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KASINĖJIMAI APUOLĖJE
Norint tinkamai apibūdinti kasinėjimus Apuolės piliakalnyj, nega

lima apseiti, nežvilgterėjus į anuos tolimus, beveik vienų Skandinavijos 
sagų apdainuotus vikingų karo žygius. Tie didvyrių žygiai ilgus amžius 
buvo laikomi pasakomis be istoriškos vertės, tačiau šiandien, mokslininkų 
archeologų ir istorikų trūso dėka, pirštu prikišamai rodo, kad tai buvę 
tikri istoriški įvykiai. Pačios žymiosios tų sagų yra: Gutasaga, ypač 
Inglingasaga, kurioje apdainuojami Skandinavijos didvyrio Ingvaro karo 
žygiai į Pabaltijį ir jo mirtis Estijoj apie 600 metų, Kristui gimus. Be 
tų yra dar daug kitų sagų, kaip antai: Hervararsaga, Sogutbrotsaga, Oleph
saga ir kitos. Šiandien jos visos yra suregistruotos ir rūpestingai atspaus
dintos: „Monumenta Historica Norvegiae“ ir „Scriptores rerum Sveci
carum“. Jos visos beveik be jokios išimties atpasakoja karo žygius per 
jūras marias į Rytų šalį ir padarytus tenai užkariavimus, žinoma, neiš
vengdamos, tokiais atvejais, pagražinimų ir išpūtimų.

Pirmas toje srityje istoriškas ir tai pirmaeilės vertės dokumentas 
yra: „Vita sancti Ansgarii per s. Rembertum“1. Kaip žinoma, Rimbertas 
buvo šv. Ansgaro diakonas, paskiau jo įpėdinis į Švedijos arkivyskupus.

Visa, kas čia viršuj pasakyta, turi tikslą nurodyti, kad vikingų puo
limai į kuršių-žemaičių kraštą nuo senų senovės yra tikrai buvę, tai kuo 
aiškiausiai liudija ir Rimberto kronika: Sveonum principatui olim subjecta 
fuerat, nes, pirmą sykį minėdamas kuršius, jis šitaip sako: „Gens enim 
quaedam ab eis longe posita, vocata Chori, Sveonum principatui olim sub
jecta fuerat, sed jam tunc diu erat, quod rebellando eis subjici dedigna
bantur“.

Vikingai nepasitenkindavo Pabaltijo tautų pavergimu ir duokle ap
krovimu, galimas daiktas, kad jie čia tik praeidami užkliūdavo, šiaip 
jie siekdavo kur kas toliau. Sagose dažnai pasitaiko šitokie tikriniai 
vardai: Rafala, Gardirika, Särkland, Sembern, Kirijalaland.

Ilgą laiką nežinota, ką tokie vardai reiškia, šiandien visa tai tiksliai 
išaiškinta. Rafala tai Revelis (Talinas); Gardirika — Novgorodas arba

1 Scriptores rerum Svecicarum, II dalis, 232 psl.
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ir visa Rusija; Särkland — Saracėnų (Arabija) kraštas; Sembern — Sembai 
(Samland) ; Kirijalaland — Karelija.

839 metais vikingų pasiuntinybė pirmą sykį apsilankė Konstanti
nopolyje ir, nežinia kodėl, jie buvo vadinami „rhos“. Graikų imperatorius 
juos vaišingai priėmė ir neleido grįžti tuo pačiu keliu per Rusiją, nes 
pietinėje jos dalyje vyko kažkokie tautų susirėmimai. Imperatorius pa
siuntė vikingus frankų karaliui Liudvikui Maldingajam prašydamas, kad 
jiems palengvintų kelionę į Švediją.

Be to, Gotlando saloje iki šiol rasta 42 auksiniai pinigai su Kons
tantinopolio imperatoriaus Anastazijaus (491—518) atvaizdu; bent dve
jetas monetų Teodozijaus II (408—450) ir vienas pinigas Romos impera
toriaus Valentinijono III (423—455). Pernai metais, regis, Linkūnuose 
už Tilžės rasta net šešetas arabų pinigų. Taip, kad Skandinavijos sagose 
aprašytieji vikingų žygiai didžia dalimi šiandien yra jau virtę tikra 
istorija.

Pasirodo, kad ir mūsų Apuolė neišvengė vikingų puolimo. Tik 
deja, iki šiol mes ta savo istorijos sritimi mažai domėjomės, o juk anais, 
žilos senovės, laikais mūsų protėviai yra daug kentėję ir daug vargę, tai 
gali paliudyti didingi Apuolės apkasai. Be abejojimo, iš anų laikų 
yra buvę daugybė dainų, dainelių apie tuos vargus — žygius, bet jos dingo 
gal todėl, kad paskui užėjo daug žiauresni kryžiuočių laikai.

