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Daugybė Tarybų Lietuvos teritorijoje esa nčių piliakalnių seniai 
domina ne vien tik archeologus, bet ir visą lietuvių liaudi. Kyla 
klausim as, kodėl tiek daug mŪSl! krašte piliakalnių, kokia buvo jl! 
tikroji paskirtis bei kokią reikšmę jie turėjo lietuvių tautos istorijoje. 
Dej a, piliakalnil! mokslinių tyrinėjimų duomenų tuo !arpu turima 
dar maža. Buržuaziniais laikais tyrinėjant piliakalnius, nesivado
vauta mokslini ais metodais, todėl daug detalių liko nepa stebėtų. 

Piliakalnių tyrinėjimų duomenys buvo arba vi"iškai neskelbiami, 
arba išspausdinami nepilnutiniai. Apie kai kuriuos piliakalnių tyri
nėjimus neliko net dienynų, o aptiktų radinių taip pat tik dalis tėra 
išlikusio Buržuazinis archeologijos mokslas, remdamasi s idealistine 
pasaulėžiūra, buvo bejėgis teisingai pažinti tolimąją žmonijos pra
eiti. Vadovaudamasis pažiūra, kad objektyviLĮ istorinio vystymosi 
dėsnil! nėra ir kad istorin is procesas iš viso negali būti pažintas, 
buržuazi nis archeologijos mokslas tenkinos i vien tik archeologinės 
medžiagos rinkimu, jos analizavimu bei chronologiniu išdėstymu. 
Todėl ir mūsLĮ piliakalniLĮ tyrinėjimų duom enys buvo nagrinėjami 
vien tik šiuo požiūriu. 

Na uju s kelius archeologiniams paminklams, jų tarpe ir mūsLĮ pi 
liakalniams, paž inti nurodė tarybinis archeologijos mokslas, kuris 
iš esmės skiriasi nuo buržuazinio archeologijos mokslo. Remdama
sis marksistine-Ieninine metodologija, tarybini s archeologijos moks
la s igalina tyrinėjant senovės darbo irankilĮ ir kitas medžiaginės 
kultūros liekanas pasekti tikrąją visuomenės istoriją - gamybinių 

jėgų ir gamybinių santykiLĮ vystymąsi - nuo seniausiLĮjų laikų ir 
taip pat pažinti dvasinės kultūros vystymąsi . 

Vertindami mūsų piliakalnių tyrinėjimų medžiagą marksistinės
lenininės metodologijos šviesoje, susipažistame ne tik su mūsų pi
liakalnių praeitimi, bet iš dalies ir su jų statytojų - senovės 
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lietuvių praeitimi. Be abejo, to lesni mŪSl! piliakalnių tyrinėjimai, 

vykdomi remiantis moksliniais tarybinės archeologijos tyrinėjimo 

metodais, ir surinktosios medžiagos įvertinimas marksistinės-Ieni
ninės metodologijos šviesoje dar ryškiau nušvies piliakalnil) ir jų 
senovės gyventojų praeitį· 
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L LIETUVOS PILIAKALNIŲ SAVYBĖS 

Piliakalniais vadinamos aiskiros kalvos arba aukšluml) kyšu lių 

dalys, rečiau lygių laukų dalys, kurios luri žymil], jog kadaise 
žmonės joms suteikė dirbtinę išvaizdą,. Jei piliakalniais yra vadina· 
mas natūralios kalvos arba kurios nors kitos vielos, tai jose ran
dama kurių nors senovės žmogaus gyvenimo liekam) arba šitos 
vietos kokių nors liaudies tradicijl) bei padavimų siejamos su se
novės žmonil) gyvenimu. Zemaičiuose piliakalniai dažniausiai va
dinami pilimis, pilikėmis, pilaitėmis, užpiliais, papiliais. Sie pava
dinimai rodo, jog tos vietos yra lurėję gynybinę paskirti . Gynybinę 
piliakalnių paskirti pažymi ir kiti, jau naujausiais laikais atsiradę 
pavadin imai, kaip aniai: baterijos, ša nčiai, švedka lni ai , prancūz
kalniai. Daugelis mŪSl! piliakalnių vadinami ivairiais tikriniais var
dais, ir iš pasakojiml! apie juos matyti, jog jie yra supilt i. 

Piliakalniai yra idomiausieji ir svarbiausieji krašio paminklai 
kultūriniam senovės žmonių gyvenimui pažinti. Jokie kili senovės 
paminklai neatidengia tiek daug paslapčių kaip piliakalniai. 

Piliakalnius irengė ne atskiri žmonės, o žmonių kolektyvai, to
dėl jie bei juose aptinkami radiniai atspindi ne atski ri! asmemI, bet 
visuomenin il) kolektyvų gyvenimą. 

Būdami kol ektyvinio darbo paminklai, piliakalniai kalba ne apie 
kurio nars trumpo laikota rpio, bet apie kelis šimtmečius ar net 
tūkstantmečius [rukusius mŪSl! krašto visuomenės gyvenimo laiko
tarpius. Vra piliakalnil), turinčių daugiau kaip 3000 metų. Vadi
nasi, jie papildo bei paaiškina ne tik rašytinius li etuvilĮ tautos 
istorijos šaltinius, bet ir pateikia žinių apie laikotarpį, apimantį 

mažiaus iai dar 2000 meh! prieš tų ša l tinių pasirodymą. 

Piliakalniai sudaro 'gaus i ą Tarybl! Lietuvos senovės paminklų 
grupę. ir todėl mūsų kraštą ga li ma pavadinti piliakalni'l kraštu . 
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Daugiausia piliakalnių yra Zemaičiuose ir rytų Aukštaičiuose ; gana 
dažnai jų aptinkama ir pietinėje Lietuvoje, kiek mažiau - viduri
nės Lietuvos lygumų plotuose. Jau dabar, dar nepi1nutiniais duo
menimis, Tarybų Lietuvoje yra užregistruota apie 1 000 piliakalnių. 
Tuo tarpu kitose, palyginti vienodos geografinės platumos, Pabal-

cli/skira natūra!i liarva 

2 . 9I'aruos .;(oiloi nul10ffi uil'iitntil" 

J""''/~~/''''''''.Ih"' '''''h··l 
Ii ~ 

J. '<:Palva nURas/ais irai/ais •.•. 

.'""" l~fll 1'1 .. '1IVI(":"fi.."'~J" ""I"'I""" J, 

4. 9I4/ua nu6a,!a pa/J0l'0mis 

... ' :'" 

'6 . Pu/Jasai ir PtĮlimai pailadij .. , 

1. AuGiafnis - GataaGofnis 

-" -'" ~ 
' . 

' \ pav, Įvairiai irengtų kalvinio tipo 
piliakalnių piūviai 

tijo tarybinėse respublikose 
jų yra daug mažiau. Tary
bų Latvijoje yra užregist
ruota apie 350 piliakalnių, 
o Tarybų Estijoje - tik 
apie 100. Jau vien pateik
tųjų statistinių žinių apie 
Pabaltijo tarybinių respub
likų piliakalnius palygini
mas rodo, jog įrengti tiek 
piliakalnių Lietuvos gyven
tojus vertė kažkokios ypa
tingos visuomeninio gyve-
nimo sąlygos, kurių netu
rėjo artimieji kaimynai. 

Kokiomis senovės lieka
nomis piliakalniai atsklei
džia mūsų krašto praeities 
vaizdus ir kaip jie atspindi 
visuomeninį bei kultūrinį 

praeities gyvenimą, suži
nos ime tolesniuose šios ap
žvalgos puslapiuose. Pir
miausia apibūdinsime išori
nes piliakalnių savybes, 
nes aišku, jog vietos parin-
kimas piliakalniams ir ati
tinkamas jų įrengimas dau
giausia priklausė nuo ati

tinkamo istorinio laikotarpio 
kalnių paskirties. 

gyvenimo sąlygų bei šių pilia-

Piliakalniai būdavo įrengiam1 Įvalflose vietose. Kai kurie 1S JŲ 
yra atskirai stovinčiose kalvose ar aukštumų kraštuose. Tai kalvi
ŲfO tipo piliakalniai (1 pav.). Kitiems buvo panaudotos upių bei 
etėrų krantinių aukštumų dalys, dažniausiai siauri jų kyšuliai. Šie 
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piliakalniai sudato krantinio tipo piliakalnių grupę (2 pav.). Pa
galiau sutinkame piliakalnius, įrengtus lygiuose laukuose, todėl 

juos vadiname lyguminio' tipo piliakalniais. 
Lankant mūsų piliakalnius, nesunku pastebėti, kad jiems vieta 

buvo numatoma vadovaujantis saugumo sumetimais. Paprastai 
būdavo parenkamos tokios 
vietos, kurias iš dalies ap 
saugodavo įvairios gamti-
nės kliūtys: upės, ežerai, 
pelkės . bei aukšti skar
džiai. Kai kurie piliakal
niai yra įrengti ir salose, 
apsuptose vandens bei pel 

I. cffotūra!us lranto ii/ii!imas. 

;el' II I. IOr ':"11\ III 111 " 
" "o 

; .. ~'> 

2 . P'ranfo isJi!i'mas nURastais ;Uzitais. '. 

'-.111-=-1#: ,i:;.'"'f '11<1# ,1" · ''''-I ! ;;.. 

i" 

kių. Kadangi vien tik gam- J. Pt!iaJalhio dalis afs6irta(ll!rkusu. 

ti nės kliūtys negalėjo pil
nutinai apsaugoti piliakal
nių nuo įsi veržimų, todėl 
jie dar būdavo sustiprina- 'I. Į1i!taĮalhįo dairi abJirlrr [l1Į!iazu . 

mi įvairiais žemės įtvirtini
mais bei fortifikaciniais 
įrengimais. Tam reikalui f . ĮJi&oQa!nio da/i.foM.irfu fZerJasuirpų!imu 

senovės lietuviai padary
davo atitinkamo plano pi
liakalnių' aikšteles, jas nu
lygindavo ir stačiai nukas
davo piliakalnių šlaitus bei 

6. ĮJi!ioGal'nis Justiprin!as 90ui,iais (lų!imais irti~r'af{/ 

sustiprindavo juos grio- 1. /l;&aJalfliI Justiprįnla, 9(uinų fU1Iapa 

viais, perkasais, pylimais 
a rba pakopomis-terasomis 
(1 pav.). '\ 

/J. jJi/jala!hrs sustiprintas ga!.;zaJaĮ1air fUJftillu ' 
Paprastai, kad pilia-

ka lnio . aikštelė būtų lygi, 
ka lvos viršūnė būdavo 
nukasama, o pakraščiai 

2 pav. ~vairiai jrengtų krantinio tipo 
piliakalnių piūviai 

ati tinkamai užpiIami arba nulyginami. Tačiau pasitaiko piliakalnių 
ir su nelygiomis aikštelėmis. Tokių piliakalnių aikštelės būna nuo
žulnios kuria nors viena kryptimi, kiek kalvotos, jų vidurys įdubęs, 
aikštelės kraštai . nuolaidžiai žemėjantieji į pakraščius, ir tokie 
piliaka lniai yra panašūs į šieno kupetas. Piliakalnių aikštelių 

planai yra įvairūs. Kartais jos ' būna taisyklingos elipsės arba ovalo, 
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reelau keturkampio, trikampio bei kitos geometrinės figūros pavi 
dalo. Priklausomai nuo natūralaus vietos plano pasitaiko ir netai
sykiingos išvaizdos a ikštelių. 

Kitą būding'ą pili akalnių bruožą sudaro jl! š laitai. Aukš li ir sta
tūs krantinio tipo piliakalnių š laita i, paprastai , nusi l e idžią prie 
vandens arba į daubą, jau savaime sudarė sunkiai įveikiamą kliūtį 
ir todėl būdavo paliekami n atūral ioje būklėje. Labai dažnai tokių 
piliakalnių š lait us senovės lietuviai dar nulygindavo, padarydavo 
statesnius ir tuo pačiu sunkiau įveikiamus. Siai tai būdavo nulygi
nami aplink visą kalvą, arba tik iš aukštumos išorinės pusės, a rba 
net tik viršutinė piliakalnių š laih! dalis, o likusioji dalis pasilik
davo natūralioje būkl ėje. Sitoks š laitl! nulyginimas būdingas senes
niesiems mūsų piliakalniams. Kariais, ypač ankstyvesnit!jt! pilia 
kalnit!, šlaitai nebūdavo nulyginami, o likdavo natūralioj e būklėje. 
Vėl esniųjt! lai kt! piliakalnių š laitai jau yra labai nulyginti ir pa 
daryti statū s , pvz., Medvėgalio piliakalnio (VarnilĮ raj.) viršutinės 
dalies š la itai daugiau kaip 40 m pločio juosta a pie piliakalnį yra 
labai stačiai nulyginti. Slaitų statumo kampas yra įvairus - 30-
50°, bet neretai siekia ir iki 60-70°, priklausomai nuo žemės rūšies. 

Lengvesnėse žemėse š laitai padaryti nuolaidesni, molėtoje žemėje 
daug statesni . 

Nukasant šlaitus, buvo norima padaryti juos iš visų pusit! vieno
do aukštumo ir statumo. Dažnai, ypač kalvinio tipo, piliakalniai 
žemiau nulygintos šlaitų dalies turi lygias pakopas, kurios supa 
arba visą piliakalni, arba yra įrengtos tik vienoje šla ilt! dalyje. 
Kartais aptinkamos net dvi ar trys viena žemiau kitos įrengtos 
pakopos (2 pav.). 

Sitaip įrengti piliakalniai yra taisyklingo, apskrito arba ova linio. 
lygiai ar įslrižai nupiauta kūgio pavidalo. Kartais g i, at itinkama i 
pagal piliakalnio aikštelės bei pamato plano išvaizdą, piliakalniai 
gali būt i trikampės ar keturkampės, viengubos arba net ir dvigubos 
piramidės pavidalo (Bilonių k. piliakalnis "Svedkalnis", Var
nil! raj.). 

Piliakalniai taip pat būdavo sustiprinami pylimais, grioviais bei 
perkasais, įrengta is viena ar keliomis eilėmis piliaka lnit! šlaituose 
arba net lygiame paš l aitės lauke. Kalvinio tipo piliakalnių pylimai 
ir grioviai juosia arba visą piliakalnio aikštelę, arba įrengti tik 
viename, o kartais ir abiejuose aikštelės galuose (I ir 2 pav.). Prie 
aukštumų pakraščit! esančiuose kalvinio tipo piliakalniuose pylimai 
ir grioviai dažnai būdavo įrengiami vien lauko pusėje, ir jie nebuvo 
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dideli - viduj inėje pylimų pusėje esą grioviai yra lik 0,5-1,5 m 
gylio ir 3- 5 m pločio, o už jų įrengti pylimai retai tesiekia 1,5-. 
2 m aukščio. Jei grioviai būdavo iškasami pašlaitėje, lygiame lauke, 
tai tarp jų esantieji pylimai kartais būdavo lygūs su lauko pa
viršiumi. 

Kitaip buvo sustiprinami krantinio tipo piliakalniai, kuriuos, 
kaip jau minėjome, senovės lietuviai supildavo aukštuose upių bei 
eženĮ krantuose arba aukštumlĮ kyšuliuose. ŠilĮ piliakalnių perkasai 
ir pylimai b ū davo daug didesni ir sudarydavo sunkiai įveikiamas 
kliūtis. Kartais krantinio tipo piliakalniai būdavo sustiprinarni tik 
perkasu arba pylimu, kurie atskirdavo p iliakalniLĮ aikštelę nuo kitos 
kyšulio dalies ir apsaugodavo ją nuo užpuolimlĮ iš lengviau įvei

l<iamos lauko pusės. Tačiau dažniausiai šio tipo piliakalniai blldavo 
sustiprinarni perkasu ir pylimu drauge (2 pav.). 

Nors perkasai, ėję skersai visą kyšulio ploti , dažniausiai jau 
yra užslinkę, bel ir dabar neretai jie siekia 3-7 m gylio ir 10-
15 m arba net ir daugiau pločio, o už jų esantieji aikštelil) galuose 
pylimai, kurie uždaro visą kyšulio plotą, siekia iki 2- 8 m aukščio. 
Karta is prie kurio nors pylimo galo būdavo paliekamas 2-4 m 
p ločio įvažiavimas - varlavietė. Pylimų šlaitai dažnia usiai bū

davo daug statesni, negu pačių piliakalnių š laitai. Kad pylimus 
padarytų sunkiau įveikiamus ir patvaresnius, statytojai, kaip parodė 

kai kurių piliakalnil) tyrinėjimai, jiems sustiprinti panaudodavo 
akmenis arba, ka ip pvz., Apuol ės piliakalnyje (Skuodo raj.), pyli
mo vid us buvo sustiprintas 40- 50 cm skersmens išilgai pylimo vidų 
padėtais ąžuolinia i s rąstais, dar sustip rintais skersiniais medžio 
ankeriais_ Iš molio supla kti pylimai būdavo apdeginami. Tam tikslui 
statytojai py li mą a pdėdavo rąstais ne tik iš išorinės pusės, bet ir 
i šdėstydavo j uos "gyslomis" pyli mo viduryje, kad pylimo molis 
visur vienodai ap degtų. Tokie monolitiniai deginta molio pylimai 
labai patvarūs ir iš liko net iki mūsų dienų. Kaip pavyzdį galima 
paminėti Pyp lil) pi liakalnio (Kauno raj .) pylimą. 

Štai dėl ko pili akaln iuose, tiks liau jų pylimuose, kartais aptin
karnos paslapti ngos angos, apie kurias mŪSl! liaudis pasakoja pa
davimuose: esą jl) dugno ir ilgia usiomis kartimis negalima pasiekti, 
į jas įmesti akmenys ilgai krentą, per jas iš požemių paslaptingos 
ir užkeiktos būtybės išeinančios arba žmonės jomis patenką į pi
liakal nių požemius . 

Piliakalnil) py l imų tyrinėjimai parodė, kad kai kurie iš j ų bu
vo įrengti ne iš karto. bet per kelis kartus. Prisitaikant prie 



., 

naujų gy nimos i sąlygų, pylimai būdavo daromi vis a ukš tesni ir 
s tipresni. 

Įvairaus dyd žio g ri oviais ir pylimais būdavo stipr inami ir Iygu
mini a i piliaka lni ai, kurie kartais užima 1-3 ha bei didesnius plo
tus lygi uose laukuose. S ie pili aka lniai yra įrengti jau naujesniai 
sia is feodalinės santvarkos laikais . 

Ta ip irengti mūslĮ piliakalniai rodo, kad, ypač vėlesni ais laikai s. 
jau buvo atsižvelgiama ne tik i praktinę jų paskirti, bet ir i tai , 
kad jie būtų gražesnės išva izdos: buvo išlaikomos taisyklingos iš
orinės formos, parenkama vieta pilia kalnio i švaizdą ir pl a ną gra· 
žia i derin ant su vietos topografinėmis savybėmis . Mūsų piliakalniai 
jau vien tik savo fortifikaci ne statyba yra savotiški senovės archi
tektūriniai paminkla i, kurie, deja, dar iki š iol nėra susi laukę mŪSl! 
i storikų· architektlĮ tinkamo dėmesio. 

Tači a u ne vien tik dėl savo forti fikaci nių irengimų piliaka lniai 
gali būti vertin ami kaip senovės architektūriniai paminkla i. Jie 
tai p pat yra vertingi ir architektūri nės statybos atžvilgiu - kaip 
kompleksai bei ansamblia i. 

Atitinkamais istoriniais lai kota rpiais piliakalniuose buvo s tatomi 
įva irūs gyvena mi ej i ir ūkiniai trobesiai. Jie būdavo sustiprin2mi 
ivai ri os konstrukcijos sienomis ir bokštais, o iėjimui būdavo iren
giam i varta i ir ti ltai per perkasus bei g riovius. Piliaka lniuose, deja. 
nėra išlikę joki lĮ med inių irengimų. Sunkiai jie susekami ir pili a. 
kalnius tyrinėj ant. Tači a u, a ts ižvelgiant i pili akalnio įrengimo i5to· 
rines sąlygas, ati tinkamo la ikota rpio darbo įra nkius, piliakalnio 
fortifikacines savybes, visiškai nesunku rekonstruoti š iuos tikrai 
nuostabius mūsų liaudies senovėje sukurtus a rchitektū rinius an
samblius. 

Bet piliakalnia i yra įdomūs ir svarbūs istoriniai paminklai ne 
vien ti~ dėl savo i š orini ų irengimų. Dar didesnę reikšmę turi t ai , 
kad piliakalniuose su randamos įva ir ios žmogaus gyvenimo liekanos. 

Toki os lieka nos yra daugelyje piliakalnilĮ aptinkami juodos ar 
maišytos žemės arb a vien tik pelel1l! klodai, va dinamieji kultūriniai 
s luoksni ai. Tuose s luoksniuose atra nd ama senovi škos statybos lie· 
kanų, žid inių ir kitų įrengimų, įvai rių senovi škų daiklLĮ arba jų 

dalių , o kartai s mėtos i tik ned ide lės molinių indų šukės. 

Kultūr ini a i pili a ka ln i ų s luoksni ai su juose randama is a r tai pa
mestais, ar š ia ip išmes tais sugadintais daikta is - darbo irankiais, 
įva ir i a i s ūkiškais ir kitais reikmenimis - susidarė dė l to, kad pi 
liakalniuose ilgą l a iką gyveno žmonės. 
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Kartais kul turiniai sluoksniai yra vienodo pobudžio, o kartais 
juose pastebimi keli sluoksniai, kurie vienas nuo antro ryškiai 
skiriasi. Senesniųjų piliakalnių kulturiniai sluoksniai idažniausiai 
yra ryški ai juodos spa lvos ir susi darę iš purios smė l ingos žemės, 

pelenų bei smulkių anglies trupinių mišinio. Neretai kulturinius 
sluoksnius sudaro vien tik 1-1,5 m storumo pelenų klodai, atsiradę 
ilgą laiką į vieną vietą, dažniausiai aikštelės pakraštyje, pilant 
židinių pelenus. 

Piliakalnių kultūriniai sl uoksniai ryškiai pastebimi dabar aria
muose piliakalniuose, jų apgriuvusiuose šlaituose, iškastų duobių 

sienose. Ji e gali dengti arba visą piliakalnio aikštelę, arba tik jos 
pakraščius bei kurią kitą dalį, o kartais - tik šlaitus arba pa
šlaites. 

Tačiau nemažai aptinkama piliakalnilĮ, kurie kuituriniI! sluoksnil! 
visai neturi, nes j ie vandens nupl auti ar išdraskyti ariant žemę. 
Kartais tokio piliakalnio paviršiuje atrandami tik kokie nors seno
vin iai dirbiniai . Greta šil!, jau netekusių kulturinil) sluoksnių pilia
kalnių, pasitaiko ir tokių, kuriuose vis iškai nerandama žmonių 

gyvenimo liekanų . Tokie piliakalniai arba visiškai nebuvo žmonių 
naudojami, arba buvo naudojami lik trumpą laiką, ir žmonių gyve
nimo pėdsakai amžių būvyje visiškai išnyko. 

lškeltosios piliakalniL) savybės - vietos padėtis, išvaizda, įva i 

rios įrengimų ypatybės ir piliakalnių kulturinės liekanos - yra 
svarbi medžiaga mUSl) praeičiai pažinti. Bet ir to dar nepakanka. 
Apie istorinę-kultilrinę piliakalnių reikšmę ano meto visuomeniniam 
gyvenimui sužinome ne vien tik iš pačių piliakalnių islorinės me
džiagos. Ji pažįstama ir iš kitų mūsų krašto atitinkanio istorinio 
laikotarpio senovės paminklų-sodybviečių, laidojimų ir kt., kurie 
yra netolimi vietos bei laiko atžvilgiu ir yra tarpusavyje susiję vie· 
nas kitą papildančiais bei paaiškinančiais ryšiais. 

Tiksliau ir giliau piliakalnių praeičiai pažinti, jų savybėms ati
tinkamais istoriniais laikotarpiais išryškinti bei jl! reikšmei išaiš
kinti trumpai apibudinsime ir kitus musų krašto archeologinius 
paminklus bei juose randamą medžiagą. 

Prie daugumos mŪSl! piliakalnių, didesn iuose ar mažesniuose 
(dabar dažniausiai dirbamųjų laukų) plotuose, pastebimi kultūriniai 
sluoksniai, kurie, ypač neseniai išartoje dirvoje, ryškiai išsiskiri·a 
savo juoda spalva. Lankydami tuos laukus, dirvos paviršiuje randa 
me senovin ių rankomis lipdytų ir žiestų molinil! puodų šukių, nuo 
ugnies kaitros sutrupėj usi l) akmenų, akmenų-trintuvų su nulygiritu 
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paviršiumi, mažesnilĮ akmen inių galąstuvų su vienu arba dviem 
nulyginiais šonai s, geležies gargažių, o kartais sveiktĮ senovinių 

dirbinių. Tai prie piliakalnilĮ buvusių sodybvieči tĮ-kaimtĮ ar didesnit) 
sodybv iečių-miest lĮ pėdsakai. Kai kurių sodybv iečitĮ kullūriniai 

s luoksniai siekia ik i 0,5 m ir daugiau storumo, kartais jie vos pa
stebimi, o kartais ir visai sunykę, ir dirvos paviršiuje randamos 
vien tik smulkios molinių puodtĮ šukės, kurios taip pat yra svarbi 
istorinė medžiaga. Nėra abejonės, kad šitĮ sodybviečitĮ-papilių gy
venlojai buvo šalia esančių piliakalnių statytojai. Dar nekasinėjant 
piliakalnių, vien tik iš senov inilĮ sodybviečitĮ radinių galima pa
žinti ir piliakalnio įrengimo laikotarpi, ir tikrą jo paskirtį. 

Cia pat, neloli piliakalnilĮ ir prie jlĮ esančių sodybviečių aplin
koje dažnai pasteb imos ir atit in ka mo laikotarpio senovinės laido
jimo vietos - kapinynai. 

Įvairiais istoriniais laikotarpiais mirusieji būdavo skirti ngai lai
dojami. t. y. būdavo laidojami arba nesu deginti lavonai, arba tik 
liekanos sudegin!tĮ lavonų. Lavonai ir sudegin!tĮ lavom! liekanos 
kartais būdavo palaidojami lygiuose laukuose iškastose duobė8e, 

gal būt, net supi Iant ant jų nežyml) žemės kauburėlį, kuris vėliau 
išnyko. Taip ats irado vad inamieji plokštiniai kapinynai, kurie sun
kiau yra atrandami. Ji e dažniausiai aptinkami dirbant įvairius 

žemės darbus: ariant, kasant duobes, tiesiant kelius. Kariais tokius 
plokštinius kapinynus atidengia vanduo, nuplaudamas krantus, ar
ba vėjai - nupuslydami viršutinius žemės klodus. 

Greičiau pastebi mi pilkapynai. Pilkapiai - tai iš žemės arba iš 
žemės ir akmemĮ supilti įvairau s dydž io, net iki 3 m aukščio ir iki 
10- 12 m skersmens kauburiai - kapai. Ji e kartais apkasti grio
viais, o kartais apdėti akmemĮ vainikais. Nes udeginti lavonai arba 
sudegintlĮjtĮ lavonų li ekanos būdavo palaiclojami įvairiose pilkapitĮ 
vielose. Paprastai buvo laidojama duobėse, žemiau sampilo, ant 
pilkapio pagrindo, o sudegintLĮjLĮ lavonų liekanos būdavo padeda
mos įvairiose sampilo vietose. 

Senovinio laidojimo vietose atra ndami darbo įrankiai ir įvairūs 

papuošalai, pats laidojimo būdas ir kapLĮ įrengimai - lai irgi svarbi 
istorinė medžiaga mūs!Į krašto bei netoli esančio pil iakalnio praei
čiai pažinti. 

Salia kai kurilĮ didesnių mūstĮ piliakalnių aptinkamos alkos bei 
šventieji kalnai - kalvos, arba šiuo va rdu pavadintos laukų dalys, 
o taip pa! liaudies įvairiai pažymėti ir dažnai su pi li akalnių pada-
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vima is susi j ę akmenys irgi yra labai svarbus paminklai , nes jie 
padeda pažinti piliaka lnių statytojų tikėjimą. 

Pagaliau net artimesnėse piliakalnilĮ apyl inkėse atrandami 
įvairūs atskiri senoviniai dirbiniai kartais padeda mums pažinti 
piliakalnio praeitį. 

MEI~IS lir.L.i.Jė, 
1'!1l:!:~IKIRI 

2. KADA IR KODĖL ATSIRADO LlETUVOre---~-.:..._-.l 
PILIAKALNIAI 

Apie 17000-15000 metų prieš n. e. dabartinės Lietuvos teritori 
joje ištirpo bei į šia urę pasitraukė paskutiniojo ledmečio ledai. 
Vasarą čia suža liuodavo skurdi arktinė augmenija, laukais klai
džiojo mil žina i mamutai, ganėsi šiaurės elnilĮ bandos ir veiseSI 
kiti arktinio klimato žvėrys, o vandenyse nardė įvairios žuvys. 
Sekdami žvėris, čia atėjo ir pirmieji klajoklilĮ medžiotojų buriai. 
Nors ir maža jie mums tepa liko savo gyvenimo pėdsaklĮ, bet nėra 
abejonės, jog pirmieji Lie/uvos gyventojai dar medžiojo mamutus 
ir šiaurės elnius. 

