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K ITA IP A PIE A RCHEOLOGIJĄ

KELIAUTOJO LAIKU UŽRAŠAI

Aš labai anksti supratau, kad noriu būti arche
ologas. Kurį laiką, paveiktas daugybės perskaity
tų detektyvų, linkau prie tuo metu populiarios tar
dytojo (dabar, tai, matyt, vadintųsi policijos tyrėju) 
profesijos, bet paskui ryžtingai apsistojau ties arche
ologija. Viena vertus, pasirinkimas logiškas, nes ar
cheologija tik vienu žingsniu nutolusi nuo krimina
listikos – abi tiria praeities paslaptis. Antra, namie 
visada buvo daug istorinės literatūros, nes mano tė
tis domėjosi istorija ir pasakojimais apie būtas ir ne
būtas žemaičių pergales mūšiuose su kryžiuočiais ir 
tai žadino mano vaizduotę. O trečia, kalta ta pati ar
cheologinė sovietinių filmų romantika. Barzdomis 
apžėlę, gitaromis prie laužo brązginantys paslaptingi 
mokslininkai su geologais buvo tikrieji sovietmečio 
romantikai – tokie šiek tiek neįvykę hipiai. Pirmą fil
mą apie Indiana Jones’ą pamačiau žymiai vėliau, jau 
paauglystėje, viename iš kiaurą parą trukusių „vidia
ko“ seansų, bet ta archeologinė romantika, panašu, 
klestėjo abiejose geležinės uždangos pusėse. Vienas 
svarbus skirtumas: I. Jones’as turėjo pinigų keliauti 
po visą pasaulį ir teisę nešioti revolverį.

Kodėl archeologija yra (o gal buvo?) taip roman
tizuojama? Viena, ko gero, kaltas perdėtas dėmesys 
lauko ekspedicijoms, nes ne tiek daug profesijų su
teikia prabangą kelis mėnesius per metus dažniau
siai be šeimos praleisti vagonėliuose ar palapinėse, 
valgant bet ką, geriant kada nori ir dar būnant ap
suptam būrio jaunų studenčių/studentų susižavėji
mo pilnomis akimis. Žinoma, toks vaizdinys su ti
krove turi nedaug bendro, nes bet kuris archeologas 
kur kas daugiau laiko praleidžia prie rašomojo stalo, 
nei kasinėdamas lauke. Tačiau kita priežastis, ir čia 
jau mano teorija – archeologai, kaip ir astronautai, 
povandeninio pasaulio tyrinėtojai ir alpinistai, yra 
paskutiniai Žemės atradėjai. Pasibaigus didžiajai 

atradimų epochai, XX a. pradžioje pasiekus Šiau
rės ir Pietų ašigalius, o 6–7ame dešimtmetyje an
tropologams ir miško kirtėjams ištyrus paskutinius 
Amazonijos bei Papua Gvinėjos kampelius, pasau
lyje nebeliko neatrastų vietų. Nieko keisto, kad kaip 
tik tuo metu pagreitį įgauna „Star Trek“ ir „Žvaigž
džių karai“, kuriuose romantizuojami kosmoso at
radėjai, o Jacques’asYves’as Cousteau tampa televi
zijos žvaigžde. Taigi, kai viskas atrasta ant žemės, 
belieka kastis po žeme. Nes ten mūsų laukia dar la
bai daug paslapčių. 

Bet grįžkime į mano varganą sovietinę vaikystę. 
Draugas paskolina man legendinę serijos „Kultūrų 
pėdsakais“ išleistą K. V. Ceramo knygą „Kapai, die
vai ir mokslininkai“, ir archeologinė romantika užsu
ka man protą galutinai. Nes Heinricho Schliemanno 
Troja ar Howardo Carterio atrastas Tutanchamono 
kapas yra kur kas kiečiau nei mokslinė fantastika! 
Braudamiesi per pilnas pavojų džiungles, blausioje 
lempų šviesoje šifruodami hieroglifus, persekiojami 
mirusius saugančių prakeikimų ir uždnuodytų indė
nų strėlių, narsūs archeologai plečia mūsų žinojimo 
ribas ir gyvena velniškai įdomų gyvenimą – ko dar 
reikia Žirmūnų mikrorajone ir knygų pasaulyje bręs
tančiam berniukui? Ant sienos atsiranda iš vokiškos 
knygos perpieštas (pamenat tokį gerą metodą, kaip 
perpiešimas ant lango?) Maču Pikču piramidės griu
vėsių piešinys, ir gyvenimas įgyja aiškų tikslą.

Tačiau tikru Apvaizdos ženklu, turėjusiu nedvi
prasmiškai parodyti manąjį pašaukimą, tapo įvykis, 
nutikęs, kai man buvo kokie 10 ar 11 metų. Su tėvais 
eilinį kartą atostogavome pas močiutę Varniuose. Ji 
gyveno pačiame miestelio viduryje, sename medi
niame daugiabutyje. Savo nuolatiniam kiemo žaidi
mų draugui viską papasakojau apie archeologiją, ir 
nusprendėme, kad laikas šį amatą išbandyti patiems. 
Tad daug negalvoję tiesiog močiutės kieme, šalia me
dinių sandėliukų, pradėjome kasti duobę. Kaimynai 
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šiai mūsų idėjai kurį laiką netrukdė, ir padirbėję ko
kią valandą... radome dvi žalvarines sages! Jau vėliau 
sužinojau: jos – tradicinės baltiškos XII–XIII am
žiaus. Dabar suprantu – karjerą iš esmės pradėjau 
kaip juodasis archeologas, tačiau, tikiuosi, mano kal
tę išpirko tai, kad vėliau radinius atidaviau Vilniaus 
universiteto archeologams.