Pokariniais laikais Amerikos „Dirvos“ leidėjas p. K. S. Karpavičius 
yra parašęs dvejetą istoriškų apysakų-romanų iš vikingų laikų, būtent: 
„Baltijos Aras“ ir „Jūros Merga“, šiais 1933 metais pradėta „Dirvoje“ 
spausdinti tokios pat rūšies romanas: „Merūnas juodojo karžygio sūnus“. 
Ponas K. S. Karpavičius, matomai, yra pasinaudojęs Amerikos knygynuose 
surinktais istorijos šaltiniais, todėl iškelia daug gražių minčių ir apytikrių 
vaizdų.

Bet grįžkime prie savo Apuolės.
Rimberto kronikoje pasakojama, kad šv. Ansgaro antrosios kelionės 

metu į Švediją (apie 850 metus) danai padarę laivais karo žygį į (Chori) 
kuršių kraštą, kuriame buvę penketas miestų.1 Bet danai buvę nugalėti, 
jų didesnė pusė žuvę, kuršiai laimėję begales aukso, sidabro ir ginklų, 
taipgi pusė laivų teko jiems. Kitais metais karo žygį į kuršių kraštą, 
surinkęs didžiausią kariuomenę, daro švedų karalius Olavas (Oleph). Jis 
netikėtai užpuola, paima ir sudegina miestą Seeburg, kurį gynė 7000 ka
reivių. Tuomet vikingai, palikę savo laivus, skubiai žygiuoja prie kito 
miesto, vadinamo Apulia. Tą miestą gina 15.000 karių. Aštuonetą dienų 
tęsės kovos prie Apuolės, devintą dieną vikingai pradėjo dvejoti. Mesdami 
burtą, jie stengėsi sužinoti dievų valią, bet nesužinojo, kad bent vienas

1 Greičiausia penketas apskričių.
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iš dievų būtų buvęs pasiruošęs jiems padėti. Atsidūrę didelėje nelaimėje, 
jie suskato šauktis krikščionių Dievo, ir burtas parodė, kad Kristus norįs 
jiems padėti. Pasidrąsinę jie iš naujo puolė tą pilį, tačiau prie kovos 
nebepriėjo, kuršiai siuntė pasiuntinius ir pareiškė save nugalėtais. Jie 
turėjo sumokėti labai didelį kiekį aukso, sidabro ir ginklų, be to, duoti 
30 vyrų įkaitais ir įsipareigoti, kaip ir pirma, mokėti duoklę ir klausyti 
švedų karaliaus.

Prof. Birger Nerman, didelis lietuvių prietelis, kartkartėmis atsi
lankęs Apuolėje ir dalyvavęs jos kasinėjimuose, savo veikale: „Die Ver
bindungen zwischen Skandinavien und dem Ostbaltikum in der jüngeren 
Eisenzeit“, Stockholm 1929 (Susinešimai tarp Skandinavijos ir Rytų Pa
baltijo artimesnėje geležies gadynėje. Stokholmas 1929), šitaip įvertina tą 
Rimberto pasakojimą: „Rimbertas buvo šv. Ansgaro mokinys ir jo įpėdinis 
į arkivyskupus, todėl jis turėjo apie tuos įvykius labai tiksliai žinoti. 
Žinoma, ne viena to pasakojimo smulkmena yra klaidinga, pavyzdžiui: 
tikybiniai momentai, Apuolės įgulos skaičius, bet bendrieji bruožai, kaip 
tai: nenusisekęs danų žygis, Olavo ekspedicija, turi būti teisingi.

Tačiau labai daug keblumų sudarė toje kronikoje minimos pilys: 
Seeburg ir Apulia. Atrodė, kad tai neperkandamas riešutas, ypač kad šiais 
laikais nebuvo nieko panašaus kuršių-žemaičių krašte.

Vis dėlto šiandien tas klausimas yra išaiškintas ir atrodo, kad gana 
tiksliai.

