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Mielas	skaitytojau,
Ar	būsi	mokslininkas,	ar	rekonstruktorius,	ar	tiesiog	besidomintis	savo	tautos	praeitimi	žmogus,
perskaityk	šią	knygą	ir	sužinok,	kokios	buvo	mūsų	tautos	gyvenimo,	egzistencijos	ir	kultūros	ištakos.
Šiuo	metu	daug	mokslų	tiria	etnosą,	kalbą	ir	sociumus.	Ši	knyga	tau	duos	savotišką	startinę	poziciją
savasčiai	–	neideologizuotai,	paremtai	eksperimentu	–	pažinti.	Čia	tu	susitiksi	su	autoriais,	kurie	turi
mokslinius	laipsnius,	ir	tuos,	kurie	neturi	„antpečių“,	bet	yra	atlikę	eksperimentą,	paremtą	rimta
dokumentacija.	Čia	rasi	teorinių	teiginių,	kurie	ir	buvo	atspirties	taškas	tikrai	rekonstrukcijai	atlikti,	o
ne	laisvai	kūrybai	pasireikšti.

Ši	knyga	yra	pirmoji	didelio	sumanymo	kregždė.	Kadangi	trūksta	periodinio	leidinio,	skirto
eksperimentinei	archeologijai,	kadangi	egzistuoja	didžiulė	savais	kriterijais	paremta	periodinių	leidinių,
skirtų	archeologijos	ir	istorijos	mokslams,	atranka,	straipsniai,	skirti	eksperimentinei	archeologijai,	ar
tiesiog	eksperimentų	fiksavimo	dokumentacija	neranda	sau	nišos.	Šios	knygos,	taip	pat	ir	būsimų
tęstinių	leidinių	tikslas	–	pateikti	eksperimentinės	archeologijos	teoriją	ir	praktiką.	Pirmąjį	tęstinio
leidinio	„Eksperimentinė	archeologija.	Lietuvos	materialaus	paveldo	rekonstrukcija“	tomą	stengėmės
užpildyti	leidinio	sumanytojo,	eksperimentinės	archeologijos	klubo	„Pajauta“,	narių	straipsniais.	Į	kitus
leidinius	planuojame	įtraukti	visų	norinčiųjų	ir	galinčiųjų	dokumentuoti	archeologinį	eksperimentą	bei
pateikti	teorinius	pagrindus	straipsnius.

Eksperimentinė	archeologija	Lietuvoje	gyvuoja	apie	dvidešimt	metų,	bet	jos	šaknys	siekia	ankstesnius
laikus.	Kiekvienam	eksperimentinės	archeologijos	produktų	pažinotojui	/	vartotojui	gali	kilti	amžinas
klausimas,	kam	viso	to	reikia.	Ir	iš	tiesų	–	galima	būti	užsisklendus	savo	rekonstrukcijos	rėmuose,	tam
tikroje	siauroje	bendruomenėje.	Bet	europinė	tradicija,	taip	pat	Lietuvos	patirtis	per	daugelį	metų
parodė,	kad	Tėvynės	istorijos	pažinimas	per	rekonstruotą	praeitį	duoda	daugiau	patriotinių	dividendų
nei	spalvotos	antraštės	žiniasklaidoje.	Negana	to,	Lietuvos	rekonstruktoriai,	dalyvaudami	edukaciniuose
gyvosios	istorijos	ir	archeologijos	festivaliuose	ar	panašaus	pobūdžio	renginiuose	užsienyje	(Latvijoje,
Lenkijoje,	Pietų	Korėjoje,	Prancūzijoje,	Rusijoje,	Skandinavijoje,	Suomijoje,	Vokietijoje,	Ukrainoje),
reprezentuoja	savo	šalį	demonstruodami	jos	gilios	istorijos	rekonstrukciją,	apsieidami	be	klumpių	ir
cepelinų.	Reikia	pripažinti,	kad	didžiuma	archeologų	ir	istorikų	ignoruoja	eksperimentinės
archeologijos	rezultatus,	palikdami	visa	tai	mėgstamų	laisvalaikio	užsiėmimų	sričiai.	Manome,	kad	šis
leidinys	paskatins	mokslininkus	domėtis	archeologiniais	eksperimentais,	praturtintais	patirtimi	ir	teorine
bei	empirine	sinteze.

Šiuo	leidiniu	norime	pagerbti	Kernavę,	Lietuvoje	visiems	gerai	žinomą	unikalų	UNESCO	pasaulio
paveldo	sąrašo	objektą.	Čia	užgimė	pirmasis	eksperimentinės	archeologijos	festivalis	„Gyvosios
archeologijos	dienos	Kernavėje“.	Čia	prasidėjo	didžioji	edukacija.	Čia	radosi	eksperimentinės
archeologijos	klubas	„Pajauta“,	niekaip	nenutraukiantis	savo	bambagyslės	su	Kernavės	Pajautos	slėniu,
piliakalniais	ir	ten	vykstančiu	festivaliu.	Gyvosios	archeologijos	festivalis	Kernavėje	bene	gausiausiai



pateikia	eksperimentinės	archeologijos	rezultatus	plačiajai	visuomenei,	tuo	tarpu	daugelis	panašaus
pobūdžio	Europos	renginių	pamažu	virsta	prekybiniais-kariniais	pasirodymais.	Per	pastaruosius	metus
Lietuvoje	atsirado	daug	kolektyvų	(viešųjų	įstaigų,	asociacijų,	pavienių	žmonių	ir	pan.),	rekonstruojančių
arba	tam	tikrą	laikotarpį,	arba	tam	tikrus	amatus,	arba	tam	tikro	laikotarpio	karybą.	Tai	dar	vienas
žingsnis	mūsų	Tėvynės	praeities	pažinimo	link.	Turime	tuo	didžiuotis.	Šis	leidinys,	tikimės,	bus	kam
nors	atspirties	taškas,	slenkstis	tobulėti,	o	galbūt	akstinas	giliau	pažinti	istoriją	ar	pakelti	savo	bendrąjį
išsilavinimą.

Tad	imkite	knygą,	skaitykite	ir	vertinkite.	Pasitikėkite	mumis.	Čia	viskas	tikra.

Leidinio	sudarytoja
Daiva	Luchtanienė



Dear	reader,
Whether	you	are	a	scientist	or	restorer,	or	just	interested	in	your	nation’s	past,	read	on	and	find	out	the
roots	of	our	nation’s	life,	existence	and	culture.	At	the	moment	there	are	a	lot	of	sciences	investigating
ethnicity,	language	and	social	environment.	This	book	is	like	a	kick-starter	for	self	knowledge.	And	this
knowledge	is	not	idealized.	It	is	adequate	for	today,	because	it	is	based	on	the	certainty	–	experiment.
Here	you	will	find	the	authors,	who	have	degrees	in	science,	and	authors	who	do	not	have	“shoulder
straps”,	but	have	a	real	experiment	experience	with	its	documentation.	Here	you	will	also	find	the
theoretical	statements	–	the	starting	point	for	the	archaeological	experiment	and	documented
experiment	standing	as	an	example	for	proper	reconstruction	rather	than	just	for	open	creativity.

This	book	is	the	first	herald	of	large-conception.	The	lack	of	periodic	publication	about	experimental
archeology	and	the	existence	of	a	massive	selection	of	periodicals	for	the	science	of	archeology	and
history,	which	are	based	on	its	own	criteria	–	means	that	articles	or	just	documentations	capturing	the
experiment	cannot	find	a	niche	for	themselves.	The	goal	of	this	book,	(as	well	as	the	future	periodicals)
is	to	present	theory	and	practice	of	experimental	archaeology.	The	content	of	the	first	Volume,	of	the
first	continuous	publication	“Experimental	Archaeology.	Reconstruction	of	Material	Heritage	of
Lithuania”,	we	tried	to	fill	in	with	the	articles	by	the	members	of	the	experimental	archaeology	club
“Pajauta”	–	the	initiators	of	this	publication.	In	other	publications	we	plan	to	involve	all	articles	of
people	who	are	willing	and	are	competent	to	document	archeological	experiment	and	theoretic	basis
for	such	process.

Experimental	archeology	exists	in	Lithuania	for	about	twenty	years.	Although	the	roots	go	deeper	and
to	earlier	times.	Nevertheless	the	follower	or	the	consumer	of	experimental	archeology	products	may
have	eternal	question	–	“why	do	we	need	it	altogether?”	In	fact	–	we	can	retreat	into	our	reconstruction
frames	within	narrow	certain	community.	But	European	tradition	and	Lithuanian	experience	over	many
years	have	shown	that	knowledge	of	your	country’s	history	through	reconstructed	past	gives	more
patriotic	–	conscious	dividends	than	the	colorful	headlines	in	the	media.	Moreover,	reconstructors	and
reenactors	of	Lithuania,	participating	in	educational	living	history	/	archeology	festivals	or	similar
events	abroad	(as	experience	shows	–	in	Latvia,	Poland,	South	Korea,	France,	Russia,	Scandinavia,
Finland,	Germany,	Ukraine),	represent	their	country	while	demonstrating	its	deep	historical
reconstruction	without	the	need	of	banalities	such	as	clogs	and	bowls	full	of	zeppelins	from	18th–19th
centuries	in	Lithuania.	It	is	worth	to	mention	that	the	vast	majority	of	archaeologists	and	historians
ignore	the	results	of	experimental	archeology,	pushing	it	aside	as	a	hobby.	We	believe	that	this
publication	will	not	allow	scientists	to	remain	indifferent	to	the	archaeological	experiment	and	analysis
will	be	enriched	by	the	experimental	experience	and	theoretical	and	empirical	synthesis.

Let	us	give	recognition	to	Kernavė,	a	place	well	known	in	Lithuania,	a	unique	member	of	UNESCO
world	heritage	list.	Here	the	first	festival	of	experimental	archaeology	“Days	of	Live	Archaeology	in



Kernavė”	was	born.	Here	the	experimental	archeology	club	“Pajauta”	was	born,	and	is	still	cohesive
with	Kernavė	Pajauta	valley,	hillforts	and	the	annual	festival.	Live	archaeology	festival	in	Kernavė
probably	most	fully	conveys	the	results	of	experimental	archeology	to	the	general	public,	while	many
of	the	similar	events	in	Europe	become	merchant	–	military	show.	In	recent	years,	a	lot	of	collectives
opened	in	Lithuania	(public	institutions,	associations,	individuals,	etc.),	either	reconstructing	a	certain
period	or	certain	crafts,	certain	period	of	warfare,	songs.	It	contributes	greatly	to	knowledge	of	our
Homeland’s	past.	We	have	to	be	proud	of	it.	We	hope	this	publication	will	be	starting	point	to	someone,
a	threshold	for	development,	a	stimulus	to	scientific	synthesis,	and	source	to	improve	overall
knowledge.

We	sincerely	thank	the	authors	of	the	articles	who	worked	a	long	time	for	documentation	of
experiment.	We	thank	the	editorial	board,	editors,	reviewers,	and	publishers	of	texts	and	translations.
Separate	thanks	to	Arūnas	Puškorius,	Justina	Bliujūtė,	and	Austėja	Luchtanaitė.

So	take	the	book,	read	and	evaluate.	Trust	us.	Here,	everything	is	genuine.

