyta, 
kad Kaukuose rasta 45 gyvulių kaulų . Galvijų kaulų buvo 296, 13 ga lvi 
jų, avių ir ožkų - 58 kaulai, 8 gyvulių, arklių -:- 159 kaulai , 7 - arklil!, 
kiaulių - 120 kaulų, 10 kiaulių, šunų -5 kaulai vieno, šerno-l kau
la s, briedžių - 8 kaulai vieno, elnių - 7 kaulai vieno, stirnos - 4 kau
lai vienos, lokio - dantis, bebro- I kaulas. Taigi ir čia vyravo gyvuli
ninkystė , o medžiokl ė turėjo tik pagalbinę reikšm ę. Daugiausia rasta gal
vijų ir arklių kaulų. Paskui e ino kiaulių, avių, bei ožkų. Gyvulių amžius 
ivairus: 4 galvijai suaugę, 2 - po 1,5 metų, 2 - 8 mėnesių, arkliai - ne 
se nesni kaip 4 metų, kiaulės - 4 s uaugusios, 2 - vienerių metų, kitos 
n e mažia u kaip pusės metų, avys bei ožkos - 4 suaugusios, 2 - iki 8 mė
nesių . Kaukų piliakalnyje aptikta ir keliolika paukščių kaulų; jų rū šys ne 
nustatytos". 

Ištyrus osteologinę Užnemunės piliakalnių medžiagą, paaiškėjo, kad 
nuo pirmųjų m. e. amžių · plačiai verstasi gyvulininkyste. Buvo auginami 
-galvijai, avys, ožkos, kiaulės ir arkliai. UžnemuRės gyventojai turėjo ir 
naminių paukščių. Jų kaulų, kaip minėta , rasta Kaukų ir Varnupių pilia
kalniuose, tik jie iki šiol neištirti. Aptikta ir naminio šuns kaulų (Kaukuo
se). Gyvulininkystė turėjo būti gerai išvystyta. Taip spręsti leidžia tai , 
kad, sakysim, Kaukų piliakalnyje rasti kelių veislių - stambių ir smul
kių - arklių 159 kaulai. 

Tam tikros reikšmės Užnemunės gyventojams turėjo ir medž ioklė, 
Apie ją daugiau medžiagos aptikta Kaukų ir Sudargo piliakalniuose. 
Cia, kaip ir kituose Lietuvos piliakalniuose, rasta briedžių, el nių, stirnų, 

10 IDan.fĮudis V., byla Nr. 233, priedai. 
1\ Kultkauskas P. Sudargo piliakalniai, p. Ill. 
12 Daugudis V., byla Nr. 356. 
" Gyvulių. kaulus ištyrė TSRS MA Archeologijos instituto bendradarbė biologijos m. 

1\and. V . Danllčenko. 
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lokių ir bebrų kaulų. Svarbi buvo ir žvejyba. Antai Rudaminos piliakal
nyje rasta įdomių dvišakių kabliuktĮ· 

Piliakalniuose gyveno, be abejo, žemdirbiai ir gy\"ulių augintojai, o 
ne medžiotojai. Tai rodo ir rasti grūdai, ir įrankiai. ir osteologinė me
džiaga. Medžioklė ir žvejyba, kaip minėta, turėjo tik pagalbinės reikšmės. 

Namų ūkis 

VERPIMAS IR AUDIMAS 

Užnemunės gyventojai turėjo plačiai verstis namlĮ amatais, ypa č ver
pimu, audimu, puodininkyste, metalo, medžio ir kitų medžiagl! apdirbi
mu. Apie verp im ą ir audimą ka lba aptikti įvairilĮ [orml) bei dydi il! verps
tukai, audinių li ekanos. Verpstukų piliakalniuose rast a daug. o a udinil) 
liekanų bei juostų pasitaikė tik Pakalniškių, Sakil) raj., V- XllI a. ka
pinyne. 

Verpstu kai. Tyrinėtuose piliakalniuose bei gyvenv i etėse daž niausi a i 
aptikta \"erpstukų . Neretai jų pasitaiko ir laidojimo paminkluose. Ypač 
daug buvo Aukštadvario, Trakų raj., piliakalnyje. Užnemunėje daug ir 
įdomių verp stukų rasta Kunigiškių-Pajevonio ir Kaukų piliakalniuose, o 
Varnupių, Obelytės, Sudargo, Paveisininkų piliakalniuose jų \'is ai nepa
sitaikė. 

Chronologiškai ankstyviausių verpstukų rasta Kunigiškių-Pajevonio 
piliakalnyje (pav. 42, 43). Jie lipdyti iš molio, gražiai apdailinti, gerai 
išdegti, tik vienas padarytas iš balto smiltainio ar kalkakmenio. Dides
nė dalis aptikta didžiojo pylimo papėdėje - t yr inėtose aikštelės vietose. 
Dauguma buvo sveiki, bet pasitaikė ir sudaužytų. Moliniai \'erpstukai ga
na stambūs ir asimetriški. Vienų abu ga lai įdubę, kitų - tik apatinis, pla
tesnis, pagrindas. Skylutės n edidelės. Verpst'lkus "aiima suskirstyti į 2 
grupes. 

Pirmai grupei ski rlini dvigubo nupjauto kūgio neaukšti, plokšti verps
tukai, kurių pil iakalnyje pasitaikė Il. Jie nevi enodo dydžio. Skiriasi ir jl! 
šonai. Vienų labiau panašūs į trikampį. kitų išlenkti lygiu puslankiu ir 
per vidurį be ryškios linijos. Galai plokšti arba šiek tiek pagilinti. Tokie 
plokšti verpstukai įvairaus storio ir aukščio, bet ne didesni kaip 3,5 cm. 
Dauguma jų 2- 2,4-2,5 cm storio. Labiau įvairuoja skersmuo: vienų -
3,5-4 cm, kitų - vos 2,5 cm. Rasta ir gana stambių, kurių skersmuo sie
kė 5-6 cm. 

Plokšti ar žemi dvigubo nupjauto kūgio verpstukai neornamentuoti. 
Išimtį suda ro tik vienas (pav. 42:4). Jo briauna papuošta įstrižais ruo
želiais . Verpstukas tamsios spalvos, 4,7 cm skersmens ir 2,4 cm aukščio. 

Antrai grupei skirtini dvigubo nupjauto kūgio verpstukai platesn iu ir 
žemesn iu pagrindu, aukštesne ir siauresne viršutine dalimi (pav. 43:1,2). 
Juos būtų galima vadinti asimetriniais. Nuo pirmos grupės verpstu kų jie 
ski ri as i aukščiu ir asimetriškumu, yra stambūs ir labai gražūs. Įspūdis 
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toks, tarsi dvi ejlĮ pagrindais s udėtlĮ kOgių dalys buitĮ s kirtingai nupjau
tos: vienų tik pats galas, kitų - arčiau pagrindo (pav. 43: 1,2). Siauresnė 
ir aukštesnė verpstuko dalis - viršlll1ė - yra beveik lygi, plokščia. tuo 
tarpu pagrindas - pagilintas, idubęs. Nors tokie verpstu kai stamboki, jų 
skylutės n ed idelės. Pavirš iu s gana gera i išlyginta s, tams us. Jų piliakal
nyj e ra s ta 13, s kirtingo dydžio. Zemiaus ias tėra 2,5-2,7 cm, aukščiau
sias - 4,3 cm aukščio . 1 ev ienodas ir ske rsmuo, v ienų - 3,3 cm, kitu -
iki 5,6 cm. Vienas iš stambesn ių verpstuktĮ aptiktas 70 cm gylyje didŽiojo 
pylimo papėdėje. Ji s šv iesios spalvos, 5,4 cm ske rsm ens, 4,5 cm a;Jkščio. 
Dar s tam besn is - 5,6 cm ske rsmens - pas itaikė aikštelės va karuose. Tai 
g ra žus pla č iu pagrindu, rusvo molio s palvos, plokšč i ais galais verps
tukas. 

Tok ie s unkOs ir s tambO s asimetrin iai verpstukai buvo s kirti ploniems 
siU Iams "crpti, nes gerai sukdavos i. AsimetrinilĮ dvigubo nupjauto k ūgio 
verpstuktĮ aptikta pirmą kartą. Analogiškų rasta Sambijoje (dab. Kali 
ni ngrado srityje) , o pavi enilĮ pas i taikė ir Suvalkų s rityje. 

C ia paminėtos tik pagrindinės Kunigiškių piliakalnio verpstuk'Į gru
p ės . Pavi enių jl) bO ta ir kiek kitok i ų formų . Antai v ienas 30 cm gylyje 
rastas turėjo labai ryškiai i šs iki š u s ią ir gana aštrią briauną (pav. 43:3). 
Viršuti nė verpstuko dalis s markiai siaurėjanti ir ba igia s i lygia plokštu
ma, o apatinė - labai idubus i. Verpstukas pilkas, 5,3 cm skersmens, vir
šut inis galas 2,5 cm, apatinis - 3,5 cm skersmens . Panaš us ir kita s. tik 
žemes n is ir s ia u rai s galais. Briauna baigias i aštriu kampu. jis 4,6 cm 
skersm ens ir 2.7 cm aukščio. [domus verpstukas, kurio viršutinė pusė yra 
aukštesnė už pagrindą ir ismaugta. 

Iš tyrinėtų Užnemunės piliakalnių daugiausia verpstukų rasta Kau
kuose. Iki šiol aptikta ne t 83 sveiki ir keletas fragmentų . Visi pa s itaikė 
juod os žemės viršulin iame sluoksnyje, ivai ri ame gy lyje ir ne vienoje vie
toj e. 

Kaukų piliakalnio vcrpstukai yra mol in ia i (pav. 122- 124). Moli s 
tam s iai pilkas, juosvas ar rusvas, riebus, gerai išdegtas. Pavirš ius gerai 
išlygintas, lyg nugludintas. Verpstukai iva iraus dydž io ir formų. Ap žvelg
sime j uos grupėmis. 

Cilindriniai profiliuolais šona is verps tukai. J ų sm agračilĮ pil iakalny
je rasta apie 20 (pav. 122 :5- 7; 124:3,4). Ta i gana žem i iš rusvo mo li o 
padaryti verpstukai prof ili uotais šona is, t. )'. luri Įsmaugtas juoste les , 
tarp kur i ų sus ida ro išk il esnė bria u nelė . l ški lesn i ir ve rpsluktĮ gala i. Vi
sos 3 b r iaunos ar šoni ni a i žieda i - lankel ia i - yra apva laini. Verpstukai 
paprastai būna lygiais ga lais, bet Kaukų pi liaka lnyje rasta ir idubu
s ia is. Ka rtais i d ubęs t ik v ienas ga las . Tokie verpst ukai re t a i o rn amentuo
jam i. Iš KauklĮ p il iaka lnyje ap ti k tųj ų 2 t u ri ga luose i rėž tus griovelius 
(pav. 123: 1,2 ) . 

Ci' lin d ri n i ų verpst u kų ras t a ir kituose tyrinėt uose piliakalniuose (pvz., 
Aukštadva ryje, Bačkinin kėli uose) bei p il kap iuose. Ji e ypač būd i ngi rylLĮ 
Li etu vos I t ūkstantmeč i o ant rosios pusės ir II Wkst a n lmeč i o p radžios 
pil kapiams (pvz., Zv irb li am s, Beva n de ni škėms, Pamus iui ir kl.). S i ų 
verpstuktĮ va ri a ntų būtų ga lim a ieškot i ti k tu r in t pr ieš ak is visus. Ka ukti 
pili aka lnyje ras ii eji nev ienod i: sk ir iaSi j ų aukštis, p rofili av imas (ašt res-
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nės ar ap\"a lesnės briaunelės) ir skersmuo, kitaip tari ant, dydis (pav. 

122- 124) . 
Ryškiausiai jie skiri as i šon ų profiliavimu. Paprastai esti 2 idubimai, 

t arp kurių viduryje sus idaro apvalainas lankelis. Kaukų piliakalnyje ap 
tikta s cilindrinis verpstukas tik kartą ismaugtas, bet yra ir tokių, kurie 
turi I per v iduri išk il esni lankeli a rb a 3 ar net 4 lankelius (briaunas) 

(pav. 122:5-7). 
Cilindrinių profiliuotais šonais verpstuktĮ dažniau aptinkama rytų 

Lietuvoje. Paprastai j ų randama su VIII-XII a. ikapėmis. Jie vartoti 
gana ilgai, todėl vien pagal juos negalima datuoti paminklo. 

Dvigubo nupj au to kūgio yerpstuka i suda ro gausiausią Kaukų pilia
kalnio verpstukų grupę. Iš v iso didesnių ir mažesnių jų rasta per 50 (pav. 
122 :1 - 4; 123). Gaminti iš gana ri ebaus molio, dažniausiai pilkšv i ar 
juosv i, gerai iš lygintu paviršiumi ir gana pras tai išdegti , kai kuriuose 
m atyt i net pajuodavusių v ietų . VerpstuktĮ paviršius lyg us, tik I išgražin
tas akutėmi s (pav. 123:3), o a ntro vidurinės bri aunos v id ury irėžtas grio
velis (pav. 123:5). 

Dvigubo nupj auto kūgi o formos ver pstukų plačiai žinoma baltų ar
cheologinėje medžiagoje beveik nuo pirmųjų m. e. a., ta čiau jie būdin
giausi IX-XII amžiui. Todėl juos tiksliau datuoti galima tik lyginant su 
kitais drauge apti ktais radiniais . 

Kaukų piliakalnyj e daugiausia pasitaikė dvigubo nupjauto kūgio verps
tuklĮ. Sioje didelėje grupėje galima skirti keletą variantų. Pirmo varia nto 
vienas kūginis ga las yra idubęs, kitas - plokščias, lygus (pa\-. 123:4,5). 
Antro var ianto verpstukai su idubimais abiejuose galuose. Įdubusia i s ga
l ais kllgin iai verpstukai mums gerai pažistami iš ry!tĮ Li etuvos piliakal
nill. Ypač ryiik ių jų rasta Moškėnų-LaukupėntĮ piliakalnyj e. Sunku ką 
nors ti kra pasakyti dėl datavimo. Jie, matyt, bu vo gaminami jau I tūks 
tantmetyje. Kaukų piliakalnio idubusiai s ga lais verpstukai priklauso grei 
čiausiai I tūkstantmečio pabaigai. S itaip juos datuoti galima lyginant su 
tokia is verp stuka is , rastai s Bevandenišk ilĮ pilkapiuose. 

Apibūdinant Kaukų piliakalnio kūginiu s verpstu kus, reikia atkreipti 
dėmes i i tai, kad kai kurie iš jų yra aukšti, smarkiai siau rėjančiais ga lais. 
Aptikta ir akutėmis ornamentuotu paviršiumi. 

Atskirą grupę s udaro žemi, palyginti nedideli kūginiai verpstukai ap 
valiomis briaunomis (pav. 122:5- 7). Jie labai primena panašaus tipo 
š iferinius. TokitĮ verpstuktĮ Kaukų piliakalnyje ras ta apie 12. Vienas iš 
jtĮ ornamentuotas akutėm i s. 

Pažymėtini šiek tiek suploti kūginiai verpstukai (pav. 124:1,2). Jie 

paprasti, be kilų būdingtĮ bruožtĮ · 
Dar v ien ą grupę sudaro rusvi, labai ri ebaus molio, nedideli ir lyg 

la iptuoti verpstuka i. "Laipteliai" s usidaro dėl to, kad jų liemuo ir galai 
puošti jrėžtais grioveliais, tarsi pakopėlėmis (pav. 122:7). Tokie verps
tukai būdingi Suvalkų srities tyrinėtiems pilkapynams ir piliakalniams. 

Piliakalnyje apt ikta ir pav i enių verpstuklĮ, kurie skirias i nuo aptartųjų 
arba savo medžiaga, arba forma. Pavyzdžiui, pa s itaikė iš kelio girnelės 
pad ary ta s verpstukas . Girnelė apdegusi, v iena pusė plokštoka, kita iški-
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lesniu lygiu pavlrsluml lr su skylute viduryje. Turime ir tarsi facetuotais 
šonais verpstuką . 

Vėlyviausių molinių \'erpstukų rasta Piliakalnių k. piliakalnio aikš
telėje. Cia apt ikti 5 verpstukai (pav. 159:1-4). Jie šiek tiek skiriasi vie
nas nuo kito: vienas yra rusvos molio spalvos, plokščiais galais, apvaliu 
viduriu, 1,75 cm aukščio, antras - dvigubo n'Jpjauto kūgio galais ir su 
grioveliu per vidurį. trečias - taip pat plokščiais galais ir su apvalia 
briauna per vidurį. 2 \'erpstukai išpuošt i lygiagrečiais negiliais siaurais 
grioveliais, tarsi laiptukais. Pastarieji yr" 2,9 ir 3,4 cm skersmens ir 1,3-
1,45 cm aukščio . 

NAMŲ APYVOKOS [NAGIAI 

Geležiniai peiliai. Jų rasta beveik visuose tyrinėtuose Užnemunės pi
liakalniuose, labai mažai Rudaminoje, Varnupiuose, Sudargo BalnakaI
lyje, Paveis ininkuose ir Obelytėje. Tai mažai kitęs dirbinys. Ankstyviau
siais laikomi 4 peilių fra gmenta i ir I sveikas, aptikti Kunigiškių- Paj evo
nio piliakalnyje. Iš jų viršūnės nedaug ką gali pasakyti apie formą, bet 
atrodo, jog ta i būta paprastų peilių geležčių . Viena rasta r idinyje. 

Gana ankstyvas lenkta viršūne peilis-dalgelė rastas S!ldargo Zydka
pių piliakalnyje. Panašių pažistama iš daugelio rytų Lietuvos piliakal
nių (pvz., Nemenčin ės, Aukštadvario, Moškėnų-Laukupėnų ir kt.). 

Daugiausia geležinių peilių aptikta Kaukų piliakalnyje (pav. 120: 1-
4; 121:2,4). Tai gana stambios, aštriais ir smailiab galai,. geležtės. J ų 
būdingoj i žymė: ikotė nuo geležtės atskirta lenkta, o ne istriža linija ar 
stačiu kampu. Kaukų piliakalnio peilių nugarėlės storokos, iš viršaus 
plokščios, o ikotės - gana ilgos ir taip pat storokos. Nuo geležtės iš 
abiejų pusiLĮ jos atskirtos ikypai. Kai kurių peilių ašmenys išdilę, lenkti, 
kas rodo, kad jie buvo ilgai vartoti. Dalis primena ilgo karklo lapo for
mą. Jų geležtės arčiau ikotės platokos, ilgos viršūnės susiaurintos gana 
simetriškai. Nugarėlė atrodo tarsi palenkta. [kotės ilgos ir plokščios, kaip 
ir pirmųjų. 

Pei liai turėjo medines ar kaulines kriaunas. Viena Kaukų peilio ge· 
ležtė ikotės plat esnėj e dalyje turi apskritą skylutę kriaunoms pritvirtinti. 
Piliakalnyje rasta s kaulinių kriaunų fragmentas, gražia i išgraviruotas 
skersiniais grioveliais ir dvigubomis akutėmis bei sie;eliniu raštu . To
kių kriaunų liekanų aptikta tyrinėtuose Narkūnų ir Kernavės piliakal
niuose. Panašiu ornamentu būdavo puošiami kauliniai kamanų laužtu
kai, gerai pažistami iš kapų su žirgaisI. 

Zirklės. Jų aptikta tik Kaukų piliakalnyje. Jos yra vienanarės, gerai 
išsilaikiusios , 21,7 cm ilgio, kilpa 3,4 cm skersmens ir 1,3 cm pločio, i 
galus smark iai siaurėjančios (pav. 119). 

Zirklės Lietuvos archeologinėje medžiagoje pažistamos jau iš pirmų
jų m. e. amžių. Jų aptikta kapinynuose (pvz., Gibaičių) ir tyrinėtuose pi
liakalniuose (pvz., Nemenčinės, Narkūnų, Kernavės, Maišiagalos). 

I Volkaitė.Kulikallskieuė R. Lietuvio kario žirgas.- V., 1971, pav. 28. 
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Ylos ir adatos. Ylos- piliaka lniuose, sodybvietėse ir kapinynuose dažo 
niausiai pasitaikantis dirbinys . Jl! rasta Kuni giškių·Pajevonio, KauklĮ ir 
Piliakalnil! k. piliakalniuose. Laikui bėgant, form a ir dydis mažai kito. J os 
padarytos iš geležinio virbo, kurio įkotė gana ilga ir , uplota, keturkamp:o 
skersinio pjūvio, viršūnė ilga ir nusmailinta. Ylos dalis virš Įkoles daz· 
nai būna tordiruota (susukta) , kad patogiau būtų laikyIi. 

Kunigiškių-Pajevonio pil iaka lnyje aptiktos 5 smark iai su r ūdijus i os 
yllĮ liekanos; j os nuo 6 iki 12 cm il gio. Atrodo, kad lie tordi r uolos dalies 
(pav. 41: I ). 

Kaukuose rasta ap ie 40 yll! ar jlĮ dalių . J os gana ilgos, apvaliu, gerai 
nusmailintu smaigaliu ir suplota keturkampe il ga įkote . 

Pili akaln ių k. piliakalnyje rasla prie įkotės tordiruota yla. Sprendžiant 
iš kitų dirbinių, ji turėtLĮ bllti XIlI-XIV amžiaus . 

Kaukų piliakalnyje rastos dar 2 geležinės gana stambios, palyginti ge· 
rai išsilaikiusios adatos. Plonesnės blogiau iš lieka arba ir visai neišlieka. 
I Kaukuose aptikta adata s ul enl<la. Apskritai ji ma žai skir ias i nuo dabar
tinių: ąse l ė plokšč i a, skylutė pa il ga. Lietuvoje rasta žalvarinių ir ge lež i
nilĮ adatų, o vėlyvuosi uose kapinynuose (pvz., lafgirio, Silelio, Na rl,ū
nų ir kl.) aplikta net specia l ių adatinių - makštelilĮ . 

Skiltuvai. Pri eš ge lež inius skiltuvus buvo nauclojami akmeniniai, ku
ri e gerai pažįstami iš tyrinėtų kapinynų (pvz ., Kurmaičių) ir piliakalnių 
(pvz., Nemenčinės). Toks sk iltu vas ra stas Kunigišk ių-P ajevonio pilia· 
kalnyje. Tai keturkampis plokšč i as akmuo s uapvalin lais galais ir apll'
gi ntomi s briaunomis bei šonais. I skiltuvo pusės vidu ryje įrėžti 2 krei
voki grioveliai. Dirbinys 4,7 cm ilg io, 3,8 cm p l očio ir 0,8 cm storio. 

2 gelež ini ai s kiltuvai aptikti KaukLĮ piliakalnyje (pav. 11 7:6). Jie gana 
ger a i išlikę, iš lenkta is ir vyni otais ar s uriestais į s r a i ge l ę ga lais, pro[iliuo
tu - įlenktu - lankeliu; 8 cm il gio ir 4 cm p l očio. Tok ių keturkampių iš
lenkia is šonais sk iltuvų dažnai apti nkama pi li aka ln iuose (pvz., Aukšta· 
dvario, Kernavės, Nemenčinės, Narkū11L! ir kl.) ir vė l yvuos i uose kapiny
nuose (pvz., Narkūnų, Rumšišk ių , S il eli o ir kl.). 

Pincetai. Geležini s pincetas, per kilpą l ūžęs pusiau, r astas Kun igiš
kilĮ-Pa j evonio pili aka lnyje net 80 cm gylyje buvu,ioje ūkinėj e duobėj e. 
Galas paplatintas ir pal enktas į vidų. Ji s 4,8 cm ilgio ir 2,2 cm pločio . 
Geležinių pincetų pasitaiko reč i au, dažniaus ia i tik I tūkstantmečio pirmo
joje pusėje. Vėli au pl ačiau naudoti žalva rini a i. SitĮ r as ta ir Kaukų pilia· 
kalnyje. Pincetas padarytas iš ga n a sia uro, ža lvarinės ska rdelės, ga las 
t aip pat pap latintas ir pakraštėlis pa lenkta s i vidų. Pincetas 4,3 cm ilgio 
ir 0,4 cm pločio. Jų randam a j au pirmųjų m. e. amžių moterų kapuose. 
Aptinkama pavienių arba net grandin ėle prikabintų prie segių. Dė l jų pa
skirti es archeo l ogų nuomonės nesutampa. Vieni juos la iko tualeto, kiti 
amati ninkLĮ įrankiu . 

Galąstuvai. Kunigiškių-Paj evonio piliakalnyje r ast i 3 akmen ini a i ga
l ąstuva i , I<aukuose - net 6 ir Piliaka lnių k. piliakalnyje - 1. Ji e daryti 
iš sm iltainių, nudilę, dažniaus iai keturkampiai ar beformiai, rasti sudu-

:1: Urbanavičius V. Rumšiškėnai XIV-XVI amžiais.- V.t 1976, p. 8, pav. 29; To pa
ties. Slapgirio radiniai.-lv\okslas ir gyven imas, 1966, Nr. 11 , p. 32-33 . 
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žę. Išilgai perskeltas galąstuvas aptiktas Kunigiškiuose-Pajevonyje, Jis 
buvo pailgo lygiašonio formos, 7,8 cm ilgio, 4 cm pločio ir 1,2 cm storio 
(pav. 41:4). Cia pat aptiktas kit as galąstuvėlis yra nedidelis, vienas ga
las siaurėjantis ar plonėjantis, 6,2 cm ilgio, 1,9 cm pločio ir 1,25 cm sto
rio. Padarytas iš rusvo gana kieto akmens. Tai gražiausias Užnemunės 
piliakalniuose rastas galąstuvėlis. PanašilĮ žinoma iš Rūdaičių kapiny
no'. Trečias Kunigiškių piliakalnio galąstuvas padarytas iš balkšvo ak
mens, per viduri ismaugtas ir plonėjantis. 

KauklĮ piliakalnio galąstuvai laba i susidėvėję, gana stambūs, ketur
kampiai, per viduri ismaugti, vartoti dideliems irankiams galąsti. Tik vie· 
nas padarytas iš smulkaus rusvo smiltainio. Jis paliestas ugnies, suski
lęs ir rastas tik jo gabalas, labai primenantis Rūdaičių kap inyno galąstu
vėlius. 

Atskira i paminėtinas PiliakalnilĮ le piliakalnyje rastas akmeninis ga
ląstuvas iš smiltainio, netaisyklingo keturkampio pjūvio - vienu siaures
niu, kitu platesniu galu. Platesniame šone irėžtas trišakis. Galąstuvas 
14 cm ilgio, 4,5 cm pločio ir 3 cm storio (pav. 159:6). 

Įdomus dirbinys aptiktas Sudargo Balnakalnyje. Jo paskirti nusta
tė Leningrado prof. S. Semionovas, nes iš Lietuvos archeologinės me
džiagos panašūs autoriui nežinomi. Tai akmeninis skliutas iš balkšvo 
akmens, kok i ų prie Nemuno aptinkama gana daug, siauras, beveik pus
apvalio skersinio pjūvio irankis medžiui apdirbti. Jo ašmenys išlenkti, 
labai aštrūs. J rankio apatinė pusė plokščia, gera i nugludinta ir arčiau 
ašmenų kiek išlinkusi i viršų . Be to, apatinės pusės viduryje padarytas 
labai gražus ašmenų link siaurėjantis griovelis . Antras irankio galas nu
dužęs; galimas daiktas, jis nudužo dirbant. Skliutas 9,5 cm ilgio, apie 
3,8 cm pločio ir 3,5 cm storio; ašmenys 3 cm pločio. 

Zirgo ir raitelio aprangos rei kmenys . Iš žirgo aprangos reikment! Už
nemunės pi liakalniuose aptikta l ik žąsll), diržo sagčiu bei kamanl! pa· 
puošall). Kunigiškių-Pajevonio pili akalnyje rasti 2 žąslų nareliai. Zaslai, 
matyt, buvo sudaryti iš 3 narelil). Išliko tik trumpas vidurinysis ir ilges
nis kraštinis. Narelil) ga luose turėjo būti gana didelės kilpos. Jos pažis
tarnas iš kitų archeologinių paminklų. Tukių žąslų kilpų - grandžių
rasta KauklĮ piliakalnYie (pav. 108:4). Tik 4,4-6.8 cm skersmens gran
dys padarytos iš nestoros. vos 0,5- 0.7 cm storio. žalvarinės vielos. 

Kaukuose aptikta ir stambių geležinių diržų sagčių: 3 iš jų priklausė 
gal balnų ar kamanų diržams. 

Be to. Kaukų piliakalnyje aptikti 3 pentinai: 1 buvo beveik sveikas, 
kitų tik fragmentai - lankelio dalys. Pentinų dažnai randama vyrų ka
puose ir kapuose su žirgais, taip pat piliakalniuose (pvz., Nemenčinės. 
Aukštadvario, Kunigiškių-Pajevonio, Narkūnl! , Kernavės ir kl.). Pentinai 
kaip archeologin is dirbinys mums pažistamas jau nuo pirmųjų m. e. am
žių. Jie buvo gaminami žalva riniai. dažnai labai puošnūs. ir geležiniai
paprasti ar inkrustuoti s idabru'. Kaukų piliakalnio pentinai gana pa-

3 Micl!elberfas M. Rūdaičių J kapinynas.- Lietuvos archeolog in iai paminklai. V., 
1968, p. 80, pav. 5. 

4 Lietuvių liaudies menas. Papuošalai (toliau - Papuošalai). - V" 1958, t. I, Nr. 
385; 1966, t. 2, Nr. 80-84, 218, 258-261. 
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prasti, palyginti nedide li , s u kilpa galuose. Lankelis dary ta s arba iš 
0,5 cm storio geležinio virbo, arba iš 0,8 cm pločio ir 0,6 cm s torio juos
telės . 

Sveikas i šlikęs pentinas turėjo ilgą s pyglj. Kaip buvo užbaigti jo ga
lai ir kokio būta lankeli o, pasakyti sunku, nes pentinas aprūdijęs ir vos 
galima atpažinti, kad tai pentinas. 

Spynos. Kaukų piliakalnyje ap tikt a blogai išlikusi cilindrin ė spyna. 
J os korpusas - cilindras ,- j kuri jtaisytas užraktas, sunykęs. Tėra tri
šakis užraktas ir lankelis arba kilpa (p av. 125). Spynos ir raktai Lietuvos 
archeologinėje medžiagoje paž jstami tik iš vė lyvojo gelež ies amž iaus 
( IX-X II a.). Daž ni ausiai spynų aptinkama piliakalniuose ir sodybvi etė
se, o raktų pasitaiko ir kapuose. Buitinių gana sudėtingų spyn ų raktų ypač 
dažnai randama piliakalniuose. Kaukų piliaka ln io spyna 7,5 cm ilgi o, 
kilpa-lankelis 0,4 cm stori o, užbarzdos 1,8 cm skersmens. Ji ra sta 40 cm 
gylyje. 

Cilindrines spynas suda rė 2 su jungt i c ilindrai, iš kur i ų vienas siaura 
ti ji jsta tydavo lankelio kotą), o kitas platesnis. [ pastarąji dėda\'o Už
rakio mechanizmą ir, užspaudus lankelj, ji s s~vaime užsidarydavo. At
rakinti tokią spyn ą buvo galima ti k s pec ialiu rakiu . Kaukų piliaka lnyje 
ra stos cilindri nės spynos mechanizmas s ud arytas iš 3 spyruokliuojančių 
užba rzdų. Atrakinti ją t ebuvo galima raktu, kuris s us pausdavo minėtas 
užbarzdas. Cilindrinės spynos gamintos po v i en ą, ir jas atrakinti būdavo 
ne taip paprasta. Manoma, kad j as XJ-XIIJ a . pradėjo gaminti Kijevo 
Ru sios amat ininkai ir prekiavo jomis s u visa Rytų Europa. Apsčiai jų ran
dama Pabaltijyje. Be Kaukų piliakalnio, r aktų aptikta Nemenčinės. bla
žulonių, Punios ir Aukštadvario, Kernavės, Narkūnų ir kitu ose piliakal
niuose bei La i v i ų ir P a langos kapinynuose. 

Svoreliai. Retas Ka ukų piliakalnio radinys - žalva rinis svorelis. Ap s
kritai svorel ia i ir svarstyklės ar jų dalys nėra retas dirb in ys. Tai vėly
vojo gelež ies amžiaus dirb iniai , a nkstyvesni uose archeologiniuose pa
minkluose jų nėra'. Svorelių ir sva rstyk li ų ap t inkama drauge ir atsk irai. 
Ji e tiks li ai datuoti ir Lietuvoje ži nomi nuo X a. paba igos-X l a. pradžios 
iki XIV a mžia us . Iš v iso Lietuvoje r asta maždaug 55 svarstyklės ar jl] 
dalys ir apie 117 svorelitĮ6. Pili aka lniuose svorelių pasita iko retai. Kaukų 
svorelis apvalai nas, su ga le jmuštais grioveliais, 2,1 cm skersmens, 1,6 cm 
aukščio ir 3 1,36 g svorio. 

Zenkiai svorelių galuose būna jvair ūs , ir jų skaičius nevienodas: po I, 
2 ir 5 ta škus arba kryž iukus. Ji e skirt ingo dyd žio : ma ži, vidutinia i ir di
doki. Suprantama, nevienodi ženklai ir svoris reiškė jų svorio viene t ą. 
Vieni svoreliai yra 4 g, kiti - apie 8,5- 10 g. Manoma, ka d Lietuvoje 
buvo pažjstamos 2 svorio matų sistemos : skandinavų, o vėliau - ara-

s LAB, p. 412-414. 
6 BOAKaūTe.KYIl.UlWYCKeHe P. O Becax lt aecoBoii CHCTeMe B J1HTBe B 3noxy paHHero 

4>eO.D.3J1It3M3, - OT 3nOXH 6POH3b1 ... , C. 216-224; Nauickaitė_Kuncierzė O. Seniausios 
(X-XI1l amžiaus) svorio matų sistemos Lietuvoje klausimu.- MAD,A, t. 2(2 1). 1966, 

p. 143-159; Tos pačios. Prekybiniai ryšiai IX_XIII amžiais, - Lietuvos gyventojų pre
kybiniai ryšiai I-XlI1 a. V., 1972, p. 166 ir 1 priedas. 
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bų. Vyravo skandinavų', nors anksčiau manyta, kad vartata dvejopa svo
rio matų sistema'. 

I<iti dirbiniai. I<aukų piliakalnyje rasta ir tokių pavienių dirbinių, ką
rie nereikalauja detalesnės analizės. Tai dažniausiai gerai žinomų pa
puošalL! ar kitl! dirbinių dalys. Bet kartais sunku nustatyti dirbinio pa
ski rtj. Antai 40 cm gylyje rasta geležinė mova, primenanti ietigalio imo-
vą. Ji 6,9 cm ilgio ir 3,1 cm skersmens. Siauresnis galas su rūdij ęs. Ten 
pat aptikta neaiškios paskirties žalvarinė 1,7 cm ilgio ir 1,3 cm pločio 
plokštelė . Pasitaikė žalvarinės vielos gabalų, geležies virbelių (ruošinių), 
geležies gargažil! ir dar vienas kitas dirbinys . 

Reikia paminėti geležini apkalą, kuris skiriaSi nuo ža l va rini ų apka lų. 
Ji s kryž inės formos, su iškiliu skydeliu viduryj e (pav. 11 6) . J o galai pro
filiuoti, 5,7 cm skersmens, ataugų galai 2,2 cm pločio. Apkalas priklauso 
žirgo aprangai. Panašių žinoma ir iš kitų tyrinėtų vietų (Purvl'nt! kapi
nyno, Trakų raj., ir Graužil! žirgl! kapų'). 

Neaišk ios paskirties ir geleži nis lankelis - rankenėlė. Viena dirbin io 
dalis yra išlenkto puslankio formos, jos galas baigiasi kilpa, o kitas ga
las, a(Jaužtas stačiu kampu, yra gana ilgas ir su nedideliu profiliuotu 
lankeliu. Jis primem kaimo durų rankenas arba spąstų, geležinių pančil! 
rankenėles. Dirbinys 13,7 cm ilgio, kil~inis galas 1,3 cm skersmens, pro
filiuotas - I cm. Rankenėlė rasta 30 cm gylyje. PanašilĮ radinių nepa
žistama nei iš archeologinės, nei iš etnografinės medžiagos. 

Analogijų neturi ir apvalus, pailgas, per viduri ismaugtas molio dir
binys. aptiktas 80 cm gylyje. Jis primena piestos kotą - grūstuvą, tačiau 
yra nedidelis: 6,8 cm ilgio, 2,7 cm skersmens, per ismaugą - 2,1 cm. Tai 
greičiausia i pasvarėlis, naudotas prie audimo staklių ir tinklų. 

Iš pavienių dirbinilĮ minėtinas Rud aminos piliakalnyje rastas stambu~ 
žvejybos irankis - kablys. Jo žiedas platokas, o gala i užbaigti viela ir 
susukti bei už lenkt i. I<adangi patys smaigaliai nulauW, nežinia . kaip jie 
atrodė . Dirbinio kilpa-žiedas I cm ploč io. viela 0.4 cm storio. Tokiu stam
bit) kilpinilĮ kablių rasta ir 1902- 191 1 m. tvrinėtame Bubiu. Siauliu raj., 
piliakalnyje drauge su kita XI-XIV a. medžiaga'O Keli aptikti Volko\"ys
ko piliakalnyje Baltarusijoje. Vieną toki kabli 1971 m. teko matyti ir 
Varšuvos archeologijos muziejaus ekspozic ij oje. Sitai minime todėl. kad 
tokilĮ dirbinių aptinkama reta i"- Spėjama, jog tai specialūs kabliai. ku
ri ais rasdavo ir ištraukdavo paskendusius žvejybos jrankius, ypač 
tinklus". 

Paminėtin as ir smailagalis kaulo dirbinys, aptiktas Piliakalniu k. so
dybvietės pylime, darant jo skers ini pjūvi . Tai gana savita s dirbinys: 

7 BO/lf\Mire-KY/lUKaYCKeHe P. O Becax " BecOBOil CHCTeMe B JlilTBe B 3noxy pau
Hera <Į>eO)la~1"3Ma.- OT 3noxll 6pOU3b1 ...• C. 222. 

8.Nauicka/fė-Kuncierlė O. Seniausios (X-XIII amžiaus) svorio matų sistemos lie
tuvoJe klaUSimu. p. 157- 158; Tos pačios. Prekybiniai ryšiai IX-XIII amžiais p. 172-
173. • 

9 Papuošalai. 1. 2. Nr. 171-174. 
10 Kauno valstybinis istorijos muziejus (toliau - KVIM). inv. Nr. 1503: 83: LAA, 

t. 2, Nr. 100. 
11 38epyzo H. r . .llpeBlfHiI BOJJKOBblCK, X-XIV BB. - MIHlCK, 1975. c. 94-98, pHC. 

31 :6. 12, 13. 
12 Ten pat, p. 97. 
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greičiausiai yla ar adiklis (pav. 159:5). Jis iš perskelto tuščiavidurio gy. 
vulio kaulo, gerai nugludintomis briaunomis ir gražiai nusmailinta viršū· 
ne. Platesniame gale išpjauta ned i delė keturkampė skylė. Iš apačios ji 
atrodo apskrita. Iš to sprendžia ma, kad dirbinys buvo pririšamas vin·u· 
te ar dirželiu . Ji s 10,5 cm ilgio. 

Paprastai kaulo dirbinių dažnai aptinkama ankstyvuasiuose Li etuvos 
ir kaimyninių kraštų piliakalniuose. Vėlyviesiems jie nebfldingi. Kaulo 
dirbinil! ir Užnemunės piliakalniuose nedaug, ta čiau jie vartoti. Tai rodo 
pirml!jl! m. e. amžių kaulinė yla, rasta Sudargo Zydkapių piliakalnyje13. 

Iš tyrinėtl! Užnemunės piliakalnil! archeologinės medžiagos galima 
spręsti, jog jų gyventojų materia linė kultlira buvo gana aukšto lygio: 
klestėjo verpimas, audimas ir kt. 

Amatai 

METALŲ APDIRBIMAS 

Užn emunės piliakalnių gyventojai jau plačiai vartojo geleži. Iš jos 
vietoje da ryti peiliai, pjautuvai, dalgiai, ylos, adatos ir kt. Vietinių meist· 
rų gaminių - darbo irankių, ginklų, ypač papuošalų,- aptinkama visoje 
Lietuvoje. Metalų apdirbimą liudija ir tyrinėjant randamos metall! lieji· 
mo krosnelės, kritės, gargažės, liejimo formos bei tigliai, samteliai, meta· 
liniai amatininkų irankiai ir kt.' 

Vietinės gamybos metalo dirbinių, liejimo forml! bei samtelilĮ, taip 
pat gargažil! pasitaikė Kunigiškių.Pajevonio, Kaukl!, Piliaka lnio le, Var· 
nupil), Sudargo ir R.udaminos piliakalniuose bei gyvenvietėse ir Nendri· 
nil! kapinyne. 

Kunigiškių.Pajevonio gyvenvietėj e aptiktas deginta molio plotelis, 
tarsi padas. Spėjama, kad čia yra buvęs kalvio žaizdras, nes netoliese 
rasta ir gelež ies gargažių. 

Metalo liejimo krosnelių ar žaizdrt! li ekanų pa sitaikė ir t yrinėtame 
Nendrinių kapinyne. Ji s su žirgai s , datuojamas X-XIII amžiumi. Jo vie· 
toje anksčiau, I tūkstantmečio pradžioje, yra buvusi gyvenvietė . Apskri. 
tai turima duomenų, kad šioje vietovėje gyvenama nu o mezolito iki 
dabar'. 