Apie 1885 metus į Petrapilio universitetą įstoja vienas kitas lietuvis 
studentas, ir profesoriai pradėjo domėtis lithuanistika. Tas susidomėjimas 
pagyvėjo, kuomet į tą universitetą pateko prof. E. Volteris. Pradėta ieškoti 
atitinkamos literatūros, skaityta Rimberto kronika, spėliota apie Seeburg 
ir manyta, kad šių dienų Liepojos miesto vietoje galėjusi būti pilis, vadi
nama Seeburg. Daug sunkiau buvo su Apulia. Manyta, kad devintame 
amžiuje taip vadinta Kuldigos (Goldingen) pilis arba kad tai esanti 
Griežė.1

Dalykas paaiškėjo, kuomet prof. E. Volteris perskaitė Simono Dau
kanto veikalą: „Senovės Lietuvių Kalnėnų ir Žemaičių būdas“. Čia nuro
dyta, kad Apuolė yra netoli Truikinų bažnytkaimio. Simonas Daukantas 
atrado ją, atostogaudamas apie (1822 m.) pas savo tetą Truikinuose

Prof. E. Volteris, gavęs šiek tiek lėšų, 1887 metais atvyko iš Petra
pilio Apuolės apžiūrėtų.

Dalyką galutinai išsprendžia prof. Birger Nerman savo kitame vei

1 Griežė buvo senovės lietuvių pilis, Ventos ir Varduvos upių sątakoje. 
Vokiškai Grösen; yra minima Ditlebo v. Alnpeke Eiliuotoje kronikoje, eilėse 
7204—7280. Prieš D. karą priklausė baronui Kaiserlingui, nūnai yra lietuvių Pabe
dinskų nuosavybė.
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kale: „Funde und Ausgrabungen ir Grobina“, Stockholm 1929.1 Štai jo 
žodžiai: „Bet Seeburg? Kame jinai buvo? Kad jinai buvo Baltijos jūros 
rytų krante, yra aišku iš Rimberto nurodymų. To miesto ieškota įvairiose 
Kuršo jūros kranto vietose, daugiausia Liepojos apylinkėje. Minėtoje 
srityje pačią Liepoją ir keletą apylinkės vietų siūlyta, tarp kitko, Gruo
biną. Nesileidžiant į įvairių pasiūlymų diskusijas, vis dėlto yra neabejo
tinas dalykas, kad nė viena kita vieta neparodo tokių natūralių sutapimų2, 
kaip Gruobinas. Ir naujieji archeologijos radiniai duoda čia definitivų 
sprendimą. Tokių žymių vietovių kaip Gruobinas 7. ir 8. šimtmetyje ne
daug galėjo būti Latvijos pajūryje. Toliau reikia pabrėžti, kad Seeburg 
yra skandinaviškojo vardo suvokietinimas, ir tas dalykas nurodo, kad tai 
yra buvęs skandinavų miestas“ (204 puslapis).

„Kas liečia Apulia, jinai yra identifikuojama su Apuolės vietove apie 
ketvertą mylių nuo Gruobino į pietų rytus arti dabartinės Lietuvos sienos. 
Ta vieta beveik tuo pačiu vardu yra jau minima 13-tojo šimtmečio vidu
ryje. Apuolėje yra galingo pločio (von gewaltigen Dimensionen) pilia
kalnis, prie kurio betarpiškai, tik trumpam laikui, apsilankydami draug 
su prof. E. Volteriu, generolu Nagevičių ir su kitais Lietuvos archeologais, 
aptikome juodąją žemę. Tai yra šalia vietovės, kurią vietiniai gyventojai 
vadina „miestu“; ant greitųjų padarius kasinėjimų bandymus, ir piliakalny 
ir juodojoj žemėj rasta kuršių tipo radiniai iš vikingų laikų.

Taigi, remdamiesi viršui nurodytomis žiniomis, mes drąsiai galime 
sakyti, kad Rimberto kronikoje minima Apulia yra mūsų Apuolė.

Šiandien Apuolė niūkso sau galinga ir graži, ąžuolais ir krūmais ap
augusi, slėpdama savyje didingos praeities paslaptis. Mačiusi vikingų ir 
žemaičių didvyrių kovas, atrodo, lyg kad pavydėtų atskleisti mums savo 
paslaptis. Ir tikrai, kuomet tik artinuos prie Apuolės, jaučiuos lyg būčiau 
nykštukas.

Kad Apuolė šiandien labiau pagarsėjo už kitus Lietuvos piliakalnius, 
tai prof. E. Volterio nuopelnas. Jis vienas Petrapilio universitete ir Ne
priklausomoj Lietuvoj nesiliovė įrodinėjęs, kad reikalinga atkreipti dėmesį 
į taip svarbų, bet iki šiol užmirštą ir apleistą, dalyką.