Praslinko keli tuksta nčiai metų . Lietuvos klimatas darėsi vis 
š iltesn is, keitėsi augmenija. pradėjo augti spygli uočiai, o vėli au 

ir ivairūs l apuočiai medžiai. 
Keičiantis gamtinėms sąlygoms, keitėsi ir gyvunija. Mamutas, 

šiaurės elnias bei kiti arktinio klimato žvėrys pasitraukė į šia urę, 

o jų vieton atkeliavo talIrai, briedžiai, meškos ir kiti šiaurės mišktĮ 

ruožo žvėrys. 
Apie 9000- 8000 m. prieš n. e. Lietuvoje jau gyvena nuolatiniai 

gyventojai, kurie, nors ir apsistodavo ilgesniam laikui vienoje vie
toje, buvo klajokliai ir vertėsi maisto rinkimu, medžiokle, žvejyba. 
Jie jau turėjo prijaukintą šunį, su kuriuo ne tik medžioti eidavo, 
bet panaudodavo ji ir maistui. Sis laikotarpis tęsėsi nuo 9000 iki 
4000 m. prieš 11. e. ir yra vadinamas viduriniuoju akmens amžiu
mi arba mezolitu. Jo gyventojai mums jau daugiau paliko savo 
gyvenimo pėdsaktĮ. 

Kai kur mūslĮ upių bei ežen! kr antų smėlynuose, kartais pačiame 
paviršiuje, galima rasti įvairilĮ titnaginių skaldin i ų . Sių skaldinilĮ 

tarpe aptinkama viduriniam akmens amžiui būdingų dirbinilĮ - tai 
titnaginia i karklo lapo pavidalo strėlių antgaliai , apvalus ir pailgi 
apska ldyta is kraštais gremžtukai kailiams gramdyti ir kt. dirbiniai. 
Kai kuriuose musų durpynuose buvo iškasta kalbamam laikotarpiui 
priklau s ančių įvairilJ kau lo ir rago dirbinių: kaulinilĮ su retomis 
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3 pav. Mezolito laikotarpio darbo įrank i ai: 1- 6 kauliniai. 7- 14 titnaginiai. 

užuobarzdomis žeberklų, kaul i nių peikemĮ ir ietigalių, kauli n ių a nt
galių st rėl ėms, ragin i ų "k irvių" ir kaplių. Konservuojančios dur
pynų savybės pa dėjo š iems organinės medžiagos dirb in iams išlikti 
iki musų dienų (3 pav.). 

Negausus mezolito dirbini ai a tskleidžia ne t ik to laikotarpi0 
materialinio gyvenimo savybes, be! parodo ir visuomen ini us žmonių 
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santykius. Netobuli bei paprasti gamybos įrankiai, skirti medžiok
lei, žvejybai ir augaliniam maistui rinkti, neleido gyventi pavienė
mis šeimomis. Zmonės gyveno susibūrę į nedideles giminines 
bendruomenes, kuriose vyravo motinos teisė, vadinamasis matriar 
chatas. Tuo metu pasikliauti gamyboje vien tik medžiokle ir žve
jyba, kurios buvo svarbiausi vyn) užsiėmimai, dar nebuvo galima. 
Didelę reiksmę ūkiniame bendruomenės gyvenime turėjo moterų

motinL) sudaromos maisto atsargos - valgomosios šaknys, uogos, 
vaisiai, grybai, vandens moliuskai ir kt. Ant molen) pečių gulė ir 
kiti įvairūs darbai: vaikų auginimas, naml) židinio saugojimas. Vy
raudamos gamyboje, moterys vyravo ir visuomeniniame gyvenime. 
Jos buvo ir gimininių bendruomenių vyresniaisiais. 

Ketvirtajame tūkstantmetyje prieš naująją erą savo darbo įran
kius Lietuvos gyventojai gamindavo ne vien lik iš kaulo ir titnago, 
bet ir iš įvairil) kitl), ypač smulkiųjl) grūdų, akmens rūšių : sienito, 
diorito, skalUno ir kt., randamų mŪSl) laukuose. Išmokęs akmenį 

gludinU, žmogus ėmė iš jo dirbti įvairios išvaizdos kirvukus, kal
telius, skobtus, kaplius ir kt. Vėli a u jis išmoko akmenį grQžti ir 
kirvuku s bei kaplius darydavo su skylėmi s kotui. Skyles juose iš
gręždavo tuščiaviduriu kaulu su sudrėkinto smėlio pagalba. Tačiau 
tuo metu, kaip ir seniau, daug darbo įrankil) ir medžioklinių ginklt} 
da lių žmogus darydavosi iš titnaginių skelčių (4 pav.) . 

Gludinll) akmeninių darbo įrankių laikotarpi s vadi namas nau
juoj u akmens amžiumi arba neolitu. Lietuvoje jis datuojamas 
4000- 1800 m. prieš n. e. laikotarpiu. 

Tuo pat metu Lietuvoje pasirodo ir pirmieji moliniai įvairios 

paskirties puodai, kurių išradėjais ir gamintojais kelil) tlikstanlme
čių laikotarpyje buvo moterys. 

Nors naujų, kiek patoges nių gamybos įrankių dėka žmogaus 

gyvenimas pasidarė šiek tiek lengvesnis, bet tie patobulinti gamy
bos įrankiai dar negalėjo pakeisti viso ūkinio gyvenimo, negalėj o 

pakeisti senosios visuomeninės santvarkos. Neolito laikotarpyje 
tebėra malriarchalinė gimininė-bendruomeninė sa ntvarka. 

Zmonės neolito laikotarpyje dar tebegyveno atvirose, neįstip 

rintose sodybose prie vanden:;, ištisus šimtmečius vienoje vietoje. 
Sio laikotarpio sodybviečių smėlynuose jau daugiau aplinkama 
įvairesnių ir tobulesnių titnaginių dirbinių. o taip pat ir molinių 

indl) šukių. Molinia i indai buvo su smulkių akmens trupinių pri e
mai šomis molyje, storomis sienelėmi s, silpnai deginti. 
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4 pav. Neolito laikotarpio da rbo jrankiai ir kiti dirbiniai: 1- 2 kauliniai I b . 
3- 13 akmeniniai, 14- 17 gintariniai, 18- 24 molinių puodų šukės a al 

Antroj o tūkstantmeč io prieš n. e. pradžioje aptinkama pėdsakų minė 
iš kurilĮ galima spręsti. kad Lietuvos gyventoj a i jau tuo metu augin< o Į p, 
kai kuriuos duoninius javus ir laikė kai kuriuos naminius gyvulius akmel 
Apie javlį auginimą sprendžiama iš randamų šio laikotarpio moli kUrte 
nilĮ puodų šukių. kuriose pastebimi tvarkingai išdėsty!tĮ kviečitJ tepapl 
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____ ,mleZlų ir soros grūdų atspaudai. Primityviosios žemdirbystės pra
dininkais laikomos moterys, kurios žemę apdirbdavo su akmenin ia is 
ir raginia is kap li a is ir tik nedideliuose laisvlĮ laukų plotuose. 

Kitos svarb ios ūkio šakos - gyvulininkystės pradininkai buvo 
vyrai. Iš kai kuriose sodybvietėse aptiktų kaulų galima spręsti, jog 
jau neolito la ikotarpyje buvo laikomi stambūs naminiai raguočiai. 

Kyla klausimas, ar to meto Lietuvos gyventojai prijauk ino vie
tinius laukinius gyvu lius, ar juos perėmė iš kitur. 

2ymesnieji Lietuvos zoologai yra linkę manyti, kad kiau l ės ga
lėjo būti išvestos iš vietinių laukinių šernų, o arkliai, ypač žema i
tuklĮ veislės - iš Lietuvoje seniau besiganiusių laukinių arklių, 

kurilĮ, kaip pažym i rašyt in iai šalti niai, Lietuvoje buvo dar net 
XVII amž. Stambesniej i ir smulkesn ieji raguočiai ir duonin iai javai 
i Lietuvą buvo atvežti iš kitų kraštų. 

Trečiajame tūkstantmetyje prieš n. e., dar matriarchato laiko
tarpiu, vidurinio Dniep ro srityse buvo išplitusi vad inamoji tripoljinė 
žemdirbių ir gyvulių augintojų kultūra. Siuo vardu ji pavadinta 
todėl, kad pirmos ios š ios kultūros liekanos buvo aptiktos prie Tri
poljės gyvenvietės, netoli Kijevo. Daugeli metų vykdyti tarybinilĮ 

archeologų nuodugnūs tr ipoljinės kultūros liekanų tyrinėjima i pa
rodė, kad tripoljiečiai gyveno gausiomis matriarchali nėmis gimini 
nėmis bendruomenėmis, jau turėj o prijaukintus naminius gyvulius 
ir vystė kaplinę žemdirbystę, augindami kviečiu s, miežius ir soras. 
Pastaraisiais metais buvo net nustatyta tripoljiečių aug inamlĮ kvie
čių rūšis. Tyrinėjimai parodė, jog seniausiej i Lietuvoje rasti su
anglėję kviečių grūdai yra tos pačios, dvigrūdžilĮ kviečilĮ (Triticum 
diccocum) rūšies, kuri buvo auginama ir tripoljiečių. 

Sie duomenys leidžia manyti, kad pirmieji raguočiai ir duo
niniai javai i Lietuvą yra patekę iš tripoljiečilĮ kultūros s ri čių . 

Slinko amžiai. Nors naujos ūkio šakos - žemdirbystė bei gyvu
lininkystė ir turėjo pranašumlĮ, palyginti su medžiokle ir žvejyba, 
bet pirmosios vystėsi labai pamažu ir skirtingai. 

Siauri nis miškų ruožas, kuriam pr iklauso ir Lietuva, tuo metu 
----- buvo tankiai apaugęs miškais. 2emdirbystei tinkamų vietų buvo 
- 2 kauliniai 

__ ',-"m , 

1 šukės labai maža. Kiek vėliau pradėta taikyti vadinamoji ugninė arba Iydi-
na pėdsakų minė žemdirbystė, kai medžiai būdavo nukertami ir sudeginami, 
metu auginc o i pelenus pasėjami grūdai . Kadangi buvo va rtojami nepatvarūs 
us g vulius akmen iniai irankiai, o vėliau, nors ir neplačiai, žalvarinia i kirviai, 
,tarpra moli. kurie nepadidino darbo našumo, tai lydiminė žemdirbystė menkai 
vILĮ kviečill tepaplito ir ilgai turėjo vien daržinio žemės ūkio pobūdi· 
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Visai kitaip vystėsi gyvulininkystė. t'rie upių ir ežen! buvę dide
li užliejamų laukt! plotai sudarė patogias sąlygas gyvulininkys
tei vystyt is. Nuolat didėjo gimininil! bendruomenil! turimos naminių 
gyvulil! bandos. Gyvulininkyste u žsiėmė vyrai, kurie ganė gyvulius, 
saugojo, kad jų neužpulh! plėšrus žvėrys ir svetimos gentys, rupi
nosi jl! išlaikymu per žiemą. Vyn! plečiama gyvulininkystė tapo 
svarbiausiąja ūkio ša ka. smarkiai iškilo vyro bei tėvo va idmuo 
visuomeniniHme bendruomenės gyvenime, ir ilgainiui įsivyravo tėvo 
teisė - pairiarchatas . 

Antrojo tūkstantmečio prieš n. e. pirmojoje pusėje Lietuvoje 
pasirodo pirmieji žalvario dirbiniai: kirviai, ieligaliai, peiliai, smeig · 
tai rDbams s usegti ir kt. Nors žalvari ni ai darbo įr a nkiai buvo pa· 
togesni, negu akmen ini a i įrankiai, bet į Lietuvą jų patekdavo maža i 
ir didesnės įtakos kuJtiiriniarn gyvenimui jie nepadarė. Tačiau 

susi pažinimas s u žalvario dirbinil! liejimo technika turėjo didelę 

reikšmę. Iš palekusios į Li etuvą žalvario žaliavos ir sugadinlų 

dirbinių vietiniai gyventojai gamindavo savotiškus vadinamuosius 
balti š kojo tipo ža lvarinius a tkra štini us kirvius su apskrilais aš
menimis, o kiek vėlia u ėmė gaminti ir įvairius žalvarinius papuo
šalus: įvijinius sme iglus bei antsmi lkinius, apyrankes ir kt. Lie
tuvoj e prasidėjo žalvario amžius, trukęs nuo antrojo tuksta ntme
čio prieš n. e. pradžios iki pirmojo tukstantmečio prieš n. e. v idurio 
(5 pav.). Tačiau trukstanl ža liavos, ža lvario dirbiniai plačiau ne· 
buvo paplitę , daugiau buvo vartojami akmeniniai darbo įrankiai 
kirviai, kaltai. kapliai ir kt. Jl! tarpe reikia pažymėti a ntra · 
jame lUkstantrnetyje paplitusius gražiai pagamintus vadinamuosius 
.,laivinius" akmens kirvius ir akmeninius su pastorinia gyvatės gal 
vos pavidalo pentimi kaplius - "gyvatgalvius" bei baltiškojo tipo 
kaplius. "LaivinitĮ" akmens kirvilĮ ir vadinamosios virvelinės ke
ramikos (moliniai indai, papuošti v irvele jspaustais ornamentais ) 
paplitirnas siejamas su svarbiais pasikeitimais Lietuvos visuo· 
meniniame gyvenime. Baltiškoja tipo žalvar iniai kirviai ir "gy
vatga lviai" kapliai dažniausiai aptinkami tik toje teritorijoje, ku· 
rioj e vė li au susidarė lietuvil! ir jiems giminingl! genči ų gentinia i 
junginiai. Tokiu budu, šie dirbini ai yra sieja mi su baltLĮ genčil). 

tame tarpe ir lietuvil!. genčių junginil!, formavimosi pradžia. Pasta· 
rojo meto archeologLĮ nuomone, šio laikotarpio Lietuvoje "laivinius·· 
kirv ius gamino ir virveli nę keramiką, o taip pat ir gyvul ininkystę 

bei žerndirbystę vystė atkeliavę nauji etn in iai junginiai, kurie čia 

vėlia u ir sudarė balhĮ etninius gentinius junginius. Tačiau atidžiai 
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5 pav. 2alva rio ir ankstYVOJo geležies amžiaus darbo įrankiai ir kiti dirbini ai: 

1- 5 žalvariniai. 6- 8 akmenimal, 9- 12 geleŽ lnl dl, 13- 16 kau ilmai, 
17- 24 molinių PUOdLĮ šukės 

stebinl nuoseklaus ir pastovaus poblidžio kultiirini Lieluvos gyven
tojų vystymąsi, dar neolito laikotarpyje pasi reiškusi kultliros savi
tumą, yra pagrindas teigti, jog lietuvil) taulos kilmės šaknys siekia 
dar tolesnę praeiti šioje teritorijoje. 
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Kad tuo iaikolarpiu lietuvių gentinių junginių fo rmavimesi do
minavo vietinis e tninis elementas, rodo ir toks reiškinys, jog iki 
šiol Lietuvoje ži nomi tik keli paskiri virvelinės keramikos židinia i. 
Ji e buvo aptikti Kurš i'j Nerijoje, Kauno apylinkėje (Lantainiai, 
Veršvai, Eiguliai) ir keli ose pietinės Lietuvos vietose, o seniau 
siuose Lietuvos piliakalniuose š ios keramikos visa i nera ndam a. 

Žymia i dažniau apti nkam a ra i žytų brūkšn ių - "eg luči l!" kera
mika, kuri buvo viena laikė su virveline keramika, o taip pat duo
bučilĮ ir danluotoji "šukinė" kera mika , pri skiriama dar ankstesnie
siems med žiotojų ir žvejlĮ gentiniams junginiams. Seniausiems 
Lietuvos piliaka lniams b ūd inga brūkšniuotoj i kera mika jau turi savo 
prototipus, a ptinka mus atv irose žalvario amžiaus, o ga l ir a nkstes
nio laikotarpio sodybose. Velyku škių piliakalnyje (Dusetų raj .) 
dra uge su brūkšniuotąja keramika buvo surastas "laivinis" akmens 
kirvis ir akmens ki rvukas, padarytas pagal žalvarinio bal t iškojo 
tipo kirvio pavyzd i. Šie duomenys rodytų, jog li etuvių gentinilĮ jun
ginilĮ formavimesi žalvario amžiuj e vyravo vietinis etnin is elemen
tas . Sen ieji gentin ia i junginiai galėjo būti gim iningi su atėjusiais 

i Lietuvą virve lin ės keramikos n ešėj ais. 

Atėjūnai ilga iniui sus il iejo su vietiniais krašto gyventojais. 
Turėję kelis nedi delius savo kultūros židinius vi rvelinės keramikos 
nešėjai negalėjo, atrodo, padaryti didesnės itakos ekonom iniam 
krašto gyven imui , būti žemdi rbystės ir gyvulininkystės pradininkai 
Lietuvoje. Pagali au Li etuvoj e, kalbotyros duomenimis, nebuvo rasta 
ugro -suomilĮ kilmės v ietova rdžių. Tai rodo, kad Lietuvoje apti nka 
ma senoji duobučių ir dantuotoji bei "šukinė" keramika neprikl a usė 

medžioklės ir žvejybos laikotarpio ugro-suomių gentiniams jungi
ni ams, o buvo palikta jau senovėje č i a gyvenus ilĮ indoeuropiečilĮ 

gentinilĮ ju nginių. 

Tokiu būdu, žemd i rbystės ir gyvulin inkystės pradi ninkai Lietu 
voje buvo ne nega u sūs virvelinės keramikos nešėjai, o vietinis elni 
ni s elementas. Ir kalbamos ūkio ša kos Li etuvoje plito ne iš mažlĮ 
vieti nilĮ židinil) , o ka rtu su kultūriniais irankiais iš daug senesnilĮ 

plač ių žemdi rbystės ir gyvulininkystės sri či ų dar prieš a tvyksta nt 
"Ia ivinil!" akmens kirvių ir virve li nės keramikos atslova ms. 

Žemdirbystės, ypač gyvulininkystės, vystymasis palengvino ma 
terialinę gyventojlĮ padėli, o tai vertė susirūpinti ir bendruomeninilĮ 
turtlĮ apsauga . Mat, plečiantis main ams, formuojantis etniniams jun
giniams, ta rp a tskirtĮ bendruomenių ir gentinių jungin ių pr asidėjo 

nesantaikos ir vaida i, kurie dažnai pavirsdavo karais. Stipresnės 

20 

genI} 
ir gy 
karin 
būda' 
rinkę 

ir nu 
pagri 
o gfč 

ruoml 

Ši 
mečic 

kalnil 
sauge 
tantlT 
lais ii 
tai jr 
gyvul 

T, 
Įvairi ' 

kyti r 
dus -
būt , i 

M 
li oms 
ir da 
pavae 
nors 
juose 
pėdsa 

AI 
ši uj e 
liniu 
'naude 

Nr 
se" d 
kad j ' 
mybo, 
jog ir 
apsau 
vielų 



es i do
jog iki 
idiniai. 
tainiai, 
seniau

a. 
" kera
at duo
stesnie
!Usiems 
Iri savo 
tnkstes
lĮ raj.) 
akmens 
ltiškojo 
lilĮ jun
elemen
ėjusiais 

,ntojais. 
ram ikos 
. miniam 
:lininkai 
"0 rasta 
aptinka
rikl ausė 

3 jungi
ropi ečių 

Ii Lietu
ni s etni
iš mažtĮ 
3enesn ių 

vykstant 
s . 
'ino ma
lmeninių 

,ms jun
)rasi dėjo 

:ipresnės 

gentys užpuld avo silpnesnes ir pagrobdavo jlĮ ga nykl as, o kartai s 
ir gyvulilĮ bandas. Iškilo reikalas gentiniams junginiams susikurti 
ka rinę organizaciją. Kariniai orga nizatoriai ir vadai dažniausiai 
būdavo bendruomenių vyresni eji, bet, jei būdavo reikalas, tai susi
rinkę visos genties bendruomenių vyres nieji išs irinkdavo karo vadą 
ir nuspręsdavo, kiek kuri giminė turi paskirti karilĮ. Todėl ne be 
pagrindo " laiviniai" akmens kirviai yra laikomi kovos kirviais, 
o gražiai apdorotos ivairios išvaizdos akmeninės kuokos - bend
ruomenią vyresnilĮjlĮ bei karilĮ būrilĮ vadų v8 1džios ženklais. 

Siuo neramiu la ikotarpiu , maždaug a ntrojo ir pirmojo tūkstan t 
mečio prieš n. e. riboje, Lietuvoj e aptinkame ir pirmuosius pilia
kalnius. Juos jrengti vertė na uj i visuomeniniai santykiai, nes ap 
saugoti atviras sodybas lygumose pri e vandens, kur ilgus tūks

tantmečius ramiai gyveno giminės, buvo sunku. J ei gy nybos tiks
lais ir buvo stalomas kokios nors medinės Idiftlys - Ivo ros, ga rdai. 
tai jos pakankamai apsaugoti sodybos ir bendruomenės lurto 
gyvulilĮ bandos negal ėjo . 

Tači au prieš irengia nt Lietuvoje piliakalnius, kurie jau turėj o 

ivai rius fortif ikaciniu s jrengi mus, gyventoja i gyvu lių bandoms lai
kyti nakti es melu ir apsaugoti juos pavoja us melu statydavos i gar
dus - s l ėptuves, kurios buvo apsau gomas ne lik gamli nių, bet, gal 
būt , ir medin ilĮ kliūčilĮ, ir jau buvo va dinamos "p iliaka ln ia is" . 

Mūsų liaudis pilia ka lnių vardą kartais suteikia ir visai n alūra
lioms vietoms. Dažniaus iai tai kal velės - sa los, kurios kar tais net 
ir dabar yra iš v islĮ PUSilĮ apsuptos pelkių . Reč i au piliaka lni a is 
pavadinamas prie vandens ar pe l kilĮ esa nčios kalvl) dalys. Kokių 

nors dirbtinių su stip r inimlĮ tokiuose piliakalniuose nėra išlikę ir 
juose neap tinkama nei kul lLtri nio sl uoksnio. nei kokiLĮ nors jo 
pėdsakų . 

Atidžiau šituos "piliakalnius" tyrinėjant , kai kur dirvos pavir
ši uj e galima surasti didesnilĮ ar mažes nilĮ akmemĮ su a iškiais, dirb
tiniu būdu nutrintai s šona is . Sie akmenys-trintu vai . matyti, buvo 
naudojami kaulo ar a kmens dirbinių gamybai. 

Nors aiškesnių žmonių gyvenimo pėdsakų š iuose "p ili akalniuo
se" dar nea ptikta, bet tai, kad jie yra vad ina mi "piliaka,lni a is" ir 
kad jų buvimas paai škinamas atitinkamo istorinio laikotarpio ga' 
my bos j ėgų - gyvulin inkystės vystymosi są l yglĮ - leidži a manyti. 
jog ir Š 'I~ , visiškai n a tūralios išva izdos , vien tik gamtinil! kliūč il) 

apsaugoti "piliakaln iai" jau lurėjo tiknĮ oiliaka ln ių - gy nimosi 
vietų reikšm ę. todėl liaudis juos ir pavadino .. piliaka lniais". 
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Vėliau. kai vis uomeniniai sa ntyki a i pasidarė dar labiau įtempii. 
Lietuvoje. kaip jau anksčiau minėjome, a ntrojo ir pirmojo tukstant
mečių prieš n. e. riboje, ir ypa č vėli au, pradėta įrengti t ikrieji p ilia
kalniai. Sie piliakalniai buvo skirti ne v ien tik gimin inių bendruo
men ių bendroje nuosavybėje esa ntiems gyvuliams pasl ėpti , bet ir 
pačiai giminei gyventi . Sie piliaka ln ia i ja u y ra sustipri nti įvairi a i s 

di rbtiniais fodifikaci ni ais įrengimais . 

3. GIMININES- BENDRUOMENIN ES SANTVARKOS 
PI L1AKALNIAI 

Pirmieji piliakalniai . kaip jau minėjome, buvo lrengiami visuo
tinėmis pa t riarch a lin ės bendruomenės jėgomis sodyboms ir ypač 

gyvuli LĮ bandoms apsa ugoti. Kelių š io laikotarpio piliakalnių tyri
nėjimlĮ duomenys įga lina mUs pažinti mater ia linį ir iš dalies 
dvasinį piliakal niL) staty tojų gyvenimą. 

Kaip a trodo šie se niaus ieji musų krašto pi liakal nia i, ką pasa
koja juose aplikti įvairus radinia i, pailiustruosi me keliais ty r inėtų 

piliaka lnių pavyzdžiais. 
Aukšta itijoje plačiai yra ž inomas Sa r tų ežeras, kurio pietinia

me gale yra raj oninis centras Dusetos. SartLĮ ežeras nėra platus. 
bet ilgas, s u ke liomis a tša komi s, kurios jį daro panaš LĮ į e ln io ragą · 

J o š iaurinėje dalyj e vietomis m iškais apaugę ka lvot i kranta i žavi 
savo grož iu kiekv i en ą lankytoją, o esantiej i juose įvairu s senovės 

paminklai patraukia lyrinėtajų dėmesį. Cia aptinkama kel etas pilia 
kalnil) , pl okštini l) kapinynų bei pilkapynų ir sodybvieč ių. S il! seno
vės pam inklų tar pe y ra dar 1909- 1910 m. archeologo L. Kšivic
kio tyrin ėlas Petra ši unų pil ia kalnis ( Dusetų raj .). 

Petra šiu1ll! piliakalni s yra 2 km į vaka ru s nuo Sartų ežero . 
Cia tarp dviejų Sarti! ežero alšakl!, iki kalvl), kuri omis e ina R.o 
kiškio-Južintll vieškelis. tįso plačios pelkėtos pievos. Prie Petra
šiū l1l/ , š iauri nės kalvos virsūnėje yra 5-6 m aukščio piliakalnis. 
kuri s, daugelį metl) ima n t iš jo žvyrą ir jį ariant, yra sma rkia i 
apgadi ntas . Tik vielom is išlikę sveiki, gana statiis, iki 5 m a ukščio 

šlai tai rodo, jog jie y ra žmonių nubsti, pada ryti sunkiau įveikia 

mi. Ova lo viduryje kiek iškilusi piliakalnio aikštelė turi 45 III ilgio, 
30 m pločio ir užima daugia u kaip 1100 m2 plotą. Tyr inėj imo metu 
piliakalnyje bu \'o apt iktas kultūrinis sluoksnis, kuris aikš telės vidu
ryje buvo nesloras . () jos pakraščiuose buvo 5- 6 m pločio ir vieto
mis siekė 1.2- I.;' 111 storumo. Kultiiriniame sluoksnyje buvo rasti 
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6 pav. Petra šiūnų piliakalnyje (Obelių raj .) ap tiktų židinių liekanos 

netvarkinga i sumestų akmenų grindiniai, akmenimIs apdėti židi
niai (6 pav.), daug įvairių kaulo dirbinių: kabliukLĮ meškerėms, 

strėlių antga lių, adiklių bei kt., apie 20 akmens kirvukų. ranko
mis lipdylų molinių indų šukių, keletas gelež inių peiliukų, ylų, 

smeigtukų (du žalvariniai smeigtukai) ir labai daug visokiLĮ nami
nilĮ gyvulių kaulų (7 pav.) . 

Kai kurie Petrašiūnų piliakalnio akmens ir kaulo dirbiniai skir
tini dar pirmojo tūkstantmečio prieš n. e. pradžiai. o geležies dir
biniai - pirmiesiems naujosios eros amžiams. ' 

Rytiniame SartlĮ ežero krante, Velykuškili k. lauke, prie Bra

desių atšakos pietinio kranto aukštumos krašlo yra prisiglaudęs 

pagarsėjęs Velykuškių piliakalnis. Nei piliakalnio padėtis, nei jo 

kukli išvaizda nerodo, jog jis yra tokia nepaprasta mūslĮ krašto 

įžymybė. Ta: neaukšta, vos 4 m aukščio iš lauko pusės teturinti 

kalvelė, kuri, nors ir apgadinta ariant, da r vis tebeteikia piliakal 
nio su nulygintais š laitais vaizdą (8 pav.). Statūs piliakalnio 

šla itai nuo ežero pusės yra 22 m aukščio. Ova I i a ikštelė yra 45 m 
ilgio, 25 m pločio ir užima apie 800 m 2 plotą. Aikštelė lygi, jos 
pavirš-ill sudaro natūrali molio dirva, ir tik pietiniame gale bei 
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7 pav. Petrašiūnų piliakalnio radiniai: 1-21 kauliniai, 22-27 geležiniai, 
28 žalvarinis, 29- 40 molinių puodų šukės ir kiti dirbiniai 

vielomis prie aikštelės pakraščių pastebimas juodos spalvos kultu · 
rinis s luoksnis. K,ullurinis sluoksnis dengia daugiau kaip I ha 
ploto lauką, nulįsusį į pietus ir i rytus nuo piliakalnio. Tai prie' 
pili akalnio buvusios sodybvietės liekanos, Netoli piliakalnio ir 
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daugiau aptinkama tokių sodybviečių pėdsakų. Viena jlĮ yra ežero 
saloje, daugiau kaip l km į va karu s nuo piliakalnio, o antroji
apie l km į rytus nuo piliakalnio. Pastaroji nors ir vadinama "sa
la", bet tai tėra tik kalvelė prie vieškelio. 