Liejimo formos dalis Kaukų piliakalnyje aptikta 50-60 cm gylyje ne· 
toli židinio, tarp akmenų. Tai ap degu sio ir suskeldėjusio keturkampio 
plokščio kalkakmenio gabalas. Jis 5 cm ilgio, 3,4 cm pločio, 1,6 cm sto· 
ria viena me ga le ir 2, 1 cm - kitame. Plonesniame kiek suapvalintame gao 

]3 Kulikauskas P. Sudargo piliakalniai, p. t 10. 
I Zr. Slankus J. Juodoji meta lurgija.- LMK IX-X III amžiuje, t. I, p. 83-88: Vail· 

kunskiettė L., Merkevilius A. Spalvotųjų metalų dirbiniai ir jų gamyba.- LMK lX-XlrI 
amžiuje, t. I , p. 89-116 (leidinio pabaigoje nurodyta lit e ratūra šiuo ir kitais klausimais). 

2 MepK!l811fIfOC A. PaCKonKIl MOrlfJlbHIIK3 13 !lep. HHH!lpIIHSl:f1 (KancYKcKllil P·H). --, 
20 J1E!T. ApXeOJlOrll1leCKHe II 3THorpaqm1lecKlfe 3KcnellllU"1l IfHcTIITYTa IICTOPUII AH J11110B
CKOl' CCP (1948-1967), c. 73. 
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le per vid urį yra 2 pailgi plyšiai - latakėliai, tokie pat yra bU\-ę per vi
durį ir storesniame gale bei prie jo iš šono. Viename formos šone matyti 
pailgo kc!u rkampio formos pagilinimas, kuris baigiasi apskrita duobute. 
Atrodo, čia turėjo būti liejami kaklo apvarų kabučiai. Kitame gale yra 2 
apskritos gilios duobutės, sujungtos siauru grioveliu. Tai karoliams li e
ti skirti pagilinimai. Plonesnio galo briaunos šone vėl matyti pailgas ke
turkampis pagilinimas su ned i delėmis duobutėmis, sudarančiomis tarsi 
tinklelį. Matyt, Kaukų piliakalnio liejimo forma buvo skirta smulkiems 
papuošalams - karoliams ir ka bučiams - lieti. Metalai buvo apdirbami 
vietoje. Tai rodo ne tik šis liejimo formos fragmentas, bet ir ten pat ras
tos geležies gargažės, taip pat molinio samte li o dalis. Tokių samtelių pa
sitaikė ir kituose mūsų tyrinėtuose piliakalniuose (pvz., Aukštadvario, 
Narki:lnl))'-

Liejimo formos liekana aptikta ir Piliakalnių k. piliakalnyje. Forma 
padaryta iš balto kalkakmenio, ku rio viduryje - gilus griovelis, tartum 
ylos ar smeigtuko smaigalio forma. Gaila, kad išlikusi maža jos dalis ir 
negalima nustatyti, kokiam dirbiniui lieti ji buvo skirta. Cia pat gyveno 
I'irlės pylime aptikta geležies kritė ar stambi gargažė . 

Geležies gargažių rasta prie visLI Užnemunės piliakelnių. Savotiškų 
ju pasitaikė Varnupiuose. Cia 30 cm skersmens plotelyje aptikta apie 
100 smulk il) gabaliukų. tarsi skevcldn!. Jos svėrė maždaug kilogram~. 
Tačiau iki š iol jll sudėtis nei štirĮa, nors pastaruoju metu jUOdųjlĮ ir spal
vOtųjl) metalų dirbinių technologijai nustatyti skiriama nemaža dėmesio. 
Iš Užnemunės tyrinėtų dirbinių galima nurodyti tik ietigalio, ra "to Mi
kytų .• ak ių raj., kapinyne, ir strėlil) antgalių, aptiktų Rudaminos pilia
kalnyje. technologiją. Zemaitijoje, Aukštaitijoje ir kaimyniniuose kraš
tuose (Latvijoje, Lenkijoje) metall! apdirbimo technologija buvo vienoda; 
tokia pat ji turėjo bi:lti ir Užnemunėje . 2 ar 3 jllOStl) suvirinimas, cemen
tavima s, "paketavimas", plieniniai bei geležin iai ašmenys, Damasko plie
r.as, spa l votųil! metalų apdirbimas gerai buvo pažįstami visoms baltl! 
gentims" Raštuoto Damasko plieno ietigalis Užnemunėje rastas, 1971 m. 
tyrinėjant Pakalniškių. Sakių raj., kapinyną'-

Iš Užnemunės piliakalnių medžiagos mažiau galima spręsti apie 
metalurgų darbo įrankius. Tik Rudaminos piliakalnio aikštelėje rastas ge
ležinis kaltei is galėjo būti amatininko metalurgo įrankis. Jis keturbriau
nis, 4,5 cm ilgio, vienas galas plokščias, kitas - smailus. Gražiu kalte
lių aplikta Aukštadvario, Velikuškių, Nemenčinės ir kitUOse piliakalniuo
se. Rudaminoje rastas ir geležies ruošinys, ir geležinės iuostelės gabalas. 
!\uošinys keturbriaunis, 4,4 cm ilgio. 1,2 cm pločio ir 0,7 cm storio. Ju os· 
telė 6, I cm ilgio, 0,9 cm pločio ir 0,3 cm storio. Vienas jos galas už lenk· 
tas. 

3 Volkailė-Kulikauskienė R., Kufikauskas P. Narkūnų (Utenos raj.) archeologiniLĮ 
paminkh) 1976 ir 1977 metų tyrinėjimai.- ATL. V., 1978, p. 89; Volkaitė-KuLikauskienė 
R., Luch tarlOS A. Narkūfll! (Utenos raj.) "Didžiojo" piliakalnio tyrinėjimai 1978 metais.
ATL. V .. 1980. p. 29-32 . 

• LMK IX-XlII amžiuje, t. I, p. 73-81; MAD, A, t. 1 (32). 2(33). 3(34), 4(41), 
1970, J. Stankaus straipsniai. 

5 Antanavičius J. Pakalniškių kapinyno (SakiLĮ raj.) tyr i nėjimai 1971 metais.- AETL 
1970- 1971 m., p. 58. 
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GINKLAI 

Apie Užnemunės tyrinėtų piliakalnių gyventojl) amalus galima spręs
ti ir iš ginklų kalimo. Tiesa, piliakalniuose ginklt) aptinkama rečiau; tai 
vyrų jkapės. Ta čiau ir čia pasitaikė geležinių strėlių antgalių, ietigalil) 
ir net apsauginių šarvinių marškinilĮ li ekanų . 

Būdingiausi ginklai - strėlių antga liai. Ankstyviausių geležinių jų 
aptikta Kunigiškių-Pajevonio piliakalnyje, o daugiausia rasta Kaukuosc. 

Kunigiškių-Pajevonio piliakalnio aikštelės tyrinėtose vietose, pylime ir 
gyvenvietėje aptikti 7 strėlių antgaliai. Pagal kotelio jtvirtinimą jie yra 
dvejopi: jmoviniai ir jtveriamieji. Plunksna gana jvairi. 2 antgalių ji pa
prasto karklo lapo formos, primenanti ietigal!' (pav. 40:3). 1 kotelio vi r
šutinė dalis tarsi rantyta - susukta. Kitos s rėlės antgalis trumpas, bet 
viršūnė gana plati ir su atšakomis - užbarzdomis. [movinės strėlės su 
atsparnėmis ar užbarzdomis yra gana ankstyvos, jl) ži nom a jau iš I 
tūkstantmečio pradžios, bet pasitaiko ir vė l esniuose piliakalniuose. Vieno 
Kunigiškiuose-Pa jevonyje rasto strėl ės antgalio viršūnė primena kastu
vėlj. Jo pagrindas su užbarzdomis, o arčiau kotelio viršūnės imituotas 
sukimas. Iš piliakalnyje aptiktų strėlių antgalių išsiskiria jtveriamasis 
tribriaune viršūne. Jis 1962 m. gautas iš pil. Vaitkev i čiaus . 

Gana jdomių ir retų strėlių antgalių pasitaikė Rudaminos piliakalnio 
pylime'. Iš viso čia jų rasta 13. Vieni yra jmo\"iniai su atsparnėmis ar 
užbarzdom is, kiti - jtveriamieji (pav. 72:2-4). [moviniai su atsparnė
mis strėlių antgaliai turi trumpą, bet gana plačią viršūnę (pav. 74:2). 
[tveriamieji yra dvejopi: vienų viršūnė plati (pav. 72:3), tarsi kastuvė 
lis, kitų - siaura, ilga, keturkampio skersinio pjūvio (pav. 72:4). Kote
lio ir viršūnės sandūroje yra dailus ziedo pavidalo pastorinimas - at
ramėlė . . 

Kaukų piliakalnyje aptikta ivairiausil! st rėli l) antga lių (pav. 146-
150). Ypač daug jų rasta aikštelės vaka ruose, pasitaikė ir pylimo skersi 
nio pjūvio i šorėj e - iš viso apie 120. Tiek daug nerasta nė viename mllSl) 
iki šiol tyrinėtame piliakalnyje . Cia smulkiau j l) neanalizuosime, tik pa
min ėsimc pagrindines grupes. Kadangi Lietu\"os archeologiniuosc pa
minkluose rast.i strėlių antgalia i atskirai nen agr in ėt i. tai, nurodydami 
pagrindines žy mes, remsimės R. Volkaitės -Kulikausk i e nės . A. Med"cdevo 
ir J . Zverugos tyrinėjimais'. 

Kaukų piliakalnio strėlių antgalius ga lima skirt i j 2 pagrindines gru
pes: su jmovėle (pav. 146) ir su jtvara (pav. 146, 147, 149, 150). Rasti 
34 jmovinių strėlių antgaliai, be to, atskirai pasitaikė keletas jmovėlių 
nulaužtomis viršūnėmis. Antgalil) viršūnių form a yra ga na skirtinga. Vie
ną grupę sudaro strėlių antgaliai su atsparnėmis ar užbarzdomis neilgos 
\'iršūnės galuose (pav. 146:1,2). Tačiau ir jos nėra \"isiškai vienodos. Ryš-

6 Kulikauskas P. Rudaminos (LazdijlĮ raj.) piliakalnio 1965 m. tyrinėjimų duomenys. 
p. 95-96, pav. 8:2-4. 

1 Volkaifė-Kulikauskaitė R. Lietuvia; IX-XII amžiais, p. 240-247: Med6ede6 A. 
ep. PY4110e MeT3TeJlbHOe 0pY*He (J1YK lt crPeJJbI, C3MOCTpeJ1) VII I-IX 88.- ApXeOJlOrllR 
ccep. CBOJ! apXeOJlOrHllecKllx HCT04HHKOB. Bbln. EI·36 (toliau - Med8ede8 A. 4t. Pyų· 
Hoe MeTaTe.,.1blfoe oPY;.KHe ... ,). M.t ]966: 3Bepyzo fT. r. QpYif\lIe .I1peBHero BOJlK08blcKa.
EeJlopyccKHe .a.peBHOCTH (toliau - 3sepyzo H. r . OpY)KHe .a.peBHero BOJlKOBblcKa). MIIHCK, 
1967. 
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kiausias skirtumas - viršūnės atsparnių užbaigimas. VienlĮ viršūnė tarsi 
trikampė (pav. 146: I), trumpa, atsparnės irgi trumpos. kitų - jos iigos, 
lenktas iI t~rsi priglaustos prie kotelio (pav . 146:3,6). Tai labai retas ti
pas; atitikmenų jam tuo tarpu nėra. Strėlių antgalių plokščia trikampe 
viršūne su atsišakojimais į šonus mūsų piliakalniuose randama dažnai 
(pvz ., Nemenčinės, Kunigiškių-Pajevonio ir k!.), ta čiau jie nedatuoti. To

kio tipo strėlių antga lių plačiai aptinkama Vidurio Europos kraštuose, 
daug jų Lenkijoje·, taip pat senosios R.usios valstybės vakarų pasieny
je'. Ji e buvo pažįstami ir Arabų R.ytuose, kur nurodoma, kad tokios strė
lės skirtos žmonėlllS ir žvėrims kauti, kad jlĮ be skausmo negalima iš
traukti. Jos plačiai vartotos plėšriems ir greitiems žvėrims medžioti arba 
stogams padegti: įsmigusios jos nei škr isdavo. 

!movinės strėlės su atsparnėmis vartotos il ga i - nuo VII iki XIVa., 
todėl kiekvieno radinio chronologijos nustatyti negalima. Pagrindinis jų 
paplitimo laikotarpis yra IX-XI amžius. 

Iš pavienių įmovinių strėlių antgalių pažymėtinas antgalis. primenan
tis miniatiūrinį ietigalį. Jos viršūnė ilgesnė už kotą · Ji siaurėjanti tarsi 
karklo lapas, ir tik pačiame įmovos ga le užkertama neilgu įsmaugimu. 
Antgalis 10,6 cm ilgio, viršūnė 0,7 cm pločio. Ją būtų galima vadinti 
siaura į viršų ištęsta rombine viršūne ir greičiausiai reikėtų datuoti X
XI amžiumi. 
. Daug įvairesni Kaukų piliakalnio strėlių antgalia i su įkal amu kote

Iru - Įtvara. Jų rasta 67, t. y. gerokai daugiau negu įmovinilĮ· Galima 
skirti kelias pagrindines jų grupes . 

Gana jdomūs 2 a tsparniniai strėlilĮ antgaliai. Vienas rasta s 60 cm gy
lyje. Jis gana ilgas - 10,9 cm, viršūnė s iaura, il ga, plokščio rombo sker
sinio pjūvio, o šonuose baigiasi ilgom is. siauromis ir aštriomi s atspar
nėmis (pav. 149:4). Iš pirmo žvilgsnio jis primena žeberklą· Kotelis gana 
ilgas ir Įmantrus. Prie vi ršūnės jis tarsi sLls uktas. tolia u lyg paplalintas 
ir užbaigtas siauresn iu smai liu galu, kuris atrodo ta~si būt~į iki šįa s j Į!~10· 
vą. Strėlės įmovos ar įkotės v iršutinės d~lies :~suklmas ZJOom as, }aclau 
apskritai pasitaikantis retailo. Strelė turetų bu!r datUOjama IX-XI am-

žiumi. Antras įtveriamasis atsparninis strėlės antgalis turi daug trumpes~ę 
ir platesnę viršūnę , jo atsparnės iš apačios lyg išlenktos, užverstos į vIr
šų . Kotelio galas irgi tarsi įvarytas į įmovą (pav. 149:5). Strele 7,4 cm 
ilgio, viršūnė per atsparnes 2, I cm pločio. . . 

Iš retesnių įtveriamųjų strėlių antgalių paminėtini dar penkI,. 1~':f1: 
galėtų suda ryti ietigalio tipo antgalių grupę · 1_ strėlės antgalro vIrsun: 
ilga, siauro lapo formos, trikampio skersl~lo PJUVIO,. pm Įko:,:s platesne 
ir užkirsta, trumpoku storu kote1ru. Antga1rs 8,3 cm IlgIO, vIrsune 2,2 cm 
pločio, kotas 0,3 cm skersmens. Tai miniatiūrinio siaura rlga plunksna 
ietigalio tipo strėlės antgalis. 

8 Nadolski A. Studja nad uz.brojeniem polskim w X, Xl i XII wieku.-J::.6di, 1954, 

p. 64. 
9 MeaBeae8 A. <P. PytlHoe MeTaTeJlbHoe opY>KHC ... , C. 56. 

10 Ten pat, len!. 15: 10, 23:17, 28:9. Tačiau tai kitas strėlių antgalių tipas. 
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Antras savi tas panašus i karklo lapą . Prie ikotės jis tarsi ismaugtas, 
o ikotės smailusis galas atrodo lyg būtlĮ ikaltas i imovą (pav. 149:2). 
Antgalis 11,2 cm ilgio, viršūnė 0,7 cm, kotas 0,3 cm stono. . . 

Savitas ir itveriamojo ietigalio formos strė lės antga lIs trumpa Vir
šūne ir ilgu 2 pakopų kotu . Pati ikotė smaili, galas nulaužtas. Antgalis 
9 cm ilgio, v iršūnė 0,9 cm pločio. 

Iš itveriamojo ietigalio tipo strėlių antgalių paminėtinas antgalis la
bai ilgu kotu ir trumpa siauro ištęsto rombo formos viršūne. Ji s apie 12 
cm ilgio ir 1,2 cm pločio. Panašus antgalis, tik daug trumpesnis, rastas 
Volkovysko piliakalnyje l1 • 

Įdomus strėlės antgalis yra tokio pat ilgio viršūne ir kotu. Viršūnės 
galas nulaužtas, kotas - ne apvalus, o plokščio keturkampio skers inio 
pjūvio. Antgalis 12,7 cm ilgio. Kotas apdegęs. Panašilj proporcijų, tik 
labai s iauras, primenantis ylą , yra ir kitas antgalis. Ji s 8,9 cm ilgio ir 
G,5 cm stori o. Icl igalio tipo antgalių atitikmenų nežinome. 

Gausiaus i ą piliakalnyje rastlĮ strėlių antga lilĮ grupę (apie 30) suda
ro ikotiniai antgaliai rombine viršūne (pav. 147:1,3; 148:3-5; 149:3, 7-
9; 150). Juos galima suski rstyti i 2 grupes. Vienos grupės viršūnė il ga, 
plataus ištęsto rombo formos, kotelis paprastas (pav. 147:3; 150:2,3). 
Antros antga liai - užki rstu , tarsi i imovą ivarytu koteliu (pav. 149:3, 
7- 9). ill grupių strėlių antgaliai šiek !iek skiriasi ir viršūnės forma. 

Antgaliai rombine viršūne paprastu koteliu yra 7-8 ir 8,5-9,5 cm 
ilgio ar ir dar ilgesni; kartais pasitaiko 10 cm ir daugiau ilgio. Ašmenys 
2,2- 3 cm pločio; daugiausia - 2,4-2,6 cm. ~ombinė viršūnė dažniau
sia i plokšč ia ir lygi. Tai gana stambūs, platūs ir palyginti trumpi strėlių 
antgaliai. Jais padaryta žaizda turėjo būti didelė ir gili (pav. 150:4, II). 

An!rą strėlių antgalių rombine viršūne grupę sudaro antgaliai su už
kirstu koteliu. Tokių antga li ų apatinis galas yra gana dailiu puslankiu 
išriestais šonais, lygiai užki rstas, kotelis gana trumpas ir aštrus (pav. 
149:3,7- 9). Per viršūnės viduri jie turi tarsi i škilesnę briaunelę ir labai 
aštrius, kartais net specia li ai išgaląstus aŠmen is. Antgaliai dažnai ap
degę ir nulinkusiomis viršūnėmi s. PanašilĮ rasta ~udaminos piliakalnyje, 
Gardino pilyj e, Volkovyske ir kitur. Pas itaikė jlĮ ir Lenkijoje. Datuojami 
dažniausiai XII-XIII a., bet yra ir IX-XI amžiaus". Kaukl) piliakalnio 
strėlil) antga li ai rombine viršūne datuotini taip pat XII-XIII a., nes 
jl) aptikta viršutinėje - iki 50- 60 cm gylio - kultūrinio sluoksnio da
lyje. Tarp jų gali būti ir kieR ankstyvesnių egzemp li orių. 

Iš strėlių antga li ų rombine v iršūne išsiskiria su trumpa, plačia rom
bine viršūne ir profiliuotu koteliu (pav. 149:9). Vienas toks rastas 60 cm 
gylyje. Kotelio smaigalys nulaužtas, todėl antgalio ilgis neaiškus, išlikusi 
dalis 6 cm ilgio ir 2,4 cm pločio. Sio tipo antga li a i, atrodo, buvo trumpo
ki, gal ne ilgesni kaip 6,5-7 cm. Pagal viršūnės formą jie labai primena 
A. Medvedevo aprašomus strėli lĮ antgalius, rastu s pilkapiuose netoli En-

II 3Bepyzo H. r. OpY>f\He .npeBHero BOJlKOBblCK3, C. 318, pllC. 3:18, 19 (čia nuro. 
dytos ir kitos radimo vietos). 

12 BOPOHWt H. H. !lpesHee rpOllHO. - MaTepllaJlbl " IICCJle,!1.0BaHIHI no apXeOJlOf1l1l 
CCCP (lol iau - MHA). M., 1954; T. 41, c. 54 II pllC. 22:3, 4, 6; 3aepyza f1. T. Opy"",e 
JlpCBIlCro BOJlKOBblcKa. C. 3 15-316. 
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gelso, Pavolgyje, ir Alčedaro piliakalnyje, Moldavijoje, ir kiturI". SkiriasI 
tik tuo, kad mūsų strėlių antgaliai turi I, o ne 2 profiliuotus žiedel ius. 
Kaukų piliakalnio antgalis turėtl! būti XI-XII amžiaus. 

Atskirai strėlių antgalių rombine viršūne grupei priklauso ir prime· 
nantys aprašytąjį, bet su užkirstu viršūnės galu ir trumpu smarkiai siau
rėjančiu koteliu (pav. 150:6,8,9). S ių antgalių apatinė dalis ilgesnė, la
biau i štęsta, siauresnė, o viršūnė labai plati ir trumpa, baigiasi graž iu 
trikampiu. Toks rastas 160 cm gylyje. J. 2veruga vadina juos strėlil! anl· 
galiais rombine viršūne su labai plačia viršutine dalimi. S itoki us antga· 
lius, rastus Volkovysko piliakalnyje, jis datuoja Xli-XliI a."; nurodo 
kitas j ų radimo vietas ir pabrėžia, kad tokie antga li ai apskritai būdingi 
VII I- XII I a. Rytl! Europai " . 

Dar vieną grupę sudaro strėlių antgaliai plačia, trumpa romb ine Yi r· 
šūne , plačiausia viršuje ir turinčia s i aurą labai ilgą, i štęstą apatinę dalį, 
kuri vis labiau siaurėdama baigiasi gana ilgu koteliu (pav. 150:4). S il! 
a nt ga lių apatinė dali s ilgesnė už v iršu tin ę . Tokio tipo antgalis rasta s 
piliakalnyje 60 cm gylyje. Kotelis lygus, neturi atramėlės ar profiliuolo 
žiedel io. Toks antgalis aptiktas ir Volkovysko piliakalnyje". 

Pri e įl\'eriamųjų st rėlių antgalių priklauso ir s iau ra ilga "iršūne ant· 
galiai, kurie primena siaurą aukštą lygia šon į trikampį. Jų viršūnė ilga, 
apatinė dalis iš ŠOnLĮ atrodo tarsi išpjauta nedidel iu puslankėliu ir bai
giasi beveik pusės viršūnės ilgio papras tu koteliu (pav. 150:7). Būdin· 
giausia iš tokių s trėlil! rasla 40-50 cm gylyje. Jų aptikta ir daugiau. 

P aga liau paskutinę Kaukų piliakalnyje ra stų įtveriamųjų s trė lilĮ ant
ga lių grupę sudaro antgal iai dvi šake viršūne (pav. 147:5). Siuos ga lima 
va dinti dviragiais. Ka uklĮ piliakalnyje rasti 2 strėlių antga liai d"išake, 
ar dvirage, vi ršūne . Vienas ilgas , didelis aptiklas tik 30 cm gylyje. Ji s 
11 ,7 cm ilgio. v iršūnė per dvišakumą 4,5 cm pločio. Antras antgali s ra s· 
tas netoli pirmo, tik giliau - 80-100 cm gylyje. S is mažesnis, dvišaku
mas s iauresnis. Gaila, kad !erasta jo 3,7 cm ilgio ir 2,5 cm pločio vi ršfmė. 

Strėnų antga lių dvišake v iršūne Lietuvos archeologinėje medž iagoje 
aptikta pirmą kartą. Artimiausių ana l ogi j ų pasitaikė Volkovysko pilia
kalnyje: čia rasti keli tokie antgaliai 17. Tik jie su užkirstu koteliu, o Kau· 
kų piliakalnio antgalių kotelis lygus, tars i suda rytų ragelių šonų tąsą. 
Dviragių strėlių antgalių iki vėlyvųjų viduramžių randama visoje Rytų 
Europoje. Vakarų Europai jie nebūdingi. Dažniausiai datuojami XIII
XIV a., tačiau yra ir kiek ankstyvesnių, skiriamų IX- XII amžiui". Kau· 
kų piliakalnio tokio antgalio viršūnė panašiausia į A. Medvedevo nuro· 
domą antgalį", datuojamą IX- X amžiumi. Apžvelgdamas tokius antga. 
li us, jis remiasi ragelių šonų ir vidaus kampo forma. 

13 A1eaoeiJeo A. (/J, Pyąnoe MeTaTeJIbHOe opy}fme .. .• Ta6JI. 12:35, 16:14, 18:24. 
14 30epyzo fl. r. OpY:iKHe .llpeSHero BOJlKOBblCKa, C. 322, plfe. 5:4. 
15 Ten pat, p. 322. 
16 Ten pat, p. 318, 320, pav. 3: 19 (čia nurodomos ir kitos jų radimo vietos). 
17 Ten pat. p. 322. pav. 5:6-8. 8:2. 
18 Ten pat. 
19 MeiJoeiJeo A. $. PYŲHoe MeTaTeJlbHOe 0pY}f\IIC ... , Ta6JI. 308:56, c. 72. 
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Pabandę iterpti Kaukų piliakalnio strėlių antgalius i pagrindines grupes 
ir pavienius tipus, mes nepretenduojame i jų galutinę tipologiją, taip pat 
chronologini ų rėmų nustatymą, juoba, kad daugelio antgalių vartojimo 
chronologinės ribos yra gana plačios . Tačiau kitų piliakalnių st rė lių ant
galių palyginimas su KauklĮ piliakalnio st rėlių antgaliais bus naudin
gas. 

KauklĮ piliakalnyje, kaip minėta, rasta daug strėli ų antgal ių . Tai 
rodo, jog ii dažnai puldavo priešai. Galimas daiktas, toks užpuolimas ir 
sunaikino čia buvus i ą pilaitę. R. Batūra daro toli siekiančias išvadas, 
teigdamas, ka d pilaitė žuvo per totorių-mongolų antp lūdi''. 

Kaukų pil iakalnyj e aptikta ir geležinių šarvinių marškinių liekanų -
pirmas toks radinys Lietu vos archeologinėje medžiagoje (pav. 151). Tai 
plokšti geležinia i kiek asimetri ški s ujungti žiede li a i. Ji e 1.4 cm skers
mens , 0,1 cm stori o ir 0.2 cm pločio. Panašių ra sta Naugarde'l Ru s ijoje 
ir kituose Rytų Europos kraštuose tokių ša rvinių iš grand el i lĮ s ud arytų 
m arškiniL! bū ta dar prieš X amžių . Senojoj e Rusioj e jų da žnai aptinkama 
jau Vl1l-IX a. pilkapiuose ir plokštiniuose kapinynuose. 

Sudargo Balnakalnio šlaite rastas geležinis nedideli s ietigali s profi
liuota plunksna ir il ges ne už ją imova" (pav. 92). Panašus aptiktas ir 
L. Kšivick io t yri nė t ame Moškėnų-Laukupėnų piliakalnyje, Roki škio raj ., 
ir Eigulių kap inyne, Kauno m.; tik Sudargo ietigalio plunksna ilgesnė 
ir li eknesnė23. Tokie ietigaliai paprastai skiriami viduriniam geležies 
amžiui24 . 

Nedidelis aplūžęs ietigalis aptiktas ir gyvenvietėje prie Piliakalnių k. 
-piliakalni o. Jis turėjo ilgą imovą ir trump ą plunksną rombine viršūne25 

(pav. 159:14). 
Kaukų piliakalnyje aptiktas geležinės skardos gabalas gali būti ir 

antskrydž iO - umbo - fragmentas. Tačiau antskrydžiai - dažnesni s lai
dojimo paminklų radinys". 

PA PUOSALA I 

Papuošalai taip pat rodo amatų raidą. Nors jie yra būdingas laido
jimo paminklų radinys, tačiau gana daug ir ivairių jų aptikta beveik vi
suose tyrinėtuose Užnemunės piliakalniuose. Tik Varnupiuose ir Sudar
ge, kadangi mažai tyrinėta, papuošaiLĮ nerasta. 

ZO Bafūra R. Lietuva tautų kovoje prieš Aukso Ordą.- V" 1975, p. 143, nuoro
da 218", 

21 Mea8eaes A. ep, Op Y>KlIe HOefOpO.ll.3 BeJIlIl\Oro. - MaTepllaJ1bl II IICCJleJlOB3U IIR no 
apXeOJl Ofl lll CCCP. M.t 1959, T. 65. c. 173, pllC. 1:1 - 5; To paties. K IIcTopml K0J1b4 )'ru B 
JlpcsHeii P YC H. - KpaTIOie coo6weHHR o IlOKJl3a3X lt nOJleSblX IfCC.'1eJ.,OB3 HIIRx HHCTIIT)'T3 

IICTOPIUI M3TepllaJlbHol1 KYJlbTyp bf . M .t 1953, Bbln. 49, C. 26-31. 
22 Kulikauskas P. Sudargo piliakalniai, p. 117-118. pav. 11. 
23 Krzywicki L. Grodziska g6rno-litewskie.- Pamiętnik Fizyograficzny. Warszawa. 

1917. I. 25. lenl. XI:IO: LAB. pav. 210:5. 
,. LAB. p. 307-313, pav. 212-214. 
15 Ku/ jkauskas P . Piliaka lni ų kaimo (Rasių . apylinkės) Vilkaviškio rajono piliakalnis 

ir jo tyrinėjimai 196 1 metais. pav. 7:14. 
:?(i Radzvilovaitė E. Lie tuvių genčių skydai II - VIII amžia is.- MAD, A. t. 2(21) , 

1966, p. 130. 
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Ankstyviausias ir vienintelis papuošalas Paveisininkų piliakalnyje 
rastas, tyrinėjant gyvem·ietę. Tai žalvarinės lankinės segės lenkta kojele 
liem enėlis. Įv ij a ir jos lankelis bei užsegamoji adata neišlikę. Li emenė li s 
siauras. Kojelė facetuota, palenkta; segės užkaba baigiasi viela, kuri ap
vyniota tar p li emenėlio lankelio ir kojelės. Apvyniota vieta aprėminta ne
dideliais keturka mpi ais. Vienas toks pat plotelis yra lankelio viršutinėje 
dalyje prie ivijos . Tokio tipo segių pl ačiai žinoma !II- IV a. baltų gy
ventoje teritorij oje". 

Gana ankstyvų papuoša lų aptikta Kunigiškių-Pajevonio piliakalnyje. 
Tai segės, žiedai. apyrankės ir kai kurių kaklo papuošalų dalys (pa,'. 
40:1 ,2; 41:2,3). Pili akalnyje ra stos 3 segės. Visos ža lvarinės, lankinės 
lenkta kojele, gerai žinomos Ill - IVa. baltų gyventose srityse. Už Pa
veis ininkų segę jos stambesnės. I turi koj elę, gražiai ornamentuotą eglu
tės ir rombo ira ižomis, aprėmintomi s skersiniais grioveliais (pav. 40:2). 
Kitos 2 su apskrit a buožele virš ivijos" (pav. 4 1 :2,3). 

Pili akalnyje rasta 10 žiedl/. Visi ivijiniai, tačia u ivairiai padaryti. Ga
lima skirt i 3 pagrindinius variantus: paprasti ivij iniai žiedai. ivija su 
s uktais galais ir paplatintu vidur iu (pav. 41 :5,6). I uždaras, juost inis. 
Beveik visų ž i edų ap,'ijl! paviršius puoštas skers iniai s ruoželi a is , o pa
platint l)jlĮ vidurys - dar ir akutėmis, Kunigiškių piliakalnyje aptiktų 

žiedų at iti km enų yra žinoma iš buv, Rytų Prūsijos teritorijos archeolo
ginių ra di nil/. Cia jie datuojami I tūk stantmečio pirmąja puse ir viduriu. 

Pili akalnyje pasitaikė ir neaiškaus tipo blogai išlikęs apyrankės frag
mentas. Sunku pasakyti , ar apyrankė buvo siaurėjančiais apvaliais ga
la is ar juost inė kiek išgaubtu vidu riu. 

Iš kitų papuoša llĮ minėtina kaklo ar krūtinės papuošalo dali s. Papuo
ša las sudarytas iš plokščios vielos nedidel ių ivijų ir trapecinės formos 
skardelių (pav, 40: I). Jo būta gražaus: gana idomiai kabintos skardelės, 
ivijoje paliekant ilgesnę kilpą. 

Panašių dirbinil/ gerai žinoma iš Veršvų, Rūdaičių, Pašušvio ir kitų 
kapinynų . Skardelės pakraščiai aprėminti grioveliais, o viduryje išmušta 
graž i rozetė. 1965 m. VeliuonOje panašus papuošalas rastas ant mirusio
sios galvos", Lietuvos archeologijos atlase visi jie nepagristai laikomi 
apgalviais30 . Dalis panašių papuošalų priklausė krūtinės papuošalams, 

I<unigiškių-Pajevonio piliakalnyje aptiktas ir geležinis lazdelinis 
smeigtukas (pav. 40:4). Jo smaigalys nulaužtas, galvutė baigiasi uždaru 
apskritu žiedeliu. Cia rastos ir 2 žalvarinės grandelės nesukniedytais ga
lais, vartotos sudėtinėms papuošalų dalims pritvirtinti. 

21 LAB. p. 222-223: Maora H. Die Eisenzeit in Lettl and bis etwa 500 - n. Chr. 
(toliau - Moora H. Die Eisenzeit in LettJand ... ) .- Tartu, 1938, d. 2, p. 119-125: LAA, 
t. 4 (i atski rą grupę jos neišskirtos) . 

215 Maora H. Die Eisenzeit in Lettland ... ; Almgren O. Studien ūber Nordeuropaische 
Fibelformen.- Leipzig. 1923, p. 71-90. 

29 Papuoša lai. t. I, Nr. 85, 90, 147; Michelbertas M. Ill-V m. e. amžiu Veliuonos 
kapinynas.- MAO, A, t. 2 (24). V., 1967, p. 47-60 pav. 2-5, 8: BOAKauTe,K,YAIIKOYC'" 

He P. ~'cn eXH apxeoJlorll4ecKoii lIaYKI1 B J1I1TOBCKOit CCP. - CA, M., 1967, T. 3, c. 91-
IOS, pHC. 9-10; LAA, t. 4, p. 8; Papuošalai, t. I, Nr, 90, 91. 

30 LAA, t. 4, priedai 3. 
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Siek tiek papuošalt! aptikta Rudaminos piliakalnyje. Iš jų paminėti
na ž al\"arinė laiptelinė segė gana ilgais laipte liai s, kurit! paviršius si
dabruotas ir puoštas akutėmi s (pav. 72: I). Virš utini s laipteli s buvo nu· 
laužtas ir vė l s utaisytas . Lūžimo vi eta iš abiejtĮ pusių sukalta s kardele. 
Tai vėlyvesnis l a ipte linitĮ segitĮ tipas, priklausą s X- X : amžiu i3 '. Cia ras· 
t i ir 2 ža lvariniai ivijiniai ž iedai (pav. 73:5), ža lva rini s p ūstais šonai s 
tuščia v i duris kabutis (pav. 73: I) bei ned idel ė di ržo sagutė (pav. 73:2). 
Zi eda i galėtų būti iš vidurinio gelež ies amž iaus32. Be to, piliakalnyje ras· 
tas ir gelsvo s tiklo dvigubas karol is (pav. 73:3). 

ĮdomitĮ papuošalų aptikta KauklĮ piliakalnyje (pav. 104- 11 6). Tuo 
jis s kiriasi iš kitų tyrinėtų Užnemunės piliakalnitĮ. Kai kurie papuoša
la i - antsmilkiniai, antkak l ės, segės , smeigtu kai, apyra n kės, karoliai ir 
kt. - bėdingi tik jam vienam. Toliau ir apžvelgsime Ka uklĮ pil iakalnyje 
aptiktus papuošalus. 

Antsmilkiniai - retas piliakalnitĮ radinys. Tai populiaresnė mote nĮ 
ikapė, žinoma Lietu vos archeologinėje medžiagoje nu o ankstY\'ojo gele· 
ž ies amžiaus. Il gainiu i jie kito, tapo būelingi ivai ri oms Li etuvos teritori· 
jos dalims. J a is plačiai remiam asi , nagrinėj ant etn inius kl ausimus33 . Vi· 
sos a nt s milkinių raelimo vietos iki 1977 m. ir j tĮ paplitimo žemėlapis pa
teikta Lietuvos archeologijos atlase". VadinamtĮjų žie dinių antsmilkinil! 
aptikta ir Užnemunėj e (Radas tuose-Alek nonyse, Bakš iuose, Luksnėnuose, 
Seiliūnuose) 35. 

Ka uklĮ piliakalnyj e rastas antsmilkini s padarytas iš keturkampės 

0,35 cm s torio vielos, kuri i galą apvalėj a, plonėja ir susisuka i s r aigelę 
(pav. 104). Ji s maždaug 7 cm s kers mens, turi beveik" apvijas. Tai retas 
dirbinys . Atitikmel1lĮ jam nėra, todėl sunku ką plačiau pasa kyt i bei tiks
liau ji datuoti. Pagal raelimo aplinkybes - sl uoks ni, kuriam e jis aptiko 
tas, grub l ėtą j ą keramiką ir kt. - ji galima skirti ankstyvajam Ka ukt! pi
liakalnio naudojimo laikotarpiui, t. y. VI - VII amžiui"-

Antkaklių piliakalniuose ap s kritai reta. Daug jt! apt inkama kap iny
nuose. O Kaukt! piliakalnio ivairiose ty rinėtose vietose jų r asta ap ie 15 
gabalų. Tai vytinės antkak lės kūginiais arba pailgintais galai s , vytos iš 
3 gana sto rų apvalių vielų (pav. 115:2). Toki ų a ntkaklit! lankelis būna 
0,7-0,9 cm storio. Vienas antkaklės galas baigiasi kilpa, kitas - kūge
liais. Vėlyvajame geležies amžiuje vytines antkakles kūginiais galais 
labai mėgo rytų Lietuvos gyventojai. Ta č iau jų artikta ir Kaišiador ių, 
Kauno, Pakruojo rajone. Datuojamos VIII-XII amžiumi. Ki ek vė lyves· 
nės yra plokščiu ilgu galu antkaklės. Jų randama rylt! Li etuvos X[[-

31 Volkailė-Kulikauskienė R. Lietuviai IX- XII amžia is, p. 160. 
n Kulikauskas P. R.udaminos (LazdijtĮ raj.) piliakalnio 1965 m. tyrinėjimų duome

nys, p. 97. pav. 10:4. 
33 Volkailė-Kulikauskienė R. Senovės lietuv ių motertĮ galvos danga ir jos papuoša-

lai.- ILKI. t. 2. p. 30- 53. 
34 LAA. 1. 4. priedai 1, 2. 
35 Ten pal, Nr. 12(574),2(41), 8(360), 14(626). 
36 KYAIlKaYCKQC n. J1 cCJle,!I.OB3 HH e rOp0Jl.IlUl3 B MeCTHOCTII 06eJlllTc-KaYKail.- AO, 1967, 

c. 266. 
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XIV a. paminkluose. Rytų Prūsijoje antkaklių aptikta su Xl a. dirbi
nia is37 , 

Karolių Kaukų piliakalnyje pasitaikė tik tamsios spal vos kultūrinio 
sluoksnio dalyje. Jie buvo pasklidę po visą tyrinėtą plotą; rasta per 80. 
Aišku, ne visi jie pastebėti, nes žemė nesijota. Karolių aptikta tarp ak
menų ir po jais, dažniau - a rčiau židin ių. 

Karoliai skirt ini į 3 pagrindines grupes. Pirm~ gana didelę grupę 
suda ro žalva riniai įvijiniai, antrą - mėlyno stiklo ir trečią - geltono 
stiklo karoliai. Be to, pasitaikė rasti pavienių ir kitokių. 

Kaukų piliakalnyje rasta apie 50 sve ikų įvijinių ž alvarinių karolių 
(pav. \05). Be to, aptikta ir ištemptų bei s ulau žytų. Nem aža pasitaikė 
jų dalių. t ik š ios neįtrauktos į dirbinių są ra šą· 

Karoliai gaminti iš plokščios. plokščios pusapvalės siauros vielos ar 
0,2 cm pločio juostelės, nuo 15 iki 20 apvijų. Karoli s per vidurį vidutiniš
kai 1,3 cm ske rsmens. Tai gana gražū s pailgi, į galus s iaurėjantys karo
li ai. Jie nevienodo ilgio. vidutiniškai būna apie 3- 3,8 cm. Tai prikl a uso 
nuo apvijų ska ičiaus. Karoliai susukti gana standžiai, apvija prie apvi
jos. be didesn ių tarpų. 

2 a lva riniai įvijiniai karoliai - gana būdingas radinys Užnemunėje. 
Jie paplitę taip pat ir rytų Lietuvos laidojimo paminkluose (Pamusiuo
se. 2drbliuose. Ciobiškyje, Kapiloniškėse, Dovai nionyse II , Sausiuose 
( Bevandeniškėse ), Neravuose, Grigiškėse (Misijonarkoje), Pabarėje"). 
Sie karoliai y ra tipiškas Kaukų ir Kumelionių piliakalnių bei Nendrinių 
kap iny no radi n ys39. Ateityje tyrinėjant Užnemunės archeologinius pa
minklus., šių karolių, be abejo, padaugės. 

Sunku k~ pasakyti dėl vėrinių: ar jie v ien iš įvijinių ka rolių, ar pra
ma išiui su ki ta is. Gre i č i ausiai buvo veriami atskirai. Tokią išvadą le id žia 
da ryti :-.Jeravų-Grigiškių (Misijonarkos), Trakų raj., tyrinėtuose pilkapiuo
se rastas karolių vė rinys. Kai kur ie jo karol iai kiek skirtingai padaryti, 
pr imena dvigubus pagrindais s udėtu s kūgius, nors yra ir tol< i ų. ka ip 
Kaukų pil iaka lnyje. Sis vėrinys datuojamas X amžiumi . 