1928 metais jam pasisekė gauti iš valdžios šiek tiek lėšų ir rugpjūčio 
mėnesyje jis pirmą kartą aplankė Apuolę. Nežinau kokiais keliais apie 
tą profesoriaus žygį sužinojo mūsų diduomenė ir šviesuomenė, atostogau
janti tuo laiku Palangoje, ir pasipylė į Apuolę virtinės automobilių. At
vyko daug diplomatų, bankų direktorių, aukštų valdininkų ir kitų. Gal 
svečiai buvo kiek apvilti, nes jie nieko nepamatė, tik galingą ir gražų pi

1 Sonderabdruck aus: „Congressus Secundus Archaeologorum Balticorum“, 
Rigae, 19—23 VIII. 1930. T. y., ištrauka iš paskaitos Rygoje.

2 Su Seeburg.
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liakalnį, tačiau tai parodo, kaip simpatingas visiems yra mūsų krašto ar
cheologijos darbas.

Prof. E. Volteris bandė ir 1929 metais šiek tiek kasinėti, rado puodų 
šukių, suanglėjusių grūdų, sagučių ir panašių dalykų.

1930 metais Apuolėje nieko nedaryta, nes Rygoje buvo šaukiamas: 
Congressus secundus Archeologorum Balticorum . Pirmas toks kongresas 
buvo Stockholme 1926 metais; čia liko nutarta, kad tokie kongresai būtų da
romi kas ketvirti metai. Sekąs Baltijos archeologų kongresas įvyks Kiel’e 
Vokietijoje 1934 metais; būtų gera, kad 1938 metais jis įvyktų Lietuvoje.

Galima sakyti, kad 1928/29 metų kasinėjimai buvo tik įžanga, tikrasai 
Apuolės tyrinėjimas prasidėjo 1931 metais rugpjūčio pradžioje, kada čia 
atvyko pirmaeilės mokslininkų jėgos: iš Švedijos: prof. B. Nerman, 
Stockholmo Muziejaus konservatorius Sörling ir trejetas studentų ; iš Lat
vijos prof. Fr. Balodis ir lietuviai archeologai prof. E. Volteris, generolas 
Nagevičius ir jų pagelbininkai : Mekas, B. Tarvydas ir kiti. Pradžioje 
apžiūrėta visas piliakalnis, ir prof. B. Nerman pastebėjo, kad prie tokio 
galingo piliakalnio turi būti kapai ir papilys (miestas). Dėl kapų neteko 
abejoti: aplinkiniai gyventojai pasakojo, kad ūkininkės Tūbinienės (ne 
Tūbelienės kaip daugel kame rašoma) dirvose, į šiaurės vakarus nuo pi
liakalnio, už upės Luobos randama daugybė iškasenų. Prof. B. Nermanas 
manė, kad pietų pusėje už upelio, vadinamo Brukiu, turėjęs būti papilys 
arba bent jo dalis, kita dalis buvusi lygumoje į rytus nuo piliakalnio. Tą 
savo nuomonę jis rėmė tuo, kad iš tos pusės buvęs kelias ir vartai į pilį 
ir upelio vardas „Brūkis“ reiškiąs grindinį, nes kelias per tą upelį galėjo 
būti grįstas akmenimis, reikėtų tik paieškoti.

Apžiūrėję archeologai pasidalino darbais: Prof. B. Nerman ėmė
si kasinėti kapus, generolas Nagevičius — perkasti skersai pilį pylimą pa
čiame jo viduryje; prof. E. Volteris tyrinėjo pilies aslą.

Kapų kasinėjimas nebuvo pilnas, tai reiškia, neištirta ir neišmatuota 
jo visa apimtis, kasinėta tik pripuolamai. Patirta, kad kapai esą iš 7.—11. 
šimtmečio ir čia laidota sudegintųjų lavonų liekanos, vokiškai betariant, 
tai buvę Brandgräber. Todėl rasta gana daug sudegusių kaulų pelenų ir 
liekanų, bronzinių fibulų ir vienas metro ilgio kardas. Prof. B. Nerman 
buvo tuo labai patenkintas ir kalbėjo, kad dėl to vieno radinio jis būtų 
važiavęs iš Švedijos į Lietuvą.

