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1.

Įvadas. Genties teritorija ir istorinė epocha.

Pav. 1. Vakarų baltų genties teritorijos vikingų epochoje.

Prūsijos kultūros atsiradimo laikais buvusi etnokultūrinė vienybė, kurią
mūsų eros pradžioje sudarė vakarų baltai, jau seniai išnyko.

Prūsai

(pastarasis etnonimas žinomas nuo IX a.) iki VI a. pradžios gyvenę
pietrytinėje Baltijos jūros pakrantėje, kur dabartinė Rusijos Kaliningrado
srities teritorija buvo Sambijos žemė (Zelenogradsko rajonas), žinoma iš
vėlesnių rašytinių šaltinių, ir Natangijos bei Varmijos žemių dalis
(Bagrationovsko rajonas) (pav. 1). Nuo Vyslos upės deltos, kur buvo
įsikūręs daugiatautis Truso prekybos punktas, su prūsų žeme ribojosi vakarų
slavų teritorijos dalis. Iš rytų driekėsi iš pažiūros milžiniška miško dykvietė,
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kuri buvo siena tarp prūsų, sūdinų, skalvių ir lamatų. Paskutinės dvi
nedidelės gentys gyveno Nemano žemupyje. Pietinių skalvijų senovės yra
žinomos Slavsko ir Nemano regionuose. Pietryčiuose su skalviais ribojosi
šiaurinė jotvingių genties arealo žemė. Į šiaurę nuo lamatų arealo (daugelis
jų senovės archeologijos neatskiria nuo skalvių) išsidėstęs kuršių kraštas,
besidriekiantis iki pat dabartinio Rygos miesto.
Mus dominančiai istorinei epochai (IX – XI a.) būdingas unikalus
istorinis reiškinys - „vikingų judėjimas“ - jūros plėšikų ir pirklių, savo kilme
tradiciškai siejamas su Skandinavijos pusiasaliu. Vienok, kaip rodo
naujausių archeologinių kasinėjimų rezultatai, vakarų baltų kariai teisėtai
galėjo vadintis „vikingais“. Jie anksti suprato prekybos gintaru naudą ir ėmė
kontroliuoti didžiąją Nemano prekybos kelio dalį, kuria gintaras buvo
gabenamas iš Sambijos telkinių į pietryčius, iki Senovės Rusios ir toliau, iki
Bizantijos ir Centrinės Azijos šalių. Ši knyga skirta vakarų baltų jūrų ir upių
vandenų užkariautojų istorijos rekonstrukcijai.
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2.1. Materialinė prūsų kultūra, kasyba ir prekyba gintaru - jų ūkio
pagrindas.
Prūsų kultūra, kurios formavimosi pradžia siekia pirmąją pusę - V m.e.
amžiaus vidurį, išskirtina tuo, kad Prūsijos visuomenėje aptinkama daugybė
ankstyviausios karinės organizacijos- kariaunos (draugovės) egzistavimo
požymių Baltijos šalyse. Atsiradusi hunų karų pabaigoje, daugiausia dėl
pasilikusių Gintaro krašte po mūšių su romėnų legionais veteranų, Prūsijos
kariauna kontroliavo gintaro prekybos kelią. Atsiranda taip vadinama
"palydos triada" - įvairių kultūrų ir etninių grupių atstovų buvimas, naujų
ritualų (pirmiausia - laidojimas su žirgu) formavimas ir savotiško
dekoratyvinio stiliaus vystymasis. Skirtingų dekoratyvinių stilių maišymas
leidžia daryti prielaidą, kad vikingų laikais prūsai neturėjo tik jiems būdingų
papuošalų. Tiek Sambijos vyrai, tiek moterys, rengėsi pagal bendrą Europos
tautų paprotį, ilgais vilnoniais ar lininiais marškiniais, perjuostais siauru
dirželiu. Pasagos formos sagės susegdavo apsiausto kampus ant kario peties.
Dėl švelnaus klimato, akivaizdu, nereikėjo šiltų žieminių drabužių.
VIII amžiaus pradžioje rytiniame Vyslos deltos pakraštyje atsirado
prekybos ir amatų gyvenvietė Trusas (pav. 2), apsupta prūsų kariaunos
pilkapiais, kas akivaizdžiai rodo, kad prūsų kariai kontroliavo vietinius
gintaro prekybos kelius. Truso gyvenvietės gyventojai daugiausia buvo
skandinavų kariai ir pirkliai, slavų amatininkai (pirmiausia - puodžiai) ir
prūsų kariai bei bendruomenės nariai. IX a. pabaigoje Trusą užpuolė
vikingai, kurie sugriovė įlankos pakrantėje esantį uostą ir sudegino
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prieplaukoje stovėjusius laivus su įvairiomis prekėmis. Vėliau Trusas
atsigavo ir egzistavo iki paskutinių vikingų amžiaus dienų. Šios gyvenvietės
gyventojų prekyba ėjo Baltijos jūra ir Vyslos upe. Tik įlankos, kuria ėjo
vietiniai prekybos keliai, pelkėjimas sukėlė Truso nuosmukį apie XII a.

Pav. 2. Truso gyvenvietės pakrantės, uosto teritorijos rekonstrukcija.

9

VIII–IX amžių sandūroje šiaurės rytų Prūsijos krašto pasienyje atsiranda
naujas prekybos ir amatų centras, greitai užtemdęs Trusą. Naujojo vikingų
ir pirklių centro pavadinimas - Kaupas (manoma, kad išvertus iš senosios
islandų kalbos - "Prekyba, mugė"). Kaupas buvo įsikūręs pietvakariniame
Kuršių nerijos gale, netoli nuo Brokisto sąsiaurio, jungusio įlanką su jūra (3
pav. ). Nuo pat Rusios įkūrimo didėja prekių srautas, einantis iš Rytų

Pav. 3. Mikroregiono aplink Kaupo vietovėje. Pilkapio teritorija pažymėta žalia spalva.
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Europos gilumos į Sambiją. Tarp jų svarbią vietą užėmė namų apyvokos
daiktai, įskaitant verpstukus, pagamintus iš Ovručo šiferio, kurie buvo
gaminami Kijevo apylinkėse. Šios prekės į prūsų žemę buvo pristatomos
Nemunu ir Kuršių mariomis, kurie buvo didžiojo maršruto "nuo varangiečių
iki graikų" dalis. Po sustojimo Kaupe, pirkliai tęsė kelionę per Brokisto
sąsiaurį, iki XII a. kirsdami Kuršių neriją į šiaurės rytus nuo dabartinio
Zelenogradsko, toliau plaukė atvira jūra į Gotlando salą ir toliau link
Švedijos pakrantės regiono Roslageno iki Melareno ežero su prekybiniu
uostu Birka. Piliakalniuose ir gruntiniuose kapuose, tyrinėjamuose Kaupo
miškingoje apyrubėje nuo 1865 m., karių palaikai randami su ginklais ir
kario apranga (įskaitant pasagines seges su žvaigždiniais galais), karių
žmonos - su moteriškais galvos apdangalais, dažniausiai - su vėžlio kiauto
segių pora, grandinėmis, sidabrinių karoliukų ir monetos formos
pakabučiais. IX a. pradžios moterų kompleksams būdingi Gotlando kilmės
papuošalų rinkiniai, įskaitant antkrūtinines grandines (4 pav., kairėje). Žirgų
žąslai, paprastai, randami moterų kompleksuose. Ant ledyninės kilmės
keimų aukštumos, kur išsidėsčiusi Kaupo miško vietovė buvo atidengtos
IX-XII amžių vakarų baltų pirklių ir amatininkų, gaminusių ir gabenusių
prekes Nemano keliu, kapavietės. Kaupo piliakalniuose palaidoti
skandinavų kariai buvo jų sargybiniai, jų piliakalniai iš trijų pusių (išskyrus
rytinę) apsupti prūsų ir kuršių gruntiniais kapais. Pastebimas faktas, kad
svarstyklių ir svorelių, be kurių tuo tolimu ir šlovingu laikotarpiu prekyba
buvo neįmanoma, randama tik dviejuose Skandinavijos piliakalniuose.
Matyt, skandinavų samdiniai viską, ko reikėjo gyvenimui, gaudavo iš prūsų
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pirklių ir amatininkų
kaip užmokestį už
tarnybą, todėl jiems
nereikėjo pinigų ir
vykti į turgų.
X

a.

viduryje

Hakonas,

Danijos

karaliaus

Haroldo

Mėlyndančio sūnus,
bandė
Kaupe

įsitvirtinti
ir

visoje

Sambijoje.
Neatmetama,

kad

danams tai pavyko,
bet neilgam. Danų
viduramžių istorikas
Saksas
taip

Gramatikas
aprašo

Pav. 4. Daiktai iš moterų palaidojimų Kaupo vietovėje.

