
Laisvalaikio Kraštotyros Dienoraštis: .................... piliakalnio semiotinė esmėtyra 

 (esmėtyros klausimynas su esmėvokomis – perskaitant pasvirusius žodžius) 

Esmėvokos išreikštinos Greimo kvadratu – reikšmingomis semomis S1, ~S1, ~S2, S2 

Pamatiniai 

supratimai ir 

reikšmės lygmenys  

Tau S1 

Gelmė, Slėpinys, 

Esmas, Tikrovė  

man ~S1  

pasakotina(s), 

atskleistina(s)   

mums ~S2 

sąveikautu, 

programuotu 

štai šitaip S2 

paviršiumi, 

patyrimu  

Pritaikant diskursyvinių (figūratyvinės sklaidos – veiklos pobūdžio, vietos, laiko) reikšmių analizės sintezę 

 

kalbant (skelbiant) 

paviršutiniškai: 

Į-pilietinimas 

(įtvirtinimas, gyvata) 

 

Žvalgymai bei 

archeologiniai 

kasinėjimai arba 

„lobių ieškojimai“  

 

 Ekskursija, 

apsilankymas  

.................. piliakalnio 

(pavadinimas, -ai?) 

 

surengti, vykdyti 

(kieno?) 

 

 

 

keliautojų, turistų, 

lankytojų, dalyvių   

nuo I tūkst. prieš 

Kr. iki XV a.  

 

19    m. ar  

20    m.  

(kuriais metais?) 

 

 

202  -    -    ? 

prie ..................... 

(gretimi objektai?) 

 

aikštelės, papėdės 

gyvenvietės  x m² 

plote, y m žemės 

sluoksnyje 

 

piliakalnyje  

ką? ką veikia? Senovėje įrengtas, 

dabar stūkso: 

 

Žvalgė, tyrinėjo, 

ištyrė, atkasė, atrado, 

išplėšė, išarė:   

 

Aplankė, pamatė, 

įkopė, sužinojo: 

 

    

kas? kieno?  ................. piliakalnis. 

 

Mokslininkai, 

archeologai, 

tyrinėtojai, „lobių 

ieškotojai“:   

 

Keliautojai, turistai, 

lankytojai, dalyviai:  

  

kada?   Piliakalnis 

datuojamas ........... 

........................... ? 

 

Tyrinėtas 19     m. 

ar 20    m. 

 

Apsilankymo data 

202  -    -    

 

kur?     ........... rajono sav., 

.............. seniūnija, 

................  kaimas.  



Koordinatės: ....... .  

Aikštelės forma ir 

dydis: ................. .              

Šlaitų aukštis, 

statumas: ............. .  

Būklė: ................. . 

Papėdės 

gyvenvietė: ......... .  

Artimiausi 

piliakalniai, 

alkakalniai, 

pilkapiai ir kt.: .... 

Pasiekiamumas: .. . 

Literatūra: ........... .  

 

Pritaikant semio-naratyvinių (aktantinio modelio, naratyvinės schemos, išbandymo) reikšmių analizės sintezę 

 

pasakojant giliau: 

Pasakojimo herojai 

 

Mokslininkai 

 

Keliautojai, 

lankytojai  

(iš)kovojo, (pra)laimėjo 

 

tyrinėjo, ištyrė 

 

patyrė, įkopė, aplankė, 

apžvelgė, pažino  

didingą, lemtingą 

 

rastus, atkastus 

 

vertinamą, 

saugomą  

pasiekimą, laimę 

 

radinius (vertybes) 

 

gamtos ir kultūros 

paveldo objektą  

kodėl? (programa 

Adresatui, 

pripažinimas 

(sankcija) ir 

šlovinamasis 

išbandymas)  

Istorinės kautynės, 

legendos, pasakos:   

 

Mokslininkai –  

istorikai, 

archeologai, 

kalbininkai ir kiti:   

 

Pažintinė ekskursija:  

   

Kas? kieno? 

(kompetencijos 

įgijimas ir 

kvalifikacinis 

išbandymas 

Subjektui, Herojui, 

jo pagalbininkai bei 

priešininkai) 

 Istoriniai protėviai, 

legendiniai didvyriai, 

pasakų herojai:  

 

Kieno vadovaujami 

istoriniai, 

archeologiniai, 

lingvistiniai ir kitokie 

tyrinėjimai? Mokslinis 

vadovas ir jo 

komanda:  

 

Kas pažino, patyrė, 

dalyvavo? Dalyviai:   

  

kaip? (Adresanto – 

kaip Lėmėjo –  

manipuliacija, 

įtikinėjimai)  

  Būt-in-a ar grožinė 

reikšmė:  

 

Istoriografijos 

analizė, 

archeologiniai 

kasinėjimai, 

 



kalbotyra, 

tautosaka  ir kiti 

vertinimo būdai:   

 

Senovės paveldo 

reikšmingumas ir 

vertinimas: 

koks? (vertės 

Objektas, atliktis ir 

lemiamasis 

išbandymas) 

   Istoriniai faktai ar 

išgalvoti įvykiai: 

 

Įžvalgos, spėjimai, 

senoviniai radiniai 

(rastos vert-yb-ės):  

 

Piliakalnio (jo 

verčių, reikšmių) 

pažinimas:  

Pritaikant fizio-chemio-bio-eko-socio-semiotinių (t. y. bet kokio sambūvio sąveikos) reikšmių analizės sintezę 

 

pasakojant dar 

giliau: 

Pasakojimas  

 

Mokslinis tyrimas, 

ekspedicija, studija, 

straipsnis, kūrinys 

 

Ekskursija  

primena 

 

ištyrė, apžvelgė   

 

 

 

aplankė  

įdomius  

 

x m² ploto,  y m 

žemės sluoksnio ir   

susietos literatūros 

 

išskirtą, įtrauktą 

nu-tikimus 

 

kultūros radinius, 

šaltinių medžiagą 

(istoriografiją)    

 

vertybę 

kodėl tokia Sąveika 

ar programa, toks 

modeliavimas ar 

programavimas?   