Kaukų piliakalnyje aptikta nemaža - per 20 - mėlyno s tiklo ka ro
l ių . Būta į\'airiose tyrinėtų plotų vietose, tam s ios spalvos kultūriniame 
sluoksnyje: kaip ir kitų stiklo ka ro lilĮ. daugiau pasitaikė arčiau žid inių . 
Jie pada ryti iš tamsaus neskaid rau s stiklo, nedide li. apvalūs. Tarp jų yra 
vienas ra ntytas. keli inkrustuoti ir vienas kitas puoštas akute. 

Didžiausi~ grupę sudaro maži. vos 0.5- 0. 6 a r 0.65 cm ske rsmens, 
viengubi. d\' igubi , trigubi. keturgubi ir net penkiagubi karoliai . 
Mėlyno st iklo Lietuvos archeologinėje medžiagoje žinoma jau nuo 

III-IVa .. kada palyginti nedide l ėmi s akutėmi s pradėtos puošti apsk ri
Iinių skydelinių segių iškilios kojelės viršus. Vėliau tokių akUČių aptin-

37 Gnerte l\7. U rgesch ichte Ost preussens, p. 334, pav. 268:d. 
38 LAB. p. 473: Papuošalai. 1. J. Nr. 392: K.uncierlė O. Pabariu (E išiškių raj.) pil 

kapi,! 1968 m. tyrinėjimai.-MAD . A. 1. 1(29). 1969, p. 66. pa v. 5:1: Valkaitė-Klllika",
kienė R. Lidu\'ia i IX-X II amžiais, p. 156- 157. pav. 20. 

39 Daugudis V. Kapsuko apylink ių piliaka lnilĮ tyrinėjimai 1968 metais.- AETL 
1968- 1969 m .. p. 27 . . 'ledžiaga yra Liet uvos TSR ist orijos ir etnograf ijos muziej uje 
Vi ln iuje. 
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kama sidabru puoštuose smeigtukuose ir jų pakabėlėse bei pelėdinėse 
segėse . Tamsiai mėlyno stiklo labai smulkių karolių žinoma ir iš V-VI a. 
kapinynų. Jie buvo plačiai paplitę IX-XII a ., pasitaiko beveik iki XVI 
amžiaus. Technologiniais tyrimais nustatyta, kad karoliai gaminti iš stik· 
10 masės sukimo arba presa"imo formose. Datuojami ir XI-XIII am· 
žiumi. 

Be nedidelil! keliagubų ir pavienių nedidelių ap"alių neskaidrių tam· 
siai mėlyno stiklo karolių, rasta ir kitokių, pavyzdžiui, nedidelis kampuo· 
tas skaidrus mėlyno stiklo karolis. Jis buvo apdegęs; 0.8 cm ilgio ir 1,1 ~ 
1 cm skersmens. Pasitaikė plokščias skaidrus beveik juodas ir trikampiais 
bei rombeliais gludintas karolis. Jis 2,1 cm ilgio, 1,2 cm pločio ir 0,7 cm 
storio. Tai reta karolių forma Lietuvos archeologinėje medžiagoje. bet 
jl) aptinkama jau I tūkstantmečio pradžioje (pvz., Seredžiuje). 

Atskirą tamsiai mėlyno stiklo karolių grupę sudaro vadinamieji in· 
krustuoti. Kaukų piliakalnyje jie rasti \'os keli. Tai apvalūs karoliai su 
didesnėmis skylutėmis, kiek siaurėjančiais galais ir inkrustuotomis bal
tomis juostelėmis; 1,2-1,4 cm ilgio ir 1,2-1,6 cm skersmens. Nemažai 
panašių ra sta mūsų kapinynuose (pvz., Pryšmančiuose). Sudėtingesne 
technika daryti karoliai, inkrustuoti baltomis juostel ėmis bei puošti jo
mis aprėmintomis raudonomis iškiliomis akutėmis, kurios y ra tarsi pri· 
lipdytos prie karolio paviršiaus ir kartais lengvai nusilupa. Vi enas toks 
karolis, ap tiktas Kaukų piliakalnyje, yra 1,1 cm ilgio, 1,4X 1.3 cm skers
mens, kitas - 1,3 cm ilgio, 1,6 cm skersmens ir puoštas skirtingų spalvų 
akutėmis. Įdomu, kad jis turi visai pragręžtą akutę. todėl galima manyti, 
jog gamintas vietoje. 

Apskritai inkrustuotų ir akutėmis puošlt) aptinkama rečiau negu kitų 
rūšilį karolil!. Mėgstami gana dideli rantytu paviršiumi: tokių daug ran· 
dama ir vakarų Lietuvos kapinynuose: pvz.. Paulaičiuose, Nikėluose, 
Svėkšnoje, visi trys Silutės raj .. Pryšmančiuose, Kretingos raj., Gint a
liškėje, Plungės raj .. ir kt. Tikslios jų radimo vietos nesuregistruotos. 
:-Ježinia, kiek jų yra ir mūsų mu ziejuose. Mėlyno stiklo karoliai - dažo 
nas V-XII a. kapų radinys. bet palyginti retai ių aptinkama piliakal· 
niuose. Kaukai yra bene pirmasis piliakalnis, kuriame šių karolil) rasta 
gana daug. 

Mėlyno stiklo karoliai mažai nagrinėti. Jr šiand i eną dar galima gino 
čytis, ar .iie importuoti. ar gaminti vietos amatininktį. iei įvežti. tai iš 
kur pateko i mŪSl) kraštą. Kadangi mėlyno stiklo akys ir karoliai anks
čiau pasirodė vakarų ir vidu rio Lietuvoje, būlt) galima manyti. jog čia 
per Prūsus jie pateko iš Pavislia. Tačiau negalima neigti ir kitos nuo· 
monės - kad iuos gamino vietos amatininkai. nes mėlvno stiklo akutė
mis inkrustuoti dirbiniai yra vietiniai. Kai kurie tyrinėtojai teigia. jog 
IX-XIII a. mėlyno stiklo karoliai pateko iš Bizantijos. Inkrustuotu ir 
akutėmis puoštų karolių žinoma ir kaimyniniuose kraštuose. datuojami 
X-XIII amžiumi'o. 

Tarp Kaukų piliakalnio mėlyno stiklo karolių rastas tamsiai mėlynas 
rantytas .. Jis nedidelis: I cm ilgio ir I cm skersmens. Rantytų karolių 

40 Muzupesu'l 3. BocTo4HaH J1aTDIHI II coce!lIlile 3eMJlII B X-XIII BB. (toliau - Mu
zupeBu'l3. BOCT04H3H JIaTBHfI ... ), - PHra , 1965, C. 75. 
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Lietuvoje randama daug ir neretai. Ypač dažnai jų pasitaiko, tyrinėjant 
\"akarų Lietuvos X-XIII a. kapinynus . Puikių vėrinių aptikta Svėkšnos 
.apylinkėse, Silutės raj_ (Paulaičiuose, Nikėluose), taip pat Klaipėdos ir 
Kretingos raj. kapinynuose (Pryšmančiuose, Gintališkėje) ir kt41 

Kaukų piliakalnyje rastas ir žalsvas karolis. Zalil! ir žalsvų Lietuvoj e 
pasita iko retai. 

Drauge su keliagubais tamsiais neskaidraus mėlyno stiklo karoliais 
a ptikta ir geltonų. Jie gaminti vyniojimo technika arba presuati liejimo 
iormase. Kaukų piliakalnyje jl! rasta per 20. Tai taip pat nedideli, 0,5 cm 
skersm ens, viengubi, dvigubi , trigubi, keturgubi ar net penkiagubi ka· 
raliai. Jų ilgis priklauso nuo to, iš kiek karoliukų sudaryti. Paviršius ne· 
labai lygus, atrodo tarsi išilgai siūlėti. Dažniausiai jų ap tinkama :\111-
:--:IV a. kapinynuose. 

[ juos panašūs iš vidaus auksuoti arba sidabruoti, taip pat keliagub i 
ir labai trapūs įvairaus ilgio ir 0,5-0,6 cm skersmens karoliai. Jie pažįs · 
tam i iš pirmųjų mūsų eros amžių Lietuvos archeologinės medžiagos: 
randama ir X-X IV a. kapuose. Kaukų piliakalnyje aptikti vos keli tokie 
karoliai. Ankstyvieji yra daug plonesni ir trapesni. Jų gamyba labai su
dėt inga. 

Kaukų piliakalnyje pasitaikė ir kitokių karolių: vienas - nedidelis 
plokščias , kiek delarmuotas gintaro karolis_ Jų būta jau pirmųjų mūsll 
eros amžių Lietuvos kapinynuose. Ta čia u įvairesnių lormų randama tik 
V-XIII, ypač IX-XIII a. kapuose. Labai mėgstami buvo kūgio larrnos 
karoli ai. kurių aptikta itin graŽil! vėrinių (Paulaičiuose. Stragnuose)42. 

Atskirai reikia paminėti 1967 m. tyrinėtame Kaukų piliaka lnyje rastą 
11I0l io karolį. Jis nedid elis. vos 1,2 cm skersmens ir I cm ilgio. Viena s 
galas kiek platesnis , kitas - siaurėjant i s. Skylutė neužbaigta. Paviršius 
ra ntytas. Molio karoliai - įdomus ir savitas, tik retai aptinkamas dirbi· 
nys. Kiek daugiau jų pasitaiko kaimyninėje Latvijoje". 

Sunku ką nors pasakyti apie Kaukų piliakalnio gyventojų karolių vė· 
rin ius, ar jie buvo iš vienodu karoli ų, ar derinti iš įvairių. Apskritai vė· 
ri niai dažniausiai būna kombinuoti ir įvairūs. Karoliai, matyt, buvo bran· 
gūs , bet labai mėgstami . Vėriniai verti iš karo li ų ir specialiai gamintų 
mažo skersmens įvijų ar net tūtelių. Piliakalnyje rasta keliolika mažų 
ža lvarini ,! įv ijų ir, galima manyti. kad tai buvusių karolilĮ \-ėrinilĮ skir· 
tukai. 

S egės. Kaukt! piliakalnyje tarp kitų papuošalų aptiktos 8 segės. 2 
iš jl) - lankinės, likusios - pasaginės (pav. 106: 107; 108:5: 112:1: 114). 
Tai gerai pažįstamas dirbinys: ypač daug jų randama kapuose, bet ne· 
rclai pasitaiko ir piliakalniuose. 

Pažymėtina vienos nedidelės lankinės segės jvija iš nesta ros žalvarinės 
apvalios vielos (pav. 112:1). Ji 2.4 cm. smeigtukai 4,9 cm ilgio, viela apie 
0,3 cm storio. Suprantama, iš išlikusios jvijos tegal im a spėti. kokia čia 
buvusi segė. Tokios įvijos būdingos lankinėms segėms. Tačiau atrodo. 
kad ši priklausė l ankinėms lenkta kojele, nes yra gana trumpa (kitų įvi-

5' 

" Papuošalai, t. I, Nr. 39 1, 464, 465. 
" Ten pat. Nr. 463; LAB, p. 470-471. 
43 Myzype8lt'l. 3. BocroąHaH JlaTBHIL., C. 76. 
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jos būna daug il gesnės) . J ei taip būtų, tai segę reikėtų sk ir ti ne anks tes
n iam laikota rpiui kaip V amžius. Tokiu laikotarpiu ją datuoti leidžia ir 
ra dimo aplinkybės: ji aptikta 30-60 cm gylyje molingame kultūriniame 
sl uoksnyje, kuris pagal grublėtąją keramilią ir kitus di rbin ius priklauso 
I tūkstantmečio viduriui ir antrosios pusės pradžia i. 

Antra segė yra geležinė, rasta 100 cm gylyje, ta ip pat molingame kul· 
t ūriniame sluoksnyje (apatiniame). Ji nekonservuota, ap rūdijusi , todėl 
detalės neaiškios. Matyti tik, kad tai segė lieta užkaba. Jos la nkelis ap
skritas, paviršius tarsi ornamentuotas skersini a is ruoželiai s, galas įv ij ai 
laikyti išplotas ir užlenktas kilpele i prieki. Kojelė iš priekio - siaura, 
apvali, o iš šono - gana plati. Jos galas smarkiai aprūd ij ęs ir sunku 
supra sti, ar jis baigiasi mažyčiu laipteliu , ar suapvalinta s. Segės jvijos 
lankelis nulaužtas; jis buvo nedideli s, iš apvalios geležinės vielos. Įvija 
t rumpa, jos galai baigiasi gana ryškiomis, atrodo, kampuotomis, buoželė· 
mis . Smeigtukas apvalios vielos, prie galo sulenktas . Įvija 3 cm ilgio. bu o· 
ž elės 0,9 cm skersmens, smeigtukas 0,3 cm stori o. Segė 7,4 cm ilgio, lan· 
keli s ap ie 0,5 cm skersmens, kojelė su užkaba - 0,9 cm pločio. Ka dangi 
segės detalės (pvz., kojelės užbaigimas) ne visa i aiškios, tai sunku nu ro
dyti kokius ' nors atitikmenis, juoba kad geležinės lankinės segės nebuvo 
gaminamos masiškai. Suprantama, ji priklausė segi ų su lieta užkaba gru· 
pei, kurių yra labai daug, gana ivairių ir aptinkama visame Rytų Pabalti· 
jyje. Dauguma jų priklau sė V- VI a. ar ir kiek ankstyvesniam laikotar
piui". Kaukų piliakalnyj e rasta gelež inė segė datuot ina V a. - ank styva. 
Tai rodo lankelio užbaigimas kilpa. o ne skylute perverti. 

Be lankinių, Kaukų piliakalnyje, kaip jau minėta, rastos 6 pasaginės 
segės ir vienos užsegamojo liežuvėlio kilp a (pav. 106; 107; 108:5) . Sio, 
segės - plačiai ži nomas X-XIII a. dirbinys, dažnai pasitaikantis mūsų 
ka pinynuose ir vė l yvuosiuose piliakalniuose. 

Kaukų piliakalnio pasaginės segės yra 2 pagrindinių tipų : kampuo· 
tais (pav. 106; 107; 108) ir atriestais arba vy niotais (cil indri niais) gao 
la is. 

P asaginės segės ka mpuotai s galais yra gana ankstyvos. Jų randam a 
jau IX a. kap uose, bet jomis dabintasi dar ir X bei XI amžiuje. Pagal gao 
lų kampuotumą sk iriamos kelios šių segių atmainos. Pap ra sčia us i os yra 
keturkampiais galais, o puošnesnės - daugiakampiais. ka rt a is net orn a· 
mentuotais's 

1 Kaukų piliakalnio segė buvo keturkampiais g a lai s (pa \'. 107). Ji 
gana didelė, padaryta iš platokos juostelės, pusiau nulau žta. Piliakalnyje 
tera sta pusė jos. Lankelis plokščias, bet kampuoto skers inio pjūvio, 1.1 cm 
p ločio ir 0,5 cm s torio. Galas beveik rombini s, iš viršaus plokščias. 1,5X 
1,6 cm skersmens. Tai vietos amatininko dirbinys. Atrodo, ši segė yra vė· 
l yvesnė negu X- XI amž ia us. Greiči a usiai ji skirtina Xl! a mžiui. Taip pat 
vėlyva ir antra Kaukų piliakalnyje ra sta ža lvarinė pasaginė segė kclu r· 
ka mpi ais galais . Ji nedidelė, lankelis plokščio rombinio skersinio pj ūvio 
sme;gtuko galas nulaužtas. Segė 2,6 cm skersmens, lan kelis 0,4 cm storio: 

.-. Moora H . Die Eisenzeit in LettJand ... , d. 2, p. 144-151. 
" LAB, p. 477; Papuošalai, t. I, Nr. 430- 432, 439: LAA, t. 4. Nr. 13. 
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Antrą Kauklį pi liakalnio pasaginių segių tipą sudaro. segės at riestais 
a rba vyniotais (cilindriniais) galais. Rastos 3 tokios seges : 2 kiek dides
nės ir miniatiūrinė (pav. 106; 108:5). 

Pasagines seges atriestais arba vyniotais (cilindri niais) galais archeo: 
logai laiko pačiomis ankstyv iausiomis. Manoma, kad jos pradėtos gammtl 
VII a ., o nešiotos dar ir X-XI a., nors yra ir gana vėlyYų·6. Jų chronolo 
gija nustatoma pagal lankeli. Pačiomis ankstyviausiomis laikomos apva
liu lankeliu. Toks lankeli s ir Kaukų piliakalnyje rastos miniatiūrinės pa
saginės segės. Ji nedidelė, vos 1,9 X2 cm skersmens, lankelis 0,2 cm sto
rio. Ją reikėtų skirti vėlyvesniam šių segių nešiojimo laikotarpiui. 

Segių lankelis būna gana ivairus: trikampio, rombinio skersinio pjūvio 
ar net tordiruotas. 2 Kaukų piliakalnio aprašomo tipo segės tu ri sk ir tingus 
lankelius: viena - rombinio skersinio pjū,-io, kita - trikampio. Segės 
liežuvė li s smarkiai išriestas, kilpos pa,-iršius ornamentuotas išilginiais 
ruoželiais. Įdomu , kad taip pat puoštas segės vyn iotų galų pavirš ius ir 
net j ų ap a tinė dalis, kur galai pereina i lankeli. Trečia pasaginė segė 
"yniotais galais gana didelė, tarp vyniotų galų yra didokas tarpas, at ro
do, lyg ji būtų ištempta. Lanke lio apačia plokščia. Galai išploti ir trup utį 
s usiaurinti bei suvynioti. 

Abi segės atrodo tarsi apdegusios. J os yra gana ankstyvos. Tai rodo ir 
jų ra dimo aplinkybės: aptiktos 80 cm gylyje, o segės keturkampiais g a 
lais - aukščiau jų . Tokių segių mūsų archeologinėj e medžiagoj e gana 
da ug"- Artimiausios paralelės yra iš Jasudovo pilkapių, buv. Augustavo 
a pskrities'" 

Smeigtukai ir grandinėlės . Kaukų piliakalnyje aptikta gana daug 
smeigtukų, ir visi jie vienodos formos - įvijine galvute, išskyrus vieną 
1968 m. rastą kilpine galvute. 

Smeigtukų žinoma jau iš žalvario amžiaus Lietu vos archeologinių pa
minklų. Jų yra kauli nių, žalvarinių ir geležinių įvairios formos ir dydžio. 
Vieni vartoti drabužiams, kiti plaukams susegti , dar kiti - antkrūtini
niams papuošalams prismeigti. Pasta rieji būna itin puošnūs . Kaukų 
smeigtukai yra gana retos formos . Tai savitas šio piliakalnio dirbinys 
(pav. \08:3; 112). Nė viename kitame Lietuvos piliakalnyje tokių nepasi
taikė. Kart a is jų aptinkama kapuose (pvz., Laiviuose, Palangoje, Sargė
nutlse, Stragnuose)'" Jų žinoma tik iš Lietuvos .archeologinių paminkl ų. 

Kaukų smeigtukai įvijine galvute padaryti iš sto rokos žalvarinės vie
los taip, kad smeigtuko adata viršutinėje dalyje išsišakojusi, tarsi per
skel ta i 2 da li s : šių dalių viela išplota ir susukta spirale į vidų (pa,'. 
112:2, 4 ; 113: I). Lietuvos archeologijos atlaso' tome jie vadinami smeig· 
lukais su sraiginėmi6 galvutėmis5". Iš Lietuvos archeo loginės medžiagos 

'iI La t\'iešu kultūra senatne.- Riga, 1938, ten t. LVII , p. 112- 113: LAA. t. 4, Nr. 12 . 
., LAB. p. 476: Papuošalai. 1. 1. Nr. 423. 424. 433-435. 
oh Swiatowit. W arszawa. 1911. t. 9. pav. 6, 11,24. 
49 Pap uoša lai , t. I. Nr. 474: Volkaitė-Kulikauskienė R. Lietu\' iai IX-X II amžiais , 

p. 167-177. 
<,() LAA. t. 4. Nr. 15. žem, 50. Archeologė 1. Sadauskaitė klaidingai nurodo. kad jos 

paplitusios Latvijoje ir Estijoje.- Zr. Sadauska ilė I. XII-XII I amžių pirklio kapas Sa r· 
gėnnose.- .\\AD. At t. 2(7), 1959, p. 68, pa\', 8. Iš"ašoje klaidingai nurodomos radimo 
\'ietos: Estija ir Latvija. 
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pažistami panašūs ivijine galvute smeigtukai , kurių ivijos susuktos i lau
ko pusę . Tokios perskeltos dalys i iviją sukamos nevienodai. Kaukų pi lia
kal nio smeigtukai ivijine g alvute skiriasi tuo, kad ivijiniai gal ai arba 
daugi au suspausti, arb a kiek praskleisti, t. y. tarp ivijinių galų yra šioks 
toks tarpas. Tokio ivijų užbaigimo reikėjo praktiškai: į sus idariusi ta rpą 
ta rp galvutės iv ij ų buvo įveriamas žiedas - gra ndelė užkabinti. Kaukų 
pil iakal nio smeigtukai vartoti drabužiams susegti ir a ntkrūtin inių gran
d inių galams užba igti . Vieno smeigtu ko (pav. 112:5) galvutėje yra 2 to
kie įverti. ža lvariniai žied~i, kurie v ien~s prie _kito dar. pritvirtinti. žie.du. 

Grandmelė suda ryta IS dIdokų neuzdarų zledų, sUjungtų statmaltes 
formos jungikliu - žiedu ar ivijini a is žiedelia is . Tokių gran delių su už· 
kabi ntomis ant jų ivijėlėmi s rasta ir daugiau. 

Kuriam amž iui skirt i smeigtukus įvijine ga lvute, dar galutinai neaiš
ku . Panašus smeigtukas, aptikta s Laivių ka pinyne, Kret ingos raj., pagal 
kitus kape rastus dirbinius datuojamas IX amžiumi". S a r gėnų ka pinyne 
(Kaunas) pirklio liejiko kape buvę smeigtukai skiriami taip pat IX am· 
ži ui. Tačiau tame pačiame kape rasta įvairių l aikotarpių dirb i nių, todėl 
mirusysis. spėjama, turėjo būti palaidotas XII a. pabaigoje arba X 11'1 a. 
pradžioje". Tiksliai nustatyti Kaukų pili aka lnio smeigtukų laikotarpio 
nega lime, nes datuojant reiki a laikytis tų chronologinių ribų, kurios pa· 
prastai apim a tokius dirbinius. Kita vertus, būtina atsižvel gti ir į k it ą čia 
rastą archeologin ę medžiagą, būdingiausią XII-XIII amžiui. 

Kaukų piliakalnyje rastas dar I gana įdomus papuoša las, kuris grei
čiausia i buvo užbaigtas smeigtuku. Jis sudarytas iš atskirų dalių . Pradžio· 
j e iver!a didoka apvalios vielos neuždarais gala is grandelė. P rie jos įvija 
pritvirtinta k riau šės formos pakabėlė su kilpinia is. Prie šios pakabėlės kil· 
pų įvijomis prikabinta tokia pat pakabėlė. Toliau, matyt, vėl buvo kabina
ma grandelė ir pora tok ių pat kilpinių kriaušės formos pakabėlių (pav. 
113:2). Įdomi ir savita š io papuošalo gamybos technolog ija. Pirmą kartą 
matome atskiroms dalims sujungti naudotą r iši mo techniką, kuri buvo pa· 
plitusi dar palyginti neseniai. Analogijų šiam papuošalui nėra. Tai irgi sa
vitas Kaukų piliakalnio dirbinys. 

Gana dažnai š iame piliakalnyje aptikta jau minėtų ar panašių pa puoša. 
lų detal i ų: grandelių, žalvari n ių vielos gabalų ir įvijų bei kitų smulkmenų. 
Nema žai (13-15) rasta ir didesnių ar mažesnių ža lvarinės grandinėlės 
dalių (pav. 115:1). Jos buvo pabirusios po visą tyrinėtą a i kštelės plotą· 

Grandinėlė daryta iš plonos apvalios žalva rinės vielos dvigubų žiedelių, 
todė l atrodo plona, tanki ir gana graži. Ziedeliai vos 0,35 cm skersmens, 
viela 0.1 cm stori o. :--Iėra abejonės, kad tokios grandinėlės vartotos krūtinės 
papuošalams. kurie baigdavosi 2 smeigtuka is arba pJie vieno būdavo pri
kabinamos keliomis ei lėmis. Paprasta i tokios grandinėlės žiedelia i bū n a di
desnio skersmens. Piliakalnyj e rasta ir dvigubų didesnių žiedeliu gran-
dinėlių. Taigi jų turėta ivairių. -

Kaukuose rasta trumpesnių ir ilgesnių grandinėlės dalių , suda rytų iš 
viengubų trika mpio skersinio pjūvio vielos žiedelių. Atskirai paminėtinas 

51 Papuošalai , t. 1, Nr. 474. 
5~ Sadauskaitė I. XII-XIII amžių pirklio kapas Sargėn uElse.- MAO, .4.. t. 2(7). 

19S9, p. 68, 73. 
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stambių žiedų grandinėlės fragmentas iš 10 apvalios storokos vielos gran
del iu, sujungtų įvijomis ar statinaitės formos žiedu. Grande1tų galaI nesu
lieti: būtinai turėjo būti smeigtukas. Atitikmenų šiai grandinėlei nežinome. 
Tai irgi savitas Kaukų piliakalnio dirbinys. 

Apyrankių piliakalniuose aptinkama retai; kapinynuose jų būna daug ir 
ivai riu. Piliakalniuose dažniau randama tik jų dalių. Kaukuose pasitaikė 
sveikų apyrankių ir jų dalių: iš viso 14 (pav. 108:1,.2; 109). Apyrankės !į'a
na susidėYėjusios, ka i kurie fragmentai aplankstylt, kiti apdegę, sulauz)'
ti. ištempti ir t. t. Jos gana į\'airios formos ir nevienodo laikotarpio. 

I gana paprasta ža lvarinė apyrankė padaryta iš plokščio pusapvalio 
skersinio pjūvio juostelės. Ji apsitraukusi storu tamsios patinos sluoksniu, 
todėl pirminio paviršiaus nematyti. Galai šiek tiek siaurėjantys ir iš \'ir
šaus ornamentuoti skersiniais ruoželiais. Vienas galas tarsi atitrauktas į 
priekį (pav. 108: 1). 

Juostinių apyrankių žinoma jau iš III - IVa . Lietuvos archeologinės 
medžiagos. Tada jos buvo siauros, gražiai užbaigtais galais ir sudėltnges
nio ornamento, vėliau paprastėjo, bet buvo labai įvairios. Kaukų piliakal
nio juostinė apyrankė skiriama V amžiui. Ji labai primena to paties lai ko
tarpio apyrankę iš Nevėžninkų, Panevėžio rajS3 

Pil iakalnyje rasta ir sulaužyta apyrankė gyvuliniais galais. Ji aptikta 
iška rt po velėna. Iš liko tik pusė jos. Apyrankė padaryta iš žalvarinės juos
telės, kuri į galą kiek siau rėja ir baigiasi žvėrelio galvute. Sios apyrankės 
ypač buvo paplitusios X-XII I amžiuje. Jos gana įva i rios, masyvios ir leng
vesnės. darytos iš storesnės ir plonos juostelės. Galai užbaigti skirtingai 
gyvulio galvutė arba rea li stinė, arba schematiška, snukutis ilgesnis ar 
trumpesnis, apvalainas ar plokščias. ausytės, akys ar burna ryškesnės arba 
labai stilizuotos. Skersinis pjūvis arba pusapvalis, arba plokščio keturkam
pio. Daugiausia tokių apyrankių aptinkama vakarų Lietuvos X-XII a. ka
pinynuose. iš kur pažįstami keli jų \·ariantai". Zinoma jų (ypač vėlY\'es
nis variantas) ir iš kitų Lietuvos sričių. ApyrankilĮ gyvuliniais galais kil
mė nėra galutinai išaiškinta. Jom is taip pat plačiai dabintasi ir kituose 
Pabaltijo kraštuose. Skandinavijoje. 

Kaukų piliakalnio apyrankė gyvuliniais galais yra vietos meistrų darbo, 
labai kuklutė, vėlFa. Panašių apyrankių gabalų rasta Nendrinių kapinyne. 
ku ri s datuojamas X-XII aS5 (tas pats kapinynas 1966 m. buvo datuoja
mas \1-:\1" a.56, o Lietu\'os archeologijos atlase - X-XIII a."). 

Savitą šio piliakalnio apyrankil) tipą suda ro juostinės gaubtos ap~Tan
kės paplatintais galais. Rasti 4 jų fragmentai. Ką nors daugiau apie jas 
pasakvti nelengva, nes iš Lietuvos archeologinių radinių šios apyrankės 
mažiau pažįstamos ir detaliau nenagrinėtos. Ypač blogai žinomi V-IX a. 
~ PFankil) tipai. neka lbant apie jų pagrindines grupes. Kaukų pi liaka lnio 

53 Bufrym6wna M. Kurhanv w Niewieznikach w pow. Poniewieskim.- SwiatowiL 
\\arszawa. t. 4. 1902, p. 148-149, pav. 328. 

" LAA. t. 4. Nr. 10. žemo 58. 
55 .\1Ilxe.'lb6epmc /vi., TaYTa81lrUOC A. PaCKo mm JlI!CTIITyra nCTop"1I AH .1IlTOBCI\oil 

((P. - AO 1967, C. 265. 
06 TaYTaBII'IIOC A. ApXeOJlOrHųeCKile paCKOnlm III1CTHTYTa HCTOPHH AH .1IfTOBCKOn 

((P.- AO 1966 r. ,\\ .. 1967, C. 273-274. 
" LAA.- V., 1977, t. 3, Nr. 413. 
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apyrankės padarytos iš platokos tri kam pio ske rsin io PJUVIO juostelės se 
bri aun ele per vidurį. Nugarėlės bri aune l ė dar puošta smulkiomis įkarto· 
mis - taškai s. I apyrankė yra paplalintu, pakraštyje ornamentuotu galu 
(pa\". 109:3). Antras, geriau i šl ikęs tokios apyrankės fragmentas yra labiau 
išgaubtas ir da ugiau ornamentuotas. Abi nugarėlės pusės padabintos įkar· 
tėlių eil e. Tokiomis pat smul kiomis įkartėlėm is puošti ir pakraščiai. Tarp 
nugarėlės ir ornamentuoto pakraščio apyrankės paviršius pagražintas d\" i· 
gubais smulkių įkartų trikampiai s - kripute . Galai dabinti mažais griOl·e· 
liais-. 

Analogijų aprašytai apyrankei a utor iui aptikti nepavyko. todėl jos chro· 
nologiją nustatyti ga lima tik apytikriai. P a naš iausia į šią ap~Tankę rasta 
Pamusio. Varėnos raj., pilkapiuoses" 

Apyrankės paplatintai s galais ir su iškilia briauna per "idurį Lietu vo· 
j e žinomos jau iš vidurinio geležies amžiau s - V-VIlI a mžiaus. Tad a jų 
buvo dar nedaug. Vėliau iš Šil! atsirado plonos skardos smarkiai paplatin· 
tais galais, išgaubtos , siau ru vidu riu apyrankės. Geriausiai jos pažįstamos 
iš Laivių kapinyno medž iagos, da tuojamos IX amžiumiS'. Dalis panašių 
apvrankių skiriama VII amžiui'o Kaukų piliakalnio turėtų būti gana anks· 
tyva - m ažda ug VI - VII amžiaus. Jos ankstyvumą rodo briaunelė juoste· 
l ės vid uryj e. Po šių apyrankių atsirado vėlyvos gaubtos, beveik tuščia,·idu· 
rės ir t rika mpio pjūv io . Jų liekanų rasta ir Kaukų piliakalnyje. 

Pusė vėlyvos gaubtos apyrankės paplatintu galu aptikta tuoj po ,·elėna. 
Ji apdegus i, tačiau paviršiuje gerai matomi ornamentai. Pak ra ščiai ir nu· 
garėlė dabinta smulkiomis įkartėlėmis. Iš jų sukomp onuoti trika mp iai puo. 
š ia visą a pyrankę . Galai ornamentuoli skers in iais ruoželiais. Panašių apy· 
rankiL) ras t<a Degėsių , Pakruojo raj., Pocių, S il utės raj .. ir Zvirblių. prie Vil· 
niaus, pilkapiuose. Be to, tokia apyrankė pasitaikė Sargėnų kapinyne. Jos 
daIlIoja mos X- XI amžiumi". Kaukų piliakalnio artimiausia Zvirbli u pil· 
kapyno apyrankėms, kurios ski riamos taip pat panašiam laikotarpiui'i. J a· 
sodovo, buv. Augustavo apskrityje, pilkapyje ra sta beveik ana logiška apy· 
rankė drauge su pasagine sege atriestais galais ir kitais dirbiniais da tuo· 
jama maždaug X-XI amžiumi63. 

Gana įdomios apyrankės paplalinlu galu dali s aptikla Kaukų piliakal. 
n io ai kštelėj e. Si apyrankė iš platokos juoste l ės, ilgokais platėjančiai s gao 
lais . ornam enluola ma žomis keturkampėmi s duobutėmi s. sukomponuotQmis 
eilėmis. Tad susidaro įspūdis , lyg čia būtų tinklelio raš tas. 

5! Szukjewicz W. Kurhany cialopalne w Pomusiu.- SwiatowiL Warszawa, 1900. l. 2, 
p. 12. pav. 26 . 

. ~ Papuošalai. 1. 1. Nr. 491, 492. p. 336: L\.-\. t. 4. Nr. 7. 
" LAB. p. 346. 
c: Papuošala i, 1. L Nr. 493: Sadauskaitė I. XII-X III amžių pirklio kapas Sarg~ ' 

nuo ... - MAD. A, t. 2(7).1959. p. 70. pa,'. 9:2. 
(.~ Zvirbl iai . pi lkapis Nr. 39. kapas I. Medžiaga Varšu\'oje - \'alsryhiniame archeo· 

logijos muziejuje. Apyrankių nuotraukos - R. Volkaitės-Kulikauskiellės asmeniniame 
archn·e. 

'63 I(rukowski S. Cmentarzysko mogi! cialopalnych w Jasudowie pod Sopockiniami.
SwiatowiL Warszawa, 1911 , t. 9, p. 8. pav. 12: Kamj'lski .4. ,\\aterialy do bibliograiii ar· 
cheologicznej Ja čwiezy od I do XIII \\'.- Materialy Starozylllc. Warszawa. 1956. t. I. 
p. 221 (č i a nurodyta ir kita literatūra) . 
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Ch ronologiškai gana ankst)'l"a laikytina pusė apyrankės iš storokos ap· 
valios žalvarinės vielos, kurios galai užkirsti, kampuoto skersinio pjūvi o 
ir ornam entuoti imuštomis akutėmis. Tai labai paprasta, bet drauge ir sa · 
vita apyran kė. Ji primena apyrankes pastorintais galais, tačiau Lietu \'os 
archeologinėj e med žiagoje - \'ienintelė. 

Įdomi yra ir pusė apyrankės iš žalvarinės nestoros juostelės , kurios 
galas sllsiaurintas ir susuktas i nedidelę iviją (pav. 109:2). Juostelė per 
viduri ornamentuota metaloplastiniu būdu iškilių taškų eile. Tokių apy· 
rankių pasitaiko labai retai. Panašių rasta Zvirblių pilkapiuose, tik nu o 
Kaukų piliakalnio apyrankės jos skiriasi tuo, kad juostelės platesnės ir 
jų galas trumpas, mažiau susiaurintas·'. 

Panaši. beveik analogiška , tik kitaip ornamentuota apyra nkė rasta Ve n· 
žovščyznos pilkapiuose, buv. Lydos apskr·5 Ji padaryta iš sidabro juoste
lės. Galbūt ir Kaukų piliakalnio apyrankė yra sidabrinė (ji apsitraukusi 
neskaidria patina, nekonservuota, galimas daiktas, kad spėjimas pasitvir· 
tins). Venžovščyznos pilkapių apyrankė ir visa kita medžiaga yra vėlyva : 
datuojama XI-XIII ar XI-XIV amžiumi". Tokių apyrankių ži noma ir iš 
kitl) pilkapių·'. 

Atskirai paminėtina apyrankę primenanti s iaura, storoka keturkampi o 
skersi ni o pjū \'io ž alvarinė j uostelė. Ji ištempta, sulankstyta. todėl sunkc: 
spręsti, koks čia dirbinys, juoba kad juostelės vienas galas susiaurintas, o 
kitas išp lotas ir a pačioje turi tarsi isegamas ausytes. Paviršius ornamen
tuotas lankeliu aprėmintu imuštu tašku - aku te. Jei tai bu\'o apyrankė. 

tai išplotasis. tarsi su movele , galas būtų reikalingas siaurajam galUI 
isthlmti - apy rankei užsegti. 

l iedai. Kaukų piliakalnyje ra s ta ivairių žiedų : juostinių, ivijini ų ir 
pintl!. Jų forma, medžiaga, technika ir ornamentika nesiskiria nuo kap i· 
nynuose ir piliakalniuose aptinkamųjl). 

V ien ą grupę suda ro juostiniai žiedai iš siaurokos, lygios ž al\'arinės 
apie I cm p loči o juostelės . Dažnia us iai aptinkama tik jų liekanų. todė ' 
smulk iau paanalizuoti žiedus nėra ga lim ybės. Atrodo, jie bu\'O užkeis· 
tais susiau rintai s galais. 

Antra grupė - žiedai, kurių \'idurys padarytas iš siaurokos juostelės , 
o ga lai baigiasi apvalia vi ela. Siuos galima \'a dinti i\'i jiniais platesniu 
\·iduriu . Jie primena Reketės. Kretingos raj., kapinyno žiedus, kurie da· 
tuojami V- VII amžiumi68. Galimas daiktas, ir Kaukų pilia ka lni o i\'ij i
nis paplatintu viduriu žiedas priklauso piliakalnio ankstyvajam laiko· 
tarpiui, nes rastas gana giliai - 80 cm gylyje. Tokių žiedų būta ir \'ėly
\'aja me g elež ies amžiuj e. Tik \'ėlyvesni turi platesni viduri. ir dažn ai 

6~ Zvirbliai, pilkapis Nr. 29. ,\\edžiaga V aršu\'oje - VaIstrbiniame archeologi jos m l:
ziejuje. Tokių apyrankių nuotrauka - R. Volkaitės·Kulikauskienės asmeniniame archy\'e 

65 Szukiewicz W. Kurhany kamienne w pow iecie Lid zkim.- SwiatowiL \\"arszawa, 
1899. t. I, p. 32- 38, lent. 111:2. 

66 CeaOB B. B. KypraHbI HTBRroB,-CA, 1964, T. 4, c. [1 9. 
67 rypeBIN C/J. n . .ilpeBl!OCTI! 5e.l0prCC I~oro nOHe~!a Hbfl .- :\\., 1962. N'2 133. c . 129. 

179-183, pHC. III. 
Ml Navickaitė-Kuncienė 0, Reketės kapinynas.- Lietuvos archeologiniai paminkla 

1968, p. 174, pav. 24:7, 8. 
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pačiame viduryje yra iškili briaunelė69 . Panašių į Kaukų žiedą aptikta 
Kunigiškių-Pajevonio piliakalnyje, tik jų vidurys yra dar siauresnis ir or
namentuotas akutėm i s . Ji e aiškiai ankstyvesni. 

Vienas Kaukų pil iakalnyje ra s ta s įvijinis žiedas yra gana savitas . Jis 
pada rytas iš 2 juostelės apvijų, atrodo, kad jų galai nulaužti ir buvę su 
s iaurinti. Juostelė iš viršaus ornamentuota skersi ni ais ruoželiais (pav. 
111:1) . 

Paskutinę piliakalnyje rastų žiedų grup ę sudaro žiedai pintu viduriu 
ir užkeista is galais (pav. 114:2). Lietu voje jų žinoma gana daug. Kar
tais jie labai įmantriai pinti; tie būding i vėlyvajam geležies amžiui, ypač 
jo antrajai pusei?" 

Kiti papuošalai ir jų dalys. Iš pavi enių Kaukų piliakalnio papuošalų 
paminėtinas pats pi rmas is jame rastas dirbinys - sid abrinės skardos 
kabutis (pav. 152). Ji s ki ek deformuota s, pakraščia i vietomis penkti. pa
ilgo keturka mpio formos, su kilpele viduryje. Viršutiniai šonai suapva
lin ti ir. ilgėdami į viršų, baigiasi kil pele (ma išo formos). Kabučio pag
rindas tiesus, lygus . Per kil pelę perverla gana didelė apvalios vielos 
grandelė įdomiai susuktais galais: jie užs ukti į priešingas puses, tarsi 
surišt i į mazgą· Kabučio vienoje pusėje ašt riu įrankiu įbrėžta s platokas 
kryžius, viršuje užbaigtas ragu , kitoje pusėje - gražiai stilizuotas ra
gas. apačioje - skersai ka butį . o ka iriame šone - vertikaliai įrėžtas ieti
galis, sujungtas su geriamuoju ragu. Kabutis 4.8 cm il gio ir 2.4 cm pločio. 

Ji s aptiktas, nui mant ve l ėną. Ta i vėlyvas radinys, kuriam ati tikmenų 
rasti nepavyko. Kabučiai ar jų fragmentai rodo, kad piliakal nio gy\'en
tojai įva irius kabučius vartojo papuošalams sudaryti. 

Pa minėtini ir 3 trapecijos formos kabučia i iš plonos ža l varinės skar
delės, ornamentuotas metalop lastin iu būdu įspaudžiant prie pakraščilĮ 
.. rėmelius", kurie dar papildomai puošti sm ulki omis įkartėlėm is, akutė
mis ir iš pr iešingos pusės įmuštai s taška is. J ų ga usu Lietuvos a rch eolo
ginėje medž iagoje: aptinkama !<apuose ir piliakal niuose: vart oti ka klo pa
puošalams sudaryti, smeigtukams su grandinėlėmis už baigt i ar net ant
kaklių lankeliams dab inti' I 

Kaklo papuošalo da lis turėj o būti ir ža lvar ini s kryželinis ne did elis 
kabutis. inkrustuota s mėlyno stikl o akutėmis. Jo kryžmos trum pos, pla 
tokos, la, kuria jis buvo prikabinam as,- rombo formos. P rie jos pri
kniedyta ki l pelė . Kabučio viduryje yra apskritas iškilimėli s - akutė 
Ipa v. III) . 