danų

užpuolimus Sambijoje: „Hakonas, karaliaus Haraldo sūnus, pramintas
Haroldu Mėlyndančiu, užpuolė sembus. Pamatęs, kad atkaklus mūšis
įbaugino jo vyrus, jis liepė sudeginti į krantą ištrauktus laivus, kad
abejojantys negalėtų pabėgti. Danams mūšis buvo pergalingas. Danai
užvaldė Samlandą, vedė žuvusių prūsų žmonas ir gyveno kartu su (buvusiais
- K. V.) priešais" (Mühlen B., 1975, S. 1).
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Vietinės archeologijos duomenys puikiai iliustruoja skandinavų (iš
tikrųjų neatmetama - danų) buvimą Sambijoje ir, visų pirma, šiaurinėje jos
dalyje (skandinaviškų ritualų pėdsakai ir X a. vidurio - antros pusės prūsų ir
šiauriečių ginklų panašumas).
Tuo metu Kaupas buvo apjuostas tikru šventovių žiedu, per kurį
Sambijoje gyvenančios prūsų bendruomenės negalėjo prasiskverbti į
prekybininkų ir karinių laisvininkų teritoriją (analogas vėllyvąjai Zaporožės
sečei), pagal prūsų religinius reglamentus ir įstatymus eksteritorinę. Šie
įstatymai yra žinomi kaip "Videvučio įstatymai", kuriuos, pasak vietinės
legendos, paliko pirmasis Prūsijos kunigaikštis. Tikriausiai, būtent šį šventą
barjerą 997 m. balandžio 23 d. ir peržengė pirmasis Prūsijos misionierius
Vaitiekus-Adalbertas, Prahos vyskupas, skelbdamas Kristaus žodį Kaupe.
Ten jo laukė internacionalinė, tame tarpe - ir slavų auditoriją, kuri galėjo
suprasti misionieriaus kalbą. Jis buvo nubaustas, kankinį nužudė žynys
Sikas ir paaukojo prūsų dievams vos už pusė kilometro į vakarus nuo
prekyvietės centro. 1010 m. lenkijos karalius Boleslavas I Drąsusis,
keršydamas už misionieriaus mirtį, sunaikino Romovę centrinę prūsų
šventovę (dabar Grünwalde/Lipovka, Bagrationovsko rajonas). Vėliau
prūsai šventovę perkėlė gerokai toliau į rytus, į upės krantą.
Auxinne/Golubaja (liet. Auksinė), kur dabar yra Schlossberg/Bogačių
kaimas (Černiachovsko rajonas).
Netrukus, 1016 m. Danijos karalius Kanutas Didysis, siekdamas įtvirtinti
savo prekybininkų monopoliją visoje Baltijos jūroje, sudegino Kaupą, kurio
gyventojai konkuravo su danais prekyboje Baltijos šalyse. Danijos valdovas
išdėstė savo forpostus pajūryje. Šiuos stebėjimo postus saugojo karališkų
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kareivių grupės (greičiausiai - buvę vikingai), kurie griežtai stebėjo pirklių
duoklė mokėjimą Kanutui. Tuo pat metu į šiuos postus užsukdavo pakrantės
reisais plaukiantys laivai, gabenę prūsų ir kuršių prekes į tolimąją Daniją,
tarp kurių svarbią vietą užėmė gintaras ir kailiai. Šiuose uostuose jūreiviai
galėdavo pailsėti ir papildyti vandens bei maisto atsargas.
Dabartinės Kaliningrado srities teritorijoje archeologiniai tyrinėjimai
atskleidė keletą vietų, kuriose išliko skandinavų ir vakarų baltų karinės ir
prekybinės veiklos pėdsakų. Šie taškai išsidėstę vakarinėje Nemuno
prekybos kelio dalyje, vedusio iš Skandinavijos per Sambiją į Kijevo Rusią
(pav. 5). Be jokios abejonės, Šiaurės Sambija vikingams buvo paskutinis
bastionas krikščioniškoje Europoje. Lygiagrečiai su Vilhelmo Užkariautojo
Anglijos užgrobimu, kuris paprastai pripažįstamas kaip vikingų amžiaus
pabaiga, Prūsijoje ir toliau laidojami palaikai, būdingi pagoniams,
sudeginant valtį, su ginklais, rituališkai sulenktais po apdeginimo laidotuvių
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laužuose ir puoštais sidabru. Iš liepsnojančio Kaupo išsigelbėję meistrai
pasklido po netoliese esančius prūsų kaimus ir mažiausiai dvi kartos tęsė
pseudo-damasto ietigalių (inkrustuotų įvairiomis geležimis) gamybą, kurių
centrą puošė liepsnos ornamentas, būdingas tik Sambijai. ХI-XII a. kuršių
Kaupe daugėjo, tai liudija Mažojo Kaupo kapinyno radiniai. Yra žinoma,

5 pav. Vakarinė Nemuno prekybos kelio atkarpa.

kad prūsai vengė jūros stichijos ir nesikūrė jūros pakrantėje. Kuršiai,
atvirkščiai, apsigimę jūrininkai, todėl pirmiausia apsigyveno dabartiniame
Lietuvos pajūryje, o vėliau - Kuršių nerijoje ir Šiaurės Sambijoje.
2.2. Vikingų epochos prūsų istorijos rekonstrukcija.
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Europos istorijos mokslas ilgą laiką nesprendė prūsų gentinio arealo
klausimo. Pirmą kartą 11 "prūsų žemių" buvo paminėtos Petro Dusburgiečio
"Prūsijos žemės kronikoje", aprašant Ordino karinius veiksmus pietryčių
Baltijoje. (pav. 6).
Simonas Grunau 1526 m. "Prūsijos kronikoje" pateikia informaciją apie
prūsų žemės padalijimą į 12 dalių pagal legendinio valdovo Videvučio sūnų
skaičių. Kur vienas iš sūnų vardu Litfas, tariamai gavo Lietuvą, akivaizdžiai
nesusijusią su prūsais.
Pats prūsų žemės išsidėstymas jūros ir upių kelių sankirtoje,
neįkainojamo Baltijos lobio - gintaro telkinių - turėjimas, padarė ją
mėgstamu skandinavų pirklių ir karių prieglobsčiu. Daugelis VI – XI
amžiaus skandinavų ir prūsų kultūros bruožų stebina panašumu. Panašūs
Sambijos ir Skandinavijos socialinių struktūrų vystymosi būdai leidžia
kalbėti apie X amžiuje Gintaro pakrantėje susiformavusią vikingų kariauną,
kurios sudėtyje buvo gotai, prūsai ir net su vakarų slavai. Vienintelė sąlyga,
kuri užtikrino svetimtaučių buvimą Gintaro pakrantėje, buvo vykdyti
svarbiausią Videvučio įsakymą: "Visi kaimynai, kurie garbina mūsų dievus
ir neša jiems aukas, turi būti mūsų mylimi ir gerbiami" (Kulakovas V. I.,
1994, 150 p.) Šios internacionalios kariaunos užtikrino pirkliams saugumą
Nemano prekybos kelyje, kurio svarbiausia maršruto atkarpa ėjo per
Brokisto sąsiaurį ir per Kuršių marias iki Nemano žiočių.
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XII amžiuje Sambijos internacionalios kariaunos įtaka ir galia smarkiai
sumažėja. Daugiausia tai siejama su vikingų epochos nuosmukiu.
Palaipsniui iš prūsų kapų išnyksta arklių palaidojimai ir viršutiniuose kapų

Pav. 6. "Prūsų žemės" XIII a.
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sluoksniuose pastebimai mažėja (iki visiško išnykimo) ginklų palaidojimų.
Iki 1100 m. Sambijoje išnyko seniausi Europoje laidojimai laivuose paskutinis vikingų laidojimo ritualo atgarsis. Gausius namų apyvokos
daiktus ir ginklus Gintaro krašto kapuose keičia keramikos indai, žiesti ant
puodžiaus rato, ir kuklios asmeninio naudojimo detalės. "Vėlyvosios
pagonybės epochos" (t. y. priešordininio laiko) degintiniuose mirusiųjų
laidojimuose yra tik vienas aukštas, kuriame tarp laidotuvių laužo likučių
išsibarstę sukalkėjusių kaulų liekanos. XII amžiuje tarp prūsų palaipsniui
plinta palaikų guldymo šiaurės kryptimi apeigos, siejamos su krikščionybės,
kurios misija Prūsijoje prasidėjo 997 m., ritualinių tradicijų įtaka. Šv.
Vaitiekus-Adalbertas. Į paskutinę kelionę prūsus lydi bronzinės pasaginės
segės su aguoniniais galais (vok. "mohnköpfige"), vėliau, iki XIV amžiaus
- su ožių galvomis - šventais Dievo Perkūno palydovais. Ankstyvaisiais
ordino laikais tarp prūsų ir jotvingių vadų, tokios sagės, pagamintos iš
sidabro,

pasiekia

reikšmingus

dydžius

(pav.

7).

Moteriškiems

kompleksams, be sagių, būdingi stiklo karoliukai. XII-XIII amžiaus
palaikus lydėjo ietigaliai ir diržo rinkinio liekanos.
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Jei XII amžiaus pradžioje dvisluoksnių kapų su ginklais prūsų areale
neatsekama, tai tokių laidojimo kompleksų atsiranda aukštaičių areale (12
griautinių kapaviečių dabartiniame Kauno rajone, Lietuva). Šio laikmečio
prūsų daiktų sutinkama šiaurės vakarų Rusios miesto sluoksniuose ir pietų
Lenkijoje. Visa tai
patvirtina

hipotezę

apie prūsų kariaunos
pasitraukimą

iš

tėvynės dėl kokio
nors istorinio įvykio
ir (arba) socialinio
konflikto

(Kulakov

V.I., 1994, p. 154),
vykusio

Gintaro

krašte.
Pav. 7. Segė iš Skomenten/Skomacko lobio.