Compiler
Daiva	Luchtanienė



Stikliniai	karoliai	II–XIII/XIV	amžiaus	Lietuvos
archeologinėje	medžiagoje:	gamybos
technologiniai	bei	rekonstrukciniai	aspektai	/
Justina	Bliujūtė
Tel.	861144772,
el.	paštas	juste.bliujute@gmail.com

Apie	Lietuvos	stiklinius	karolius	kol	kas	teturime	gana	vienpusiškų	žinių,	paremtų	jų	tipologinėmis
savybėmis	(forma,	dydis,	spalva,	skaidrumas)	ir	paplitimu	dabartinės	Lietuvos	teritorijoje.
Pastaraisiais	dešimtmečiais	buvo	atkreiptas	dėmesys	į	karolių	vėrinių	ir	pavienių	karolių	nešioseną,
vėrinių	kompoziciją	(stikliniai,	gintariniai	ir	metaliniai	karoliai	bei	kabučiai),	jų	darną	su	kitais
kostiumo	elementais,	taip	pat	reikšmę	asmens	socialinio	statuso	raiškai	bei	vienos	ar	kitos	kultūrinės
srities	ar	genties	kostiumui.	Taigi	Lietuvoje	stikliniai	karoliai	ar	vėriniai	nagrinėjami	integruotame
archeologiniame	kontekste,	apimančiame	kultūrinę	ir	socialinę	gyvensenos	sferas.	Tačiau	stiklinių
karolių	technologiniai	ir	spektrometriniai	tyrimai	dar	tebėra	minimalūs,	todėl	samprotavimai	apie	jų
reikšmę	ekonominiuose	procesuose	ir	mainuose	tėra	paviršutiniški.

Šioje 	vie toje 	turėtų	būti	vaizdo	siuže tas,	tačiau	jūsų	įrenginys	ar	programinė	įranga	nepalaiko	vaizdo	siuže tų	pe ržiūros.

Romėniškojo	ir	tautų	kraustymosi	laikotarpių	stikliniai	karoliai

Stiklo	masę	ir	stiklinius	dirbinius	išmokta	gaminti	II	tūkst.	pr.	Kr.	Egipte	ir	Artimuosiuose	Rytuose.
Seniausi	stikliniai	dirbiniai	pagaminti	iš	silikatinio	stiklo,	taigi	stiklo	gamybai	reikėjo	trijų	pagrindinių
komponentų:	smėlio	(silicio	dioksidas	SiO₂),	sodos	(natrio	karbonatas	Na₂CO₂)	ir	potašo	(kalio
karbonatas	K₂CO₃).	Norint	pagaminti	spalvotą	stiklą	reikėjo	pridėti	dažiklių	–	įvairių	metalų	oksidų.
Stiklo	masė	buvo	gaminama	specialiose	krosnyse,	kuriose	buvo	pasiekiama	aukšta,	ne	mažesnė	kaip
+1100	°C	temperatūra	(Henderson,	2007,	p.	25–52,	pav.	3.3;	3.13;	3.24).	Nuo	pat	stiklo	atsiradimo
laikų	skiriamos	dirbtuvės,	kuriose	iš	pagrindinių	sudedamųjų	dalių	ir	kitų	ingredientų	buvo	gaminama
stiklo	žaliava,	ir	dirbtuvės,	kuriose	iš	žaliavos	buvo	gaminami	patys	įvairiausi	stikliniai	dirbiniai	(Price,
1998,	p.	331,	338).	Taigi	vienose	dirbtuvėse	buvo	gaminama	skirtingo	pavidalo,	sudėties	ir	spalvinės
gamos	stiklo	masė,	o	kitose	–	įvairūs	gaminiai.	Be	to,	bent	jau	antikos	laikais,	buvo	perdirbamos	visos
įmanomos	stiklo	duženos	–	iš	jų	buvo	gaminama	stiklo	žaliava	(Price,	2003,	p.	83).	Skaidrus	bei	matinis
stiklas	ir	jo	nepermatomos	atmainos	fajansas	bei	emalis	buvo	pritaikyti	masinei	buities	ir	juvelyrikos
dirbinių	gamybai	(Bagdevičienė	ir	kt.,	2013,	p.	183–184).	Ypač	patrauklūs	pasidarė	įvairiaspalviai
stikliniai	karoliai,	kurie	buvo	pigesni	už	brangesnius	ir	sudėtingiau	apdirbamus	karolius	iš	pusbrangių
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akmenų.

Straipsnyje	aptariami	II	a.–XIII/XIV	a.	Lietuvoje	randami	stikliniai	karoliai.	Jie	pagal	stiklo	žaliavos
savybes	ir	gamybos	technologiją	suskirstyti	į	pagamintuosius	iš	skaidraus	stiklo	ir	matinio	stiklo	bei
emalio.	Stiklo	karoliai	pagal	spalvas	sugrupuoti	į	vienspalvius	ir	daugiaspalvius.	Karoliai	pagal	formą
suskirstyti	į	grupes	ir	tipus.	Neturime	žinių	apie	ankstyvųjų	metalų	laikotarpio	fajansinius	ir/ar	stiklinius
karolius.	Stikliniai	karoliai	Vakarų	baltų	(aisčių)	kultūrų	bendrijos	teritorijoje	tarp	Paslenkos	(Pasargės)
pietvakariuose	ir	Dauguvos	upių	šiaurėje	išplinta	II	amžiuje.	Tačiau	baltai	stiklinius	karolius	nešiojo
nevienodai	gausiai.	Remiantis	archeologine	medžiaga,	daugiausia	karolių	rasta	iš	romėniškojo
laikotarpio;	tautų	kraustymosi	laikotarpiu	jų	akivaizdžiai	sumažėja.

1	pav.	Romėniškojo	ir	tautų	kraustymosi	laikotarpių	kultūrinės
sritys	ir	rastų	stiklinių	karolių	kiekis	bei	procentinė	išraiška.	Pagal:
Astrauskas,	1998,	lent.	34–35;	Michelbertas,	2001;	Vaitkunskienė,
1999,	p.	161–164.

Romėniškuoju	ir	netgi	ankstyvuoju	tautų	kraustymosi	laikotarpiais	stik_liniai	dirbiniai	buvo	gaminami
Romos	imperijoje	ir	jos	vakarinėse	bei	rytinėse	provincijose,	įvairių	paribio	miestų	stiklo	gamybos
dirbtuvėse	(Henderson,	2007,	p.	42–43,	61–71;	Biernacki,	2009,	p.	29;	Румянцева,	2012,	p.	516–520,
pav.	1).	Stikliniai	karoliai	buvo	gaminami	ne	vienose	dirbtuvėse,	bet	jų	cheminės	sudėties	tyrimai	rodo,
kad	jie	daryti	iš	stiklo	žaliavos,	sulydytos	iš	panašių	komponentų	pagal	nustatytą	receptūrą
(Bagdzevičienė	ir	kt.,	2013,	p.	183–185,	lent.	1).	Karolių	spalvinė	gama	ir	formos	yra	tapačios	ar	gana
artimos.	Lietuvoje	rastų	romėniškojo	ir	tautų	kraustymosi	laikotarpių	karolių	cheminės	sudėties	tyrimai
nėra	atlikti.	Tenka	remtis	istoriografijoje	plačiai	žinomais	teiginiais,	kad	karolių	gamybos	vietos	yra
vakarinės	ir	rytinės	Romos	imperijos	provincijos	(rytinė	Viduržemio	jūros	pakrantė,	Artimieji	Rytai,
Juodosios	jūros	pakrančių	miestai	ir	Egiptas),	vėliau	Bizantijos	imperija.

Stiklinių	karolių	gamyba	apsiribojo	šiaurine	Romos	imperijos	siena.	Į	neaprėpiamas	barbaricum	platybes
jie	masiškai	pasklido	mainų	keliu.	Dėl	gamybos	standartizacijos	į	barbarų	kraštus	atkeliavo	vienodų
formų	ir	identiškos	spalvinės	gamos	stikliniai	ir	emalio	karoliai,	kurie	buvo	sugrupuoti	į	29	grupes	ir
387	tipus	su	potipiais	(Tempelmann-Mączyńska,	1985,	iliustr.	1–14).	Ši	tipologinė	schema	taikoma	ir
Lietuvoje.	Dėl	įvairių	aplinkybių	į	skirtingus	barbarų	kraštus	patekdavo	skirtingi	karolių	tipai	ir	kiekiai.



Stikliniai	ir	emalio	karoliai,	po	žalvario	žaliavos,	buvo	antra	didžiausia	romėniškojo	laikotarpio	importo	į
Lietuvą	dalis.	2001	m.	duomenimis,	žinomos	56	II	a.–V	a.	pirmosios	pusės	karolių	radimvietės
(Michelbertas,	2001,	p.	64).	Beveik	visi	šio	laikotarpio	karoliai	rasti	laidojimo	paminkluose.	Deja,	dėl
to,	kad	dalis	karolių	prastai	išliko,	kad	buvo	nevienodai	tokie	patys	karoliai	apibūdinti	ir	kad	Klaipėdos
krašto	kapinynų	medžiaga	buvo	išblaškyta,	neišliko	ar	buvo	nepaskelbta,	pateikti	tikslų	jų	skaičių	ir
apibūdinti	juos	tipologiškai	šiandien	negalima.

2	pav.	Pavajuonio-Rėkučių	pilkapynas,	pilkapis	11,	moters	k.	1	radiniai	(1	–	koralai,	stiklas,	emalis,	sidabras,	žalvaris;	2,	3,
5,	6,	8–10	–	sidabras;	4	–	žalvaris;	7	–	gintaras.	Iš:	Bliujienė,	2007,	pav.	218.

Nors	šiame	straipsnyje	skelbiami	statistiniai	duomenys	nėra	visai	tikslūs,	vis	dėlto	jie	atspindi	bendrąsias
stiklinių	karolių	paplitimo,	sudėties	ir	naudojimo	buityje	tendencijas.	Daugiausia	stiklinių	ir	emalio
karolių	rasta	Vidurio	Lietuvoje	–	čia	iš	56	apibūdintų	laidojimo	paminklų	15	kapinynų	rasta	83	%	visų
laikotarpiui	priskirtų	karolių	(1	pav.).	Vien	Seredžiaus	kapinyne	(Jurbarko	r.)	rasta	per	1000	stiklinių
karolių,	tarp	kurių	daugiausia	yra	nedideli	vienspalviai,	oranžiniai,	mėlyni,	balti,	juodi,	geltoni,	raudoni
ir	žali	karoliai.	19-oje	Vakarų	Lietuvos	kapuose	su	akmenų	vainikais	ir	Nemuno	žemupio	kapinynų
kapinynų	rasta	12	%	karolių.	Nedaug	karolių	rasta	Žemaitijos,	Šiaurės	Lietuvos,	Pietų	Latvijos
pilkapynuose	ir	Pietryčių	bei	Rytų	Lietuvos	pilkapiuose.	Tačiau	kolektyvinių	pilkapių	kultūrinėje	srityje
stikliniai	karoliai	yra	vieni	iš	ankstyviausių	Lietuvoje.	Iš	vėlyvojo	romėniškojo	ir	ankstyvojo	tautų
kraustymosi	laikotarpių	keliuose	Rytų	Lietuvos	pilkapiuose	palaidotos	moterys	išsiskiria	ypač
prašmatniais	ir	ilgais	karolių	vėriniais,	suvertais	iš	stiklinių,	emalio,	gintaro	ir	net	koralų	karolių,	taip	pat
žalvarinių	kabučių,	sidabrinių	ar	žalvarinių	įvijų	(Baliulių,	Pakapių;	Pašekščių,	Pavajuonio-Rėkučių



pilkapynai)	(Bliujienė,	2007,	p.	164,	177,	2011,	pav.	218)	(2	pav.).