Prof. E. Volteris, lygiai kaip 1928 ir 1929 metais, kasinėjo pilies aslą 
arba lygumą, kurioje, kaip reikia manyti, yra stovėję pilies trobesiai. 
Nieko ypatingo čia nerasta, tik pastebėta svarbus reiškinys, būtent: pilies 
pakrančiais, aplink visą jos aslą eina supilta eilė, lyg koksai vainikas, 
kumščio didumo akmenų; akmenys beveik vienodo didumo, prie didžiojo 
pylimo jų yra gausiau, matyti, jie čia buvo labiau reikalingi ; jie bent porą
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sprindžių jau susmegę į žemę. Iš pradžių manyta, kad tai yra grindinys 
arba koks nors sustiprinimas, bet paskiau įsitikinta, kad tie akmenys buvę 
skiriami svaidymui į priešus.

Generolas Nagevičius ėmėsi pačio sunkiausio darbo: perkasti pylimą 
skersai. Visa kasamoji vieta liko išmatuota kvadratiniais metrais ir už
smaigstyta basleliais, kad aptikus kokį radinį, būtų galima atžymėti ku
riame metre rasta. Užsimota kasti perkasas — tranšėja apie aštuonetą 
metrų pločio, palaipsniui siaurinant, kad apsisaugojus žemės griuvimo, taip 
kad tranšėja pylimo apačioje susiaurėjo lig vieno metro pločio. Visa 
tranšėja puikiai atrodė. Kas gi čia rasta ir pastebėta?

1) Pylimas supiltas ne iš karto, bet galima lengvai pastebėti ketvertą 
penketą jo fazių. Pirmasai pylimas mažutis ir supiltas iš tyro gelsvo mo
lio, archeologų sprendimu galįs siekti pirmąjį amžių Kristui gimus. Kitos 
fazės supiltos jau iš judintos arba sutryptos žemės.

2) Pylimo paviršiuje rasta aštuonetas visai sutrūnėjusių karstų, dve
jetas — vaikų; viename karste rasta aštuonetas žiedų. Paaiškėjo, kad aš
tuonioliktojo šimtmečio pabaigoje ir devynioliktojo pradžioje čia buvę lai
dojami numirėliai. Neseniai čia stovėję ir kryžiai.

3) Iš vidaus pusės pylimo apačioje aptikta sudegusi galinga medinė 
siena. Spėjama, kad tai padarė vikingai 854 metais, užėmę tą pilį. Toje 
pačioje vietoje pastebėta daug nuo ugnies apdeginto molio ir krūvos kumš
čio didumo akmenų. Matomai, tie patys, kurie randasi pilies pakraščiais, 
tik jų čia daugiau.

4) Galop taip besikasant gilyn, aptikta patsai įdomiausias dalykas, 
būtent: prisikasus prie antrosios pylimo fazės, aptikta galinga medinė už
tvara, padaryta iš drūtų sienojų, gulsčiai sukrautų išilgai pylimo ir su
stiprintų ąžuolinėmis vinimis (ankeriais). Sienojai atrodė nesupuvę. Tai 
matydami archeologai, nustebo, tokių dalykų niekame nebuvo matę; tai 
visai naujas Pabaltijo archeologijoj dalykas.1 Bet ką tai galėtų reikšti? 
Netenka abejoti, kad tokia stipri medinė užtvara padaryta pylimo sustipri
nimo tikslais, kad priešai nepasikastų, bet gal ir todėl, kad pagreitintų 
pylimo supylimą, besiartinant pavojui. Tuo užbaigta patsai žymiausis 
darbas. Be to, šiaurinis pylimo galas buvo nugriuvęs į staigią pakalnę, vė
jai ir audros jį naikino. Generolas Nagevičius atkirto nugriuvusiąją dalį, 
pasidarė staigi siena, kurioje buvo galima matyti tie patys reiškiniai, kaip 
ir didžiojoj tranšėjoj: sudegusiosios sienos galas ir pylimo fazės, tik ne
buvo užtvaros.

Atkastas ir šulinys, apie kurį liaudis daug turėjo nebūtų pasakų; nieko 
ypatingo nerasta, tik labai platus, bet negilus rentinys iš plonų medžių,

1 Ideališkai tiksliai padaryta tos tranšėjos modelį galima matyti Kaune Karo 
Muziejuj.
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ant kurių dar tebebuvo žievė. Šulinys visai negilus, matomai skiriamas 
gyvuliams girdyti.

Visas tas darbas tęsėsi ištisą rugpjūčio mėnesį ir kainavo aštuonis 
tūkstančius litų. Generolas Nagevičius sugebėjo visa tai atlikti labai 
tvarkingai ir su tam tikru skoniu. Užsienių svečiai ir mokslininkai, atvykę 
į Apuolę, būdavo pagerbiami jųjų tautinės vėliavos iškėlimu. Lietuvos 
ir Švedijos vėliavos plevėsavo kasdien, nes lietuviai ir švedai archeologai 
nuolat čia dirbo. Vėliavos būdavo iškeliamos ir nuleidžiamos su tam tikro
mis apeigomis ir giesmėmis,— tai labai patikdavo aplinkiniams žmonėms.