Pasitraukus

kariaunai prūsų bendruomenėje vėl randasi „šventosios karalystės“ (pasak
Dž. Frezerio) elementų, valdant žyniams, formuojama prūsų žemių
„konfederacija“ (V.T. Pašuto, 1955, p. 72-74), kurią vienija ne tik
etnokultūrinė bendruomenė, bet ir tos pačios kulto normos. Tikroji valdžia
prūsų visuomenėje pereina iš karių žyniams. Iki XIII amžiaus pradžios prūsų
arealas išsiplėtė iki kairiojo Nemano kranto rytuose ir iki vidurio Alnos (rus.
Lavos) vagos pietuose. Čia prūsai užmezgė tiesioginius karinius ryšius su
Mazovijos slavais. Iškilo klausimas dėl lenkų atsakomųjų veiksmų, galinčių
apsaugoti regioną nuo prūsų antpuolių, formos. Katalikiškosios Lenkijos
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kariniai žygiai į prūsų žemes įgavo pagonių krikštijimo pobūdį. 1222–1223
m. ji paskatino nedidelio masto lenkų feodalų kryžiaus žygius į vakarų baltų
žemes. Tai tik sustiprino konfrontaciją prie šiaurinės Mazovijos sienos, kuri
nesiliovė nuo 1216 m. Lenkijos feodalų padėtis tapo beveik beviltiška.
Prūsai buvo nepagaunami nesibaigiančiuose miškuose prie Mazovijos
sienų. Pagalba šiaurės-rytų pakraščio krikščionims netikėtai atkeliavo iš
pietų, iš Vengrijos teritorijos, kur kryžiuočiai buvo persikėlę iš Palestinos.
Kunigaikštis Konradas Mazovietis pakvietė Kryžiuočių ordiną dalyvauti
atremiant prūsų grėsmę, perleisdamas už tai 20 metų laikotarpiui savo
valdas.
Vikingų epochos pabaigoje prūsų pertvarkomas ūkis: pagrindinis
vaidmuo buvęs gintaro rinkimas, tranzitinė prekyba ir kariniai žygiai dabar
atitenka žemdirbystei. Šis pokytis sistemingai veda prūsų bendruomenę prie
griežto socialinių santykių ir nuosavybės teisių stabilizavimo. Tiesa,
kolektyvinio siuzereno vaidmenį atlieka ne jėga renkanti duoklę
kunigaikščių kariauna, bet grupė žynių-vaidilų, gaunančių aukas prūsų
dievams. Jau nuo XII a. prūsų archeologijos duomenys leidžia kalbėti apie
prūsų teritorinės-administracinės struktūros formavimąsi. Pagrindinė jos
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sudedamoji dalis buvo individuali šeima. Kelios šeimos, kurias sieja bendra
kilmė ir kurioms vadovauja vyresnysis ("vursheit") (8 pav.), apsigyveno
ūkyje ir turėjo paveldėtą žemę (prūsų "lauks" - "laukas"). Kelios tokios
sodybos suformavo valsčių (prūsiškai "Polka"), apimantį apvalią
gyvenvietę, kur periodiškai rinkdavosi tautos sueigos ir buvo galima bendrai
aukoti. Vadovavo "polke" vykdė išrinktas organas - Herrschaft/"valdovas",
kur aukščiausi buvo žyniai.Tarp šių sueigų valdžią „pulke“ vykdė išrinktas
organas - Herrschaft / „ponai“, kur žyniai buvo aukščiausi. "Pulko"
teritorijoje jie gyveno gerai
įtvirtintose

gyvenvietėse,

kuriose buvo dvi aikštelės, iš
kurių vienoje gyveno liaudies
atstovai, kitoje, kilus pavojui,
prieglobstį galėjo rasti netoliese
buvę

gyventojai

su

savo

galvijais. Paprastai už tokių
gyvenviečių
buvo

išorinio

atvira

priklausomų

pylimo

valstiečių,
nuo

"pono",

gyvenvietė. Galbūt tai buvo
vėlesnio prūsų kaimo prototipas
- "kaim", žinomas iš viduramžių
rašytinių šaltinių. Tuo pat metu

Pav. 8. Vyriausias žynys prieš aukojimą.

gyvenimas tęsėsi tradicinėse
prūsų rago gyvenvietėse, esančiose upių ir upelių pakrantėse ir įtvirtintomis
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vienu pylimu ir grioviu (Kulakovas V.I., 1994: p. 85, 86). Kiekviename
prūsų valsčiuje buvo statomi gyvenvietės įtvirtinimai, su spirale išdėstytais
pylimais. Remiantis rašytiniais šaltiniais, kilus karinei grėsmei, šios vietose
susirinkdavo prūsų bendruomeninė kariauna. Be to, kiekviename valsčiuje
buvo gyvenvietė su dviem aikštelėmis, kurios, tikriausiai, buvo valdžios
(valdovos) būstinė.
2.3. Senovės skalviai, jų vaidmuo Nemuno prekybos kelio veikloje.
Skalvių kaimynai - jotvingiai.
Jei prūsai gyveno Sambijos pusiasalyje - pietryčių Baltijos mikroregione,
kuris buvo tinkamiausias žmonėms gyventi, tai jų rytiniai kaimynai skalviai - buvo įsikūrę Panemunės žemumoje. Tuo pat metu ši vakarų baltų
gentis apgyvendino abu šios didžiulės senovėje upės krantus. Būtent
"didžiojo Nemano" vandenys, kurie priešistoriniais laikais siekė kelių
kilometrų kanalo plotį, į jūros pakrantę išmetė sakuotus nulūžusių medžių
kamienus, kurių sakai per amžius virto gintaru.
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Pradiniame Prūsijos archeologijos raidos
etape, kuris didžiulį impulsą gavo 1844 m.
Karaliaučiuje įsikūrus Prūsijos senovės
draugijai, Nemuno žemupys nesulaukė
Karaliaučiaus

mokslininkų

dėmesio.

Tačiau po to, kai 1891 m. balandžio 8 d.
Prūsijos senovės draugijos (Karaliaučius)
pirmininku buvo išrinktas kalbininkas ir
etnografas Adalbertas Becenbergeris (9
pav.),daug jėgų atidavęs prūsų rytinių
kaimynų tyrinėjimui, padėtis kuršių ir
skalvių archeologijoje pasikeitė į gerąją
pusę. Tai liudija Emilio Holako žemėlapis:
kol šis žemėlapis buvo išleistas, aplink
Pav. 9. Adalbertas Becenbergeris.

Memelį/Klaipėdą buvo ištirta nemažai I

m.e. tūkstantmečio griautinių kapaviečių. "Becenbergerio eroje" (taip XIX
a. pabaigoje - XX a. pradžioje pavadino Prūsijos archeologijos raidos etapą
žinomas Karaliaučiaus archeologas Heinrichas Kemke'as) buvo pradėti
kapinynų kasinėjimai Nemano žemupyje ir Klaipėdos krašte (įskaitant
Oberhofą/Aukštakiemį nuo 1886 m., Andulleną/Andulius nuo 1895 m. ir
kt.). Pirmą kartą su vietinių senienų radiniais (Schernen/Šernų griautinis
kapinynas) A. Becenbergeris susipažino jau 1883 m. Vieni pirmųjų
paskelbti radiniai buvo iš Weszeiten/Vešeai griautinio kapinyno.
Savo sudėtimi ir išvaizda ankstyvųjų viduramžių skalvių, taip pat ir
šiuolaikinių prūsų radiniai yra artimi tiek hunų laikotarpio Dunojaus radinių
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diapazonui, tiek pradinio etapo prūsų kultūros Sambijos radiniams.
Palaidojimų su peiliais paplitimas leidžia spėti vidivarių ir jų palikuonių V
amžiaus pabaigoje - VI amžiaus pradžioje judėjimo iš Sambijos į rytus
tendenciją, įvaldant prekybos kelią Nemunu, siekiant Aukštosios
Panemunės miškų plotus ir prasiveržiant į kailiais turtingą Rytų Europą.
Anksčiau, romėnų įtakos Nemano žemupyje pabaigoje, prekybos kelią
kontroliavo vietinė gimininės struktūros kariauna. Jų gynybinės tvirtovės
buvo pagiriuose, antrosios Nemuno antžeminės terasos pakraštyje,
užimančias reljefo dominuojančias aukštumas.
Linkūnų/Rževskojė kapinyno (kairiajame Nemuno krante, Slavsko
rajonas) radiniai atitinka daug vėlesnius skalvių istorijos laikotarpius. XI
amžiuje prūsų karių laidojimo kompleksai yra labai artimi sinchroniškiems
skalvių karių kompleksams pagal padargus (nors ir ne visada prabangius),
apeigų detales ir esant moterų palaidojimams. Ir ten, ir ten laužavietėse
aptinkama kremuotų palaikų sankaupų. Visa tai rodo Gintaro pakrantės ir
Nemuno žemupio gyventojų glaudžius ryšius, egzistavusius vikingų
amžiaus pabaigoje. Tiesa, žirgų laidojimo kompleksai apatinėje kapo
duobės dalyje, žinomi Sambijoje, skalviams nėra būdingi. Svarbiu senovės
skalvių etnografiniu požymiu buvo tradicija kremuotus gentainių palaikus
laidoti nedidelėse medinėse dėžutėse. Skalvių turtus lėmė daiktų skaičius
laidojimo inventoriuje. Vyrai viename palaidojime galėjo turėti kelis kardus
ir sages (10 pav.), kurie, be abejo, buvo tranzitinės prekybos operacijų
produktai (galbūt - pirklių karavanų duoklė), kurias skalvių kariai
kontroliavo Nemane. Pažymėtina tai, kad skalvių žemėje itin nedaug
Skandinavijos šalių importo ir, juo labiau, Šiaurės Europos papročių ženklų,
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būdingų vikingų epochai. Tai tiesiogiai rodo, kad X-XI a. skalviai ir jų
kaimynai į savo rankas
perėmė prekybą (ir,
aišku,

karines

operacijas)

Nemano

žemupyje, nenorėdami
dalintis

prekybos

gintaru pranašumais su
svetimtaučiais.
"spaudimo

į

Šio
rytus"

pradžią padėjo hunų
laikotarpio

germanų

kariuomenės likučiai,
kuriuos
Jordanas

istorikas
minėjo

vidivarių pavadinimu.
XIX

amžiaus

pabaigoje jie žengė iš
Vyslos žiočių į rytus ir

Pav. 10. Palaidojimo inventorius Li-25/1929 Linkūnų/Rževskojė
kapinyno radiniai.