Tyrinėjant Velykuškių piliakalnį, buvo nustatyta, kad gvventojai 
jį įrengė ne iš karto, o per du kartus, ir kad piliakalnis ~titi nkamai s 

~ pa\'. VeJykuškil} piliakalnis (Dusetų raj.) 

laikotarpiais tu rėjo vis kitą paskirtį. Iš pradžil! jame gyveno žmo
nės. Piliakalnio pietiniuose ir rytiniuose š laituose, iš lauko pusės, 
buvo iškastas 0,5- 1 m gylio ir 2-3 m ploči o griovys, O už jo, 
išorinėje griovio pusėj e, supiltas iki 0,5 m aukščio pylimas. Vėliau 
šis griovys buvo užpiltas, o šla itai išlyginti. Antrą kartą piliakal
nis iš lauko pu sės, t. y. pieltĮ ir ryltĮ pusės, buvo apjuostas trim 
grioviais ir dviem, juos skir i a nčia i s pylimais, įrengta is pašlaitės 

lygumoje. [domu pažymėti, kad prie pietinio piliakalnio galo grio
viai buvo iki 7-8 m pločio ir iki 2,5 m gylio. Plačiausias buvo 
pirmas is, vidujinis griovys, o kili žym iai siauresni. Gri ov iai ir pyli
mai, besitęsdami pagal rytinį šlaitą į šiaurę, darosi palaipsni ui 
siauresni ir seklesni, o i škilę į š la itus. t. v. prie šial1rinio piliaka lnio 
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galo, jie vos paslebimi. Grioviai , aptikti lyrinėj imo melu, buvo pilni 
kultūrini o sluoksnio. Ta rp šių griovilĮ esa nt ieji pylimai taip pat Į 
buvo padengli iki 0.5 m storumo kultūrin io s luoksnio (9 pav.). 

Velykuškių pilia kal nis įdomus yra todė l , kad jis jau pirmais iais 
naujos ios eros šimlmeč i ais buvo ap leistas ir , gyventojams nusikė-
lu s gyventi i papi l į, po kurio laiko buvo paskirtas kapi nėms. 1 

9 pav. VelYK uškitl piliakalnio pietiniame g-a lc esa ntieji grioviai 
ir pylimai 

Pili aka lnio aikšlelės kultūriniame s luoksnyje, gri ov ilĮ kultūriniame 

s luoksnyje ir jl) kraštuose buvo all'asla deginIinių kapų, o aikšte
Irje a ptiktas dviejlĮ griaučių kapas. 

Pili akalnio pavirši uje ir kultūriniame s luoksnyje pas itaikė a kme
ninilĮ kirvukLĮ. Į..uril! la rpe pažymėlini .,Iaivinio" akmens kirvio 
da li s ir kirvukas be s kylės kotui , panašus i ža lvarinius "baltiškojo" 
tipo kirvukus, o laip pat įvai rių ka ul o d irbinių. geleži nilĮ peilių, 

sme igllĮ, ietigalių, keletas žalvario dirbinil), kuril! larpe ažūrinis 

kabu tis, pasaginė emaliu puošia segė. Rasta čia ir lipdyll! molinil! 
indų šu kių, n amini lĮ gyvulių , žvėrių, paukščilĮ ir žu vų kaulų. Kaip 
malome iš radinilĮ, Ve l ykuškių piliakal nio kultūros pradž ia siekia 
"n tro.io lūksĮanlmečio prieš n. e. pabaigą, 1\ su nyksta š i k ultūra 

26 

,~ 

15 

\ ' 
I. 
I 

\ 
'1 
I 

10 P 
15-

ap ie I, 
tiktieji 
Jesniųj 



uvo pilni 
ta ip pal 

v·l· 
-maisia is 
; nusikė
apinėm s. 

)viai 

tūriniame 

o aikšte-

kė akme
,s ki rvio 
llliškojo" 
ill peilil!. 
ažūrinis 

! molinilJ 
ull!. Kaip 
,ia siekia 
i kultura 

• 

\ 
., , 

'. I , ., ): I 

lO t 
j 
1 
; 

t 

.,. , 
.~ 

f 

10 pav. VelykuškitĮ piliakalnio radi niai: 1- 5 akmeniniai, 6-14 kauliniai, 
15-23 geležiniai, 2·1 sidabriniai, 25 žalvariniai, 26-35 molinilĮ puodų 

šukės ir kiti dirbinia i 

apie kelvirtąjį-p enkląjį nauj osios eros š imtmelį. Piliakalnyje ap
liktieji kapai. kuriuose buvo I?idojami sudeginti lavonai. yra vė

JesnilĮjų 13il<l) · (10 pav.). 
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Važiuojant vieškeliu iš Rokiškio į Panemunėlį, aštuntajame kilo
metre nuo Rokiškio, dešinėje vieškelio pusėje aukštai iškyla Moš
kėnų-Laukupėnų piliakalnis, kuris vadinamas dvigubu vardu, nes 
seniau priklausė dviem kaimams. 

Piliakalnį sudaro atskira, 25 m aukščio kalva, kuria čia pasi
baigia Aukštaičių aukštumos, nes į šiaurę nuo jos jau tęsiasi nuo
bodžios lygL1mos. Ovali piliakalnio aikštelė turi 50 m ilgio, 40 m 
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J J pa\·. MoškėnLĮ·Laukupėnų piliakalnis (Rokiškio raj.) dirbini 

(12 pc 
pločio ir užima apie 1 800 m2 plotą. Piliakalnio viršutinės dalies . Be 
šlaitai 5 m pločio juosta aplink piliakalnį yra nulyginti ir labai taitijo! 
statūs. Zemiau nulygintosios piliakalnio dalies, kalvos šlaituose iš- kos Ia 
kastas griovys, o už jo įrengtas 2 m aukščio pylimas. Dar kiek Įde 

žemiau yra antras griovys ir pylimas. Pylimų galai vakariniame kotarp 
šlaite nesusisiekia ir sudaro nedideles pakopas (11 pav.). skirtin 

Tyrinėjant pastebėta, kad kultūrinis sluoksnis aikštelės vidu- laukio 
ryje yra plonas, o pakraščiais jis siekia 1- 1,2 m storumo ir apden- piliak~ 

gia 5-6 m pločio griovį. Kultūriniame sluoksnyje buvo atrasti tini g 
tokie pat senoviniai dirbiniai, kaip ir Petrašiūnų bei Velykuškių šių pi 
piliakalniuose. Tačiau ir čia buvo aptikta daugiau geležies ir žal- Ml 
vario dirbinių. Moškėnų-Laukupėnų piliakalnio kultūros pradžia tijos r 
siekia dar pirmojo tūkstantmečio prieš n. e. pradžią, o pabaiga - kų ir 
VI-VII amž. n. e. Vadinasi, piliakalnis beveik du tūkstančius me- čia pa 
tų buvo gyvenamas. kirvuk 
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Mažiau yra tyrinėtas Vozgelių k. piliakalni s (DuseltĮ raj .), 
esa ntis I km į kai rę nuo DusetlĮ-Užpalių vieškel io. Piliakalnį 

sudaro atskira 40 m aukščio natūrali ka lva . Išartoje kalvos di rvoje 
dar iš tolo issiskiria du juodos spalvos kultūrini a i s luoksnia i, kurie 
įvai raus platumo ruožais supa kalvą. P lates ni s, 20 m p l očio, ruo
žas eina virš utine š laitų dalimi, o anlrasis, 5 m pločio, yra apati
nėje šlaitų dalyje. Tyrinėjant šiuos kulWrinius s luoks nius, buvo 
'nustatyta, kad apatinis kultūrinis s luoksnis dengė č i a buvusį 4 m 
pločio ir iki 1,5 m gylio gr iovį, ir jokiLĮ radinių jame nebuvo su 
rasta. Virš ulini s kultūrinis sluoksnis su s idarė gyvenant toje vietoje 
žmonėms ir buvo ypač turtingas įvairilĮ radi nill, kurių ne t ir pavi r 
š iuje buvo nemažai surinkta. S ie radini a i rodo, jog ir Vozgelių 
piliakalnio kultūra tęsės i apie du tūkstančius meili. Radiniai, be 
nedidelių i š imč ilĮ, yra panašūs į kitų kalbamojo la ikola rpio Aukštai
lijos piliaka lnių radi nius. Cia su rast iej i dirbiniai: žiestų indų 

šukės, š iferiniai varpsteliai ir ilgieji sida brini ai lyd iniai rodo, kad 
šis piliakalnis buvo naudojamas ir X- XI a mž. Tačiau vėI esnilĮj Ų 

laiklĮ radinių piliakalnyje rasta nėdaug ir todėl reikia manyti , 
kad VozgelilĮ piliakalnis tuo metu jau buvo ap le is tas , kaip ir kiti 
kalbamojo laikotarpio piliakalniai. Gal būt, vėl i au jis ir vėl būdavo 
pana udoj amas trumpam laikui arba kaip s l ėpIuvė pavojaus metu, 
a rba kokiems nors ypatingiems tiks lams. Kultūriniame sl uoksnyje 
at rasli į v i eną vietą sudėti meškos kaul a i ir ke li vėlyvieji geležies 
di rbiniai rodyltĮ, jog tai yra ka žkokių ko l ektyvi nilĮ ape i gLĮ lieka nos 
(l2 pav.) . 

Be p a minėllĮjlĮ piliakalnių , dar yra tyrinėta keletas rytų Aukš
taitijos piliakalnių, priskirtinų gimininės-bendruomeninės santvar
kos lai kotarpiui. 

Įdomu pažymėti, kad gimininės-bendruomeninės santva rkos lai
kotarpio piliakalnių yra aptikta ir pielLĮ Lietuvoje. Silai grupei pr i
skirtini Pipiri šk ilĮ piliakalnis (Vievio raj.), Užnemunėje - Prien
laukio piliakalnis JPrienų raj .). ZemaičilĮ sen ia usiej i Apuolės 

piliakalnio (Skuodo raj.) radiniai (raup l ėtoji keramika) irgi skir
tini gimininės· bendruomeninės santvarkos laikota rpi ui. Be a bejo, 
šių piliakalnilĮ bus aptikla ir visoje Lietuvoje. 

Mūsų aprašytuose, o taip pat ir kai kuriuose kituose Aukš tai
tijos piliakalniuose buvo r asla sveikLĮ ir sugadintlĮ akmens kirvu
kų ir i šg rąžų, o tai rodo, jog kirvukai piliakalnilĮ gyventojų buvo 

čia pat pasidaryti. Sių k i rvukų tarpe ypa č įdomus yra "laivinis" 
kirvukas ir kirvukas su prap la lint a penti mi be skyJės, kurie 
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12 pav. Vozgclil) pi liakalnio radiniai: 1- 3 akmeniniai, 4- 9 kaulin iai, 
10- -17 geleži niai, 18- 21 ža lvari niai, 22- 32 molinių puodLĮ šukės 

ir kiti dirbiniai 

datuotini dar žalvario amžiumi . Nemažai aptikta ir akmeninilĮ kal 
telil), akmeninil) galąstuvų, o kai kuriuose piliakalniuose ir a kme
ninilĮ trintuvlĮ grūdams malti. Labai daug š iuose piliakalniuose 
a!rasta kaulo dirbinil): peike l1lĮ , durkllĮ, ad iklil!., smeigtukų, yl ų , 

meškerėms kabliuklĮ , žeberklų ir įvairių kitų dirbinitĮ. 

Apie pirmojo tūkstantmečio prieš n. e. vidurį į Lietuvą patenka 
pirmieji geležies dirbiniai. ir prasideda vadinamasis ankstyvasis 
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geležies amzIus, trukęs iki I- II n. e. amž. Siam laikotarpiui 
priskirtini piliakalniuose atrandami geležiniai peiliukai, smeig
tukai ir dar kai kurie maži dirbiniai bei vienas kitas ža lvario 
dirbinys, pvz. , Petra š iūnI! piliakalnyje rastas žalvarin is smeigtukas 
(7 pav., 28). 

Pirmieji geležies dirbiniai į Lietuvą pateko iš ki tI) kraštų, todėl 

jų buvo labai mažai. Bet, palyginti, greitu laiku piliakalnių gyven
tojai pradėjo gaminti geležį iš vietinės balų geležies rūdos. Todėl 

daugelyje mūsų piliakalni!.) ar ša lia jl! esančiose sodybvietėse 

atrandama geležies gargažilĮ - perdegusių rūdos gabalų. Geležiai 
lydy ti būdavo įrengiamos plūkto molio krosnys, į kurias lydytojai 
dėdavo rl!.dą ir medžio anglis. Su dumpliLĮ pagalba krosnyje buvo 
sudaroma 800- 10000 temperatūra, ir iš rūdos išsiskirdavo gele
žies ketus, kurio lydin iai likdavo krosnies du gne. Baigus lydy ti, 
krosnis būdavo išardoma. Iš ilgai kalamo ir kaitinamo lydinio buvo 
gaunama geležis, iš kurios gamindavo įvairius darbo įrankius ir 
gink lus. Geležies dirbinių gamyba i šs ivystė labai pl ačiai, ir 
II n. e. amž. laidojimuose jie dažnai aptinkami. 

Yra manoma, jog geležies amžius Lietuvoje prasidėjo nuo 
II n. e. amž . Tačiau tas datavimas tik sąlyginis ir nėra t ikslu s, 
nes, tikriausiai, geležis jau daug anksčiau buvo paplitusi šioje 
teritorijoj e. Za lvario ir ankstyvaisiais geležies amžiais mirusi eji 
būdavo degi nami , ir todėl j!.! kapai dažniausiai yra visi škai be 
įkapių. Antrajame naujosios eros š imtmetyje paplito nedegintiniai 
palaidoj imai, prie kurilĮ jau randama įvairilĮ įkapių. tame tarpe ir 
geležies dirbinilĮ. Nėra abejonės, kad laidojiml! tradicijlĮ pas ikeiti 
mas vyko jau įtakoje naujųjlĮ paž iūrL!, kurios paplito daug vėliau, 
negu jas sukėl ę ekonominiai pagrindai - l ydiminės žemdirbystės 

išsivystymas. 
Vadinasi, įvairilĮ geležies dirbinių gamyba jau buvo anksčiau 

paplitusi, negu šie d irbiniai pateko į kapus. 
Ypač daug paminėtuose piliakalniuose buvo surasta molinilĮ 

indų šukių. Molinių indų šukės yra svarbi ir įdomi mokslinė me 
džiaga. Molinių indLĮ gamybos technika , indų išvaizda, papuoši
mas ornamentu - tai tokios jų savybės, kurios kas kartą keitėsi ir 
tobulėjo. Zinodami įvairių laikotarpių keramikos savybes, atradę 

kartais tik kelias šukes piliakalnyje arba prie jo esančioje sodyb
vietėje, galime ne tik nustatyti kuriame laikotarpyje buvo tie puo
dai padaryti, bet ir spręsti apie juos padarius il) žmonių kultūrini 

lygį· 
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Gimininės-bendruomeninės santv"rkos laikotarpio piliakalnitĮ 
i reng imai, juose atrast i įva irūs darbo įrankiai ir kitos statytojų 

gyvenimo liekanos šta i ką pasakoj a. 
Įrengdam i savo sodybas įva iriomis kli ūtimis sustiprintuose pi

liakalniuose, gyventojai pirmia us ia pasistalydavo gyvenamuosi us 
trobes ius. Sių trobesi ų detalės tuo tarpu dar nėra a iškiai žinomos, 
nors bendresnieji jų statybos bruožai ir yra š iek tiek i šryškėję . 

Petrašiūnų ir Moškėnų-Laukupėnų piliakalniuose trobesia i buvo 
statomi išt isa grandine aikštelių pakraščiuose. S ių pusiau žeminės 
tipo trobesių sienos būdavo nupinamos iš žabų ir apkrečiamos mo
liu. Iš a ikšle l ės pusės būdavo palieka mas įėjimas į jU9S. Kiekviena 
šeima, matyti, turėdavo atskirą patalpą, kurioje būdavo akmeni
mis apstatytas židinys. Siuose trobesi uose, ga l būt, atskirai, o gal 
ir drauge su žmonėmis, žiemos melu būdavo laikomi nami ni a i gy
vuliai. Viename pili akalnio aikšte lės gale Š i lĮ t robes itĮ gra ndinė 

nutrūkdavo ir pasilikdavo la isvas įėjimas į aikštelę ( 13 pav.). 
Pirmojo tūkstantmečio pirmojoje pusėje, paplitus gelež in ia ms 

darbo įrankiams , atsk irus gyvenamuos ius trobesi us pradėta statyti 
iš 10- 12 cm storumo rąstų, sukirstų kampuose. Ta rpai tarp tų 

rąstų būdavo prikrečiami moli o. Aslos ši uose trobesi uose būdavo 
suplūki amos iš molio. Apt inkamas aslose išdeginto moli o krūvos 

rodo, jog jau būta ne atv i rų židinių, O molio plūktų krosnitĮ. 
Kai kuriuose dar prieš naująją erą į rengtuose piliakal niuose 

randama ir kito tipo trobesių. Siam laikotarpiu i priskirti name 
Dūkšlo pil iakalnyje buvo aptikta stačiomis sienomis 6,5 m ilgio, 
3,5 m pločio ir 1,5 m gylio kietai sumi ntu dugnu duobė, kur·ios 
viename kampe buvo ž idinys. Tai, be abejonės, yra li ekana nedi 
delio, žeminės tipo gyvenamojo trobesio. kuri s prik l a usė patri a r
chalinei šei ma i. 

Kadangi pirmųjų piliakalnių įrengimą krašte daugiausia ska
tino gyvu lin i nkystės vystymasis, tai mes pirmiausi a ir pakalbėsime 
apie pagrin d i nę to laikotarpio ūkio šaką· 

Visuose kalbamojo laikotarpio pili akalniuose buvo aptikta daug 
sveik ų ir sukapolų naminių gyvulių, žvėrių, paukščių ir net žuvų 
kaulų bei žvynų. Moksliškai ištyrus Petrašiūnų piliakalnyje rastą
sias kaU llĮ liekanas, pasirodė, kad 75% rasttĮjų kaulų priklausė 
naminiams gyvul iams ir tik 25% - žvėri ms. Atidžiau pat yrinėjus 
namin i ų gyvulilĮ kaulus, buvo nustatyta, kad iš jų 26% priklausė 
ga lvijams, 23% - kiaulėms, 10,9 % - arkli ams, 10,6% - ožkoms 
bei avims ir 0.34 % - šunims. 
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Manoma, kad arkliai tame laikotarpyje buvo naudojami ne tik 
jodinejimui, bet ir maistui. 

Nors svarbiausioji ūkio šaka buvo gyvulininkystė, bet persikė
lę į piliakalnius gyventi gyvulių augintojai ir toliaų augino pato
gesnėse vietose duoninių javų kultūras, kurios jiems pastoviai 
teikdavo maistą_ Netobuli, nepatvarūs žemdirbystės . įrankiai -
akmeniniai, raginiai ir mediniai kapliai - iš pradžių trukdė vys
tytis žemdirbystei. Kiek sparčiau žemės ūkis vystėsi, pradėjus plisti 
ugninei arba lydiminei žemdirbystei. 

Sią žemdirbystę vystė jau ne moterys, o vyrai, nes dirvų paren
gimas reikalavo daug ir sunkaus darbo. Greta gyvulininkystės, 

lydiminės žemdirbystės vystymas paspartino tėvo teisės arba pat
riarchato įsigalėjimą. PiliakalniLĮ gyventojai iš pradžių sėjo tik 
nuo seno pažįstamus j avus: kviečius, miežius ir sorą. Jau pirmai
siais naujosios eros šimtmečiais, kai lydiminė žemdirbystė, atsira
dus geležiniams įrankiams, tapo svarbiausia ūkio šaka, žmonės 
pradėjo auginti rugius, avižas, o vėliau - žirnius, pupas ir kitus 
javus. Apie ją galima spręsti iš piliakalniuose randamų trinamųjų 
girnų, piautuvų bei suanglėjusių grūdų. Piliakalniuose randami 
moliniai varpsteliai rodo, kad jau buvo auginami pluoštiniai auga
lai, gal būt, linai, ir kad iš jų arba ir iš avių vilnq buvo verpiami 
siūlai ir audžiami audiniai. 

Didelės reikšmės bendruomenių gyventojams taip pat turėjo 

medžioklė ir žvejyba. Maistui ir kailiams buvo medžiojami įvai

rūs žvėrys. Maistui daugiausia medžiodavo šernus ir briedžius, 
kailiams - bebrus ir lapes. Sumedžiotų meškq mėsą panaudodavo 
valgiui, o kailius - drabužiams. Medžioklėje naudodavosi kirviais, 
ietimis, ragotinėmis, lankais. StrėliLĮ antgalius pradžioje darydavo 
iš kaulo, o vėliau iš geležies. Paprasti medžioklės įrankiai rodo, 
jog didesnius žvėris gyventojai medžiodavo bendromis jėgomis, 

užvarant, ir tik kiškius, ūdras bei kitus smulkius žvėris galėjo 

medžioti pavieniui bei gaudyti įvairiais spąstais. 

Be žvėriLĮ, gausiai medžiodavo vandens ir mišktĮ paukščius: 

gulbes, žąsis, antis, kurtinius ir kt. 
Mėgdavo tuometiniai gyventojai ir saldaus medaus paragauti. 

Medų kopinėdavo iš medžiq drevėse gyvenusių laukinių bičių. 
Gyvendami daugiausia arti vandens, senovės gyventojai daug 

žuvaudavo. Velykuškių piliakalnyje rasti suanglėję tinklų mazgeliai 
rodo, jog žvejojama buvo tinklais. Tinklams būdavo panaudojami 
moliniai svoreliai, kurių piliakalniuose aptinkama labai dažnai. 
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Zyejai jau naudodavosi nedidelėmis medinėmis eldijėlėmis, kurias 
dar iš pradžių skaptuodavo akmeniniais kalteIiais bei skobtais. 
~radėjus naudoti geležinius darbo įrankius , buvo imta dirbti jau 
didesni ir patogesni laiveliai. 

Nemažai žuvaudavo ir pavieniui, t. y. kauliniais, o vėliau ir 
geležiniais žeberklais, kauliniais, o vėliau geležiniais kabliukais. 
Sių kabliukų dydis ir rasti žuvų kaulai rodo, jog buvo meškerioja
mos didelės žuvys: šamai, lydekos, palšai ir kt. Maistui, be žuvų, 
buvo dar vartojamos upių ir ežerų moliuskos - perluotės, kurių 

kiautelių randama visuose piliakalniuose, o Vozgelių piliakalnyje 
net ištisi klodai. Tai dar motertĮ iš seno vykdomo maisto rinkimo 
liekanos. 

Drabužiams buvo naudojami žvėrių kailiai ir audiniai. Iš kai
lių buvo siuvami žieminiai drabužiai, kailiniai apsiaustai. Iš audi
nių, matyti, buvo siuvami lengvi vasariniai drabužiai. Drabužiams 
susegti buvo naudojami kauliniai, o vėliau metaliniai smeigtukai 
ir savotiškos kaulinės dvigubos sagos, kurios pradėtos gaminti 
pirmojo tūkstantmečio prieš n. e. pradžioje (5 pav., 14). 

Avėdavo žmonės vyžomis iš kailių ir odos, kurias pasidarydavo 
naudodamiesi kauliniais adikliais, randamais piliakalniuose labai 
dažnai. Pirmaisiais n. e. šimtmečiais padai apavui jau būdavo 
išpiaunami iš storų, išdirbtų raguočių odų. 

Nors iš pradžių darbo įrankiai, namų reikmenys, rūbai ir apa
vas buvo gaminami pačių vartotojų atskirose bendruomenės šeimo
se, bet iš piliakalniuose pastebimų pėdsakų galima spręsti, jog jilu 
ir tuo metu buvo amatininkų. 

Greta paprastai pagaminttĮ akmeninių darbo jrankilĮ, randa
me labai gražių "laivinio" tipo akmens kirvuktĮ, figūrinių kuokų 

ir kitų dirbinių, kuriuos pagaminti galėjo tik jau labiau įgudusi 
amatininko ranka. Atidžiau tyrinėdami molinilĮ indų šukes, irgi 
pastebime amatininkų gamybos pavyzdžių. Pradėjus lydy ti geležį 

bei gaminti iš jos įvairius darbo įrankius, o iš žalvario - papuo
šalus, ėmė vystytis kalvio amatas. Geležiniai darbo įrankiai savo 
laiku buvo akstinas visai eilei naujų amatininkų - dailidžių, odi
ninkų ir batsiuvių - atsirasti. Vystėsi taip pat ir kaulo drožėjų 

amatas. 
Ypač buvo paplitęs puodžių amatas. Sio amato pėdsakai aptin

kami jau nuo pat piliakalnių atsiradimo pradžios. Puodai dau
giausia buvo lipdomi iš molio su smėliu ar su smulkių akmens 
trupinių priemaišomis ir gerai išdeginami. Puodai, lipdyti iš molio 
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ir smėlio mlSln10, būdavo papuošiami ornamentu. Indo sienelių 

paviršius dažniausiai būdavo išbraižomas brūkšniais a.rba aptaš
komas skysto molio skiediniu. Tokiu būdu, puodo paviršius pasi
darydavo nelygus, rauplėtas. Puodų brūkšriiavimas ir rauplėj imas 

yra techniškas jų gamybos būdas, įgytas ilgo patyrimo keliu. Puo
dai dažniausiai būdavo silpnai profiliuoti arba stačiomis sienelė

mis, kartais kiek į vidų užlenktais kraštais. Jie būdavo įvairal1s 
dydžio: 8-22 cm skersmens, rečiau didesni. Mažesni puodai buvo 
naudojami valgiui virti, o didesni - įvairioms maisto atsargoms· 
laikyti. Be 10, dar buvo daromi dubenė1iai, keptuvės, puodeliai 
atsigerti. . 

Sia proga tenka iškelti ir bendrąsias piliakalnių praeities probl~
mas, sprendžiamas remiantis brūkšniuotąja ir rauplėtąja kerami~a 
(14 pav.). 

Brūkšniuotoji keramika pasirodė dar atvirose sodybose antra
jame tūkstantmetyje prieš naująją erą. Eigulių sodyboje (Kauno m:) 
jos prototiplĮ aptikta drauge su virveline keramika. Brūkšniuotoji 
keramika taip pat buvo aptikta Latvijoje, Sarnatės durpyno sody
boje, kuri priskiriama antrajai pirmojo tūkstantmečio prieš n. e. 
pusei. Tikrą žydėjimą brūkšniuotoj i keramika pasiekė piliakalniuose, 
kuriuose ji atsirado laikotarpiu nuo antrojo tūkstantmečio prieš 
n. e. ir vystėsi iki pirmojo naujosios eros tūkstantmečio vidurio. 
Brūkšniuotoji keramika vadinama lietuviškąja keramika. Lietu
voje kol kas ji yra žinoma daugiau kaip 50-tyje vietų į pietus ir 
į rytus nuo ribos: Nemuno žemupys, Nevėžis, Rokiškio- Daugpi
lio geležinkelis. Pirmajame tūkstantmetyje iki naujosios eros rytinė 
brūkšniuotosios keramikos paplitimo riba siekė toliau į rytus 
ėjo Berezinos upe iki Dniepro. Brūkšniuotoji keramika yra žinoma 
ir Latvijoje, ypač rytinėse jos srityse. 

Rauplėtoji keramika piliakalniuose pasirodė vėliau bei išsilai
kė juose iki VI-VII n. e. amž. ir Lietuvoje išplito daugiau, negu 
brūkšniuotoj i keramika. Josios radinių buvo aptikta Veliuonos 
(Vilkijos raj.) ir Apuolės piliakalniuose (Skuodo raj.) , o taip 
pat - Latvijoje, Estijoje ir Baltarusijoje. Brūkšniuotosios ir raup
lėtosios keramikos radiniai yra stipriai deginti ir piliakalniuose 
aptinkami drauge, nors kartais dominuoja viena kuri nors jų rūšis. 

Nuo pirmųj ų naujosios eros amžių Lietuvos piliakalniuose pla
čiai paplito lygiomis arba kartais kiek su žolės gniūžte aptrin
tomis sienelėmis keramika. Si keramika yra deginta žymiai 
silpniau. 
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14 pav. Brūkš niuotoji , rauplėtoji, gnaibytinė piliakalniL) keramika 

Tame laikotarpyje amatininkai, būdami bendruomenės nariai. 
dirbo tik savo bendruomenės poreikiams patenkinti . Bend ruome
nė, apsirūpinusi savo amatininkų dirbiniais, mainais už juos iš 
kitų bendruomenių įsigydavo reikalingos žaliavos arba įvairių kitų 
dirbinių. Jau nuo naujosios eros pradžios gyvenamosios vietos 
sąlygos dažnai nulemdavo amatų specializaciją. Pavyzdžiui, Pa
želvės piliakalnyje (Smėlių raj.) buvo atrasta daug- ma'žų molinilĮ 
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indelių, kuriuos panaudodavo, gaminant papuošalus, žalvariui ar 
sidabrui lydy ti. Varonių piliakalnyje (Utenos raj.) buvo atrasta 
daug geležies gargažių, kurios rodo, jog čia kadaise buvo paplitęs 
geležies gamintojų - kalvių amatas. 

Iš pradžIŲ mainų prekyba vykdavo tarp bendruomenių savo 
gentyje, o vėliau ėmė vystytis ir tarpgentiniai prekybiniai santy
kiai. Mainų prekybą vykdė bendruomenių ir genčių vyresnieji. 
Per daugelį tarpininkų į Lietuvą patekdavo iš įvairių tolimųjų 

kraštų žalvaris, o naujosios eros pirmaisiais amžiais - sidabras, 
gaunamas daugiausia iš slavų žemių, stiklo ir emalio karoliai bei 
kai kurie kiti dirbiniai, monetos iš rytinių Romos provincijų ir kt. 
Mainais mūsų gintaras būdavo gabenamas į Romą ir į kitus 
tolimus kraštus. 