3	pav.	Lietuvoje	rastų	stiklinių	karolių	ir	barbaricum	laidojimo
paminkluose	rastų	karolių	tipų	(1)	ir	grupių	(2)	kiekiai.	Pagal:
Tempelmann-Mączyńska,	1985;	Astrauskas,	1998,	lent.	34–35;
Michelbertas,	2001;	Vaitkunskienė,	1999,	p.	161–164.

4	pav.	Romėniškojo	ir	tautų	kraustymosi	laikotarpių	Lietuvoje	rastų
stiklinių	karolių	tipų	kiekis	ir	vienspalvių	bei	daugiaspalvių	tipų
kiekiai.	Pagal:	Astrauskas,	1998,	lent.	34–35;	Michelbertas,	2001;
Vaitkunskienė,	1999,	p.	161–164.

Lyginant	visų	Vakarų	baltų	kultūrų	bendrijos	kapuose	rastų	stiklinių	karolių	skaičių,	karolių	grupių	ir
tipų	kiekį,	akivaizdu	kad	Vielbarko	kultūros	teritorijoje	karolių	rasta	daugiau	ir	jie	yra	įvairesni
(Tempelmann-Mączyńska,	1985,	iliustr.	1–14,	27–77).	Kokybės	požiūriu	į	Lietuvą	pateko
technologiškai	paprastesni	vienspalviai	karoliai,	o	daugiaspalvių	karolių	rasta	labai	nedaug	(3–4	pav.).	Be
to,	daugiausia	rasta	tipologiškai	skirtingų,	skaidrių	vienspalvių	mėlynos	spalvos	karolių	(5	pav.).	Taip	pat
nemažai	aptikta	įvairių	tipų	skaidrių	žalsvų	karolių	(5	pav.).	Gana	paplitę	buvo	skaidrūs	segmentiniai
(sudaryti	iš	2–5	smulkių	karolių)	karoliai	su	aukso	ar	sidabro	folija	tarp	skaidraus	stiklo	sluoksnių	(5;	6–
7:2	pav.)	Tarp	matinių	vyrauja	geltoni	ir	balti	karoliai.	Tarp	emalio	karolių	daugiausia	yra	vienspalvių
raudonos	spalvos	karolių	(Bliujienė,	2013,	p.	398,	451–452).	Nuo	pat	II	a.	iki	V	a.	pr.	raudonos	spalvos
karolių	radimvietės	sutampa	su	vietinės	gamybos	emaliu	puoštų	dirbinių	paplitimu	Lietuvos,	Bogačevo



ir	sūduvių	kultūrų	laidojimo	paminkluose.	Emaliu	buvo	puošiamos	pasaginės	ir	kitų	formų	segės,
pusmėnulio	formos	kabučiai,	krūtinės	juostos,	apyrankės,	žiedai,	kamanų	apkalai,	diržų	detalės,
geriamųjų	ragų	rankenos	ir	kt.	dirbiniai.	Baltų	gyventose	teritorijose	išsiskiria	keli	emaliu	puoštų
dirbinių	centrai	(Michelbertas,	1986,	p.	152–156).	Emaliuoti	papuošalai	buvo	gaminami	champlevé
emaliavimo	technologija.	Liejant	žalvarinius	dirbinius	buvo	daromos	tam	tikro	pavidalo	pertvaros	ir
įgilinimai,	kurie	vėliau	buvo	užpildomi	skysta	emalio	mase.	Toji	masė	nebuvo	vientisa,	nes	užpilde
dažnai	matyti	stambesni	emalio	gabalėliai.	Ištirta	Vakarų	baltų	bendrijos	kultūrų	arealo	emalio	cheminė
sudėtis	rodo,	kad	buvo	naudojami	susmulkinti	vienspalviai	importiniai	raudono	emalio	karoliai,	nes
visame	emaliuotų	dirbinių	paplitimo	areale	vyrauja	raudona	emalio	spalva	(Bitner-Wróblewska,
Stawiarska,	2009,	p.	321–326,	334–341,	349;	lent.	2.;	Bliujienė,	2013,	p.	398;	451–452).	Raudonos
spalvos	emalio	plotai	kartais	būdavo	papuošiami	mažomis	apskritomis	baltos	spalvos	inkrustacijomis
(6:2	pav.).

5	pav.	Romėniškojo	ir	tautų	kraustymosi	laikotarpių	Lietuvoje	rastų
vienspalvių	stiklinių	karolių	tipų	karolių	spalvinė	gama.	Pagal:
Astrauskas,	1998,	lent.	34–35;	Michelbertas,	2001;	Vaitkunskienė,
1999,	p.	161–164.

Lietuvoje	rasta	apie	40	tipų	daugiaspalvių	karolių,	tarp	kurių	yra	mozaikinių	(millefiori)	karolių	(8:1
pav.).	Tai	daugiausia	raudonos	spalvos	emalio	karoliai,	dekoruoti	įvairiaspalvėmis	horizontalių	ar	išlenktų
juostelių	grupėmis,	taškais	ir	akutėmis	(Michelbertas,	2001;	Astrauskas,	1998,	lent.	34,	35)	(8–10	pav.).
Tokie	pat	karoliai	randami	ir	Sembos-Notangos,	Bogačevo	ir	sūduvių	kultūrų	kapinynuose
(Tempelmann-Mączyńska,	1985,	p.	327–339;	Ibsen,	Skvorzov,	2005,	p.	411–412,	pav.	3;	Jaskanis,
2013,	p.	156–168,	pav.	18–19;	lent.	1).	Dabartinės	Lietuvos	teritorijoje	puošnūs	krūtinės	papuošalai,
suverti	iš	stiklo	karolių	pramaišiui	su	žiedelio	pavidalo	ir	kitų	formų	žalvariniais	karoliais	bei	įvairiais
kabučiais	ir	spiralinėmis	įvijomis,	jau	ankstyvojo	romėniškojo	laikotarpio	pabaigoje	tapo	aukšto
socialinio	statuso	indikatoriumi	(Astrauskas,	1998,	lent.	34–35;	Bliujienė,	Bračiulienė,	2007,	p.	46–61,
3–6;	pav.	8–10;	Bliujienė,	2013,	p.	452,	pav.	313–315).	Be	to,	Vakarų	baltų	bendrijos	kultūrų	areale,
ypač	Semboje-Notangoje,	Vakarų	Lietuvoje	ir	Nemuno	žemupyje,	randami	vėriniai	būdavo	suveriami	iš
analogiškų	stiklinių	ir	žalvarinių	karolių.	Todėl	galima	daryti	prielaidą,	kad	stikliniai	karoliai	II	a.–III	a.



pr.	buvo	įsigyjami	tose	pačiose	prekyvietėse.

6	pav.	II	a.	antrosios	pusės–III	a.	pr.	Marvelės
kapinyno	(Kauno	miestas)	moters	(?)	k.	110	rastas
vėrinys	iš	58	vienspalvių	stiklinių	karolių	ir	pasaginė
emaliuota	segė,	puošta	raudonu	emaliu	ir	baltais
akmenėliais	(?).	Iš:	Bertašius,	2005,	iliustr.	CXXXII:	1.

7	pav.	V	a.	pr.	Paprūdžių	kapinyne	(Kelmės	r.)	Vaikų	k.	6	(1)	ir	7	(2)	rasti	vėriniai
(stiklas,	emalis,	žalvaris).	Iš:	Michelbertas,	2014,	pav.	20.



8	pav.	II	a.	pab.–III	a.	pr.	Bandužių	kapinyne	moters	k.	92	rasti	karolių	vėriniai	ir
pabirę	karoliai.	Iš:	Bliujienė,	2007,	pav.	163.

9	pav.	II	a.	antrosios	pusės–III	a.	pirmosios	pusės
karolių	vėriniai	(1	–	Paviekiai,	Šiaulių	r.,	k.	9;	2	–
Sargėnai,	Kauno	m.,	k.	208;	3	–	Mazkatužiai,	Liepojos
r.,	Latvija,	k.	13/1942	(1	–	stiklas,	emalis;	2	–	3	–
stiklas,	emalis,	žalvaris.).	Iš:	Kulikauskienė,
Rimantienė,	1954,	pav.	111–112;	Latvijas	PSR
arheoloģija,	iliustr.	75:	5.



10	pav.	II	a.	antrosios	pusės–III	a.	pirmosios	pusės	vėrinio	iš	Sargėnų	(Kauno	m.)
moters	k.	208	rekonstrukcija.	Rekonstrukcijos	autoriai:	J.	Bliujūtė	ir
„Etnopapuošalų“	kolektyvas	(K.	Buivydaitė,	D.	Zaikovskis,	D.	Burnickis).	D.
Burnickio	nuotr.

III	a.	vėriniuose	pradeda	daugėti	gintarinių	karolių.	Gintarinių	karolių	ypač	padaugėja	tautų	kraustymosi
laikotarpiu,	bet	VI	a.	pirmojoje	pusėje	gintarinių	karolių	vėl	staigiai	sumažėja,	nes	dėl	įvairių	priežasčių
sumažėja	ir	bendras	importo	iš	Vidurio	Europos	srautas	(Bliujienė,	2011,	p.	139–160).	Atsiradę
gintariniai	karoliai	pakeičia	vėrinių	sudėtį,	nes	šio	laikotarpio	vėriniuose	jie	dažnai	išstumia	stiklinius
karolius	ar	iki	minimumo	sumažina	jų	skaičių.	Ši	tendencija	ypač	ryški	Vidurio	Lietuvoje	(11	pav.).
Tautų	kraustymosi	laikais,	atrodo,	taip	pat	vyravo	skaidraus	stiklo	mėlyni	karoliai	(plg.	Kazakevičius,
1993,	p.	93).	V	a.	vid.–VIII	a.	vid.	stikliniai	karoliai,	rasti	įvairiuose	Vakarų	Europos	kraštuose,	skiriasi
spalva:	vyrauja	geltoni	karoliai,	gausiai	randama	baltų,	rudų	ir	žalių	skaidraus	stiklo	karolių	(Heck,
Hoffmann,	2002,	p.	171).	Lietuvos	archeologinė	medžiaga	rodo,	kad	VI	a.	antrojoje	pusėje–VII/VIII	a.
stiklinių	karolių	sumažėjo	(Tautavičius,	1996,	p.	188).	Šio	reiškinio	priežastys	gali	būti	įvairios:	bendras
gyvenviečių	tinklo	sumažėjimas	ir	deginimo	papročio	įsigalėjimas.



11	pav.	V	a.	vidurio–VI	a.	pr.	vėriniai	iš	Plinkaigalio	(Kėdainių	r.)	kapinyno
moterų	kapų	51	(1)	ir	196	(2)	(stiklas,	gintaras,	žalvaris).	Iš:	LNM,	LNM	AR
kartoteka;	Bliujienė,	2007,	p.	196,	pav.	1–2.

12	pav.	Švėkšnos	kapinyne	rasti	skaidraus	stiklo	rantyti	mėlyni	karoliai,	kurių	priklausomybė	kapams	nebežinoma	(3),	ir	šių
karolių	kopijos.	Iš:	LNM,	LNM	AR	kartoteka;	kopijų	aut.	J.	Bliujūtė.