per Sambiją atsidūrė Panemunėje. Ten jie pradėjo kontroliuoti prekybos
kelią į Rytų Europą, vėliau šią tendenciją perdavė skalviams, tarp kurių
atvykėliai asimiliavosi.
Šiaurės rytuose skalvių arealo dalis buvo įsikūrusi kalvotame
dešiniajame Nemuno krante, pietvakariuose, mažesnioji dalis - kairiame,
aukštąjame upės krante. Istoriškai susiklostė taip, kad dešiniajame upės
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krante yra skalvių kapinynai (išskyrus Prūsijos archeologijoje plačiai
žinomus Linkūnų/Rževskojė), o kairiojo kranto vingyje yra gyvenvietės.
Viena iš jų - Paskalviai - yra į vakarus nuo dabartinės Tilžės/Sovetsko ir
daro įspūdį savo žemės įtvirtinimais (pav. 11). Į pietus nuo šio kaimo yra
atviras apgyvendinimo plotas - gyvenvietė. O į vakarus nuo Paskalvių išlikę
pylimo, kadaise supusio kryžiuočių stovyklą, liekanos. Jų kariuomenė 1277
m., vadovaujama Prūsijos žemvaldžio Konrado Terbergo, šturmavo skalvių
Raganitos pilį, kuri vėliau gavo Paskalvių (t. y. "priklausanti skalviams")

Pav. 11. Paskalvių piliakalnis Skalvių pilies vietovė. I. M. Giese parengtas planas 1826 m.

vardą (Kulakov V.I., 2002, p. 264). Rytuose buvo įkurta ordino pilis
Ragainė (Ragnit), dabar - Nemano miestas. 1289 m. skalvių žemėje
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kryžiuočiai įkūrė Tilžės/Sovetsko tvirtovę - svarbų gyvybinį punktą prie
Kryžiuočių ordino ir lietuvių genčių sienos. Į rytus nuo šio punkto,
dešiniajame Nemano krante, yra didžiulis Rambyno kalnas. Pagal vietinę
legendą, čia buvo sutelktas religinis skalvių gyvenimas, ten buvo jų centrinė
šventovė su maldos akmeniu. Deja, XIX amžiaus pradžioje vokiečių
protestantų naujakuriai sunaikino šį akmenį, kaip kovos su vietinių
tradicinių kultų likučiais. Šiandien, Rambyno kalnas yra labai populiarus
tarp lietuvių istorinės etnografijos mėgėjų.
Archeologiniai duomenys rodo, kad daugybė tipologinių Mozūrijos
moterų aprangos detalių raidos linijų, susiformavusių VI-VII a., VII-VIII
amžių sandūroje buvo nutrūkusios ir tęsiamos, beje - be jokios aiškios
priežasties, prūsų aplinkoje Vyslos marių pakrantėje (Natangijos žemė),
skalvių Nemuno žemupyje ir toliau į šiaurę, kuršių aplinkoje. Prūsų
tautosakoje minimas didžiulis mūšis (Alle/Ława/Lava upės baseine),
kuriame prūsai sumušė mazonus (Mozūrijos ežeryno gyventojus) ir užgrobė
jų gyvenvietes. Pagrindinis šio mūšio epizodas - vadų dvikova - atvaizduota
garsiajame auksiniame "Strobėnų žiede". (рис. 12). Mozūrų papuošalai,
atitekę prūsams, vėliau buvo atkartojami Gintaro kranto juvelyrų. Kai kurie
iš Mozūrijos ežeryno
gyventojų
trofėjai

pagrobti
atiteko

skalviams

ir

kuršiams,

kurie,

matyt, kovojo prūsų
pusėje.

Pav. 12. Centrinė atvaizdo dalis ant "Strobėnų žiedo" .
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Etnografiniai pietryčių prūsų kaimynų - sudinų (sūduvių), užimančių
kalvotas lygumas, įsiterpiančias pelkėmis į rytus nuo dabartinės
Kaliningrado srities, bruožai mūsų eros I tūkstantmečio viduryje yra
akmeniniai-žeminiai pylimai virš mirusiųjų (13 pav.), lipdyti indai su
šiurkščiu išoriniu paviršiumi ir gnaibyti pirštais. Nuo VII iki XI a. rytinėje

Pav. 13. II amžiaus jotvingių piliakalnio planas ir pjūvis Kunterstraucho apyrubė (Kranto/Zelenogradsko
apylinkės).

Mozūrijos ežeryno dalyje ir toliau į rytus jų senovė dar nežinoma. XI–XII
amžiuje čia vėl pasirodo akmeniniai žemių piliakalniai, kurie jau dengia
mirusiųjų pelenus, atitinkantys sudinų (sūduvių) - jotvingių palikuonis. Iki
šiol nėra aiški šio etnonimo, turinčio arba etninę, arba socialinę reikšmę,
kilmė. Jotvingių arealas apima Rytų Mozūriją, pietvakarių Lietuvą
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(Suvalkiją) ir dalį dabartinio Gardino srities Baltarusijoje. Reikėtų atkreipti
dėmesį į atitinkamą jotvingių genčių arealo smėlingų dirvožemių paplitimą
Mozūrijos ežeryne. Jotvingių "gyvenvietės sala" Gusevo apylinkėse taip pat
užima mikroregioną su smėlingu dirvožemiu. Akivaizdu, kad smėlingas
dirvožemis atitiko jotvingių ūkininkavimo tradicijas. Karinis jotvingių
aktyvumas, XI-XII a. daugybę kartų siaubę Vakarų Rusijos ir Rytų Lenkijos
žemes grobikiškais tikslais, lėmė tai, kad Haličo-Volynės kunigaikščiai ne
kartą ėmėsi atsakomųjų žygių į jotvingių žemes ir iš dalies jas užvaldė.
Lenkų istorikas Motiejus Mechovietis praneša apie dalies jotvingių
perkėlimą į Šiaurės Vakarų Rusią, Didžiojo Naugardo rajone. Būtent ten
archeologai tyrinėja ypatingus palaidojimo statinius - žalnikus, kurie
konstruktyviai iškyla būtent į jotvingių ritualinėje tradicijoje. Neatmetamas
faktas, kad XII – XIII amžiuje rusų kunigaikščiai prievarta perkėlė dalį
jotvingių į Naugardą, kad susilpnintų jotvingių karinę-politinę grupuotę.
1283 m. Kryžiuočių ordino kariuomenė galutinai užkariavo buvusias
laisvas nuo svetimtaučių priespaudos jotvingių žemes. Jų kariuomenės
likučiai, vadovaujami kunigaikščio Skurdos, pasitraukė į Lietuvą. XIII –
XIV a. ordino valdžia, pasinaudodama prūsų ir jotvingių tarmių artumu, dalį
jotvingių perkelia į Sambiją, kad sustiprintų savo valdžią vietos
bendruomenėse. Iki XVII a. šiaurės vakarinė Sambijos dalis buvo vadinama
"Sūduvių kampas" (vok. Sudauer Ecke), o tai liudija apie jotvingių
persikėlimo į Gintaro pakrantę atmintį. Po Žalgirio mūšio (1410 m.), dalis
buvusių ordino pavaldume jotvingių žemių atitekoLietuvai (dabar Marijampolės rajonas ir kaimyninės žemės).
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2.4. Kuršiai: jūros platybių užkariautojai. Kontaktai ir akistata su
skandinavais.
Kaip ir prūsai, jų šiauriniai kaimynai kuršiai užėmė pietryčių Baltijos
pakrantės zoną. Tiesa, jei prūsai, rituališkai bijoję atviro vandens paviršiaus,
gyvenę ne arčiau kaip 1 km nuo jūros kranto, kuršiai savo gyvenvietes kūrė
tiesiog pakrantėje. Kuršiai, anksčiau užėmė dabartinės Latvijos ir Šiaurės
Vakarų Lietuvos pajūrio teritorijas, vikingų laikais pradeda skverbtis į
pietus ir pamažu užima Kuršių neriją. Vienas kuršių laidojimo apeigų
variantų - randami daugybės palaikų degėsiai kapo vietoje, dėl kurių šioje
vietoje susikaupė įvairių laidojimo inventoriaus dalių. Žinomos senovės
kuršių ritualinių apeigų detalės pastebėtos aštuoniuose Sambijos
kapinynuose tiesiog liudija apie kuršių buvimą šioje Prūsijos kultūros
citadelėje vikingų epochos pabaigoje. Tokių pat požymių randama ir kuršių
kapinynuose, esančiuose Kuršių nerijos šiaurės vakarinėje žemyno
pakrantėje (dabartinis Lietuvos Klaipėdos regionas). Tiesa, kol kas nėra
galutinai aiški šių apeigų genezė. Neatmetama tai, kad šios apeigos atsirado
Sambijoje prūsiškoje aplinkoje, o vėliau jas perėmė kuršiai, apsigyvenę
Kuršių nerijoje ir gyvenę ten šiaurės vakaruose. Klaipėdos archeologas
Vladas Žulkus jau įrodė, kad VIII-XI amžiuje kuršiai mirusiųjų deginimo
tradicijos paplito dėl kultinio skolinimosi iš Prūsijos kultūros nešėjų. Nuo to
laiko vis akivaizdesni tampa materialūs įrodymai apie kuršių įtaką Sembijos
prūsų gyventojams. Nuo X-ojo amžiaus pietų kuršių areale plinta
"kolektyvinis" mirusiųjų deginimų laidojimas iki 5 m ilgio kapo duobėse.
V. Žulkus mano, kad šie kapai yra šeimyniniai ir rodantys diferencijaciją
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"pagal profesiją" (kapuose buvo rasta kareivių palaikų). Manoma, kad šios
kuršių ir kai kurių skandinavų ritualų formos principas buvo tas, kad
deginama buvo ne kapo duobėje, tada "degėsiai kartu su laužo likučiais,
apdegusiais akmenimis ir įrankių fragmentaisbuvo išbarstomi žemės
paviršiuje" (Žulkus V., 2004, p. 160). Šis paprotys atsiranda ir Sambijos
kapinynuose. Matyt, kuršių kariai aktyviai dalyvavo prūsų kariaunos
veikloje. Taip pat ir kuršės susirasdavo sau vyrus prūsų aplinkoje.
Kuršių nerijos apgyvendinimo kuršiais problemos sprendimas yra
logiškas, atsižvelgiant į segių sulenktomis viršūnėmis (14 pav.) plitimą iš
Sambijos, jos atsiradimo prūsų juvelyrų dirbtuvėse, šiaurės rytų kryptimi, į
kuršių arealą. Kuršių papročiai ir šio varianto segės plito vienu metu XI