Ilgai gyveno gimininės bendruomenės senuosiuose mūsų pili:a
kalniuose. Šias bendruomenes sudarydavo gausios patriarchalinės 
šeimos, kurios, kaip rodo piliakalnių aikštelių plotai, turėdavo 

30-100 žmonių. Nuolat tobulėjant gamybos įrankiams, žmonės 

įgydavo daugiau darbo įgūdžių. Aišku, kad drauge su materialinio 
gyvenimo pažanga vystėsi ir visuomeniniai gimininių bendruo
menių santykiai. 

Ilgai gyvendamos piliakalniuose, patriarchalinės šeimos gausė
davo, joms pasidarydavo ankšta. Iš senosios šeimos išsiskirdavo 

stipresnės naujos šeimos. Pastarosios, gavusios dalį gyvulių bei 
kito bendrojo turto, pasirinkdavo kur nors netolimoje apylinkėje 

patogesnę vietą ir įsirengdavo naują sodybinį piliakalnį. Taip su
sidarė Aukštaitijoje dažnai aptinkamos piliakalnių grupės-lizdai, 

esančios dažniausiai kur nors prie ežero ar upės. 
Sparčiai vystantis gamybinėms jėgoms ir gausėjant gyventojų 

skaičiui, dėl vietos ir kitų sąlygų materialinė giminių padėtis ėmė 
darytis nevienoda. Vienos giminės praturtėjo, kitos buvo mažiau 
turtingos, vienos buvo stipresnės, kitos - silpnesnės. 

Dažnai stipresnės gentys ir bendruomenės užpuldavo silpnes
nes, norėdamos pagrobti patogesni us žemės plotus, vandenis, 
girias, lankas ir jų turtą. Kilo reikalas labiau susirūpinti dėl savo 
bendruomenės apsaugos sutvarkymo, tinkamesnio jos vidujinio 
organizavimo. · Vis labiau ima išryškėti galia bendruomenių vyres~ 
niųjų, kurie iš pradžių buvo renkami pačių bendruomenės nariŲ, ir 
jiems buvo pavedama tvarkyti bendruomenės arba genties vidaus 
gyvenimą bei rūpintis jos apsauga. 
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Nauji visuOme11ln1al santykiai buvo ta priežastis, dėl kurios 
kai kurie gimininių bendruomenių apgyvendinti piliakalniai būdavo 
apleidžiami. Pavyzdžiui, Mielanų piliakalnis (Obelių raj.) ir Dūkšto 
piliakalnis buvo apleisti dar prieš naująją erą. 

Ypač daug piliakalnių buvo apleidžiama pirmaisiais naujosios 
eros šimtmečiais, nes žemdirbystei vystytis trukdė tai, jog dauge
lis piliakalnių buvo nepatogiose vietose. Būdavo sukuriamos naujos, 
jau neapsaugotos kaimo tipo sodybos patogesnėse žemdirbystei vys
tytis vietose. 

Tačiau kai kurios bendruomenės, nepaisydamos ir naujų gyve
nimo sąlygų, gyveno piliakalniuose iki pirmojo tūkstantmečio 

naujosios eros vidurio ir kartais net ilgiau. Materialinio gyvenimo 
sąlygos veikė ir dvasinės piliakalnių bendruomenės gyventojų kul
tūros susidarymą. Dvasinė kultūra reiškėsi žodine kūryba, vaizdi
niu menu, religiniu tikėjimu. Ryškiau dvasinės kultūros charakterį, 
nors iš dalies ir vienpusiška i, išreiškia laidojimo paminklai, kurių 
įvairioms savybėms susidaryti įtakos turėjo gyventojų ideologija, 
susiformavusi materialinio gyvenimo sąlygų įtakoje. Piliakalniai, 
būdami tik sodybvietės ir teikdami daugiausia medžiagos mate
rialinei kultūrai pažinti, ne daug tepateikia duomenLĮ apie savo 
gyventojų dvasinį gyvenimą. Tačiau, iš įvairių senovinių liekanų, 

kurios atspindi to meto ideologijos reiškinius, susipažinus su kal
bamojo laikota'rpio gamybiniLĮ jėgLĮ išsivystymo laipsniu, tų gamy
binių jėgų savybėmis, galima šį tą pasakyti ir apie dvasinę pilia
kalnių gyventojų kultūrą. 

SeniausiųjLĮ mūsų piliakalnių gyventojai jau nuo seno laikėsi 

animistinės pasaulėžiūros. Pirmykštis žmogus, gyvendamas gam
toje, jautėsi esąs gamtos dalis ir suteikdavo jai visas tas savybes, 
kurias jis pats turėjo. Iš sapnų ir kitų jam nesuprantamų reiškinių 
žmogus jau seniai buvo susidaręs pažiūrą, kad žmoguje be fizinio 
kūno esanti ir nematoma dvasinė būtybė - siela. Tą sielą, jo 
manymu, turį visi gyvieji ir negyvieji gamtos, o taip pat ir paties 
žmogaus padaryti daiktai. Tikėjimas, kad visi daiktai yra gyvi ir 
turi savo sielą, vadinamasis animizmas, yra idealistinis, bet jo 
pagrindai, kaip matome, yra grynai materialistiniai. 

Animistinė pasaulėžiūra turėjo įtakos susidaryti vadinamajam 
totemizmui, kurio liekanLĮ aptinkame dar ir dabar lietuvių tauto
akoje. Totemizmas tai toks tikėjimas, kai žmonės kokį nors gyvą 

ar negyvą daiktą-totemą laiko savo giminės arba genties pradinin
ku, tiki, kad jame gyvenančios visos toteminės grupės sielos. Zmo-
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gui gimus, siela persikelianti i kudikio o žmogui numirus, jL vėl UfI1, 

sugrįžta n ti į totemą. O patys totemai esą gyvi. Tokiais totemai5 nebt 
galėjo būti laikomi akmenys "mokai", - kurie, kaip pasakojama. ir Ž· 

seniau "visko gal ėję išmokyti", kad jie buvę gyvi ir keliaudavę iš tęs 
vienos vietos į ki tą , - o taip pat įva irūs kiti akmenys, apie kuri u05 iš p 
būdavo kalbama, kad jie esą suakmenėjusios merga itės ar vyrai. visa 
Lietuviams būdingos pasakos apie vilkolakius, t. y. žmonių pavir· gint. 
tim ą vilkais, yra susidar ius ios labai seni ai, totemistinio tikėjimo mot! 
la ika is, kai vil kas kai kuri lj genčilj dar buvo laikomas savo totemu. tės 

Tuo metu iti n di de l ę reikšmę kovai su gamta žmonės teiki 1 
magij ai. Ji e tikėjo. kad įvairius gamtos reiškiniu s galima esą vyst, 
palenkti į save būrima i s , užkalbinėjimais , kokiai s nors daiktais - tomt 
amuletai s ar net tam tii<rais ženklais. Taigi, magija buvo gamybi . kaip 
nio pobjjdž io. Iš p 

Jau nuo seniausil! laikt! gamybinė magija ypač glaudžia i buvo tarpi 
siejama su vaizduojamąj a daile. Darydamas pauk ščių pav idalo tik c 
titna g ines strėlytes, žmogus tikėjosi medžioklėj e jomis taik li ai žmol 
k1iudyti paukščius, o nešiodamas amuletus - meškos ar šerno dinė~ 
iltis - lengvai su šiais mūsų senovės girių galiunais susidoroti. ir ju 

Be realistinių piešinių ar skulptūrinilĮ atvaizdų, žmogus magiš· jų ju 
ką prasmę tuomet teikd avo ir ornamentui, t. y. tokiai vaizduoja mo- V 
sios dailės rūšiai , kuri oje forma nuste lbi a turinį , bet turinys išryški - rai s i. 
namas rea liu ar sutartiniu vaizduojamojo daikto detalės ritmišku atga l 
bei s imetrišku kartoj imu , tokiu būdu išreiškiant kokias nors minii s. tvirt, 

Seniausiljjl! mūsų piliakalnių gyventojai žinojo ornamento 
pra smę ir jį naudojo savo dirbiniams puošti. Ypa č ornamentas 
paplito a tsiradus geleži niam peiliu i. Ornamentu puošdavo ne tik 
kaulinius, bet ir medinius darbo įrankius bei namų reikmenis. 
kurių, deja, nėra išlikusių_ P 

Reikia manyti, kad jau pirmajame tūkstantmetyje buvo varto- pakei 
jama ornamentu papuošta kultuvė, kuri nuo seno buvo pa naudo- Pirm 
jama ne tik drabuži am s ska lbti , bet ir javams, ypač linams kuiti Itin 
ir r iešuta ms gliaudyti. Šio laikotarp io ornamento detal ės, ypač viai. 

dirby 
V 

jam budingos į vai ri os geometri nės fi gūros, t ik daug sud ė t ingesnės 

kompozi cijos, ap tinkamos dar ir šiandien mūsų graž iai ornamen
tuo tose kultuvėse. 

Plačiai tuo melu ornamentu puošdavo ir kai kuriuos molinius 
indus . Mūsų seniausi uose piliakalniuose aptinkama molinių indų 

šukių, papuošlų duob u tėmis arba tam tikromis "šukomis" - ispaus
tų dantukt) eili>mis . Tai neolitui bei matri archato laikmns bud ingas 
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urnamentas_ Pi liablnių gyventojai, būdami gyvuli lĮ augi ntoj a i, dar 
nebuvo a tsisakę senųjlĮ ūki o formų: maisto rinkimo, -medžiok les 
ir žvejybos_ Tačiau greta š io ornamento piliakalniuose buvo papli 
tęs ir kitas - gnaibytinis ornamentas, kai būdavo nugnaibomos 
iš paviršiaus pusės puodo bri aunos arba bclvarki škai išgnaibomas 
visas puodo paviršius. Sis ornamentas yra būdingas gyvul ių a u
gintojams_ Vystantis žemdirbystei, ats iranda nauji ornamento 
motyva i - trum pos įrėžlos linijos, smul kūs danieliai, retos duob u
tės ir kt. 

Tokiu būdu , sekdami, kaip drauge su gamybinių jėgų vystymusi 
vystėsi vaizdu ojamoji dailė, dažniaus iai išreikšta orna mentu, ma 
tome, kad ji pirmi ausia yra siejama su žmoga us darbu, kad ji , 
kaip ir kitos meno šakos, yra viena iš visuomeninės sąmonės formų. 

Iš paprasto senovinilĮ dirbinių ornamento ne tik nustatome la iko
tarpį, bet pažįstame ir jų kūrėjlĮ gyvenimą, mintis, svajones. Ne 
tik ornamentas, bet ir kitos vaizduojamosios dailės ir meno ša kos 
žmonių gyvenimui turėjo didelę reikšmę, nes jos buvo bendraliau 
dinės. Menas, greta kalbos, buvo visuomenės bendravimo priemonė 
ir jungė žmonilĮ kolektyvus - giminines bendruomenes į gentis bei 
jI! junginius, teikė jų kultūrai savitą charakter į. 

Vadinasi, seniausiųjų mūsų piliakal nių gyventojai, ypač pasta 
rais iais amžiais prieš naująją erą, nebuvo susti n gę bei žengią ' 
atgal, kaip tat tvirtino buržuaziniai archeologai, bet nuosekliai ir 
tvirtai žengė savitos kultūros vystymosi keli u. 

4. GIMININĖS-BENDRUOMENINĖS SANTVARKOS 
IRIMO LAIKOTARPIO PILIAKALNIAI 

Patvarių ir patogil! geiežiniI! darbo įrankių va rtoji mas žymiai 
I VO varto- pakeitė piliakaln i ų gyventojų materialinį gyvenimą (15 pav.) . 

panaudo- Pi rmaisiais naujosi os eros amžiais plačiai iš plito žemdirbystė. 

tams kuiti Itin didelę reikšmę žemdirbystės vystymuisi turėjo geležiniai kir 
li ės , ypač viai . Dabar buvo da ugia u kertama girių, vystoma l ydiminė žem -
2tingesnės dirbystė, kuri tapo sva rbiaus ia ūkio ša ka. 
ornamen- Vystantis žemd irbystei, pra dėta daugiau auginti įvairių rūšių 

javI!, tarp kuri I! jau buvo ir ankštiniLĮ. Apie naujosios eros pirmojo 
mo li nius tūkstantmečio vidurį žemei apdirbti pradėta naudoti mediniai ark 

ini l! indų lai, į kuriuos būdavo įkinkomi arba jaučiai, arba arkli a i. Senoji 
- įspaus- lydiminė žemdi rbystė, kuri tebebuvo praktikuojama girios plotus 
būdingas paverč iant dirbamais laukais, liko tik pagalbinė ūkio šaka. Vis 
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15 pav. I tūksta ntmečio geležiniai darbo jrankiai 

labi au ima isiga lėti miškinė-pūdyminė žemdirbystė, kurią prakti jimai SI 
kuojant sėj amieji laukai būdavo 3- 4 metus laikomi pūdymai; r;a da~ 

Žemdirbystei tapus svarbiausiąja ūk i o šaka, gyvulininkyst lSSlVYS( 
nesl1nyko. Buvo auginami stambūs ir smu lklls raguočiai ir kiau l ė! SUkal1pl 
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Jrią prakti· 
pūdyma is. 

.. ulininkystė 
ir kiaulės. 

Ypač prad ėj o vystylis arklininkystė, nes arkliai buvo reikalingi 
žemei apdirbti bei s us isiekimui. Antroje I tūkstantmečio pusėj e 

pasirodo ir pirmiej i raiti kariai. Tai rodo pavienil) žmonilĮ palaido
jima i dra uge s u žirga is. 

Nors žemdirbystė dabar buvo t ik vYrLĮ pagrindini s užsiėmimas, 
bet ir moterys tu rėdavo daug darbo. Jos kartu su vyrais dirbdavo 
laukuose javlĮ p iūties metu, kur piautuvais piaudavo javus, pr i
žiū rėda vo gyvuliu s, o, be to, dirbdavo ir kitus namlĮ ūkio darbus. 

Antrojoje I tūkstantmečio pusėje Lietuvos gyventojai pradėjo 

a ugi nt i nam inius p aukščius, kurių priežiūra rūpindavosi moterys. 
Vištos, o vėlia u ir kalakutai i Lietuvą pateko iš tolimosios Indijos. 
Pirmojo tūkstantmečio pabaigoje j Lietuvą atkelia vo ir katė. 

2000 m. prieš n. e. katė buvo prijaukinta senajame Egipte, kur ji 
buvo la ikoma pagarboje, ir net saulės deivę Bastą egi pti eč i ai vaiz
davo auksinės katės pavidalu. Il gai tr uko katės kelionė iš Egipto j 
Lietuvą, bet idomu pažymėti , kad su ja drauge atkeli avo ir senovi nis 
egiptiečilĮ tikėjimas, jog katė atneša nti namams laimę. Siame laiko
ta rpyje pradėtos auginti daržovės: svo~ūn ai, ropės, morkos, kopūs
tai, Taigi, žemės ūkyje darbo užtekdavo ir vyrui , ir moteriai . 

Nuolat tobulėjan č ilĮ geležinių darbo jra nkilĮ išplitimas padarė 

žmogų savara nki škesni ir galingesnj. Jis drą siai stodavo j kovą su 
giria, kad daugiau praplėslLĮ j av lĮ laukus. Gamybi nilĮ jėgų vystyma
sis iš pagrindl) pakeitė gimininilĮ bendruomenilĮ, gyvenimą, Anksčiau 

nuo giminės a ts iskyru s ios gauses nės šei mos apsigyvendavo netol i
moje apylinkėj e. Na uj ojoje vietoj e jos taip pat jsi rengdavo sodybas 
piliakalniuose, Pradedan t pirmaisiais naujosios eros amžiais, atsi
skyrusios šei mos dažnai jsirengclavo savo sodyba s p atogesnėse želll~ 
dirbystei vietose, s uku rdamos kaiml) bendruomenes. Kaimų bend ruo
menes sudarydavo ja u įvair ių gimi nių šeimos. ir todėl č i a senoviški 
giminystės ryšiai pasikeitė kaimynin iais ryšinis. Okiniu vienetu 
tampa atskiros šeimos i1ki s. Vystosi pr iva t in ė šei mos nuosavybė. 

kurią sudarė galvija i, dirbamieji laukai ir darbo irankiai. Tik ga
nyklos, pievos, miškai ir va ndenys ilgai liko bendrojoje kaimo nuo
savybėj e, Vysta nti s priv"tinei gamvhos priemonių nuosavybei. di
dėja ir tur tinė nelygybė. 

l 

Apie pirmojo tūkstantmečio viduri ir vėli au aptinkami palaido
jimai su brangiomis jkapėmis. Kai kurios sidabrinės antkaklės sve
ria daugiau kaip vieną kilogramą . Sie brangūs papuoša la i jau yra 
išsivysč i usios turtinės nelygybės liudininkai , o ta i rodo, jog turta ms 
sukaupti atskiri asmenys išnaudodavo kiltĮ žmonil! darbo jėgą· 
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Pagrindinis islorinio malerializmo dėsni s, pab rėž i a n!is is lorinio 
proceso vystymosi vieningumą, pažymi , kad gi mininė-bendruomen i· 

nė santvarka pClkcičiama vergovine santvarka. Tačiau pas lietuvius 
ir kaimyninius slavus vergovi nė sa ntvarka nebuvo susidariusi, o 
buvo išplitusi tik pradinė jos forma - patri arch alinė vergovė. is 
re iškinys neprieštarauja is lorinio proceso vystymos i vieningumo 
dėsn iui. Gamybinius sa ntykiu s sąlygoja gamybinilĮ j ėgl! pobūdis. 

Pirmasis visuomenės pasiskirstymas klasėmis ir valstybės susid a· 
rymas Li eluvoje vyko daug a ukštesnėj e gamybinių jėgų išsivysly· 
mo pakopoje, negu tai darėsi senovinėse vergovinėse ša lyse, kur 
jau žalvario amžiuje v i suomenė buvo p as i skirsčius i klasėmi s ir su
darius i valslybines orga nizacijas. 

" Darbo priemonės, - sa ko K. Marksas, - yra ne lik žmonių 

darbo j ėgos išsivystymo mastas, bet ir rodiklis tų visuomeninių san· 
tykių, kuriuose atliekamas darbas". 

Gelež inilĮ darbo irankių išplitimas Lieluvoje paveikė i a u ne ver· 
govinės, bet aukštesnės - feodalinės sa n tva rkos formavimąs i. FeD· 
dalinių sa ntykių formavimos i procesas tęsės i keli s š imtmečius. Mi· 
nimoje gamybinių jėgų vystymosi pakopoje žmonės jau pasigami na 
pridedamąji produktą, vadinasi, jie jau daugiau pagamindavo, ne· 
gu palys s uvartodavo. Karo belaisviai dabar jau nebūdavo žudomi. 
kaip seniau, o ivairiais būdai s išnaudoj am i, paverčiami verga is. 
Ilgainiui ivairiai s iprievolinimais tapo išnaudojami ir giminingi 
beturčiai žemdirbiai - bendruomenės nariai. Sios ekonomin io gy. 
venimo sąlygos veikė formavimąsi kari nės demokratijos sa ntykiII. 
iš ku r iLĮ i šsi vystė feodalizmas. "Karinės" todėl, "kad karas ir or· 
gan izavimas is karui dab ar tampa regul iariomis tautos gyvenimo 
funkcijomis" 1 Tokius karus ir vaidus tarp genčilĮ ir susidariusių 

stiprėjančilĮ lerilorinilĮ junginių sukeldavo godum as, siek imas pa· 
s igrobti kaimYl1LĮ turIus ir pars ivest i belai sv ių . Karas grobim~ 

tiks lais ir ka rinė organizacij a pas idaro nuolatiniu dal yku. Ka rų 

melu ypač sustiprėjo karo vad l! gal ia. Isigal ėju s patriarchatui, pa· 
veldėdami tėvų sukauptus Iu rtus, ilgainiui jie p averžė ir va ldymą. 

tapdami atskirų teritorijlj bei ter i tori nių junginit! valdovais. 
Tokiu būdu, ilgu s tūkstantmeči u s gyvavusi Lietuvoje gimininė 

ben d ru omeninė santvarka nuoseklaus gamybinių jėglĮ vystymosi 
procese s uyra. Kelis šimtmečius lrukusiame perei namajame laiko· 
ta rpyje vyslos i karinės demokralij os sa n tykiai, turėję ilakos feoda· 

I F. Engelsas, Seimos, p r ivati nės nuosavybės ir valstybės kilmė. Vi ln iu s,. 
1954. 176 psl. 
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linės santvarkos susidarymui. Apie šį istorinį musų krašto visuo
menės vystymosi procesą, vykusį naujosios eros I tūkstantmetyje, 

3 lietuvius kalba archeologiniai Lietuvos paminklai. VYflĮ kapuose atrandami 
dariusi, o 
·govė. Sis 
ieningumo 
! pobūdis. 

ės susida· 
išs ivysly

.alyse, kur 

gausus ginklai, datuotini IlI- V n. e. amž., rodo, jog tuomet buvo 
neramūs laikai . Apie tai ypač ryšk iai kalba minimojo laikotarpio 
piliakalniai. 

Siame laikotarpyje greta gimininilĮ bendruomenilĮ, gyvenanči lĮ 

ant senojo tipo piliakalnių, ir nauj ai kuriamlĮ žemdirbilĮ kaimų, ku
rie nors ir neturėjo forlifikacinilĮ sust iprinimlĮ , bet buvo apsaugomi 
medinėmis tvoromis, užkirtimais, varta is, atsiranda naujo tipo pi

,mis ir su- liakalniai, iš kurių įrengimų ypač ryškiai pastebima jlĮ ginamoji 
paskirtis. Dažnai tam reikalui budavo panaudojami senieji, jau ap

ik žmon ių leisti piliakalniai , iš kurių dabar juos užvaldę giminilĮ ar genčių 
minių sa n· vyresniej i pasidarydavo nuolatines gyvenvi etes. Senesniųjų gimi-

ninių piliakalnilĮ palyginti menki fortifikaciniai įrengimai dabar jau 
au ne ver· neliko, teko juos padaryti žymiai s lipresnius. Paaukšlinami ir su
mąsi. Feo· stiprinami jlĮ py limai, daugiau ir stačiau nukasami š laitai, pagi
lečius. Mi· linami senieji ir iškasami nauji grioviai bei perkasai. Piliakalnių 

,asigamina aikštelių pakraščiuose, o kartais ir jų pašlaitėse, įrengiamos medi
ndavo, ne· nės stači ų ar gulsčių rąst'Į sienos, sekimo ir gynimosi bokštai, 
vo žudomi. vartai, tiltai. Piliakalniai su visais savo gynimosi įrengimais tampa 
ni vergais. pilimis. Siais neramiais laikais naujosios bendruomenės apsiginti 

giminingi pavojaus metu panaudodavo senųjlĮ bendruomenių apleistus pilia
:lminio gy. kalnius. 
s sa ntykių. Kalbamuoju laikotarpiu atsiranda daug naujų nedidel;,!, stip riai 
aras ir or· įrengtų piliakalnilĮ. Sie piliakalni ai dažniausiai biJdavo įcengiami 
gyvenim~ ant atskirų kal vų arti vandens. Piliakalnių š laita i visame jil 8- 10 m 

usidariusių aukštyje nu ka sti labai stačiai . Viename aikštelės gale būdavo iren
ekimas pa· gi amas iki 5 m aukščio, 3 m ir daugiau pločio viršū n&je pylimas. 
IS groblm~ io pylimo žemyn nusileidžią galai apjuosia visą dikštelę ir daro 
Iyku. Karų ją lyg idubusią. Panašiu puslankio pavidalo pylimu k~rtais būdavo 
-chatuI , pa· t·· k"t k t k "t d I . t k· h- I· . . Id sus Iprmamos au s lĮ ran Ų ras Ų a ys, If o IU Ul U Ifenglamas 
lr va ymą piliakalnis. Tokie piliaka lni ai dažniausiai yra nupiauto oVHlinio kū
:)15. 
je giminini gio pavidalo. Kartais pylimai budavo irengia mi abiejuose aikštelės 

vystymosi galuose, o žemyn nusileidžiantieji jlĮ galai susieid"m i uzdarynevo 
jame laiko- visą aikštelę, kuri įgaudavo balno pavidalą. Sitokios aikštelės plotas 
3kos feoda retai kada siekdavo 400-500 m'. Aikštelėse atrandamas iki 40 cm 

.ilmė. Viln iu 
storumo kulturinis sluoks nis, kuris rodo, jog piliakalnyje b,JVO [(ana 
ilgai gyventa žmonių . 
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Greta š it! piliakalnit! labai dažnai aptinkamos 0,5- 1 ha ploto ~ 
sadybvietės. Dirvos paviršiuje mėtosi skaldyti ir apdegę akmenys, n 
molinių, dažni ausiai rankomis lipdytų lygiu, brūkšniuotu ir raupl ėtu š 
pavirš iumi puodų šukės ir kai kurie kiti senoviški daiktai. 

Tokios kompl eks inės gyvenvietės buvo statomos jau naujosios n 
eros a ntrajame šimtmetyje. Jų pavyzdžia i ga li būti kad ir šie, to· 
liau ap rašomi, piliakalniai. 

Du kilometrus i dešinę nuo Kauno- Alytaus plento, i pietus 
nuo Kruonio miestelio, a nt kairiojo Kronės upės a ukštumos krašto 
iškyla Migonių k. pili akalnis (Vilainių apy!. , Ziežma rių raj.). Pili a· 
ka lnį sudaro atskira kalva. Iš pietų pusės prie piliakalnio prieina 
ariamasis laukas, o iš ki ltĮ pusių ii supa daubos. Iš lau ko pusės pi
li akalnis yra 6 m aukšč i o, jo š laitai yra labai sta tūs. Ovalinė pilia
kalnio aikštelė yra 30 m ilgio, 15 m pl očio ir uži ma ap ie 400 m' 
plotą . Pietiniame aikštelės gale yra 3 m aukšč i o pylimas, kurio 
žemėjantieji galai apjuosia beveik visą aikštelę. Pili akalnio š laitai 
nuo Kronės upės pusės yra labai statūs ir turi iki 22 m a ukščio. 
Piliaka lnio aikštelėj e pastebimas juodos spalvos purus kultū rini s 

s luoksnis. 
Migonil) piliakalnis yra tyrinėjamas . Sie tyr inėjimai, be abejo, 

patiksli ns žinias apie jo prae iti, jo p askirt į ir l a ikota r pį· 

Į pietus nuo Migonių piliakalnio esa nti sodybvi e tė užima apie 
1,5 ha plotą ir ryški ai išsiskiria juodos spalvos kultūriniu sl uoksniu. 
Sodybvietėje randama lipdylt) molinių indų šukių su lygiu. brūkš' 

niuotu ir rauplėtu pavirši umi , jų tarpe šukė su gnaibymais papuoš' 
tu paviršiumi . Sodybvietėje buvo rasta Romos Maksi mino 1 (235-
238 n. e. 111.) moneta . 

Miške už Kronės upės yra pilkapynas. Tokiu būdu , Migonių pi 
liakalni s, sodybv i etė ir pilkapynas sud aro įdomų senovinit) pamink 
Il) komp l eksą (16 pav.). suc 

Panašus yra Beižonių piliakalnis (Beižonių apy!., Vievio raj.) rų 
kuris yra 1 km į. vakarus nuo Beižonil) bažnytkaimio. P iliakaln a ik 
sudaro atskira, 12 m aukščio kalva. Ovalinė aikšte l ė yra 25 m ilgio Val 
20 m pl očio ir užima apie 400 m2 plotą. Iš šiaurės vakarų pusė! py!. 
a ikšte l ę sa ugo 3 m aukšč io ir 3 m p l očio viršūnėje py li mas, kurir šIaI 
žemėj a ntiej i galai I m aukšč io pylimu a pjuosia visą a ikštelę . Aikš pas 
telėj e pastebimas juodos spalvos 30-40 cm storumo kultūrini 

sluoksni s. mUI 
Į va karus nuo piliakalnio, apie I ha ploto ariamajame lauke raj. 

aiškiai pastebimas pilkos spalvos kultūrinis sluoksnis. Dirvo pili, 
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10 I (235-

Migonių pi· 
lių pamink· 

1ievio raj.) 
'. Piliakalni 

25 m ilgio 

pav.iršiuje randami akmeniniai trintuvai ir galąstuvai, o taip pat 
molinių, rankomis lipdytų puodų šukės sU lygiu ir rauplėtu pavir
šiumi. Piliakalnis skirtinas III- VlII n. e. amž. 

Pagaliau, gal būt, gražiausias yra dar vienas š io tipo piliakal 
nių pavyzdys - Paukščių k. piliakalnis (Jiezno raj.). Sį piliakalni 

. ~. 