Mėlyno stiklo akim is inkrustuotų kabuči ų žinoma jau iš I t ūkstant
mečio antrosios pusės Lietuvos a rcheologin ių paminkllĮ. Ypač dažnai jų 
apt inkama vakarų Lietuvos plokštiniuose kapinynuose (Laiviuose, Rukui
žiuose, Pryšmančiuose) antkrūtininių grandinėlių eilių, užbaigtų smeig
tukais. pakabėlėsen Tokio tipo, kaip Kaukų, kabulis rastas pirmą kartą. 
Jis p riklausė greičia us iai mėlyno stik lo karolių vėr iniui. 

-------
.. LAB. p. 499, pa\'. 374: 1-3: Seno\'ė.- 1\ .. 1935. l. I. lenl. 111:10. II: Papuo"la;, 

t. I, Nr. 525, 529. 
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ii Papuošalai, t. I. i\r. 38 1. 
72 Ten pat, Nr. 458-462. 
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Retesnis yra apskritas dvigubos skardos kabutis su kilpele (pav. 110: 
:4). Jis taip pat priklausė karolių vėriniui. Rasta ir kitokių kabučių 
(pav. Ill). 

Papuošalams sudaryti ar jiems gaminti vartotos ir piliakalnyje rastos 
ža lvarinės įvijos, skardos gabalėliai, vielos atkarpėlės, tūtelės bei kitos 
smulkmenos. 

Diržų sagtys ir apkalai. Kaukų piliakalnyje rasta apie 15 diržų sagč i ų 
ir jl! dalių. Dauguma ža lvarinės, tik 5 buvo geležinės . Zalvarinės sagtys 
yra įvairesnių formų. Prie keleto sagčių išlikę ir apkalai (pav. 1l7:3-5). 
2alvariniu diržų sagčių formos nesiskiria nuo vėlyvojo geležies amžiaus 
diržų sagČių, kurių ypač daug aptinkama X-XIII a. kapinynuose"-

Zalvarines diržų sagtis galima skirti į 2 pagrindines grupes. Vien ą 
sudaro sagtys kiek profiliuotu priekiniu rėmeliu. Jos pailgos, siauresniu 
ar platesniu rėmeliu, darytos iš plokščios siauros ža lvarinės juostelės. 
Soninių rėmelitĮ galai kiek įsmaugti, supiati ir turi skylutes, pro kurias 
pervertas skersi ni s, o ant jo užkabinamas liežuvėlis ir tvirtinamas apka
las. Tokių sagčil! liežuvėliai kiek išlankstyti ir baigiasi siauresn iu galu. 
Tačiau liežuvėlis dažnai būna neišlikęs arba tėra jo kil pelė. Sių sagč i l! 
apkalai yra gana ilgi, platūs ir dvigubi. Odinis diržas tarp jų dar bū
davo pritvirtinamas trumputėmis kniedėmis (pav. 117:5) . 

Be profiliuota priekine dalimi, piliakalnyje pasitaikė ir žalvarini ų ke
turkampil! diržo sagčių. 

Rastas diržo sagties lankelis be apatinio skersinio. Jo priekinė dalis 
išlenkta lanku (pav. 117: I). Sagčių dydis ir prie jų išlikusių apkalų plo
tis rodo, kad diržų būta gana siaurų. 

Geležinės diržų sagtys yra daug didesnės. Jos su ovaliu lankeliu ir tie
siu apatiniu skersiniu. Liežuvėlis tiesus, siaurėjanč iu galu, keturbriau
nis, stambia kilpa (pav. 117:4). Tokios sagtys tikriausiai buvo pri taiso
mas prie balnų diržų. Panašių ir dar stambesnių sagčių aptinkama ka
puose su žirgais". 

Piliakalnyje apsčiai rasta ir įvairių apka lų. Vieni buvo pritvirtinti 
prie diržų sagčių, ant jų apatinio rėmelio skers ini o, kitais puošdavo dir
žų paviršių. Aptikta apkalų, kurių galuose ar apačioje išlikusios kni edės 
ar net odos gabalų. Kaukuose rastas gražus dy.igubas apkalas su 3 išli
kusiomis kniedėmis (pav. 117:2). Jo paviršius pri e pakraščių puoštas 
siauru ruoželiu ir dviguba smulkių įkartėlių linija. 

Tokių ir panašių apkalų gausu mūsų archeologinėje medž iagoje. At
skirai galima aptarti įdomius nedidelius širdies ar peteliškės iormas ap
kalėlius , išgraviruotus gražiais ornamentais (pav. 1l0:1 -3,5,6). Pilia
kalnyje rasti 4 širdies formos apkalai ir 3 - peteliškės. Atrodo, kad jie 
puošė tą patį dirbinį, galimas daiktas, dirža ir kamanas ar ju dalį. To
kią išvadą leidžia da ryti aptikti siauri, pa(lgi apka lai kampu užbaigtu 
priekiniu galu, primenantys Veršvų žirgų kapų kam anų diržų apkalus75 . 

Kaukų piliakalnio siauro diržo širdies ir peteliškės formos apkalai įdo-
mūs tuo, kad jų paviršius gražiai išgraviruotas pagilinimais, smulkia· 

" LAB. p. 435 ir t. t. 
i"' Papuošalai, t. 2. Nr. 250-253. 
" Ten pat, ;';r. 101, 118. 
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mis ikartėlėmis ir pan. (pav. 110:1 -3,5,6). Juos galima laikyti juvelyri
niais dirbiniais. Blogojoje pusėje yra išlikusios 3-4 kniedės. Tai vieni iš 
masišk iausių Kaukų piliakalnio dirb inių . Jiems atitikmenų paskelbtoje 
mūsu archeologinėje literatūroje nėra . Artimiausios analogijos yra , ka ip 
minė't a, iš Veršvų kapinyno ir Cernigo\'o nekropolio, kur. B. Rybakovo 
nuomone, toks puošnus diržas, kaustytas nedidelėmis plokštelėmis, bu· 
vęs sk irtas ginklui pritvirtinti - nešioti'·. Viena aišku , kad šie apkalai 
yra buvusio puošnaus diržo liekanos. 

Paminėtin as ir ova lus apkalėlis su 2 aukštomis kniedėmis, kurios 
apačioje užbai gtos plokštele. Tokia plokštelė bum uždedama, kad kniedė 
neišsitrauktų. Apkalo plokštelė iš viršaus, prie pakrašč i o, ornamentuota 
siauru grioveliu - jrėžimu. 

Zvagučiai. Piliakalnyje rasti 5 sveiki žalnriniai Ž\'aguclal lr \·ie· 
no fragmentas (pav. 118). Net 3 iš jų aptikti netoli vienas kito: gana ge· 
rai išlikę. Zvagučių Lietuvoje yra daug. J ų aptinkama jau I tūkstantme· 
čio paba igos (VIII-IX a.) rytų Lietuvos pilkapiuose". bet ypač daug -
IX-XIII a . kapinynuose ir piliakalniuose. Z\'agučiai - dažniausiai žiro 
gl! kapų radinys. Ištisos jų eilės , prikabintos prie kamanų, rastos Veršvų 
ir Graužių ž irgų kapuose. Zvagučių būna didesnių ir mažesnių. Pavie· 
nia i nedideli buvo kabinami prie a ntkrūt ininių moterų papuoša l ų (Pa pi· 
lė, Ringuvėnai ir kt.) '8. Zvaguč ių išlikę ir et nografinėj e medžiagoje. 

Liet uvoje aptikti žvagučiai atskirai nenagrinėti, todė l ti k nurod ysi
me, kokių rasta Kaukų piliakalnyje. Jų būta dvejopo dydžio: didesnių -
2,3X2.5 cm ir mažesnių - vos 1,8 cm skersmens. Apatinėje dalyje yra 
nevienodų i špjovų ir ornamentų. Daugumos išpjovos baigiasi apskrito
mis skylutėmis, kitų - lygiagrečiais šonais ir tiesiu užkirtimu. Ornamen· 
tas beveik kiekvieno skirtingas. Taip pat arba panašiai ornamentuoti ir 
Veršvų bei Graužių ž ir,gų kapuose rasti žvagučiai. Datuoti juos sunku: 
tik pagal kitu s dirbinius. Paprastai žvagučiai būdingi XI - XIII a. ka· 
pams. 

Siek tiek papuošalų rasta ir tyrinėtame Piliakalnių k. piliakalnyje 
bei gyvenvi etės pylimėlyje. J ie kie)!; skiriasi nuo kitu piliakalniu ap ra šY· 
tų papuošalų. - -

Aikštelėje apti kta ža l vari nė apskritinė skardinė segė iš gaubtu lanke· 
liu ap link skylę (pav. 159:12). Ji puošta smulkiomis jkartėlėmis ir tašo 
kais: jdomi tuo, kad ant lankelio prikabinta jvijinių ž iedų. Paviršius iš· 
gra\'iruotas gana imantriu ornamentu (pa\·. 159:16). Tokios segės vėlv· 
V06. Dažniausiai tai XIV-XVI a. kapinynų radiniai79. Pa staruoju metu 
jų rasta Maišiagalos, Kernavės ir Narkūnų piliakalniuose8o• 

:~ Pbl6aK08 o. A. LlpeBHocTH tJepHHfos3 .- MI1A. M., 1949. T. 2, c. 54. pRe. 2. 
" lAB, p. 347, pav. 254; Įankevičienė A. Pabarių pi lkapiai.- MAD .. l,. t. 1(101. 

1961. p. 37-48. pav. 3. 
" Papuošalai, t. 2. Nr. 113. 114, 129, 130, 134. 135, 210-212: Papuošalai. t. I. Nr. 

481. 
,9 Urba.navičius V. Slapgirio radiniai.- Mokslas ir gy\"enimas, 1966. Nr. 4. p. 32-

33; To patIes. Rumšiškėnai XIV-XVI amžiais, p. 18-20, pav. 13:1-3. 46-4i. 
~.60 Ku likauskienė R. Maišiagalos pi liakalnio tyrinėjimai 1971 m.-AETL. p. 23: Ta.; 

pacIOS. Narkūnų (Utenos raj.) archeologiniu paminklu 1976 ir 1977 metu tninėjimai.-
ATl, 1976-1977. V., 1978, p. 93. .. . . 
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Piliakalnio aikštelėje taip pat aptikta vyt inės antkaklės dal is, juosti
nis ir ivijinis žiedas, ivija ir žalvarinės ska rdelės gaba las . 

Gyvenvietės pylimėlyje rasta gana gerai išsilaikiusi pasaginė segė ke
tu rkampiais galais, iš viršaus papuoštais smulkiomis ikartėlėmis (pav. 
159: 15). Ji aiškiai vėlyvesnio laikotarpio, greičiausiai XII-XllI amžiaus. 
Tokio tipo segės pradėtos gaminti IX a., plačiai nešiotos X-XIIJ am
ži uje8l

. 

Gyvenvietėje aptikta ir žalvarinė grandelė su trapeciniu apkalu , or
namentuotu iš apa č ios imuštų taškelių eile. 

KERAMIKA 

Kasinėtuose piliakalniuose ir gyvenvietėse daugiausia rasta kerami
kos. Kol Lietuvos piliakalniai nebuvo plačiau tyrinėti, ji buvo blogai pa
zistama, nedaug nagrinėta. Kuri laiką net manyta, kad keramika 
Liet uvai nebūdinga, kad čia turėjo būti vartojami mediniai indai , nes 
kap inynuose jos aptinkama labai maža. Po karo suintensyvėjus piliakal
nių ir gyvenviečių t)'rinėjimams , keramikos aptikta labai daug. Bandyta 
ją klasifikuoti chronologiniu ir tipologiniu principu, tačiau apie kerami
ką žinoma dar toli gražu ne viskas. 

Įdomi ir gausi Užnemunės piliakalnių keramika (pav. 14-21; 25- 27; 
44- 51; 56- 60; 75- 81; 84; 94-97; 126- 145). Daug jos aptikta visuose 
kas inėtuose piliakalniuose, išskyrus Sudargo Balnakalni ir Paveisininkų 
pi liakalni· 

Paveisininkų piliakalnio ir gyvenvietės keramika. Pačios ankstyviau
sios ir idomiausios yra Paveisininkų piliakalnio urnos. Kitokios kerami
kos čia rasta ma žai. Gana daug jos aptikta gyvenvietėje. 

U rnų Paveisininkų piliakalnyje rasta l6-oje iš 27 kapų (pav. 14-18). 
Analogijų joms nėra. mūsų archeologinėje medžiagoje tokių aptikta pir
mą kartą· P a naši ų nežiRoma ir iš kaimyninių kraštų, todėl galima teigti, 
kad jos yra tikrai vietinės . 

Paveisininkų kapų urnos ivairių dydžių, formų ir ornamento. Lipdy
tos rankomis iš gana r iebaus. trapaus molio, i kuri primaišyta grūsto 
granito. Urnų peteliai bei kaklas š iek tiek profiliuoti. Vienos yra aukšto
kos, kitos - dubenėlio pavidalo. Kakl eli s labai trumpas, truputi ismaug
tas, angos pakraštys žemas, o viršuje - lygus ar s uapva lint as. Sienelių 
stori s ir pavi ršiau s apdaila skirt inga. Pagrindinis apdailos bruožas
brūkšniavimas. Pa\'eisininkų pil iakalnio kapų urnos braižytos savitai, 
kiek ski ria s i nuo iprastos mums brūkšniuotosios keramikos (pav. 14. 15). 
Jos su negiliais brūkšniai s , primenančiais ankstyvųjų metalų laikotar
pio brūkšniuotąj ą keramiką (pvz ., Kurmaičių) . Būdingas istrižas ar ne
horizontalus brūkšniavimas . Kai kurių kapų urnos yra dailiai ornamen
tuotos. Antai kapo Nr. 5 urnos kaklelis puoštas negiliais brūkšniais ir 
apskritų gilių duobučių eile (pav. 18:2). P eteliai gražinti 2 eilėmis gnai
bytinio rašto. Kap o Nr. 7 urnos kaklelis puoštas retokomi s duobutėmis, 
o visas paviršius sm ulkiai grublėtas ir išraižytas asimetriniais brūkšne -

al Volkaitė-Ku/ikallskienė R. Lietuviai lX- XlI amž iais, p. 161. 
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liais. Sudėtingesnio ornamento urna rasta kape 1\r. 12. Jos kaklas da
bintas duobutėmis ir ruoželia is, einančiais 5-6 eilėm is ir sukompon uo
tai s keturkampiais ploteliais. Ornamento juosta primena kaklo papuoša
lus (pav. 18:1). 

Įdomiai gražinta kapo Nr. 13 urna (pav. 17). Jos paviršius išraižytas 
neryšk iais skersin iais ruoželiais ir 6-7 eilėmis horizontalių nagų ispau
dų. Kitų kapų urnos brūkšniuotos, grublėtos, su duobutėmis (pav. 16). 
Graž i didel ė stambiai grublėta urna buv usi kape Nr. 3. Išl iko tik pavie
nių jos šukių (pav. 15). Viena prie kakleli o turi tarsi akučių ornamentą. 
Sprendžiant iš laidosenos ir kapo stru ktūros, Paveisininkų urnos turėtų 
būti I tūkstantmečio pr. m. e. vidur io. 

Tyrinėjant piliaka lnio aikšte l ę, rasta pavienilĮ brūkšniuoto, grublėto 
ir lygaus bei ši urkštaus paviršiaus šukių - iš viso 28 (pav. 19, 20). Vy
rauja brūkšniuotos ir smulkiai grublėtos, sueižėjusiais tarpais tarp gū
burėlių. Aptikta šukė su gnaibytiniu ornamentu. Sukių rasta pylime, š laite 
ir papėdės gr ioviuose. ' Daug daugiau keramikos aptikta gyvenv i etėje -
per 500 šukių. 40 jų rasta žemės paviršiuje per 1954 m. archeologinę 
žvalgomąją ekspediciją. Gyvenvietėje būta br ūkšniuotosios, grublėtosios, 
gnaibytinės, lyga us paviršiaus ir horizontaliais grioveliais puoštos ke· 
ramikos. Brūkšniuotos ios keramikos aptikta vos 10 šukelių (pav. 19:4-
6). Vyravo grublėtoji - a pi e 300 š ukių (pav. 19). Pagal gūburėlių aukš
ti ir tanki ga lima ski rt i bent 7 Paveisininkų grublėtosios kerami kos ,'a
riantus: I) šukės stambiais gūburėliais (pav. 19:2), 2) tarp gūburėlių 
yra lygios tarsi juostelės, 3) šukės žemais ir retais gūburėliais (pav. 20: 
:3). 4) šukės sm ulki ais gūburėli a i s (pav. 20:4), 5) kruopėto paviršiaus 
šukės, 6) gūbu rėliai i šsidėstę kaip tinklo akutės ir 7) šukių gūburėliai že 
mi. bet tankūs, o paviršius tarp jų sueižėj ęs (pa,'. 20, 21) . Tok ios pat ke
ramikos rasta Kunigiškių, Ru dam inos ir Kaukų piliakalniuose. 

Gnaibytinės keramikos Paveisi ninkų piliakalnyje pasitaikė nedaug 
(pav. 21). Molio sudėtis toki a pat, kaip ir kitų kerami kos rūš i ų, skiriasi 
tik paviršiaus apdaila ir ornamentas. Tokio ornamento puodai turėjo il
gesni profiliuotą kaklą ir atloštą angos pakraštėli. Pakraštėlis truputi 
suplonintas ir suapvalintas bei ornamentuotas d u obutėmi s, todėl atrodo 
tarytum karpytas. Gnaibytinis orn amentas išdėstytas taip pat ant peteli ų 
ar visame paviršiuje. Kart ais pastebima ir nagų ispaudimų. Jie istriži, 
sia uri, pusla nkio formos. Viena šukė puošta giliomis vertika liomis brau
kom iso Kelios tokių puodų šukės rastos ir Kaukų piliakalnyje. Tai savita, 
plačiau nežinoma, tik Užnemunei būdinga keramika. 

Lygaus paviršiaus puodų šukių rasta nedaug (pav. 19:3). Puodai bu
vę labiau ismaugtu kakleliu, smarkiai profiliuotais peteliais. Molyje ma
žiau priemaišų, jis gana ri ebus. Yra ir kelios šukės labai vėlyvų puodų , 
žiestų jau žiedžiamuoju ratu. Iš jų paminėtina keramika, puošta hor izon
taliais l ygia grečiais ivai rios kompozicijos ir gylio grioveliais. 

1 šukė buvo negilios lėkštelės. Panašių rasta Kunigiškių-Pajevonio 
piliakalnyje. Taigi chronologini s Pave i si ninkų keramikos diapazonas la 
bai ilgas: I tūkstantmetis pr. m. e.-II m. e. tūkstantmeči o pirmosios 
pusės pradžia. 
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Norkunų II piliakalnio keramika. Siam piliakalniui būdinga brūkš
niuotoji ir grublėtoj i keramika, kurios rasta piliakalnyje ir gyvem·ietėj e. 
Piliakalnyje aptikta maždaug 130 puodų šukių, gyvenvietėje - apie 20. 
Rasta puodų angų pakraščių ir kitų dalių. Vyravo grublėtoj i keramika . 
Brūkšniuotos iose petelių šukėse išliko pirštų jspaudų ornamentas. Brūkš
niavimas pa stebėtas ir kai kuriose grublėtosios keramikos šukėse. Grublė
tumas gana ryškus. 

Norkūnų I piliakalnio keramika. Jos rasta taip pat piliakalnyje ir gy
venvietėje. Surinkta kur kas daugiau šukių - 1685. Sio piliakalnio kera
mika jvairesnė. Tyrinėjimų ataskaitoje jos sąrašas sudarytas remiantis 
gyliu, kuriame ji aptikta, ir tyrinėtomis vietomis. Cia rasta brūkšniuoto
sios, grub lėtos ios, gludintos ios, lygaus paviršiaus ir žiestosios kerami
kos. Vyravo grublėtoji, kurios nesumaišysi su kitų piliakalnių tokio tipo 
keramika. Gūburėli ai stambūs ir tankūs, aštriais pakraščiais. Grublėto 
paviršiaus puodai dideli, tiesiomis sienelėmis, kiek siaurėjantys dugno 
link. 

Antrą grublėtos ios keramikos grupę sudaro smulkiai grublėto pavir
šiaus šukės. 

Aptikta gana daug brūkšniuotosios ir lygaus paviršiaus keramikos 
šukių. Brūkšniuotoji nesiskiria nuo kitų piliakalnių tokio tipo kerami
kos. Kai kuriose petelių šukėse išlikęs jspaustų duobučių ir gnybių or
namentas. Lygaus paviršiaus puodų pakraščiai kartais ornamentuoti 
gnybiais . Kur kas mažiau rasta glud intosios ir žiestosios keramikos. Pa
staroj i puošta bangelių ornamentu. ' Tyrinėjimų ataskaitos sąraše tėra t 
tokia žiesto puodo šukė (Nr. 157)82. 

Kumelionių ir Meškučių piliakalnių keramika. Kumelionil! pili akalni o 
didžiausią radinių dalj sudaro jvairių puodų šukės, surinktos pylime, 
aikštelėje. griovyje ir gyvenv i e.tėje . Pylime aptikta maždaug 100 puodų 
šukių . aikšte l ėje - apie 166 ir gyvenvietėje - 31. Kelios rastos griovyj e. 

Siam paminklui būdinga brūkšniuotoj i, grublėtoji, gludintoji, lygaus 
pa\' iršiaus ir žiestoji keramika (pav. 25-27). Brūkšniuotosios keramikos 
aptiktos tik 5- 6 šukės. Jos rusvos spalvos ir braižytos negiliais brūkš
niais. Tai anks tyvosios brūkšniuotosios keramikos pavyzdžiai. Grublėtoji 
keramika yra smulkiai grub lėta. Kartais šukės atrodo tik šiurkštoko pa
viršiaus. Būdinga žymė - gnaibyti pakraštėliai. Kai kuriose šukėse pa
stebimos tarsi pirštų braukos, kitose - akučių ar pėdučių ornamentas 
(pav. 25: 26: I ). Vyrauja lygaus paviršiaus keramika. Dauguma šukių 
yra pilkšvo atspalvio. 

Daugiau negu kituose Užnemunės piliakalniuose Kumelionyse rasta 
tamsaus gludinto paviršiaus keramikos. Ji gaminta vietoje. Gyvenvietėj e 
surinkta 31 šukė: 12 - žiestų, 6 - grublėtos ir kitos - lygaus paviršiaus, 
4 žiestos šukės puoštos išilginiais grioveliais, I - spaudu (pav. 26:2; 27) . 
Griovyje rasta juodo gludinto paviršiaus ir grublėtų puodų šukių. Apa 
tiniame horizonte daugiau pasitaikė ankstyvosios, vi ršutiniame - vėly
vosios grublėtosios keramikos (pav. 25; 26). Pastaroji būdinga I tūkstant
mečio viduriui ir antrajai pusei. 

" Daugudis V' o byla Nr. 356, p. 116. 
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Visiškai ana log iška ir gretimo Meškučių piliaka lnio keramika. Vyrau 
.; a grublėtoji. Lygaus paviršiaus šukių rasta mažiau, o žiestos ios kera
mikos nepasitaikė. 

Kunigiškių-Pajevonio piliakalnio keramika. Savita ir įdom i šio pi li a
kalnio bei gyvenvietės keramika. Tarp 5000 rastų š ukių yra da ug ivai
, ių puodų dalių: pakraštėlių, pete li ų, dugnų gabalų ir kt. Aptikta ir pa
,- ienių šukių, ir lizdų. 

Gausiausia ir būdingiausia yra grublėtoj i keramika (pav. 44, 46, 47) . 
Antrą didesnę grupę sudaro lygaus ar gerai išlyginto pavir šiaus kerami
ka . Pasitaikė įdomių pavienių šukių (pav. 49). 

Grublėtąją keramiką pagal grub lė tum ą gali ma susk irstyti i grupe, . 
Viena i tokiai grupei priklausytų archaiška keramika, kurios paviršius tarp 
retų ir didokų gūburėlių yra sue ižėj ęs. Puoda i labai ryškiai, bet neištisai 
grub l ėti, gūburėliai būna ta nkesni ir retesni (pav. 45). Molio masė gana 
prasta , joje yra daug priemaišų, ypač grūsto granito. Molis trapus, pj ū
vyje tamsesnis ir tarsi sluoksniuotas. Puodai turėjo būti dideli, stačio
mis, mažai profiliuotomis sienelėmi s, dažniausiai kibiro formos (pa v. 
46). Angos 30- 40 cm skersmens. Kakl elis trumpas. šiek tiek atsk irtas 
ir atloštas i išorę. Vienų puodų angos pakraštėliai iš viršaus nulygint i, 
k itų - karpyti a rba iš viršaus puošti duobutėmis. P etelių i šp ūtimo li nij a 
ga n a trumpa. 

Grublėtoji sue ižėjus iais tarpais keram ika ypač būdinga Užnemunės 
pi liakalniams ( Pave i si ninkų, Rudam inos, Obelytės ir kt.). Rasta jos ir 
ankstyvojo geležies amžiaus gyvenvietėse drauge su brūkšniuotąja ke
ramika83 . 

Antra šios kera mikos grupė - klasikinė grublėtoji , pažįstama iš dau
gelio Lietuvos archeologinių paminklų". Puodų pavi r šius ištisai gana 
stambiai ir ryškiai grublėtas. Angos pakraštėliai iš v iršaus l ygūs, kiek pa
lenkti į vidų, kartais suapva linti, karpyti ir ornamentuot i. Vienų peteli ai 
profi liuot i lenkta linija , kitų - laužta. Pasitaikė šiek tiek šukių su 
gnaibytiniu orn amentu arba duobutėmis. Gna ibytinis ornamentas puošia 
laužto profilio puodų petelius arba angos pakraštį. 

Trečiai grubl ėtos ios keramikos grupei galima skirti žemais ir retai s 
gūburėliai s puoštus puodus. Tok i ų šuki ų Kunigiškiuose aptikta nedaug. 

Ketvirtai grupei priklauso smu lki a is gūburėli a i s gražinti puodai , pri
menantys keramiką , a rcheologų vadinamą kruopėtąja. Vieno tokio di
džiulio puodo, kurį pavyko atstatyti, šukių lizdas rastas drauge su Ro
mos im perijos Komodo laikų moneta. Kib iro formos puodas turi žem ą , 
kiek įsmaugtą kakle l į ir gnaibytiniu ornamentu puoštą angos pakra štėlį. 

Rasta daug lygaus, neornamentuoto pavi rš iaus puodų šukių. Si ke
ramika nuo grublėt os ios sk iri asi ne tik i šorės apda ila, bet ir kitomis sa
vybėm i s. Lygaus paviršiaus puodai daryti iš ri ebesnio molio su labai 
smulkiomis grūsto granito priemaišomis. P rofilia i tokie pat, kaip ir grub
l ėtosios keramikos, tik pakraštėliai neornamentuot i. Aptikta paprastų 
puodų ir mažų puodelių. net lėkščių-dubenėlių. 

s3 Jablonskytė- Rimantiel1ė R. Ankstyvojo gelež ies amžiaus Lapainios puodžiai.
ILKI. I. 3. V .. 1961. p. 3-15, pav. 7, 8:1- 8. 

" LAA, l. 2, p. 24, žemo 7. 
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Lygaus paYiršiaus puodų šukės nevienodos apdailos ir profilių (pal'. 
49). Rasta šiurkštokų neornamentuotų , truputi palyg intų ir laba i gerai 
išlygintų arba gludintų. iurkštoko paviršiaus puodai yra turėj ę gana 
dideles angas ir i išorę atloštus jos pakraščius bei ismaugtus kaklelius. 
Kita puodu dalis yra tiesiu, i viršų net kiek susiaurintu kaklu, kuris bai
giasi trumpu angos pakraščiu , labai g ražiai atloštu i išorę. Iki blizgesio 
išlygintų puodų molio masė tanki, kaklai trumpi, šiek t iek i vidų susiau
ri nti ir ismaugt i. Tokia keramika paprastai vad inama glud int ąJa. Ji bū
dinga ankstyvaja m metalų laikotarp iui bei pirmiesiems mūsų eros am
žia ms; apti nkama nedaug85 . 

Kunigišk i ų-Pajevonio pili akalnyje pasitaikė ir idomių pavienių puo
dų šukių , rodančių, kad indai buvę puošnu s ir i vairūs . Yra šukių, gražin
tų gana giliais lyg virvutės rašto gr iove li a is, a tsk irtais vienas nuo ki to 
tars i briaunelėmis a r la iptelia is (pav. 47:3). Atit i kmenų nežinome. 2 ne
didelės šu kelės orna mentuotos tankiai ir g il iai irėžtais griovel iai s. su
<omponuotais tarsi bangelių ar eglučių šakel ių orna mentu. Kelios da
bintos gana gil iomis duobutėmis - tarsi tankaus tinklo akutėmis. Pa
minėtinos ir gana retos kiauraraštės šukės (pav. 48). Manoma, kad tai 
buvusių koštuvių dalys. Tokių šukių rasta gyvenvietėje prie Satrij os pi
liakalnio ir Narkūnų Utenio pil iakalnyje. Kaip minėjome, Kunigiškių pi
liaka lnyje pasitaikė ir n edidelių dubenėlio formos indelių (pav. 51 ) bei 
sveikas gražus rus\'as lygaus paviršiaus mini atiūri nis puodeli s - taurelė 
Ipav. 50). 

Rasta keletas grublėtų ir kariu brukšniuotų šuk i ų. Tačiau brūkšniuo
toji kera mika, ka ip ir žiestoji, Kunigiškių-Pajevonio piliakalniui nebūdin
ga . Paviršiuje rastos kelios žiestosios keramikos šukelės, bet atskiro vė 
lyvo kultiirinio sluoks ni o čia nebuvo. Kunigiškių-Pajevonio piliakalnio 
ir gyvenv i etės keramika yra vieno laikotarpio, todė l galėtų būti etalonas 
kitų p ili akalnių pa na šiai keramikai da tuoti. Visa piliakalnio medžiaga 
priklauso I tūkstantmečio pirmajai pusei ir viduriui. 

Varnupių piliakalnio keramika. Ankstyvosios keramikos rasta ir šia
me piliakalnyje. Apskritai čia radinių nedaug. Išt irtame apie 200 k\'. m 
plote ap tiktos vos 86 puodų šukės. Mat turtingas radinių kultūrinis 
sluoksnis slūgso po 4,4-4,6 m storio molio s luoksniu, todėl jo atidengta 
labai nedaug. 

Ankstyvajam laikotarpiui priklauso gna ibytinio ornamento keramika 
(pav. 58). Iš I puodo šukių lizdo pavyko rekonstruoti puodą (pa\·. 56). 
Indas panašus i puodynę, gana a tvi ra anga, žem u ir kiek profiliuotu kak
leliu. Molis riebokas, su sm ulkiai g rusto granito priemaišomis. Puodo 
kakleli s ornamentuotas hori zontaliai s brūkšniais, primenančia i s brūkš 
niuotąją keram iką. P aviršius puoštas gnaibytiniu orn ament u, sud a rančiu 
tarsi atski ras horizontalias ei les. Nustatyti š ios keramikos c hronologiją 
gana sunku. Taip ornamentuotos keramikos ži noma ir iš ankstyvųjų a r
cheologm1Ų pan:~nklų, lr iš I tūkstantmečio vidurio. Panaš ios aptikta 
KV1ecJŲ, Kurma1 c 1Ų,. abu Kretingos raj ., pilkapiuose, Paveisininkų pilia
kalnlO kapu ose, kune datuojami I tūkst antmečio pr. m. e. viduriu ar anl-

&5 Ten pat. p. 2 1. 
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rąja puse, taip pat Rudaminos piliakalnyje, Vilniaus Gedimino pilies kal
ne, gyvenvietėse prie Satrijos ir kituose V-VI a. piliakalnIuose". Var
nupių gnaibytinės keramikos puodų forma, ypač žemas kaklelis . primena 
brūkšniuotus , emenčinės ir Aukštad\'ario piliakalnIŲ puodus, taip pat 
Petrašiūnų, Velikuškių, Vosgėlių, Mielionių, Bogutiškių ir kitų piliakalnių 
gnaibytinio ornamento keramika87. Taigi Varnupių gnaibytinė keramika 
turėtų būti I tūkstantmečio pr. m. e. pabaigos ar I m. e. ttlkstantmečio 
pradžios, nors panašių urnų Suvalkų srityje rasta V-VI a. pilkapiuose 
(Prūdiškėse)8'. Ateityje jos chronologija turės būti patikslinta. 

VarnUpil! piliakalnio viršutiniame kultūriniame sluoksnyje aptikta 
keliolika XI I-XIV a. lygaus paviršiaus ir žiesto puodo šukių, puoštų ho
rizontaliais lygiagrečiais grioveliais (pav. 57; 60:3)89. 

Sudargo :Zydkapių piliakalnio keramika. Palyginti ankstyvos kerami
kos rasta Sudargo 2ydkapių piliakalnyje, darant rytinio pylimo galo sker
sinį pjūvi, jo dugne, arčiau aikštelės pradžios, 2,8-2,9 m gylyje. Nedide· 
liame plotelyje aptikta maždaug 100 grublėto ir lygaus paviršiaus puod ų 
šuk iu. 

G'rublėtoji keramika tokia pat, kaip ir kitų piliakalnių. Savita tik šu
kių spa"·a. Puodams naudotas rusvas pilkšvo atspalvio molis, kurio čia 
daug Nemuno krantų atodangose. Priemaišos - smulkiai grūstas grani
tas. Puodų paviršius nuglaistytas plonu sluoksniu gero riebaus molio ir 
apdrėbtas (pav . 84). 

Pagal paviršiaus apdailą šukes galima suskirstyti i stambiai grublė
tas. su iškiliais retais gūburiais ir su smulkiais gūburėliais. Stambiai 
grubl ėtos šukės yra storesnės, o smulkiai grublėtos primena vadinamąją 
kruopėtąją keramiką . Angos pakraščiai statūs, iš \'iršaus lygūs. 

Rasta apie 30 lygaus paviršiaus keramikos šukių. Sios keramikos 
forma ni ekuo nesiskyrė nuo grublėtosios. Tik viršutinė puodų dalis ir pa
kraščiai - suploninti. Abi keramikos grupės skiriamos mūsų eros pra
džiai90 . 

Rudaminos piliakalnio keramika. Cia rasta ne tik daug ir ivairių 
puodų šukių, bet ir molio tinko gabalų. Daug puodų šukių aptikta pyli
me, aikštelėje, ypač tyrinėtų plotų rytų pakraštyje, griovyje. Iš viso pi 
liakalnyje jų surinkta apie 300. Jos priklausė lipdytai grublėtajai, lyginto 
paviršiaus ir žiestajai gana ivairaus ornamento keramikai (pav. 72:6, 7; 
75-81). Grublėtoji keramika būdinga apatiniam kultūriniam sluoksniui, 
tačiau ji susimaišiusi ir su vėlyvesnių sluoksnių keramika. Bendromis sa
vybėmis ji nesiskiria nuo kitų piliakalnių tokios pat keramikos. Dalis šu, 
kil! yra smulkiai grublėtų, primenančių kruopėtąją keramiką· Kita gana 
archaiškų šukių dalis puošta tankiais ir aukštais gūburėliais, tarp kurių 

. sa ~AB, pav. 180:5. 6; Danilaitė E. Brūkšniuolosios keramikos gyvenvietė vakarų 
L,.tuvo\e.-,\\AO, A, t. 2(17). 1964. p. 23-33. 

87 LAA, t. 2, pav. 3,4: Danilaitė E. Lietuvos brūkšniuoĮosios keramikos ornamen
la5.- MAO. A, t. 1(26), 1968. p. 41-57: t. 1(23), 1968, p. 35-40. 

68 Kaczy,iski M. Nowe cmentarzysko w Prudziszkach pO\\". Suwalki.- Wiadomosci 
archeologiczne. Warszawa, 1961. t. 27, sąs. 1. p. 120-121. pav. 4-5. 

. ,89 Kulikauskas P. Varnupių (Kapsuko raj.) piliakalnis 1971 m. tyrinėjiml! duome· 
mmlS, p. 97-1 16, pav. 6:3: 7,8: 9:1. 2,4. 

90 Kulikauska5 P. Sudargo piliakalniai, p. 105-124: LAA. t. 2, 1\r. 693. 
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paviršius suelzeJ ęs , supleišėjęs. Susidaro ispūdis. kad gūburėliai pavir
š iuje tarsi prilipdyti. Tai aiškūs ankstY\'osios grublėtosios keramikos pa
\'vzdžiai (pav. 75:1, 2, 4; 76) . 
- Pasitaikė šukių, kurių paviršius puoštas retais ir žemais gūburėliais: 

matyti tik atskiros juostelės ir pavieniai gūburėliai (pav. 76: I). 
Didžiausią grupę sudaro vadinamoji klasikinė, arba vėlyvoji, grub

lHoji keramika, kur ios gausu Lietuvos archeologinėje medžiagoje. Ji sto
ra. bet gana gera i degta , tartum sluoksniuota su grūsto akmens prie
maišomis. 

Aptikta ir pavien ių šukių su gnaibytin iu ornamentu, taip pat išilginė· 
mis gnaibvtinio ornamento juoste l ėmis puoštu paviršiumi (75:1, 2, 4) . 
Pasitaikė ir angos pakraštėlio šukių. Cia matyti negilių brūkšnelių or
namentas. Tačiau brūkšniuotoj i keramika Rudaminos piliakalniui nebū 
dinga . 

Dalis lygaus paviršiaus puodų šukių priklauso lyginto paviršiaus ke
ramikai (pa\-. 80). Kelios skiriamos lyginto paviršiaus juosvos spal\-os 
keramikai (pav. 75:3). Ji geros kokybės, ir kituose vienalaikiuose pa
minkluose jos aptinkama nedaug; datuojama pirmaisiais m. e. amžiai~ . 
Neornamentuoto paviršiaus šukių rasta gana daug. Puodai buvo neaukš
tais, mažai profiliuotais kakleliais. Vieni angų pakraščiai iš viršaus ly
gūs, plokšti, kiti - suapvalinti ir kartais ornamentuoti skersiniais ran
teliais. Tokios keramikos aptinkama drauge su grublėtąja. 

Savita Rudaminos piliakalnio žiestoji keramika (pa\-. 77-81). Ją 
ga lima skirti i 3 pagrindines grupes. 

Vieną grupę sudaro puodai, puošti banguotu ornamentu, mažai pro
filiuotais kaklel ia is; ši kera mika arti ma grublėtajai (pav. 78). 

Antrai grupei priklauso puodai, graž inti banguotiniu ornamentu. 
smarkiai profiliuotais kakleliais ir plačiais atloštais angos pakraščiais 
(pav. 77. 79). Jie buvo gausiai ornamentuoti ivairiai kombinuotomis 
nevienodo tankumo kampuotomis angelėmis. Vienos ištęstos ir smailiomis 
v iršlll1ėmis. kitos - susipynusios ar išvingiuotos horizontaliomis eilėmi s . 
Dar kitų kaklelis puoštas plačių palaidų bangelių eilėmis, išdėstytomis 
taip . kad tarp bangelių susidaro tušti tarsi rombiniai ploteliai (pav. 77 
ir kt.). Tai gana savitas Rudaminos banguotinio rašto keramikos bruo
žas. Bangelės nevieno do gylio: vienos irėžtos giliau, kitos - ne taip 
gi li ai. Išimti sudaro šukė . kurios kaklelis ornamentuotas tankių ir siau
rų bangelių eilėmis. Tai labai graži ir reta banguotinio raš to puodo šukė 
(pav. 78:1 , 2). 

Trečią žiestosios keramikos grupę sudaro lygiagrečiais horizontaliais 
grioveliais puošti puodai (pa\-. 79:4: 81 :1-3) . Tai gera rusvos spalvos 
keramika. Puodai labai gerai išdegti, sienelės daug plonesnės negu ban
~uolinlO ornamento puodų . Puodynių kaklelis trumpas, smarkiai profi
hu?tas. Angos pakraštėlis platus ir atloštas. Kaklas, peteliai ar net visa 
vIrsuline dalis ornamentuota labai lygiais grioveliais . Jų vienas kcašte
lis kartai s _gilesn is ir labai gražus. Grioveliai vieni gilesni, kiti -lėkš 
tesn l. Tai budIIlga Lietuvos a rche ologinių paminklų keramika'I 

g i Sadauskaitė-Muleuičieflė I. Lietuvos X-XVI a. kapinynų keramika.- MAO, A, 
t. 2(19). 1965, p. 41-58. 
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Iš retesnių šukių paminėtina pilkšvai juosva ilgoku truputį profiliuo
tu, šiek tiek atloštu kaklu, kuris puoštas tartum mažytėmis pėdutėmis 
(pav. 81:4). Atrodo, kad ornamentuota spaudžiant tuščiavidurį asimet
r;ško pjūvio paukščio kaulą. Prie šukės buvo prilipusių suanglėjusi :Į 
ankštinių javų grūdų. Viena šukė gražinta specialiu keturkampiu tink
lelio rašto spauduku (pav. 72:7). Tai retos mūsų archeologinėje medžia
goje šukės. Panašių žinoma senovės prūsų keramikoje". 