Pav. 14. Segė sulenktomis viršūnėmis palaidojime K36 kapinyne Mažasis Kaupas.
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amžiuje vienas kito link. Kadangi Stangenwalde kapinyne Kuršių nerijos
centrinėje dalyje randama šių papročių užuomazgų (į karstus su mirusiųjų
kūnais supilti laužo likučiai), tai šių papročių judėjimo kelias per neriją yra
aiškus ir nekelia abejonių. Šio papročio palaidojimuose Sambijos
kapinynuose visada būdavo randamos šarnyrinės sagės. Jos buvo viena iš
X–XI amžiaus prūsų ir kuršių materialinių kultūrų žymeklių, buvo liejamos
iš bronzos ir buvo supaprastintos Gotlando pasagos formos segių kopijos.
Šių segių paviršius neretai buvo padengtas sidabro arba cinko folija arba
užpildytas išlydytu alavu, imituojančiu sidabrą. Gabentų Kuršių mariomis
ir Baltijos jūra pirklių, keliavusių iš Kaupo išilgai Kuršių nerijos, šios segės
jau iki XI amžiaus pabaigos - XII amžiaus pradžios atsiranda kuršių
gyvenvietėse šioje nerijoje ir jos šiaurės vakarų gale. Beje, sidabro
papuošalų lobis rastas 1892 m. Garbiko apyrubėje ir galbūt susijęs su kuršių
piratų veikla prie Šiaurės Sambijos krantų, datuojamas būtent tuo metu. Dar
vienas materialus senovės kuršių rodiklis - plokštelinės ir juostos formos
apyrankės, kurios kuršių žemėje randamos X-XIII amžiaus moterų
palaidojimuose.
X-XI

amžių

sandūroje

kuršiai

pasirodo

Kuršių

nerijos

Korallenberge/Chvojnoe gyvenvietėje, aliuvinėje Rasytės (vok. Rossitten)
saloje. Apie 1016 m. čionykštė pirmojo horizonto gyvenvietė sunaikinama
gaisro (Kanuto Didžiojo danų kariuomenės puolimas) ir čia atsiranda
viršutinio, antrojo horizonto gyvenvietė. Šioje gyvenvietėje atsiranda ilgas
namas su pintomis iš vytelių, moliu drėbtomis sienomis, kur galimai
apsistodavo danų jūreiviai, kurie Kanuto Didžiojo paliepimu tapo Baltijos
šeimininkais. Danijos prekybiniai karavanai ėjo pakrančių maršrutu palei
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Kuršių neriją. Čia jie pasipildydavo maisto ir vandens atsargas ir
remontuodavosi knorus laivus.
Didelę reikšmę Baltijos tautoms turėjo kuršių juvelyrų dirbiniai. Tam
tikra prasme, kuršių žemė tapo vieno populiariausių tarp baltijos karių
kalavijo makšties antgalio, su paukščių poros piešiniu, gimtine. Pietryčių
Baltijos archeologijos tyrinėtojai neturi susidarę aiškios nuomonės apie šių
antgalių piešinių kilmę. Nuo IV-V m.e.a. buvo paplitęs vėlyvojo antikinio
ir bizantiškojo dekoratyvinio meno siužetas - pora simetriškai išsidėsčiusių
povų priešais nukryžiuotąjį, (Gralio) taurę arba palmę.
Jei X - XI amžiaus
pradžioje

Islandijos

medžioklinio
vaizdas

sakalo

buvo

priklausymo
ženklas

kario
kariaunai

(įskaitant

ant

kalavijo makšties antgalio 15 pav.) (Kulakov V.I.,
Markowets M.Yu., 2004, p.
182-184),

tai

Pav. 15. Prūsijos kariaunos emblema ant kalavijo makšties
antgalio apkausto iš kultūrinio Kl./ Kaupo kapinyno sluoksnio.

naujoji

amatininkų karta, žinodama, kad antgalis turi turėti plunksnuotojo atvaizdą,
šią problemą išsprendė savaip. Mūsų atveju pietryčių baltų meistrų kūrybai
pavyzdžiu tapo bizantiškas siužetas su dviem povais, vaizduojamas ne tik
mozaikose (baltai, žinoma, jų nematė), bet ir ant audinių, kurie, matyt,
keliavo Dvinos ir Nemuno maršrutais "nuo Varangiečių iki Graikų". Šis
bizantiškas importas natūraliai nusistovėjo minėtų upių žemupio tarpupyje,
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kur ir paplito antgaliai su paukščiais, randami kuršių karių kapuose,
išsibarstę (gyvenimo pabaigoje) visame genties areale.
Kuršių krašte atsirado ir jų pačių specifinės formos kalavijai. Kuršių
J.P.T I tipo kalavijų rankenų detalių (skersinių ir smaigalių) radinių
pasiskirstymas Baltijos ir Rytų Europoje (pav. 16) leidžia daryti išvadą, kad
kalavijai su bronzinėmis detalėmis, pagaminti Kuršo apylinkėse, Nemunu
patekdavo į Vidurio Padnieprę, t.y. - keliavo "nuo varangiečių iki graikų"
keliu. Nemuno gintaro kelią XI a. kontroliavo kuršių ir skalvių kariai.
Atsižvelgiant į ritualinio, vėliau - reprezentatyvaus (šiuolaikine prasme apeiginio) kuršių kalavijų su bronzinėmis detalėmis faktą, galima pamėginti
atkurti tokias plačias šio ginklo formos paplitimo Rytų Europoje priežastis.
Kadangi vikingų epochoje kardas kaip dovana buvo svarbiausias tarpusavio
santykių visuomenėje aspektas (Jackson T., 2009, p. 264), tai J.P. T I kardus
(bent jau dalį jų) kariams, saugojusiems karavanus maršrutu Nemunas –
Dniepras, galėjo perduoti kuršių kariaunos vadai, kontroliavę šias

34

prekybinias kelio trasas. Taigi logiškai paaiškinamas lyginamasis J.P. T I
tipo kalavijų, aptinkamų neaprėpiamose Senovės Rusios platybėse,
daugiausia prekybos keliuose, jungiančiuose šiaurę ir pietus, dizaino
vienodumas. Per gana trumpą laiką (XII – XIII a.) senovės Europoje reta
šalto ginklo forma - kultiniai kardai - iš unikalaus savo forma daikto virto

Pav. 16. Kuršių J.P. T I tipo kalavijų rankenų detalių radinių pasiskirstymas Baltijos ir
Rytų Europoje J.P.T I.

plačiai tiražuojamu praktiškai vien iškilmingu ginklu.
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Iki XI amžiaus kuršių kariauna nuėjo sunkų formavimosi ir vystymosi
kelią. Remiantis viduramžių kronikininko Rimperto tekstu, 852–853 m.
kuršiai mokėjo duoklę švedams (tai primena "valstybinę sąjungą"). Tuo
pačiu metu kuršiai taip pat turėjo tam tikrą socialinę struktūrą (lot. regnum)
su penkiais "miestais" (lot. urbs). Tarp jų paminėti Seeborgas (archeologų
tradiciškai lyginamas su gyvenviete prie Gruobinios, sprendžiant iš
konteksto - su Skabaržos piliakalniu) ir Apuolė (Apulia). Abu šie „miestai“
buvo nuolat šturmuojami, o pastarąjį švedai šturmavo su didele įtampa. Tai,
kad paskutinės Apuolės "miesto" atakos iniciatoriai buvo švedų pirkliai,
rodo, kad švedų antpuolio kuršių žemėje tikslas buvo ne tik noras gauti
duoklę, bet ir prekybinė konkurencija. Archeologiniai IX a. vid. Apuolės,
tapatinamos su Rimperto "miestu" Apulia, piliakalnio šturmo pėdsakai
aptinkami atliekant kasinėjimus, žemesnėse piliakalnio kultūrinio sluoksnio
vietose randama strėlių ir iečių antgalių, siejamomis su IX – X a. švedų
senienomis (Nerman B., 2009, S. 53).
Griežti svetimtaučių, neaukojančių vietiniams dievams (kaip nurodyta
"Septyniolikoje Videvučio įsakymuose"), veiklos apribojimai vakarų baltų
areale neprisidėjo prie prekybos ir amatų gyvenviečių formavimosi, kurios
Kuršių žemėje paliko galingus kultūrinius sluoksnius. Už istoriškai
susiformavusių skandinaviškų anklavų, tokių kaip Gruobinia ir Kaupas,
Šiaurės Europos "importai" IX – X a. vakarų baltų aplinkoje yra labai reti
(Bliujienė A., 2008, 1 pav.). Šis IX-X a. pietryčių Baltijos bruožas lėmė tai,
kad XI a. vietiniai pirkliai Nemano ir Dauguvos prekybos keliais aktyviai
plukdė prekes, vietinių amatininkų gaminius, pagamintus pagal vietinius ar
skandinaviškus pavyzdžius (Kulakov V.I., 2012, 108 p.). Kuršiai buvo
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patyrę jūreiviai ir vikingų epochos pabaigoje buvo Baltijos jūros siaubas.
Rašytiniai šaltiniai, visų pirma - "Kniutlingų saga" (parašyta apie 1260 m.,
pasakoja apie Danijos valdovus nuo 950 iki 1187 m.), aiškiai liudija apie
pakibusią virš Šiaurės Sambijos grėsmę dėl kuršių piratų jūrų išpuolių. Visų
pirma Sambijos pirklys Vidgautas (Vidgautras, sprendžiant iš vardo - kilęs
iš skandinavų) plaukiojęs prekybos reikalais Baltijos jūra, vieną vasarą,
gelbėdamasis nuo kuršių piratų, buvo priverstas savo laivą pasukti nuo
kuršių pakrantės link Danijos, į Hedebio uostą, pas karalių Knutą Lavardą
(Mühlen B., 1975, S. 2). Pelnęs Danijos valdovo palankumą, Vidgautas
atliko vestuvių "diplomatinę" misiją Naugarde, piršdamas kunigaikščio
Mstislavo