I • 

16 pav. Migonių senovi n itĮ paminklt} kompleksas. 
(Ziežmarių raj.) 

sudaro vakariniame Surmiaus ežero krante iškilusi kalva, iš vaka
rt! pusės turinti apie 5 m aukščio. Beveik apskrita piliakalnio 
aikštelė yra 30 m ilgio, 25 m pločio ir užima apie 500 m' plotą. 
Vakariniame aikštelės gale yra 4 m aukščio ir 3 m pločio viršūnėje 
pylimas, kurio nllolaidlis galai apj llosia visą aikštelę, palikdami 
šiaurinėje pusėje 3 m tarpą įvažiavimui. Aikštelė yra įdubusi, joje 
pastebimas juodos spalvos kulllirinis sluoksnis (17, 18 pav.). 

akarų pusės 

limas, kuri 
,štelę. Aikš· 
o kultūrinis Panašaus tipo piliakalnių aptinkama visoje Lietuvoje: Užne

munėje - Giluičių piliakalnis ir Ąžuolų rago piliakalnis (Simno 
'ame lauk raj.), Zemaitijoje - Treigių piliakalnis (Silalės raj .). Burbiškil! 
~iS. Dirva; piliakalnis (Kelmės raj.) ir kiti. 
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TaITI pacIam laikotarpiui priskirtini ir daž nia usi a i š ieno kupe
tos i švaizdą turintieji nedideli piliakalniai su labai s tačiais, iki 
7-8 m aukščio š laita is . .Jų ·300- 500 m' ploto aikštel it! vi durys yra 
ki ek i škilęs, o į p a krašči us aikš telė nuožulnėja ir nežymiai susi
jungia su š laitais. Aikštelėse pastebimas kultūr i ni s s luoksnis . Prie 
šit! pil iaka lnil} irgi dažnai yra sodybvietės, kuriose ra nd ama 

17 pav. Paukščių piliakalnis iš rytų pusės (Jiez no ra j.) 

rankomis lipdyta keramika. S io tipo piliaka l nilĮ apti nkama VI

soje Lietuvoje, pvz.: Bačkininkėlių piliakaln is ( Pri enų raj.), To· 
toriškit! piliakalnis (Smėlių raj.), Antakšč i t) piliakalnis (Molėtų 

raj .) (19 pav.) ir kt. 
Kai kurie iš j t), š itt! mažųjų pili akalnit), atsiradusi t) II- I II n. e. 

amž. ir naudott) per v isą pere i na mąjį lai kota rpi, vė l buvo pa nau· 
dot i ir lX- X n. e. amž. Pvz., sodybv ietėse prie Bačkininkėlių ii 
Pašventupio piliakalnit) (Prienų raj.) buvo a tras ta jau žiesta, liniji· 
niu orna mentu papuošta keram ika. 

Naujosios eros pirmojo tūkstantmečio la ikotarpiui sk ir tina dal 
viena ga na dažnai pas it a ikanč it! piliaka l nių gr u pė. Sie pili aka lniai 
turi taisyklingo, lygiai nupi auto ova lin io kūg io išva izdą . Jų grupci 
pri sk irti nas Jaučak i ų pili akalnis, esant is kiek i rytus nuo Vilki ja; 
rajoninio centro (20 pav .). Piliakalnį sudaro prie g ilios dauba; 
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kranto esanti atskira kalva. Ovali, lygi piliakalnio aikštelė tur ba ln( 
65 m ilgio, 25 m pločio ir užima 1 100 m2 plotą. Labai statūs, ik' nis ( 
60° kampo šlaitai iš rytų, arba lauko, pusės yra apie 10 m aukščio lipdy 
o iš vakanĮ, arba daubos, pusės iki 30 m aukščio. Aikštelėje paste P 
bimas kultūrinis sluoksnis, kuris aikštelės viduryje siekia net 80 CIT liškit 
storumo, o į pakraščius darosi plonesnis ir visiškai išnyksta. Tok L. K 

aikšt 

19 pav. Antakščių k. (Molėtų raj.) piliakalni s 

kultūrinio sluoksnio susidarymas rodo tai, kad gyvenamieji trob 
siai šiame piliakalnyje stovėjo viduryje aikštelės, o pakraščiuos, 

buvo tuščia ir, matyti, čia stovėjo sutvirtintos medinės sienos i 
bokštai. Į rytus nuo Jaučakių piliakalnio apie 1 ha ploto dirbama 
jame lauke aptinkami sodybvietės pėdsakai. Piliakalnio kultūrinia 

me sluoksnyje ir sodybvietės dirvos paviršiuje buvo atrasta lipdy 
tosios ir nedidelis kiekis žiestinės, linijiniu ornamentu papuošta: 
keramikos, kuria remiantis piliakalnis ir sodybvietė priskirtin 
IX-X n. e. amž. 

Išvaizda ir beveik dydžiu į Jaučakių piliakalnį yra panašu 
Moi siejūnų piliakalnis (Žiežmarill raj.). Moisiejūnų piliakalnio pa 
pėdėje buvo rastos dvejos trinamosios girnos, o prie jo esančioj 
sodybvietėje aptikta rauplėtoji keramika. 

Tai pačiai grupei priskirtini nedideli, bet stipriai įrengti pilia 
kalniai su pylimais abiejuose aikštelės galuose. Vienas iš toki 
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balno pavidalo piliakalnių pavyzdžių gali būti Šakališkių piliakal
nis (Kapsuko r aj_) _ Prie piliakalnio esančioj e sodybvietėje rasta 
lipdytoji , brūkšniuotoj i ir rauplėtoji keramika _ 

Pereinamojo laikotarpio pili akal nių grupei priklauso ir Gabrie-
1iškių piliakalnis (Raseinių raj_), tyrinėtas šio ši mtmečio pradžioj e 
L Kšivickio_ Piliaka lnį sudaro atskira kalva_ Ovali, lygi piliakalnio 
aikštelė turi 35 m ilgio, 25 m pločio ir užima apie 700 m2 plotą-

20 pav. Jaučakių piliakalnis (Vilkijos raj.) 

Gana statūs piliakalnio šlaitai yra apie 10 m aukščio_ Tyrinėjant 

nusta tyta, kad gyvenamieji pastatai , iš kurių buvo likę tik židiniai , 
stovėj o įvairiose aikštelės vietose_ Prie šių židinių buvo rastos 
duobės, kuriose buvo aptikta apdegusių kviečių, rugių, avižų ir 
soros grūdų_ Piliakalnio kultūriniame sluoksnyje buvo atrasta 
dviejų laikotarpių dirbinių_ Iš jLĮ pirmiesiems naujosios eros 
amžiams, kai piliakalnis dar tebebuvo gimininės bendruomenės 

gyvenvietė, skirtina: lipdytoji, rauplėtoji bei gnaibytinė keramika, 
geležiniai peiliai, piautuvai, keli svaidomųjų iečių antgaliai, o taip 
pat Romos Trajano (53-117 m_) ir Marko Aurelijaus (121 - 180 m_) 
monetos_ 

IX-X amžiuje GabrieliškilĮ piliakalnyje, matyti, jau buvo apsi
gyvenęs feodalizuojantis žemvaldys. Ji s piliakal nio šlaitus padarė 
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slalesnius, kad jie s unki a u bulų iveikiami. Siam laikotarpiui pri
kla uso žieslinė banguotoj i keram ika , kryžminiai smeigtai, žva
gučiai. 

Apra šylieji pil ia kalniai yra geriausi liudininkai, rodanlieji, jog 
pirmojo tūkslanlmečio pirmojoje pusėje vystėsi karinės demokrati
jos sanlykiai . Minimu laikolarpiu plačiai išplitę šitokie nedideli 
istiprinti piliakalniai iš pradžių galėjo būti panaudojami kaip s lėp 

tuvės pačioms kaimo bendruomenėms apsisaugoti, ir juose kultū' 
rinio sluoksnio visai neaptinkama, o kilLĮ žmogaus gyvenimo pėd
sakų. rand ama laba i mažai. Daugumoje šio laikotarp io piliakalnil! 
apt inkami iki 40- 60 cm storumo kultūriniai sluoksni a i, kurie rodo, 
jog juose ilgesnį laiką gyveno žmonės. Nedidelės ši ų piliakalnių 

aikštelės, stiprūs fortifikaciniai įrengimai ir stori kultūriniai sluoks
niai įgal in a manyti, kad juose tikriausiai gyveno viena iš karinės 

feoda lizuojančios diduomenės še imų. 

Karo belaisvių ir prievolininkLĮ žemdirbilĮ rankomis pasislaly
dinę įtv ir ti n tus piliakalnius, karo vadai, dabar jau kaip šių pilaičių 
ir artimesniųjlĮ apylinkių valdovai, ima vyrauti genties sus ir inki
muose. Tokiu būdu gimininės bendruomenės ir genties valdymo 
organai atsiskiria nuo liaudies, buvusieji liaudies va lios reiškėjai 

virsla sav istoviais valdym o ir pajungimo organais, nukreiptais 
prieš 'avo liau dį. 

ių pilaičių valdovai bei jų pa silĮs tieji kariai vykdavo į paverg
tos s rities kaimus arba mažesnes pilaites ir privers linai reikal au
davo iš žemdirbių ar mažesnių pilaičių valdovų duoklės. Iš pradžil! 
suri nktosios duoklės būdavo sunaudojamos pilaičilĮ va ldovlĮ bei jL! 
karilĮ būrių maistui ir išlaikymui. Vėl iau, grobimo laimikiams didė
jant, dalį pagroblų lurlLĮ pilaičilĮ va ldovai išmainydavo j kilas pre· 
kes ir tokiu būdu praturtėdavo, dar labiau istiprindami savo padėtį. 

Karinei bes ifcodalizuojančiai diduomenei isigalėti padėjo ver
gai, dažniausiai karo belaisviai, kurie ne tik gausindavo savo darbu 
pilies valdovLĮ turtus, bet ir buvo jų pardavinėjami kaip prekės. 

Nesivaržydavo pilaičilĮ va ldova i ir savo bendruomenės narių, 

iš kurių tarpo jie patys buvo kil ę ... Niekšiškiausios priemonės 
vagystė, prieva rta vim as, klasta, išdavi mas pakerta ir sužlugdo 
senąją beklasę gimininę v isuomenę" I ... - sako Engelsas. 

Savaime suprantama, jog lai sv ieji žemdirbiai negalėjo ge
ruoju atsižadė li laisvo gyvenimo ir pasiduoti besifeodalizuojančios 

I F. Engelsas, ei mos. privatinės nuosavybės ir va l stybė~ l<itmė. Vilnius. 
1954, 105 po!. 
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karinės diduomenės jprievc lin imu i bei iš naudojimui. Tarp i š kilu s ių 

išnaudotojų, iš vienos pusės, ir senos ios, gimi ninės sanlvarkos 
ša lininkų bei laisvl!jl! žemdirbių - iš kitos, vyko daug kovų. Vieto
mi s senosios gimininės bendru omenės išs ila ikė piliakalniuose iki 
VII - VIII amž. (Moškėm!-Laukupėnų piliakalnis. Rokiškio raj.), 
tačiau jų kas kartą darėsi vis mažiau. 

Esant turtinei nelygybei, kaiml! bendruomenėse, kurios karla' s 
bOdavo susidariusios net iš vienos, tos pačios giminės, dėl bendrlĮjl! 
reikalt! iš kildavo ginča i , pere ida vę įnes utaik in a mus priešteravimus, 
ir toji nesantaika palengvindavo priešams pergalę . 

Naujos ekonominio gyvenimo sąlygos, sus id ari us ios vystanti , 
geležiniams darbo įrankiams ir ariamajai žemdirbystei, paveikė 

amatų ir prekybos vystymąsi. Im a plėsti s medinil! gyvenamlĮjl! 

ir Okinil! trobesil! statyba. Piliakalniuose, kurie bu vu stambesniLĮjl) 

valdovl! buveinės, buvo statomi ne tik trobesiai, bel taip pat įstip 

rintos gulsčiais ir stačiais rąsta i s sienos, bokštai, va rtai , tilta i 
ir kt. mediniai įrengimai. Medinės statybos plitimas pareikalavo 
dailidžilĮ amato. Vystėsi ir kiti amatai - kalvilĮ, liejiklĮ, kailiadir 
bių. kaulo raižytojų ir kt. Tobulėjo ir senasis puodžių amatas. 
I molį puodams s ustiprinti mai šydavo smulkių granito trupinil.\. 
Puodai bOdavo padaromi profil iuot i, stipriau deginami. Puodų pa
viršius buvo papuošiamas duobulėmis , į spaudžiant jas puodo kak
lelio pakraštyje, o taip pat s mulkiai dantuotu orna mentu , iš kuri o 
susidarydavo trikampės bei kitos geometrinės figOros, ir plačiai 

išplitusiu viso puodo paviršiaus nugnaibymu. 
Itin pagyvėjo prekybiniai santykiai s u s l avų gentimis. Iš ji! 

mainai s lietuvil! gentys gaudavo sidabrą ir žalvarį, iš kuril! gamin
davosi įvairius papuoša lus bei kai kuriu os gelež ies dirbinius_ 

Kaip rodo laidojimo paminkl ai, jau pirmaisia is naujosios eros 
šimtmečiais vykęs spartus gamybinių jėgų vystymasis pa sireiški' 
materialinės gyventojl! gerovės kilimu. Beveik v is uose kapu ose 
aptinkami žalvariniai, rečiau sidabriniai, papuoš(l ll1 i. antkaklės. 

apyrankės, segės, s meigtai ir kt. 
Vystantis naujam ekonominia m gyvenimui, keitėsi ir malerialinė 

gyventoj lĮ bOkl ė, ir visuomeniniai santykiai. Keitėsi drauge ir žmo
nių ideo logija, kuri, vystantis ariamajai žem dirbystei, igavo ryškl) 
žemdirbilĮ ideologijos atspalvi. Siu o laikotarpiu ypa č išplinta gar
binimas sa ul ės, kuri buvo laikoma jvairių gėrybių teikėja. Vystosi 
žemės-m aitintojos. žemės-motini-It's ir vandens ~ gyvybės leikėjo 

garbinimas. 
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Apie saulės ga'rbinimą mums kalba žalvario ir sidabro papuo
šalai, kurie tuo metu nebuvo vien tik turto požymis, o turėjo gyven
tojų jiems teikiamą ypatingą magišką prasmę. Buvo tikima, jog 

o o 
o 

~ 6 
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o 
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o 
Q 

o 

o , ~., 
3 

21 pav. Saulės kulto s imbolika: I - žalvariniai smeigtai. 
2 - žalvarinitĮ apyrankių ornamentą detalės, 3 - apy

rankių ornamentas 

jie galį apsaugoti nuo įvairių nel a imių , suteikti gėrybių ir kitokios 
laimės. Tam tikslui juos padarydavo įvairių įprasmintų formų ir 
papuošdavo įprasmintais ornamentais. Kalbamojo laikotarpio pa
baigoje labai paplito žalvariniai smeigtai su kryžiaus, rombo, tri
kampio, apskritimo formos galvutėmis. O jau pirmaisiais naujosios 
eros šimtmečiais aptinkame žalvarines apyrankes, kurių ornamentus 
sudarydavo įvairių geometrinių figūrų, apskritimų bei pusapskri -
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pa puošal ai ir geometrini s ornamentas yra budingi žemdirbių dailei 
ir rišami s u sau l ės s imbolika (21 pav.). 

Panašiomis geometrinėmis figūromis buvo puošiami moliniai 
puodai. Tam plačiai buvo panaudojama s mu lkiai dan lytas .ornamen
las, retos duobutės ir kt. 

Nėra abejonės, kad panašiais geometriniais orna mentais būda
vo papuošiami ir įvairūs mediniai darbo įrankiai bei namlĮ apyvo
kcs daiktai, bet jų neiš liko. 

Žymit! pas ike itim lĮ tame laikotarpyje pastebima ir mirusiųjų 
laidoj imuose. Sena lavol1lĮ deginimo trad icija pakeičiama nesude
gintų lavonų laidojimu. 

5. ANKSTYVIEJI fEODALINIO LAIKOTARPIIl _ _ ~_h:-~. E",:.":.::·d::"'~J 
PILIAKALNIAI 

lX-X amž. Lietuvoje išplito pla č iaašmeni a i geleži ni ai kirviai, 
visiška i panašūs į dabar vartoja mus kirvius. Patvaraus ir dides
nio našumo darbo įrankio atsiradimas žymi ai paveikė ekonomi nio 
gyvenimo persitvarkymą. Sie kirviai paspartino žmonių kovą s u 
gir ia ir padėj o ga lutina i įsigalėti a ri amajai žemdirbyste i. Pasikeilė 

ir pati žemdirbyslės sistema. Pradėju s di rba mus lauk us t ręšli 

mėšlu, miškinė·pūdyminė žemdirbystė buvo keičiama nuolat lobu
lėjančia tril a ukės žemdirbystės s islema. 

Sios ekonomin io gyvenimo są l ygos turėj o įta kos visuomeni
niam gyveni mui. Apie VII-VIII amž. išnyksta paskutinės gimi
ninės bendruomenės sody bos pili aka lniuose. Kaimų bendruomenėse 
vyslos i privatinė nuosavybė, dirbamieji laukai tampa alski rų šeimų 
nuosavybe. 

Privatinės nuosavybės i šplėtim as dirbamiems laukams, o drau, 
ge ir gamybos produktlĮ s usika upim as atskirtĮ asmemĮ rankose 
itin pagreitino tur ti nės nelygybės didėjimą , ir visa ta i, su jau ap ra 
sylomis prievartos priemonėmis, paspartino v i suomenės skil imą 

i klases. Kadangi š is sk ilimas į klases Li etuvoje vyko jau, paly
ginli, aukštesnėj e gamybin i ų j ėgų išsivystymo pakopoje, negu tai 
darėsi formuojantis vergovi nėms va l stybėms, tai , atitinkamai pagal 
gamybinių jėgų pobudį, Li et uvoj e pra dėjo vystylis ir a ukš les nė 

gamybinilĮ sa ntykių forma - feodalinė santva rka . "feoda linėje sa n· 
tvarkoje gamybinių santykių pagrindas yra tai, kad feodalo nuo
savybėje yra ga mybos priemonės ir ne v isiškoje jo nuosavybėje 
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gamybos darbininkas-baudžiauninkas, kurio feodalas jau nebegali Ap. 
užmu šti, bet kurį jisai gali parduoti, nupirkti_ Greta su feodalin, mo. 
nuosavybe egzistuoja individuali valst i ečio ir amatininko nuosa· auk 
vybė gamybos įrankiams ir savam asmeniniam ukiui; š i nuosavybė išk, 
remiasi asmeniniu darbu . Tokie gamybiniai santyk iai iš esmės pin 
atitinka to laikotarpio gamybinių jėgų būvį" '. šon 

Feodalinės prievartos centra is pasidarė nuolat stiprėjančių mažų die. 
pilaičių vaidovai, kil ę iš seniai besifeodalizuojančios bendruome· žm, 
nių bei genčių karinės diduomenės. Sios nepaliaujamai didėjančios žm, 
bei stiprėjančios pilaitės buvo ne tik feoda lo gyvenvietė bei ūkio Pil~ 
centras, bet jos taip pat įgalino apsiginti nuo kitų feodalų puolimo žm, 
ir buvo feoda lo valdomos ter itorijos centras. Pilaitėje dra uge SII bet 
feodalu arba salia jos gyveno kariai, kurie gynė feoda lo reikalus. nai: 

Paplitus ariamajai žemdirbystei ir vystantis feodalinei santvilr· 
kai, amatai galutinai atsiskiria nuo žemdirbystės. Tapę gamybos nų 
savininkais. amatininkai vysto ivairius amatus ir gamin~1 savo Jo ( 
dirbinius rinkai. tik 

Tuo laikotarpiu itin paplinta kal vių, dailidž i ų-stalių, pilių sia· 190 
tytojlĮ-gardininkų, odininkų, ža l varinių ir sidabrinių papuošalų telė 
gamybos amatai. Papuošalai pasižymi ypač gražia forma , nors 5-
kartai s yra perdaug masyvus. Kai kurie papuoša lai yra tikrai ker; 
juvelyriniai darbai, reikalavus ieji iš amatininko ne tik technišl,ų. plu. 
bet ir meninių sugebėjimų. s iai 

Pradedant IX amž., Lietuvoje ima rodytis pirmieji žiesti moli· am; 
niai puodai. Ypač pažymėtini tamsios spalvos žiesti moliniai indai, gal' 
kurilĮ pavirš iu s buvo šlifuotas . Jie yra metali nių ind l! atspalvio, mik 
visai į juos panašūs . Tokių indų gamyba reikalavo spec i alių gao laik 
my bos būdl! juos žiedžiant, o taip pat ir deginant uždaroje kroso vo 
nyj e. liest i puodai irgi papuošti ornamentu, dažniausiai tiesiomis buv 
ar banguotomis linijomis arba grioveliais ir įvairiomis, kartais tais 
labai sudėt i ngomis jl! kompozicijomis, o XIII - XIV amž. -- geomel· turi 
riniais spaudais. stO\ 

Ieškodami rinkos savo gaminiams, amatininkai iš bendruomenių trys 
persikelia į sodybas prie pilaičių, kurios ilgainiui virsta amatų ir kilp 
prekybos centrais, o vėliau miestais ir iš dalies paveikia pilių va ld o· Jiai. 
Vl! įsigalėj imą, lim, 

Feodaliniais centrais kartais tapdavo naujai jstiprin!i senes· 
nieji, gimininių bendruomenių apleisti piliakalniai. Pavyzdžiu i, sust 

tant 

! J. Stalinas. Leninizmo klausimai, Vilnius. 1953. 585 psl. vėl 
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Apuolės piliakalnyje (Skuodo raj.). kuris jau buvo apgyventas pir
mojo tūkstantmečio pirmojoje pusėje, IX amž. buvo irengtas 8 m 
aukščio pylimas . Prieš pylimą, išorinėj e pusėje skersai kyšulį buvo 
iškastas perkasas. Taip sustiprintas Apuolės feodalinis centras 
pirmasis paminimas rašytiniuose ša ltiniuose apie Lietuvą. Ten ra
šoma , kad 853 m. Apuolės pilį užpuolė normanai ir po keleto kovos 
dienL! privertė pilies gynėjus, kuril!, kaip rašoma, buvo 15000 
žmonių, pasiduoti ir sumokėti duoklę po pusę svaro si dabro nuo 
žmogaus. Sis Apuolės pilies gynėjų skaičius yra labai padidintas. 
Pilyje, kaip rodo piliakalnio aikštelė, turinti 3640 m' ploto, tiek 
žmonių tilpti negalėjo. Matyti, kad pilyje buvo ne tik jos gynėjai, 
bet ir papilės sodybvietės gyventojai , atbėgę su kitais savo kaimy
nais pasislėpti nuo priešų. 

Nėra didelis ir Miežulėnų piliakalnis (Ignalinos raj.) prie Velia
lIŲ ežero, įrengtas atskiroje kalvoje su stačiai nukastais šlaitais. 
Jo ovali aikštelė, apsupta pakraštyje 1- 1,5 m aukščio pylimu, teturi 
lik apie 700 m' plotą. Miežu lėnL! piliakalnis buvo lyrinėtas 

1907-1908 m. Tyrinėjant paaiškėjo, kad kultūrinis sluoksnis aikš
telės viduryje yra tik 20- 30 cm storumo, o pakraščiuose - siekė 

5-6 m. Kultūriniame sluoksnyje rasti dirbiniai: brūkšniuotoj i 
keramika, geležinis ietigalis su ilga įmova ir trumpa rombine 
plunksna ir kt. rodo, jog piliakalnis buvo apgyventas dar pirmai

·siais naujosios eros amžiais. Dauguma radini,! priklauso XI- XII 
amž. ir net XlII amž. Jų tarpe - pasaginė segė su aguoninėmis 
ga lvutėmis, .. gyvul inė" segė, šiferinis varpstelis ir žiestinė kera
mika su linijiniu bei banguotu ornamentu. Be įvairilĮ vėlyvesniam 

laikotarpiui priklausančių dirbinių, MiežulėmĮ piliakalnyje bu
vo aptiktos dviejlĮ sudegusių pastatų liekanos. Vienas pastatas 
buvo . visai sudegęs, o antrojo pasta la, statyta iš rąst,! su sukirs
lais kampuose ga lai s, tebuvo išlikusi rentinio da li s . Pastatas 
turėjo 3,5 m ilgio ir 1,5 m pločio. Pagal ry(in~ pastato sieną 

slovėjo iš tašytos lentos padarytas suolas . Ant to suo lo buvo rasti 
lrys žiesti moliniai indai, o šal ia jų - stikliniai karoliai, balno 
kilpos, žąsia i, žalvarinės įvijos, keli moliniai ir šiferiniai varpste
liai. Taip pat buvo aptikta įvairilĮ apdegusilĮ grūdlĮ. Prie pat py
limo pastebėtos lieka nos kito ūkinio pasta la, tur būt, klėties. 

Matyti , Miežul ėm! piliakalnis, naujosios eros pradžioje buvęs 

sustiprinta gimininės bendruomenės gyvenvietė, žemdirbystei \)·s
tantis, buvo apleislas, o pirmojo tūkstantmečio pabaigoje jis buvo 
vėl sustipri ntas pylimu aplink a ikštel ę bei stačiai nuk;Jslais šlai-
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tais ir tapo feodalo-valdovo buvei ne. Kaip rodo rastieji dirbiniai 
ir pastato liekanos, ši pilaitė buvo su na ik inta XIII amžiuj e, gal 
būt, karo metu. 

Pastaruoju laiku LTSR. MA Is tori jos ir Te isės Instilu las ir Vii· 
niaus Valstybinio V. Kapsuko va rdo Universitelas kelerius metus 
tyr i nėjo Nemenčinės piliakalni (Nemenč inės raj.) . Pl atūs, siste
mingi ir tarybiniais mokslinia is metoda is atlikt i tyrinėjimai ypač 

daug pate i kė duomenų piliakalnio praeičiai pažinti. Piliakalnis yra 
Nemenčelės upės ir mažo bevardžio jos inla ko sa nlakoje esančio 
aukš lumos kyšu lio kra nte. Trikampio pavidalo piliakalnio aikštelė 

90 m ilgio ir 45 m pl očio š iau riniame gale užima ap ie 2200 m' 
plotą. Aikštelė iš šia urės, nuo lauko, pusės yra atskirta 50 m ilgio 
ir 6 m aukščio pylimu. P erkasas su vienu užpiltu gal u a ikštelę da 
lija i dvi dalis. Tyr in ėjant piliakalni, pietinėje a i kšle l ės da lyje buvo 
atrastas ku lWrinis sluoksnis iki I m bei da ug iau stor umo. R.ast ieji 
dirbinia i be i kitos liekanos prisk ir tini dviem laikclarpiams. Anksty· 
vesniajame, pirmųjų naujosios e ros amži ų, la ikota rpyj e piliakal
nis buvo giminės gyvenvietė. iam laikota rp iui pri skirtina lipdy
toji, brūkšniuo toj i ir gnaibytinė keramika, djakovo tipo va rps te
liai, nedideli geleži ni a i peiliai ir piautuvai. t rinamos ios g irnos ir 
keli akmen imis apstatyti židi ni ai. Įdomu pastebėti, kad Nemenčinės 
pil iakalnyje visai nebuvo rasta senesni ems AUKštaičių piliakalniams 
būdingų kaulo dirbinių. Nemenčinės piliaka lni s ap ie pirmoje tūks

tan tmečio vidu ri buvo ap leistas . IX- XII amžiuj e ji s vėl, matyti, 
buvo stambaus žemva ldžio-feodalo apgyvenlas, s usti printas pylimu 
ir padarylas ūkio centru. Kalbamaj am laikotarpiui priskirtina žiesti
nė keramika, šiferin iai va rpsteliai , imoviniai st rė l ių antg aliai, žirk
l ės av ims kirpti, s ukamosios g irnos. Nemenčinės piliakalnyje ap
tikta a pdegusilĮ rugių, kviečią, miež ių , žirnių, pUplĮ, vikių ir ka 

napilĮ grūdų. 

Siam la ikotarpiui priskirti nas Pajesio pil iakalnis (plačiau žino
mas Napo leono kalno vardu) , esa nti s Kauno mi esto A. Panemunės 

priemiestyje, Jiesios ir Nemuno sanlakoje. Piliakalni sudaro lyg u
moje iškilusi 42 m aukšč i o ka lva. Beveik apskrita piliakalnio ai kš
telė yra 40 m ilg io, 32 m pločio ir užima api e 1000 m2 plotą· 

Kultūrinio sl uoksn io aikštelėj e neaptikta . S la ita i sta tūs, su a iškio
mis nulyginimo žymėmis vi rš utin ėj e dalyje. Artimesniuose dar
žuose pas tebimos k ultūrinio s luoks nio aikštelės, kuriose randama 

lipdytoji ir žiesti nė kerami ka. Kai kurios ž i estų PUOdlĮ šukės pa -

58 

puoštos 
jau žyr 

Pili 
tarpiu i 

tarp at 
rie ster 
silpnes) 
VlIl - 1 
piliakal 
buvo a 
po l itinė 

da rė te 
Silp 

stipres ) 
darn i i 
intereSI 
či ai rel 
reikala~ 

Neg 
nepal ia 
pavidai 
engėj ai 

pralain 
reoda lt; 
k l asės 

Gy, 
apsigir 
karta is 
ir IX
ltĮ raj .) 
šife r ini 
niai. K 
Tač i au 

kaln i ų. 

Tol, 
kalni s 
ir vadi 
yra at, 
40 m i 
aikštei 



liniai 
. gal 

r Vil
lletus 
siste
ypač 

is yra 
3ančio 

ikšlel" 
00 m2 

1 ilgio 
,Ię da 
e buvo 
~astiej i 
.nksly
iliakal -

lipdy
arpste
rnos ir 
enči nės 

dniams 
c tūks

matyti, 
pylimu 

3 žiesti-
ai, ži rk
lyje ap

Į ir ka-

au žino
lemunės 

ro Iygu 

lio aikš-

12 p l otą· 

j a iškio
~se dar
randama 
ukės pa-

puošlos tiesių linijlĮ ornamenIu. Pajesio piliakalnis, matyti, buvo 
jau žymesnio ir turtingesnio feodalo būstinė (22 pav.). 

