LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS PAVELDAS

LIETUVOS ARCHEOLOGIJOS PAVELDAS
LITHUANIAN ARCHAEOLOGICAL HERITAGE

Lietuva yra palyginti vėlai žmonių apgyventas kraštas. Pasitraukus ledynams ir atšilus klimatui pirmieji žmonės jos teritoriją pasiekė maždaug prieš 12 tūkst. metų. Kalvotas ir miškingas reljefas skatino juos kurtis prie vandens telkinių – upių ir ežerų pakrantėse, čia gyvenimas buvo neskubus ir
sėslus. Iš akmens (X–III tūkstm. iki Kr.) ir bronzos (II tūkstm.–500 m. iki Kr.) laikotarpių yra išlikę
senųjų gyvenviečių vietų. Kraštas buvo nuošaliau nuo Europą ne kartą drebinusių tautų kraustymosi
bangų, tad lietuviai šiandien laikomi viena seniausių indoeuropiečių tautų. Geležies amžiaus (500 m.
iki Kr.–XII a.) antrojoje pusėje (VI–XII a.) pagal archeologinę medžiagą yra išskiriama baltų genčių,
žinomų iš vėlesnių istorijos šaltinių, kultūra. Per prabėgusius tūkstantmečius Lietuvos teritorijoje
gyvenę žmonės paliko daug ir įvairių archeologijos paveldo objektų: senųjų gyvenviečių, laidojimo
paminklų, gynybinių, gamybos, kulto ir kitokių vietų – šiandien tokių objektų valstybė saugo daugiau kaip 2000, tarp jų ne vienas yra savitas, išskiriantis Lietuvą iš kitų kraštų.
Pirmiausia paminėtina gausybė (jų žinoma arti tūkstančio) piliakalnių, tankiu tinklu padengusių
kraštą. Jų gausą lėmė savita gyvensena I tūkstm. iki Kr. bei I tūkstm. pradžioje ir nuolatiniai karai
su kaimynais XIII–XIV a. Piliakalniai įrengti kalvų viršūnėse (Ginučiai, Medvėgalis, Sokiškiai) arba
krantų kyšuliuose (Narkūnai, Seredžius, Šeimyniškėliai), vaizdingose vietovėse, juose yra palyginti
nedidelės aikštelės, kurias juosia iš žemių suformuoti gynybiniai įtvirtinimai: pylimai (Senoji Įpiltis),
grioviai (Senieji Trakai), terasos (Bilionys). Šalia tokių piliakalnių paprastai būdavo senosios gyvenvietės, kiek atokiau – laidojimo, gamybos ir kulto vietos. Piliakalniuose stovėjusių įvairaus dydžio
medinių pilaičių iki mūsų dienų neišliko, tačiau žmonių atmintis išlaikė daug įvairių pasakojimų,
legendų apie piliakalnius. Jie tapo neatskiriama Lietuvos kultūrinio kraštovaizdžio dalimi, tad ne
veltui vienas garsiausių Lietuvoje piliakalnių – Kernavės kompleksas – yra įrašytas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.

Pupynių senkapis, Telšių r.
Burial mound near Pupynės, Telšiai District

I tūkstm. dalyje Lietuvos buvo paplitęs paprotys mirusiajam pilti pilkapį – daugiausia iš smėlio sukastą 6–15 m skersmens ir iki 3 m aukščio kauburį, kuriame arba po juo buvo laidojami žmonės (Drabužninkai, Minčia, Raginėnai). Tokių pilkapynų daugiausia išliko Rytų Lietuvoje, čia jų vienoje vietoje
esama iki 600 (Kretuonys, Gedžiūnėliai). Juose laidoti nedeginti ir sudeginti mirusieji su įvairiomis
įkapėmis: darbo įrankiais, ginklais, papuošalais. Kai kurių lietuvių genčių paprotys šalia žmogaus
laidoti žirgą II tūkstm. pradžioje Rytų Lietuvoje pakito – sudegintam žirgui buvo supilamas atskiras
pilkapis (Salakas, Skubėtai). Žirgas senovės lietuvių gyvenime užėmė išskirtinę vietą, o raitoji kariuomenė buvo svarbi jėga viduramžių Lietuvoje.