Vladimirovičiaus

Ingeborgo

dukrą

Knutui

Lavardui

(Androshchuk, 2002, P. 122) .
2.5. Prekybiniai uostai Nemano maršruto pradžioje.
Šiuolaikinė

Kaliningrado

archeologija

identifikuoja

pagrindinius

skandinavų ir vakarų baltų prekybos ir karinės veiklos įrodymų radimo
taškus vakariniame Baltijos pakraštyje. Nurodytos įrodymų radimo vietos
yra tokios:
1. Gruntinis kapinynas-1 Klincovka/Wickiau (liet. Vikuva) (Irzekapinio
kapinynas). Įsikūręs prie šiaurinės Sambijos pakrantės, 0,3 km į šiaurę nuo
Klincovkos gyvenvietės (Zelenogradsko rajonas, Kaliningrado sritis).
1977–1986 m. kasinėjimų metu buvo aptikti 163 V – XII amžiaus pradžios
palaidojimai. Dauguma jų turi prūsų kultūrai būdingų ritualų požymių
("laikinos" urnos, žirgo oda antroje kapo pakopoje). Tačiau 9
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palaidojimuose buvo aptikta deginimas laivuose, atliktas šone. Šis
Irzekapinio palaidojimo paprotys atitinka jo prūsiškąjį pavadinimą, išverstą
į lietuvių kalbą kaip "Irkluotojų kapai". Kaip taisyklė, X a. pabaigos - XI a.
pradžios minėtuose palaidojimuose aptinkami skandinaviškos kilmės ginklų
ir aprangos kompleksai, kaip ir kai kuriuose kapuose, turinčiuose prūsiškų
ritualų požymius.
2. Gyvenvietė Malinovka/Wargenau (prūsiškai "Varangiečių gyvenvietė")
(Kaliningrado srities Zelenogradsko rajonas). Sprendžiant iš to, kad
Irzekapinio kapinyne, esančiame 0,3 km į pietus nuo šios gyvenvietės,
keramikos radiniai yra identiški, Malinovka/Wargenau gyvenvietės
gyventojai savo mirusiuosius laidojo Irzekapinio kapuose. 1979 m.
kasinėjimų metu buvo rasta pusžeminės liekanų su stulpelinės konstrukcijos
sienomis ir skliautine iš molio drėbta krosnimi.
3. Lobis Garbiko saloje (Zelenogradskas, Kaliningrado sritis) (pav. 17).
Sprendžiant iš paleogeografinių Garbiko apyrubė, esanti už 2 km į pietryčius
nuo Zelenogradsko miesto centro, vikingų laikais buvo sala dešiniajame
Zelenogradsko/Beeko upės krante, jos kanalo išsiplėtimo vietoje.

Pav. 17. Segė iš Garbiko salos lobio (Zelenogradskas, Kaliningrado sritis).
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Garbiko salos lobis yra vienas iš visiškai užmirštų Šiaurės Europos ir
Baltijos jūros indėlių, paslėptų vikingų amžiuje. Šiame komplekse aptikta
profiliuota sidabrinė apvali "gotlandiško" tipo segė su „lietuviško tipo“
lazdelės formos grivinimis leidžia mums Garbiko lobį priskirti XI–XII
amžių sandūrai.
4. Gruntinis kapinynas Sosnovka/Bledau/Darienen (Zelenogradsko rajonas
Kaliningrado sritis), įsikūręs 3 km į rytus nuo Kaupo. 1934 m. kasinėjimų
metu, kuriuos vykdė V. Gertė (vok. Wilhelm Gaerte) kapinyne aptikti 8
degintiniai kapai, apdengti akmenimis. 1 palaidojimo inventoriuje buvo:
ritualiniais tikslais susuktas J.P. X tipo kardas, 6 sulenkti lancetiniai
antgaliai, sulaužytas lancetinis ietigalis, aksties (lengva svaidomoji ietis)
antgalis, arbaleto sagė su gofruotu korpusu, pasaginė sagė su briaunotomis
lankinėmis viršūnėmis, arbaletinė žiedinė segė (Sproßenfibel), kryžiaus
formos kuršių segė, antkaklis iš susuktos viela, 4 apyrankės, pusapvalis
grandinėlės laikiklis, lyros formos sagtis ir kiti daiktai (Mühlen B., 1975,
Taf. 55.1). 1 palaidojimą galima datuoti X a. pabaiga - XI a. pradžia.
5. Muromskoje/Laptau (liet. Labota) kapinynas (Kaliningrado srities
Zelenogradsko rajonas), esantis 4 km į pietus nuo Kaupo. Čia, atkastuose
XI-XII amžiaus 33 prūsų degintiniuose kapuose buvo trys Baltijos šalims
reti J.P. M tipo kirviai, būdingi pirmiausia Šiaurės Europos puolamųjų
ginklų rinkiniui. XIX amžiaus pabaigoje Laptau gyvenvietės rajone
(kapinyne) buvo rastas lygiašonis kirvis, prabangiai papuoštas Glando
stiliumi, tipologiškai priskiriamas J.P. M kirviams. Kirvis, rastas Laptau,
kurio viename plokščiame paviršiuje pavaizduotas islandiškas medžioklinis
sakalas - Skandinavijos ir Sambijos vikingų emblema - į Gintaro pakrantę
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galėjo patekti tik su savininku - buvusiu Bizantijos varangų samdiniu,
grįžusiu į Šiaurė. Jo kelias galėjo eiti tiek Vyslos upe, tiek Nemano
prekybiniu keliu.
6. Kovrovo/Dollkeim (liet. Dulokaimio) gruntinis kapinynas (Kaliningrado
srities Zelenogradsky rajonas), esantis 6 km į pietvakarius nuo Kaupo. Tarp
373 kapinyne iškastų palaidojimų vikingų epochos kompleksai sudaro
nereikšmingą dalį, ir juos neabejotinai paliko prūsų kultūros skleidėjai.
7. Koralenbergo (Pietų) (Kuršių nerija) gyvenvietė, esanti 4 km į vakarus
nuo Rybačio (liet. Rasytė), 31 km į šiaurės rytus nuo Kaupo. 2001 ir 2002
m. kasinėjant Koralenbergo pietinę kopą, buvo rasta stulpų konstrukcijos
liekanų (18 pav.), kurios buvo X-XI a. sodybos dalis. 2 statybų laikotarpius

Pav. 18. Koralenbergo gyvenvietės "ilgojo namo" rekonstrukcija.

išgyvenusi sodyba buvo pakrančių įgulų stovėjimo vieta, einanti Kuršių
nerijoje tarp Kaupo ir Nemuno žemupio. Sprendžiant iš radinių,
Koralenbergo sodyboje savo viešnagės pėdsakų paliko tiek skandinavai
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(įskaitant gotus), tiek ir kuršiai. Be nakvynės, laivų remonto ir kelionės
atsargų papildymo, sodybos gyventojai kaupė gintaro ir kaulinių-raginių
žaliavų atsargas. Bet kuriuo atveju tai buvo prekės komerciniams
sandoriams. Koralenbergo sodybos radiniai iš X-ojo amžiaus antrosios
pusės Kijevo laivams būdingų žiedinės keramikos su kirvio formos
ratlankiais fragmentų nurodo Vidurio Padnieprės regioną kaip regioną,
kuriame gyveno sodybos gyventojų prekybos partneriai. Gali būti, kad šie
kuršių prekybos partneriai Koralenberge vertėsi gintaro apdirbimu. Čia
buvo rasti gintaro dirbtuvių pėdsakai (gintaro plokštelių ruošiniai
skrynelėms ir gintaro dulkės, likusios po gintaro žaliavos apdorojimo).
8.

Kaliningradas/Kionigsbergas

hipotetiškai

numanoma

kariaunos,

kontroliavusios prekybos maršrutą Priegliaus upe Tvankstos (vok.
Tuwangste ("Conangaberg") aukštumoje, gyvenvietė. Jos egzistavimas XXI amžių sandūroje yra ekstrapoliuotas iš Sovchoznoje/Gr.-Friedrichsbergo
kapinyno, kuriame buvo aptikta radinių, susijusių su skandinavų kilmės
aukšto statuso karių (vadų) veikla, duomenimis (Kulakov V.I., 1999, p.
222).
9.