Stikliniai	karoliai	nuo	vikingų	laikų	iki	ankstyvųjų	viduramžių

Dabartinėje	Lietuvos	teritorijoje	stiklinių	karolių	pavieniui	ir	vėriniuose	pradeda	daugėti	VIII	amžiuje.



1981	m.	duomenimis,	Lietuvoje	VIII–XI/XII	a.	rasta	apie	4000	stiklinių	karolių	iš	81	radimvietės
(Kuncienė,	1981a,	p.	87–90,	pav.	2).	Tačiau	pagrindinės	stiklinių	karolių	radimvietės	koncentruojasi
kuršių	Pilsoto,	Mėguvos	ir	Ceklio	žemėse.	Kita	stiklinių	karolių	koncentracija	aiškiai	matoma	Nemuno
žemupyje	ir	Jūros	vidurupio	kairiajame	krante,	žemaičių	kapinynuose.	Kitose	Lietuvos	dalyse	VIII–
XI/XII	a.	stiklinių	karolių	rasta	daug	mažiau	(Kuncienė,	1981a,	p.	87–90,	pav.	2.;	Griciuvienė,	Buža,
2007).	Lietuvoje	rastų	stiklinių	karolių	formos,	dydžiai,	proporcijos,	spalvinė	gama,	savybės	bei
gamybos	technologijos	nesiskiria	nuo	VIII–X/XI	a.	rastųjų	Vakarų	ir	Vidurio	Europoje,	Skandinavijoje,
Artimuosiuose	Rytuose	ir	Baltijos	jūros	regione.	Lietuvos	stiklinių	karolių	tipologijai	galima	pritaikyti
jau	sudarytas	šio	laikotarpio	stiklinių	karolių	tipologines	schemas,	nors	šios,	atsirandant	vis	daugiau
medžiagos,	yra	nuolat	tobulinamos	(Callmer,	1997,	p.	197–201,	iliustr.	15–18;	Markiewicz,	2008,	p.
23).	Kadangi	karolių	spalvinė	gama	yra	panaši	į	karolių,	išplitusių	dideliuose	Europos	teritorijose	ir
Artimuosiuose	Rytuose,	galima	manyti,	kad	dalis	jų	į	Lietuvą	pateko	iš	Artimųjų	Rytų	ir	senovės	Rusios
žemių,	kur	jau	XI	a.	ar	kiek	vėliau	buvo	gaminami	stikliniai	dirbiniai	(Kuncienė,	1981b,	p.	65).	Šią
išvadą	paremia	paskelbti	40	karolių	technologiniai	tyrimai[1],	kurių	cheminė	sudėtis	artima	rastųjų
Artimuosiuose	Rytuose	ir	senovės	Rusios	žemėse	cheminei	sudėčiai.	Kita	dalis	Lietuvoje	rastų	stiklinių
karolių,	matyt,	buvo	pagaminta	Skandinavijos	vikingų	laikų	centruose	arba	buvo	iš	jų	reeksportuota	į
Rytų	Baltijos	jūros	regioną.



13	pav.	Vėrinys	iš	stiklinių	ir	gintarinių	karolių	bei	žalvarinių	įvijų,	rastas	Genčų	I	kapinyne	dvigubame	degintiniame	vyro	ir
moters	kape.	Iš:	LNM,	LNM	AR	kartoteka.

Tarp	kuršių	ir	kitų	genčių	vikingų	laikotarpio	laidojimo	paminkluose	rastų	stiklinių	karolių	vyrauja
skaidrūs	įvairių	mėlynos	spalvos	atspalvių	karoliai	(Kuncienė,	1981a,	p.	87–90;	Griciuvienė,	Buža,	2007,
p.	78;	Vaškevičiūtė,	Cholodinskienė,	2008,	p.	120–122,	pav.	69,	75;	Luckutė,	2015,	3–13	priedai)	(12
pav.).	Lietuvoje	pasitaiko	dar	žalių,	geltonų,	violetinių,	balzganų	ir	margaspalvių	karolių,	be	to,	palyginti
su	kitais	kraštais,	čia	kur	kas	mažiau	rasta	daugiaspalvių	karolių	(Kuncienė,	1981a,	pav.	2)	(13	pav.).
Kuršių	kapinynuose	rasta	segmentinių	(daugianarių)	stiklinių	karolių	su	metalo	folija.

Tarp	baltų	genčių	daugiausia	stiklinių	karolių	aptikta	kuršių	kapinynuose.	Antai	vien	Palangos	kapinyne
rasta	per	800	stiklinių	karolių.	Genčų	I	kapinyne	aptikta	per	200	stiklinių	karolių.	Tačiau	tiek	Palangos,
tiek	Genčų	I,	tiek	kituose	kuršių	kapinynuose	kapai	su	karoliais	sudaro	tik	6–8	%	iš	visų	ištirtų	kapų	(14
pav.).	Kapuose	po	kelis	arba	vėriniuose	randama	nuo	kelių	iki	keliasdešimt	karolių.	Nuodugniau	ištyrus
kuršių	kapus	su	stiklo	karoliais,	paaiškėjo,	kad	kone	visi	karoliai	buvo	rasti	keliuose	turtinguose	kapuose,



o	kituose	jų	rasta	nedaug.	Be	to,	pastebėta,	kad	ten,	kur	karolių	buvo	nedaug,	jie	suverti	pramaišiui	su
žalvariniais	karoliais	bei	įvijomis.	Kartais	vėrinys	papildytas	vienu	kitu	gintaro	karoliu	(Bliujienė,	2011,
p.	294)	(13	pav.).	Dalis	kuršių	degintiniuose	kapuose	rastų	stiklinių	karolių	yra	gerokai	apsilydę	ar
susilydę	į	smulkius	beformio	stiklo	gabalėlius.	Galima	manyti,	kad,	įsivyravus	kūnų	deginimo	papročiui,
dalis	karolių	tiesiog	išsilydė	deginimo	lauže.	Taigi	statistika,	į	kurią	įtraukiami	ir	degintiniai	kapai,	nėra
patikima.

14	pav.	Kuršių	Mėguvos	žemės	VIII–XI	a.	kapinynai:	ištirtų	kapų
skaičius,	rastų	stiklo	karolių	skaičius	ir	kapų	su	stiklo	karoliais
skaičius.

Prašmatnių	vėrinių,	suvertų	iš	stiklinių	ir	metalinių	karolių,	rasta	Genčų	I,	Kiauleikių,	Palangos,
Pryšmančių	ir	kitų	kuršių	kapinynų	kapuose.	Statistinė	stiklinių	karolių	iš	kapų	analizė	rodo,	kad,
tarkim,	Genčų	I	kapinyne,	iš	215	tirtų	kapų	39	kapuose	buvo	rasti	127	stikliniai	karoliai.	Tačiau	88
stikliniai	karoliukai	priklausė	10	vėrinių,	o	likusiuose	29	kapuose	aptikta	tik	po	vieną	ar	kelis	stiklinius
karolius.	Kiauleikių	kapinyne	ištirti	65	kapai	ir	rastas	291	karolis.	Tačiau	net	289	mėlyni,	geltoni	su
metalo	folija	ir	balzgani	karoliai	aptikti	turtingame	moters	kape	1	(tirtas	1984	m.)	(Šimėnas,	1984;
Luckutė	2015,	p.	22–23).	Kuršių	Mėguvos	žemės	stiklinių	karolių	vėriniai	yra	suverti	iš	stiklinių	karolių
ar	kartu	su	karoliais,	pagamintais	iš	gintaro,	žalvario	karolių	ir	įvijų	bei	skirstiklių	(13;	15	pav.).	Pavieniai
karoliai	dažniau	randami	vyrų	nei	moterų	ar	vaikų	kapuose.	Daugiausia	stiklinių	karolių	rasta	VII/VIII
a.–X	a.	pirmosios	pusės	kuršių	kapuose.	Pirmą	akivaizdžią	prielaidą,	kylančią	iš	šios	trumpos	statistinės
apžvalgos,	galima	daryti	tokią:	karolių	vėriniai	ir	toliau	išlieka	prestižo	ir	socialinio	statuso
identifikatoriumi.	Antroji	galima	prielaida	yra	tokia:	stikliniai	karoliai	buvo	brangūs.	Teigiama,	kad	1
žalio	stiklo	karolis	(Lietuvos	archeologinėje	medžiagoje	tokie	karoliai	–	reti)	kainavo	vieną	dirhamą
(Duksa,	1981,	p.	91),	todėl	nieko	nuostabaus,	kad	karolius	ir	jų	vėrinius	daugiausia	turėdavo	turtingi	ir
aukštą	socialinį	statusą	turintys	asmenys.



15	pav.	Palangos	kapinyne	X	a.	moters	k.	198	rasto	vėrinio	su	skirstikliais,	stikliniais	ir	žalvariniais	karoliais	rekonstrukcija.
Prie	drabužio	buvo	tvirtinamas	dviem	smeigtukais	(kape	rasti	tik	2	skirstikliai).	Iš:	LNM,	LNM	AR	kartoteka;
rekonstrukcijos	aut.:	J.	Bliujūtė	ir	„Etnopapuošalų“	kolektyvas	(K.	Buivydaitė,	D.	Zaikovskis,	D.	Burnickis,	D.	Burnickio
nuotr.).

Stikliniai	karoliai	yra	masiniai	gaminiai,	bet	jie	puikiai	atskleidžia	Pabaltijo	gyventojų	ryšius.	Šiame
straipsnyje	baltų	ir	skandinavų	teritorijoje	surasti	karoliai	aptariami	analizuojant	platų	arealą,	tuo
stengiantis	parodyti	vikingų	epochos	gyventojų	aktyvų	bendravimą	Baltijos	jūros	regione.	VII/VIII–X
a.	Skandinavijoje	randama	daug	skirtingų	formų	stiklinių	karolių.	Todėl	kyla	klausimas,	ar	karolius
sugebėta	gaminti	vietoje,	tai	yra	ar	iš	užgesusio	antikinio	pasaulio	buvo	perimtos	stiklo	gamybos
technologijos,	stiklo	žaliavos	ir	stiklinių	karolių	gamyba	iš	atvežtinės	žaliavos	ir	vietoje	perlydytų	atliekų.
Viena	vertus,	į	šį	klausimą	lyg	ir	galima	atsakyti	teigiamai,	nes	svarbiausiuose	ankstyvojo	vikingų
laikotarpio	centruose,	tokiuose	kaip	Ribė	(pietvakarinė	Jutlandijos	pusiasalio	dalis),	Haithabu	(Šiaurės
vakarinė	Vokietija),	Åhus	(Pietinė	Švedija),	Birka	ir	Helgö	(Vidurio	Švedija),	Paviken	(Gotlando	sala),
Kaupang	(Pietų	Norvegija),	archeologinių	tyrimų	metu	rastos	stiklinių	dirbinių	gamybos	dirbtuvės,
kuriose	aptikta	stiklinių	karolių,	jų	duženų,	nebaigtų	gaminti	karolių,	gamybos	atliekų,	stiklo	ruošinių
bei	įrankių	(geležinių	kaitinimo	kaistuvų,	ilgų	strypų,	skirtų	karolių	gamybai)	(Callmer	Henderson,
1991;	Callmer,	1997;	Näsman,	2000).	Neabejotinai	vikingų	laikotarpiu	Skandinavijoje	stikliniai	karoliai
buvo	gaminami.	Ribė	ir	Åhus	buvo	vieni	iš	reikšmingiausių	ankstyvojo	vikingų	laikotarpio
Skandinavijos	stiklinių	karolių	gamybos	centrų	–	juose	buvo	rasta	atitinkamai	virš	18	500	ir	71	000
VII/VIII–IX	a.	stiklinių	karolių,	jų	fragmentų,	nebaigtų	gaminti	karolių,	gamybos	atliekų,	žaliavos
fragmentų.	Remiantis	archeologinės	medžiagos	ir	spektrinių	tyrimų	analize,	neabejojama	ir	tuo,	kad	į
svarbiausias	prekyvietes,	tokias	kaip	Ribėir	Åhus,	dalis	stiklinių	karolių	ir	trijų	rūšių	stiklo	žaliava
atkeliavo	kaip	prekė.	Iš	atvežtų	spalvoto	stiklo	ruošinių	imta	gaminti	stiklinius	karolius	(Callmer,