Obelytės piliakalnio keramika. Cia rasta ankstyvosios keramikos. 
Įdomiausios ir ankstyviausios jos aptikta piliakalnio rytų pakraštyje ne
aiškios paskirties kalvelėje (pav. 93). Tarp daugybės sudegusio molio 
tinko ir rąstų pasitaikė brūkšniuotosios bei grublėtosios keramikos (pa,·. 
94. 95, 96)93. Labai savita brūkšniuotoj i (pav. 94:2-4) . Tiesa, jos rasta 
vos kelios šukės, braižytos įvairių krypčių trumpais ir negili ais, bet ryš
I, iais brūkšniais. Molis riebus, į jį primaišyta smulkiai grūsto balkšvo 
akmens. Angos pakraštys žemas, atloštas, iš viršaus gražintas įdubi. 
ma is, todėl atrodo banguotas (pa\". 94:3). Jo v i dinės pusės viršutinė da
lis taip pat brūkšniuota negiliais lygiagrečia is brūkšneliais. Tai savita 
brūkšniuotoj i keramika, kurios pirmą kartą ir aptikta Užnemunės pilia· 
kalniuose. Aukštaitijos brūkšniuotajai keramikai toks angos pakraščio 
ornamentas nebūdingas94 . Pastaruoju melu keramikos panašiai puoštais 
pakraščiais pasitaikė Imbarės, Kretingos raj., piliakalnyje95. Smulkiais 
gnybia is ornamentu otų angos pakraštėlių rasta ir Kaliningrado bei Su
valkų srityje, nors toks angos pakraščio bangavimas buvo pažįstamas jau 
neolite ir labai plačiai'G. Tačiau Obelytės brūkšniuotoj i keramika banguo· 
tu pakraštėliu būdinga tik šiam piliakalniui. Chronologiškai j,) galima 
datuoti m. e. pačia pradžia . Drauge su ja aptikta ir ankstyvo didžiulio 
grub l ėto puodo šukių (pav. 94:1; 95, 96). Puodas buvo aštriabriaunis, 
pakraštė li s suapvalintas ir atloštas (pav. 95, 96). Paviršius s tambi ai 
grub lėtas, gūburėliai aukšti, aštrūs, tarpeliai sueižėję. Vidinė pusė brūkš· 
niuota negiliais ruoželiais. 

Kiek skiriasi Obelytės didžiojo piliakalnio aikštelės keramika, rasta 
bandomojoje perkasoje šiaurės rytų aikštelės kampe arčiau kalvel~s (pav. 
95). Tyrinėtame vos 32 kv. m plotelyje aptikta maždaug 100 puodų <u· 
kių. Vyrauja grublėtoj i keramika, bet yra ir lygaus paviršiaus šukių -
rasta apie 10. Pora šukelių puošta giliais griovelia is, tarsi pirštų rrau· 
kom iso Kelios tokios pasitaikė ir gretimame Kaukų piliakalnyje. 

i2 Kulikauskas P. Panemunių dzūkai..., pav. 2:2; Gaerle W. Urgeschichte Ostpreus
sens, pav. 262:a. 

9J Kulikauskas P. Obelytės, Alytaus raj ., piliakalnis ir jo tyrinėjimų duomenys, 
p. 110-114, pav. 15-17. 

94 Danilaitė E. Lietuvos brūkšniuotos ios keramikos ornamentas.- MAD, A, 1. 1 (261. 
1968. p. 41-57, pav. l. 

95 Daugudis V. Imbarės piliakalnio ir gyvenvietės tyrinėjimai 1969 metais.- AETL. 
V., 1971, p. 32. 

96 rype811'l. C/>. )1. 113 HCTap"H lOrO-BOCTO"lHOH npH6aJlTHKlI B t TblC$ląeJJeTHH H.3.
MaTepn.3Jll>l II IICCJleD;0B3HHH no ~pXeOJIOrHIl CCCP. ,\\.-J1.. Nq 76, c. 369 H .np., pIlC. 41:7; 
Jaskams D., Jaskams J. SudaUJsches Siedlungskomplex aus der sp.Hen Romischen Perio
de und Volkerwanderungszeit in Osowa, Kreis Suwatki.- Ada ... Bialystok, 1966, t. 4, 
p. 109- 150, lenl. vm: 1-3. 
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Grublėtoji piliakalnio keramika priklauso vadinamajai klasikinei grub
lėtajai keramikai, būdingai I tūkstantmečio pradžiai ir viduriui (pav. 97) . 
To paties laikotarpio yra ir kitos čia aptiktos keramikos rūšys. 

I(aukų piliakalnio keramika. Cia rasta per 1500 puodų šukių - lipdy
tų ir žiestų (pav. 126-145). Lipdytoji keramika būdinga apatiniam kul
tūrinio sluoksnio horizontui , nors stratigrafiškai abiejų keramikų atri
boti neimanoma. Galima tik pasakyti, jog apatiniame horizonte vyra\"o 
lipdytoji keramika . 

Pati ankstyviausia yra brūkšniuotoj i keramika (pav. 127:3,4). bet gana 
ankstyvos ir grublėtoj i (pav. 126, 128) bei gnaibytinė (pav. 129). Brūkš
niuotosios Kaukų piliakalnyje aptikta nedaug, ji šiam piliakalniui nebū
dinga. Cia pateko greičiausiai iš gY\'envietės, esančios laukuose i rytus ir 
pietryčius nuo piliakalnio. 

! domūs 3 pylime aptikti deginto molio gabalai, kurių vienas šonas 
nulygintas ir brūkšniuotas tankiais negiliais ruoželiais. 

Daug daugiau grublėtosios keramikos. Jos ra;ta apie 200 š1Jkių - pa
vienių ir lizdų. Si keramika nuo gretimo Obelytės piliakalnio tokios pat 
keramikos skiriasi puodų apdaila, pakraščių užbaigimu ir forma. Tačia u 

ir čia puodai daryti iš gana riebaus molio, kuriame yra nemaža grūsto 
granito. Akmens trupinių gerai matyti ne tik pjūviuose, bet ir paviršiuje 
Tai nebūdinga kitų piliakalnių grublėtajai keramikai. Molis rusvas, gels
vas ar net pilkšvas. Daugelio šukių vidus švarus, bet kai kuriose likęs 
ir išvirų sluoksnis. Puodai buvo gana dideli, truputi profili uoti. Angų 
pakraščiai dažniausiai suapvalinti ir atlošti (pa\-. 126:1,2), bet pasitaiko 
ir įgaubtų. Kartais angos pakraštys iš išorės arba net iš vidaus nuo sie
nelių atskirtas nedidele briaunele. Sukės storos : iki 2 ir daIJgi3u centi
metrų. Sienelių storis svyruoja nuo I iki 1,8 cm. 

Pagal paviršiaus apdailą Kaukų grublėtoji keramika nevienoda . Ga
lima skirti bent 10 ivairių grupių (pav. 126; 128; 130:2). Vieną sudaro 
šukės labai žemais ir platokais, tankiais gūburėliais. Tarpai tarp jų su
pleišėję· Tai viena iš archaiškesnių Užnemunės grublėtosios keramikos 
grup ių. 

Antros grupės šukių paviršius su labai stambiais ir aukštais gūburė
liais, kurie išsklaidyti atskirais nemažais ploteliais. Tarp gūburėlių yra 
tuščil! vietų ar mažesnių gūburėlių. 

Trečios grupės grublėtų šukių gūburėliai pabirę po visą pa\"iršių tar
si didelėmis tinklo akimis. Panaši šukė pažistama iš Migonių piliakalnio. 
Tokios keramikos aptikta ir gretimame Obelytės piliakalnyje. 

Ketvirtai grupei skiriamos šukės, kurių gūburėlių pakraščiai ploni ir 
aštrūs, o gūburėliai tankūs. 

Penktos grupės šukėms būdingi tankūs, bet labai žemi gūburėlia i. 
Puodų paviršius panašus i kori. Tokios šukės daug plonesnės už kitas ; 
jos t ik apie I cm storio. 

Seštos g~upės_ šukės tarp ištisinių .gūburių turi daug smulkių. Papil
domI smulkus guburehal - gana būdmgas Kaukų piliakalnio grublėto
sios keramikos bruožas. 
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Septintai grupei skiriamos šukės su retais. tarsi kruopelės. gūburė
liais. Tušti ploteliai tarp jų kartais yra supleišėję ir pastebimi ruoželiai, 
panašūs i brūkšniuotosios keramikos . . 

Įdomios aštuntos grupės šukės. Jų paviršiuje matomos tarsi pirštų 
br aukos - pagilinimai, tarp kurių susidarę pakraštėliai yra smulkiai 
grublėti. Panašių rasta Paveisininkų ir Rudaminos piliakalniuose. 

Devintos grupės šukių gūburėliai labai žemi, bet tankūs, tarp iškiIes
nių yra daug smulkių. Sios šukės labai panašios i šeštos grupės šukes. 

Pagaliau dešimtai grupei priklauso šukės, kurios nuo kitų ski riasi ne 
\'ien grublėtumu, bet ir spalva. Tai didžiulių puodų susiaurintu ir tru
puti i vidų lenktu kakliuku dalys. Angos pakraštys žemas ir iš viršaus 
plokščias. Paviršius atrodo tarsi nubertas aštriais, tankiais, r\'škiais ir 
smulkiais pasišiaušusiais gūburėliais. 

Kaukų piliakalnio grublėtoj i keramika artima kitų Užnemunės ir Aukš
tait ijos bei Zemaitijos archeologinių paminklų grublėtajai keramikai. 

Į atskirą grupę skiriame šio piliakalnio keramiką, puoštą duobutėrni s 
ir gnybiais (pav. 129). Gnaibytinės ir duobutėmis dabintais pakraščiais 
keramikos Kaukų piliakalnyje gana daug : rasta apie 190 šukių. Gny
hiais arba duobutėmis ornamentuota angos pakraštys, peteliai ir pavir
šiaus dalis. Vienų puodų kakleliai mažai ismaugti, bet ilgoki. kitų - !a
bai trumpi ir daugiau profiliuoti. Yra puodų ir stačiomis kaklo sienelėmis. 
Molio sudėtis tokia pati, kaip ir grublėtosios keramikos - primaišyta 
daug smulkiai grūsto gra nito. Dalis keramikos puošta būdingu gnybių or
namentu. Gnybių pakraštėliai labai aštrūs, duobučių viduryje matyti išil
ginis ruoželis. Kitos šukės išlaikiusios negilių apskri tų duobučiu raštą. 
\-ienų puodų dabinti tik angų pakraščiai, kitų - peteliai, bet yra ir visu 
gnybiais ornamentuotu paviršiumi. 

Kai kurių puodų angos pakraštys puoštas skersiniais siaurais grio
\'elia is tarsi peilio ašmenų ipjovomis. Dar kitų angos pakraštys banguo
tas ar karpytas. Duobutės ivairaus dydžio ir formos, nevienodai kombi
nuotos. Būna apskritų negilių ar gilių, pasitaiko net didokų . 

Kartais gnybiai sudaro tarsi eiles. Taip ornamentuotos šukės yra vie
nos iš gražiausių. 

Atskirą Kaukų piliakalnio keramikos grupę sudaro puodų šukės, ku
rių pa\'iršius puoštas giliomis braukomis ir keturkampi ais pagilinimais 
'pa\'. 13l:l; 132). Tokios keramikos nedaug ir jos žinoma tik iš L'inemu
nės piliakalnių . 

Rastos 2 rankomis lipdytų puodelių žemu ir trumpu, kiek įsmaugtu 
bei atloštu kaklu šukės, gražintos vertikaliais pagilinimais. Angos pa
kraštėlis nuo kaklo sienelių neatskirtas. Pagilinimai ryškūs, olatoki -
apie I cm, rėžti ištisai vienas šalia kito (pav. 132). 

Kaukų piliakalnyje rasta nemaža žiestosios keramikos - daugiau \'ir
šutiniame kultūrinio sluoksnio horizonte (pav. 133-143). Ji riebesnio, 
gana gero molio ir gerai išdegta; ornamentuota ivairiai komp onuotomis 
bangelėmis ir horizontaliais grioveliais. 

Ypač įdomiai komponuotomis bangomis puošti peteliai ir kaklas. Kai 
kurios puodynės gražintos viengubomis, dvigubomis, trigubomis ar net ke-
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iurgubomis bangelėmis, Kelios puodų šukės yra trumpo įsma ugto kaklo 
ir atlošto angos pakraščio, kurie puošti duobutėmis, ir petelių, dab i ntų di
dele reta banga, 

Vieni puodai buvo puošti didelėmis aukštomis ir retomis bangomis, 
kiti - ilgomis aukštomis įstrižomis, Jų viršūnės gana smailios, Dalis šu
kių ornamentuota netaisyklingomis bangelėmis ar retomis giliai įrėžto
mis, Pagrindinius ornamentavimo motyvus matome pav, 135-141. 

Banguotinfo ornamento keramika X-XV a, buvo plačia i paplitusi. 
Kaukų piliakalnio bangelėmis puošta keramika artima Rudaminos pil ia
kal nio tokiai pat keramikai. Ji glaudžiai susi jusi su lygiagrečių horizon
talių cilių arba griovelių juostelėmis ornamentuota keramika, Jos pilia
kalnyje užregistruota apie 560 šukių, 

Visi tokios rūšies puodai žiesti, Molis geras, riebus, su stambaus 
,mėlio ir labai smulkiai grūsto akmens priemaišomis, Puodų angos pa
kraščiai lygūs, platūs. iki 2 cm pločio ir visada atlošti, Dugnai kartais 
į gaubti. Vidus lygus, bet pasitaiko ir gražiai griovėtų, Peteliai gana il
gi, išgaubti. kaklas trumpas, ryškiai profiliuotas, Būdingiausias orna
mentas - žemos tankios bangelės ir grioveliai. Ornamento kompozicij a 
be galo į\-airi, galima priskaičiuoti net keliolika variantų, Ryškiai skiri a
si griovelių komponavimas, jų gylis ir atstumas, Pagrindinius tokios ke
ra mikos pa\'yzdžius matome pa\'. 140, 141. 

Tarp žiestosios keramikos yra ir kelios petelių šukės, puoštos voleIiu, 
kuris savo ruožtu ornamentuotas duobutėmis, įstrižais pagilinimai, ar 
grio\'elių grupėmis. Tokia keramika laikoma vėlyva, būdinga XIV-X\' 
amž iui (pa\', 131:2), 

Vieno puodo dugne įspaustas ženklas iškiliais rėmeliais. Ji s ketur
kamp is. \-iduryje iš priešingų kampų nubra uktos viduryje susikertančios 
linijos, kurios šį ženklą dalija į 4 lygiašonius tr ikampius , 

Dauguma archeologų puodus su ženklintais dugnais laiko puodžių 
amatininkų arba užsakovų savininkų ženklais, Mūsų archeologinėje me
džiagoje jų žinoma iš piliakalnių, laidojimo paminklų , tačiau aptinkama 
nelabai dažnai. Pl ačiau keramiką ženklinta is dugnais yra analizavusi ar
cheologė I. Sadauskaitė-Mulevičienė", Tokių puodų rasta ir tyri nėtuose 
Maišiagalos bei Narkūnų piliakalniuose, 

Atskirą grupę sudaro lygaus, neornamentuoto paviršiaus keram ;ka. 
Jos rasta nemažai, bet dauguma šuk ių - anksčiau aprašytų puodų apa
ti nės dalys. todėl į savarankišką grupę jas skiriame tik są l ygiškai. Iš iš
likusių kaklo dalių su pakraščiais matyti, kad būta ir lygaus paviršiaus 
puodų. Viena tokios šukės dalis baigiasi gražiu plačiu atloštu angos pa
kraščiu, kita, priešingai,- trumpu ir sia uru (pav, 134:1,6) , 

Peteliai proiiliuoti irgi skirtingai, Yra mažiau ir daugiau profiliuotų 
šukių labai trumpu kakleliu , Tai tipiškas S raidės formos puodo kaklelis. 

_ Apie 280 šukių yra plačiais atloštais angos pakraščiais, ma ždaug 
100 - trumpu pakraščiu ir liek pat išlyginto šiurkštaus pa\'iršiaus, 

o· .\luleuilienė I. Puodų ženklai Lietu\'os 1eritorijoje XII-XVI amžiai~.- MAO .. \. 
1. J (32), 1970. p. 135-144, pav. 2; Tos pačios. Lietuvos X-XVI a. kapinynu keramika.-
,\1.'10 .'\, t. 2(19). 1965, p, 41-58, ' , 
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Savitą Kaukų piliakalnio keramikos grupę sudaro puodai, kurių kak
las ornamentuotas ispaustai s ta škai s , o pete liai - l ygiagrečiais horizon
taliais grioveliai s (pav. 136:1 , 3; 143-145) . Taškai ar nedide l ės duobu· 
tės tarsi badytos stambia yla, sukomponuotos gana pakrikai I ar 2- 4 ei· 
lėmis . Kartais duobutės ar taškai būna pasklidę eilėmis arba trikampiais, 
tarp jų - tušti tarpeliai. Grioveliai g ilūs ir tankū s . Tokios šukės juosl·os. 
Angos pakraščiai trumpi, suapvalinti arba net briaunoti, visada at10št i 
Taip orn ament uota keramika kitiems Užnemunės piliakalniams nehūdin
gao Kaukuose rasta ir vien horizontaliai s grioveliais puoštų šukių (pav. 
144: 145:3,4). 

Kaukų piliaka lnyje, kaip ir kituose, aptikt a rečiau pas itaikančių šukių 
(pav. 142). Atskiros keramikos grupės jos nesudaro, bet idomus jų ne
iprastas ornamentas. Pavyzdžiui, būta šukių , puoštų tars i kabliukais ir 
spaudu (pav. 136). kitų nepaprasta i ryškiai profiliuoti peteliai ir kaklas 
ir pan. 

Piliakalnių k. piliakalnio keramika. Tyrinėtame piliakalnyje ir gyveno 
vietėje sur inkta apie 900 puodų šuk i ų. P as tebėtas tam tikras skirtumas 
tarp pili akalnio a ikštelės ir gyvenvietės keramikos: piliakalnyje vyravo 
vėlyvos žiestosios keramikos puodų šukės, o gyvenvietės tyrinėtoje da
Iyje - lip dytoji keramika (pav. 158- 163). Aikštelėje rasta tik I gana 
savita tamsi lygaus paviršia us šukė (pav. 158: 1,2) . taip pat viena kit a 
grublėtosios keramikos šukė (pav. 158:3-5; 160). Viena šukelė bu,'o šiek 
tiek brūkšniuoto paviršiaus. 

Grublėtos ios keramikos surinkta apie 300 šukių. Nuo kitų Lžnemu
nės pil i akalnių keram ikos ji skir iasi tuo, kad lipdyta iš gero sunkaus ir 
ri ebaus molio su ma žai grūsto akmens priemaišų. 

Paviršius vietomis pilkas, o vidus labai gerai iš lygi ntas. Puodų forma 
kaip ir visos gru blėtosios keramikos: kakleliai trumpi. beveik statūs ar 
trumpai profiliuot i, angos pakraščiai atlošti, dažnai ornamentuoti gnai 
bymu - banguoti. Tač iau nev ienodai grublėti. Vienų šukių paviršius 
šiurkštus, drabstytas mažais gūburėliais, panašus i anks ty,'osios kruo
pėtosios keram ikos (pav. 158:3-6; 160; 161:1,2). 

Yra grublėtų šukių sue ižėjusiais tarpa is tarp gūburėli ų, smul kiais , že· 
mais gūburė liais ir laba i stambiais gūburiais. Kai kur i ų gūburė l ių briau
nelės plonos ir aštrios; kiti gūburėliai žemi, reti, tarytum apskritų t inklo 
akių raštas. dar kiti - žemi , paskleisti tarsi j uostelėm is (pav. 160) . 

Grublėtos i os keram ikos puodų angos pakraščiai ne tik banguoti, bet 
kartais puošti dar ir duobutėmis ar si aurais is tri žais ruoželia is (Pa\". 158: 
:2, 3, 5). Visa Piliakalnių k. grublėtoj i keramika turėtų būti I tūkstant
mečio pirmosios pusės ir vidurio. 

Kaip ir kituose piliakalniuose, čia aptikta labai gerai išlyginto pal'ir
šiaus ir lygaus paviršiaus šukių (pav. 161:3, 4). Ta č i au būd ingi ausia -
žiestoji keramika, ornamentuota bangelėmis ir grioveliais (pav. 162, 163). 
Ji iš labai gero, riebaus mol io, gerai išdegta, nestorų sienelių ir ivairių 
profilių, pagal kur iuos ji nesusimaišys nė su viena kitų piliakalnių tokio 
tipo keramika . 

Puodų kak lel iai labai ryškiai ismaugti, tru mpi . Angos pakraščiai ap 
valai ni , plokšti arba nusklembti plokštumėlėmis. P eteliai smarkia i i špūsti. 
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Pi.iakal nių k. keramika tu rtingai ornamentuota. Pagrindinis motv
vas - kampuotos ar ba lenktos bangelės ir lygiagretūs !,l"riovt ijai. Dange
lėmis dažni ausiai puoštas kaklas. Jos komponuotos 1, 2 ar net 3 ei lėmis. 
Peteliai ir kitos dalys puošt a hori zontali ais lygiagrečiais ski rti ngo gylio 
ir pločio įvai riai i š dėstyta i s grioveliais. Daugiau yra šukių, ornamentuo 
tu griovelių eilėmi s su tuščiu tarpeliu . Dali s jų gražinta \-OS matomais, 
negiliais grioveliai s ir siaurais neornamentuotais tarpais, kai kurios pUOš
tos laba i tankiais ir ryškiais grioveliais. Da lis šuk i ų dab in ta gana ryš
kiai įspaustais ski rtingo il gio ir vietomis n utrūkstančiais grio\·e liais. Dar 
yra šuk il! su laba i tankiais, bet negiliais grioveliais. 

Pa ga li au I š u kė tu ri nevi enodo pl očio neornamentuotus tarpus tarp 
gilia i įspaustų griove lių. Vienos grioveliai pad aryti iš \'idaus. 

Atskirą grup ę sudaro horizontaliais griovel iais ir rumbu puošta kera
mika (pav. 162). Tai viena iš gausiausių vėlyvųjų Piliakalnių k. ke,ami
kos grupių. Aptikta maždaug 100 šuki ų . Nuo kitų ši keramika skirias i 
tuo, kad peteliai per p a tį v idurį ar kiek aukščiau ornamentuoti griove
liais aprėmintu rumbu . Tai labai gražūs, gerai išdegti, palyginti plon t) 
sienelių puodai. J ų ornamentas labai į vai rus. Dažnai komponuotas su 
bangelėmis, hor izonta liais grioveliais, skersi ni ais ruoželiais ir panašiai. 
Pasitaikė šukių, kur i ų rumbeIis ornamentuotas dviguba akučių, arba pė
dučių, ei le. 

Rasta ir pav i enių šukių. Viena ned idelė - angos pakraštys_ Jis trum
pas, iš vi ršaus p l okšč i as, kiek pa lenktas į vidų, o iš išorės - su aštria 
trikampe sma rkiai atsikišus ia bFiauna , tar>i rumb~li u. 

Iš gana il go beveik tiesa us, truputį įsmaugto kaklo angl', pakraščio 
šukės matyti, kad pakraštys buvo storas ir sua pva lintas . Kak las puoštas 
2 b angelių eilėmis. Tarp jų yra likęs tu ščia s, be ornamentų tarpas. Vir
š utinė bange lė trumpa ir žema , apatinė labia u ištęsta be i giliai įrėž t a, 
asimetrinė. 

Idomi au ornam entuota š u kė , puoš ta horizontaliais negiliais griove
liais, o rumbei is - įstriža i s t rumpai s pagil inimais (pa\-. 162:2). Virš jų 
yra g ri ovelis, kuris skiria įstrižų tankių įkartų cilę. Gražų rumbelį tur i 
ir š ukės, ištisa i graž intos horizontaliais gr ioveliais: jos ornamentuotos 
gana pl ač i ais įstriža i s pagilinimais (pav. 162:3,4,6). 

Pav ienės š ukės graž intos ir labai negiliai įspaustų nedidelių duobučių 
juosta, ir horizontaliais gr ioveliai s . Tokios keramikos daugiau rasta Kau
kų piliakalnyje. Aptikta gražaus puodelio dugno dalis. Dugllas dailia i 
profili uot as iš šono ir iš apačios; susidarius ios briaunelės ornamentuotos 
eglutės ir skers ini ų įka rtų ra š tais. 

Tyr inėjant rastas žemas puodo dangtelis taip pat profi liuotai s pakraš
čiais, su specialiai pagilintu grioveliu, kad jie įeitų į angos vi dų . Viduryje 
yra tam tikras cilindras - rankenė l ė (pav. 159:17). Dangtelis 12 cm 
skersmens ir apie 0,7 cm s torio. Panašaus dangčio rankenėle ar puodo 
sna pu reikia laikyti ir molinį ci lindrą, kurio platesn iame pakraštyj e yra 
išl ikusi indo s ienelių dalelė . Iš viršaus jis įdubęs, \'idu ryje padaryta ne
didelė , skylė. Cilindras 5,6 cm ilgio, pagrindas 6, 1 cm, viršutinė dalis 
3,6 cm skersmens. Pana š ių kitur nepasitaikė . 
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Gyventojai 

ETNINE PRIKLAUSO.\IYBE 

Apiarus pacIus būdingiausius Užnemunės piliakalnius. kyla kla us i
mas. kas bu\"o seni eji Cžnemunės gyventojai. Suprantama. atsakant i ii. 
nega lima tenkintis vien tyrinėtų piliakalnių radiniais . Svarbu panaudoti 
visus archeologijos . antropologij os. leksikologijos. etnografijos ša ltinius. 
l\ors kai kas istorikų ir kalbininkų jau yra padaryta. bet platesnių studi
jų apie tai nėra. Respublikoje archeologijos problemos kompleksiškai dar 
nenagrinėjamos. Nepretenduodami i galutines išva das. nušviesi me tik šio 
kla usimo isto rij ą ir padarysime kai kurias išvadas. plaukiančias iš dab ar 
tu rimos. ypač tyri nėtų Užnemunės piliakalnių. archeologinės medžiagos. 

Semljų Užnemunės gyventojų etninės istorijos problemomis domima 
,i seniai. Jos susijusios su jotvingių problema. kurią sprendė istorikai. 
kalbi ninkai ir archeologai. Siuo klausimu domėtasi jau XIX a .• bet pla
čiau gdldenti jis pradėtas tik prieš keliolika metų. kai jam spręst i . be 
~itl) šaltinių. panaudota naujai išaiškintų ir tyrinėtų Lenkijos. Suvalkų 
<rities. ir L:žnemunės archeologini ų paminklų medžiaga. 

lki šiol apie jotvingius parašytuose veika lu ose daugiausia nagrir.J ėja
ma jų ki' m ė. kalba, vardo kilmė ir gyventos teritorij os ribos. Yisi tyrinė
tojai laikosi vienos nuomonės. kad jotvingiai neginčijamai yra baltų gen 
čių grupė, o jų kalba. kaip mano kalb ininkai. artimesnė prūsų negu 
lietuvių kalbai'. Kalbiniu požiūriu tokia išvada daroma dėl to. kad joh'in
giai. kaip ir prūsai. išlaikė diftongą ei. I<uris lietuvių kalboje išdr!o į ie. 
Apie jot\"ingių kalbą ir jos reliktus yra rašę žinomi kalbininkai: K. Bū
g2'. J. Gerulis3• J. Otrembskis'. V. Toporovas5• K. O. Falkas· ir l<iti. Pas
taruoju metu \"ertingų jotvingi ų reliktų Užnemunėj e aptiko ir paskelbė 
J Do\"ydaitis. Rinkdamas tautosaką pietų Lietuvoj e. jis pastebėjo idomų 
;ot\"ingi~ pa liktą kalbos faktą. Jam pasisekė užrašyti žodžių ir tekstų. 
kai priebal siai d, t, virsta i g, k pri eš balsius i, e, ė ir dvibalsius ie, ei, 
p\"z. Icl>g): mcgi "medi (miške). gicna (diena). raigės (raidės). gygl'to
jas (gydytojas), kiem (tiem). kikiem (kitiem). skaiski (skai sti). gygo (dy
go). skaugėjo (skaudėjo) ir t. t. Be to. J. Dovydaitis konstata\"o ir kitą jot-

.\\ažoji lietuYiškoji tarybinė enciklopedija.- \" .. 1966, t. I, p. 700. 
~ Būga K. Rinktiniai raštai.- V .. 1961. 1. 3, p. 152- 156; To paties. Jof';ing ių žemės 

'~pių "ardų galūnė da.- Tauta ir žodis. K.. 1923, t. 1. p. 100. 
~ Gerulis G. Zur Sprache der Sudauer-Jatwinger.- Feslschrift Adalbert Bezzenber

ger. Gottingen. 1921. p. 44-51. 
4 OTpe.1I6C1\tlll H. O. 513b1K RTBRrOB.- BonpocbI C.13BHHCKoro H3blK03HaHllH. ~\\., 1961, 

T . .=>, c. 3-8: To paties. Udzial Jačwięg6\\" \v uksztaltowaniu języka polskiego.- Acta ... , 
1~64, t. 1, p. 201-216; Nalepa P. PrzyczYf!ek do znajomo5ci toponomastyki mo\\"y jat
\nęgo\\'.- Acto ... . 1966. t. 3. p. 127-1 33. 

5 TOIIOP08 B. H. 06 o.lHofl C:JlTBJI)KCKOfc~ MH4>o.10re~le B C8R3 H CO CJIaBRHc;.;of{ napan

"'.'''10.- Acto .... 1966. t. 3. p. 143-149. 
6 Folk K. O. KiJka uwag w sprawie osadnictwa poludniowych puszcz po;aėwieskich 

od X\" ~.o X\-II \\".- Rocznik Bialostocki. Bialystok, 196 1. t. I. p. 311-316; To paties. 
Ze studlo\\" nad hydronimią su\\"a lską.- Liber ... , 1968, p. 5.57-573 ir kt. 
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vingių kalbos faktą - s, z, c virtimą i š, ž, č: šuštok (sustok), nežbijok 
(nesibijok), alučio (alucio) ir t. P, • 

Siuos fa ktus J . Dovydaitis pagristai laiko archaiškais. Tai neabejoti
nai jotvingiu kalbos reliktai, kuriems kalbininkai turėtų skirti labai rimtą 
dėmesi. nes 'iki šiol' apie jotvingių kalbą buvo sprendžiama tik iš vieto
vardžių. J. Dovydaičio nuomon i palaiko tokie ižymūs kalbininkai, kaip 
J. Otrembskis, T. Sudnikas ir kiti . 

:\emaža kalbininkų, istorikų ir archeologų yra nagrinėję joh'ingių var, 
do kilmės klausimą ir ivairiai aiškinę žodžio etimologiją. Dar 1882 m. 
E. Svežavskis "Geografijos žodyne" teigė, kad jotvingių vardas esąs ki
lęs iš žodžio "juodasis vėžys" ir iš žodžio "jautis"'. Zinomas kalbininkas, 
literatūros ir kultūros istorikas A. Briukneris j otving i ų vardą kildino iš 
wdž io ,.ietis"'O Pastaruoju metu dėl šio vardo kilmės yra pasisakęs len
ku kalbininkas J. Nalepa savo knygoje "Jotvingiai, vardas ir lokalizaci
;a'", išleistoje 1964 m. Balstogėjell . Remdamasis savo, taip pat žinomo 
,kandinavų baltisto K. O. Falko nuomone, J. Nalepa jotvingių vardą kil
di na iš Juodosios Ančios upės pavadinimo ("Ant-iv-ing-as") 12. Korektū
rų šiuo klausimu padarė ir lenkų istorikas J. Ochmanskis: jis taisė kalbi
ninkus ir siūlė jol\"ingius vadi nti "jatvingiais"I3, 

:\ agrinėdami aiškiai hidroniminės kilmės jotvingių vardą . laikomės 
mllsų kalbininko K. Būgos nuomonės, kad šis vardas kilęs iš Jotvos 
upės pavadinimo". :-.Jedėstant klausimo plačiau, reikia pasakyti, jog isto
riniu požiūriu labai svarbu. kaip jotvingiai vadinti rašytiniuose šaltiniuo
~. Apie tai lietuvit! ir lenkų kalba yra rašęs žinomas lenkų istorikas 
S. Zajončkovskis 15 . Pluoštą žinių ir idomių išvedžiojimų aptinkame J. :--Ja
'epos darbuosei., tačiau plačiausiai jotvingių vardą nagrinėja IeninĮ isto
rikas ir archeologas A. Kaminskis. Jis rūpestingai pateikia beveik visus 
rašytin ius šaltinius bei transkripciją". Siuo ir kitais klausimais idomios 
medžiagos aptinkame ir lenkų kalbininko J. Otrembskio18 bei istoriko 

1 Do .. 'ydaitis J. Priebalsiai d' t' ir g' k' pietų' Lietuvoje.- Kalbotyra, 29(1), V. t 

19-8. p. 103-107: Lingua Posnaniensis.- Poznan, 1959, t. 7. p. 341. 
~ Ten pat. p. 10i. 

Slownik geograficzny Krolestw3 Polskiego i innych krajow slowi.anskich.- War· 
szawa. 1882. t. 3. p. 364. 

]0 Brūckfler A. Starozytna Litv:a.- Warszawa, 1904, p. 24. 
\I Na/epo J. Jaėwięgowie, nazwa i lokalizacja.- Bialystok, 1964, p. 5 ir kt. 
12 Folk K. O. \Vady wigierskie i hucianskie. Studium toponomastyczne.- UppsaIa, 

1941. p. 166-169. 
13 Ocl:manski J. Nazwa Jaėwięgow. - In: Europa-Slowiatiszczyzna: Polska-Nadkitka. 

Pozoan. 1970. p. 197-204. 
]4 Būga K. Rinktiniai raštai, t. 3, p. 154. 
IS Zajączkowski S. Kaip jotvingiai buvo vadinami viduriniais amžiais.- Lietuvos 

praeitis. K., 1940, t. I, sąs. 1, p. 57-76: To palies. O nazwach 1udu Jadiwing6w.- Za
piski Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Toruil, 1953, t. 18, p. 175-195. 

1& Na/epa J. Jačwięgowie, nazwa i 10kalizacja, p. 5 ir kt. 
Ii Kamiriski k. Jaėwiei, terytorium, Judnosc, stosunki gospodarcze i spoleczne (to

liau - Jaėwiez ... ,) .-lodi, 1953, p. 13-36. Išsamesnė bibliografija pateikta leidin~je: Lie
tU\'os archeologija (1940-1967). Bibliografinė rodyklė.- V .. 1970. p. 192-195. 

160t'ębski J. Gramatyka język a litewskiego.- Warszawa, t. 1, 1958: To paties. 
$l3L.1K HTeHrOB. - Bonpocbl C.laBHHCKoro ft3b1K03HaHHH. M., 1961, N'l5. 
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H. Lovmianskio19 darbuose. Rašytiniuose šaltini uose ir istorinėj e litera tū· 
roje aptinkami keturi pagrindiniai vardai: jotvingiai , poleksėnai, sūduviai 
ir dainaviai. NuO' X a. jotvingiai buvo žinomi rusų ir l enkų metraštini n· 
kams. Gana ivairią jų vardo transkripciją (Jatwęgi, Jatwjagi, Jadzwyagy, 
Jadzwingi, Jathwingi) . pateikia S. Zajončkovskis'o, X Kaminskis", J. Na· 
lepa" ir kiti autoriai. 

Rusų šalti niai (Nestoro metraštis, Suzdalės, arba Lavrentijaus, met· 
raštis, Kijevo metraštis ir kiti) jotvingius vadina tik .. Jat\"iagi" ir .. Jat· 
\'iazie" . 

Jotvingių vardas minimas ir lotynų kalba rašytuose ša ltiniuose". Len· 
kų istorinėj e literatūroje nuo J. Dlugošo laikų nusis!O'\'ėjo jotvingi ų 
vardas, tačiau labai ivairiai transkribuotas (Jaėwięg. Jaėwiei, Jad:iwin· 
gi ir pan.)". Skirtingai transkribuoja ii (Jaėwiei , JlIėwięgi, Jaėwięgowie, 
Jaėwingi ir kitaip) ir dabartin iai l enkų tyrinėtojai". 

Lenkijoj e retkarč i a i s varlotas ir terminas .. Poleksiani" - poleksėnai . 
Dėl jo labai maža pasisakyta ir manom a, kad juo vadinta tik Lenkijos 
pasienyje gyvenus i ų jotvi ngių gentis. Kai kurie XV-XVI a. kronikinin· 
~ai (M. Kromeris, M. Belskis, M. Strijkovskis) terminą .. jotvingiai" siejO' 
su Polese (PadlJasia) . Jų sostine dargi J. Dl ugošas laikė Drohi činą26. 

Rašytiniuose šaltiniuO'se aptinkamas ir sūduvių vardas (Sudowia). Ve· 
kiečių kronikose beveik tik jis ir pasitaiko (Sudauer, Suder, Sudi, Su der· 
land!, Sudiant, Sudawerlant ir kitaip), nors tai tikrai baltiškas žedis. 
Pirmasis š i terminą dar II a. pavartojO' Ptolomėjas (161-182 m.), pami· 
nėdamas sūduvius (Sudinos) ir galindus (Galindos) ". Sūduva , sūdu· 
dai - ba ltų ka lbų žodi s, kildinamas iš hidroni mų. Toki vardą kra šte gy. 
\'entojai bus gavę iš Sūduonios upės, pri e Liudvinavo itekančios i Se· 
ŠUpę28. Dėl šio termino ba lti škumo abejonių pa reiškė J . Oehmanskis, 
teigdamas, kad sūduvių va rdu galėjo būti vadinami ne jotvingiai, o viena 
iš venedų genč ių , gyvenusių iki XIIl a . Lietuvos ir Latvijos teritorijeje" . 

Jotving i ų žemė buvo vadinama ir Dainava. Sis vardas apti nkamas va· 
dinamuosiuese MindaugO' dokumentuose, duotuose Livonijos ord inui 

19 towmianski fl. Studja nad począlkami spoleczei1stwa i pailstwa litewskiego.
Wilno, 1931, t. I , p. 62-64 ir kt.; To paties. Pogranicze slowiansko-jaėwieskie.- Ada, 
t. 3, ĮI,' 89-98. 

Zajączkowski S. Kaip jotvingiai buvo vadinami viduriniais amžiais, p. 57-76 
21 Kamiriski A. Jatwiei ... , p. 13-36. 
:!2 Nalepa J. Jacwięgowie, nazwa i lokalizacja, ~. 11, 13 ir kt. 
23 Ten pat, p. 13- 18; Kulikauskienė R. ir Maziulis V. Jolvingiai.- Mokslas ir gFe· 

nimas. 1966, Nr. I. p. 32. 
:!~ ;\\!nėti J. Na lepos, J. Otremb?kio, A. Kami~io ir J. Ochmanskio yeikalai. 

25 ZaJączkowski ~. O nazwach ludu Jadtwing6w. p. 188: Kamirlski A. Jaėwiei .... p. 19; 
Nalepa J. Polekszame (Pollexian i) - plemię Jaėwięskie u p6lnocno-wschodnich granic 
Polski.- Rocznik Bialostocki , 1967, t. 7, p. 7-33. 

" D/ugossii J. Historiae Polonicae libri Xl!, t. 1.- Cracoyiae, 1873, p. 496 (1112 m.); 
Gens autem Jathwingorum ... cuius et metropolis era t arx et ci\"itas Drohiczin. 

27 Lietuvos TSR istorijos šaJtiniai.- V., 1955, t. 1, p. 19. 
28 Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedij a, t. 1, p. 700: Saoukynas B. Dėl M. Rud· 

nicki6 Galindas, Priegliaus ir Sūduvos etimologijos a i šk inimų.- Lietuviu kalbotyros klau-
simai. V., 1963, t. 6, p. 323-325. . 

29 0chmarlski J. Nazwa Jaėwięg6w, p. 199; To paties. \Veneckie początk i Litwy.
.:leta ... , t. 3, p. 151- 159. 

92 

I! 
s i 
Je 
n, 
j i 
ki 
lt: 
Vi 
v; 
kl 

te 
tu 
o 

gc 
ki 
de 
n, 

tų 
gc 
m 
X 
til 
ž) 
g i 
la 
m 
iš 
S, 
tą 
ša 

nE 

n) 
at 
p~ 

te 
v, 
kl 
m 
ki 



1253-1261 m.; dėl dokumentų autentiškumo i storikų nuomonės skiria
si. 1259 m. Mindaugas atidavęs ordinui DaInavą, kurią kai kas vadina 
Jotvingija (Denowe tota, quam etiam guidam Jetwensen vocant. .. )30 Dai
navos termino baltiškurnu niekas neabejoja, tačiau dėl teritorijos, kuriai 
j is galėtų būti taikomas, taip pat esama įvairių nuomonių31. J. Ochmans
kis abejoja, ar juo galėjo būti vadinama visa Jotvingija . P asak jo, kraš
tui gali būti taikomas tam tikras pavadinimas tik tuomet, kai jį žino ir 
yartoja kaimyniniai kraštai". Pastaruoju metu linkstama terminus "jot
vingiai" ir "sūduviai" sutapatinti, teigiant, jog pirmąjį vartojo rusų ir len
kų metraštininkai, o antrąjį - vokieč i ų kronikininkai. 

Siuos dalykus mokslininkai turėtų dar kartą panagrinėti ir naujai in
terpretuoti. Tam, be abejo, reikėtų naujų lingvistinių studijų. Veikiausiai 
turėtume sutikti, kad ilgą laiką vienu vardu jotvingiai nebuvo vadinami, 
o minėti keturi vardai turėtų reikšti 4 skirtingas sriti s. 