Vetrovo/Ekritten

gruntinis

kapinynas

(Kaliningrado

srities

Zelenogradskio rajonas) yra žinomas dėl 32 palaidojime rasto šalmo,
panašaus į rastą Sovchoznoje/Gr.-Friedrichsbergo kapinyne (žr. aukščiau),
su paauksuotomis bronzinėmis plokštelėmis (Kulakov, V.I., 1999, p. 222).
Manoma, kad tokius šalmus gamino senovės rusų meistrai.
10. Meždurečje/Norkyčių gruntinis kapinynas (Černiachovskio rajonas,
Kaliningrado sritis), kairiajame Priegliaus upės kranto aukštupyje. Čia, 1896
m., tiesiant vaistininko sode kelią, 0,4 m gylyje, vienas ant kito buvo rasti
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keli daiktai (J.P.M tipo kardo fragmentas, pora vėžlio formos segių) be
žmogaus ar kitų kaulų. Anksčiau šio komplekso teritorijoje buvo rastas
didelis J.P.M tipo kirvis, antkaklės fragmentas, bronzinė apyrankė (veikiau
pasagos formos sagė) susuktais galais ir apvalus pakabukas (Grunert W.,
1938, S. 55, 56).
11. Pilkapiai Uljanovka/Breitenšteinas (liet. Kraupiškis). Dešiniajame
Įsručio upės krante, šalia Breitenšteino dvaro, 1724 m. birželio mėn.
oberleitenantas fon Gesleris atkasė du pilkapius. 1 pilkapyje buvo rastos dvi
urnos su pelenais, su dviem ritualiniais tikslais susuktais kardais, su
vienuolika sulenktais ietigaliais, su antskydžiu ir kitas inventorius, rodantis,
kad čia yra palaidoti du vyrai-kariai. 2 piliakalnyje buvo rasti mirusiųjų
pelenai su dviem molinėmis dvikampėmis verpstėmis, pora apyrankių,
dviem pasaginėmis segėmis ir kitas inventorius, rodantis dviejų moterų
palaikų buvimą. Smalsaus prūsų karininko radiniai šiuos pilkapius datuoja
X-XI amžių sandūra.
2. Rževskojė/Linkūnų (Slavsko rajonas Kaliningrado sritis) gruntinis
kapinynas. 1928–1930 m. senkapiuose, esančiuose netoli kaimo, ant aukšto
kairiojo Nemano upės kranto kalvos, buvo atkasta mažiausiai 1200
gruntinių palaidojimų, daugiausia juose buvo vietos skalvių genties atstovų
palaikai. Buvo nustatytos trys chronologinę reikšmę turinčios palaidojimų
grupės. 3 grupė (mirusiųjų deginimas, atliekamas šalia kapo duobės ir
laidojami medinėse dėžėse kartu su pritvirtinimo indais nuo 0,3 iki 0,6 m
gylyje) datuojama pagal jos palaidojimuose rastus radinius, X-XII a. Šiuose
kompleksuose ginklai (viename palaidojime - iki 6 kardų, neretai ritualiniais tikslais susuktų ir daugybė ietigalių) buvo skandinaviškos
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kilmės, papuošalai - vietiniai. Linkūnų kapų inventoriaus gausa nustebino
archeologus. 1930 metų sezono metu iškastų metalinių radinių bendras
svoris siekė 5,5 centnerio (Engel C., 1930, S. 4). Linkūnų inventoriaus
specifika dar prieškariu pagimdė hipotezę apie skandinavų prekybos punkto
buvimą netoli minimo kapinyno. Tiesą sakant, tiesioginių įrodymų apie
skandinavų buvimą Linkūnuose/Rževskoje nėra.
13. Žardės gyvenvietė (Klaipėdos apskritis, Lietuva), įtraukta į III-XIII a.
archeologinių paminklų kompleksą, įsikūrusi dešiniajame Nemuno krante,
2,5 km į rytus nuo Kuršių marių pakrantės, apimanti piliakalnį, "papėdės"
gyvenvietes Nr. 1 ir -2, datuojamas I m.e. tūkstantmečiu, vikingų epochos ir
iki kryžiuočių ordino laikotarpio gyvenvietę-3, gruntinį kapinyną.
14. Viešvilės gruntinis kapinynas (Tauragės apskritis, Lietuva) yra už 0,8 m
į šiaurę nuo Nemuno, jo dešiniojo kranto antroje antžeminėje terasoje. 1998
m. kapinyne buvo atkasta 17 degintinių kapų (juose buvo karių palaikai, kai
kurie - medinėse dėžėse) ir 6 griautiniai moterų bei vaikų kapai, kuriuose
buvo senovės skalvių palaikai. Standartinis įkapių rinkinys, susidedantis tik
iš skandinaviškos kilmės kardų ir ietigalių, leido kasinėjimų autoriui
padaryti išvadą, kad šiame skalvių areale egzistavo karinio elito grupė
(kariauna), kuri kontroliavo gretimą Nemano prekybos kelio atkarpą
(Budvydas U., 2007, p. 212) Šių karių aukštą socialinę padėtį pabrėžė jų
kapuose rasti kardai (ritualiniais tikslais susukti į ritinį).
Šie taškai rodo labiausiai į vakarus nutolusį Nemuno prekybos kelio
ruožą. Tai, kad visoje šioje atkarpoje randama ritualiniais tikslais susuktų
kardų, būdingų skalvių tradicijai, tiesiog rodo, kad kariauna buvo iš tos
pačios genties. Būtent jie kontroliavo Nemuno prekybos kelią.
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2017 m. Nemuno prekybos kelio egzistavimas sulaukė netikėto
patvirtinimo iš šiuolaikinės Ukrainos teritorijos. Maždaug 100 km į pietus
nuo Kijevo, netoli Ostrivo kaimo (Rosės upės baseinas), buvo aptiktas
gruntinis kapinynas, mirusiųjų palaikai buvo orientuoti šiaurės kryptimi
(Baranov V., Ivakin V., 2018, p. 99). Kape palaidoti vyrai kariai iki 40 metų
amžiaus ir moterys. Įkapės - susuktos antkaklės, pasaginės segės, segtinių
sagių segtukai, "kuršiško tipo" segtukai, apyrankės su zoomorfinėmis
gyvūnų galvomis galuose, ietigaliai ir kirviai (pav. 19). Įkapių detalės
leidžia didžiąją dalį atrastų palaidojimų datuoti XI a. ir kapinynuose
palaidotuosius priskirti kuršių etnokultūrinei bendruomenei. Preliminariai
galima daryti prielaidą, kad dalis kuršių kariaunos, nepriimdama vikingų
epochos pabaigoje paplitusios prūsų įtakos kuršių žemės kultūrai, Nemuno
prekybos keliu persikėlė į pietus, į Vidurio Padnieprės regioną, kur ir įsikūrė
Kijevo žemių pasienyje. Čia kuršių grupė, išsaugojusi tėvo kulto tradicijas,
iš dalies realizuotas inhumacijos apeigomis (priešingai nei kremavimas,
plintantis istoriniame Kuršių regione, įtakojamas prūsų), galėjo pradėti
tarnauti Kijevo kunigaikščiams ir vykdyti kontrolę kunigaikščių valdų
pasienyje, ir vietinėje prekybos kelio į Bizantiją atkarpoje.
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Pav. 19. Baltų kilmės inventorius, rastas kasinėjant Ostrivo kapinyną (netoli Kijevo).
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3. Pabaiga. Nemuno žemupio gyventojų istoriniai likimai.
XIII amžiaus pradžioje vakarų baltų genčių vystymuisi smūgį sudavė
kryžiuočių agresija. 1231 m. Kryžiuočių ordino riteriai, neišmintingai
pakviesti Lenkijos kunigaikščio Konrado Mazoviečio, dešiniajame Vyslos
krante pradėjo sistemingą vakarų baltų žemių užkariavimą. Jis baigėsi 1283
m. jotvingių genties užkariavimu. Daugelis jų, kaip ir kai kurie prūsai,
persikėlė į giminingų lietuvių žemes arba į Vakarų Rusios miestus. Ten
prūsai ir jotvingiai buvo priimti į vietinių kunigaikščių karo tarnybą.
Skalvius puldinėjo būriai iš Galicijos Rusios, o kelių susidūrimų metu juos
sutriuškino Kryžiuočių ordino kariai. Kuršių genties teritorija buvo
užkariauta vykdant bendras Kryžiuočių ir Livonijos ordinų operacijas.
Paskutinius vakarų baltų kultūros, originalių papročių ir kalbos likučius
kraštotyrininkai užfiksavo XVII – XVIII a. sandūroje. Istorinėje Prūsijoje
tradicinio folkloro liekanos buvo žinomos dar XX a. pradžioje, kai dar buvo
saugomi nepaprasti Gintaro krašto gyventojų svetingumo papročiai.
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Paveikslėlių pavadinimai V.I. Kulakovo monografijai "Prūsai,
skalviai ir kuršiai vikingų epochoje":
Pav. 1. Vakarų baltų genties teritorijos vikingų epochoje.
Pav. 2. Truso gyvenvietės pakrantės, uosto teritorijos rekonstrukcija.
Pav. 3. Mikroregiono aplink Kaupo vietovėje. Pilkapio teritorija pažymėta
žalia spalva.
Pav. 4. Daiktai iš moterų palaidojimų Kaupo vietovėje.
5 pav. Vakarinė Nemuno prekybos kelio atkarpa.
Pav. 6. "Prūsų žemės" XIII a.
Pav. 7. Segė iš Skomenten/Skomacko lobio.
Pav. 8. Vyriausias žynys prieš aukojimą.
Pav. 9. Adalbertas Becenbergeris.
Pav. 10. Palaidojimo inventorius Li-25/1929 Linkūnų/Rževskojė kapinyno
radiniai.
Pav. 11. Paskalvių piliakalnis Skalvių pilies vietovė. I. M. Giese parengtas
planas 1826 m.
Pav. 12. Centrinė atvaizdo dalis ant "Strobėnų žiedo".
Pav. 13. II jotvingių piliakalnio planas ir pjūvis Kunterstraucho apyrubėje
(Kranto/Zelenogradsko apylinkės).
Pav. 14. Segė sulenktomis viršūnėmis palaidojime K36 kapinyne Mažasis
Kaupas.
Pav. 15. Prūsijos kariaunos emblema ant kalavijo makšties antgalio
apkausto iš kultūrinio Kl./ Kaupo kapinyno sluoksnio.
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Pav. 16. Kuršių J.P.T I tipo kalavijų rankenų detalių radinių
pasiskirstymas Baltijos ir Rytų Europoje J.P.T I.
Pav. 17. Segė iš Garbiko salos lobio (Zelenogradskas, Kaliningrado sritis).
Pav. 18. Koralenbergo gyvenvietės "ilgojo namo" rekonstrukcija.
Pav. 19. Baltų kilmės inventorius, rastas kasinėjant Ostrivo kapinyną
(netoli Kijevo).
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Santrumpų sąrašas:
buv. – buvęs
gyl. – gylis
k. - kaimas
pab. – pabaiga
plkln. – piliakalnis
М. – Maskva
pr. - pradžia
vok. - vokiečių
sr. - sritis
– - apie
laidoj. – laidojimas
pus. - pusė
r. - rajonas
dab. - dabartinis/-ė
ap.– apyrubė
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4. Priedas:
Taškai Kaliningrado srities ir Lietuvos Respublikos pasienio zonoje, susiję
su prūsų ir kuršių istorija.
1) Kaupo miško apyrubė, esanti ant keimo kalvos 3 km į pietus nuo
Cranz/Zelenogradskas (liet. Krantas), miške yra pilkapis, archeologų
tyrinėjamas nuo 1865 m., apsuptas X-XII a. gyvenvietės liekanomis. Kaupe
atkasti radiniai eksponuojami Istorijos ir meno muziejuje (Kaliningradas) ir
Kraštotyros muziejuje (Zelenogradskas).
To paties pavadinimo Kaupo gyvenvietė yra 15 km nuo istorinio Kaupo.
Vikingų kaimas Kaupas - tai bandymas atkurti gyvenvietės, egzistavusios
šiuose kraštuose prieš 1000 metų, gyvenimą ir buitį.