Stabulankių akmuo su dubeniu, Utenos r.
A stone with bowl-shaped hollow in Stabulankiai, Utena District
Karnizinis koklis iš Vilniaus žemutinės pilies, XVI a.
Saugomas Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys” fonduose. Nuotr. V. Abramausko
Cornice tile from Vilnius Lower Castle, 16th century.
The Castle Research Centre “Lietuvos Pilys”. Photo by V. Abramauskas
KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTAS

Dar viena savita ir labai marga Lietuvos archeologijos paveldo grupė – su senaisiais tikėjimais
susijusios vietos: alkai (Erkšva, Pabiržulis), šventais laikomi miškai (Daubariai, Romainiai), medžiai (Alkūnai, Girninkai), vandenys (Ažuožeriai, Girutiškė), pelkės (Gudėniškės, Švendubrė),
daubos (Brizgiai, Škilietai), laukai (Kulautuva, Velžys), padavimais apipinti kalnai (Kaušai, Visdievai), žmogaus rankų apdoroti (Stabulankiai, Šilalė) ir natūralūs (Dvaronys, Šeimatis) akmenys.
Šių objektų yra tūkstančiai, tačiau šiandien tik nedidelę jų dalį galima priskirti priešistoriniams
kulto objektams, tai patvirtinant archeologijos duomenimis. Jų gausą lėmė tai, kad Lietuvoje tik
XIV a. pabaigoje buvo įvesta krikščionybė, dėl to Lietuva laikoma bene paskutiniu pagonišku Europos kraštu. Tokias vietas ilgai buvus įrodo XV–XVI a. ir net XVII a. pirmosios pusės Lietuvos
kaimo laidojimo vietų – senkapių – tyrimai. Paprastai nedidelėse smėlėtose kalvelėse įrengtose
kapinėse, kuriose neretai laidota iki pat XX a., aptinkami kapai su gausiomis XV–XVI a. įkapėmis: darbo įrankiais (kirviais, peiliais, ylomis, verpstukais), ginklais (ietigaliais, net kalavijais),
papuošalais (segėmis, apyrankėmis, žiedais), kitokiais daiktais (moliniais puodais, monetomis)
(Ažugiriai, Bečiai).

Tiriant istorinio laikotarpio archeologijos paveldą Lietuvoje palyginti plačiai ir sistemingai yra tirtos
senųjų miestų (Vilnius, Kaunas, Klaipėda) vietos. Kadangi mūriniai statiniai juose masiškiau pradėti
statyti tik XVI a., mažesniuose miesteliuose – net XIX a., o apie miestus iki XVII a. vidurio esama mažai rašytinių šaltinių duomenų, labai įvairi archeologinių tyrimų medžiaga yra itin vertinga senųjų
Lietuvos miestų pažinimui, ji padeda atsekti jų kūrimosi istoriją. Paminėtini įvairių dydžių ir formų
kokliai, kurių gausiai randama ir kuriuos neretai galima vertinti kaip savotiškus meno paminklus.
Didžiausia jų kolekcija yra sukaupta jau porą dešimtmečių tiriant Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos vietą Vilniuje. Lietuvos kaimo vietovėms būdingas gana tankus dvarų ir dvarelių tinklas,
platesni archeologiniai jų tyrimai dar tik pradedami.

Lietuvoje kaip archeologijos paveldas yra saugomas ir tiriamas žemėje glūdintis visų laikotarpių palikimas, apie kurį daugiausia sužinoti galima atliekant archeologinius kasinėjimus – nesvarbu, ar tai
būtų mezolito laikotarpio stovyklavietė, ar sovietiniu laikotarpiu nužudytų kovotojų dėl Lietuvos laisvės kapai. Visa tai yra Europos archeologinio paveldo dalis.
Teksto autorius Dr. Gintautas Zabiela
Fotografas Sigitas Gaudėža

LITHUANIAN ARCHAEOLOGICAL HERITAGE

Lithuania is a land that was inhabited relatively late. The first humans reached this territory around
12,000 years ago, after the glacial ice receded and the climate started getting warmer. The terrain,
which was covered in wooded hills, led them to settle close to bodies of water, on the banks of rivers and lakes, places which were conducive for a settled, slow pace of life. In Lithuania, there are
sites of settlements from the Stone Age (10,000–3,000 B.C.) and the Bronze Age (500 B.C. – 200 A.D.).
The waves of migration that swept across Europe more than once did not reach Lithuania. On these
grounds, Lithuanians came to be considered as one of the oldest Indo-European peoples. The archaeological finds from the second half (600–1200) of the Iron Age (500 B.C. – 1200 A.D.) provide
evidence of the culture of the Baltic tribes, which are mentioned in later historical sources. Over these
millennia, the people who lived on the territory of Lithuania left behind rich and diverse archaeological heritage: ancient settlements, burial monuments, defensive and production sites, and places of
worship. Two thousand such sites are presently safeguarded by the state of Lithuania. Among them,
several groups of architectural heritage stand out as unique to Lithuania.
First of all, there are the plentiful hill forts, which cover, in a dense network, the entire territory of the
country. Such a density of hill forts was caused by the distinctive way of life in the 1st millennium B.C.
and the early 1st millennium A.D. and by the non-ending wars with neighbours over the course of
the 13th and 14th centuries. Such hill forts either exploit natural hills (Ginučiai, Medvėgalis, and
Sokiškiai) or are built on scenic locations on capes (Narkūnai, Seredžius, and Šeimyniškėliai). Lithuanian hill forts are characterized by a relatively small levelled summit encircled by defensive earthwork
fortifications: ramparts (Senoji Įpiltis), external ditches (Senieji Trakai), or terraces (Bilionys). The ancient settlements were usually located next to the hill forts, while the burial, production and religious
sites were further away. No wooden castles, which used to stand on these hill forts, have survived to
the present day, but the memory of them survives in tales and legends about the hill forts. The hill
forts are a natural part of the Lithuanian cultural landscape, and it is for a good reason that Kernavė,
one of the most famous complexes of hill forts, has been listed as UNESCO World heritage site.