Henderson,	1991,	p.	144,	pav.	2–4,	lent.	1).	Viena	iš	pagrindinių	stiklo	žaliavų	buvo	vienspalvės
skaidraus	ir	matinio	stiklo	lazdelės	bei	apskriti	gabaliukai.	Tarp	šios	rūšies	žaliavos	vyrauja	skaidrus
mėlynas	stiklas,	taip	pat	randama	matinio	geltono	ir	matinio	mėlyno	stiklo	žaliavos,	iš	kurios	buvo
gaminami	gamybos	technologijos	požiūriu	nesudėtingi	vienspalviai	(daugiausia	mėlyni)	apskriti	karoliai.
Kadangi	kapų	ir	prekyviečių	medžiagoje	vyrauja	mėlyni	skaidraus	stiklo	karoliai,	ankstyvasis	vikingų
laikotarpio	etapas	simboliškai	vadinamas	mėlynuoju	laikotarpiu	(Callmer,	1997,	p.	197–202,	pav.	15–
18;	Näsman,	2000,	p.	43–46;	Sode	ir	kt.,	2010,	p.	319,	pav.	1:1).	Kaip	jau	minėta,	vikingų	laikotarpiu
Vakarų	Lietuvos	ir	Nemuno	žemupio	kapinynuose	taip	pat	vyravo	mėlyno	skaidraus	arba	matinio	stiklo
karoliai	(Kulikauskienė,	1958,	pav.	464–466;	Volkaitė-Kulikauskienė,	1970,	p.	155;	Kuncienė,	1981a,	p.
79,	86,	pav.	2).	Kuršiai	mėlynomis	akutėmis	taip	pat	puošė	ir	smeigtukų	galvutes	bei	įvairaus	pavidalo
kabučius.	Taigi	Vakarų	Lietuvoje	vikingų	laikais	irgi	buvo	savotiškas	mėlynasis	laikotarpis	(12	pav.).
Tačiau	Lietuvoje,	skirtingai	nei	Skandinavijoje,	vyravo	viengubi,	dvigubi	ar	netgi	trigubi	daugiau	mažiau
apskriti	rantyti	karoliai.	Taigi	gali	būti,	kad	dalis	į	Skandinaviją	patekusios	mėlyno	stiklo	žaliavos	ir	ten
pagamintų	karolių	buvo	eksportuojama	į	Vakarų	Lietuvą.	Tačiau	kol	kas	stiklo	dirbtuvių	ir	įrankių,
kuriuos	galėtume	sieti	su	jų	gamyba,	ar	prekyviečių	su	gausiais	mėlynais	ar	kitokiais	stikliniais	karoliais
nerasta,	o	tokių	karolių	žaliava	tėra	minimaliai	ištirta	(Страздас,	1980,	p.	50–52).	Hipotezė	apie	vietinę
mėlynų	stiklinių	karolių	gamybą	remiasi	mėlynų	rantytų	karolių,	randamų	Vakarų	Lietuvos	ir	Nemuno
žemupio	kapinynuose,	gausa,	abiejuose	priešinguose	Baltijos	jūros	krantuose	randamų	karolių	formų
panašumu	ir,	be	abejo,	nesudėtinga	pačių	karolių	gamybos	technologija.	Stikliniai	rantyti	karoliai	galėjo
paskatinti	masyvių	daugianarių	ir	šešiakampių	žalvarinių	karolių	gamybą.	Masyvius	žalvarinius	karolius
kuršės	vėrėsi	į	vėrinius	su	skirstikliais	ir	antkakles	iš	geležinės	vielos	ir	žalvario	bei	retai	pasitaikančių
stiklinių	karolių.	Pažymėtina,	kad	likusioje	Lietuvos	dalyje,	nors	ir	ne	taip	gausiai	kaip	Vakarų	Lietuvoje,
irgi	vyravo	apskriti	mėlyni	karoliai	(16	pav.).



16	pav.	Karolių	vėrinio	iš	X–XIII	a.	Salaspilio	kapinyno	(Latvija)	rekonstrukcija:	stiklas,	kauri	kriauklės	ir	sidabriniai
pusmėnulio	formos	kabučiai.	Autoriai:	J.	Bliujūtė	ir	„Etnopapuošalų“	kolektyvas	(K.	Buivydaitė,	D.	Zaikovskis,	D.
Burnickis).

Antroji	Skandinavijoje	randamo	atvežtinio	stiklo	žaliavos	rūšis	yra	stikliniai	įvairiaspalviai	kubo
pavidalomozaikų	gabalėliai	tesserae,	pagaminti	iš	stiklo	masės.	Jie	buvo	smulkinami	ir	vėliau	iš	jų	buvo
gaminami	matiniai	geltoni,	žali	ir	melsvi	karoliai	(Callmer,	Henderson,	1991,	p.	144–145,	pav.	3;	lent.
1;	Sode	ir	kt.,	2010,	lent.1:e).	Tarp	stiklo	masės	tesserae	pasitaiko	tesserae	mozaikų	akmenėlių,
Europoje	atsiradusių,	išplėšus	Romos	imperijos	ir	jos	provincijų	pastatų	grindų	ir	sienų	mozaikas.	Šis
faktas	patvirtintas	tyrimais	bei	paliudytas	benediktinų	vienuolio	ir	juvelyro	Theophilus	(Roger	iš
Helmaršauseno,	Vokietija,	dirbo	tarp	1070–1125	m.)	(plg.	Callmer,	Henderson,	1991,	p.	144).	Gali
būti,	kad	Marvelės	kapinyne	iš	II	a.	pab.–III	a.	pr.	moters	kape	110	rasta	pasaginė	segė	su	raudono
emalio	inkrustacijomis;	kiekvieną	inkrustaciją	puošia	3	gerai	nušlifuotos	2–4	mm	skersmens	baltos
plokštelės.	Šios	miniatiūrinės	plokštelės	nėra	ištirtos,	tačiau	manoma,	kad	tai	gali	būti	romėniškų
mozaikų	akmenėliai	ar	plokštelės	iš	kitų	antikinio	pasaulio	puošmenų	(Bliujienė,	2013,	p.	398;	pav.
269:4)	(6:2	pav.).



17	pav.	XIV	a.	vėrinio	iš	Kernavės-Kriveikiškių
kapinyno	moters	k.	138	rekonstrukcija	(matinis
stiklas,	žalvaris).	Autoriai:	J.	Bliujūtė	ir	E.	Babenskas.

Trečioji	importuota	stiklo	žaliava,	iš	kurios	Skandinavijoje	gaminti	karoliai,	buvo	skirtingų	profilių,
gamybos	technologijos	ir	spalvų	stiklo	lazdelės:	millefiori	su	spalvotais	mozaikų	intarpais,	reticella,
tarpusavyje	susukti	2	ar	daugiau	plonų	skirtingų	spalvų	stiklo	pluoštų,	ir	cilindro	pavidalo	lazdelės	su
įvairiaspalvėmis	akutėmis	(Callmer,	Henderson,	1991,	p.	146,	pav.	5–9;	Sode	ir	kt.,	2010,	pav.	1:f).
VIII–IX	a.	Skandinavijos	centruose	randamų	karolių	spalvinė	gama,	formos	bei	jų	gamybos
technologija	rodo,	kad	iš	Vakarų	ir	Pietų	Europos	centrų,	susikūrusių	ant	antikinio	pasaulio	kultūrinių
tradicijų	ir	technologinių	pasiekimų,	buvo	perimtos	kultūrinės	tradicijos	ir	amatininkystės	įgūdžiai.	Taip
pat	buvo	importuojama	stiklo	žaliava,	kuriai	pagaminti	panaudoti	visi	įmanomi	antikinio	pasaulio	ir	net
keltų	stikliniai	dirbiniai	(Calmer,	Henderson,	1991,	p.	148–149;	pav.	12;	Heck,	Hoffmann,	2002,	p.	72–
76).	Šią	išvadą	patvirtina	spektrometriniai	stiklo	žaliavos	ir	karolių	tyrimai.

Lietuvoje,	kuršių	kapinynuose,	tokiuose	kaip	Palanga,	Genčai,	Girkaliai	(Ramutten),	pasitaiko	viengubų
ir	dvigubų	daugiaspalvių	karolių:	juodų	su	persipinančiomis	baltos	spalvos	bangomis	ir	iškiliomis	baltos,
mėlynos	ar	kitų	spalvų	akutėmis	(13;	16	pav.).	Tačiau	tokių	karolių	rasta	nedaug	(Kuncienė,	1981a,	p.
97–90;	Luckutė,	2015,	p.	46–104).	Kiti	daugiaspalvių	karolių	spalviniai	deriniai	yra	dar	retesni.	Galima
manyti,	kad	šie	karoliai	taip	pat	pateko	iš	Skandinavijos	vikingų	centrų.	Tačiau	Užnemunėje,	Pietryčių,
Rytų	ir	Šiaurės	Rytų	Lietuvoje	jotvingių,	lietuvių	ir	sėlių	paminkluose	randami	įvairiaspalviai	karoliai	čia
pateko	iš	Bizantijos	ar	senovės	Rusios	centrų	(Kuncienė,	1981b,	p.	59,	75–77;	Griciuvienė,	Buža,	2007,
p.	73,	77,	79,	252–253).