www. Kaup39.ru

53

2) Hünenbergo/Donnerbergo apyrubė ("Milžinų kalnas/Perkūno kalnas"),
esanti ant kopų kalvos, pietiniame Neukuhren/Pionersky (liet. Naujieji
Kuršiai/Pionerskis) pakraštyje, šiaurinę kalvos dalį užima amžiaus pradžios
gyvenvietė, likusi dalis - kopos yra IV–V m.e.a. gruntinis kapinynas,
archeologiniai kasinėjimai vykdomi nuo 1943 m. Radiniai, atkasti "Milžinų
kalne“, eksponuojami "Rantavos" (Pionerskis) muziejuje.

3) Alkininkai/Zaostrovjė gyvenvietėje, esančioje rytiniame Pionerskio
pakraštyje, yra ankstyvojo geležies amžiaus pilkapynas. XIX amžiaus
pabaigoje vienas pilkapis buvo atkastas, vėliau atkurtas jo pylimas.
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4) Strobėnų/Kulikovo gyvenvietė - vietovė, kur 1798 m. buva rastas garsusis
auksinis "Strobėnų žiedas", kuris buvo kultinis artefaktas (auka) vietiniams
Dievams, pagal prūsai užsakymą pagamintas avarų meistro, jo paviršiuje
atvaizduotas mitologinis mūšio tarp prūsų ir Mozūrijos ežeryno gyventojų
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siužetas, vykęs VII–VIII amžių sandūroje kažkur Alnos/Łyna/Lava upės
pakrantėje.
https://truevirtualtours.com/ru/panorama/3456/360view
5) Pabėtų/Romanovo gyvenvietė - XI-XIII a. prūsų piliakalnis Hahnhenberg
(vok. "Gaidžio kalnas“) ežero pakrantėje, esanti į rytus nuo kelio
Romanovas-Pionerskis, vandens telkinio šlaite tarp Alknikker ir Pobeter
Melnichnyj upelių. Šis piliakalnis yra trapecijos formos, iš pietvakarių pusės
jis sutvirtintas iki 3,2 m aukščio pylimu ir dviem grioviais. Tarp 1261 ir
1267 m čia įvyko prūsų mūšis su Ordino riteriais, kuriame, pasak Petro
Dusburgiečio, žuvo 5000 vietos gyventojų.

https://truevirtualtours.com/ru/panorama/3517/360view
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6) Griunhofas/Roščinas gyvenvietė, kur 1322 metais buvo pastatyta "riterių
pilis", kurioje į nelaisvę paimti prūsai buvo priversti prižiūrėti savo priešų
arklius. Iki šių laikų anksčiau Ordinui priklausęs, ilgas, žemas, stačiakampio
formos ūkinis statinys, išliko beveik nepakitęs. Svarbu pažymėti, kad
pokario metais šia viduramžių arklide M.I. Kalinino kolūkis naudojosi pagal
pirminę paskirtį.
7) Zelenogradskas - (buv. Cranz vok., Krantas liet.). 1282 m. čia, prūsųs
žvejų kaimelio, vadinto Pillkoppen (prūsiškai "Pakrantės gyvenvietė")
vietoje, buvo pastatytas Kranta-Krug kaimas (mišri prūsų ir vokiečių
"Smuklė ant kranto"). Ji aptarnavo keliaujančius keliu, vedančiu iš
Karaliaučiaus per Kuršių neriją į Klaipėdą (buv. Memelburg). Bijodami
lietuvių, kurie dažnai puldinėjo Sambiją palei minėtą neriją, antpuolių,
kryžiuočiai 1283 metais dabartinėje Zatono apyrubėje (1,5 km į pietryčius
nuo Zelenogradsko) pastatė pilį Neuhaus (vok. "Naujas namas"). XVI
amžiuje netoli šios pilies atsirado muitinė, šalia kurios iškart atsirado
smuklė, vadinama "Glomzakas" (vok. Glomsack; rus. Zaton), kuri
sunaikinta gaisro metu apie 1813 m.
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8) Gyvenvietė Rasytė/Rybačis. Kryžiuočių ordinas 1372 m. rytiniame
kyšulio pakraštyje, kur dabar įsikūrusi gyvenvietė, pastatė pilį Rossitten.

Yra išlikęs padavimas, kad pilis buvo pastatyta prūsų Rasos šventyklos
vietoje, o ten stovėjęs stabas buvo nuverstas. E.T.A. Hofmanas, rašydamas
apysaką "Majoratas", pasinaudojo pilies padavimu.
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https://www.airpano.ru/360photo/kurshskaya-kosarussia/?startscene=9&ath=-455.637&atv=33.193&fov=87.91
9) Gyvenvietė Šarkuva/Lesnojus - į šiaurės rytus nuo poilsio gyvenvietės
Kuršių neriją atskiria apie 2 m aukščio smėlio pylimas. Šis pylimas
sujungtas su netoliese esančiu kanalu, kuris kerta neriją. Šis kanalas vikingų
epochoje buvo alternatyva Brokisto sąsiauriui, esančiam į šiaurės rytus nuo
Zelenogradsko.

https://www.airpano.ru/360photo/kurshskaya-kosarussia/?startscene=9&ath=-455.637&atv=33.193&fov=87.91
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10) Nidden/Nida, III tūkstantmečio prieš mūsų erą pabaigos grupė stovyklų,
paliktų

čia

žvejojusių

indoeuropiečių

naujakurių.

Šių

stovyklų

archeologinius kasinėjimus atliko R. Rimantienė.

https://www.airpano.ru/360photo/kurshskaya-kosalithuania/?startscene=6&ath=-326.122&atv=33.104&fov=98.46
11) Schwarzort/Juodkrantė ("Raganų kalnas"). Gilinant įlanką 1861–1882
m. čia buvo rastas neolito – ankstyvojo bronzos amžiaus gintaro dirbinių
lobis, kuris buvo auka vietos dievams.
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https://www.airpano.ru/360photo/kurshskaya-kosalithuania/?startscene=6&ath=-326.122&atv=33.104&fov=98.46
12) Polangen/Palanga, Birutės-Kalno vieta - ankstyvųjų viduramžių kuršių
šventovė. 1161 m. čia į krantą išlipo Danijos karalius Valdemaras I, kurio
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tikslas buvo užkariauti Kuršių neriją kaip svarbią Baltijos jūros pakrantės
prekybos kelio dalį.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0
%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80_I_%D0%92%D0%B5%D0
%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Ši misija buvo nesėkminga.
13) Kretingen/Kretinga, nuo XIII a. ši gyvenvietė įsikūrusi ties kuršių ir
žemaičių genčių arealų riba. Radiniai, rasti kasinėjant čia esančią kapavietę,
eksponuojami vietos muziejuje.

14) Karklė, čia įsikūręs senas kuršių žvejų kaimas, dabar paverstas
etnografiniu muziejumi po atviru dangumi (skansen). Vietinis gamtos
žymus objektas - "Olandų kepurės" smėlio kopa (24,4 m virš jūros lygio).
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15) Klaipėda, miesto apylinkėse archeologų ištirtos nuo pirmųjų mūsų eros
amžių paliktos kuršių ir jų protėvių gyvenvietės ir gruntiniai kapinynai.
Radiniai, rasti kasinėjimų metu eksponuojami miesto Mažosios Lietuvos
muziejuje. 1252 m. Livonijos Ordino riteriai dabartinio miesto vietoje
pastatė pirmąją pilį.
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https://www.airpano.ru/360photo/kurshskaya-kosalithuania/?startscene=6&ath=-326.122&atv=33.104&fov=98.46
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