Pastaruoju metu vyrauja nuomonė, kad jotvingius sudarė 4 giminin
gos gentys. Sešupės aukštupio baseine gyveno sūduviai, kurių vardas 
kildinamas iš Sūduonios (kair. Sešupės intakas) upės pavadinimo. Juo
dosios Ančios baseine gyveno jotvingiai, nuo jų į pietvakarius - poleksė
na i, o į rytus - dainaviai33_ 

Dėl jotvingių \"ardo kilmės nesutarimų mažiau negu dėl gyventų plo
tų ribų. Mūsų tautos giminaičiai jotvingiai ir sūduviai, sudarę atskirą 
genčių junginį ar genčių sąjungą, pirmaisiais m. e. amžiais ir ypač pir
mojo tūkstantmečio viduryje jau buvo pasiekę aukštą raidos laipsnį. 
XlII a . pabaigoje juos nukariavo ir išnaikino Kryžiuočių ordinas. Iš rašy
t inių šaltinių žinoma, jog jotvingiai buvo karinga gentis, rengUSi karo 
žygius į rusų ir lenkų žemes ir susilaukusi nemažai kontražygių. Jotvin
gių gyventa turtingai, per karo žygius jie paimdavo daug gyvulių ir be
l aisv ių, jų klėtys buvusios pilnos grūdų. Kryžiuočių ordinas žiauriausio
mis priemonėmis palaužė jotvingių atkaklų priešinimąsi. Dalį gyventojų 
i šžudė, o didelę dalį prievarta iškėlė į Prū sijos gilumą ir apgyvendino 
Sambijos srityje. Paskutinis jotvingių vadas Skurda 1283 m. paliko kraš
tą ir persikėlė į dešinįjį Nemuno krantą - Lietuvą. Nuo to laiko rašytiniai 
šaltin iai, išskyrus vardą, jų beveik nemini. 

Laikas bėgo, istorija užmiršo jotvingius ir ilgai nieko nebuvo žinoma 
nei apie jų kultūrą, nei apie buitį. Tik dabar pradedama domėt i s šia iš
nykusia tauta. Cia į pagalbą atėjo archeologija. Archeologo kastuvas jau 
atkasė daug jotvingių kapLĮ, pilių ir sodybviečių. Apie jų archeologinius 
pa minklus nemaža rašyta lenkų ir lietuvių, taip pat rusų bei vokiečių li
teratūroje . Ypač daug medžiagos davė lenkų archeologų tyrinėjimai Su
valkų srityje, mūsų archeologų - Užnemunėje, baltarusių - jiems pri
klausančioje teritorijoje. Galima drąsiai tvirtinti, kad šiandien jotvingių 
materialinė kultūra gaila gerai pažįstama, bet dar yra daug ir neišaiš
kintų klausimų. 

30 Kamiriski A. Jacwiež ...• p. 32-36. 
3] Ten pat. 
32 Ochmariski J. Nazwa Jacwięg6w, p. 199. 
33 Lietuviškoji tarybinė encikJopedija.- V., 1979, t. 5, p. 80. 
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Vienas iš jų - jotvingių gyventos teritorijos ribos. Dauguma tyrinėtoj ų 
tvirtina, jog pietuose jotvingių sodybos siekė Nare\'o ir Bugo upes, ry
tuose - Drohiči no, Bresto, Lydos ir Minsko apyl inkes, vakaruose - na a · 
ruvių ir prūsų galindų žemes, o šiaurėje - lietuvių. Kai kurie metraštin in
kai nurodo, kad dar 1264 m. jotvingių gyvent a Polesėje34 . Lenkų istori
kas H. Lo\"mianskis net yra apskaičiavęs jotvingių teritoriją, kuri, pasak 
jo, buvo užėmusi apie IDD 000 kv. km. Pabrėždamas, jog pietuose jotvin
gių gyventa tarp Bebro ir Narevo, H. Lovmianskis teigia. kad pastovios 
ribos tarp jotvingių ir slavų nebuvo ir kad juos skyrusios ribos ilgainiui 
kito'"' Didesnių diskusijų dėl jotvingių pietinių ir rytinių ribų nekeliama : 
jos iškilo dėl šiaurinių. Dauguma tyrinėtojų, taip pat ir H. Lovmianskis 
bei A. Kaminskis, jotvingių sūduvių šiaurine ri ba laikė :\emuno žemupį' 
taigi visą Užnemunę priskyrė jotvingiams sūduviams'6. 

Pastaruoju metu šiaurines jotvingių ribas plačiau nagrinėjo taryb'
niai archeologai V. Sedovas ir A. Tauta\"ičius. Remdamasis ling\'istikos 
ir archeologijos duomenimis, V. Sedovas jotvingių teritorijos šiaurinę 
ribą nukelia daug toliau i Lietuvos šiaurės rytus ir priskiria jiems Ne
muno bei :\Jeries tarpupi31. Remdamasis kalbininkais I<. Būga, J. Geruliu , 
J. Otrembskiu ir V. Toporovu, teritoriją, kurioje yra hidronimų su galūne 
-da (Grada , Grūda, Uvėda, Sakalda, Gaselda ir pan.), jis skiria jotvin
giams. Siai teritorijai priklauso ir pilkapiai su akmenų statiniais (akme
nų vainikais. apkrautais sampilais ir pan.). Jų V. Sedovas pateikia iš 135 
vietovių'·. Tyrinėti pilkapynai datuojami I-XIII amžiumi. Tokio laido
jimo papročio liek'anų ieškoma ir vėlesniais laikais. Sioje teritorijoje dar 
ir XV II a. būta papročio kapo vietą žymėti akmenimis. Atrodo, V. Sedo
\'0 straipsnis yra gerai argumentuotas ir itikinantis, tačiau su jo teiginiai s 
nesutinka mūsų archeologas A. Tautavičius: jis šiaurinę jotvingių rib ą 
nukelia daug toliau i pietus39. A. Tautavičius, kaip ir V. Sedovas, savo 
teiginius remia kalbos ir archeologijos duomenimis. Tik neigia hidronimų 
su galūne -da .. jotvingiškumą", motyvuodamas tuo, kad tokie hidronima i 
yra paplitę visoje Lietuvoje·o. A. Tautavičius teritoriją , kur hidronimai bai
giasi žodžiu upė, skiria lietuviams ir daro išvadą, kad jotvingiams gal i 
priklausyti tik teritorija i pietus nuo Vi štyčio-2uvinto-Alytaus linijOS" . 
Nueinama dar toliau : A. Tautavičius neigia ir jotvingiškus etnonimini us 
toponimus, tvirtindamas, kad jie atsi rado vėliau negu XIII amžiuje". 
Ginda mas Užnemunės .. lietuviškumą" , A. Tautavičiu s paneigia ir V. Se-

34 Būga K. Rinktiniai raštai, t. 3, p. 153. 
35 Lowmianski H. Pogranicze slowiansko-jaėwieskie.- Ada ... , 1. 3, p. 89-98. 
36 Lowmianski H. Studja nad początkami spoleczenstwa i paiislwa litewskiego, t. I. 

p. 68-69: 1932, t. 2. p. 39-44: Kamitiski A. JaČwiei ... , p. 60-62 ir kt. 
37 Cea08 B. B. KypraHbI flTBl'lrOB. - CA t 1964. N~ 4, c. 38-40, puc. 1 J. 
38 Ten pat. 
39 TauĮavičius A. Lietuvių ir jotvingių Eenčių gyventojų plotų ribų klausimu.- MAO 

A, t. 2(21) . 1966, p. 161-180; To paties. llOnOJIHlITeJJbHble 33MeŲ3HHf{ no BO"focy o rpa· 
HHuax MeiKD.Y HTBHiKCKHMII Ii JlHTOBCKII:\UI n.leMeHaMII,- MAD, A, t. 1(26. 1968, p, 
187-190. 

40 Tauta vilius A, Lietuvių ir jotvingių genčių gy\'enĮų plotų ribų klausimu, p, 16-1, 
pa\', 2, 
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dovo archeologinius duomenis. Pilkapių su akmenų sampilais jis nelaiko 
jotvingiškais, bet skiria juos lietuviams, argumentuodamas tai ne tik pil
kapių statybos elementais, bet ir juose randamomis ikapėmis". 

Su \"isos Užnemunės priskyrimu jotvingiams nesutiko ir prof. J. Ziugž
da , recenzuodamas V. Pašutos knygą .. Lietuvos valstybės susidarymas"" 
Taigi iki šiol senųjų Užnemunės gyventojų etninės priklausomybės tu
rime 3 pagrindines teorijas: senąją, pagal kurią visa Užnemunė priski
riama jot\"ingiarns, V. Sedovo teoriją, pagal kurią jotvingiai gyveno ir i':e
muno bei Neries tarpupyje, ir naują - A. Tautavičiaus ir J. Ziugzdos teo
riją, pagal kurią jotvingi ams priklauso tik pietinė Užnemunės dalis. 
Klausim o referavimą tuo būtų galima baigti, jei ne aplinkybė . kad ne, 
V. Se dovas, nei A. Tautavi čius , remdamiesi vienais ar kitais faktais, ne
panaudojo visų argumentų ir paskubėjo padaryti išvadas . Tai rodo ir to 
lesnė j ų diskusija'", taip pat nuomonė kai kurių kalbininkų, nurodž iusių , 
jog abiejų autorių kalbiniai argumentai netikslūs ar net kla idingi". 
A. Van agas teigia. kad hidroniminių formantų, kurie gal ėjo būti būdingi 
tik vienos kurios baltų genties hidronimijai , apskritai yra labai nedaug 
Lietuvoj e gyvenančių genčių va rdynas turėjo daugiau panašumų negu 
skirtumų. Tik hidronimai su kirčiuota galūne -us galėjo būti ypač būdin
gi jotvingiams. A. Vanagas neatmeta ir K. Būgos teiginio, kad hidroni
mai su sufiksais -ingė, -ingis yra būdingi jotvingiams. Galiausiai A. Va
nagas nurodo, kad ir V. Sedo\"o, ir A. Tautavičiaus lingvistiniai argumen
tai netvirti ir negali būti jotvingių ir lietuvių genčių ribų nustatymo mo
tyvas"-

Net\"irtos abiejų autorių ir archeologinės pozicijos. V. Sedo\'as savo 
pažiūroms paremti neigia ikapes, o A. Tautavičius sa\'o argumentus 
grindžia jomis. Tačiau etninėms problemoms spręsti jie nepanaudoj o ty
rinėtų Užnemunės piliakalnių duomenų. Abu nutyli šią medžiagą, tarsi 
jos visai nebūtų. Bet, nagrinėjant etnogenezės ir etni nės istorijos klausi
mus, būtina naudotis visais šaltiniais, remtis ir pagalbiniais mokslais. Ki
tas dalykas, ar tų šaltiniLĮ jau pakanka klausimui spręsti. Objektyvumo 
dėlei galima pasakyti, kad tokiLĮ duomenų toli gražu dar negana. Ci a 
sva rbu ži noti, koks buvo gyvenamojo būsto tipas, keramika ir kita. Kol 
kas archeologijos mokslas, archeologai nepajėgia duoti galutin io atsaky
mo i minėtus klausimus. Todėl kiekviena teorija, kiekvienas teiginys yra 
idomus. \-e rtingas, ir tyrinėtojai neturėtų jo ignoruoti . 

Siuo atveju piliakalnių duomenys gali labai daug ką padėti nušv ies
ti. Tyrinėjim ai parodė, kad Užnemunėje piliakalniai atsirado jau mūsų 
eros pradžioje ir egzistavo iki XV amžiaus . Sprendžiant Užnemunės gy
ventoj,! etninės priklausomybės problemą, nereikia išleist i iš ak i ų il go 

.. Ten pat, p. 166-180. 
44 )l(lOz",aa 10. II. PeueH3HR Ha pa60TY B. T. naWYTo.-I1CToPIIR ccep. 1960, J\<) ;::, 

c. 185. 
" eeaa. B. B. 5!TBHlKcKlle ApeSHaCT" S J1"Tse.- MAD, A. t. I (26), 1968, p. 17i-

185; TaYTa8wl.loc A . .llonOJlHHTeJlbHble 3aMeq3HtHt no Bonpocy o rpaHHuax MeJK.l ~: RTB~DK
CKUMH II JlHTOBCKHMH nJleMeH3MH. C. 187-190. 

~8 BaHazac A. K Bonpocy o 111l3JIeKTHo(r llHq,cpepeHl,{H3UHH 6aJ1TOB, 06HT31011UIX Ha Tep
PHTopHII JIIITSbI (no n.aHHblM rH.llpOItHMIIKlI). - MAO, A, t. I (26) , 1968. p. 1-13-155 

~7 Ten pat. 
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piliakalnių naudojimo. Visiškai galima sutikti su tei~ini u, kad I tūkstant
mečio pirmojoje pusėje randama daugIau baltų gentims bendrų elementų 
negu jas skiriančių. Matyt, nedIdeli kalbos lr etnografijos skirtumaI pra
dėjo rastis jau I tūkstantmetyje pr. m. erą. Jie labiau išryškėjo t ik 1-
IVa., kai Lietuvos teritorijoje jau buvo galima nustatyti skirtingas ar
cheologines kultūras, kurios sietinos su rašytiniuose šaltiniuose min imo
mis tose teritorijose gyvenusiomis gentimis". 

Kokia yra iki šiol mums žinoma piliakalnių tyrinėjimų medžiaga 1 Jo
kios abejonės, kad pirmiausia ji baltiška, tačiau galima įžiūrėti ir kai 
kurių vien Užnemunei būdingų bruožų . Užnemunės piliakalniuose ir VI
soje Užnemunėje jau I tūkstantmetyje pr. m. e. buvo paplitusi Paveisi
ninkų piliakalnio tipo brūkšniuotoj i ir Varnupių piliakalnio tipo gnaiby
t inė keramika. Pirmaisiais amžiais naudota gana įvairi kera mi ka. gerai 
pažįstama iš Paveisininkų gyvenvietės prie piliakalnio ir iš Kunigiškių
Pajevonio, Obelytės, Kaukų, taip pat iš kitų tyrinėtų piliakalnių (Norkū
nų, Bačkininkėlių, Kumelionių, Ziegždrių). Tai brūkšniuotoj i ir ankstyvo
j i grublėtoj i, lygi juodos spalvos, tarsi sue i žėjusiu paviršiumi, gnai byti
niais ornamentais puošta keramika. 

Antrajai I t ūkstantm ečio pusei būdinga grublėtoj i ir lygaus pa vir
š iaus rusva keramika , aptikta Kaukų, Piliakalnių k. ir Rudaminos pilia
kalniuose bei gyvenvietėse. Užnemunės grublėtoji keramika yra savita, 
ypač charakteringas jos bruožas - pakraštėlio išlankstymas, atskirų plo
t e lių brūkšniavimas, grub lėtumas, sueižėjęs pav iršius. 

Salia chronologinių skirtumų yra ir teritorinių. Užnemunės pili akal
niai, apskritai bendro baltiško pobūdžio, turi, kaip sakyta, ir sk i rtybių. 
Jos ypač išryškėja. lyginant pavienių piliakalnių ke ramiką, kai kuriuos 
dirbinius, architektūros detales ir t. t. Atskirų Užnemunės dalių archeo
loginiai savitum ai gali būti įv airiai interprc!uojami. Suprantama, č i a tu
rėjo reikšmės tarpusavio ryšiai ir santykiai, mainai ir prekyba. Antra ver
lUS, galima įžiūrėti ir skirtingų etninio pobūdžio elementų. Antai Ruda
minos, Kumelionių , Paveisininkų pi li akalnių medžiaga yra labai panaši 
į Suvalkų srities archeologinę medžiagą, o Kunigiškių-Pajevonio pilia
kalnio radiniai panašesn i į sambų ar notangų archeologi nius radinius 
(tai plačiau nurodyta aptariant Kunigiškių-Pajevonio piliakalnio radi
nius). Obelytės ir Kaukų, Norkfmų, Bačkininkėlių, Ziegždrių bei ki t ų pi
liakalnių medžiaga labai artima Aukštaitijos piliakalnių medžiagai. Su
sidarant valstybei, jungėsi daugelis giminingų žemių bei genčių, 
kurios vėliau virto vien geografiniu terminu ar visai išnyko. Jotvingiai, 
matyt, buvo toli pažengę ir nedaug trūko, kad būtų sukūrę savo valstybę 
bei susiformavę į atskirą tautą . Tokia i valstybei ir būtl! pirmiausia pri
klausiusios tos teritorijos ar gentys, kurių vardus išlaikė rašytinia i šal
tinia i (jotvingiai, pOleksėnai, sūd uvia i, dainaviai) . 

Užnemunės apgyvendinimas - labai svarbi istorinė prob lema. glau
džiai susijusi ir su etnine istor ija . Tačiau čia turima galvoje istoriografijoje 

.8 LAB. p. 158-250: Moopa X. A. O .npeslleii TepplITopUII pacceJJeHIHf 6aJlTlllk"II:'( 
n.leMeH, - CA. ,\t , 1958, N2 2, c. 23; PU~laHTeHe P. O .J.pesueiuuHx KYJlbTYPHblX 06JlaCTHX 
na TeppUTop"H JlItT8bl. - COBeTcKaH 3THorpa<Į>IfH. M., 1955. N2 3, c. 3- 19 ir kt. Zr. 
Lietuvos TSR archeologija. Bibliografinė rodyklė, p. 183- 209, Nr. 2171 - 2445. 
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Norkūnai, Prienų raj. 

.1. Piliakalnio prie Skardupio bendras vaizdas 1964 m. 

2. Pylimo ir jo pap~ės pjūvis 

I-veleno 
2 -juoda žeme su akm~l1Im/j 
3-pilha ieme 
4·J'l/esiQI oi/ka ieme 
5 - moli5 
6 - ŽVlJfID 
7 -Smel/.5 
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3 . Piliakalnio ir gyvenvietės tyrinetų vietų planas 

4 . Piliakalnio ir gyvenvietės prie Mikasos tyrinetų vietų !'las 

Į - {MrkQ.1(J, 

'l -P~"OI 
j - velina 
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f - ty r iniTrlS VI~TrlJ 
Z -pieva 
.3 - ariama dirva 
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. Gyvenvietės prie Skardupio židinyS 
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6. Gyvenvietės prie Skardupio dirbiniai : 1 - gelet. dalgis,2 - gelet. kaltas, 3, 4 - moliniai cilindrin iai 
verpstukai 



Paveisininkai, Lazdijų raj. 

1.-8eAdras piliakalnio vaizdas ~ pietų 

8 . Tyrinėjama aikhel ė 



9 . Tyrinėjimų bendras vaizdas 

10. Aik~telėje aptiktų degintinių kapų bendras vaizdas 



11 . .KTŪ$ninis degintinis kapas 

12. Akmenimis apkrautas degintinis kapas 

13. Gyvenvietės prie piliakalnio tyrinėto ploto Nr . 1 bendras vaizdas 



14. Degintinie kapo Nr. 21 urna 

15. Degintinio kapo Nr. 3 urnos dal is 

16. Degintinio kapo Nr . 20 urna 

17 . Degintinio kapo Nr. 13 urna 

18. Degintinių -kaptt-+ir . '2 

ir Nr. 5 urnos 



19. Gyvenvietės prie piliakalnio kerami ka 

5 

20. Grublėtoji keramika 

J 

21. Gnaibytinė keramika 



Kumelionys, Kap~ko raj. 

22. Piliakalnio bendras vaizdas 

23. Pylimo pjūvis. I-Va. kultūriniai sluoksniai 
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25. Grublėtoji keramika 
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~. Grublėtosios -keramikos Sukė .. ornamentueta spauduku, ir žiestosios keramikos $ukė , puoSta hori. 
zontaliais grioveliais ir rombiniu spaudu ku 

27 . Žiestų puodų Sukės, puoStos horizontaliais grioveliais 



Kunigi~kiai-Paievonys, Vilkavi~kio raj. 

28. Piliakalnio bendras vaizdas iš rytų 1963 m . 

29. Tyrinėtų vietų planas 



30. Tiriamo ploto Nr. 6 bendras vaizdas 

31 . Akmenimis apdėtos stulpavietės. P1. Nr. 6 

32. Akmenimis apdėta stulpavietė. PI. Nr. 6 33 
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33. Akmenų grindiniai. PI . Nr. 2 
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34. Stulpavietės ir akmenų grindinys . PI . Nr . 2 
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E!II-~~ ~-"Į~ O-smėli,) imi-molis [:1}-žvųrl1$ m:2I-akmenys lIll-degėsiai r!!l -stulpai .;...._ .... 

35, Akmenų grindiniai , stulpavietės ir židiniai. PI, Nr, 6 

36 , Pylimo vakarų pusės skersinis pjūvis 
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37 . Pylimo išorės Įtvirtinimai. PI. Nr . 5 

100- 14-()cm 

H f:20 
(jylis 80- 'tJOcm 

~ - juoda žemė 

CJ-smėlis 

~-akmem; 

~- degėJiaj 

!]Įl- rqstrJ., 



38. Pylimo papėdėŠ sudegę sie· 
nos rąstai 

39. tidinys. PI. Nr. 2 

40. 1 - talv . jvija su kabueiais, 
2 - talv . segė lenkta kojele , 
3 - gele~ . strėlės antgalis , 4 
gele! . smeigtukas 

o 2" 'f 5cm 
! 
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o 2 Jcm 
, ----''-----'-, -----', ="" 41 . 1 - gelež. yla, 2,3 - žalv. seg~s lenkta kojele, 4 - akm. galąstuvas, 5, 6 - žalv. įvijiniai žiedai 

42 : Moliniai dvigubo nupjauta kūgio verpstu kai 

43. Moliniai įvairių formų verpstukai 



2 

5 

44. Grublėto puodo šukė su gnaibytiniu ornamentu 

45 . Grublėtoji ir gnaibytinė keramika 



~-:----_-:-=.:: _----=:::::. ...... , 

2 

46. Grubl,;tas puodas 

47 . Įvairi grublėtoj i keramika 

48 . Aky toji arba ažūrinė keramika 



49. lygaus pavir~iaus keramika 

50. Miniatiūrinė keramika 

51. lėkštelė 



Varnupiai, Kapsuko raj. 

52. Akmuo su pasaga ir piliakalnis iš pietų 

53. Tyrinėtos aii<štelės bendras vaizdas 



liil -vel~na 
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l!!!!l - anlJ/IĮS 

1';'l1- geležmės 
\.:.:.I gargales 

~ -tamsižemi 

~ -židiniai 

54. Tyrinėtų plotų pjū\l!s 

55. Tyrinėto ploto planas 



56. Rekonstruotas gnaibytinis puodas 

57. Lygaus pavir§iaus keramika 

58. Gnaibytinė keramika 

59. Lygiagrečiais grioveliais pu~ta kera
mika 

60. " 2 - titnaginės skeltės , 3 - lygaus 
pavir~iaus puodo ~ukė 
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Rudamina, Lazdijų raj. 
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61. Piliakalnio bendras vaizdas i~ rytų 

62 . P;liakalnio planas 

63 . Tyrinėtos aik~telės bendras vaizdas 

64. Pylimo pjūvio bendras vaizdas 
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IZI-molis 
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5 

f f~~~~~~~Jt--~5~--i6----17----i8----i9----fm~--rff----r~~--t.f~--~/r*--~~--i-

f1Z:J -pilka žuni 
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65. Pylimo Siaurės sienos pjūvis 

66. Pylimo rytų sienos pjūvis 
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67 . Pirmo pylimo statybos liekanos 

68. Antro pylimo statybos liekanos 
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~-supu.~ rcpfai ~ -sudegę rqstailQ!!j-akmenfĮS 

69. Trečio pylimo statybos liekanos 

70. Pagrindiniai pylimo sluoi:sniai 

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



Aik5telts plotas 1,.O-50cm gljlljje 
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71 . Aikštelės tyrinėtos vietos planas 

72. Piliakalnio metalo dirbiniai ir 
keramika 

o 2 ;, If 5cm . 

• 5 

Mf :ft.O 

7 



i t 

73.1 -kabutis,2 -sagtis,3 - karoliai,4 -liedai 
74. Sparninės strėlės 

75. Puodų Sukės : 1,2,4 - gnaibytinės, 3 -lygaus paviršiaus 

J 

7E 
Ji 

7E 
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76. Grublėtoji keramika 

77. Rekonstruotas banguotinio ra~to puodas 

78. Banguotinio ra~to keramika 



o 2 J I;. 5cm , 

79. PaĮJ'indinių ornamentŲ puodų tukės 

80. Lygaus pavirtiaus keramik'a 

81 . Puodų Suka: 1-3 -lygiagrečiais grioveliais, 4 - gnaibyta briauna 



Sudargas-Grinaičiai, Sakių rai_ 

~_ty'rinėtoj 
~ vIetos 

82. Žydkapių piliakalnio bendras vaizdas i~ rytų 
83. Piliakalnio planas 

84. Grublėtas puodas 

rr!7Hcm 



GJ -rieb~molis 
E:J -pilkas smelis 

@,'1! - molis !>II $meliu 

~ -pilkas ,mėlis SU onglIUkais 

~ - pilkas smelts SU deges;als 

llIB -Juodžemis 

m - degtas molis 

I]§ - šviesus sm!Iis 

r&il -velėna 
(§2] -kaulas 

fijj - velėna su Šlaku 

I!!l -šukės 
III -kalkėta žemė 

85. Piliakalnio pylimo rytinio galo pjūvia i 

86. Baillakainio bendras vaizdas i! pietų 

o 2m 
''--_~_-'' 

• F Siaurinis pjūvis 

E c 
Akmt'!u..qrindjnio detale IŠ 
§,aurmes puses 



87. Bendras kasinėjimų vaizdas; 
nuimama velėna 

88. Pylimo pietinės sienos pjūvis 

89. Balnakalnio sudegusios gy 
nybinės sienos liekanos 
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90. Balnakalnio gynybinės sienos planas 

91 . Akm. skliutas 

92 . Gelet . ietigalis 

Pylimo išilginiai pjūviai 

I 

15 

_sudeg 
rąstai 

o I 2 J " Scm 
, , , ! • , 
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Obelytė,Alytaus raj. 

93. Piliakalnio rytų pakra~čio kalvelės bendras vaizdas i~ vakarų 

94. Rytų pakra~čio kalvelės keramika : 1 - grublėtoji, 2~ - brūk~niuotoji 

95. Rytų pakr$čio kalvelės grublėto puodo dalis 



o 2 J ft. 5cm 
! ! 

2 

96. Rytų pakraSčio kalvelės grublėto puodo vilius 

97 . 1969 m. tyrinėtos piliilkalnioaik!telės grublėtoj i keram ika 

98. Piliakalnio bendras vaizdas i~ rytų 

99 . t idinio liekanos a i kstelėje 

100. Pylimo papėdės kultūrin i s sluoksnis 



Kaukai, Alytaus raj. 



101 . Piliakalnio pl. Nr . 1 kasinėjimų bendras vaizdas 

102. Piliakalnio tvrinėtos vakarų pusės bendras vaizdas 



103. Pylimo vidinės pusės pjūvis 

104. ~alv. ivijin is antsmilkinis 

105. ~alv. ivijiniai karoliai 
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106. Žalv. pasaginė vyniotais galais segė 

107 . Žalv. pasaginė keturkampiais galais segė 

o 

108. 1, 2 - 1alv. juostinės apyrankės, 3 - smeigtukas, 4 - gelet . grandis, 5 - talv. pasaginė vyniotais 

galais segė 

109. Žalv. apyrankių liekarios 
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o SI :Jcm o 2cm 
I , ! 

5 

2 

o 2 cm o 2cm 
I 

110. 1-3,5,6 - kamanų ar diržo apkaustai, 4 - kabut is 

111 . Žalv . apkaustas 

112. 1 - žalv . lankinės segės jvija , 2 - 5 -laiv. smeigtukai ivij ine galvute 

113. 1 - talv. jvijinis smeigtukas, 2 - krūtinės papuooalo dal is 

114. laiv. žiedai 

115. 1 -laiv . grandelė , 2 - vyt ines antkaklės dalis 
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o 2 Jcm 6 o 2cm 
I , 

• o 2cm 

116. Rekonstruotas kamanų apkaustas 

117 . 1, 3-5 - diržų sagtys, 2 - apkaustas, 6 - gelež . skiltuvas 
118. Žalv. žvagučiai 
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119. Gelet. vienanarės 1irklės 

120. Gelet. peil iai 

121. T - gelet . dalgio dalis, 2-4 gelet . peiliai 

j 
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122. Verpstukai : 1-4 moliniai dvigubo nupjauto kūgio. 5-8 cilindrinia i 

123. Moliniai jvairaus dydžio ir ornamento verpstukai 
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124. Verpstukai: " 2 - ploktti, 3, 4 - cilin
driniai 

125. Cilindrinės spynos dalis 

126. Smulkiai grublėtos tukės 

127. Puodų tukės: 1 - banguotinio r8tto, 
2-4 - gražintos grioveliais 
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128. Stambiai grublėtos lukės 

129. Gnaibytinio raSto sukė 
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o 2= 
I I I 

\ 
2 

2 
o 2em 

130. Puodų ~ukės: 1 - banguotinio ir lygiagrečių griOllelių ra!lto, 2 - grublėta gnaibytu angos pakraSeiu 

131. Puodų ~ukės: 1 - lipdyta gilių keturkampių raSto, 2 - fiesta, gražinta voleliu ir lygiagreeiais grio
veliais 

---------------------
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132. Giliomis ir plačiomis i§ilginėmis braukomis puo§ta !ukė 

133. Gnaibytinid ra!to puodų !ukės 
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134. Įvairiai ornamentuotos lipdytosios ir žiestosios keramikos puodų šukės 

135. 2iestosios banguotinio rašto keramikos !lukės 

136. Įvairiai ornamentuotos žiestosios ir lipdytosios keramikos puodų !lukės 

137. 2:iestosios keramikos banguotinio rMto puodo dalis 

138. 2:iestosios keramikos banguotinio ra!lto ir lygiagrečiais grioveliais puootos šukės 
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139. 2:iestosios keramikos banguoti nio ra~to $ukės 

I 
I 

I 
I 

I 
I 

I 
, 1 

140. 2iestosios keramikos bangele ir lygiagretiais grioveliais puo~o puodo dalis 

141. 2:iestosios keramikos bangelėmis ir lygiagrečiais griovel iais ~ puodo dalis 
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145. 2:iestosios keramikos ivairiai ornamentuotos puodų Sukės 
146. Strėlių antgaliai su atsparnėmis 

147. Įvairūs gelež . strėlių antgaliai 

: 48. Gelež . strėlių antgaliai: " 2 - su atsparnėmis, 3-5 - rombine vil1:ūne 

149. Gele!. strėlių antgaliai: 1,2 - ietigalio formos, 3, 7-9 - rombine vir$One, 4-6 -
su atsparnėmis 
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o 2cm . 

150. Strėlių antgaliai rombine virSune 

151. Apsauginių martkinių (Sarvų) 2iedeliai 

152. Sidabrinis kabutis 

o 2 Jcm 
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,/ 



Piliakalniai, Vilkavi~kio raj. 

153. Piliakalnio bendras vaizdas it rytų 
154. Bendras vaizdas ii vakarų 



155. Piliakalnio ir gyvenvietės planas 

156. Gyvenvietės pylimo dalis 

o -tųrinėhls vietas 

157 
liek 

158 
ram 
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157. Piliakalnio aik~telės pastato 
liekanos 

158. Gyvenvietės grublėtoji ke
ramika 
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o 2 J lt 5cm 
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159. Piliakalnyje ir gyvenvietės pylime rasti dirbiniai : 1-4 - verpstu kai, 5 - kaulinė yla-adiklis, 6 - akm. 
galąstuvas, 7,8 - gelet. peiliai, 9 - diržo sagtelė ir apkalas, 10 - iVijinis žiedas, 11 - molinis kam!tis, 
12 - žalv. skardelinė segė, 13 - gelež. yla, 14 - gelet. ietigalis, 15 - žalv . pasaginė keturkampiais galais 
segė, 16 - žalv. skardelinė segė su jvijomis, 17 - molinis puodo dangtelis 
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160. Gyvenvietės jvairaus grublėtumo keramika 

161. Gyvenvietės grublėtoji gnaibytinė ir lygaus pavit1iaus keramika 
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162. Piliakalnio žiestoji keramika su voleIiu 

163. Piliakalnio žiestoji banguoti nė ir su lygiagretiais grioveliais keramika 

2 
] 

~ 
r 
Ž 

r 
~ 

r 
r 
Č 
j 
1 
Ii 
r. 
c 
Ž 
( 

J 
iI 
1 
g 
iI 
11 
p 
r 
n 
d 
p 
J 
1 
( 

j ~ 
f 

7 



paplitusi teorija, kad Užnemunė, ypač jos šiaurė, ilgai buvus i nie. 
kieno žemė, buvo \"irtusi dykyne. Tiesa, visa tai skiriama vėlesn iam lai. 
kotarpiui, maždaug XIV-XV a., kai Užnemunė ar bent jos dalis iš tikro 
bu\"o kryžiuočių nuniokotas kraštas. Tokios teori jos šalininkai ir kūrėjai 
buvo vokiečiu mokslininkai H. ir G. Mortenzenai49. Dykynės teorija buvo 
reikalinga pateisinti vokiečių ekspa nsija i į Lietuvos Užnemunę, todėl ją 
mielai priėmė hitJerininkai bei jų ša lininkai. 

Mūsų istorikai, archeologai ir kiti mokslininkai, kalbėdami apie šią 
.. dykynės" teoriją, turėtų ją gerai žinoti ir taip lengvai ja nesišvaistyti50 

Paprastai įrodinėjama, kad Užnemunės gyventojus išnaikinęs Kry. 
žiuočių ordinas, todėl ši Užnemunės dalis nuo seno jiems priklausius~. 
Kalbant apie tai, dažniausiai remiamasi kronikininko P. Dusburgo ži nia, 
kad XIII a. antrojoje pusėje šiaurinė Užnemunės dalis buvo jau taip nu
niokota, jog XIV a. ten nebuvo nei pilių, nei kas priešinasi. Sią Dusburgo 
ži nią, kaip ir daugelį kitų rašytinių šaltinių žinių, reikia vertinti krit iškai, 
nes, pavyzdžiui, Pakalniškių kapinynas, Sakių raj., rodo, kad Užnemunės 
šiaurė tuo metu buvo tankiai gyvenama . 

Visiems gerai žinomos ordino pretenzijos į Lietuvos Užnemunę ir Ze. 
maitiją· Be dažnų karo žygių, jis griebdavosi ir diplomatinių sukt\'bių, 
net klastos . Po Zalgirio mūšio dėl Lietuvos ir ordino sienų tebebu\"o gino 
čijamasi. Sis klausimas plačiai nušviestas Lietuvos istorinėje literatūra. 
je ir iš naujo jo dėstyti čia nereikėtų. Tik verta priminti, kad .\lelno 
taikos (1422 m.) ir vėlesnėmis sutartimis ordinas buvo priverstas atsisa. 
kyti nepagrįstų pretenzij ų į Užnemunę ir Zemaitiją. Be abejo, stengda. 
masis plėsti savo va ldas ir palaužti lietuvių priešinimąsi, Kryžiuočių or. 
dinas daug kartų rengė žygius į Li etuvą, degino ir griovė pilis , grobė 
žmones ir ju turtą· Kryžiuočiai sudegino ne vieną ir Užnemunės pilį: 
daba rtinio Sudargo, Piliakalnių k., Rud aminos, Kaukų, Bambininkų, 
Alytaus ir kitas. Per Užnemunę traukė jie į rytų Lietuvos pilis ir žemes, 
ir gyventi pasienvje bu\'o daug pavojingiau negu kitose krašto dalyse. 
Tačiau teigti, kad pasienio teritorijos buvo negyvenamos, nėra jokio pa. 
grindo. Užnemunė, kaip ir Zemaitija, ne tik kentėjo nuo kryžiuočių, bet 
ir atkakliai priešinosi, organizavo kontražygius. Pagaliau lietuvių atkak. 
lumas ir kalavijas palaužė ord iną, ii galutinai sužlugdė. To meto kovos 
plačiai aprašytos istoriniuose šaltiniuose, jas išnagrinėjo daugelis isto
rikų". Ryškiai apie tai byloja ir gausūs piliakalniai _ pilių vietos Ne
muno pakrantėse, Zemaitijoje ir Užnemunėje . Jų daug ir kairiajam e, ir 
dešinia jame Nemuno krante, visoje Užnemunėje. Daugelis piliakalnių 
plačiai buvo naudojami gynybos reikalams ir XIII bei XIV amžiuj e. Tai 
~akalniškių piliakalnis prie Kauno, Piliuonos·Guogų , Prienų raj., Pyp. 
hų plhakalnis, Kačerginės, Maštaičių.Norkūnų, Sakių raj., Burgaičių. 
Grinaičių, Sakių raj., ir kiti. 

49 Mortensen H. und G. Die Besiedlung der nordischen Preussens bis zum Beginn des 
17 Jahrhunder ts._ Leipzig, 1937- 1938. 

50 Mūsų gamta, 1971, Nr. 12, p. 7. 
51 Lietuvių karas su kryžiuočiais.- V .. 1964 ; Dundulis B. Lietuvių kova dėl Zemaiti . 

jos ir Užnemunės XV amžiuje.- V. 1960. Plač iau žr.: Lietuvos TSR istorijos bibliogra-iija 1940- 1965 m. - \'., 1969. ' 
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:'CllI-XIV a. kovai su kryžiuočiais buvo statomos ir naujos pilys ar· 
ba gynybai pritaikomos seniau irengtosios. Iš jų galima paminėti Pili a· 
kalnių k., Rudaminos. Kauklį. Burgaičių ir kitas. Tokie archeologų vadi· 
namieji vėlyvieji piliakalniai Užnemunėje kaip tik ir rodo, kad Užne · 
munė, ypač jos šiaurė, nebuvo negyvenamas kraštas52. Negyvenamoje 
teritorijoje pilių niekas nesta to. Maštaičių·Norkūnų piliakalniai, nors jų ir 
nelietė archeologų kastuvas, aiškiai rodo čia buvus vieną galingiausių 
Užnemunės pilių kairiajame Nemuno krante. 

Užnemunė buvo gyvenamas kraštas. Tai rodo ir čia išlikę \'ėlyvieji 
kapinynai ( endrinių , Mikytų, Pakalniškių ir kiti) , kuriuose aptikta nuo
stab ių karių kapų su žirgais'" 

Kalbant apie Užnemunę kaip dykynę, reikia turėti omenyje ir gamtos 
sąlygas. Ypač ta i svarbu š iaurės Užnemunei, kuri nuo seno garsėjo mišo 
kais . Didelė jos dalis jau nuo akmens amžiaus buvo apaugusi neižengia· 
Olomis giriomis, aprašytomis dar XV'I a. viduryje G. Valavičiaus ir vė· 
liau - J. Totoraičio bei kitų autorių". Iš tikrųjų tankiau ši teritori ja 
apgyvendinta daug vėliau, kai pradėti dirbti miškais apaugę plotai. 

Apgyvendinimo klausimams spręsti didelės reikšmės turi ir nuolat i· 
nis gyvenimas tam tikroje vietoje. Siandien žinoma, kad Užnemunėj e 
žmonių gyventa nuo mezolito laikų . Tai rodo čia rasti mezoli tinio tipo 
kaulo ir rago dirbiniai, žmonių griaučių liekanos, akmens amžiaus sto· 
vyklavietės ir kitų laikotarpių sodybvietės, piliakalniai bei kapinynai. 
Suprantama, anuo metu gyventojų buvo nedaug ir atskiros sri tys buvo 
gyvenamos nevienodai. Iki XIII a. čia nematome jokio ryškesnio gyveno 
tojų keitimosi. Materialinės kultūros tęstinumas toje pačioje teritorijoj e 
padeda atsakyti ir i etninius klausimus. Saviti Užnemunės bruožai išlie· 
ka iki feoda linės Lietuvos valstybės susidarymo, todėl nėra jokio pa· 
grindo teigti, kad gyventojų etninė sudėtis būtų pakitusi. ios teritorijos 
toponimai ir hidronimai yra jO!\'ingiškos kilmės, todė l vargu ar reikia 
neigti, kad kitados visa Užnemunė prik l ausė jotvingių gentims. 

Gentinės bendruomenės sąlygomis visos gentys istorikui turėtų būti 
lygios. Apie tai, kad jotvingiai būtų išskirtinai traktuojami feodalinės 
Lietuvos laikotarpiu, neturime jokių rašytinių šaltinių. Pirmieji Lietuvos 
ka raliai ir didieji kunigaikščiai visas lietuvių gimines traktavo kaip sa· 
vas, ką gerai žinome iš Vytauto ir jo pasiuntinių pasisakymų Konstanco 
sus irinkime ir apskritai ginčuose dėl lietuviškų žemių su kaimynais. XNI 
a., matyt, tai buvo aiškūs dalykai, nors kalbėta jau ski rtingais dialek· 
tais. Kita vertus, visi tyrinėtojai sutinka, ir tai suprantama, kad pasienio 
zonos nebuvo pastovios, teritorijų ribos keitėsi. Baltai kitados buvo iš· 
stumti iš Okos ir Volgos aukštupio bei Padneprės, jotvingiai XIII-XIV 
a.- iš pietinių teritorijų. Gentinėje bendruomenėje, kai dar nebuvo valso 
tybės ir tautybės, griežtų teritorinių ribų nepaisyta, o tarp atskirų sričių 
kunigaikščių būta ir karų, ir grobimų. Svarbiausias skiriantis arba jun· 

52 Totoraitis J. Sūduvos Suvalkijos istorija. d. 1. p. 1- 17 ir kt. 
53 Antanavičius J. Pakalniškių senkapis.- Mokslas ir gyvenimas, 1964, Nr. 3, p. 31-

32; To palies. Pakalniškių kapinyno tyrinėjimas.- Muziejai ir paminklai, 1967, p. 90; 
To palies. Prabyla senovė.- Kauno tiesa. 1966, spalio 20; LA A. t. 3. Nr. 392. 41 3, 461. 

s4 Totoraitis J. Sūduvos Suva lkijos istorija, d. I. p. 30---46. 
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gi antis elementas turėjo būti kalba. tikėjimai, papročio teisė, gyvenamojo 
namo tipas, drabužiai ir t. t. Nereikia neigti ir to meto gentinių ar terito· 
rinių junginių savitarpio santykių ir ryšių bei itakų. Būtų labai gerai , 
jeigu tos teritorijos būtų ryškios ir sutaptų su buvusių žemių, sričių ar 
skirtingų dialektų teritorijomis. Bel tuo tarpu tokių "grynų" teritorijų ne
turime. 