Dalis	karolių	čia	pateko	iš	Vakarų	ir	Pietų	Europos	stiklo	gamybos	centrų,	iš	Bizantijos	ir	islamo	kraštų
(pvz.,	Aleksandrijos	dirbtuvių).	Vieni	importiniai	karoliai	yra	segmentiniai	(daugianariai)	skaidrūs
stikliniai	karoliai	su	metalo	folija	tarp	stiklo	sluoksnių.	Segmentinių	skaidrių	stiklinių	karolių	su	metalo
folija	tarp	stiklo	sluoksnių	rasta	Ribėje	ir	kituose	VIII	a.–IX	a.	pr.	centruose	(Näsman,	2000,	p.	44;
Sode	ir	kt.,	2010,	p.	319,	327,	pav.	1:b).	Karolių	išorinis	sluoksnis	yra	skaidrus,	dažniausiai	gintaro
spalvos,	pasitaiko	ir	karolių	skaidriu	bespalviu	ar	mėlynu	paviršiumi.	Segmentiniai	stikliniai	karoliai	su
metalo	folija	tarp	stiklo	sluoksnių	Skandinavijoje	ir	aplinkiniuose	kraštuose	išplito	vikingų	epochoje,
nors	pavienių	karolių	randama	ir	vėliau	(Sode	ir	kt.,	2010,	p.	320–321,	pav.	1:b;	2).	Metalo	folija	buvo
pagaminta	iš	švino	(iki	94	%)	su	stibio	priemaišomis	lydinio.	Spektrometriniai	stiklo	masės	tyrimai
parodė,	kad	stiklo	masės	gamyboje	buvo	naudotas	švinas,	kuris	pagal	izotopų	sudėtį	(208Pb/206Pb,
207/206Pb,	206Pb/204Pb)	yra	kilęs	iš	skirtingų	rūdynų,	daugiausia	būdingų	Artimiesiems	Rytams.
Tokie	karoliai	buvo	gausiai	gaminami	Artimųjų	Rytų	stiklo	dirbtuvėse,	o	iš	ten	pateko	į	Skandinaviją
(Callmer,	Henderson,	1991,	p.	143–152;	Sode	ir	kt.,	2010,	p.	324–327,	lent.	2–3).	Taigi	romėniškojo
laikotarpio	ir	vikingų	laikotarpio	segmentinių	dirbinių	technologija	skyrėsi,	nors	VIII/IX–XI	a.	stikliniai
karoliai	su	metalo	folija	viduje	imitavo	auksinius	bei	sidabrinius	karolius.	Daugiausia	segmentinių
skaidraus	stiklo	karolių	su	metalo	folija	tarp	stiklo	sluoksnių	rasta	Mėguvos	žemės	kapinynuose,	o	jų
gamybos	technologija[2]	ir	spalva	yra	visai	tokia	pat	kaip	randamų	Skandinavijos	vikingų	laikų
centruose.	Remiantis	atliktais	skandinaviškų	karolių	spektrometriniais	tyrimais,	galima	manyti,	kad	jie
daugiausia	į	Lietuvą	pateko	kaip	mainų	prekė	iš	Bizantijos	arba	iš	Skandinavijos,	į	kurią	buvo	įvežami
dideliais	kiekiais.	Be	to,	remiantis	ypač	didele	mėlynų	rantytų	karolių	koncentracija	Vakarų	Lietuvoje,
galima	teigti,	kad	dalis	tokių	karolių	buvo	gaminami	vietoje	iš	atvežtinės	stiklo	žaliavos.

18	pav.	Karolių	gamybos	proceso	rekonstrukcija.



19	pav.	Karolių	gamybos	proceso	rekonstrukcija.

XIII–XIV	a.	vėrinių	spalvinė	gama	kito.	Ėmė	daugėti	vėrinių,	suvertų	ir	su	nedideliais	geltonais	bei
margaspalviais	karoliais,	kauri	kriauklėmis	ir	įvairių	pavidalų	metaliniais	kabučiais	bei	žvangučiais	(17
pav.).	Dėl	krašto	christianizacijos,	be	geometrinių	formų	metalinių	kabučių,	atsiranda	ir	kryželių.
Geltonų	karolių,	rastų	XIII–XIV	a.	Kernavės-Kriveikiškių	kapinyno	moterų	kapuose,	tyrimai	parodė,
kad	jie	pagaminti	iš	švino	silikatinio	stiklo.	Jiems	geltoną	spalvą	suteikė	švino	alavo	geltonasis
pigmentas.	Elementinė	šių	karolių	sudėtis	yra	panaši	į	islamo	kraštų	radinių	sudėtį	(Bagdzevičienė	ir	kt.,
2013,	p.	191–200).

Stiklinių	karoliukų	gamybos	rekonstrukcijos	aspektai

Plečiantis	prieš	kelis	dešimtmečius	pradėtam	eksperimentinės	archeologijos	judėjimui	ir	juo	užsikrėtus
skirtingų	profesijų	ir	išsilavinimo	žmonėms,	įvairios	žinios	ir	gebėjimai	buvo	pritaikyti	atkuriant	senąsias
dirbinių	gamybos	technologijas.	Stiklinių	karolių	gamybos	demonstravimas	yra	ne	tik	patraukli
eksperimentinės	archeologijos	dalis,	bet	ir	leidžianti	giliau	pažinti	proistorę.	Pritaikius	eksperimentinės
archeologijos	metodus,	galima	rekonstruoti	senąsias	gamybos	technologijas,	žaliavas,	karolių	formas	bei
spalvas.	Tai	yra	sudėtingas	procesas.	Net	ir	instrumentiniais	tyrimų	metodais	laboratorijose	išanalizavus
turimą	archeologinę	medžiagą,	tenka	daug	eksperimentuoti,	kad	pavyktų	rekonstruoti	senąsias	stiklo
dirbinių	gamybos	technologijas	(plg.	Callmer,	Henderson,	1991;	Grimbe,	2010;	Gawrysiak-Leszcyńska,
2013,	p.	314–318).



20	pav.	Karolių	gamybos	proceso	rekonstrukcija.

21	pav.	Karolių	gamybos	proceso	rekonstrukcija.

Stiklo	karolių	gamybai	naudojama	kupolo	formos	krosnelė,	nulipdyta	iš	šamotinio	molio,	smėlio	ir
arklio	ašutų.	Krosnelė	yra	apie	30	cm	aukščio	ir	15	cm	skersmens,	prie	jos	jungiamos	dumplės.
Įpučiant	orą	galima	pakelti	temperatūrą	iki	700–900	°C.	Tokios	temperatūros	užtenka	išlydyti	stiklo
žaliavai,	iš	kurios	gaminami	karoliai.	Eksperimentuojant	karoliai	gaminami	iš	šiuolaikiniais	metodais
pagamintos	įvairių	spalvų	stiklo	žaliavos,	įsigyjamos	iš	įvairių	tiekėjų.	Tokią	stiklo	žaliavą	naudoja	ir
profesionalūs	stiklo	meistrai.	Stiklo	karoliukams	gaminti	gali	būti	naudojami	skirtingo	stiklo	žaliava.
Svarbu,	kad	derinant	medžiagas	tarpusavyje	sutaptų	jų	plėtimosi	koeficientai.	Darbui	naudojami	tokie



įrankiai:	replės,	peiliai,	pincetai	ir	ilgas	metalinis	strypas	su	medine	rankena,	ant	kurio	sukama	išlydyta
tąsi	stiklo	masė.	Stiklo	žaliava	išlydoma	iki	medaus	tąsumo	masės.	Išlydytas	stiklas	sukamas	ant
konusinio	metalinio	strypo,	kurio	galas	išteptas	karščiui	atspariu	baltu	moliu	kaolinu.	Jis,	esant	aukštai
temperatūrai,	nenubyra.	Stiklo	masė	sukama	ant	metalinio	strypelio	konusinės	dalies	ir	šitaip
formuojamas	karolis.	Susuktas	karolis	papildomai	formuojamas	su	peiliu	ir	kitais	įrankiais,	taip	pat
daromi	ranteliai,	formuojami	įvairių	formų	ar	sudėtiniai	karoliai.	Karoliukų	dekorui	naudojami	iš	anksto
pasiruošti	ploni	ir	ilgi	stiklo	siūlai,	ištempti	iš	žaliavos.	Jie	gali	būti	vienspalviai	ir	daugiaspalviai.
Derinant	skaidrų	bei	spalvotą	stiklą	daromi	bangelių	ornamentai,	įvairiaspalviai	daugiasluoksniai
taškeliai,	besikryžiuojančios	bangelės	ir	kt.	Pagamintas	karolis	su	visu	strypu	dedamas	į	švarų	ir	sausą
smėlį.	Šitaip	lėtai	aušdamas	stiklas	užgrūdinamas,	nepatiria	temperatūrinio	šoko	ir	nesuaižėja	bei
nesutrupa.	Kai	atvėsta,	karoliai	nuimami	nuo	strypelių.

Išvados

Stiklo	masę	ir	stiklinius	dirbinius	išmokta	gaminti	II	tūkst.	pr.	Kr.	Egipte	ir	Artimuosiuose	Rytuose.
Seniausieji	stikliniai	dirbiniai	pagaminti	iš	3	pagrindinių	komponentų	smėlio:	silicio	dioksido,	sodos
(natrio	karbonato)	ir	potašo	(kalio	karbonato).	Spalva	buvo	išgaunama	įvairių	metalų	oksidais.
Skiriamos	dirbtuvės,	kuriose	iš	pagrindinių	stiklo	masės	ingredientų	buvo	gaminama	stiklo	žaliava,	ir
dirbtuvės,	kuriose	buvo	gaminami	stikliniai	dirbiniai.

Romėniškuoju	ir	net	ankstyvuoju	tautų	kraustymosi	laikotarpiu	stikliniai	dirbiniai	buvo	gaminami
Romos	imperijoje	ir	jos	vakarinėse	ir	rytinėse	provincijose,	įvairių	paribio	miestų	stiklo	gamybos
dirbtuvėse.	Nors	stikliniai	karoliai	gaminti	ne	vienose	dirbtuvėse,	jų	cheminės	sudėties	tyrimai	rodo,
kad	jie	buvo	daryti	iš	stiklo	žaliavos,	sulydytos	iš	panašių	komponentų	pagal	nustatytą	receptūrą.	Taigi
nors	karoliai	gaminti	daugelyje	dirbtuvių,	jų	spalvinė	gama	ir	formos	yra	tapačios	ar	gana	artimos.

Stiklinių	karolių	gamyba	ribojosi	šiaurinėmis	Romos	imperijos	sienomis.	Į	neaprėpiamas
barbarųplatybes	stikliniai	karoliai	masiškai	sklido	mainų	keliu.	Dėl	gamybos	standartizacijos	į	barbarų
kraštus	atkeliavo	vienodų	formų	ir	identiškos	spalvinės	gamos	stikliniai	ir	emalio	karoliai;	juos	galima
sugrupuoti	į	29	grupes	ir	387	tipus	su	potipiais.	Dėl	įvairių	aplinkybių	į	skirtingus	barbarų	kraštus
pateko	skirtingi	karolių	tipai	ir	kiekiai.

Stikliniai	ir	emalio	karoliai,	po	žalvario	žaliavos,	buvo	antra	didžiausia	romėniškojo	laikotarpio	importo	į
Lietuvą	dalis.	Daugiausia	stiklinių	ir	emalio	karolių	rasta	Vidurio	Lietuvoje.

Lietuvoje	daugiausia	rasta	įvairių	tipų	vienspalvių	skaidrių	mėlynos	spalvos	karolių,	be	to,	į	mūsų	kraštą
pateko	technologiškai	paprastesni	vienspalviai	karoliai,	o	daugiaspalvių	karolių	rasta	labai	nedaug.

Baltų	gyventose	teritorijose	išsiskiria	keli	emaliu	puoštų	dirbinių	centrai.	Ištirtų	baltų	kultūros	bendrijos



emalių	cheminė	sudėtis	rodo,	kad	buvo	naudojami	susmulkinti	vienspalviai	importiniai	raudono	emalio
karoliai.	Lietuvos	archeologinė	medžiaga	rodo,	kad	VI	a.	antrojoje	pusėje–VII/VIII	a.	stiklinių	karolių
sumažėjo.