Darbų moksliškumui patikrinti, buvo taikomos visos mokslo šakos. 
Kasinėjimuose dalyvavo: braižytojai, tapytojai, menininkai, matininkai, 
fotografai, inžinieriai, karo fortifikacijos žinovai, geologai, darbų eiga 
nufilmuota ir net iš orlaivio nufotografuota.

Kasinėjimais, ypač radiniais susidomėjo aplinkiniai gyventojai ir skait
lingai lankėsi darbų pažiūrėti. Generolas Nagevičius ir jiems nepagailė
davo išaiškinti darbų reikšmę. Apskaičiuojama, kad darbų metu apsilankė 
Apuolėje apie du tūkstančiai žmonių.1

Ir 1932 metais generolas Nagevičius atvyko į Apuolę, lydimas leitenanto 
Petrulio, Dotnuvos docento Žemaičio ir savo brolėno St. Nagevičiaus. 
Taip pat atvyko į Rygos Universiteto prof. Fransis Balodis ir jo asisten
tas Ginters. Archeologai buvo užsimoję atkasti ir ištirti pilies vartus. 
Reikia pasakyti, kad tas darbas jiems pasisekė. Kelias į pilį ir pilies vartų 
vieta numatyta jau buvo ir pirma. Kai pradėta kasti, tuojau paaiškėjo, 
kad darbas yra daug painesnis už praėjusiųjų metų darbą. Pasirodė sluogs
nių sluogsneliai, kurie jokiu būdu neatitiko pernykštes pylimo fazes. 
Žemė buvo juoda, sutrypta, pribarstyta anglių, suanglėjusių grūdų ir žvy
riaus. Išaiškinta trys fazės vedančio į pilį kelio. Pirmoji, pati seniau
sioji fazė pasireiškė išvažinėtu įdubimu. Atrodė, kad šita jo fazė yra 
seniausia ir atitiko pirmajai pylimo fazei, sukastai iš nejudinto geltono 
molio. To kelio amžius pagal atrastas dvi apyrankes — labai senas, sie
kiąs net pirmąjį krikščionybės amžių. Antras ir trečias kelias nužerti 
nedideliais akmenimis; prof. Balodis manė, kad tais akmenimis buvęs taiso
mas kelias, pasidarius provėžoms lietingu laiku. Bet galimas daiktas, kad 
akmenimis buvo apmėtytas kelias per apgulimą.

1 25 rugpjūčio į Apuolę atvyko organizuotai Skuodo pavasarininkai. Savo 
dainomis jie nustebino švedus. Pavasarininkės visiems archeologams įteikė po gėlių 
bukietą. Pavasarininke Kazimiera Paulauskaite net prakalbėjo į švedus, sakydama: 
„Malonu mums lietuviams susilaukti iš Švedijos svečių, kurie ateina pas mus jau ne 
su kardu, kaip senovėje, bet apsišvietę mokslu tirti mūsų garbingos senovės.“ Visa 
kuopa sušuko Švedijai triukšmingą: valio. Švedai nepasiliko skolingi, ir jie triukš
mingai sušuko: „Leve det frija Litauen!“
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Atkasus visą juodąją ir sutryptą žemę, pasirodė daug juodų, apvalių 
žymių nejudintame molyje. Tai ąžuolinių šulų (stulpų) žymės. Tokių 
žymių atkasta ir pažymėta gana daug, tačiau rasti tarpe jų kokią sistemą, 
ar trobesių pamatų žymes, nepavyko.

Kaune Karo Muziejuj yra puikiausis šitų kasinėjimų modelis, kuriame 
kiekvieno šulo vieta atžymėta apvalia vinele. Toliau pastebėta, kad kelias 
išeidamas pro pilies vartus, sukosi į kairiąją pusę taip, kad priešai, puldami 
vartus, turėjo pulti iš kairės į dešinę, t. y., į pilies pylimą atsukę savo 
dešinįjį, skydu nepridengtą petį. Visa tai padarę, archeologai tarėsi savo 
darbą užbaigę. Tiesa, dar pabandyta atkasti didžiame pylime sudegusiąją 
sieną. Ją atkasė, ir jinai pasirodė visoj savo gražybėj, net ryškiau už 
praėjusiaisiais metais atkastąją.