Galima suabejoti ir kalbininkų teigimu, kad jotvingių kalba buvusi 
artimesnė prūsų, o ne lietuvių kalbai. Su kalbininkais archeologui gin
čytis neverta. Taip yra sakęs K. Būga, o ir dabartiniai kalbininkai jam 
prita ri a. Klausimas per daug sudėtingas, o šal tinių labai maža, todėl, 
atrodo, nebūtų pagrindo ignoruoti kitaip m a nan čių. 

Archeologijos duomenys nepri eštarauja kai kuriems tyrinėtojams, iro· 
dinėjantiems, kad jotvingiai yra artimesni li ~luviams negu prūsams. Pr i
tariant teiginiui, kad visos baltų giminės I tūkstantmečio pradžioje da r 
turėjo daugiau bendrybių negu skirtybių, reikia daryti išvadą, jog ir jų 
kalboje aptinkama daugiau bendrų dalykų negu skirtingų. Didesnių ma· 
terialinės kultūros skirtingumų pastebima nuo I tūkstantmečio vidurio. 
kai atskirose srityse pradeda keist is laidojimo paproči ai. Cia reikėtų kal
bininkams, glaudžiai bendradarbiaujant su archeologais, išsiaiškinti ir 
materialinės kultūros bendrumus, ir skirtumus. Tai, suprantama, ateities 
reikalas, kai Užnemunė bus plačiau ištyrinėta. 

Labai svarbu, kokia padėtis buvo tuo laikotarpiu, kai kalbininkai jau 
gali nustatyti a tsk irų kalbos dialektų teritorijas. Juk gerai žinomi jot
vingiški žodžiai gali būti iš laikotarpio, kai jotvingiai ir prūsai bei lie
tuviai dar turėjo daug ką bendra. To paties laikotarpio lietuviškos me
džiagos beveik nėra, o kai kurie toponimai gali būti vėlyvesnis produktas. 

Apibūdindamas panemunių dzūkų toponimijos bruožus, kalbininkas 
A. Vanagas yra pasakęs, kad "N ėra nė v i e n o h i d r o n imų for· 
ma n t o, kur i o are a Ior yt i n ė a r b a v a kar in ė rib a būt Ų 
Ne m u nas. Vadinasi, panemunių dzūkai (kairiojo ir dešiniojo Nemuno 
kranto) ieina i hidronimi kos požiūriu gana vieningą area lą" ir kad ,.ši ų 
dienų panemunių dzūkų teritorija se novėje buvo gana vieninga ir etniš
kai"55. Remi antis tuo, galima iškelti hipotezę, kad dabartinių dzūkų teri
torija yra senoji jotvingių teritorija. Siai min čiai neprieštarauja archeo· 
logijos duomenys. Todėl teisus V. Sedovas, jotvingių ribų ieškodamas 
daug toliau i šiaurę ir i rytus. 

Cia iškeltos problemos rodo jų sudėtingumą , todėl būtų netikslu jau 
dabar daryti kokius nors galutinius sprendimus. Skirtingos mokslininkų 
nuomonės š iuo klausimu reiškia , jog būtina plačiau ir sistemingiau tyri· 
nėti ne tik Užnemunę, bet ir gretimas teritorijas. kurios, kaip manoma. 
vienu ar kitu metu priklausė jotvingiams. Užnemunės, kaip ir kurios kitos 
teritor ij os, gyventojų etninė istorija gali būti išnagrinėta tik remianti s 
visomis moks lo šakomis. 

55 Vanagas A. Panemunių dzūkų toponimijos svarbesniej i bruožai.- Panemunių dzū
kai. p. 39. 
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GYVENTOJŲ TANKUMAS 

Didelis piliakalnių skaičius Užnemunėje leidžia kelti kai kuri uos de
mogra finiu s klausimus. Išsamiai juos sp ręsti turi daugelis mokslo šakų. 
Cia ypač svarbu pasitelkti gana gausius ra šytinius šaltinius, taip pat is
t orinę geografiją, antropologijos ir laidojimo paminklų medžiagą. Tai 
ateities dalykas. Tačiau ir dabar galima pareikšti keletą samprota,· imų . 
. :l,.išku, kad Užnemunė I tūkstantmečio pradžioje jau buvo gana tankiai 
gyvenama. Užtenka hilgtelėti į piliakalnių paplitimo žemėlapi, kad tuo 
į sitikintume. Kartais net kelia nuostabą: atstumas tarp piliakalnių tėr a 
keli ar keliolika kilometrų. Iš žemėlapių matyti, kad ypač tankiai gyven
ta pietų Užnemunėje, Panemuniuose, prie Sešupės, Sirvintos ir kitų upe
l ių bei ežerų, kur buvo pakankamai geros gamtos są l ygos to meto ūkiui. 
Mažiau piliakalnių ir kitų archeologinių paminklų į š iaurę nuo Sešupės, 
nuo seno buvusiuose miškų masyvų rajonuose, skyrusiuose jotvingius 
nuo žemaičių. 

Piliakalnių išsidėstymas ar jų įrengimas chronologiškai dar senesnių 
gyvenviečių vietose rodo svarbiausius to meto gyventojų telkimosi cent
rus. Tokie ryškesni centrai yra buvę ten, kur šia ndien ą aptinkame grupi
nių piliakalnių: Alytaus, Prienų, Kauno, Sudargo, Vištyčio, Rudamin os. 
Kapsuko, Verstaminų, Pašventupio, Maštaičių-Norkūnų, Norkūnų ir 
daugelyje kitų vietovių. 

Jau pirmaisiais mūsų eros amžiais būta stamb ių centrų, kuri uose ga
l ėjo gyventi keli šimtai ar net ir daugiau žmonių. Iš tokių pirmiausi a 
paminėtinas Kunigiškių-Pajevonio piliakalnis ir prie jo esa nti didžiulė 
gyvenvietė. Piliakalnio dydis, galingi ir sudėtingi jo gynybiniai įrengi
n iai stebina ir šiandien. Buvusioje gyvenvietėje turėjo tilpti nemažai so
dybų . Deja, ji dabar ariama ir plačiau netyrinėta. 

I tūkstantmečio vidu ryj e ir antrojoje pusėje kai kurie piliakalniai pa 
liekami ir kuriamos naujos gyvenvietės . Turimais duomenimis, anksti bu
vo paliktas Norkūnų piliakaln is prie Mikasos, Meškučių, Obelytės, Ba č 
kininkėlių, Ziegždrių, Kunigiškių-Pajevonio bei kai kurie kiti. Vadinasi, 
tuo metu keitėsi gyvenviečių pobūdi s: daugiau atsirado atvirų. Duomenų 
apie to meto Užnemunės gyventojų gausumą pateikia ir kai kurie tyri
nėti laidojimo paminklai. Tik jie labiausiai nukentėję, laiko smarkiai ap
naikinti. 

Tuo pačiu metu ar kiek vėliau statomi nauji piliakalniai (pvz., Kau· 
kų) arba iš pagrindų pertvarkom i senieji. Tai matyti iš Kumelionių, Ru
dam inos ir kitų piliakalnių. Panašus procesas vyko ir kitose Lietuvos 
dalyse. Tačiau didžiausi piliakalnių pertvarkymo darbai vyko X-Xl! am
žiu je. Sio laikotarpio piliakalniai dideli, jų fortifikaciniai įrenginiai su
dėtingi ir gali ngi. Piliaka lnių pylimai dar kartą aukštinami, įrengiamos 
gal ingesnės gynybinės sienos, papėdės stiprinamos apsauginiais grio
viais, papildomomis gynybinėmis sienomis, š laitai grindžiami akmenimis 
ir t. t. Tai gerai matyti iš tyrinėtų Rud am inos, Varnupių, Kumelionių , 
Kaukų, Piliakalnių k., Sudargo ir kitų piliakalnių. Tokie piliakalniai yra 
buvę jau gana ta nkiai gyvenamų v i etų centra i. Tuo laiku gerokai padau
gėjo gyventojų. Tai akivaizdžiai rodo kai kurie tyrinėti kapinynai su dau g 
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kaplį. Ti k gaila, kad jų iki mūsų dienų išliko nedaug, pagaliau ir išlikę 
yra smarkiai apnaikinti. Laikas ypač sužalojo buvusius pilkapius ir plokš· 
tinius kapinynus Pietariuose, Delnicoje, Ramoniškiuose, Mikytuose, lie
pynuose ir kitur. Pas itaiko, kad kapinynai naikinami net ir dabar. Antai 
1973-1974 m. Liškiavos kolūkio laukuose buldozeriai suardė Papiški ų 
pilkapyną, i kuri archeologai laiku neatkreipė dėmesio". 

Didelė gyvenv ietė kitados turėjo būti Vilkiautinyje, Varėnos raj.57 
Dar 1912-1913 m. pilkapyne būta iki 150-160 pilkapių-krūsnių. Dali 
jų 1913 m. ištyrė lenkų archeologas S. Krukovskis. Naujai pilkapynas 
tyrinėtas 1973-1974 metais. Dabar iš buvusio pilkapyno išlikę maždaug 
30 pilkapių dalys: visų jų sampilai - akmenų krūsnys - nuardyti, tėra 
pagrindai. 

Tyrinėjima i parodė. kad kiekviename pilkapyje laidota po 2-4 žmo
nes. Vadinasi, atskirą pilkaPi laikant šeimos kapu, būta apie 150 šeimų. 
a rb a maždaug 600-700 žmonių. Tiesa , chronologinis pilkapyno diapa
zonas yra V-VlII a., todėl gyvenusios bendruomenės sodybų skaičių 
reikia gerokai sumažinti. 

Dar didesnių gyvenviečių būta X-XIV amžiuje. Vienas ryškiausių 
pavyz dži ų yra Pakalniškių, Sakių raj., plokštinis kapinynas, kuriame įai
doti kariaunos nariai su ž irgai s. Centrinė jo dalis, imant Ž\'yrą, sunai
kinta. Jšlikusiuose kapinyno pakraščiuose ra sta dar 22 sudeginti žmonių 
ir 235 duobėse (kapuose?) - 262 ži rgų griaučiai. Kapinyne surinkta api e 
1500 idomiausių, tarp jų ir labai retų, dirbinių, iš kurių 1370 - žirgo ap
rangos reikmenys (300 balnų kilpų, 200 žąslų ir kt.), 35 darbo irankiai , 
26 gi nklai ir 92 papuošalai. Kapinynas datuojamas VI-XIV amžiumi. 
Jame daugiausia X-XIII a. kapų58. 

Nemažos gyvenvietės būta Nendriniuose, Kapsuko raj., Sešupės de
šiniajame krante. 1966- 1976 m. čia tyrinėtos buvusio kapinyno lieka
nos: dar rasta 3 sudegin!tĮ žmonių kapai ir 66 duobėse - 105 žirgai. Ka 
pai skiriami X-XIII amžiui. Kapinynas suardytas, imant žvyrą ir dirbant 
lauk ą59. 

Panaši gyvenvietė buvo ir Mikytuose, Sak i ų rajone. 1967 m. per ar
cheolog inius tyrinėjimus aptikti 4 sudegintų žmonių kapai ir 5 žirgų 
griauč iai , datuoja mi XI-XII amžiumi. Kapinynas užėmė kelių hektarų 
plotą, bet laiko visiškai sunaikintas'o 

Apie buvusius kaimelius ir pilis daug duomenų galima rasti ir raš'
tiniuose XIII-XIV a. šaltiniuose". Tačiau ten kalbama daugiau ap-ie 
joh' i ngi ų gy,-entą teritoriją, O ne Užnemunę. 

~ Markeler.Ji~ius J. Papiškių (Varėnos raj.) pilkapių tyrinė j imai 1974-1975 m.- ATl 
1974- 1975 melaiS, p. 110-113; LAA, t. 3, Nr. 490 . 

. ! 1 K;ukowski S. Cmentarz cialopalny bez popielnic \\" \Vysokiem (po\\". Seinejski ) .
?:~I,' la.tO\VIt. \V.~rszawa, 1913, t. 11 , p. 1-13; Kulikauskas P. Vilkiautinio pilkaoyno tyrinė
Jimai.- Istof1J3. V., 1977, t. 17, sąs. 2, p. 83-104; To paltes . Vilkiautinio (\/aTėnos ra j.) 
pilkafyno Ivrinėjimai 1974 melais.-ATL 1974-1975 m. , p. IOi-1I0; LAA, t. 3 . . r. i ai . 

!> Antanauičius J. Pakalniškių (Sakių raj.) kapinvnas.-ATL 1974- 1975 m.t p. 125-
128; LAA, t. 3, Nr. 461 ir kt. . 

,., LAA . t. 3. Nr. 413. 
(O Ten pat. Nr. 392. 
tI Kamiriski A. Ja ėwiez .. , p. 130- 132. 
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VISUOMENINIAI SANTYKIAI 

Iš piliakalnių statybos, jl! irengimo, pertvarkymų, laidojimo pamink
lų duomenų ga1ima susidaryti ir visuomeninių s antykių vaizdą. Piliakal
nių atsiradimas, jų pagrindiniai pertvarkymo etapai glaudžiai siejasi su 
to meto ekonominio ir socialinio gyvenimo pakitimais. 

Suprantama, visuomeninių santykių raidos problema negali būti iš
spr ęsta remiantis vien Užnemunės piliakalnių ar laidojimo paminklų me
džiaga. Cia reikia išsamesnių šaltinių : visos jotvingių žemės archeolo
ginių duomenų bei rašytinių šaltinių. Tačiau pastarųjų tėra iš XIIl-XIV 
amžiaus. Jais remdamiesi, visuomenin ius sa ntykius bandė nusakyti J . A.n
tonevičius", A. Kaminskis", H. Lovmianskis" ir kiti tyrinėtojai. 

Mūsų archeologinėje ir istorinėje literatūroje yra nusisto\"ėję pagrin
diniai "isuomeninių santykių raidos etapai. Ji e vis iškai atitinka ir Užne
munės gyventojų visuomeninių santykių plėtotę, todėl nėra reika lo juos 
dėstyt i. Sie klausimai plačiai nagrinėjami R. Volkaitės-Kulikauskicnės 
naujausiuose darbuose". Tik atkreiptinas dėmesys, kad Užnemunėj e g i
mininės santvarkos irimas sietinas su piliaka lnil! atsiradimo pradžia. 

Sią minti galima pagristi s\"arbiausio ,-erslo - žemdirbystės - aukš
tu lygiu. Apie tai, kaip minėta, \"ertingų duomenų davė II-III a. žem
dirbio kapas iš Sveicarijos. Remiantis tais duomenimis, galima spėti, 
kad būtent šioje teritorijoje anksčiausiai pradėta verstis ariamąja žem
dirbyste. Drauge su ja \"ystėsi ir kiti \"erslai, amatai - gyyulininkystė , 
mainai. Visa tai neišvengiamai skatino atsk irų šeimų turtėjimą ir jų išsi 
skyrimą iš bendruomenės. Pažymėtina, kad kaip tik tuo laiku atsirado 
naujo tipo piliakalnių, kaip Kunigiškių-Pajevonio. Juose, matyt, stovėjo 
ankstyviausios medinės pilaitės - \"ėlyvesnių pilių prototipai. Jos tikri a u
siai priklausė pačioms turtingiausioms, iš bendruomenės išsiskyrusioms 
šeimoms. 

Turtingiausių še imų išsiskyrimo procesas labai suintensyvėj o I t ūks
t antmečio viduryje ir antrojoje pusėje. Jis sutampa su piliakalnių pali
kimu ir naujo tipo gyvenviečių kūrimusi: be to, atsispindi ir tyri nėtuose 
laidojimo paminkluose. Iš I tūkstantmečio vidurio žin omi vadinamieji 
"kunigaikščių" kapai, aptikti minėtoje Sveicari joj e ir Krikštonyse. 

Sveicarijos ,.kunigaikščio" kape yra daug ir brangių ikapių, kurių 
neaptinkama eilinių kapuose. Mirusiajam idėta daugiau kaip 30 ikapių 
ar jų dalių: 2 žalvarinės lankinės lenkta kojele segės, kurių "ienos lie
menėlis puoštas s idabro žiedeliais, sidabrinė di ržo sagtis, 2 žalvarinės 
sidabru klotos plokštelės, 2 apskriti žalvarin iai apkalai, puošti auksu ir 

62 Antoniewicz J. , Kaczynski M., Okulicz J. \Vyniki badan prowadzonych w 1956 ro· 
ku na cmentarz 5' sku kurhanowym "" rniejsc. Szwajcaria, pow. Suwa!ki (tol iau - A rl lo
'I iewicz J., Ka czynskj M., Okuliez J. W yniki badan ... ).- Wiadomosci Arch(:ologiczne. 
Warszawa, 1958, 1. 25. sąs. 1- 2, p. 22- 57: 1. 27. sąs. I, 196 1, visas tomas. 

63 Kamiilski A. JaČwiei ... , p. 135-142. 
64 Lowmianski H. Pogranicze slowiansko-jaė\Vieskie.- Acta ... , t. 3. p. 89-98. 
65 \lolkaitė·Kulikallskienė R. Lietuviai lX-XII amžiais, p. 260-273: Tos pačias_ 

Lietuvių tautybės susidarymas (archeologiniais duomenimis).- Lietuvos istorijOS met
raštis. 1977 metai. V ., 1978, p. 5-22: Tos pačios. 06pa30BaHHe J1IlTOBCKOi, Hapon:HocTII.
COBeTCKaSi 3THorpaąlllSi .. \1 ., 1979, T. 3. c. 3 1-46. 
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sidabru, diržu žalvariniai kutai sidabruotais galais, kaulinės šukos, dir
žų sk irstikliai, antskydis, kalavijas, geležinis kirvis, vienanarės ž irklės, 
2 pentina i, 2 ietigaliai, dvejos kamanos, žąs Iai ir kita"". 

Pilkapis. kuriame rasta š is kapas, buvo 21 m skersmens, 0,90 m aukš
čio, sukrautas iš 4-5 eilių akmenų. Jame palaidotas apie 55 metų vy
ras - to meto diduomenės atstovas. Kap as datuojamas 'IV amžiumi" 

Ne toks turtingas "kunigaikščio" kapas rastas Krikštonyse, Lazdijų 
raj. Mirusysis taip pat palaidotas ak menimis apkrautame pilkapyj e. Jo 
jkapės - geležinis ietigali s, antskydis, žalva riniai geriamoj o rago ap 
ka usta i. gražus rusvo akmens galąstuvėli s . nedidelė žalvarinė diržo sag
telė ir 2 ža lvarinės diržo galų plokštelės, kurių paviršius klota s sidabru. 
Įk apių galėjo būti daugiau, nes kapas per Nemuno potvyni a pardytas68

. 

Panašių kapų turėjo bfIti ir Nendrinių bei Pakalniškių kapinynuose. 
Jiems , be abejo. p rikl ausė vienoje vietoje aptikti keli žirgai . 

. ,Kunigaikščio" kapui galėj o priklausyti Pakalniškių kapinyno \'i ena
me kape rasti 2 žirgai ir ša lmas, pri e ku ri o pakraščio pritvirtintas ap
sauginis kaklo tinklas iš su pintų plien inių grandel i ų69. Nendrinių 66 duo
bėse ra sti !O5 ži rgai. Dviejose būta po 4 žirgus, septyni ose - po 3. 
J5-oje - po 2 ir 41-me - po vien ą. Vienoj e duobėje aptikti net penki 
žirgai70. 

Panašių .. kunigaikšč i ų" kapl! Li etuvoj e žinoma ir kitur ( Reketėj e. 
Taurapilyje. Z ąsi ne), ta ip pat bU\·. Rytų Prūsijoj e. 

Tai. kad kariai buvo laidojami su tokiomis brangiomis ikapėm is -
žirgu. kalaviju. skydu, šalmu ir kita turtinga apra nga , ryškiai li udija 
turtinę diferenciaciją. Nėra abejonės, kad I tūkstantmečio viduryje ir ant
rojoje pusėje l,;ž nemunėj e gyvent a teritorinėmi s arba kaimo bendr uo
menėmis. ku riose pa ma žu bręsta ir auga ne tik turtinė, bet ir socialinė 
nelv gybė. :\-X III a . Užnemunės gyventojai gyveno klasinės v i s uomenės 
sąlygom is. Tuomet jau turėta tokil! feod a linių tv i rtovių ir pilių, ka ip Ru· 
damina, Kaukai. Piliakaln iai, Sudargas ir kitos. 

ANTROPOLOGIJOS DUOMENYS 

Turimi antropologijos duomenys leidž ia pažinti fi zini jot\'ingiu tipa 
ir kalbėti apie kai ku riuos jam būdingus bruožus. Tiesa, dabar sauO'oma 
antropolog inė medžiaga dar aiškiai nepakankama ir nelygiareikšmė." ,\'\at 
;ki š i olosteologinė medž iaga sis teminga i nebuvo kaupta. Be to, jos ma
ža .iš . to laikota rpio, kai isiga l ėjo kūnų deginimo paprotys. Todėl osteo
JO~lI1e medžialios pažinimo galimybės gana ribotos. Antrop oJogi ška i na 
grll1etJ degll1tll1lŲ kapų liekan as \'os pradedama. 

e6 .4ntonieu'icz J, Kaczynskl Al, Oku liez J Wvmki badail p 22-3 1 pav. I_=". 
l,nt I- IX .' . u 

67 Ten pat. p. 23, 56, pa\·. l-·t 
. ~8 KIl/ikall.skQ~ . P~ Naujas archeologin is pami nklas Užnemunėje (V- VII amžių joto 

V Ing,~ų ,enkapls Kflkston~se, Lazdijų raj.).-:- MAD,A, t. 1(6), 1959, p. 71-88, pav. 1-5. 
LAA , t. 3. ).lr. 46 (c ia nurod yta \'1sa hteratūra) . 

7t! Ttn pat. ~r. ·113 (čia nurodyta v isa li te ratūra). 
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Apskritai Lietuvos lyrinėtuose piliakalniuose žmonių griaučių ar JŲ 
dalių aptinkama retai. Daugiau antropologinės medžiagos paprastai ran· 
dama laidojimo paminkluose. Tik Užnemunės teritorijoje jie blogai pa· 
žjstami, juoba kad ankstyvesni tyrinėtojai jai neskyrė reikiamo dėme
sio". Vis dėlto verta skaitytoj ą supažindinti ir su nedaug turimų duo
menų, nes jie plačiau beveik neskelbti. 

Yra žinių, kad L. Kšivickis, 1912 m. tyrinėdamas Veliuonos, Jurbarko 
raj .. pi liakalnį, aptikęs apdegusius 2 žmonių griaučius. J ų liekanos ras
tos po degės iais ir akmenimis. Geriau buvo išsilaikę dantys ir kaukolių 
dal ys , k itų ka ulų būklė bloga. Jau tuomet nustatyta , kad tai būta 2 ')Irų, 
iš jų "ienas buvęs apie 35 metų, antras - jaunesnis. Deta l es nių antro
pologinių duomenų apie juos nėra. Kadangi pagal tradiciją Veliuona lai
koma Gedimino žuv imo vieta, vietos žmonės buvo labai pasipiktinę L. 
Kšivickio elgesiu: esą jis i švežęs i Lenkij ą Gedimino kaulus. Cia galima 
būtų pridurti, kad rasti griaučiai ne didžiojo Lietuvos kunigaikščio. Jis 
būtu buvęs palaidotas su daug ir brangių ikapių, kaip Algirdas ir Kęs
tuti s. Griaučiai aptikti po pilies griuvėsiai s ir greičiausiai buvo pilies 
gynėjų, ž uvusių per užpuolimą . Gaila, kad L. Kšivicki s nepaliko radinio 
aplinkybių tikslesnio aprašymo". 

Zmonių griaučių liekanų aptikta ir 1933 m . P. Tarasenkos tyrinėtame 
Velikuškių, Zarasų raj., piliakalnyje, Pasak tyrinėtojo, ja me rasti net 36 
degintiniai žmon i ų kapai, datu ojam i VII-VIlI ir ik i XlI amžiaus. Cia 
plūktoje molio duobėje pastebėti ir 2 žmonių griaučiai. Vienas mirusysis 
gulėjo aukštielninkas, kitas - kniūpsčias. Prie griaučių rasta audinio 
liekanų, suanglėjusių grūdų, puodų šukių, geležinis meškerės kabliukas, 
geležies gargažių, kaulinė yla. Kapas datuojama s ankst)'\'uoju geležies 
amžiumi, vėliausiai - m. e. riba". Tačiau ir šių dviejų individų griau· 
č ių antropologinių ty rinėjimų trūksta. 

Kasi nėtuose Užnemunės piliakalniuose žmonių griaučių liekanų ap
tikta t ik Rudaminoje ir Kaukuose. Tyrinėjant Rudaminos piliakalnio aikš' 
telės rytų pakraštį, griovyje tarp pylimo ir aikštelės rasta žmogaus kau · 
kolė. Zemėj e , kurioje ji aptikta, buvo daug akmem!, degėsių, puodų šu
kių. Kaukolė gana blogai išsilaikiusi, atrodo, vyro. Antropologiškai iki 
šiol ji netyrinėta. 

Daugiausia žmonil) kaulų ra sta Kaukų piliakalnyje: iš "iso - 130. 
Jl! pasitaikė ivai riose aikštelės "ietose ir nevienodame gylyje. Tačiau dau
giau pastebėta aikštelės viduryje, ypač arti I ir 2 židinio. Zmonių kaulai 
susimaišę su išmestais gyvulių kaulais. Ti ks li jų atranka buvo padaryta 
tik išty rus "isą piliakalnio osteologinę med ž ia gą . Zmonių kaulus anato
mi ška i ištyrė Vilniaus universiteto Medicinos fakult eto dekanas, anatomi
jos, histologijos ir embriologijos katedros vedėj as, prof. dr. S P av ilonis. 
Nustatyta, kad Kaukuose rasta: stuburas - 24 slanksteliai ir 2 kryžkau· 
liai: ga lvos kaulai - 2 pakauškauliai, 3 momenkauliai, kaktikaulis, 2 vir
šutiniai žandikauliai: viršutinių galūnių kaulai - 3 mentės, ra ktika uli s, 

71 Cesnys G. Li et uvių kraniologijos dabartis ir gairės rytdienai.-.-l. TL 19;6-
1977 m., 1978, p. 62-70. 

" LAB, p. 369: LAA, t. 2, Nr. 804. 
-, LAB, p. 127-128, pa\'. 74: LAA, t. 2. t\r. 802. 
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6 žastikauliai, 2 alkūnkauliai, stipinkaulis, delnakaulis; apatinių galūnių 
kaulai - 38 dubenkauliai, iš jų 19 dešinės pusės ir 19 kairės, 32 šlauni
ka uliai, iš jų 16 dešinės pusės ir 16 kairės, 3 blauzdikauliai, šonkaulis ir 
padikaulis. 

Individų skaičius nustatytas iš dubenkau lių (os coxae) ir šlaunikaulių 
(femur): jų galėjo būti nuo 23 iki 40, \"idutini škai - 25-35 žmonės . 
Apie amžių spręsta taip pat iš šlaunikaulių ir dubenkaulių . Visi duben
kaulia i suaugusių asmenų , 5 šlaunikaulia i (3 dešinės pusės ir 2 kairės) -
paauglių. Ir viso galėjo būti 4-5 paaugliai, iš jų 3-4 - apie 11-12 metų 
ir vienas - 14-15. 

Ap ie lyti buvo sprendžiama iš dubenkaulių, ausinio sąnario pa\"ir
šiaus formos, didžiosios sėdimosios i1ankos formos, gūžduobės matmenų 
ir ki tų detalių. Prof. S. Pavilonio nuomone, dauguma buvo vyrai, nors 
2-3 asmenys galėjo būti ir moterys. Apytikrė bendra prof. S. Pavilon io 
išvada bū tų tokia: Kaukų piliakalnyje aptikti kau lai buvo maždaug 30 
ž monių, kurių daugumą sudarė suaugę vyrai, gal 2-3 moterys ir 4-5 
11 -1 5 metų nenustatytos lyt ies paaugliai. 

Įdomi Kaukų piliakalnio osteologinė medžiaga sunkiai interpretuoja· 
mao Kiekvienam tyrinėtojui rūpi, kaip žmonių kaulai č i a pateko. Įdomiau· 
sia, jog jie buvo pabirę po visą aikštelę, ir tai nemažo būrio žmonių kau
lai. Keli hipotetini ai samprotavimai. Pirmiausia ga lima spėti, kad čia 
yra pilies gynėjai, žuvę per paskutinę pi lies aps iausti, kurios tiksli data 
nežinoma. Be abejo, pili sunaikino žiaurus priešas. Tai rodo daugybė 
rastų ivairių tipų strė li ų antgalių, šarvų liekanos, sudegę per gaisrą 
statin iai ir kita. Galimas daiktas, pilies ir apylinkių gyventojai per ui
puolimą išžudyti, pilis sudeginta ir ilgą laiką buvo apleista. 2vėr)'s su· 
dorojo žmonių lavonus, ištampė jų kaulus. Tokią mintj patl-irtintų ir ta'. 
kad dauguma aptiktų dirbinių -'Ta sulaužyti. sugadinti. išmėtyti_ Tai gs
lėja padaT)1i ir kiti "ėliau Cia apsilankę žmonės. 

Įmanoma ir kita prielaida. Zmonių kaulai galėjo čia patekli iš acl 
bu\'Usio kapinyno, kai iš jo buvo imamos žemės naujai piliai statyti. '-ie
tos gyventojai nurodo, kad i šiaurę nuo piliakalnio, dirbdami žemę. jie 
aptikdavo žmonių kaulų . I,rinėiant \liliakalni. ši ,ieta ne\latikrinta. t'.i:t 
tokia mintis nėra \latikima. Iš lidu,ių tautosakos iinome. kad seno\'ėi~ 
kapinės būda\"o ypač gerbiamos, prižiūrimos ir saugomos. Taigi seno· 
"ės mirusiųjų kulto papročiai paneigia tokios prielaidos galimybę. 

Pastaruoju metu a rcheologinėje literatūroje galima aptikti teie:iniu. 
kad žmonių kaulai. randami seno,inė"e g'j,envietė"e ir \liliakalniuos~. 
yra kanioali7.mo. kuri" ou\·o \la\llitęs ank"tyvaiame ir ,iduriniame \la\e,, 
lite. \ladarin,,,. Ranioali7.mo liekanų kon"tatuota luiitėnų kultūros "a
minkluo"eH , Skandinavijoje ir kitur. Jo priežastis ou\'usi būtinybė ir 
reli gij a, ypač pastaroji. Būtinybė - kai žmonių mėsa valgy ta per badme· 
čius. Zinoma ir trečioji kanibalizmo forma - medici ninė. J a žinojo se· 
novės romėnai ir egipti ečiai. Kaukų piliakalnyje rastus žmoniu kaul us 
vargu ar galima laikyti kanibalizmo liekana. . 

74 Mali!lowski T. Czy lud nosė kultury luiyckiej w Polsce uprawiala ludoierstwo.
Z otchlani \':iek6w, 1961, sąs. 3. p. 189-193: .I\1urawska K. Edere human um est, .. -
Z otchlani wiek6w, 1979, sąs. 2, p. In-180 
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Pastaroji prielaida galėtų būti priimtina tik tuo atveju, jei pilies gy
nėjai buvo il gai apsupti ir jiems grėsė bado mirtis. 

Daugybė gyvulių kaulų, ypač kaukolės, žandikauliai, galėtų patvi r. 
tinti apsuptį. Kituose tyrinėtuose Lietuvos piliakalniuose gyvu lių kau
kolių ir žandikaulių aptinkama rečiau. Siaip ar taip, tai yra pilies gynėjų, 
žuvus ių nelygioje kovoje per apsuptį, liekanos , kurių niekas nepalaidojo. 
Tai primena Vygando Marburgiečio 1336 m. ap ra šytą garsią Pilėnų gy-
nėjų žuvim o istoriją. . 

Piliakalnyje rasti žmonių kaulai gilesnei antropologinei ana"zei ne
ti nka. Trūksta kaukolių, iš kurių nustatomas antropologini s tipas. Kel e
tas toki ų radinių yra arba atsitiktiniai. arba r as ti laidojimo paminkluose. 
Seniausio Užnemunės gyventojo kaukolė, sk iriama mezolitui , ras ta 
Kirsnos upelyje15. Ji plačiai įėjo į Pabaltijo antropologinę literatūrą. Pir
mas ją aprašė buvęs Kauno medicinos faku lteto profesorius anatom as 
J. Zilinskas, vėliau - ir kiti autoriai. Ypa č da žnai ji minima pokario 
antropol ogų darbuose'·. Remiant is bu v. Rytų Prū s i jos, Lietuvos, Latvijos 
ir kitų kaimyninių kraštų antropologine medžiaga, daroma išvada, kad 
mezoli to laikota rpiu baltams (prūsams, jotvingiams, žemaičiams, kur
šia ms, žemgaliams, latgaliams ir aukštai čiams) būdingi 2 antropologini ai 
tipai - dolichokrani ni s ir mezok ranini s". Tok ias išva das pastar uoju me
tu padarė doc. G. Cesnys, s pecialiai domėjęsis jotvingių antropologi ja. 
Tuo tikslu jis ištyrė prieš karą ir po karo sukauptą osteologinę medžiagą , 
rastą \.jžnemunės ir Suvalkų s r it ies laidojimo paminkluose. Kapinynų 
ir pilkapių chronologinis diapazonas - II -V amži us. 

Ankstn-iausia kaukolė rasta Paža rsč i o. Prienų raj., pil kapyne". 1967111. 
jį kasinėjo Kauno valstybini s istorijos muziejus ir ištyrė I pilkapį. 
1975 m. Vilniaus \"alstybi ni o pedagoginio instituto TSRS istorijos ka
tedra i štyrė 8 pilkap ius (vadovas M . Miehelbertas). 1976 m. Pažarstyje 
kasi n ėta dar I I pilkapių. Pilkapyne būta maždaug 82 pilkapių. Iki 1978 111. 
ištirta 20 pilkapių, datuojamų I- II amžiumi". 

Antroji kaukolė rasta Delni coje, Lazdijų raj., žvyrduobėj e . Cia b uvęs 
kapinynas suardytas, imant žvyrą; rasta tik žmonių kaulų ir dirbini l!. ! 
bu\". Kauno kultūros muziejų 1936 m . pateko vyt inė ki lpini ais ga lai s ant
kaklė . datuojama Ill-IV amžiumi. 

Trečioji kaukolė rasta Krikštoni ų, Lazdijų raj .. pilkapiuose. 1958 m. 
juos išplovė patvin ęs Nemunas . Anksčiau apie pilkapius nežinota. Ras
tas gana gerai išsilaikęs vyro griautinis kapas s u daug ir įdomių V
V II a. įkapių'o 

:5 ZiJitl skas J. Akmens periodo žmogus Zem ait ijoj ir Suvalkijoj.- K., 1931. pav. 6, I I. 
,6 BUTOS ,'1. B., .Hap,,; K. JO., lJe6oKcap08 H . H. 3TIIIII.JeCKast aHTpOnOJl Orllfl SOCTO'! 

Hoii npIl6a.1T1HiII.- .\\., 1958: J1eH.llC080 P. fT. A IITp On OJlOrll fl apeSHIlX 6amOB.- Pllra. 
19i5 H J.p. 

-~ JeH lIC08D P. f1 . AHTpono.l0rHst .'1peBIIH.X 6a.1TOB, c. 42. 
7~ -'Iichelberias M. Pažarsčio (Prienų raj.) pilkapių tyr in ėjimai 1975 metais.-ATL 

1974- 1975 m., p. 6 1- 64: To paties. Pažarsčio (Prienu raj.) pilkapiu tYrinėjimai 1976 
meiais.- ATL 1976- 1977 m .. p. 123-126. . .. 

n To paties. KypraHbl B naJKapcnlc.-AO 1976, c. 427. 
~O KulikalIskas P. Naujas archeologinis paminklas Užnemunėje (V- VIJ amžių jol

v ing'ių senkapi , Krikštonyse. LazdijtĮ raj.) .- MAO • . ~. t . 1(6). 1959, p. 71 - 87; LA". 
I. 3. :-l r. 294 . 
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Jotvingiams skir iama ir V a. kaukolė, rasta Eitulionyse, Trakų raj. 
Cia kitados būta didokos pilkapių grupės. Pilkapynas netyrinėtas. Pla, 
čiai yra paskelbta III-Va. Suvalkų srities tyrinėtų laidojimo pam i nklų 
(Sveica rij os, Osovos. Karklynų, Jatviež Malos, Zyva Vodos) osteologinė 
medžiaga". 

ąšanalizavęs jotvingių gyventoje teritorijoje aptiktą antropologinę 

medžiagą, G. Cesnys daro išvadą, kad J tūkstantmečio pirmosios pusės 
jotvingiai nebU\'o vienalyčiai, juos sudarė 2 pagrindiniai antropologiniai 
tipai - mezokraninis ir dolichokraninis. -

Mezokranini s tipas daugiau sia ura veid is, gracilus. Dolichokraninis
masyvus, plačiaveidis . Abiejų šių tipų pasitaiko visoje Lietuvoje. Abu 
vienodai pasiskir stę Sveicarijos medž iagoje. Vyro kaukolė iš Krikštonių , 
moters iš Del nicos artimos graciliam mezokraniniam tipui , nors kai ku, 
rios ypatybės artina jas abi prie masyvaus dolichokraninio tipo. Kaukolė 
iš Eitulionių artimesnė masy\'iam dolichokraniniam tipu iS', G. Cesnys 
nustatė, kad II-Va. vyrų ūgis yra buvęs 170± 1,8 cm, moterų - 158.4± 
1.3 cm. 

Remdamiesi osteologine medžiaga, antropologai bandė apskaičiuoti ir 
jotvingių amžių bei nustatyti lyti, Tai yra padaręs lenkas T. Dzieržykraj, 
Rogalskis, nagrinėjęs Sveica rijos ir Zyva Vodos pilkapynų antropologinę 
medžiagą. Straipsnyje prieinama iš\'ada, kad amžiaus amplitudė gana 
di delė; pilkapiuose palaidoti vyrai, moterys ir vaikai. Konstatuota , kad 
vyrai daug vyresni už moteris ir daroma išvada, jog moterys mirdavo 
jaunesnės, o mirties priežastys, pasak autoriaus,- gimdymaiS'. Moterys 
mirdavo labai jaunos - 20-30 metų. Sveicarijos pilkapyje Nr. 14 su 
naujagimiu palaidota moteris bu\'o \'OS 20- 25 metų. Iš 10 moterų vy, 
res nės tebuvo 2. lki 50-55 metų išgyveno tik I vyras, ir tas iš diduo, 
menės84 . 

Dėl jotvingių antropologijos idomių minčių yra pareiškusi latvių ant, 
ropologė R. Denisova, kuri teigia, kad jotvingiai, žemaičiai ir prūsai su' 

f>1 Dzierzykraj-Rogalski T. Materialy kostne z kurhan6w Z okresu rzymskiego na Su
walszczyznie. wydobyte \\" 1956 r.- \Viadomosci Archeologiczne. Warszawa, 1958. t. 25, 
sąs. 1-2, p. 131-139: To paties. Kasci ludzkie Z okresu rzymskiego z cmentarzyska \ .... 
Szwajcarii pO\V. Suwalki.- Wiadomosci Archeologiczne, 1956, t. 23, sąs. 4, p. 327-336; To 
paties. Z badail. nad niektorymi zagadnieniami typologicznymi i populacyjnymi Jaėwin
g6w.- Acta ... , t. I, 1964. p. 65-75; To paties. Badania szczątk6w kostnych znalezionych 
\\' 1956 r. w grobach szldeletowych z Ill-IV w ieku n, e. na cmentarzysku kurhanowym 
w Osowej, pO\\". Suwalki.- Rocznik Bialostocki, 1963, t. 4, p. 309-321. Antropologinė Ji
lE'ratūra nuo 1944 iki 1967 m. nurOdyta' leidinyje "Bibliografja regionu Bialostockiego 
(1944-1962).Bialyslok. 1964, I. J. p. 39-40. (1963-1967). Warszawa, 1971 , t. 2, p. 45-
46: Wierciriska .4. Badania antropolog ic zne szczątkow kostnych z cmentarzysk cialopal 
nych w Korklinach, pow. Suwalki.- Rocznik Bialostocki, 1970, t. 9, p. 177-196. 

82 Cesnys (j. Jotvingių aniropologija.- Kn.: Iš lielu\"it! elnogenezės. V .. 1981 , 
p. 47-58. 

83 Dzierzykraj-Rogalski T . . \\aterialy kostne z kurhanow z okresu rzymskiego wydo
by te \\" 1956 r. na' SuwalszczyzniE'.- \riadomosci Archcotogiczne, I. 25, sąs. 1-2, 
p. 131-139. 

8~ Antoniewicz J. Osadnictwo Jaėwieskie.- \Viadomasei .\rcheologiczne, 1. 25. sąs. 
1-2, p. 6-10. 
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darė labiausiai homogenišką grupę". Jotvingiai kaip antropologinis tipas 
artimiaus i žemaičiams. Tokiai m i nčiai neprieštarauja ir archeologinė me
džiaga. Archeologas V. Daugudis pastebėjo, jog Zemaitijos piliakalni ~ 
(pvz., I mba rės) keramika labai panaši i Užnemunės piliakalnių kerami
ką". R. Denisova daro i švadą, kad jotving i ų antropologinis t ipas b ūdin
gas ir mozūrų antropologinei medžiagai. Ji teigia, jog dolichokraninės 
I-II tūkstantmeč io pradžios baltų gentys genetiškai yra susijusios su 
protob a l tų laivinių kovos kirvių ir brūkšniuotosios keramikos ku l tūra . 

fopoguw,a 3aHeMaHbR 

PE3/OME 

llHTepec K rOpOJlHUl3M 3aHeM3HbH B03POC B KOHue XIX - na'l3.1e xx BB. CoxpaHiI' 
.'IHCh onHC311HR HeKoTopblX ropollHW, J1ereH.!I.bI H npe.l3HHR o HBX, OCT3BJleHHble PR.!I.OM as
TOpOS. nO.llp06U3H 61f6JJIfOrpa<Į>IHI paHllllx pa60T o r Op0.lHWaX 3aHe"f3Hbfl, a T3KiKe COHCO:' 
ff apxeOJIOr!fųecK3R KapTa naMRTHHKOB 51TBRrH-Cy.a.ysbI (Cy.a.3amt) ony6J1HKoa3Hbl B noc· 
JleBoellHble rOAbI nOJ1bCKHM HCTOPHKOM A. KaMHHbCKHM I . 