Dabartinės	Lietuvos	teritorijoje	stiklinių	karolių	pavieniui	ir	vėriniuose	pradeda	daugėti	VIII	amžiuje.
Pagrindinės	stiklinių	karolių	radimvietės	koncentruojasi	kuršių	Pilsoto,	Mėguvos	ir	Ceklio	žemėse,	be
to,	Nemuno	žemupyje	ir	Jūros	vidurupio	kairiajame	krante,	žemaičių	kapinynuose.	VIII–XI/XII	a.
kitose	Lietuvos	dalyse	stiklinių	karolių	rasta	daug	mažiau.

Lietuvoje	rastų	stiklinių	karolių	formos,	dydžiai,	proporcijos,	spalvinė	gama,	savybės	bei	gamybos
technologijos	nesiskiria	nuo	VIII–X/XI	a.	rastųjų	Vakarų	ir	Vidurio	Europoje,	Skandinavijoje,
Artimuosiuose	Rytuose	ir	Baltijos	jūros	regione.	Galima	manyti,	kad	dalis	karolių	į	Lietuvą	pateko	iš
Artimųjų	Rytų	ir	senovės	Rusios	žemių.	Dalis	jų,	matyt,	buvo	pagaminti	Skandinavijos	vikingų
laikotarpio	centruose	arba	iš	jų	buvo	reeksportuoti	į	Rytų	Baltijos	jūros	regioną.	Neatmestina	ir	mintis,
kad	kai	kurie	iš	jų	galėjo	būti	pagaminti	iš	atvežtinės	stiklo	žaliavos	ir	vietoje,	Lietuvos	pajūryje.

Rekonstruojant	stiklo	karolių	gamybos	procesą	naudojama	kupolo	formos	krosnelė,	nulipdyta	iš
šamotinio	molio,	smėlio	ir	arklio	ašutų.	Dabartiniai	rekonstruktoriai	neatkuria	viso	stiklo	karolių
gamybos	proceso,	o	apsiriboja	tik	pačių	dirbinių	gamyba	iš	šiuolaikiniais	metodais	pagamintos	įvairių
spalvų	stiklo	žaliavos.
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Glass	Beads	in	Lithuanian	Archaeological	Materials	of	2ⁿd–12/13th	centuries	and
reconstructive	and	technological	aspects	of	their	production

by	Justina	Bliujūtė

We	still	have	quite	one-sided	knowledge	concerning	Lithuanian	glass	beads,	which	is	based	on	their
typological	studies	(shape,	size,	color,	clarity),	and	their	spread	in	the	current	territory	of	Lithuania	or
in	the	Baltic	countries.	In	recent	decades,	the	attention	was	drawn	to	the	wearing	of	strings	of	beads
and	individual	beads,	their	composition	(glass,	amber	and	metal	beads	and	pendants),	their	coherence
with	other	costume	elements,	as	well	as	their	meaning	in	expressing	personal	social	status,	and	costume
of	certain	cultural	area	or	tribe.

We	do	not	have	knowledge	about	faience	and	/	or	glass	beads	from	early	metals	period.	In	the	territory
of	western	Balt	culture	between	the	Paslenka	(Pasargė)	river	in	southwest	and	Dauguva	river	in	the
north	–	the	glass	beads	become	popular	in	the	2ⁿd	century.	Glass	beads	were	spread	unequally.
According	to	archaeological	material,	the	largest	spread	of	glass	beads	was	in	the	Roman	period,	with	a
considerable	decline	during	the	Migration	period.	In	Viking	times,	glass	beads	were	mostly	worn	by
Curonians	and	Scalvians,	comparing	with	the	other	Balts	tribes.

In	Lithuania	glass	beads	in	strings	and	in	single	begin	to	spread	in	8th	century.	According	to	the	data	of
1981,	beads	of	8th–11/12th	centuries	were	found	in	81	places	in	Lithuania,	with	about	4,000	glass
beads	among	them.	However,	the	main	finding	places	of	glass	beads	are	concentrated	in	Curonian	lands
of	Pilsotas,	Mėguva	and	Ceklius.	The	other	glass	beads	concentration	is	clearly	visible	in	the	lower
reaches	of	Nemunas	and	on	the	left	bank	of	Jūra	midstream,	in	Samogitian	burial	sites.	The	similarity
of	beads	colors	to	the	forms	to	the	beads	spread	in	large	areas	of	Europe	and	the	Middle	East	suggests
that	part	of	the	multicolored	beads	were	made	in	Scandinavian	Viking	centers	or	were	re-exported
from	them	to	the	Eastern	Baltic	Sea	region.	Moreover,	judging	by	a	particularly	large	concentration	of
blue,	transparent	and	notched	beads	in	Western	Lithuania,	we	can	assume	that	part	of	these	beads	were
produced	locally	from	imported	glass	preforms	(raw	materials).

In	13–14th	centuries	the	color	range	of	beads	changed,	the	number	of	beads	increased,	which	were
strung	by	mixing	small	yellow	and	multicolored	beads,	kauri	shells	and	various	forms	of	metal
pendants	and	bells.	Christianization	of	the	country	brought	forms	of	crosses	among	the	metal	pendants
of	geometric	shapes.

In	the	manufacture	of	glass	beads	the	dome-shaped	oven	is	used,	made	from	firestone	clay,	sand	and
horsehair.	The	oven	is	about	30	cm	high	and	15	cm	in	diameter.	The	bellows	are	connected	to	it	with
air	injection,	which	allows	to	raise	the	temperature	to	700–900	degrees	–	enough	to	melt	the	glass
mass	blanks	(raw	material,	from	which	the	beads	are	made).	Various	glass	preforms	can	be	used	to
produce	glass	beads,	however	it	is	important	that	when	combining	them	with	each	other,	their



expansion	coefficients	would	be	the	same.	The	tools	such	as	pliers,	knives	and	tweezers	are	used	for
work.	The	glass	blank	is	melted	to	the	mass	of	viscosity	of	honey.	The	molten	glass	is	rotated	on	a
conical	metal	rod,	which	end	is	smeared	with	heat-resistant	white	clay	–	kaolin,	which	does	not
crumble	at	high	temperature	and	in	contact	with	the	hot	glass.	The	glass	mass	is	rotated	on	a	conical
part	of	metal	rod,	thus	forming	the	bead.	The	rotated	bead	is	additionally	formed	by	knife	or	other
tool	–	notches	are	made,	beads	of	different	shapes	or	multiple	beads	are	formed.	For	beads	decor	the
thin	and	long	glass	“threads”	prepared	in	advance	are	used	which	themselves	are	extracted	from	the
blanks.	Glass	threads	can	be	monochrome	and	twisted	multicolored.	With	the	help	of	threads,	by
matching	transparent	and	colored	glass	together	the	artisans	can	make	wavelet	ornaments,	multicolored
and	multi-layered	dots,	intersecting	waves,	etc.	The	finished	bead	with	a	whole	rod	is	put	into	clean,
dry	sand.	In	this	way,	slowly	cooling	glass	is	hardened,	i.e.	by	slowly	cooling	it	does	not	suffer
temperature	shock.	Cooled	beads	are	removed	from	the	rods.
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decorated	with	red	enamel	and	white	stones	(?)	found	in	woman’s	(?)	tomb	110	of	Marvelė
repository	(Kaunas	city),	from	the	second	half	of	2ⁿd	century	–	start	of	3rd	century.	(Bertašius
2005	CXXXII:	1	pic.).
Fig.	7	Necklaces	from	the	start	of	5th	century	(glass,	enamel,	brass;	Michelbertas	in	2014,	Fig.
20)	found	in	children‘s	tombs	6	(1)	and	7	(2)	of	Paprūdžiai	repository	(Kelmė	r.).
Fig.	8	Ninety	two	necklaces	and	scattered	beads	found	in	woman’s	tomb	from	Bandužiai
repository,	end	of	2ⁿd	century	–	start	of	3rd	century	(Bliujienė	2007	163	Figure).
Fig.	9	Bead	necklaces	from	the	second	half	of	2ⁿd	century	–	the	first	half	of	the	3rd	century.	1	–



Paviekiai	Šiauliai	district,	tomb	9;	2	–	Sargėnai,	Kaunas	City,	tomb	208;	3	Mazkatužiai,	Liepaja
district,	Latvia,	grave	13/1942	(1	–	glass,	enamel	2–3	–	glass,	enamel,	brass.	Kulikauskienė,
Rimantienė	1954	111–112	Fig.;	Latvijas	PSR	arheoloģija,	pl	75.5).
Fig.	10	The	reconstruction	of	the	necklace	from	woman‘s	tomb	208,	from	Sargėnai	(Kaunas	city)
Second	half	of	the	2ⁿd	century	–	the	first	half	of	the	3rd	century.	(the	authors	J.	K.	Buivydaitė	and
Bliujūtė).
Fig.	11	Necklaces	from	women‘s	graves	51	(1)	and	196	(2)	of	Plinkaigalis	(Kėdainiai)	repository,
from	the	middle	of	5th–beginning	of	6th	century	(Lithuanian	National	Museum,	LNM	AR	card
file,	glass,	amber,	brass,	Bliujienė,	2007,	196:	Fig.	1–2.).
Fig.	12	Clear	glass	notched	blue	necklace	and	its	copies	found	in	Švėkšna	repository,	which
belonging	to	the	tombs	and	other	tomb	findings	are	unknown	(3)	(Lithuanian	National	Museum,
LNM	AR	card	file,	author	of	the	copies	–	J.	Bliujūtė).
Fig.	13	Necklace	from	glass	and	amber	beads	and	brass	spirals	found	in	Genčiai	I	repository	in
double	cremation	tomb	of	man	and	woman	(Lithuanian	National	Museum,	LNM	AR	card	file;
Bliujienė	2007,	244	Figure).
Fig.	14	Repositories	from	8–11	centuries	of	Curonian	Mėguva	land:	number	of	investigated
tombs,	number	of	glass	beads	found	and	number	of	graves	with	glass	beads.
Fig.	15	Reconstruction	of	a	necklace	with	spacer	plates,	glass	and	brass	beads,	found	in	Palanga
repository,	in	woman’s	tomb	198	of	a	10th	century.	The	necklace	was	attached	to	the	garment
with	two	pins	(only	two	spacer	plates	were	found	in	tomb,	Lithuanian	National	Museum,	LNM	AR
card	file;	the	authors	of	the	reconstruction	J.	Bliujūtė	and	“Etnopapuošalai”	team	(K.	Buivydaitė,
D.	Zaikovskis,	D.	Burnickis,	photo	by	D.	Burnickis)).
Fig.	16	The	reconstruction	of	necklace	from	woman‘s	tomb	138	of	Kernavė-Krišveikiškės
repository	from	14th	century	(frosted	glass,	brass,	authors	J.	Bliujūtė	and	E.	Babenskas).
Fig.	17.	Glass,	kauri	shells	and	silver	crescent-shaped	pendants	of	a	bead	necklace	from	Salaspils
repository	(Latvia),	of	10–13	centuries.	Reconstruction	authors	J.	Bliujūtė	and	“Etnopapuošalai”
team	(K.	Buivydaitė	D.	Zaikovskis	D.	Burnickis).
Fig.	18–21	Reconstruction	of	beads	manufacturing	process.

[1]	Ona	Kuncienė	nurodė,	kad	J.	Ščiapova	ištyrusi	37–40	karolių	ir	duomenys	esantys	Lietuvos	istorijos
instituto	Archeologijos	skyriuje	(Kuncienė,	1981a,	p.	77;	1981b,	p.	65),	tačiau	mums	šių	duomenų	rasti
nepavyko.