Piliakalnių sliprinimas feodalinių sanlykilĮ sus idarymo laiko
ta rpiu rodo, jog Iuo melu buvo neramūs laikai. Vyko aršios kovos 
tarp atskirtĮ feodalų, nedidelių sričilĮ va ldovlĮ - kunigaikščių, ku
rie stengėsi i šplėsti savo valdomas sritis ir padaryti priklausomus 
silpnesnius feodalus su jlĮ va ldomomis sritim is. Pažymėtina, kad 
VI II - IX :Imž. daugelis mūsl! minėllĮjlĮ nedidelilĮ jsliprinltĮ 

piliakalni IĮ - besifeoda li zuojančios karinės diduomenės buve inių

buvo apleidžiama . Tokiu budu, žymesnilĮjlĮ feoda l ų ekonominė ir 
politinė galia sustiprėjo, jų išnaudojamosios sritys padidėjo ir susi
darė teritorinės feodalinės sritys - mažosios kunigaikštystės. 

Silpnesnieji feodalai kartais savo noru sudarydavo sąj ungą su 
stipresniaisiais feodalais ir pripažindavo pastartĮjlĮ valdžią. norė

dami is!ip rin ti sa\'O vyrauja nčią padėti - apginti savo klasinius 
interesus pasilikdami tik stambiais iais žemvaldž ia is. Viešpataujan
čia i feodalų kl asei savo interesų apgyn imas buvo itin aktualus 
reika las. 

Negalėdamos ' sutikti su tuo, kad buvo užgrobtas jlĮ žemės lr 

nepaliaujamai didėjo išnaudojimas duoklil) ir kitl) jprievol inimų 

pavidalu, plačios i os žemdirbių masės alkakliai kovojo su savo 
engėjais. Si liaudies kova t ruko š imtmečius ir baigėsi žemdirb il) 
pralaimėji mu. Iš žemd i rbilĮ buvo ati mta s jlĮ ginklas, o tuo tarpu 
feodallĮ karinė organi zacija kas kart ~ labi au stiprėjo. Feodalų 

klasės interesams ginti buvo sudaromi raitlĮ kariaunų būriai. 

Gyvenę kaimlĮ bendruomenėse lai svieji žemdirb iai nuo priešų 

apsiginti panaudodavo jau seniai aple istus piliaka lnius, j.r todėl 

kartais juose drauge su senesniai s radini a is aptinkama š iek tiek 
ir IX- XII amž. dirbinių. Pavyzdžiui, VozgelilĮ piliakalnyje (Duse
tų raj.) buvo at rasta, nors ir nedideliais kiekiais, ž i est inė keramika, 
šiferin is varpstelis, apskritos žalvarinės ska rdinės segės ir kt. dirbi
niai. Kalnuoč i lĮ piliakalnyje (Dusetų raj.) rastas š ifer inis varpstelis. 
Tačiau kai kurios kaimų bendruomenės isi rengdavo ir naujų pilia 
kalniLĮ· 

Tokio liaudies piliakalnio pavyzdžiu gali būti PcrkaliLĮ k. pilia
kalnis (Kovarsko raj.), kuris irengtas ant rytinio aukštumos galo 
ir vadinasi Trakai. Piliakalnio aikštel ė nuo kitos aukštumos dalies 
yra atskirta 2 m gylio perkasu. Ovali, lygi pili akalnio aikštelė yra 
40 m ilgio, 15- 20 m pločio ir užima apie 600 m' plotą. Rytiniame 
aikštel ės ga le yra 2 m aukščio pylimas. Už šio pylimo yra 2 m gylio 
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perkasas, už kurio vienas po kito eina du, 1,5 m aukščio, griovių 

atskirt i pyl imai. Toli au šlaitas nuolaidžiai leidžiasi į rytus. Pilia
kalnio šla itai gana statūs ir yra 5-6 m aukščio. Jokių kultūrinio 

sluoksnio pėdsakų bei radinilĮ j ame ir netolimame lauke nesurasta. 
Savo tokiu įrengimu Perkalių piliakalnis prik l ausyttĮ lX

XII amž., bet tai, kad jame visiškai nėra ku l tūrinio s lu oksnio ir 
senoviškl! dirbinių, ro
do, jog pili akalni s nebu
vo gyvenamas ir kai
mo bendruomenės buvo 
naudojamas tik kaip 
s l ėptuvė (23 pav.). 

Apie š io laikotarpio 
liaudies kovas su feoda-
1ais yra jau ir ra šytinitĮ 
ži nitĮ. Stai kaip metraš
tininkas Vulfstanas ap-

". -'I <.\~ .",. ft" ' ,,, ;". " I : I, B 

23 pav. Perkalių piliakalnis (Kovarsko raj .) 

rašo IX amžiuje vykusią klasių kovą tarp lietuvių-prūstĮ giminitĮ · 

Aptikęs Prūsuose daug miestų, tikriau feodaltĮ pilitĮ, Vulfstanas 
rašo: "Aistija (Eastland) labai didelė. Joje daug pilitĮ, ir kiekvie
noje yra kunigaikštis (cyningc). Ir tenai labai daug medaus ir 
žuvų. Kunigaikščiai ir diduomenė geria kumelių pieną, o neturtin
gieji ir vergai geria midų. Tarp jtĮ būna daug karų" I. 

Feodalai - pilių valdovai laikėsi karinės tvarkos. Tai daryti 
juos vertė karai su kitais feodalais, liaudies sukilimų malšinimas ir 
duoklių savo valdomose srityse rinkimas. Duoklės buvo renkamos 
nuo valstiečio dirbamos žemės ploto - nuo "žagrės", nuo "arklo", 
nuo "dūmo". Feodalas rinkdavo duokles j avais, ga lvij ais, kailiais, 
vašku, medumi, įv airiomis ūkiškomis vertybėmis ir tiek, kiek patik
davo. Duoklės dydį nustatydavo kariaunos ir jtĮ vado - kunigaikš
čio jėga. 

Il gainiui, kl as ilĮ kovai aštrėjant, feodaltĮ klasė dar labi a u įtvir
tino savo padėtį. Stiprėjo atskirtĮ feodaltĮ galia, plėtėsi jų valdomos 
sritys, didėjo žemdirbitĮ išnaudojimas. Ypač tat ryškiai ga lima 
pasekti iš XI-XIV amž. piliakalnių, kurių nemaža i apt inkama 
mūsų krašte. 

Kokie piliakalniai priskirtini šiam la ikotarpiui ir kaip j ie huvo 
įrengiami, gali parodyti kad ir š ių piliakalnių pavyzdžiai . 

I "Lietu vos TSR istorijos šaltini ai", I t. , Vilnius, 1955. 22 psl. 
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Berzgainių k. piliakalnis (Ukmergės raj.) įrengtas ant auk~tu- tas 
mas kyšulio, kurį iš trijų pusių supa gilios daubos ir tik iš šiaurės perl< 
prie jo prieina dirbamas laukas. Nuo lauko pusės piliakalnis turi 40 r 
apie 7 m aukščio, o iš daubų - 32 m. Ovali, kai kur šiek tiek pilie 
įIenktais kraštais aikštelė yra 120 m ilgio, vietomis iki 70 m pločio 500 
ir užima daugiau kaip 6000 m2 plotą. Piliakalniu a ik štelė yra su-
daryta iš keturių dalių. Didesnioji, šiaurinė dalis yra apie 60 m 
, -

i 

24 pav. Berzgainių k. piliakalnis (Kavarsko raj.) 

ilgio. Pietiniame gale ji nusileidžia trimis, viena žemiau kitos 
esančiomis pakopomis, kurių pietiniuose pakraščiuose pastebimos 
toje vietoje buvusių pylimų liekanos. Šiauriniame aikšteCės gale 

A 

A 

piliakalnį saugojo 6 ITI aukščio pylimas, prieš kurį ėjo platus per- o v; 
kasas, o už jo buvo dar vienas 3 m aukščio pylimas, kuris iš dar 
dalies supo ir vakarinį piliakalnio šoną. Kultūrinis sluoksnis paste- apie 
bėtas tik vakariniame aikštelės pakraštyje. Į šiaurę nuo piliakal- I 
nio esantis apie 2 ha ploto laukas padengtas kultūrinio sluoksnio. buv< 
Dirvos paviršiuje aptinkama gargažių, suski1usiLĮ ir sutrupėjusių upie 
nuo ugnies akmenų, kaulų, lipdytų ir žiestų puodų šukiLĮ. Tai prie Užt' 
piliakalnio buvusios didelės sodybos liekanos (24, 25 pav.). šais 

Kitas ankstyvesniojo feodalinės santvarkos laikotarpio piliakal - nos. 
nio pavyzdys yra Šeminiškėlių piliakalnis (Anykščių raj.). Jis pėd~ 

jrengtas siauro, tarp dviejų daubų esančio kyšulio viduryje ir atskir- (26 
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ta nuo kitos kyšulio dalies giliais perkasais. Rytiniame gale 
perkasas turi 30 m pločio ir 10 m gylio. Vakarinis perkasas yra 

·i 40 m pločio ir 15 m gylio. Ovali, kiek siauresnė vakariniame gale 
k piliakalnio aikštelė yra 130 m ilgio, apie 50 m pločio ir užima virš 
o 5000 m2 plotą. Rytiniame aikštelės gale yra 6 m aukščio pylimas, 

n 

A 
8 

10,.. 

8 

lt 

25 pav. Berzgainių k. piliakalnio planas ir piūvis 

e 
o vakariniame - 3 m aukščio pylimas. Sie pylimai eniau buvo 

š dar aukštesni, bet dabar yra gerokai nuarti. Piliakalnio šlaitai yra 
!- apie 25 m aukščio, labai statūs, vietomis sudaro 60- 70° kampą . 

1- Be šių sunkiai įveikiamų įstiprinimų, Seminiškėlių piliakalnis 
). buvo apsaugotas dviejų daubose įrengtų tvenkinių. Pietinėje Vol-
Ų upio dauboje dar ir dabar yra išlikusi 4 m aukščio užtvanka. 
e Užtvankos pėdsakai pastebimi ir šiaurinėje Vorelio dauboje. Prie-

šais rytinį perkasą Vorelio dauboje aptinkamos tilto pylimo lieka -
I- nos. Piliakalnio aikštelėje vietomis yra likę kultūrinio sluoksnio 
i. pėdsakų ir randami labai smulkūs žiestinės keramikos fragmentai 
r- (26 pav.). 
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Minėtieji šio laikotarpio piliakalniai buvo naujai įrengti ir pada
ryti stambių feodalų buveinėmis; jie iš kitų išsiskiria savo dydžiu 
ir galingais įstiprinimais. Kitos gi šio laikotarpio feodalų buveinės 
buvo kartais įrengiamos bendruomenių apleistuose piliakalniuose, 
atitinkamai juos sustiprinus. Sitokia feodaline buveine, be jau pa
minėtųjtĮ. buvo paverstas ir Aukštadvario piliakalnis (Jiezno raj.) , 

8 
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26 pav. Seminiškėlių piliakalnio planas ir piii.vis (Anykščių raj.) 

iš kurio radinių galima spręsti, jog anksčiau jis ilgą laiką buvo 
gimininės bendruomenės sodyba. 

Aprašytieji XI- XIII amž. piliakalniai kalba apie visišką gimi
ninės-bendruomenės santvarkos Lietuvoje suirimą. "Ne veltui 
aplink naujuosius sustiprintus miestus stūkso rūstūs mūrai: jų 

grioviai - atviras gimininės santvarkos kapas, o jų bokštai jau 
Įsiremia į civilizaciją" I. 

Sie piliakalniai rodo mūsų krašte Įvykusį visuomenės pasida
lijimą į išnaudotojų-feodalų ir išnaudojamtĮjų - valstiečių klases. 

Visiškai žemdirbiams valstiečiams - svarbiausiajai 
giausiajai gamintojų kategorijai pavergti jau buvo 
pastovus prievartos aparatas - valstybė. 

ir gaus in
reikalingas 

j F. Engelsas, Seimos, privatinės nuosavybės ir valstybės kilmė, Vilnius. 
[954, 176 psl. 
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Vilnius. 

Kodėl ir kaip atsirado valstybė, labai aiškiai ir giliai atsa
ko V. I. Leninas: - "Valstybė yra klasinių prieštaravimų nesutai
kinamumo produktas ir išraiška. Va l stybė ats iranda ten, tada ir 
tiek, kur, kada ir kiek klasiniai prieštaravimai objektyviai negali 
būti sutaikinami. lr atv i rkščiai: va lstybės buvimas įrodo, kad klasi
niai prieštaravimai yra l1esutaikinami", nes klasinėje visuomenėje 
"va lstybė yra klasinio viešpatavimo organas, klasių viena kitos 
engimo organas, yra sudarymas "tvarkos", kuri įteisina ir įtvirtina 
šitą engimą. švelnindama klasių susidūrimą" I. 

Stiprėjanti klasių kova ir nuo XII I amž. pradžios prasidėję 

vokiečil! ordinų rite r ių puolimai paspa rtino centralizuotos Lietuvos 
va lstybės susidarymą. Centralizuotai Lietuvos va lstybei susidaryti 
XIII amž. pradžioje ypač daug yra nuveikęs vienas iš galingiausių 
feoda l ų, kunigaikštis, vėl iau vai nikuotas karaliaus vainiku, M in
daugas. Mindaugas palaužė atskirų feodall! separatizmą, suorga
nizavo pasipriešinimą prieš vokiškuosius agresorius . Kovai prieš 
užpuolikus Mindaugas sutelkė ne t ik Lietuvos feodall! jėgas, bet 
ir sudarė sąjungą su Novgorodo kunigaikščiu Aleksandru Nevskiu. 
Mindaugui vadovau jant, Livonijos riterių ordinas 1236 m. buvo 
visiškai sumuštas Siau lių (Saulės) kautynėse . 

Iš karaliaus Mindaugo laikotarpio turime įdomią rašytinę Zll1lą 

apie tai, kaip Mindaugas, kovodamas su prieš ii sukilusiais feoda
lais, 1249- 1250 m. gynėsi Vorutos pilyje. Be ieškant Vorulos pilies, 
daug buvo rašyta ir spėliota, bet iki šiol tikroji jos buvimo vieta 
dar nenustatyta. Tikriausiai ji buvo kur nors Aukš taitijoje. Pasta
rųjų laikų i storikų nuomone, Voru tos pilis galėjusi būti mūsų minė· 
tajame Seminiškėlių piliakalnyje. Tačiau tam patvirtinti dar nėra 
rimtų įrodymų, ir šis įdomus mūsų istorijoje klausimas iki šiol 
lieka neišspręstas '. 

XIII amž. pabaigoje iškilo Kernavė, kaip sostinė Lietuvos vals· 
tybės, valdomos kunigaikščio Traidenio. Sis feodalinės valstybės 

centras irgi buvo gerai sustiprintas. Cia tarp aukštų dešiniojo 
Neries kranto kyšulių, prie jų kraštų, aplinkami 3 piliakalniai ir 
pilies kalnas. Sie piliakalniai dar nebuvo tyrinėti, bet jų padėtis 

I V. I. leninas, Raštai, 25 t., Vilnius, 1954, 362-363 psl. 
2 Autorius yra linkęs manyti, jog Voru tos pilies vieta yra aukščiau apra

šytasis Berzgainių piliakalnis. Sio piliakalnio dydis, jrengimai, o taip pat 
buvusi prie jo didelė gyvenvietė rodo kadaise čia buvus didelį feodalini 
centrą· 
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ir įrengimai rodo, kad jie buvo įrengti įvairiais laikais. Didžiau
s ias bei stipriausiai įrengtas piliakalnis, vadinamasis Pi lies kalnas, 
turi apie 6000 m' ploto aikštelę ir gali būti laikomas kunigaikš
čio Traidenio buveine bei svarbiausiuoju jo gynimosi centru 
(27 pav.). 

XIV amž. viduryje senajame didingajame Vilni a us piliakalnyje, 
kurio kultūros pradžia siekia dar V n. e. amž. vietoj jau 
X-XII amž. stovėjusios medinės pilies, buvo pastatyta mūrinė 

pilis, kurios išlikęs vienas kampinis bokštas dar ir šiand ien puošia 
mūsų sosti nę . 

Cia ap rašytieji, o taip pat ir kiti Lietuvos ankstyvojo feodalinio 
laikotarpio piliakalniai, pasižymintieji galingai s fortifikaciniais 
įrengimais, 2000 m' ploto ir didesnėmis aikštelėmis ir buvusiomis 
prie jų didelėmis gyvenvietėmis rodo, jog jie buvo žymesni terito
rin ių junginių politiniai ir gynimosi centrai, valdovų buveinės. 

Drauge su va ldovais piliakalniuose gyveno ir jų kariaunos. Be 
žemės įtvirtinimų, š ie piliakalniai dar buvo sustiprinarni gulsčių 

arba stačių rąstų tvoromis - gardais, bokštais, tiltais, vartais. Gre· 
ta gyvenamųjų pastatų, piliakalnių aikštelėse buvo ir įvairios pa· 
skirties ūkio trobesių: klėčių, arklidžių ir kt. Įrengtos pagal to meto 
karo meno reikalavimus feodalų pilys suda rė didingą architek· 
tūrinį kompleksą. 

Suminėtieji IX-XIV amž. piliakalniai , priskirtini ankstyves· 
niųjų feodalinių piliakalnių grupei, ne vien lik parodo materialinės 

kultūros ir visuomeninių santykių vystymąsi. Jie taip pat yra liudy· 
tojai ir kitų to laikotarpio istorinit! reiškinių, apie kuriuos galima 
daugiau sužinoli iš kitų to meto archeologinių paminklt!, tampriai 
susijusių su piliakalniais. Tie reiškiniai paliečia dvasinį to meto 
žmonit! gyvenimą, jų ideologiją, kurią mums irgi įdomu pažinti ir 
pasekti josios vystymąsi. 

Vystantis ariamajai žemdirbystei, plito bei stiprėjo ir žemdir· 
bių ideologija, daugiausia pasireiškianti sau l ės, o taip pat žemės
maitintojos ir vandens garb inimu. Kokiu būdu saulės ga rbinimas 
a tsisp ind ėjo įvairit! daiktų, ypač papuošalų, ornamente, kalbėjome 

anksčiau. Feodalinių santyki ų vystymosi pradžioje, greta senųjI) 

magiškų priemoniI!, išreiškiančių ideologij ą, aptinkame ir naujų . 

kurios rodo labai savotišką saulės garbinimo būdą. 
Pradedant IX amž., pas lietuvius, o taip pat ir pas kaimynus, 

randame žalvarines ir sidabrines apyr3 nkes, seges ir kitus papuo· 
ša lus, kurių galai vaizduoja kažkokias į žalčius bei gyvates pana-
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sias, fantastines būtybes. Š ių "žalčitĮ" stiliaus, arba, kaip jie 
neteisingai vadinami, "gyvulinių" papuošalų paplitimas yra 
vyrauj anči os tame laikotarpyje žemdirbių ideologijos išraiška 
(28 pav.). 

Vystantis privatinei nuos avybei ir kaupiantis stambesniems tur
tams pas atskirus asmenis, kaip tat matyti iš dažnai randamų to 
laikotarpio lobių, susidarė mitas apie paslaptingą, fantastišką, bai
sios išva izdos b ūtybę, kuri nešanti žmonėms turtus ir juos saugo
janti. Šita būtybė. vėliau žinoma aitvaro vardu, ir mūsų, ir mūsų 

28 pav. 2alvariniai ,.žalčio " stiliaus papuošalai: segės ir apyrankės 

kaimynų tautosakoje buvo vaizduoj ama kaip kažkoks baisios išvaiz
dos slibinas. Nesunku atspėti, jog aitvaro mitui atsirasti įtakos 

turėj o sau l ės kultas, ir kad tuo gerbūvio nešėju slibinu buvo vaiz
duoj ama saulė. Nuo senų laikų, ieškodamas šil tes nės vietos, dažnai 
kaip įnamys, prie žmonių trobesių gyvendavo žaltys. Šio nekenks
mingo gyvūno išvaizda davė pagrindą sukurti aitvaro vaizdą bai
saus slibino - gyvatės pavidalu. Ilgainiui visos aitvarams suteik
tos turtų te ikėjų savybės buvo perkeltos žalčiui, ir, tokiu būdu, 

žaltį galima laikyti saulės simboliu. Štai kodėl senovės lietuviai 
taip garbi no žalčius ir jų garbinimo paslapties, aiškinant vien tik 
formali ai, nebūtų galima įspėti. Netenka plačiai aiškinti ir to fakto, 
kad žalčio - aitvaro garbinimas atsirado drauge su nuosavybe ir 
ypač paplito feodaliniais laikais, kada, kaip matyti iš to meto lai
dojimų, vis daugiau buvo pajungiama ir nuskurdinama žemdirbių 
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klasė. Su saulės milologija susi j ęs lr zlrgų vaizdavimas liaudies 
statyboje ar - sugeometrinta forma - aud iniuose bei kituose liau
dies dirbiniuose. Zirgų vaizda vim as liaudies dail ėj e atsiranda irgi 
kalbamuoju laikotarpiu. Tautosakoje sa ulė kartais vaizduojama 
važiuojanli. Sie mitai, be abejo, susidarė dar mŪSl! minimu me
tu. Zirgai tuomet buvo laikomi saulės dievybės atribu tai s - prie
dieviais. Stogų galai būdavo puoš iami žirgų galvomis, norint, kad. 
kaip tvirlina folkloras, į tuos namus aitvarai atneštų turtl!. Daž
nai drauge su š itais žirgais aptinkami skrituli ai, rečiau rombai , 
gaidžiai ar ža lčiai. Tai rodo, kad vis i šie liaudies architektūros 

puošybiniai elementai turi tą pačią simbolinę prasmę, visi jie 
vaizduoja sa ul ę. Labai mėgiama mŪSl! liaudies juostų ir kitų 

audinių ornamento detalė " l a ngučiai" - rombai irgi vaizduoja lai· 
mės teikėją sa ulę su jos, kaip dievybės, atributais - žirgais, pa
vaizduotais sugeomelrinta forma. 

Saulė kaip žemdirbystės gėrybių teikėja buvo garb inama įvai 
riais būdai s, priklausomai nuo esamo laikotarpio. Jei pradžioje jos 
palankumą buvo tikimasi įgyti magiškomis priemonėmis, tai, įsiga
lėjus ariamajai žemdirbystei, susidarė tikras sau l ės kultas, kuris 
reikalavo maldavimų ir aukojimų. Aukurais dažniausiai būdavo 

parenkami laukl! didžiuliai akmenys, kuriuose kariais būdavo iška
lamos sau l ės , lygiais galais kryžiukai arba supap rastintas žirgo 
simbolis - pasagos. Visi šie akmenys, - apie kur iuos buvo pasa· 
kojama, jog po jais esą pasl ėpti užkeikti turtai , kurių paimti, neži 
nant tuos burtus panaikinančil! būdų, esą negalima, - yra seno· 
viški sa ulės garbinimui pašvęsti aukurai. Ant jų žemdirbiai auko
davo saulei savo kuklias aukas. Tokiu būdu, senovės lietuvi ai ne 
pačius akmenis garbindavo, kaip tat teigia krikščionių misijonie
riai, bet su jais buvo siejamas saulės kultas. 

Tuo pačiu metu visoje Lietuvoje paplito miru sil!jų deginimas. 
Nors ir anksčiau, žalvario amžiuje, buvo paplitęs šis l aidojim~ 

būdas, tačiau kalbamuoju laikotarpiu lavonų deginimo reikalau· 
jančios ideologijos pagrindai yra jau visiškai kiti. Jie susidarė 

naujų gamybinių santykių įtakoje ir, tikriausiai, buvo susi j ę su 
žemd irbyste ir sa ul ės kultu. Pagaliau , buržuaziniai istorikai tvirti 
no, jog senovės lietuviai , garbinę ugnį, buvo susi darę ugnies kult ą. 

Tai yra netiesa, nes jokio atskiro ugnies kulto nebuvo - ugni s 
buvo siejama su saulės kultu . 

Viešpataujančiai padėčiai sustiprinti bei liaudies masėms labiau 
pajungti feoda lin ė diduomenė panaudojo ir savo klasinę ideologiją . 
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sukūrusi bei platinusi Perkūno, kaip vyri ausios dievybės, kultą. 

Nors š i dievybė buvo va izduoja ma rūsti ir pikta, ir j au susida
riusios kulto orga nizacijos atstovai - kriviai, vaidilos ir kiti, 
grasindami rūstaus dievo Perkūno bausmėmis, įlikinėjo liaudį 

klausyti feoda ltĮ , al idavinėti duokles ir jiems tarnauti, tačiau žem
dirbiai va l stieč i a i liko ištikimi savo senajai ideologij ai. Pr aėjus 

keli ems š i mtmeč i ams po lietuvių li audi es krikšto, rašytiniuose ša l
tiniuose aptinkama, jog lietuvių liaudis ga rbi na nti kaukus, aitva
rus, ža lčiu s, akmenis ir kitus "biesus", bet jokių žinilĮ nerand ama, 
kad būtų ga rbinamas Perkūnas. Vadinasi, buržuazin ių istorikų 

tvirlin imai, jog vyri ausioji senovės li etuvi ų d ievybė buvus i Perkū 

nas, yra aiškiai perdėti . 

6. KOVŲ SU VOKIŠKA ISIAIS RITERIAIS LAIKOTARPIO 
PILIAKALNIAI 

Nors daugumas XIII - XV amž. kovlĮ su vokiška isiais riteriais 
laikotarpio piliaka lnilĮ priskirtini dar ankstyvesni ųjlĮ feodalinės 

santvarkos piliakalnių grupei, bet ypatinga jų paskirtis bei vai d
muo da ug iau kaip du š imtmečius trukusioje žūtbūtinėje kovoje_ 
įgalina juos išskirti į atskirą piliaka lnių grupę. Tam išskyrimui 
tvir les nį pagrindą suleikia dar ir tai, kad š ioje kovoje sva rbiausią 
vaidmenį suvai dino plačiosios liaudies masės ir jų įrengtieji pilia 
kalniai . 

Vis lab iau stiprėjant feodali nei santvarka i, ryškėjo visuomenės 

pasiskirstymas į kla ses, tarp kurių vyko nesutai koma kova. Ekono
miniais ryšia is suj ungta visuomenė nesuiro. Feoda liniai gamyb in ia i 
sa ntykiai, atit inkantieji to meto gamybinių jėgų pobūdį. netrukdė 

kurti s bei vystytis savitai kultūrai , kuri tuo metu Lieluvoje buvo 
nė kiek ne žemes nė, kaip ir kaimymĮ . Šį Lietuvos v isuomenės kul 
tūrinį augimą ilgą l aiką trukd ė vok iškųjlĮ r i terių puldinėjim ai, 

kuriuos pastarieji pradėj o, s iekdami užvaldyti Lietuvą ir paversti 
lie tuvius paklusniai s savo vergais. Šiuos agresorius taip pat vi liojo 
dar platesnės Rus ij os žemės ir galimybė įsigyti dau g verglĮ. 

XII I amž . pradžioje Dauguvos žemupyje įs itv irtinęs Livonijos 
riterių ordinas, po aršių kovlĮ pavergęs latvius, Iybius ir kurš ius, 
pradėjo pulti besiformuoj a nčią centralizuotą Lietuvos feoda l inę 

val stybę . 1236 m. ties Saule (Šiauliais) li etuvių kariuomenė visiš
kai sutriuškino įsiveržus ius Livonijos ordino riterius_ Saulės kau
tynilĮ pral aimėjimas privertė Kalavijuočių ir Kryžiuočių ordinus 
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3usiju ngti ir ša uktis popieziaus bei visos krikšč ion i škos ios feoda
linės Vakarų Europos valdovų paga lbos kovai pr ieš "netikėlius" 
lietuvius. Romos popiežių ska t ina mi ir laiminam i VakanĮ Europos 
feodalai la ikė savo šventa pareiga padėti riterių ordinams kovoti, 
ir ne tik s iuntė pagalbon savo k arilĮ būrius, bet dažnai ir patys 
atvykdavo dalyvauti "kryžiaus žygiuose" prieš Lietuvą. Gausaus 
grobio viliojami i pagalbą ordinams vyko ir iva irūs Vakarų Euro
pos nuolykių ieškotojai - riteriai ba stū na i . Aukšta kar i nė organi
zacija, nuolatinė feoda linės Europos materi a linė parama padarė 

tai, kad riterių ordinai tapo ypatingai stipri a ir pavojinga jėga. 
Drąsiai s toj o li etuvia i ginti savo laisvę ir daugiau kaip du 

šimtmečiu s trukusioje kovoje ne tik at l aikė visus ordinų puolimus, 
bet ir, ka imynams - lenka ms, rusa ms, baltarusiams, ukrainiečiams, 
I) taip pat totoriams ' ir čekams - talkinin kaujant, didžiojo kuni
gai kščio Vytauto vadovaujami, 1410 m. i storinėse 2algirio kauty
nėse sutr iuškino Kryžiuočių ordi no galybę ir ilg iems šimtmeč i ams 

užkirto kelią vok i šklĮjų grobikų agresijai. 
Sių i l gų ir žūtbūti nilĮ lietuvilĮ tau tos kovų už savo l aisvę liudi

ninkai yra daugelis mūsų, ypač 2emaičių ir Užnemunės, piliakal
nilĮ. Tyrinėjant juos, atskleidžiamas daug tikresni s š imtmetinių 

kovų su riteri lĮ ordi nais vaizdas, neg11 ji mums pieš ia vo ki ečių isto
riniai rašytiniai ša ltiniai. 

Sioje kovoje da lyvavo visa, nors jau ir susiska ld žius i i priešin
gas klases, feodalinė Lietuvos visuomenė. Ne ka rią i pagalbą lietu
viams ateidavo kaimyninės, ypač s lavlĮ tautos - rusai, baltarusiai, 
ukrainiečiai, lenkai, o ta ip pat la tviai ir estai. Sunki a us ia šių kovų 
našta, pareikalavusi daugiausia i štvermės, ryžtingumo ir aukų, 

užgriuvo li etuvių liaudi - valstiečilĮ klasę. 