Istorija, pasakojimas:  

 

Mokslinis tyrimas, 

ekspedicija, studija, 

meno kūrinys, knyga:  

 

Surengta pažintinė 

ekskursija, ne-tikėtas 

apsilankymas:  

   

kieno                 

(ne)su-si-derinimai, 

(ne)su-si-gyvenimai, 

(ne)su-si-jungimai? 

 Pasakotojai, gidai ir jų 

klausytojai:  

 

Mokslininkai, 

kultūrininkai:   

 

Keliautojai, turistai, 

lankytojai, dalyviai:   

  

kaip 

manipuliuoja(ma), 

skatina(ma), 

įgalina(ma)? 

  Patrauklumas, 

sudominimas:   

 

Mokslų metodai, 

menai; įtraukimas 

į kultūros paveldo 

juridinį registrą:  

 

Išskirimas 

kelionės maršrute:  

 



kokie atsi-tikimai? 

 

   Žaismingi, faktai, 

nu-tikimai:  

 

Moksliniai 

atradimai; 

kūrybos, meniniai 

pasiekimai:  

 

Patirti pažinimo 

nuotykiai:  

Pritaikant bendriausių, giliausių reikšmių (elementariųjų reikšmės struktūrų) analizės sintezę  

išmąstant 

abstrakčiausiai, 

logiškai-

semantiškai 

giliausiai: 

Piliakalnis  

Gyvybė, Gyv-ast-is  

 

Senovė  

Laikas  

 

Pradžia 

Tapsmas  

Pa-likimas  

Lemtis  

 

Tikrovė  

 

Būti-s (Būvis)  

Būtis  

 

Pažinimas  

Esmė  

 

Pasaka, legenda 

į-pilietintinas 

gyventina, įsi-gyvena 

 

senėtina 

at-eitinas (at-, iš-, pa-, 

už-laikytinas) 

perdirbtina 

kurtinas 

pa-darytinas  

lemtina 

 

į-galintina (į-si-gali-

na, į-si-galioja) 

būtina(s) 

suprastina 

 

subjektyvina(mas) 

(į)prasminama 

(įprasmintina) 

pasakotina 

pilietinta  

gyv-ent-u,         

ap-gyventoje 

sen-t-u 

pra-eita (laikytu, 

laikinu) 

mėgdžiotu 

išsaugotu 

at-si-lygintu 

lemtingu (nu-

lemtu) 

būt-in-ais 

 

būtu 

(ap-, į-, pa-, pra-, 

už-)kalbintais 

intersubjektyviais 

(su)reikšmintomis 

(reikšmingomis) 

pasakotu 

piliaviete. 

iš-(su-)gyvenimu,  

gyvenvietėje.  

senėjimu. 

dabartimi,  eitimi 

(iš-si-laikymu) 

 tęstinumu 

nykimu 

vyksmu  

lėmimu 

 

atsi-tiktinumais 

 

buvimu 

reiškiniais 

 

objektais 

žaismėmis 

 

pasakojimu 

kokia Tau yra 

(esama) Esmė? 

Piliakalnis (kalnas); 

At-gy-vent-ti, 

Gyvybė, Gyv-ast-is;  

Sen-ė-ti, Senovė; 

 (at-, iš-, nu-, pa-) 

už-laikyti, Laikas 

(pa-laikai); 

<...> 

   

kokios man 

suprantamos 

prasmės?   

 piliečiai; 

gyventojai, gyvūnai 

(gyvuliai, ir net augalai 

bei žmonės, nes tai yra 

gyvi padarai);  

seniai, pro-sen-ol-iai;  

at-eitis, pa-lailytoja(s); 

<...> 

  

kokios mums 

(į)kalb(intos)a(mos) 

reikšmės? 

  pilietiškumas;  

gyventrukmė, 

gyvensena, 

gyvybingumas, 

gyvastingumas;   

 



senumas, senėsena; 

pra-eitis, laikysena, 

laikiškumas, 

laikinumas;  

<...> 

kokios štai šitaip  

ap-si-reiškiamos 

žaismės? 

   piliavietė (pilis);  

gyvenvietė,  

gyvata,                

iš-(su-)gyvenimas;  

senėjimas; 

dabartis (eitis, 

eiga, vyksmas), 

iš-si-laikymas;  

<...> 

 

Jei turite pasiūlymų, pastabų ar patarimų, rašykite rytispivoriunas@gmail.com   

Arba skambinkite telefonu 860691929 

Kaip galėtume patobulinti, patikslinti esmėtyros klausimyną? 

Ar sutiktumėte pagelbėti rengiant ar sudarant Esmyną – Lietuvių Dvasios Kanoną (Konstituciją) – pamatinį, 

visuotinį lietuvių žinyną?   

mailto:rytispivoriunas@gmail.com