Suprantama, čia galima daug ką spėlioti, bet tiktai spėlioti. Kas 
skubotai tokiais atvejais daro išvadas, tas be abejojimo apsiriks. Apuolėje 
atskleista mums tik vienas labai storos knygos lapas, kurį perskaičius, ne
galima dar nieko spręsti apie visos knygos turinį.

Kokie gi darbai dar lieka nudirbti Apuolėje? Labai daug.
1) Ištirti medinės užtvaros, esančios pylimo viduriuose, ilgį ir struk

tūrą, nes atkastasai keletos metrų tarpas nedaug ką pasako.
2) Surasti kapų sienas ir išmatuoti jų plotą.
3) Pilies asla dar beveik visai neištirta. Čia turi būti trobesių pama

tai. Latvijoj Raunos1 pilyje tokie trobesių pamatai surasti.
4) Visai dar nieko nepadaryta papiliui (miestui) ir šventovei surasti. 

Manoma, kad šventovė yra buvus ant p. Petrulevičiaus kalno į pietus nuo 
Apuolės.

5) Pilies pakraščiais yra stovėjusi galinga statinė tvora (polisadas), 
pastatyta iš ąžuolinių šulų; jos pėdsakai be abejojimo glūdi žemėje. Tais 
patvoriais ir yra buvęs supiltas viršuj minėtasai akmenų vainikas.

6) Ištirti upelio Brukio dugnas ir surasti išgrįsta brasta.
Aš čia nurodau tik pačius stambiuosius darbus, specijalistai panašių 

darbų surastų daug daugiau.
Šiandien daugelis stato šitokį klausimą : Ar vikingų apgulimas tikrai 

yra buvęs 854 metais? Gal kasinėjant rasta kokie nors apčiuopiami to 
įvykio įrodymai?

Į tuos du klausimus vis dėlto reikia atsakyti teigiamai. Atrodo, kad 
apgulimas tikrai yra buvęs. Štai įrodymai:

1) Sudegusioji medinė siena ganėtinai rodo, kad čia kažkokios ka
tastrofos būta.

2) 1931 metais, atkertant nugriuvusįjį šiaurinį pylimo galą, viename

1 Rauna, Rygos arkivyskupų vasaros rezidencija, randasi Kėsio (lat. Cėsis) 
apskrityje apie 120 kilm. už Rygos.
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kvadratinio metro plotyje pylimo išorinėje pusėje rasta aštuoni vylų 
(strėlų) smailiagaliai, kotai yra amžių bėgyje nupuvę. Atrodo, kad vikingai 
nesigailėjo vylų Apuolės gynėjams. Tokių vylų smailiagalių rasta ir ka
sant didžiąją tranšėją, bet jų nerasta pylimo vidaus pusėje.

3) Pilies vartų labai paini būklė ir labai sumindžiota, sutrypta žemė 
rodo, čia kadaise yra siautusi mirtina kova. —

Nors Apuolė, kaip kitos pilys, pavyzdžiui, Puodkalių pilis, netoli 
Skuodo, visai to paties tipo kaip ir Apuolė, priklauso prie priešistorinių 
Lietuvos pilių, vis dėlto sunku yra prileisti, kad jos reikšmė būtų pasi
baigusi draug su vikingų laikais. Atrodo, kad čia kas dar būtų buvę ir 
paskesniais laikais. Štai kodėl:

1) Atkastasai šulinys neatrodo, kad siektų devintąjį amžių; jis pa
darytas perdaug tandetiškai.

2) 1932 m. pavasarį, užlyginant pernykščiai iškastą tranšėją, atrasta 
labai dailaus darbo žalvarinis antspaudas su inicijalais: LCH. ir su pavarde 
jos papėdėje: T. Issland, arba Iffland. Atrodo, kad tai 17. ar 18. šimtmečio 
darbas, gal iš Šiaurinio Karo laikų. Apie 1706 m. švedai galėjo čia turėti 
savo stovyklą. „Naujojoj Romuvoj“ 1932 m. tas radinys yra smulkiau ap
rašytas.

3) Apuolės pilies aslos paviršiais randama suanglėjusių grūdų; kaip 
matyti iš žemiau padėto J. Kidyko S. J. laiško net metro gilumo ir platumo 
pilna duobė. Tarpe grūdų yra ir žirnių. Klausimas, ar 9. amžiuje buvo 
Lietuvoje sėjama žirniai. Į tai atsakyti gali tik žemdirbystės istorija. 
Vis dėlto ima baimė, kad tie grūdai ir toksai žymus jųjų kiekis randamas 
žemės paviršiais, nebūtų švedų rekvizicijų liekanos iš Šiaurinio Karo 
laikų.

