
Rasyti apie profesoriq, habilituot'l daktar'l Vla
d'l Zulkq- archeolog'l, ilgameq kolegq ir draugq
nepatilengviausia, betmaloni uiduotis. Tainuo
sirdus draugas ir pr~cipingas kolega, darbstus 
ir novatoriskas archeologas, siuo metu- Klaipe
dos universiteto Rektorius. Didesniqjq savo gy
venimo dali Jubiliatas paskyre archeologijai. lr 
visas kitos jo eitos ar einamos pareigos buvo tik 
jo Sqmoningo pasirinkimo - archeologijos - pa
sekme. Del to kalbant apie Vladq Zulktt reikia 
pabandyti tvertinti jo vietq vistt pirma Lietuvos 
archeologijos moksle. 

Archeologija yra pagalbinis istorijos mokslas, ta
Ciau- skirtingai nuo istorijos - tiriantis istoriSkai 
kur kas ilgesntlaikotarpi. Del to istorikui yra sun
ku vertinti kolegtt archeologtt darbus, galima api
bendrinti tik tuos tyrinejimus, kurie yra tiesio
giai susij~ su istorija ir turi tuos pacius tikslus. 
Pagrindine Vlado Zulkaus moksline veikla yra su
sijusi su tuo laikotarpiu, kuri galima tvardyti is
toriniais laikais, arba, vartojant istoriktt termi
nologijq, Jubiliatq galima laikyti ankstyvttjl.l vi
duramzitt archeologu. Taigi apzvelgdamas VIa
do Zulkaus indelli archeologijos mokslq, apsiri
bosiu bUtent siuo laikotarpiu. 

Ankstyvuosius viduramzius Europoje galima pa
vadinti revoliucinitt permaintt metais. Siuo laiko
tarpiu is esmes keitesi europieCitt gyvenimas, bu
tent ankstyvaisiais viduramziais susiformavo tos 
gyvenimo formos, kurias- nors ir gerokai paki
tusias- visuomene iSlaike iki sitt dientt. Taigi ban-
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dant apibiidinti X-XIII a. negalima tylom apeiti toki-q proces-q 
kaip valstybi-q kiirimasis, ypac Vidurio ir Ryt-q Europos regio
ne, miest-q formavimosi procesai. Sie am.Ziai dainai vadinami ir 
kryziaus karqlaikotarpiu, moderniai dar tvardijami europeiza
cijos procesu. Vid uriniq amZiq aktualijos buvo nesvetimos ir vie
naip ar kitaip paliete ir Baltijos regionct, kuriam daugiausia de
mesio skyre archeologas Vladas Zulkus. 

Apzvelgiant stlaikotarpt tyrinejanci-q archeologq darbus daznai 
susidaro tspiidis, kad ankstyvieji viduramziai niekuo nesiskyre 
nuo kitq laikotarpiq. Lietuvos archeologq darbuose iki sios die
nos dominuoja atskir-q piliakalniq, kapinynq medziagos aprasy
mas. Demesio koncentravimas t vadinamctj'l "centimetrin~" ar
cheologijct nuosalyje palieka svarbiausius istorinius procesus ir 
daznai tampa tct pattlaikotarpt tyrinejanCiq istorikq ir archeolo
g-q nesusikalbejimo priezastimi. 

Apie siaurct archeologq poziiirt t tyrinejamct objektct galima ra
syti labai daug, taciau tokia charakteristika netinka kalbant apie 
Vladct Zulkq, kuris sia prasme labai skiriasi nuo daugelio savo 
kolegq. Novatoriskiausiais autoriaus darbais, be jokios abejo
nes, reiketq laikyti jo publikacijas, skirtas protomiestams Balti
jos regione1

. Tai pirmasis autorius, pradej~s kalbeti apie anksty
vuosius miestus Baltijos regione ir tuo isprovokav~s lig siol te
besit~siancict istorikq ir archeologq diskusijq. Taigi autoriq gali
ma laikyti miest-q archeologijos pradininku Lietuvoje. 