Christianity, which has led many scholars to consider Lithuania the last pagan country in European.
The archaeological research of Lithuanian rural burial locations—ancient cemeteries of the 15th
and 16th centuries and even the first half of the 17th century—provides consistent illustration of
the existence of such sites throughout these centuries. Graves in cemeteries located on inconspicuous sandy hills and sometimes used up to the 20th century, are usually found to include plentiful
grave goods from the 15th–16th centuries: work tools (axes, knives, awls, and spindles), weapons
(arrowheads and swords), ornaments (brooches, necklaces, and rings), and other articles (clay pottery and coins) (Ažugiriai and Bečiai).
Extensive and systematic archaeological research has been carried out on the ancient towns of Vilnius, Kaunas and Klaipėda in Lithuania. The massive construction of masonry buildings did not start
in these towns before the 17th century. It started only in the 19th century in smaller towns. Information from written sources prior to the mid 18th century is scarce and the evidence provided
by archaeological excavations contributes significantly to the body of the knowledge about ancient
Lithuanian towns, retracing the process of their development. Among the finds, fireplace tiles of
various shapes and sizes are especially interesting and often appear to also be art monuments of
sorts. The richest collection of such fireplace tiles has been accumulated during the two decades of
research work at the site of the former Lithuanian ducal palace in Vilnius. Rural Lithuanian is covered
by a dense network of small and large estates, and wider archaeological investigation on these has
just started.
The legacy from all periods that is hidden under the earth - whether a settlement from the Mesolithic period or graves of freedom fighters killed during the Soviet years - is safeguarded and researched
in Lithuania as archaeological heritage of which we learn more by way of archaeological diggings. It
represents part of European archaeological heritage.
Written by Dr. Gintautas Zabiela
Photos Sigitas Gaudėža

In the 1st millennium A.D., a custom existed in part of Lithuania to build for a deceased person a
burial mound, usually up to 3 metres high and having a diameter of 6–15 metres, wherein or under which human remains were buried ((Drabužninkai, Minčia, and Raginėna). Most of such burial
mounds survive in eastern Lithuania, where in some locations they number about 600 (Kretuonys
and Gedžiūnėliai). Such graves with non-cremated and cremated bodies of the deceased also included
work tools, weapons, and ornaments. The custom typical of some Lithuanian tribes of burying a horse
next to a man, evolved in the early 2nd millennium in eastern Lithuania into a custom to build a
separate burial mound for the cremated remains of the horse (Salakas and Skubėtai). In the life of
ancient Lithuanians, the horse was given a special place and mounted units represented an important
military force in medieval Lithuania.

Seredžiaus piliakalnis, Jurbarko r.
Seredžius Mound, Jurbarkas District

Another rather unique and diverse group of archaeological heritage are ancient religious sites: the
alkas (site of worship in Lithuanian, located at Alkunai and Girininkai), sacred woods (Daubariai and
Romainiai), sacred water features (Ažuožeriai and Girutiškė), bogs (Gudėniškės and Švendubrė),
hollows (Brizgiai and Škilietai), fields (Kulautuva and Velžys), hills surrounded by legends (Kaušai
and, Visdievai), and stones, both natural (Dvaronys and Šeimatis) and those worked by humans (Stabulankiai and Šilalė). Such objects number in the thousands, but only a small part of them can be
identified as objects of pre-historical religions on the basis of corroborating archaeological data. The
abundance of such sites can be explained by the late—14th century—conversion of Lithuania to

Gedžiūnėlių pilkapyno pilkapiai, Ignalinos r.
Barrows on the barrow site in Gedžiūnėliai , Ignalina District