Tyrinėdami 2emaičių, Užnemunės ir kiltį mūsų krašto rajonų 

piliakalnius, jų tarpe nesunkiai išsk iri ame didesnius piliakalnius. 
buvusius feodalinius centrus - pilis. Kai kur ie jų minimi ir rašy
tiniuose ša ltiniuose. 

Sių pilių ir atskirų teritorinių junginių bei didesnilĮ žemės plotų 
valdovai jungdavosi prie pradėjusios organizuotis centralizuotos 
feodalinės Lietuvos valstybės, kad lengviau apgintų savo klasinius 
interesus ir, reikalui esant, gautlĮ centrinės valdžios paramą. Vals
tybės bei kla s iniais interesais jie aktyviai, kaip to buvo reikalau
jama iš žemdirbių-feodalų ir centrinės valdžios, isijungė i kovą 

prieš vokiškuosi us agresorius. Antai, Joga ilos ir Vytauto duotoje 
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Lietuvos bajorams 14 13 m. Horodlės privilegijoje buvo sakoma: 
"Bajorai (nobiles) privalo sla lyti pilis, atlikti karinę tarnybą ir 
mokėti senu papročiu mokesč ius". Tačiau, než iūrint šių įp a reigoji

mų, kurie, be abejo, jau buvo ir seniau praktikuojami, alskiri 
stambesnieji žemva ldžiai -feod a lai ne vis uomet prideramai atlikda
vo savo palriotines pareigas. Yra ž inoma pavyzdžių, kad jie, sau
godami savo klasinius ar grynai asmeninius interesus. be kovų 

alid uodavo pilis priešui ir tapdavo tėvynės išdavikais. 
Iš daugelio feodalinės Lietuvos piliakalni lĮ, kuriems teko atremti 

užpuolimus, apsistosi me ties keliai s, kiek nuodugniau lyrinėtai s 

piliakalniais. 
Apie XIII amž. vid uri Livonijos ordin as ke letą kartų puol ė 

vadinamąją· li elu vių "Empilten", a rba " Ampilten", pilį. Manoma, 
kad ši pilis buvusi Įpilties k_ (Kretingos raj.) piliakalnyje, įreng

lame aukšta me Juodupės pusiasalyje. Iš lauko pusės šis pil iaka·lnis 
sustiprintas pusračio pa vida lo 70 m ilgio ir 7 m a ukšč io pylimu ir 
prieš jį buvusi u, bet dabar jau užslinkusiu, grioviu. Piliakalnio 
aikštelė yra ap ie 70 m ilgio, 40 m pl oč i o ir užima apie 2500 m' 
plotą· Statūs, į upę nusileidžiantieji š laita i yra apie 10 m a ukšč io. 

Tyrinėjant šį piliakalni, buvo nusta tyta, kad jis daug ka rtų buvo 
st iprinamas, kas kartą padidinant jo pagrindini a psauginį irengi
mą - pylimą · Be pylimo, šią pili saugojo dar ir medinės s ienos. 
Įėjimui i pili prie š iaurinio pylimo galo buvo pastatyta medinė, že
mėmis užpiIta galerij a. Įpilties pilis tuo laikotarpi u buvo žymus 
feoda linis centras. Į šiaurę nuo jos buvo didelė sodyba - papilė, 

kurios sodybv i etė ir dabar išsiskiri a savo juodos spal vos kultūriniu 
s luoksniu (29 pav.). 

Gars LĮ Zema i čiuose BiloniLĮ k_ piliakalni (Varnių raj.) , vadina
mąji Svedkalni, sudaro atskira apie 40 m aukšč i o kalva. Savo 
išvaizda Bilonių pili aka lnis yra panašus i dvi, viena ant antros 
pastatytas keturka mpes, apvaliais kampa is piramides. Apatinės 

piram idės a ikšte l ė yra 100 m ilgio ir 60 m ploč i o. Ant šios nul y
g intai s š la itai s piramidės aikštelės yra a ntroji 6 m a ukšč i o pira 
midė su 60X40 didumo aikštele. Rytiniame š ios piramidės ga le 
yra dar apie 2 m a ukšč i o pylimas. Viršutinės piramidės š la itai yra 
gana statūs, o žemu tinės - nuolaidesni ir, ilgą l aiką juos ariant , 
labai apgadinti. Sis karų su kryžiuočiais la ikotarpio piliakalnis 
savo išorine kon strukcija laikomas vienu iš žymi ausil} to laikotarpio 
panašios arch itektūros paminklų. 
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Savo praeitimi yra plačiai pagarsėj ęs Veliuonos piliakalnis (Vil
kijos raj.), kuris ne kartą kryžiuočių metraščiuose paminimas 
Veluen arba Welun vardu. Daug kartų ši pilis buvo kryžiuočių 
puolama ir ne kartą sunaikinta, bet lietuviai ją vėl greitai atsta
tydavo, ir ji vėl gynė kelią į Lietuvos gilumą, neleisdama kryžiuo
čiams pakeliui įsitvirtinti. Nepadėjo kryžiuočiams ir netoli nuo 

. ' 

29 pav. !pilties piliakalnis (Kretingos raj.) 

Nemuno kranto pastatyta Bajerburgo pilis, ties kuria 134 1 m. žuvo
didysis kunigaikštis Gediminas. Pagal liaudies padavimus Gedimi
nas buvęs sudegintas Veliuonos piliakalnyje, vėliau plačiai žino

mame Gedimino kalno vardu. 
Veliuonos piliakalnis įrengtas dešiniojo Nemuno kranto aukštu

mos atšakoje, kuri nuo bažnyčios tęsiasi rytų kryptimi ir iš šiaurės 
pusės yra atskirta gilios daubos. Rytinę atšakos dalį, kurioje yra 
piliakalnis, nuo vakarinės atšakos dalies skiria 18 m gylio ir 50 m 
pločio viršūnėje perkasas, kurio dugnu dabar eina kelias. Piliakal
nis yra taisyklingo ovalaus nupiauto kūgio pavidalo. Ovali pilia 
kalnio aikštelė yra 75 m ilgio, 30 m pločio ir užima ap ie 1 500 m2 

plotą. Vakarinis piliakalnio aikštelės galas baigiasi 3 m aukščio 
pylimu, kuris savo pamatu dengia visą apie 15 m ilgio aikštelės 



galą. Piliakalnio šlaitai yra apie 25 m aukščio ir nusileidžia dides
niu kaip 50° kampu (30 pav.). 

1912 m. Veliuonos piliakalnį kasinėjo L. Kšivickis ir T. Dau
girdas. Nors platesnis šių kasinėjimų dienynas neišlikęs, bet iš 
trumpos kasinėjimų apžvalgos, o taip pat iš kasinėjimo fotonuo
traukų ir rastų daiktų, susijusių su kasinėjimais, galima padaryti 

30 pav. ' Veliuonos piliakalnis (Vilkijos raj .) 

keletą išvadų. Piliakalnio kultūriniame sluoksnyje buvo rasti nedi
deli, netvarkingai sudėti akmenų grindiniai, prie kurių buvo daug 
degėsių, perdėtų molio, akmenų krūvų ir apdegusių 30-40 cm 
skersmens rąstų. Tai, matyti, buvusių trobesių ar ginamųjų pilies 
įrengimų liekanos, tačiau jų planas ir paskirtis dėl nemetodiškai 
-darytų kasinėjimų nėra aiškūs. Be to, kultūriniame sluoksnyje buvo 

aptikta daug geležinių keturbriaunių įmovinių ir įtveriamųjų 

XIV amž. strėlių antgalių. Mažesnieji strėlių antgaliai buvo nau
.dojami paprastų lankų strėlėms, o didesnieji - arbaletų strėlėms. 

Kartais šie strėlių antgaliai gulėjo sudėti ištisomis krūvelėmis. 

Be to, buvo aptikta keletas geležinių peilių, pasaga, žalvarinių ir 
geležinių raktų ir daug molinių indų šukių. Beveik visos šukės 

yra žiestų indų. Dauguma jų yra papuošti linijiniais-grioveliniais, 
banguotais ir spaudų ornamentais (31 pav.) . 
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Pagal šiuos radiniu s Veliuonos piliakalnio kultūra datuotina 