CpeJlH HCCJle,llOa3TeJJei't KOHua XIX B. lIe06XO.lmlO y n o:,u!.H YTb <ll B. nOKpOBcKoro, B 
a pxeO~'OflltlecKHc KapTbl KOToporo BKJUQ4eH pSU. rOp0.lHUJ. 3aHeM3HbR2, 60~lbwaSl: 33CJ1yra 
B IfCCJle.a,OB3HHH rOpO,/lHW 113 paHHeM :nane npHH3llJleiKIlT 6b1BWeMY Y1IHTeJIIO nL\1Ha311H B 
CCitHaX H CysaJII,ax I003anacy Pal.3lOKHHacy, H3.aasweMY B Bapwase B 1909 r. KHHiKKY 
Ha .lIITOSCKm.1 H3b1Ke, nOC8!'llueHUYIO rOp0l.IIWaM 3aHeMaHbH3. B HeH onHCblsalOTcn 36 na
MHTIIHKOB, npHJlaraeTCH KapTa pacnpocTpaHeHHblx rOpOJlIfIll. 

PaGoTbI scex aSTOpos, Hec~IOTpH Ha TO, 'ITa OHIl orpaHHŲllsa.'1HCb JlIfWb onHC3HHeM 
sHcwHero 811Jl3 ropOAHlU H CGOpOM Hap0.!I.HblX npe,l3HHrl It nereH;]., npel.CT3e.1HIOT OrpO~I
HblfI HaYŲHblil HHTepec. 

OTlleJlbHble CTaTbH o rOp0,!I.HlUaX 33HeMa HbH nO$lS.l$1nnCb S JTnTse n s GypmY33HblH ne· 
pnOA. DlI6J1l1orp3qlHH o c06paHHoM apxeo,loru4ecKOM M3TepH3J1e H~leeTCH 8 TpY.!le n. Ta
P3CCIlI.;o «.\\aTepH a.!JbI no apxeoJlornn JTHTSbI»4. 

06wllpHble HCCJleAOBaHHH apxeOJlOrU4eCKux na;\IHTHHKOS 3aHeMaHbH, OCOGCHHo ropl)· 
.llltu, OCYW.ecT8HJlUCb JlllWb 8 nepHO!J. COSeTCKofl BJlaCTH. HaHGoJlee BHTeHClIBHO OHlI npo
BO.lII.!JHCb c 1953 no 1971 r. DO.'1bwofl 06'beM HCCJle.aoeaHHH np08enu apxeO.lorH J.1HCTHT Y
Ta IlCTOPIIH AH JTHTCCP II BIIJlbHfOCCKoro YHHsepCIITera. H eKOTopble MOrH.i1bHHKH HCC.le· 
,losaJlII II COTpy.n.HIIKU KaYHaCCKoro rocy.aapCTsellHoro IICTopH4eCKoro MY3eH, a TaKme Kpa· 
eseJI,IlecKItX MY3ees B AJIllTyce. Ka nCYKace II J1erma.lifHrJlCe. 

B 1953, 1954. 1962 ~I 1965 rr. 80 speMH apxeO~lOfllljeCKliX pa3Se.lOK 6bl.rt!1 3aperHC' 
TpHposaHbI Ii nO.lpoGHO OnllC3HbJ sce fOpOJlHlUa 3aHeMaHbH, co6paH 60.lbWOH nOAeMHbl P. 

8.) Jlenuco8a P. H. AHTpOnOJlOfllH ApeSHHX GaJI TOS, c. 163-16·1-. 
86 Daugudis V. Imbarės piliakalnio ir gyvenvietės tyrinėjimai 1969 m.- AETL 196'3 

ir 1969 m., p. 32. 
I Kaminski A. Materialy do bibliografii archeologicznej Jacwieiy od I do XIII \\".

J\\aterialy starozytne, Warszawa, 1956, 1. I. 
2 floK.po8CKUll cf>. B. ApXeOJlOrHąecKaH KapTa BHJIeHCKOH ry6epHHH.- TpYlbl BH.leM

CKoro OTJI.eJleHHSI Į\\OCKoBcKoro npe.asaplITeJIbHOrO KOMHTeTa no YCTpoilCTSY s BH.1bHe IX 
apxeo.'lOrJIIleCKOro C'be31la.- BIfJIbHa, 1893. flOfCP08CKUU cf>. B. Apxeo.10rHąecKaH KapTa 
fp0JI.lleHcKo{1 ry6epHHH.- TpYilbI apx:eo.1l0rHąecKoro C'be3.aa B B!UlbHe. M., 1895, T. I 
floKpoecKuu (/J. B. ApXeOJlOrH4eCKaSl KapTa KoseHcKoil ry6epHHH.- TPY.lbl X apxeoJ1orH
qecKoro C'be3JI.3. M., 1899, T. 3. 
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a Radziukynas J. Suvalkų rėdybos pilekalniai su žemlapiu.- Varšu\'a, 1909. 
4 Tarasenka P. Lietuvos archeologijos medžiaga. K., 1928. 
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MaTepl!a.,~, n03BO.'l.ilBWHil nepei lTH K CHCTe""aTllųeCKiI~ ap xeO.'l.OfH4ecKHM HCCJle,llOBaHH$lM. 
nO!'iBIlJ\HCb aa:.KHble lt Heo6xolI,HMble ny 6J1I1KaUH11. 

fOpO.lllUla B03HlfKamt H3 ,ll3 SHO 06iKHTblX 3eMJUIX. nepBble )KHTeJ1H n OSlBHJIH Cb B 3a
lleM3Hbe yn-:e B Ka;\teHHO~l seKe. CJle,.!lbl l!X o6HapymeHbl np» IICCJleAOa8HHlf r op0;J.HlU " 
p aC nO! l araSWHXCl'! y IIX nO,!J.HO>KHSl ceJ!!IUJ, B ~1ecTIIOCT"X HopKYHaH (npeHaHCKHil p.H) , n a
BeilCHHlIHKait (J1a3.!I.HlkKHii p- II), KYMem~HHC. BapHymlil (06a KanCYKCK Hif p_H). 4aCTb 3THX 
ropOAiUU HCCJle.n.OBaH3. Ka>K.iloe Hcc.,.l e,llosaUHOe ropOAHllle paCCMOTpeHbl OT,lleJl bHO B XPO
HO.l0fllllecKOM nopHAKe. 

B 1964-1965 rf. IICClle,iI.OS3Hbl ABa rOp0.RlIllla B HopKYHaFi:. OAHO 113 BUX coopymeHo 
Ha 6epery pel.JKH MHK3CbI, Jlpyroe - y peŲKH CKapAynnc. P~l.llOM C r opoAHw.aMII pacno
.1ara.1J. IICb CeJIHw.3, KOTo p ble TaKJoKe HCCJJeJ,OB3J1HCb. fOPOJlHW.3 CHJlbHO pa3p y weHbI, OT HJlX 
cOXpa HHJl aCb JlHWb He60JlbwaH 4aCTb. fOpOJlHw;e Ha 6epery MHK3CbI XpOH0J10rH'IecKII 6 0Jlee 
paHHee. COXP3HHJl3Cb J1J1Wb '13CTb nJ101113.l1KH n BaJ1a . npu paCKonKax rOpOAHw.a 06Ha
pYJoKeHbl CJle.nbl 04ara, KOCT H JoKHBOTHbl X H Kep3MHK3 . HCCJle,!lOBaBWHJ"i ropOAmlle B . .llay
r YJIIlC JlaTHpOBaJl ero nepBoi, nOJJOBHHOH J TblC. H. 3. Ha OCIIOS3HHn HaXO,llOK Kep3MIIKH CO 
WTpH XOBaHHOH JI o wepW 3B.TJeH IIOi, nOBepXHOCTblO. B 03Mm 10l0, OHO B03HHKJlO B nOCJ1e.!I.HHe 

seKa AO K.3. 
nJ10w.a.D.K3 BToporo rOp0.D.IIUla CMblTa peKoil, COXpallllJlaCb J1JIWb 60JJ b lll afl tlaCTb Ba

la. no pa3pe3Y Ban3 MOni:1I0 BbI.lle.ll1Tb TpH OC HOBHblX CTPOHTe.'JbHblX 3Tan3 H HecKOJJbKO 
n epeCTpoeK. Y nO.l1HO)l\HH B3na, K3K H Y nepBoro rOp0.lH1ll3. npOXOAJlJl 060pOHHTeJJbHblH 
pOB. H a ropOAHwe H CeJlll llle 06HapY)I\eHa KepaMHK3 CO WTpHXOBaHHoH. OWepWaBJJeHHOi, H 
r.l allKOCTeHHoif n OBepXHOCTbK>, HaH11eHbI ~parMeHTbl 3epHOTepOK. )l\eJJe)H3H Koca-rop6YW3. 
HecKOJlbKO U ItJlIlHAPHll ecKH X npHCJJHU Ii Ap. fOpO.llHw.e AaTHpyeTcH III-VIII a. H. 3. 

PaHee ropoAlIllle Ii ceJJJlllle y ero nO.JlHO)KIIH HCCJ1eAOOaJJOCb B 1962 r. S n aoeilcHHHH
·aii. PacnOJlO)KeHIIOe Ha XOJlMe y 03epa BelkeHii. OHO xopowo coxpaHHJlocb. I1ccJJe.Jlooa

:i3 nOJlOBHH3 nJlOwa.nKH r opoAHw.a. npOAOJl>KeHHblii K nOA HalKI!}O ropOAHllla pa3peJ BaJ13 
:tpope3aJl .lBa pS3. XOJJM. Ka KOTOPOM p3CnOJJaranOCb rOp0,!lH llle, AO nOHBJleHHH 3.leCb no
ce.leHIUI HCnOJlb300aJJCfI ,!lJJH norpe 6eHHH. Ha IfCCJJeAOB3HHOr, ceo epHOH 4aCTH nJJOma,!lKIf 

ropOAHlua H nOA OaJlOM 0 6HapYIKeHO 27 norpe6eHHrl nO 06PHAY TpynOCOJoKIKeHlffl, ,!laTH
pyeMblx I TblC. AO H. 3. norpe6eHHH H3XO,llHJIlfCb S He60JlbWHX HM3X, B ypHax 1I .. 111 B cne
UIl 3.'lbHblX coopY)KeHHSX H3 K3MHerl. O orpe6aJlbHblii IfHBeHT3pb nOJJHOCTblO OTCYTCTBOB3.1. 
DO.lbwoil HHTepec npe,llCT3 BJlHfOT r JlIlHHHble ypHbI C p3 3JJ II'IHblM opH3'-teHro,-,. alla.'10rHIt 
?'OTOPblM He il30ecTHbl. fl03AHee. H3 py6e>Ke H. 3. H3 TeppHToplI1f MOrHJlbHlfK3 B03HHK.'10 
yxpenJ1eHHoe noce.neHHe-rOpO.Llllwe, cyw.ecTBOBaBlllee o nepOOH nOJlOBHHe. a B03MO>KHO ellle 
II o Cepe.LlHHe I TblC. H. 3. H a cemnue OTKp blTbl CJlellbl OlJaroB, X03HiicTseHHble fl MbI, c06pa
na MHOr04HCJleHH3H WTPllxoo8HHafl l\ep3 MHK3, Halt,lleH8 6POH30B3H 3p6aJJeTOBHAUafl ~H6Yj1a 
C U30rJlYToH HOn-;l\OH. 

fOpO.1lllUle Toro n;e Bpe'-leHII, paCnOJlar3BweecR Ha 6epery p. WHwyne B ,-teCTHOCTIf 
KYMeJleHIIC (K3nCYKCKl1il P'II), HCCJle.llOB3HO B 1968 r. COXp3 HIIJJaCb JlIlWb 'laCTb nJJoma.l
Kil 11 B3 .. 1a. IlccJJe.1l003H3 '13CTb n .. 10m aAl\ 1I ropOJlJlma H CeJI~3, np01l30e.neH p33pe3 B3.13 
II psa. npll paCh:OnKaX OCh: pblTbI OCTaTKH 060POHlITeJlbllblX coopY>KeHHH lt n OCTpoeK. 06H3-

pYJoKeHbI o 6yrJlllBlUlIecfl 3epH3, KOCTlI JiUIBOTHblX. 6POH30Bble 6paCJJeTbl H .Llpyrne MeT a.l
.11l'leCKUe H3.LleJJnH, :odHoro4!lCJIeHHafl WTpH xOe 3HH3f1. OWepW30JJeHHaH, rJJa.LlKOCTeHHaH H 
:,:, pYIKaJlbHaH Kepa MIIK3. f opo.1lllwe ,!laTHpyeTcfI I- XI B. H. 3. 

no COCe.l1CTBY C ropo.alillleM KYMeJ1eH IlC B 1968 r. IICCJJe110BanOCb HeCKOJJbKO 6 oJ1ee paH
Hec, O'IeHb CHJJbHO p33pyweHH oe rop0D.Hwe li CeJlHw.e o MHWKY4Hi\ (KancYKcKlIi\ p -H). 
Ha OCIlOBaHlI1I 06H3PYJoKeHHOii Ha ropoAJlw.e WTPHX 003 HHOil. o W epWaBJJeHHOii II r.'1a,llKO
CTe llHorl Kep3:\1I1KH OHO .l13TlIpyeTcH 113'13JIOM H. 3. )l(U3Hb Ha rop OD. lIwe npeKpaTIIJ13Cb B ce 
p e.LlH He I TblC. H. 3. 

OAHIIM 113 KpynHeii lllH X B 3aHeMa Hbe HBJJfleTCfI r op01llfme l(YHHrHWKflil- O aeBOHIlC 
( BIl.1K30llWh:CKllil P'H), HCCJle,!lOB3e we.eCH o 1963-1964 rr. OJlOllla1lKa rOpOAHw.a p33M e
POM 150XI00 M C Tpex CTOPOH oKpYIKeHa 03J1 0 M, HaH60JJee 8b1COKHM C fOJoKHOr, CTOpOHbI. ~; 
nOll,HO)f{IIf1 ropoAllwa B 3TO'-t MecTe HaXOllliJJOCb ewe .!l.B a He60JlbWHX B3JI3 Il pBa . PHllO;\1 
C ropOAHWe;\1 H3 10- 15 ra p3CnOJJ ara .. locb orpoMHoe CeJJ llwe, 11 3 Bcei\ nJJOlUaAII KOTOporo 
iiCCJJe,llOBaHO .11lWb 400 ~7. Ha ropoAHwe BCKpbJTbI MHOr04HCJ1ellHble BblMOCTKH Jl 3 Ka Mueii, 
P33.1l11'1HbJe cToJJ60obJe HMbl. OllarH, X03HilcTBeHHble flMbl, 06H3pY>KeHa pa3Hoo6p33H3H owep· 

5 D.HeBHIIKII_OT4eTbI apxeO.'10rHlIecKHx 3KCne.l1KUIIH xpaHflTCH B OTAeJJe apxeoJt.:-.rJ]}! 

lIHCTlITYT3 lICTOP"1I AH J1HroBCKOif CCP . 
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rnaS.IlCHHaH II r.la;lI{QCTCUUafl KepaMlIKa, MOHeTbI pltMCKOH HMnepllH, 6POH30Sble ap6aJ1eTo
Bllllllble cpu6)'J1b1 C H30rH)'Tor{ HOiKKOH, CnHpaJlbHbfe Ko.-lbua, r.llfHRHble aCHMMeTpH"IHble 
npSlC.lllua, If\CJle3Hble KOCbl II cepnbl H T . .J. naMRTHUKII B KYHllrUWKRH:-nae80HHC .!la
TllpyK>TCfI ItI-V 8. H. 3. 

C8oe06pa311CM OTJ1l1 l laeTCfI rOp0.lllllle BapHymui. IICC.le,a,08aHHoe B 1971 r. Pacnonara
.'IOCh OHO Ha 6epery .1peBllero MeJ!KOSO!lHoro 03epa, HbfHe 3TO OI'DOMHblil 3a60J1oąeHHblH 
TOpcpRHIlK. 4cpe3 TOp<Į>RHIIK OT rOp0!l..HWa BapHynfl{f K COCe.!lHeMY rOp0il.lUllY lllaK3J1Hl11Kec 
npOXO.!lIlJJ nOTai'IHOH BblMOllleUUbfrl KaMHRMII nYTb « KyIgrinda». 

YCT3HOBJ1eHO, liTO rop0.!lllme BapnynRrr, OCHOBaHHoe H3 py6elf\e H.3., n03.iI,Hee nO.llBep· 
ra.10Cb 311a411TeJlbUOr, nepecTpoAKe. Ll.peBHCliwJIH KYJlbTYPHblii c.'Ioil ropoJUlllla C xapaKTep· 
twH JlenHOI'1 3311UlnHOrl KepaMItKOii 6b1Jl norpe6eH no.a TOJ1CTblM - .l0 4-4:,5 :'oI - CJ1oe:-.t 
H3CblnHOft rJlHllbI. 

OOJJbWoe Bne43TJleHlle npOll3BO.lHT rOp0.il.llWe PY.!l.3MHHa (.n33.JHl1:cKHft P·H). paCJ1oJlo
n<elllloe Ha nepwlIHe OAHHOKoro MaCCHBHoro XOIlMa. B 1965 r. ucc.,e.!l.OB3.13Cb nJlOmaAKa 
II saJl rop0.!l1l1ll3. 1-13 n.IJ01ll3.lKe rOp0.ll.lllUa 8CKpblTbI BblMOCTKII H3 KaMHeil, 043rn, CTOJl60· 
Bble fI:'o!bI. HaibeHa MIIOro4HC.'leHHaH .'IenHafl II Kpy:m:aJlbHaR KepaMUK3, 06yrJJHBwllecR 3ep
lIa. KOCTII If\UBOTtlblX, Ilepen IleJ!OBeKa II lIeMlIorOIlHCJleHHble MeT3.'I !1IIIleCK lle 11311.e.IlHR, cpe11.Jf 
KOroPblX tlall60JJce lIlITepeCHa 6pOH30naR ap63lleroBIIAHa~ cTynei1llaTa~ <Į>u6y.la. nOKpblT3R 
ccpe6pml. 

Pa3pC3 DaJla BblRBII .. , CJlO;+;Hble .lepel1~HHbI~ KOHCTpyr.:UIfH Tpex nepIfO.llOB. 06HapYlf\e-
110 MHomeCTBO nOJlYllCTJleBWIIX 6peseH, KepaMilKa, KOC111 IKIIBOTHblX, n<eJle3Hble HaKOlleIlHH' 
Kil CTPe~l. OCHOBaHHoe B lIa"l3Jle H. 3., ropO.llllllle Py.a.aMI[Ha HCnOJlb30B3J1OCb .0.0 XIV B. 

KO:'oIflJ1CKC ropo.lunu 6blJl lICCJle.llosatl B 1970 r. B :'o1eCTHOCTIl CY.llaprac. COX:P3JHI.'lOCb 4 
rOpO,1.Hl.U.a, Ha3B3HHble no 6JlH3Jle:lK3lUIIM AepeBIUIM - fpHHai'tIlRfI ItJlIf 5ypraHIl~H. CeH"IaC 
rOp0lI,HW3 o6'be.!l.IIt1CllbI no.ll 061llitM Ha3BaHlleM CYlaprac, MbI npHAep>fotB3eMcR cTapblx HaH
\ICHOsa HH{1. 

Bce rop0,ilHwa paCn0J10IKeHbI H3 6epery HeMaHa Ha nponDKeHHH 1 K~1 H OTa.eJleHbl 
IIp)-T OT 11.pyra fJly60lCHMII 3360J101leHHblMH osparaMII. 

C3Moe 60JlbWOe rOp0.!l.HlUe S fpIIHail"lR{{ H33b1BaCTCR « !KII.lI.KanRI·i» (espeflcKlfe MOrHJ1b1). 
Ha nJIOI.U.311.Ke ropOAHl.U.a pa3MepoM 30X20 :'oI BCKPblTO 42 M2 II YCTaHOBJleHO, IlTO KYJlbTYP ' 
IIblii CJlOH pa3pyweH BO BpeMR norpe6eHHii:. B pa3pe3e KpaH BOC1'OIlHoro SaJ13 Bbf~BJleHbI cc· 
TaTRlI KYJJbTypHoro cnOR lIa rJIy6l1He 3 M. BCKpblT OAHH 0"l3r, a 803Jle Hera 06HapY:lKeH 
iKC.Ile3HbI{1 cepnOBIf!lHblli HO>K, owepW38.'1eHHan it rJla11.KOCTeHHa~ KepaMHKa, KaMHH, KOCTH 
If<HBOTHblX. Ha OCIIOBaHHH flaH.leHHblX MarepHa.'108 ropo.lllfwe .l3TlfPYeTCR nep80H nonOBI!
I10r, II cepell llKoil 1 TI:>IC. H. 3. 

BTopoe ropo.llHllle B fpHH3r11l1111 , HMeHyeMoe «5aJJHaKanbHIfC» (ce.a..'IOBH11.H3S1 ropa). 
pacnO.l0mCHO K BOCTOI(y 01' rOpO.llflUa «)f( II,a,K3n~fI». Ha ropOAHwe OTKpblTbl MHOrOIlHCJleH
HblC lĮ>parMCIITLI cropeBWllx .lepeBSlHHblX YKpeITJleHHH. 06HapY>KeH .. lHWb lf\e.rIeJHblli lIaKO
lIellllllK KonbH II K3MclfHoe TeCJlO. 

nBa .n.pyrltx rop011.Hm3 H3XO.!lRTC~ Ha 3eM .. l~x .!l. 5ypr3HIl~i'1. 011.HO rop011.Iuue, HMellye· 
Moe «nHJJflK3JlbIlHil», nOIlTlI nOJJIIOCTbK> pa3pywell0. COXp3HHJlaCb .1HWb "I3CTb nJlOmatlKH 

II KpaH BaJJ3. PaCKonKIl BCJ1I1Cb B !OmHOH II ceBepHMI "IaCT~X nJJ01ll3.llKH. Ky.'1bTYPHblH CJloft 
ue3l1allHTe.netl, O.D.HaKO H311aeH3 OWepW38JJeHHaH II KpYiKaJlbHaR t\ep3MIIK3, t\OCTII iKHBOT' 
lIb1X, :m:eJle3Hble WJlaKH. OCKOJJKH Kpe~IHHH. 

4eTBepTOe, Half60JJee CH.1'IbHO pa3pyweHHoe ropo11.lfwe y ,a. oypr3tllljui Ha3b1B3erCA. 
t; BOpnIfJlIfC». lll}'pcp, npOBe.ll.eHHblrl nO rOp0.!lIIWY B 1970 f .• nOKa33,;1. "ITO KynbTypHblii cJloH 
He3H3"1UTeJleH U CHJJbHO pacnaxaH. 

Hall60JJee IfHTepeCHbl cpeluI 8cex HCC.'le11.0 BaHHblX roP0.ll.HlU 3aHeM3HbR A8a: 06eJTHTe 
II !\aYK3{f, pa3AeJlelltlble pellKo!"i nepweKol"!. J.1CCJJe.a.oB3JlHCb OHH 8 1967-1969 IT. rOp0.ll,H. 
Ule 06e.nHTe, 60Jlee paHHe{1 nOpbl, BHYWHTCJlbflblX pa3MepOB. 011.HaKO OHO nOCTOA.HHO pac
naXIfBaJIOCb. OJJOlU3.!lKa rop011.Hwa 113MeHeHHOH <ĮJOPMbI pa3MepOM 70X60 M. B 3anaAHoli 
cc IlaCTH HaXO.llHTCA. nOIlTH He33MeTHbli, B HaCTOA.mee BPCM A. BaJl. H CCJlellOSaHIIH ceBepo· 
3an3.lHOH llaCTlt nJlow,a11.KH, npOBe11.eHHble B 1969 r., nOKa3a.'1I1, "ITO Ha rny6HHe 40-60 CM 
COXpalllfJlCH Ky.'IbTYPHblli CJJoil I-V BB., B KOTOpOM o6HapymeHbI K3MHH, yrJlII, WTpIlXO' 
BallllaH II oWepW38JleHH3H KepaMHK3. B BOCTOIlIIOH llaCTII n.l0lUa11.KII rOp011.Hm3 06HapYiKe· 
ua Ue60JJbWafl B03BblweHHOCTb, npll HCC.'ICllOBaHHII KOTOpO{t HaHlleHbl KpynHble KYCKH rnu
HHHOfl 06Ma3KII H 06yrJllfBwHecR 6pesHa, a TalGKe P3HHH~ WTpHx08aHH3S1 H oWepWa8J1eH
lIaA. KepaMHKa, YKpaweHlfa~ no Kpa!O BeHŲHKa COCY.llOB 3alllHnHblM 80JlH006pa3HblM OpH3-
MeH70:'ot, H3H!lCHHaR KepaMHK3, nO-BH.lUIMOMY, OTHOOHTCR K nOc.'1e11.HIIM seKaM I TblC . AO H. 3. 

ĮĮ O 
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fopo,ll,lIwe l(aYKaA 113XO.lUTCH ka .. leaD:.r 6epery PClJKII n epweK3. OS3,l bH3H nJIow.a.lK3. 
rOpOAIHlla pa3MepOM 20X25 to.{ CD eeex CTOPOH oKpy*eH3 B3JTOOi. H3H60Jlee BblCOKU\1 8 
K))KHOr, 'jaCTU. BaJl OKpY>KeH paOM , 3a KOTOPblM 33McrH bl ClIC.Ilbl ce.ll1111a. 

B 1967-1969 rr. HCCJle.aoaaH3 3ana,!J.H3H ųaCTb flJIOLU3,1l,KH rOp0!lHWa, npOH3Se.lCH pa3. 
pes aaJJa II psa. no KpalO nJ10IUa.a,KH BCKpblTbI CIIOU C K3MeHHblMIt BblMOCTK3M II, B pa3JUI Ų' 
HblX MCCT3X o6 i-1apyn<eHbI HetKO .. lbKO O'larOB, orp0!oUloe KQJlllųecTBO KcpaMIIKII, KOCTU )KH

BOTHblX, OKO .. l 0 130 Kocreif QeJloseK3,06yrJHfBwHecH 3epH3,3cpHOTepKII II OKon o 500 1l3le.1HH 
6o.nee 40 H3HMeHOS3HHlt Hali.a.eHo OKOIIO 120 H3KOHCŲHlfKOB CTpe.l pa3.1114Hoi"r $OpMbi 
D OJlbwoir IIHTepeC npe.!I.CT3SJUI IOT 06PblBKII KOJIb4yrH, BnepBble BCTpeųeHHble B .111TOBCKO\1 
apxeo~lorHųecKoM MaTeplfa.ae. rOpO.lHWe KaYKa" .lI.aTlfpyerCH V-XIV B. H. 3. 

XpOHOJIOrllųeCKIf 6JIJI3KHM HB .. 1HeTCH ropo.ll.llwe y .lI.. nlf~lHKaJlbHiJC (BJfm;:aSIlWKCKBif 
P'H), IfCCJ1e,llOSa HHoe B 1961 r. P 3Cn0J10a;:eHO OHO Ha JIe SaM 6epery peŲKU AJICT 3. n .'1o w.a J.
Ka ropOJlmua He60J1bWa5l, TpeyrOJIbHOii q,OPMbI. no 3ana.llHOMY Kp310 nJlOW3JlKII npOXO.J.HT 
MOWHblii 060pOHHTeJ1bllblH 83J1. BHewHuf! CKJIOH KOTO poro oųeHb KPY" H BblMOUleu K3MHH
Mif. K 33na.a.y OT rOpOJllfW3 HaXOD,H.'lOCb 60JlbWOe CeJIJIWe, nplfųeM 'laCTb ero oKpy a.;:e HJ. 
Ba nOM AJlIIHOlt 190 H BblCOTOli 2 ~1. nll.1RKaJlbHHC - elUIHCTBeHHoe S 33HeMaHbe rOp0D.HI1le, 
IfMelOwee On 05lCaHlloe BanOM ce.ll1w,e - <pop6ypr. B KYJIbTYP HO\! CJIoe rop O.lllIJl1a cox p a· 
lIIiJlHCb OCT3Th.1I c TpoeHHi'I, KpYiKa.lbH:lH KepaMHKa . HeMHOrOlJIlC.leHHble MeT3JI,lH'lecKHe H3· 
lleJIHH . rOp0.lHw,e MonOiKe CeJ1lIW3 - OHO J.3TupyeTCH XII - XIV BB .• a ce.1Hllle OTHOCIfT· 
CH K nepBoil nOJlOBIIHe II Cepe,!l.IUfC I Tbl C. H. 3. Ha MecTe CeJIHw,3 H3pR.llY C n03.1lHef! KPY' 
*aJlbHOi[ KepaMIIKoii 06HapYIKeua OWepW38J1eHH3R Kep3MIfK3, YI{ paweHHa51 no "p31O BeH.· 
ąlfK3 cocy.n.OB 3a w,IfIlHblM opH3MeH TOM. 

HCCJle,11.OB3flllHMII YCTan08.'leHO. 'lTO ropO,11.Hw,3 B 33HeMaHbe S03HHKa.l lf B KOHue I 
TblC. JlO 1I.3.-B nepSble BeKa H.3. OOJlbWHHCTBO roPOAHW, HCnOJlb30S3JlOCb .lO XIV-XV BB. 
Bce ropoll.llwa IfMeRH 060pOHIITeJ1bHblil xapaKTep, nJTOWa)J.KH KX OKpY>KeHbl BanaMlf, 

pB3MH lt APyrHMIt 060POHHTeJ1bHbI!o1H coopy*eHHHMH. CKJlOHbI II B3 J1b1 60JIbWHHCTB a r opo· 
.ll.Hlll BblJlOiKeHbI KaMHH MH. 

B ropOllHUlax U CeJl HllJ.aX 06Hapy*eHO MHOiKecTSO ueHHbl X H3XOllOK, ocsewalOUĮHX 6b1T 

" KynbTYPY >KHTCJleil 33HeM3HbR . 1·13Y'leHIIC 060POHIITCJlbHblX coopy*eHHI1, ;.KH.lb1X H X03HH' 
CTBeHHblX nOCTpoeK. oųaros, CTOJl60BblX H x03HHcTseHHblx Int, K3MeHHblX BblMOCTOK n03BO· 
J1S1eT CY,11.UTb o HeKoTopblX Bonpoc3x CTpOHTeJlbCTB3 H apxHTeKTypbl. BcecropoH l-mil aHa .. '1H3 
OPYAHil Tpyna, OpY)KHH, YKpaweHHH. Kep3MHKu Jl.aeT npeJlCT3SJleHHe 06 OCHOBHblX 3 aHH ' 
T"HX, a T3KiKe pa3JlIIŲHblX npOM blCJJaX H peMecJl3X IKHTeJleH rop0Jl.HllJ. 3aHeM3HbR . OHU 1l3-
.n.3SHa 3aIHtMaJlHCb 3CMJlelleJlHeM II CKOTOBO.a.CT80M, o 'leM CS lt,II.ereJJbCTBYIOT H3H,11.eHHble H3 
ropoA Hwe cepflbl. 3ep HOTepKU, 06yr.1HBwuecR 3epH3, Cpe,II.H KOTOPblX BCTpeŲ3eTCR npoco, H'l' 
MeHb, nweHHua. MHoroŲHCJiCHHble 6060Bble: ropox, 606b1, BlfKa. Hau60JlbWee KOnH'lecTBo 
0 6yrJlHBWII XCH 3epeH Hai'I.lleHO Ha ropollHlllax KaYKait, KYM e.'lt!Huc II P y.a.aMHH3. Ycra HoB' 
JleHO, ŲTO naweHHoe 3eMJle.ll.eJJHe n OHBIIJlOCb 3lI,eCb y)Ke B nepBble BeKa H. 3 . 

UeHHble CSe.lleHIIH o CKOTOBOįlCTBe nOJlyąeHbI np" ocreo.l0rH',l eCKOM 113}'ųeHIl If MaTepHa· 
.'10B " 3 rOpOįlHlll II Ce..llllll. Oc06eHHO 60raT3 OCTeOJlOrH'leCK3n KO.'1J1eKllIfH o r opO,11. lI111e K3Y' 
KaH. YCTaH08J1eHO, ŲTO BblpaUĮHBaJ1CH Kpy nHbl.H ii MeJlKIli'1 por3Tblil CKOT, CBItHbil, Jl OW3.ll. 11. 
POJIb OXOTbI He3H3Qt!TeJJbHa, a pbl60JlOBCTBOM 3aHIIM3JlHCb JIlflUb ;.KHTMII HeKOTopblX ropo· 
.n.HW. 5 0 JlbWOe KOJl II'lecTBO r .'lHHHHblX npHCJlHu YK33b1B3er Ha WIlPOKoe pac npo cTpaHeHlle 
"pHlle HIIH II TK3'leCTBa. Oco6ellHO cBoe06pa3Hbl ,11.0BOJlbIlO KpymU>ie aCIfMMeTplI'lHble npHC ' 
J1Hųa 113 rOpOAHllJ.a KYHHrllWKH i l - n3e BOHIIC, HMelOw,He aH3J10rllH B n3MHTHHKax KamIHHH' 

rpallCKOH 06Jl. (JIoHroIlHOBO) . • \\HorO'lHCJleHHbI npHCJlHua UHJlIIH.llplląeCKtfX II yce'leHHo·6 11' 
KO Hll'JecKUX q,OPM 113 ropOįlllwa KaYK3ii. C pell l! npe.a.MeTOB .llOM3 Wlf ero 0611xo,11.a ii X03HH· 
eTBa CJle.a.yeT ynoM5Iny-rb iKe.le3Hble HOiK ll , WIfJlb H, OCOJlKH. Kpeca.l1a , wnopbC, K.'IIOŲII, 3aM ' 
101 II T . .lI.. 

OpYiKHR Ha ropolllfw,ax 33HeM3 HbH Haii,leHO HeMlIoro - iKene3Hble H3KOHeąHltKII pa3' 
Hb!X TunOB: c wunaMu, pO~16i1lJecKHe, Kon beBHllHble, A ByporHe, rB03lI,eBH.lHblC Ii .lp.50 .. 1b
waH KOJlJICKUHR c06paHa !Ia roP0.llHlUe KaYKail, OTJleJlbHble 3K3eMnJJflpbl H3ii.n.eHbl 113 r o· 
pO,11.lflllax K YMeJle lUfC, KYHllrUWKHil - naeBOHlIC H PYJl3MIIH3. BnepBble B JhlT8e npH HCC.lJ:e_ 
.a,OB3I11li1 roPOAH1ll3 KaYKail 0 6HapYiKeHbI 06PblBKH KOJlb1.JyrH. 

YKpaW eH !l H BCTpC'leHbl Ka roPO,11. UW,3X KYHHrlfUlKHii-naeBOHHC, K YMe.rleHllc. PY,11.3~Ul· 
Ha, Ka YKaH II nllJ1HKaJlbHHc. C,lJ:e.llYeT y n o MRHYTb ap6aJleTOBIf.llHble <PH6YJlbl C 1130rHYToii 
HO:fKKOH II 3p6a.'1eTOBIIAHble CTyneHllaTble cpH6YJJl>i, n01I.K08006p3311b1e <PH6 YJlbl C r o nOBK3MI1 
8 BHJle Kop06o'leK MaKa, CD Ci\ pYąeH HblMII II MHorOrpaH!lblMII r OJlOBK3MIi , n03ilHee 1l.'13CTHH· 
'l3Tble rpIl6y .'1b1 . CnHp3J1bllble KOJlbua II nepCTHH C BHTOM nepe.!lHeH lJaCTblO. neHTOŲHble Gpac· 

III 



.. leTbI, 6YJ1aBK H, CTeKJlHHHble 6ycbI, <Į>pan! eHTbI BI!TblX We{tHblX rpilBeH C KOHYCOBIUHbl.MII 
j-;OHlla~lII, nO.lBeCKH, uenOŲKH, npH)f\KH JI OKOBKH pe~IHeH. Cpe.llH pe.llKHX YKpaUleHulf Bbl.Ae 
.1HeTCH HailAeHHoe Ha ropoAHwe KaYKaii: 6POH30Boe CmlpaJlbHOe BIlCOŲHoe KOJIbUO II ėepe-
6pHHaH nO.!l.BeCKa. Ha nO.!l.BecKe BblrpaBupOBaHbI 3HaKH: KpeCT Ha OJ.Hoi, CTopOHe, crpesla 
;.Į por .l.lH nIlTMI- Ha Apyroii:. DCHOBHoe BHH~13HHe YAeJlflJIOCb pacnpOCTpaHeHHIO, aHaJIO
nUl\1 H XpOHOJlOrHH YKpaweHHil. 

O pa3BHToil AJlH TorO BpeMeHH ųepHOI~' MeT3JlJlyprm'l H MeTaJIJloo6pa60TKe CBH.lleTeJlb
CT BY lOT \leCT Hble THnbl H3.lleJIHil, OCTaTK!! ~leTa.'l"I OnJIaB IlJIbHblX neųeH, KPUUbI, W.13KH, cppar
'·~{:HTbl <Į>OPM AJlfl JlHTbfl. Ha rOp0.!l.HWaX 33HeM3Hbll 6b1JIO WHPOKO p33BHTO roHųapcTBo • 
.J .1H paHllllx naMllTIIHKOB x3paKTepH3 Kep3~nlKa co WTP"XOB3HHOil. 33wHnHoil, owepw3B
leHHoli , r~13,ilKOil lt 33 rJl3)f\eHHOH (nO.lJlOWeHHoil) noaepxHoCTblO. CBoeo6p33HblM 3ileMeH

:-O~, HBJJHeTCH 3aw.HnHoH opH3MeHT, HAYWHH no KpalO BellŲIIK3 COCyJlOB, xapaKTepHblit Kal{ 
.!l..lH WTpHXOBaHHoil, TaK ii AJlH OWepW3BJIeHHOli KepaMHKIf. B n03AHHH: nepno!l. CYllleCTBC
B3HUH ropOAll lU npeo6JlaAaer KpY>K3JIbH3fl Kep3MltK3, YKp3111eHHaH BOJIII006p33HblM op
Ha~leHTO~1 11.111 opH3MeHTOM B BHAe ropH30HTaJlbHblX KaHaBOK. Oco6eHHO 60raTO opH3MeH
Tl!pOB3Ha n01I.06Hafl Kep3MHKa H3 ropOAlllU PYAaMIIH3, Ka YKail " nHJ1HKaJ1bHflli. 

HaH60Jlee aKTY3J1eH npH H3YŲe.HlIII apXeOJlOrH4€CKHX naMflTHHKOB 3aHe~13HbH Bonpoc oG 
;'TH lIlJecKO~' COCTa Be HaCeJIeHHfl. MHeHIIH JIHllfBIICTOB, HCTOPllKOB, apxe0J10rOB II aHTpono
.10rOB BeCbMa pa3J1I1ŲHbl II 1I.OBOJJbHO npOTIiBOpelJlIBbl. 50J1bWIIHCTBO HCCJIe1I.OB3TeJIef, Cl.jll-

121OT, 4TO 3alleMaHbe HaCeJHlJIH flTBHrJI HJIll Cy.nYBbi. HeKOTopble aBTopbI BbJCK33bJB3 .. ll1 
Mb!C.lb o TOM, lITO HTBHTaM HJIlI cy.nYBaM npHHa.n.'len<a Jla J1l1Wb C3Mafl IOn<HaH qaCTb 3a· 
HeMa Hbfl. 

npOallaJHI3HpOBan OCHOBHble pa60TbJ n o .laHI-IOMY Bonpocy, MbI B03..QepnmBaeMCfl OT 
i-;aTerOpHųeCKIIX BblBOAOB, C1.l HTaH Bce if\e HTBRr !lJJlI CYAY BOB .npeBHeH:WlIMH :.KlITeJIHMIt 3a
Ht~!3HbH. HOBeliwHe lICCJIeAOB3HHH rOp0!l.HW 3aHeMaHbH ~Ie BblHBIIJIIi K3KHX-.'lH60 H3MeHe
'-lilit B 3THIllJeCKOM COCTaBe H3CeJIeHl-Ifl CO BpeMeHJf B03HHKHOBeHHR ropo.nliw AO XIV-XV BB. 
npOC.le:.KIIB3eTCfl 6J1H30CTb a pxeoJlorHlJecKoro :.!aTepHa~la 33HeM3Hbfl H D.pyrHX penlo 
HOB ~lIlTBbl, OCOOeHHO AYl\WT3ilTlIH (BocrOllHOH ,,1l1TBbI) II lI3CTlIlIHO )i(eMaflTlllI, a TaKil\e 
CYB3 .1KCKOfO perHoHa. 

Cy.a. fl no ~laTepll3JIaM ropo.nHlU 3aHe\laHbR MOitOIO C YBepeHHocTblO )TBepn<,!laTb. liTO 
}IX ;.tone.ml B 3I1TJ>onO.'lOflllJeCKOM nOIOI\!aHHII lie 6b1J1I1 O!l ilOP0,lllbl. npoc.ne:.KHSaeTCR .!lBa 
0CHOBHbl X nma: Me30KpaHHKH " .!lOJlllXOl\paHlIKH. ~·.iI\e B IlallaJle H. 3. 3aMeTHbI .!l.Ba pa3-
.1uii\eHHH nepB06b1l'Hoo6WlIHHoro CTpOfl. B o BDeMfl 3a BOeB3H1IH HTBRroB B XIII B. Y HUX 
6Ll.l0 )'.iI\e 1\.1aCCO Boe paCCJlOeHlle. 
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