Vlado Zulkaus ankstyv-qjq miestq tyrinejimai puikiai charakte
rizuoja autoriaus darbq visumct. Skirtingai nuo kit-q kolegq ar
cheologq, autorius nevengia ,,ltsti t istorik-q darzct", kctliudija jo 
publikacijos, skirtos migraciniams procesams Zemaitijoje2

, Va
karq Lietuvos zemes ribqlokalizavimui3, pagaliau jo monogra
fines studijos apie kursius, Palangq ir t. t:4. Autoriaus tyrinejimq 



dalyk:int pohiidi rodo ir remimasis gausiais istoriniais saltiniais. 
Poziiirio i tiriamctH objektct platumu autorius lygintinas su to
kiais pokarines Lietuvos archeologijos grandais kaip R. Volkai
te-Kulikauskiene ar A. Tautavicius. 

Po Antrojo pasaulinio karo pradejusiame veikti PaminkltJ: res
tauravimo ir projektavimo institute, kurio Klaipedos padalinyje 
dirbo ir Vladas Zulkus, buvo nemaza archeologll:t taciau dauge-
4 ill biiil.J: galima pavadinti archeologais praktikais, daug kasi
nejusiais, taciau savo tyrinejimtJ: net ir nebandziusiais apiben
drinti mokslinemis publikacijomis. Ilgus metus Jubiliatas, tyri
nej~s Klaipedq, buvo maloni isimtis. Tyrinedamas Klaipedos 
miestqB, o ypac VokiecitJ: ordino piliaviet~, autorius labai anksti 
susidiire su "savos" ar "svetimos" istorijos problema. Priminsi
me, kad XX a. 8-ajame desimtmetyje Lietuvoje dominavo aiskus 
"savos" - lietuviskos - istorijos atskyrimas nuo svetimos. So
vietmeCiu dirb~ istorikai vadovavosi dar A . Sapokos XX a . 
4-ajame desimtmetyje suformuluotais u2daviniais istorijos tyre
jams, o butent: 11Surasti lietuvius Lietuvos istorijoje". Tuometi
neje Lietuvoje ir konkreciai Klaipedoje netriiko zmonil.J:t kurie 
kategoriskai pasisake pries VokiecitJ: ordino pilies liekantJ: tyri
nejimus, laikydami tokius darbus vos ne nusikaltimu lietuvitJ: 
tautai ir Sovieil.J: Sqjungai. Biitent Vlado Zulkaus vykdyttJ: Klai
pedos piliavietes tyrinejimtJ: metu buvo rastas "gelezinis" - ziii
rint tiek is tautinitJ:, tiek iS marksistinitJ: pozicijtJ: - argumentas: 
"Zinoma, pilis priklause VokiecitJ: ordinui, taciau jet statydami 
prakaitq liejo lietuvitJ: (zemaicitJ:) valstieCiai". Siandien tokie ar
gumentai skamba kurioziSkai, taciau tik tokiu biidu buvo gali
ma pradeti keisti poziiiri t istorin~ praeiti ir istorijos sampratq. 
Vladas Zulkus prisidejo konkreciais darbais, kad Lietuvoje tsi
galettJ: modernesni istorijos vertinimai - ne ignoruojantys sveti
mq istorijq, o integruojantys jq i bendrq Klaipedos regiono isto
rijos sampratq. 
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Vertinant Vlado Zulkaus 60-ties met1.1: gyvenimo, o kartu ir 30-
ties met1.1: mokslines veiklos keliq, negalima nepamineti dar vie
nos srities, kurioje jis buvo pirmeivis. Vlado Zulkaus pastang1.1: 
paskutiniais desimtmeCiais deka Lietuvoje, o konkreciai Klaipe
doje, atsirado povandenines archeologijos specialis.ll.l. Tyrimai, 
atlikti Baltijos jfuoje, Plateli1.1: ezere, rodo toki1.1: tyrillejiml.l per
spektyvumq 6. 

Vlado Zulkaus mokslinil.l darb1.1: sqrasas tikrai :ispudingas: ke
lios monografijos, beveik 100 mokslilril.l straipsni1.1:, parasyt1.1: tvai
riausiomis archeologijos temomis7

. Zinant autoriaus darbstumq, 
sis darb1.1: sqrasas tikrai nera baigtinis. 60 mell.l archeologui, kaip 
ir istorikui, - pats brandos am:Zius. Tikimes, kad autoriaus nu
veiktl.l darb1.1: sqrasas artejant kitam jubiliejui bus dar ilgesnis, 
taciau jau dabar aisku: Vladas Zulkus - vienas ryskiausil.l XX
XXI a. sandfuos Baltijos regiono, Lietuvos, Zemaitijos ir Klaipe
dos archeologllt Klaipedos regiono jaunosios kartos archeolog1.1: 
rengimo pradininkas. 
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