XIII-XIV amž. 
Visiškai panašūs radiniai aptikti Bubių (Siaulių raj.) ir Der

butų (Ariogalos raj.) piliakalniuose. Pagal radinius ir įrengimus 

8 

~~~lcm . 25 

pav. Veliuonos piliaka lnyje rasti dirbiniai : 1-8, 13-18 geležiniai, 
9-12 kauliniai, 19 akmeninis, 20-25 molinių puodų šukės 
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šie piliakalniai irgi priskirtini XIII- XIV amž. ir laikytini feodalų
žemvaldžių gyvenvietėmis, o rastieji juose ginklai bei kita karinė 
apranga rodo, jog š ių pilių valdovai buvo įsijungę į bendrą kovą . 

Be to, kai kurie šių piliakalnių radiniai pateikia duomenų, kuriais 
remiantis galime spręsti apie kalbamojo laikotarpio buitį, mūsų iš 
dalies jau anksčiau apibūdintą (32, 33 pav.). 

Iš daugelio didesniųjų Zemaičių piliakalnių su feodalų pilimis 
savo nepaprastu didumu, įrengimais ir padėtimi išsiskiria garsusis 

32 pav. Bubių piliakalnis (Siaulių raj.) 

Medvėgalio piiiakalnis (Varnių raj.). Cia buvusi pilis kryžiuočių 

minima Medenwagen, Medewag vardu. 
Pelkėtos lygumos, juosiančios Lukšto ežerą, rytiniame krašte 

iškyla plati Medvėgalio aukštuma, kurią sudaro kelios atskiros 
kalvos. Viena iš šių kalvų vakarinėje aukštumos dalyje, kurioje 
dar ryškūs dirbtiniai gynimosi įrengimai, vadinama piliakalniu. 
Piliakalnio kalva iš šiaurės, nuo lygumos pusės, yra daugiau kaip 
50 m aukščio. Kaip iš šios, taip ir iš kitų pusių šlaitai yra labai 
statūs. Beveik ovali, viduryje kiek iškilusi aikštelė yra 120 m ilgio, 
apie 50 m pločio ir užima apie 5000 m2, plotą. Vakariniame pilia
kalnio gale 10 m žemiau viršūnės yra pakopa apie 50X30 m dydžio. 
Šios pakopos šlaitai apie 10 m aukščio irgi yra stačiai. nulyginti 
(34 pav.) . 
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33 pav. Bubilj piliakalnio radiniai: 1-16 ge'ežiniai, 17-21 kauliniai, 
22- 29 molinių puodų šukės 

Kalvotame lauke į pietus nuo piliakalnio apie 2 ha plote savo 
juoda spalva išsiskiria buvusios sodybvietės laukas. Dirvos pavir
šiuje randama smulkių žiestų molinių indų šukelių. 

Medvėgalio pi li akalnio įrengimas rodo, jog čia kadaise buvo 
žymus feodalinis centras. Tat patvirtina dar ir ta aplinkybė, kad 
viena iš šalia piliakaln io esančių kalvų yra vadinama Alkos kalnu. 
Alkos kalnai bei kalvos laikytini senovinio lietuvių religinio kulto 
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vietomis. Jų buvimas prie didesniųjų feodalinių centrų rodo, jog 
jau buvo susidariusi religinio kulto organizacija, kuri tarnavo kla
siniams feodalų interesams ginti bei stiprinti feodalinei priespau
dai valstiečil! atžvilgiu. 

Kairiajame Dubysos krante, netoli Upytės ir Dubysos santakos, 
esa ntis Raciškės piliakalnis irgi skirti nas karų su kryžiuofiais. 
laikotarpiui. Piliakalnis įrengtas ant kranto aukštumos kyšulio, 
kuris šiaurės vakaruose jungiasi su lygumos lauku, o iš kitų pu
sių - apjuostas gilios daubos. Nuo lauko pusės jis yra apsaugotas 

34 pav. Medvėgalio piliakalnis (Varnių raj.) 

dar išlikusio 2 m gylio perkaso ir už jo esančio 2 m aukščio pyl i
mo. Už šio pylimo pietryčių kryptimi tęs iasi daugiau kaip 2000 m2 

pirmoji aikštelė, kurią uždaro 2 m aukščio pylimas. Po šio pyli 
mo yra antroji aikštelė ap ie 1 500 m 2 ploto, kurios pietryčių gale 
yra 3 m aukščio pylimas. Už šio pylimo yra trečioji aikštel ė 

apie 1200 m2 ploto. Piliakalnio šla itai labai .statūs ir yra apie 
33 m aukščio. Pagal savo dydį Raciškės piliakalnis laikytinas 
vienu iš diližiausių Lietuvos piliakalnių, o jo sudėtingas įrengi

mas kalba apie ypatingą ginamąją paskirtį. Gaila, kad neturime 
žinių apie kitas šio piliakalnio kultūrines liekanas, kurios įgalintų 
daugiau pažinti jo praeitį. Tačiau nėra abejonės, jog ir Raciškės 
piliakalnis priskirti nas XIII- XV amž. ir kad jo gyventojai buvo 
įsijungę į kovą su kryžiuočiais (35 pav.). 

Užnemunėje taip pat yra išlikusių piliakalnių, kuriuose stovė

jo didesnės gynybinės pilys. Tokio piliakalnio pavyzdžiu gali būti 
Piliakalnių k. piliakalnis (Rasių apy!., Kalvarijos raj.), įrengtas 
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kiek iškilusio aukštumos kyšulio gale, kuris iš pietų, rytų ir šiau
rės pusių yra apsuptas Aistos upelio daubos. Iš vakarų, lauko, 
pusės piliakalnis sustiprintas 10 m aukščio ir 60 m ilgio pylimu, 
kuris uždaro visą kyšulio plotį. Beveik trikampio pavidalo pilia
kalnio aikštelė yra 60 m ilgio, 40 m pločio ir užima apie 2000 m2 

plotą. Piliakalnio aikštelės pakraščiai yra iškilę iki 1 m aukščio 

ir, matyti, buvo sustiprinti pylimu. Nusileidžiantieji prie Aistos 
upelio piliakalnio š laitai yra 22 metrų aukščio ir iki 70° statu
mo. Daugiau kaip 50- 60 m į vakarus nuo pylimo, tarp Aistos 
daubos krantų, puslankiu eina 1- 1,5 m aukščio ir apie 150 m 
ilgio, aptveriantis didesnį kaip 1 ha lauko plotą, pylimas. Siuo 
pylimu atitvertas lauko plotas yra prie pilies buvusios sodybos 
bei papilės vieta (36 pav.). 

Kitas šios grupės Užnemunės piliakalnių pavyzdys yra Ruda
minos piliakalnis, įrengtas atskirai esančioje aukštoje kalvoje. 
Ovali piliakalnio aikštelė yra 90 m ilgio, 60 m pločio ir užima 
apie 5000 m2 plotą. Siauriniame ir pietiniame aikštelės galuose 
dar yra užsilikę apie 2 m aukščio pylimai, kurių žemėjantieji galai 
tęsiasi aikštelės pakraščiais. Piliakalnio šlaitai viršutinėje dalyje 
8 metnĮ aukštyje aplink piliakalnį yra nukasti labai stačiai ir nusi
leidžia iki 70° kampu. Zemiau nukastosios dalys yra natūralūs 

daugiau kaip 30 m aukščio ir gana statūs šlaitai, Siaurės vakarų 
šlaite pastebimas įvažiavimas. Spėjama, kad šiame piliakalnyje pilį 
buvo įsi rengęs kunigo Rimgaudas. Zymų vaidmenį j i suvaidino 
karuose su kryžiuočiais, kurie ją buvo užpuolę kelis kartus 
(37 pav.). 

Didesnių ginamųjų XIII-XV amž. piliakalnių, kurie buvo stam
bių žemvaldžilĮ-feodalų buveinės ir turėjo didelę reikšmę krašto 
gynybai, buvo ir daugiau. Tačiau ne feodalų klasė vaidino toje žūt
būtinėje kovoje svarbiausiąjį vaidmenį. 

Visus šiuos piliakalnius ir pilis įrengė liaudies masės. Jos pačios , 

pilių valdovų ar jų skirtų karo vadų vadovaujamos, organizuotais 
karių daliniais, o dažniausiai ir surinktais apylinkės žemdirbių

valstiečių būriais jas gindavo. 
Lygiagrečiai su didesniais XIII-XV amž. piliakalniais vakari

nėse Lietuvos srityse pasirodė daug mažų piliakalnių, dažniausiai 
pilaitėmis, pilalėmis, pilikėmis vadinamų. Ypač jų daug aptinkama 
Zemaičiuose. Cia Akmenės, Vėviržės, Jūros ir kitų upių pakrantės 
tankiai nusagstytos dažniausiai krantinio tipo nedideliais piliakal
niais. Jų aikštelės nėra didelės, retai kada siekia 1 000 m2 plotą, 

80 

( 

6 Lietu ' 



ir šiau
lauko. 

pylimu, 
10 pilia
) 000 ma 

- aukščio 
, Aistos 
;0 statu
pAistos 
: 150 m 
'iS. Siuo 
sodybos 

a Ruda
kalvoje. 
r užima 
galuos: 
.. galaI eJl . 

e dalYje 
ir nusi
atūralūs 

. vakarų 
'nyje pilį 
uvaidino 

kartus 

10 stam
> krašto 
toje žūt-

:; pačios, 
lizuotais 
mdirbių-

vakari
:niausiai 
tinkama 
3.krantės 

piliakal-
12 plotą , 

iliaka'lni ai 6 Lietuvos p 



bei yra gana st ipri ;.jj įr englos . Iš lauko pusės piliaka lnius visuomet 

sa ugojo dab ar jall užslink<,; perkas ai ir už jų esantieji pylimai. 
Natū r fl lū s š lailai, nors ir s latūs, bel nereta i, ypač viršutinėj e dalyje, 
yra žmon ių dar s l ač iau nulyginti. Pili aka lnių a ikštelėse kultūrinio 

sluoksni o J až niau s ia i \' is<'li neaplinkama ir laip pat nerandama 

37 pa \' . Rurlall1inos piliakalni s (Lazclijų raj.) 

keramikos ar kilų senov i škų r adiniLĮ bei ryškesnių pėdsakLĮ, jog čia 
ilgesnį laiką gyventa žmoniLĮ. Atrodo, jog šie gynimosi piliakalniai, 
kuriu os įrengiant nemažai teko padirbėt i , gynybai vis iškai nebu-

vo panaudoti (38 pav.). 
Anksčiau buvo manoma, kad š ie mdži , ištisas grandis sudaran

lieji piliakalniai buvo panaudojami priešui sekti ir ryšiams su 
krašto giluma palaikyti . Priešui pasirodžius, an t jLĮ būdavo užde
gami lauža i ir tokiu būdu žinia apie pavojų bOdav'o perduodama 
to liau. Tačia u , panagrinėję kelius, kuriais kryžiuočiai dažniausiai 
puldavo žemaičius, matome, jog š ios mažesniLĮ piliakalniLĮ gran
dinės visai nesutampa su kryžiuočiLĮ žygilĮ keliais. 

Kad šie maži piliakalniai galėjo būti panaudojami ryšiams, 
abejoti gal ir netenka, tačiau tai nebuvo svarbiausioj i jLĮ paskirtis. 
Jt! tikrąją paskirtį ir reikšmę kovoje su kryžiuočiais paaiškina šiLĮ 
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piliakalnių įrengimai bei kitos savybės ir dažnai prie jų esanč i os 

senoviškos sodybvietės. 
Pateiksime kelis šių piliakalnių pavyzdžius, 
Greta d idesniųjLĮ Panemunės piliak3lnilĮ - Jurbarko, Veliuonos, 

Seredžiaus, Ringuvėnų, Judagonių ir kitų, kUl' ie buv,) žymesnieji 
gynimosi centrai prie šio, 
dažniausiai kryžiuočit! puo
lamo, kelio į Lietuvą, ap
tinkame ir visą eilę m aŽLI, 
stipriai įrengtų piliakalnių. 
Vienas iš žymesnių šios 
grupės piliakalnių yra 
Pyplių kaimo piliakalnis 
(Kauno r aj .), esantis 1 km 
į rytus nuo Kačerginės va
sarvietės, buvusio Pyplių k. 
laukuose. Piliakalnis įreng
tas kairiojo Nemuno kran
to aukštumos kyš ulyje, 
esančiame tarp dviejų dau
bų. Iš pietų, lauko, pusės 
piliakalnį atskiria platus, 
dabar jau užslinkęs apie 
4 m gylio perkasas. Už per
kąso yra beveik apva Ius 
6 m aukščio pylimas. Ryti
nėje pylimo dalyje, tarp jo 
šlaito ir daubos šlaito, yra 
apie 1,5 m pločio Įvažiavi-

mas. Lygi, ovali piliakalnio 38 pa\'. Piliakalnių grandinė prie J ū ro s ir 
aikštelė yra daugiau kaip Akmenės upiLĮ 
30 m ilgio, apie 20 m plo-

čio ir užima daugiau kaip 500 m2 plotą. Piliakalnio šlaitai, nusi
leidžiantieji i daubas, savo viršutinėje dalyje turi aiškilI nulyginimo 
žymit! ir nuo Nemuno pusės yra apie 30 m aukščio. Piliakalnio 
aikštelėje kultūrinio sluoksnio nepastebėta (39 pav.). 

Kiek į rytus nuo piliakalnio, dirbamajame lauke, vietomis pa
stebimos juodos spa Ivos kultūrinio sluoksnio padengtos aikšte l ės. 
Aikštelių dirvos paviršiuje, o taip pat ir natūralioje dirvoje, randa
ma žiestų moliniLĮ indų šukių. Kai kurios šukės yra papuoštos tiesiu 
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linijiniu-grioveliniu ir banguotu, o taip pat ir spaudLĮ orna mentu. telė 

Si keramika, priskirtina XIII - XV amž., rodo, jog šalia piliakalnio Pili, 
buvusi ramiLĮ žemdirbių apgyventa sodyba-kaimas. Nuolatinė gy- daly 
venvietė buvo kaimas, bet pavojaus metu, kuris grėsdavo labai kalr 
dažnai, kaimo žmonės su savo galvijais ir kitais turtais slėpdavosi iš r: 
pilaitėje ir drąsiai g indavosi nuo priešo. gim 

Aišku, kad nuo didesni14 kryžiuoči14 užpuolim14 šioje pilaitėje ir p 
pasislėpusiej i žmonės apsiginti negalėdavo, bet nuo grobimo tiks- pad( 
lais nuolatos puolančių riteri14-1atrų (latruneuIi, latronses) būri14, leng 

39 pa \'. Pyplių piliakalnis (Panemunės raj .) 

kurie vengė ilgesn ių apgulimų, pilaičilĮ gynėjai ne tik aps lg1l1-
davo, bet ir patys, puldami priešą iš pasalų, dažnai sunaikinda vo 
šiuos grobik14 būrius . 

Panašaus tipo ir paskirties yra ir Pakalniški14 kaimo (Kauno 
raj.) piliakalniai. Pakalniškių piliakalniai yra i rytus nuo K<'lu
no ITI., 0,5 km į rytus nuo V forto. Piliakalnius įrengiant panau
dotas kairiojo Nemuno kranto aukštumos kyšulys, esantis tarp 
dviej14 daubų . Iš šiaurės - Nemuno slėnys, o iš pietų aukštumos 
dirbamas laukas. Nuo lauko pusės piliakalnis yra atskirtas jau 
užslinkusiu 5 m gylio perkasu, o už perkaso iškyla 3 m aukščio ir 
30 m ilgio prie pamato pylimas. Vakariniame pylimo gale yra 2 m 
pločio jvažiavima s. Siaurėjančiu šiauriniu galu piliakalnio aikš-
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telė yra apie 40 m ilgio, 20 m pločio ir UZlma apie 600 m2 plotą. 
Piliakalnio šiaurinis šlaitas yra apie 27 m aukščio. Viršutinėje 

dalyje šlaitai turi aiškių nulyginimo žymių. Kyšulyje įrengto pilia-
ka lnio aikštelė yra žemiau aukštumos laukų, nuo kurių ją skiria 
iš rytų ir vakarų pusės dau
giau kaip 100 m pločio dauba 
ir perkaso įlinkimas. Dėl šios 
padėties piliakalnio aikštelė 

lengvai galėjo būti kliudoma 1 
lankų ir arbaletų strėlėmis. 

Norint geriau apsaugoti šį 

piliakalnį, už perkaso, į pie
tus, aukštumos pakraštyje bu
vo įrengtas antras piliakalnis. 
Si piliakalnį sudaro apskrita, 
S m aukščio, 25 m prie pa
mato skersmens su 3 m gy
lio įdubimu viduryje kalva. 
Sis savotiško įrengimo pi
liakalnis - žemės bokštas 
turėjo apginti priėjimus prie 
pirmojo piliakalnio ir su
darė su juo vieną gina
mąjį kompleksą (40 pav.). 

40 pav . Pakalniškių piliakalniai 
(K.auno raj.) 

• IJ 

Ariamajame aukštumos lauke, į pietus nuo piliakalnio, aptin
kama lipdytų ir žiestų molinių indų šukelių, kurios rodo, jog toje 
vietoje yra buvusi sodyba - kaimas. Matyti, piliakalnyje ankstes
niuoju laikotarpiu buvo gyvenvietė. Vėliau piliakalnis buvo apleis
tas, ir neramiaisiais XIII- XV amž. laikais jis vėl buvo panaudotas 
gynybai, sustiprinus nauju gynymosi įrengimu - dubens pavidalo 
piliakalniu. Pakalniškių piliakalnis, lygiai kaip ir Pyplių ir dauge
lis kitų mažųjų vakarinių Lietuvos rajonų piliakalnių, yra liaudies 
rankomis įrengtas piliakalnis savo turtams ir laisvei apginti. 

Didelis šių mažųjų piliakalnių skaičius rodo, jog žūtbūtinėje 

kovoje labai aktyviai dalyvavo ir plačiosios liaudies masės - vals
tiečiai-žemdirbiai. 

Pasunkėjus kovoms su ordinais, ypač pradedant nuo XIV amž. 
vi durio, ir paplitus parako šaunamiesiems ginklams, keitėsi pilių 

fortifikaciniai įrengimai. Senesnieji pilių ir pilaičių medi niai gi
namieji ' įrengimai jau netiko, reikėjo naujų, stipriai įrengtų mūrinių 
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pilil! su galingesniais fortifikaciniais irengimais. Mūrinės pilys 
buvo sia tomos pagal centrinės valstybės valdžios nustatytą strate
ginj valstybės gynimo planą . Tuo laiku buvo pastatytos Vilniaus. 
Medininkl!, Krevos, Trakų ir Kauno mūrinės pilys. Siose pilyse 
būdavo nuolatinės jgulos, kurias sudarė jvairių ginklų rūšys: pėsli
ninkai, raiteliai, artilerijos ir kt. kariniai daliniai. Sie centrinės 

valdžios išlaikomi kariniai daliniai bu vo sudaryt i iš samdinil! arb a 
iš feodalų-žemdirbių surinktų ir pagal iprievolinimą ati duolų cent
rinės valdžios ži niai kar ių. 

Dėl minėtl!jl! priežasčil! jau XIV amž. pabaigoje ir XV amž. 
pradžioje daug mažesnil! pilil! ir pil a i čių, sustiprin ių vien tik že
mės ir medžio rortifikaciniais jrengima is, buvo apleist2. 

Daugelis XIII - XV amž . didesnių piliakalnių, kurie buvo žymes
ni gynimosi centrai, o vietomis ir dar daugiau mažųjl!, dažna i 
li audi es masių inicialyva jrengtų ir atkakliai gintų pili akaln ių yra 
liudytoja i ilgos didvyriškos lietuvių liaudies kovos su vokiškaisiai s 
agresoriais. Net riterit! metraščiuose ne kartą aprašomas lietuvių 

didvyriškumas. Tokiu pavyzdžiu gali būti ir Pilėnų pilies gyn imas 
1336 m. Gavę nemažai pagalbos iš Vokietijos ir kiltĮ kraštų, kry
žiuočiai p uol ė Lietuvą ir vasario 25 d. apgulė Pilėnų pili . .. Lietu 
viai gynėsi vyr iškai. Buvo joje 4000 apsiginklavusių vyrt!. Jie 
buvo subėgę j gerą apsaugą iš visos apylinkės kaiml! su šeimo
mis, galvija is ir visu turtu ir lobiais, kai išgirdo riterius atvykstant. 
Riterių pulkas buvo ištroškęs jl! lobio ir visokeriopa i stengės i ikopti 
i pilj. O lietuviai pasiryžo bet kam, tik neatiduoli pilies ir nepa
kliūti i priešo nagus, ypačiai dėl krikščionių tikėjimo, kurio ta ip 
baisėjosi, jog veikiau norėjo mirti. Sj kartą jie visai nežmonišku 
būdu tai irodė ir jvykdė. Pajutę, kad negalės ilgiau laikytis, kadan 
gi pylimas ir užtvaros , nuolatos puolamos, jau buvo pra laužtos ir 
iš dalies sunaikintos, uždegę didžią ugni. sumetę j j ą visas gėry
bes, nugalabiję visas moteris ir vaikus ir sumetę lavonus i u gnį. 
vienas po kito palys išsi žudė. Didesnioji dalis savo vadu i (Vygan
das ii vad ina Margeriu) davėsi nukirsti sprandus . .. Didžioji dalis 
Ordino brolių galėjo stebėt i tuos išgąstingus ivykius be verkSml! 
ir dejavimų. Dėl to jų kareiviai dar tuo labia u skubėjo, kad išgel 
bėtų likučius nuo ugnies ir kalavijo. Bet kai jie jau galėjo gelbėli. 
tebuvo liktai vadas su savo tarnais, kurie dar ilgokai iš tvirtovės 
karžygiškai gynėsi . Jie kuone visi buvo užmušti, t ik keli tepasi
davė . Vadas Margeris, nepaprastai st iprus karžygis, nežmoniškai 
priešinosi ginklu. Ne vieną galvą dar nuskynė, kol atidavė savąją· 
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Pagaliau, nebegalėdamas priešintis, šoko i tamsų rūsi, kur buvo 
paslėpęs savo žmoną, ir nužudė ją vienu smūgiu, Tada persi skrodė 
sau pilvą, ir, sukritęs šalia žmonos, nelaimingai mirė. Tvirtovė 

buvo sudeginta, iki pamatų išversta ir su žeme sulyginta, Taip 
riteriai grižo i Prūsus, sužeisti ir be grobio, išskiriant galvijus. _ ." I 

Daugelis suminėtL! kryžiuočių metraščiuose lietuvil! pilių vietLĮ 

jau yra atsekta, bet dar daug jl! nėra žinoma. Iki šiol nėra žinoma 
ir garsiųjų Pilėnų pilies vieta. Apie daugeli piliakalnių spėliojama, 
jog juose stovėjusi Pilėnų pilis, bet tikresnil! duomem! tiems spė
lioj imams patvirtinti nėra, Labiaus iai paplitusi nuomonė, kad Pilė 

nų pilies vieta laikytinas Punios piliakalnis (Alytaus raj,). Tačiau, 
kaip pamatysime vėliau, jame iki š iol neaptikta kokie! nors duome
nų, kurie galėtų tą 'nuomonę patvirtinti. 

Nėra abejonės, kad Pilėm! pilies piliakalnis bus surastas, lr tai 
bus vienas didži ausil! Tarybų Lietuvos archeologll ir istorikL! lai 
mėjimų, 

7_ VĖLYVESNIEJI FEODALINIO LAIKOTARPIO 
PILIAKALNIAI 

Ilgai trukusios kovos su vokiečių ordinais baigėsi lietuvi .. 
laimėjimu. Išorinis pavojus, grėsmė tautai netekti laisvės buvo 
pašalinta. Atėjo ramesni laikai , bet žemdirbiams-valstiečiams jie 
atnešė naujl! vargų, Nuolat didėjąs valstiečilĮ išnaudojimas ypač 
suaktyvėjo, kai po Lietuvos krikšto XIV amž , išnaudoti ėmė ir 
katalikiškoji dva sininkija , Išnaudojimas igijo s unkiausią feodalinę 

formą - baudžiavą. Sunkėjant valstiečil! būklei, feodalų - stambes
niųjų žemvaldžių, dvasiškijos ir kitų valdančios klasės atstovų 

padėtis gerėjo . Vystėsi miestų statyba. Miestai puošėsi valstiečių

baudžiauninkų pastatyta is didikl! rūmais ir puošniomis bažnyčio

mis, o kaimas kas kartą daugiau nyko ir skurdo, 
Vis daugiau išna udojami valstiečiai įvairiais būdais kovojo 

prieš savo išnaudotojus, Valstieči a i net mėgindavo skLĮstis didžia
jam kunigaikščiui dėl feodallĮ-baj orų savivaliavimo, bet kunigaikš
tis, pats budamas stambus žemvaldys, gynė valdančiosios klasės 

interesus ir būdavo abejingas valstiečiLĮ skundams, Valstiečiai ėmė 
bėgli nuo savo ponų, nors už tai būdavo žiauriai baudžiami ir 
sugrąžinami savo ponams, Netekę kantrybės, jie ne kartą sukil
davo prieš savo pavergėjus, bet feodalai-bajorai žiauriausiomis 

I .. Lietuvos TSR istorijos šalt iniai", I t., Vilnius, 1955, 76 psl. 
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priemonėmi s, su valstybinės kariuomenės pagalba numalšindavo 
sukil usius baudžiauninkus. Atkakli klasių kova nors ir- vietini 
pobildi leturėjo, bet vyko nuolat, niekada nepaliaudama. 

Kaip jau minėjome, centri nės valdžios potvarkių žemvaldžiai 
feoda lai buvo iprievoli nami irengti ir taisyti pilis, vykdyti igulų 

tarnybą. Vėliau žemvaldžiai nuo lt! prievolių buvo atleisti. Kari
nps pajėgas sudarydavo centrinės valdžios samdomi kariniai dali
niai. Samdomus karinius dalinius kartais pavesdavo laikyti stam
besniems magnatams, kurie šiuos dažnai panaudodavo savo inte
res,ams ginti. Aplamai pagal 1529 m. Lietuvos statuto taisykles 
.. Apie kraš to gynimą" - visi žemvaldžia i turėjo vykdyti karinę 

p rievolę. Centrinės valdžios isakymu jie turėjo vykti i karą patys 
ir pristatyti numatytą skaičil! raitelių su gerais, ne mažiau kaip 
.. keturių kapLĮ skaliklĮ" vertės arkliais, o taip pat ša rvais, šalmais, 
kardais ir ietimis. 

XV- XVII amž. stambesnieji žemvaldžiai-feodalai pradėjo isi
rengti buveines - stiprias mūrines pilis ir istiprinti jas ivairiais 
galingais fortifikaciniais irengimais. Tokios pilys padėdavo ne kartą 
ir valstybės gynybai, pvz., XVII amž. RadvillĮ pastatyta Biržų 

pil is 1625, 1655, 1704 m. at rėmė švedų puolimus. 
Įstiprintos žemvaldžių-feoda ltĮ pilys patarnaudavo ne tik vals

tybės gynybai, bet ir pačiam feodalui aps iginti tarpusavio karų 

metu, kurie, ėmus irti XV amž. feodalinei santvarkai, pasidarė 

itin dažni . Sie karai ypatingą reikšmę turėjo ir nuolat st i prėjan

čioje klasių kovoje. Vis labiau sunkėjant baudžiavai, valstiečiai 
nebetekdavo kantrybės ir sukildavo prieš savo ponus. Įstiprintose 

gyvenvietėse - dvaruose ponai su savo tarnais slapstėsi nuo vals
tiečių keršto. 

Vienas iš tokių žemvaldžių jstiprintų gyvenviečių yra Karmė

lavos piliakalnis (Vilijampolės raj.), jrengtas Neries upės slėnio 

kairiajame krante esančioje aukštumoje. Iš rytų ir vakarų pilia
kalnis apsupta s gilių daubų . Iš pietų, lauko, pusės piliakalnis 
sustiprinta s JO m gyl io, 30 m pločio ir 50 m ilgio perkasu. Už 
perkaso iškyla 10 m aukščio ir 70 m ilgio prie pamato pylimas. 
Apskrita ir lygi piliaka lnio ai kštelė yra apie 60 m skersmens ir 
užima daugiau kaip 3000 m2 plotą. Aikštelės pakraščiais eina I m 
aukščio pylimas, kuris šiaurinėje pusėje yra iki 2,5 m aukščio. 

Piliakalnio šlaitai yra apie 35 m aukščio ir daugiausia labai sta
tūs. Piliakalnyje aptinkamos stambios plytgalių , kalkių, glazu.ruo!tĮ 
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koklių dalys: Rašytinių šaltinių žiniomis Karmėlavos piliakalnyje 
dar 1600 m. stovėjusi pilis (41 pav.). . . , 

Garsus yra Punios piliakalnis (Alytaus raj.), kuris 1336 ill: 
istoriniuose šaltiniuose minimas "Pullen", "Pilenen" vardu ir sie.! 
jamas su didvyrišku valdovo Margio ir įgulos bei gyventojtĮ 

41 pav. I<armėlavos piliakalnio planas (Vilijampolės . raj.) 

gynimusi (kol kas dar neturime konkrečių, tą istorinį įvykį patvirti
nančių duomenų). Punios pilies vaidmuo itin išryškėjo ,XVII
XVIII amž., kai ji tapo įstiprinta centrinės valdžios paskirto admi· 
nistratoriaus feodalo-seniūno buveine. 

Punios piliakalnį sudaro dešinioj o Nemuno kranto aukštumos 
dalis, 4 m aukštesnė už prie jos prieinantį lauką Punelės upės san
takoje. Pailga, trikampio pavidalo aikštelė yra 130 m ilgio, 60 m 
pločio ir užima apie 6000 m2 plotą. Iš rytų, lauko, pusės aikštelė 
yra at~kirta 2 m gylio, 60 m ilgio ir 20 m pločio perkasu, kuris 
dabar jaq yra užslinkęs. Už perkaso kyla 60 m ilgio ir apie 4 m 
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aukščio pylimas. Pylimo viduryje yra įlinkimas, tur būt, įvažiuoti 

į pilį· Statūs piliakalnio šlaitai yra apie 40 m aukščio. Piliakalnyje 
randama stambių plytų, glazūruotų koklių, vėlyvosios raižytinės 

ir griovelinės keramikos. Pagal šiuos duomenis Punios piliakalnis 
skirtinas XVI- XVII amž. (42 pav.). 

B -- ----'-----'---'--- -
42 ·pav. Punios piliakalnio planas ir piūvis (Alytaus raj.) 

Upytės piliakalnis (Panevėžio raj.) plačiai žinomas Cičinsko 

kalno vardu. Sį piliakalnį sudaro beformė 6-7 m aukščio, apie 
1,5 ha ploto, pelkėtos lygumos apsupta kalva. Ilgą laiką iš šios 
kalvos buvo imamas graužas ir todėl dabar ji yra labai deformuota. 
Dar 1899 m. aprašyme pažymėta, kad ant piliakalnio buvo pylimai 
ir murmes statybos liekanų. Dar ir dabar piliakalnyje yra išlikę 

akmenimis grįsta 1,5-3 m pločio kelio dalis ir trobesio pamatų 
akmenų. 

Siame piliakalnyje XVII amž. buvusi bajoro Cičinsko pilis 
dvaras. Sis bajoras pagarsėjo tuo, kad 1652 m. Varšuvos seime 
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kaip Upytės semumJos atstovas pirmasis pasinaudojo "veto" teise 
ir nutraukė seimo darbą. 

Liaudies padavimai apibūd ina Cičinską kaip žiaurų ir rūstų ' 
poną, kuris už įvairius nusikaltimus savo baudžiauninkams, - , 
kankinimą, žudymą, moterų prievartavimą, - pirmąją kalėdų dieną 

buvęs perkūno nutrenktas, o jo dvaras nugrimzdęs į žemę. Cičinsko 
kūno ilgą laiką nepri ėmusi žemė, ir kai jį užkasdavę, tai 
jis po nakties vėl gulėdavęs žemės paviršiuje. Šiam įdomiam 
liaudies padavimui susida- .----------r;:-~-;----, 

ryti įtakos turėjo tai, kad Į \" ~ ~f'a"i1;" 
Cičinsko balzamuotas kū-

nas ilgą laiką buvo laiko-
mas tam tikroje sp intoje, 1:.~",,".'~1 
bažnyčios zakristijoje, ir 
tik 1865 m. general-guber
natoriaus įsakymu buvo 
s laptai palaidotas. 

Vėlyvesniojo feodalinio 
laikotarpio piliakalniai dar 
nebuvo tyrinėj ami. Jų pa
viršiuje kartais aptinkama 
senoviškų dirbinių: plytų 

laužo, glazūruotLĮ ir negla
zūruotLĮ koklių daliLĮ, gla-

"'7;';',,,, 

zūruotos arba neglazūruo- ~~-" _"""" . ...<"".""_""""-. """".'"""'''''''''.=_'''''''';''_~. _~. _""""_ ..... ""_ii'!, 

tos, kartais įraižomis pa- 43 pav. Papilio "Zomkelis" (Pandėlio raj.) 
puoštos, žiestinės kerami-
kos, monetų ir įvairiLĮ kitLĮ senoviškLĮ dirbinių bei jLĮ daliLĮ, priskir
t inLĮ XV-XVII amž. 

XVI- XVII amž. dvarvietės būdavo įrengiamos ne tik kalvose
piliakalniuose, bet ir lygiose vietose, kurios iš visų pusių būdavo 
stiprinamos grioviais, pylimais arba visais šiais fortifikaciniais 
įrengimais drauge. Šitokia sustiprinta dvarvietė lygumoje yra Papi
lio "Zomkelis" (Pandėlio raj.), esantis netoli Užukalnio miško. 
Dvarvietę "Zomkelį" sudaro ovalaus plano lygumos dalis apie 
80 m ilgio, 30 m pločio, ir yra 2000 m2 ploto. Ji iš visLĮ pusių 

apsupta 2 m gylio ir 10 ill pločio grioviu. Vakarinėje šios dvar
vietės dalyje aptinkami trobesių pamatai (43 pav.). 

Baigdami šią trumpą apžvalgą , bendrais bruožais aprašančią 

Tarybų Lietuvos piliakalniLĮ apie 3000 metų vystymosi laikotarpį , 
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trumpai apsistosime ir ties mūsų krašte pasitaikančiais XVI
XIX amž. kariniais fortifikaciniais įrengimais. Sios sustiprintos 
karinės stovyklos vadinamos pilimis, "zomkeliais", "okopais" -"okop
kais" bei "šančiais". Tai yra įvairaus ploto kalvų ir lygumų 

~"'"" -",,", ' ~ :.;tf?"'" """",~ 8 
A ,,, • .,,,.,,,,,, ,.~ 

- - - ----- --- - - - - ' - - - _ . -
44 pav. Vainažerio "okopkai" (Veisėjų raj.) 

aikštelės, sustiprintos pylimais ir grioviais. Dažnai tokios sustip
rintos stovyklos būdavo įrengiamos prie vandens, kuris sudarydavo 
natūralią kliūtį. 

Sių vėlesniųjų karinių įstiprinimų pavyzdžiu gali būti Vainaže
rių (Justinavos k., Seinų raj.) "okopkai", esantieji prie pietinio 
Ančios ežero galo. Juos sudaro ovalaus plano 130 m ilgio, 65 m 
pločio aIkštelė, apsupta 6 m aukščio pylimu. Pylimo viršūnė' 
8-15 m pločio (44 pav.). 

Antruoju šios rūšies senųjlĮ karinių įstiprinimų pavyzdžiu gali
me paminėti "šančius" Silėnų kaime (Kauno raj .). Tai 8 ha plote 
laukas kairiajame Nemuno krante, apjuostas iki 4 m gylio ir 
10-15 m pločio grioviu, bei už jo, vidinėje pusėje , supiItu ik i 
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4 m pločio pylimu. Griovio ir pylimo galai s iekia Nemuną vyr ' 
(45 pav. ). Panašios sustiprintos vėlesniųjų laikų karinės stovyk- ka p 
los žinomos ir kitose Lietuvos vietose. epą 

8. PADAVIMAI APIE PILIAKALNIUS 

Kaip matome, musų apžvelgtoji beveik 3000 m. piliakalnių 

istorij a yra glaudžiai sus ijusi su lietuvių tautos istorija . Atski
rus šios istorijos faktus sužinome ne iš kokių nors rašlt!, o iš 
pačių piliakalnių padėties, išvaizdos, įva irių įrengimų ir juose 
aplinkamų radinių. 

Musų li audis apie savo kaimų laukuose esa netus piliakalnius, 
jų praeitį yra sukūrusi daug padavimlĮ, kuriuose pasakojama apie 
įvairius tuose piliakalniuose įvykusi us nepap rastus įvykius. Nėra 

abejonių, jog ir fantasliškia usiems padavimams apie piliakalnius 
susidaryti įtakos turėjo' kokie nors istoriniai įvykiai. Pradžioje 
padavi ma i buvo labiau realistin io turinio, bet ilgainiui, naujo gyve
nimo są lygoms paveikus žod inę li audies kurybą ir įnešus į ją 

daugiau poetiškumo, ne be prasmės į realistinius faktus įsipynė 

daug fantastikos. Susipaž inus su t ikrąja mūsų piliakalnių praei
timi ir klausa nt apie juos pasakoj imų·padavimų, nesunku yra 
atskirti juose realiuosius faktus ir suprasti tikrąją fanta stikos 
prasmę · 

Piliakalnių padavimai rodo jų atsiradimą, paskirtį ir i šnykimą. 

P adavi muose apie piliakalnilĮ atsi radimą pasakojama, kad kai kurie 
piliakalniai esą milžinų su pilti. Pvz ., yra padav imas, kad Džiugo 
piliaka l nį prie Telšių miesto su py l ęs, Telšių miestą pa statęs ir 
Masči o ežerą iškasęs milžinas Džiugas. Milžinas Ci uža s su pylęs 

Florijonišk i ų piliakalnį (Kelmės raj.), AnčiuIis - Pagirždutės 

piliakalnį (Užvenč i o raj .), o Vozgelių piliakalnį (Dusetų raj .) 
į rengus i moteri s milž inė Indraja. 

Sie bei kiti padavimai, jog pili akalniai buvę milžinų s upilti , 
kad tie mil ži nai atlikę nepaprastus žygius, yra herojinio lietuvių 

liaudies epo nuotrupos. Padavimai · apie ši uos milžinus - liaudies 
didvyrius, supylus ius li audžia i pili aka lnius ir kovojusius su visais 
li audi es priešais bei visomis tamsiosiomis j ėgomis, kurios atėmė 
iš li audies laisvę bei turtus, yra sukurti dar tais laikais, kai liaudis 
kovojo prieš feodalrĮ įsigalėj imą. Gal būt, yra net istoriškai tikri ir 
vardai minimų liaudies vadų, kurie vadovavo tai liaudies kovai . 
Kad tie kovotojai už liaudies laisvę buvo vadinami milžinais-did· 
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vynais, patv irtina senovinių laidoj imų v ietų pavadinimas milžin
kapiais -- milžinLĮ kapais. Be abejo, ir lietuviai turėjo savo herojinį 
epą, bet s unki feodalinė priespauda - baudžiava i š dildė iš li audies 
atmi n ties daug šios poetiškos, rea li ais faktais paremtos kūrybos, 

ir iki mūsLĮ dienLĮ išliko tik menkos nuotrupos. 
Karta is li audis pamini ir atskirLĮ feodall) pilil) va ldovų vardus, 

kurie, esą, įrengę piliakalnius. P vz., pasakoja ma, kad Skomontų 
p iliakalnį (Svėkšnos raj.) įrengęs kuni gaikštis Skomontas, Sudar
go piliakalnį (Sakių raj.) - kunigaikštis S udargas, kuris, kaip 
v iena s iš žymi ausil) feoda lų , kovoj usių prieš kryži uoči us, pamini 
mas ir rašytiniuose šalti n iuose. 

Dažnai padavimuose sakoma , kad pili aka lnį kepurėmis su pyl ę 

kareiviai (švedai, prancūzai), dėl ko kartais tokie piliak3 lniai va di 
nami "švedkalni a is". O iš tikrt)jų nei šveda i, nei p rancūza i mums 
pi li akal n i ų n ėra su py l ę. Jei jie ir įrengdavo karines stovyk las su 
įstiprinimais, ta i, kaip j au minėjome, jos būdavo visai kitokio po
būdžio. Tačiau loks tv irt inimas , jog piliakalnius supy l ė kareiviai, 
tu ri istorinės tiesos . P iliakalnius supild avo ir feodalams buveines 
įrengdavo pirmosios feoda lų kariaunos, tarnavusios feodaiL) inte
resams gi n ti. Teis ing iau - ne feoda iL) kariaunos įrengė tuos pilia
kal nius, o feodalams priklausiusil) sr i č il) gyventojai-žemdi rbiai ; 
kuriuos kariauna sLlva r inėdavo i darbą, bausdavo pasi prieš inusius 
tai prievo le i. Stiprindamos savo feoda lo-va ldovo buveines, š ios 
ka ria unos įstiprino ir savo, kaip atsidavusil) viešpata uj a n čios klasės 

interesl) gyn ėjl) , klasinę padėti . 
P adavimuose sakoma, kad piliakalniai buvę s upil ti įva iriems 

reikalams. Aukštaitijoje j uose buvę pastatyti miestai, dvarai, baž
nyčios, Zemait ijoje - pilaitės, pi li kės, pil a l ės. Ir šie li audies pasa
kojimai apie piliakalnių paskirlį, ka ip matome, v is iškai atitinka 

t ikrovę · 

Salia daugelio piliakalnil) mes aptinkame sodybvietes. Pradžio
je tos sodybvietės buvo nedidelės , bet vėli au, feodal ini ame la iko" 
tarpyje, jos kartais užimda vo kelil) ha plotą, o la i rodo jose buvus 
žymesnį amatl! ir prekybos centrą - miestą. Įvair i oms, ypač ekono
minėms są l ygoms, vei kiant, pili aka lniai buvo ap leis ti, s unyko ir 
papilil) sodybvietės, vad inamieji m iesta i. Ka i kur ie iš j ų, kaip pvz .. 

Vilnius, Kernavė, Ukmergė, Seredžius ir kt. mies tai, buvo labai 
seniai įkurti prie feodalinių pilių, ir šia ndieną, įvairių ekonominilĮ 

ir polilinių są l yglĮ veik iami , yra sus il aukę nev ienodo lik imo: vieni 
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iš j ų klesti, o kiti yra sustingę ir likę paprasti miesteliai, o ka rtais 
vien tik piliakalniai. 

Ar teisingas yra padavimlĮ tvirtinimas, jog pilial<alniuose stovė
jusios bažnyčios? Be abejo, ir šiems padavimams susidaryti turėjo 
įtakos tam tikri is toriniai faktai. Kai kurie mūslĮ senes ni eji, dar 
gi mininės-bendruomeninės san tvarkos piliakalniai buvo žid in iai, is 
kurilĮ per ilgus šimtmečius išsikeldavo naujos bendruomenĖs, kol 
paga li au, naujųjų ekonominių sąlygų veikiama, .ii apleido ir pa
grindinė bendruomenė. Apsigyvenę netolimoje gimtojo piliakalnio 
apyl inkėje, vienos ir tos pačios gimininės bendruomenės nariai 
rinkdavosi į savo buvusią gyvenvietę pasitarti įvairiais reikalais, 
ko išsi mai nyti bei parduoti ir žymesnių švenčilĮ švęsti . No rs pili a
kalni ai dar nėra pakankamai ištirti, bet re ik ia manyti, jog greta 
grynai sodybi nių pili akal nių buvo ir ypat ingų vien apeiginio pobū
džio piliakalnių, paskirtų Saulės bei vėlesnia i s la ikais Perkūno 

garbinimo apeigoms atl ikti (dėl to, matyt, Kudinų piliakalnis 
R.advili škio apy l inkėje yra Saul ės vardu pavad intas, o Luponių 

pi liakalnis S i a ulių rajone vadinamas Perkūnka lniu) . 

S iuo atžvilgiu įdomus yra ir D i vyč io kalna s (Silalės raj.), 
kuri s, L. Kš ivickio teig imu, turi dirbtines formas ir todėl laikyti nas 
tikru piliakalniu. Kaip š io piliakalnio, taip ir artimesnilĮjų vieto
vilĮ - up ės , ežero ir kt. - pavadinimai ir pasakojami ap ie juos 
padavi mai yra s iej ami su senovi niu lietuvil) religiniu kultu. 

Ankstyvesniojo feodalinio laikotarpio vien tik apeiginiams 
tikslams įrengtų piliakalnių yra aptikta ir kai kuriose R.us ijos 
Federacijos vietose. Be abejo, tokių apeiginių pili aka lnių bus a ptik
ta ir Lietuvoje, kur senovi nė rel igi ja dar il gia u išsilaikė ir religinis 
kultas buvo organ izuotas. 

Pagaliau rei kia pastebėti, jog kai kurių piliaka lni lĮ apeigi nė 

paskirtis yra susijusi su mirusiųjlĮ kultu. Pvz., kai mūsų minėtasis 
Velykuškių piliakalnis buvo apleistas ir vė l iau paverstas kapinė
mis, jame buvo laidojamos sudegintų l avonų liekanos . Mirusiųjų 

kulta s, nors ir neturėj o tokio svarbaus vaidmens, kaip tat tvirtino 
buržuazi ni ai mokslininkai, bet buvo labai paplitęs ir. atitin kamai 
paga l i storinį gamybinių jėgų ir gamybinių sa ntykių išsivystymo 
laipsnį, buvo reiškiamas įvairiomis formomis. Kapinės buvo laiko
mos pagarboje, miru s iesiems garbinti buvo paskirtos ati tinka mos 
dienos. Dažnai kapines įrengdavo piliakalniuose, ypač senesniuo
s iuose. nes jie buvo laikomi paga rboje; ga l būt , tuomet dar buvo 
išlikęs liaudyje atsimini mas ap ie savo protėvių gyvenimą juose_ 
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-lais Nuo to laiko, kai VelykuškitĮ piliakalnis buvo paverstas ka pinėmis, 

j is tapo a peigi niu. Tokių piliaka lnių, ant kuritĮ vė li au būdavo iren-
ovė- gia mos kapinės, buvo ir daugiau_ Tai rodytų vėlesnia i s i a i s, kartais 
!rėj o jau krikščionybės, laikais daugelyje piliakalnit! irengtos ka pinės_ 

dar Dė l ivairit! priežasčit! piliakalniai buvo ap leisti. Padavimai tvir-
i, is tina, jog ant jų buvusias pilis ir miestus priešai suna ikinę, o kai 
kol kur Zemaičiuose net pabrėžiama, kad ta i "velnių vokiečitĮ" darbas_ 
pa- O piliakalniuose buvusius dvarus, a not p a davimtĮ, dievas, 

dnio bausdamas ponus už jų nežmoni šką elgesi su savo baudžiaunin-
"iai kais, nugrarnzdi nęs i žemę , pačius ponus i š tra nkęs _ 

lai s, Padav imuose jau atsispindi kla s inė ideologija. Feodalinėje 
,i1ia- priespaudoje vargstančių valstiečių klasinei sąmone i užliūliuo t i jau 
~reta senojo lietuvitĮ religinio kulto, Perkūno garbinimo, vai dilos, o vėliau 
obū- ir krikščioniškoji dvas ininkija nega il ėj o turč i ams ir ponams baisių 
<ūno kančių pomirtiniame gyvenime, o vargingiems baudžiauninkams-
llnis ivai ri ausi ų rojiškų gėrybitĮ. Tačiau dvasin inkijos žada mos roj iškos 
onių gėrybės pomirtiniame gyvenime nepaguosdavo li a udies, kuri, nete-

kus i kantrybės, "dievo teismą" dažnai pati ponams surengdavo. 
aj .), Padavimai kalba, kad pili aka lnių požemiuose esančios piktų 

inas bu rtininkų bei raganų užkeiktos gra žu o lės karalaHės ar panos su 
ieto- visa is savo turt a is. Kartą per sep tyneri us metus jos nakti mis išei-
juos nanč i os iš požemių ieškoti vaduotojų. Sutiktą berneli p rašančios, 

ka d jis ate ittĮ i piliakalni kitą nakti ir p abuči uotlĮ pirmą, ką pilia-
:ams ka lnyje sutiksiąs. Už tai j am pažadami tu rtai ir l a imė. O kai kitą 
sijos nakti atėj ęs i piliakalni jaunuolis sutinkąs biaurią didelę rupūžę ir 
ptik- pasibiaurėjęs jos nepabučiuojąs, tai ji , pavirtusi vėl gražuole, 
~ini s verkdama priekaištaujanti berneliui, kad jis vėl j ą palikęs sep ty-

neriems metams kankintis tamsi uose požemiuose. 
ginė Taip pat daug pasakojama apie piliakalniuose paslėptus užbur-
tasis tus tu rtus, kurie karta is net ugnimi degą ar kuriuo kitu būdu pasi-
linė- rodą. [vairiomis priemonėmis stengdavęsi žmonės paimti tuos tur-
;iųjų tus. Kartais net bažnytines pamaldas a nt šių piliakalnių sureng-
-tino davę, bet nei bažnytinės pamaldos, nei kok ie nors būrima i nepadėję 

lmai tų užburtų turtų iškasti . 
. ymo Feoda liniais ir kapitalistiniais laikais vargų , nepritekliaus 
liko- spaudžiama mūst! liaudis tikėjo esant paslėptus bei užburtus tur-
,mos tus. Apie tai dar ir šiandieną kalba daugelyje piliakalnių iškastos 
IIUO- lobilĮ ieškotojl! duobės. 

)Uvo [domOs yra pi li aka lnių padavimai, ·kuriuose nesunku ižiūrėti 

IOse_ istorinę praeiti, bet ne mažiau idomūs yra ir visi tie fantastiški 

97 



padavimai apie juos, kuriuose veikia liaudis. Visuose luose pada
vimuose, kuriuose bernelis eina vaduoti užburtlĮ piliakalniuose 
gražuolil! karalaičil), ieškoti turtų, atsispindi liaudies kova su vėly
vesnil)jų laikt) reakcinėmis visuomeninėmis jėgomis - feodaline 
pr iespauda. Nors galingos reakcinės jėgos ir nuslopindavo 
liaudies ryžlą kovoti už savo laisvę, bet ji nenustodavo apie tai 
svajoti ir rengti s naujoms kovoms. Negalėdama įgyvendinti savo 
amžinų svajonių apie laisvę, liaudis jas įkūnijo poetiškose pasa
kose bei padavimuose apie šviesesnę aleitį, ir nenustojo kovoti, 
kol pagaliau tą kovą laimėjo. 
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