4) Tam klausimui išspręsti pagelbėtų tikslus užtvaros amžiaus nusta
tymas, kitaip sakant, ar ta užtvara yra jau buvusi ir vikingų laikais.

Belieka tarti keletą žodžių apie juridinę Apuolės būklę. Pirm kokių 
šešerių metų Apuolės piliakalnis priklausė Apuolės kaimui, kurio žemė, 
kaip paprastai, buvo sutvarkyta rėžiais, ir per patį piliakalnį ėjo net ket
vertas rėžių, atseit, piliakalnis priklausė keturiems savininkams, iš kurių 
trys buvo latviai. Tuojau po Didžiojo Karo tie latviai, nežinia kieno 
paskatinti, suskato kasinėti ir ieškoti senienų, ir ką tik surasdavo, gaben
davo į Liepoją ir tenai jas parduodavo Liepojos miesto muziejui. Bet ir 
šiaip žmonėms jie siūlydavo jas pirkti; taip Klaipėdos Ūkio Banko direk
torius p. P. Končius nupirko iš jų labai gražų kardą gelbėdamas, kad tokia 
pirmaeilės vertės seniena nebūtų išgabenta iš Lietuvos. Pirko ir kiti pi
liečiai, taip, kad prekyba mūsų senienomis ėjo pilna vaga, net ir spaudoje
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pasigirdo aimanavimai, kad reikia ką nors daryti tokiam plėšikavimui su
stabdyti.’

1928 metais Apuolės kaimas išėjo į vienasėdijas ir piliakalnis liko ap
kapčiuotas ir išimtas iš kaimo nuosavybės. Tačiau prekyba nė kiek nesu
mažėjo; senienų prekybininkai, pripratę prie lengvo pelno, savo verslą varė 
ir toliau. Tik kai 1932 m. generolas Nagevičius sutvėrė tam tikrą komi
tetą ir jam pavedė Apuolės apsaugą, komitetas gi iš savo pusės pastatė sargą 
Sirutį, atrodo, kad prekyba sumažėjo.

Skuodas, 1933 m. kovo mėn. 30 d.

1 Kad tai ne iš piršto išlaužtas dalykas, tepaliudija kad ir šitas J. Kidyko S. J. 
laiškas iš Aacheno:

„Šv. Ignaco Kolegija 1931.X1.4. Aachen. Gerbiamas Dekane! Atidžiai sekiau 
spaudos pranešimus apie Apuolės piliakalnio kasinėjimą. Keletą kartų perskaičiau 
radinių sąrašą ir pamačiau, kad jame nėra visi dalykai surašyti. Kadangi Gerb. 
Dekanas esate to kalno sargybos komisijos pirmininkas, nutariau Jums nurodyti, 
kokių dalykėlių trūksta ir kame jie būtų galima rast:.

Kai dar tebebuvau Skuodo progimnazijos mokinys, 1924 metų vasarą praleidau 
Apuolėje pas dėdę Sirutį. Beslankiodamas po piliakalnį, vieną dieną užklupau mūsų 
kaimyną latvį Ąžuolą su sūnumi, bekasinėjančius ir beieškančius senienų. Kai jis 
pamatė, kad ir aš tais dalykais labai įdomaujuos, jis man parodė, ką radęs. Tai 
buvo: audimų svarelis, toks pat, koks buvo laikraščiuose atspausdintas, (rodos, 
net 2 egz.), ne maža puodo šukių su labai primityviais pagražinimais, strėlių smai
liagalių pora, peilis ar durtuvėlis nedidelis ir sudegusių kviečių sluoksnis, kokio 
pusės metro storio ir apie vieno kv. metro pločio. Kitą dieną jo namuose mačiau 
rankinių girnų pusę, keletą įvairių žalvario žiedų, apyrankį ir kitų papuošalų. 
Žiedus ir apyrankį (brasletą) jis sakėsi radęs netolimose nuo piliakalnio kapinėse,
o girnapusę pačiame kalne. Jei kasinėjimų komisija su tuo Ąžuolu nesusitiko, 
būtų gera jis paklausinėti, gal dar tebeturi savo radinius. O jei ne, tai būtų galima 
susekti kam jis juos pardavė. Kiek pamenu, rodos, norėjo juos pirkti ano meto 
Skuodo taikos teisėjas. Gaila, jei per mano neranguma apie 15 egz. senovės dalykų 
pražūtų...“ J. Kidykas S. J.“