Vėliau, jau vyresnėse klasėse, prasidėjo tikrieji 
archeologiniai kasinėjimai. Dalyvaudamas garsio
jo Vilniaus jaunimo paminklosaugos klubo veiklo
je vieną vasarą kasinėjau Žemutinės pilies teritori
joje. Paskui dvi vasaras iš eilės, mokykloje lankyto 
kraštotyros būrelio vadovui suorganizavus,  atli
kau dvi vasaros praktikas Kernavėje. Štai čia, dirb
damas su tikrais „suaugusiais“, praktiką atliekan
čiais archeologijos studentais, iš arti galėjau patirti 
tą nepakartojamą archeologo pažinimo džiaugsmą, 
taip pat stebėti nematomą, romantišką archeologų 
gyvenimo pusę, panašią į tam tikrą Rytų europietiš
ką „seksas, alkoholis ir rokenrolas“ variantą. Gyve
nimas statybininkų vagonėliuose, ilgi vakarai prie 
laužo, neįtikėtini Pajautos slėnio radiniai, nuo neš
tuvų atsiradusios pūslės ant delnų, ir visai tai brėkš
tančio Atgimimo fone – rodės, tai yra galutinis mano 
archeologinės karjeros pažadas. 

Tačiau taip atsitiko, kad paskutiniais mokyklos 
metais konkurenciją archeologijai rimtai ėmė kelti 
kitos dvi giminiškos alternatyvos – istorija ir antro
pologija (tuo metu vis dar nedrąsiai vadinta etnogra
fija). Mano užmojus stoti studijuoti etnografiją Le
ningrado (Sankt Peterburgo) universitete nubraukė 
geopolitika (paskelbta Lietuvos nepriklausomybė), o 
į Vilniaus universitetą atvedė jau ne Kernavės pri
siminimai, o Alfredo Bumblausko jaunųjų istorikų 
būrelis, kurį lankiau paskutiniais mokyklos metais. 
1990 metais įstojau į VU istorijos studijas ir pasirin
kau istoriją su medievistikos specializacija. Tačiau 
pirmaisiais studijų metais, kai reikėdavo rinktis va
saros praktikas, ir toliau noriai vykau į archeologi
nius tyrimus, ir tai buvo proga dar kartą padirbėti 
Kernavėje, o paskui ir Marvelėje, Kaune. 

Reikia pripažinti, kad jau vaikystėje aiškiai prieš 
akis atsivėręs kelias į archeologo profesiją pačią pa
skutinę akimirką padarė staigų posūkį. Ateitis paro
dė – tai toli gražu nebuvo paskutinis posūkis mano 
karjeroje, vis labiau atitolinęs nuo profesionalaus is
toriko darbo. Tačiau archeologija ir toliau liko pir
mąja meile – tyra, beviltiškai romantiška ir todėl 
visada prisimenama su malonia nostalgija. Iki šiol 
negaliu ramiai praeiti pro kur nors mieste iškastą 
tranšėją, keliaudamas užsienyje, šeimą tampau po 
begalinius archeologijos muziejus, o kelionė į Maču 
Pikču ir toliau lieka didžiausia svajone. 

Manau, yra dar viena priežastis, kodėl archeolo
gija taip audrina vaizduotę, o romantiškus jaunuo
lius ragina rinktis šią jau gerokai apdulkėjusią pro
fesiją. Jau rašiau, kad archeologija liko viena iš final 
frontier – paskutinių paribio zonų, laukiančių at
radėjo. Tačiau ji leidžia bent iš dalies įgyvendinti ir 
dar vieną amžinąją žmonijos svajonę – keliones lai
ku, nes archeologams tenka labai retai pasitaikan
ti galimybė tiesiogiai prisiliesti prie praeities, prie 
sus tingusio laiko. 

Niekada nepamiršiu to jausmo, kai, darbuoda
miesi Pajautos slėnyje Kernavėje, toje Lietuvos Trojo
je, kur liko palaidota pirmoji Lietuvos sostinė, pirmą 
kartą atvėrėme puikiai išlikusias pamiršto miesto ga
tves, namus, kiemus, ir, sėdėdamas perkasoje, staiga 
suvokdavai,  jog esi galbūt pirmas žmogus, kuris po 
600 metų pertraukos pakėlė patvoryje pamestą pjau
tuvą ar tarp šiukšlių pasislėpusią dekoruotą kaulinę 
plokštelę. Vienu kastuvo ar mentelės grybštelėjimu 
atidengei laiko uždangą tarp tada ir dabar. O kiek 
linksmų ir kūrybingų istorijų sukurta, mėginant at
spėti įvairių radinių paskirtį ir juos tarpusavyje su
sieti logiškais ryšiais! Dar truputis vaizduotės, ir už 
daikto galėdavai matyti jį pagaminusius ar turėju
sius konkrečius žmones, įsivaizduoti, kaip jie atro
dė, ką tuo metu veikė... ir štai, tu jau keliauji laiku!

Su šiokiu tokiu nerimu galvoju apie ateitį, kai 
kiaurai žemę iš oro skenuos dronai, ir bejausmiai ro
botai, nemėgstantys alaus ir prie laužų negrojantys 
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gitaromis, nepavargstamai sijos gruntą, nepraleisda
mi net smulkiausių žmogaus veiklos pėdsakų. O ir 
juos iš savo patogių, gerai apšviestų, vegetariniu mais
tu aprūpintų biurų valdys švarūs ir gaiviai kvepiantys 

archeologai, kurių delnų nepuoš nuospaudos. Neži
nau, ar tokioje tikrovėje dar liks nors truputėlis pro
fesinės romantikos? Bet čia aš ir vėl susiruošiau į ke
lionę laiku, tik šį sykį ne į tą pusę...

Šarūnas RADVILAVIČIUS, 
Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas, 
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