[2]	Lietuvoje	šių,	kaip	ir	kitų	karolių,	gamybos	technologija	dar	nėra	tirta.



Neolitinių	lanko	ir	strėlių	gamybos	eksperimentas
/	Algimantas	Kensminas
Vilniaus	dailės	akademija,	Vilniaus	fakultetas,	
Monumentaliosios	tapybos	ir	scenografijos	katedra,
Maironio	g.	4,	Vilnius,
tel.	(8-5)	2105	458,	8	615	26037,
el.	paštas	a.kensminas@gmail.com

Pirmieji	dar	paauglystėje	mano	pasigaminti	lankai	nebuvo	pakankamai	geri	–	jie	arba	lūždavo	dedant
templę,	arba	strėlė	iššaudavo	taip,	kad	tikrai	niekam	nebūtų	padariusi	žalos.	Dabartinio	Lietuvos
nacionalinio	istorijos	muziejaus	priešistorės	ekspozicijoje	pamatęs	lanko	fragmentą	iš	Šventosios,	jau
tos	pačios	dienos	vakare	puoliau	žievinti	lazdyno	kartį.	Taip	prasidėjo	mano	daugiau	kaip	30	metų
trunkantys	eksperimentai,	kurių	tikslas	buvo	padaryti	tobulą	lanką.	Šitaip	pamažu	atėjau	iki	šio
straipsnio.	Jame	aprašydamas	eksperimentą	stengiuosi	parodyti,	kaip	neolite	galėjo	būti	gaminamas
lankas	ir	strėlės,	kiek	laiko	galėjo	trukti	jų	gamyba	ir	kokios	galėjo	būti	jo	funkcijos.

Archeologiniai	duomenys	apie	seniausius	lankus

Mezolito	ir	neolito	laikotarpiais	datuojamų	lankų	Šiaurės	ir	Vakarų	Europoje	surasta	nedaug.	Remiantis
J.	H.	Sachers	apibendrinta	informacija,	Danijoje,	Nyderlanduose	bei	Vokietijoje	tokių	lankų	žinoma
šešiolika[1]	(1	priedas).	Iš	šio	mezolitinių	ir	neolitinių	lankų	sąrašo	matyti,	kad	dominuoja	maždaug
žmogaus	ūgio	ar	kiek	trumpesni	lankai	–	maždaug	150	cm	ilgio	ir	apie	4	cm	pločio.	Beveik	visi	lankai,
nepriklausomai	nuo	pasirinktos	medienos	(guobos	ar	kukmedžio),	yra	plokšti.
R.	Rimantienės	rasti	ir	aprašyti	lankai	man	sukėlė	nemažai	klausimų	ir	įtarimų,	nes	niekur	daugiau	nesu
susidūręs	su	tokiais	milžiniškais	lankais.	Vienas,	anot	autorės,	galėjo	būti	net	340–350	cm	ilgio,	o
antrasis	yra	250	cm	ilgio	(Rimantienė,	2005,	p.	308).	Mano	nuomone,	tai	tik	kadagio	ar	uosio	kartys,
kurios,	matyt,	tik	dėl	nuplokštintų	galų	ir	buoželių	(nelabai	tinkančių	templei	tvirtinti),	buvo	pavadintos
lankais.

Artimiausios	neolito	laikotarpio	lankų	radimo	vietos	yra	Latvijos	teritorijoje,	Sarnatėje,	to	paties
laikotarpio	Narvos	kultūros	gyvenvietėje.	Surasta	10	lankų	ir	jų	fragmentų,	iš	kurių	du	savo	forma	išties
priminė	tikrus	lankus.	Taigi	pateikiu	pelkėje	netoli	Sarnatės	rastų	lankų	L.	V.	Vankinos	aprašymą:	„Visi
šie	lankai	priklauso	paprastų	lankų,	pagamintų	iš	vientiso	medžio,	tipui.	Lankai	skyrėsi	savo	dydžiu,
forma	ir	galų	apdirbimu.	Geriausiai	išsilaikė	lankai,	pagaminti	iš	perskelto	uosio	kamieno.	Kalbant	apie
lankų	formą,	galime	sakyti,	kad	6	lankai	yra	apvalaus	pjūvio,	vienas	nuplokštintas	iš	vidinės	pusės	ir	trys
plokšti.	Dviejų	lankų	su	nuplokštintais	galais	fragmentai	rasti	gyvenamajame	būste	„I“.	Vienas	yra	1,01
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m	ilgio,	per	vidurį	2,6	cm	storio	(pav.	8).	Ant	antrojo	fragmento	išlikusi	templės	dalis	(pav.	10).
Gyvenamajame	būste	„M“	rastas	lankas	yra	56	cm	ilgio	ir	2,3	cm	storio.	Lankas	iš	gyvenamojo	būsto
„O“	yra	86	cm	ilgio,	apvalaus	pjūvio,	abu	lanko	galai	nusmailinti	(pav.	11).	Du	plokšti	lankai	rasti	1955
m.	gyvenamuosiuose	būstuose	„N“	ir	„M“	(pav.	6,	7).	Sudėliojus	visas	dalis,	buvo	gautas	vienas	visas
lankas	(pav.	7).	Kito	lanko	buvo	likęs	tik	fragmentas	nuo	rankenos,	lanko	šakos	vidurinės	dalis	ir	viena
šakos	viršūnė	(pav.	6).	Daugiausia	Sarnatės	lankų	pagaminta	iš	uosio“(Ванкина,	1970,	p.	87,	lent.	1).

Detalesnius	lanko	iš	gyvenamojo	būsto	„N“	matmenis	pavyko	aptikti	internetiniame	forume.	Lankas
apie	2700	m.	pr.	Kr.	senumo,	pagamintas	iš	uosio,	plokščias,	galuose	išdrožtos	galvutės	templei	pririšti,
du	trečdaliai	šakos	ilgio	beveik	tolygūs,	po	to	siaurėja	į	galus.	Rankena	nudrožta	tik	iš	vienos	pusės	ir
palyginti	trumpa,	su	gana	stačiu	perėjimu	į	lanko	šaką.	Lanko	skersinis	pjūvis	yra	lašo	formos.	Lanko
ilgis	144	cm,	rankenos	ilgis	3	cm,	perėjimas	1,5	cm,	templės	galvutės	ilgis	1,2	cm,	lanko	plotis	ties
rankena	3,55	cm,	ties	perėjimu	–	5	cm,	ties	šakos	viduriu	–	5,8	cm,	galuose	susiaurėja	iki	2,5	cm;
galvučių	templei	plotis	1,6	cm,	rankenos	storis	3	cm,	perėjimo	storis	2,1	cm,	šakos	vidurio	storis	1,6
cm,	galuose	–	1,2	cm	(PaleoPlanet	net.,	2008).

Savo	eksperimentui	pasirinkau	Sarnatėje	rastų	lankų	stilių.	Tai,	kad	jie	rasti	geografiškai	arčiausiai
dabartinės	Lietuvos	teritorijos,	reiškia,	kad	tokiems	lankams	pagaminti	galėjo	būti	panaudojami	panašūs
įrankiai	bei	medžiagos,	kokiais	naudojosi	Šventojoje	gyvenę	neolito	laikų	medžiotojai.	Tačiau	reikia
pažymėti,	kad	mano	eksperimento	tikslas	nebuvo	lanko	ar	strėlių	replikų	gamyba.	Sarnatės	lankų
pavyzdžiai	man	buvo	tik	kaip	eksperimento	krypties	nuoroda.

Lanko	gamyba

Iš	pradžių	pasigaminau	įrankį	medžiui	kirsti	–	neolitinio	tipo	kirvį	su	mova	akmeniniams	ašmenims	prie
koto	tvirtinti.	Pušų	sakų,	anglies	ir	taukų	mišinio	klijais	į	movą	įklijavau	akmeninius	ašmenis	ir
apvyniojau	ją	guobos	karna.	Ta	pačia	karna	pririšau	movą	su	ašmenimis	prie	kirvio	koto.	Akmeninio
kirvelio	svoris	–	245	g,	ąžuolinio	koto	ilgis	–	53	cm,	uosinės	kirvio	movos	svoris	–146	g,	bendras
svoris	–	681	g	(1,	2	pav.).



1	pav.	Akmeninio	kirvuko	konstrukcija.	Autoriaus	nuotr.

2	pav.	Klijų	sudedamosios	dalys.	Autoriaus	nuotr.

Lanko	gamybai	susiradau	gana	tiesų	uosį,	kurio	skersmuo	ties	kirtimo	linija	buvo	7,6	cm.	Pradėjau	kirsti
uosio	kamieną,	tačiau	kirvio	klijai	neatlaikė	apkrovos	ir	ištrupėjo	–	taigi,	galima	sakyti,	pirma	nesėkmė
aplankė	jau	po	trijų	minučių	(3,	4	pav.).	Kadangi	nenorėjau	gaišti	laiko,	derindamas	sakų,	anglies	ir
taukų	proporcijas	tinkamai	kirvio	konstravimo	klijų	konsistencijai	pasidaryti,	nutariau	įdėti	tarpinę	tarp
movos	ir	kirvio	galvos	–	manau,	tokiu	atveju	lygiai	taip	pat	būtų	pasielgęs	ir	neolito	laikų	lankų
meistras.	Išgramdžiau	klijų	likučius,	akmeninį	kirvelį	apvyniojau	guobos	žieve	ir	vėl	įtaisiau	į	movą.
Taigi	ėmiau	vėl	kirsti	ir	per	21	minutę	nukirtau	uosiuką.	Dabar	liko	atsikirsti	reikiamo	ilgio	kamieno
dalį:	pamatavau	atstumą	nuo	kirtimo	taško	per	ištiestas	rankas	link	viršūnės	–	apytikriai	187	cm	ir	per
11	minučių	atsikirtau	reikiamą	kamieno	dalį,	taigi	iš	viso,	neskaitant	kirvio	remonto,	kirtimas	užtruko
35	minutes.

Toliau	kamieną	reikėjo	perskelti	į	2	dalis.	Skėlimui	paruošiau	du	uosinius	26	cm	ilgio,	3,8	cm	pločio
bei	2	cm	storio	pleištus	ir	478	g	svorio	uosinę	trinkelę.	Skelti	pradėjau	nuo	drūtgalio:	į	kamieno	centrą
įkaliau	vieną	pleištą	(5	pav.).	Pagal	planą	uosio	kamienas	turėjo	skilti	lygiai	per	centrinę	ašį,	tačiau,
įskėlus	vos	20	cm,	skilimo	kryptis	pasikeitė.	Pabandžiau	padėtį	taisyti	kaldamas	pleištą	už	10	cm	nuo



pirmojo	įskilimo	pabaigos,	bet	šis	bandymas	ne	tik	neištaisė	susidariusios	padėties,	bet	netgi	ją
pablogino,	nes	medis	skilo	ne	tiesiai,	kaip	turėjo,	bet	priešinga	kryptimi.	Taigi	lanko	pasidaryti	iš	šio
uosio	nebegalėjau.

3	pav.	Kirtimo	procesas.	A.	Kensminienės	nuotr.



4	pav.	Subyrėjęs	kirvis.	A.	Kensminienės	nuotr.

Nukirtau	antrą	uosiuką:	7,9	cm	skersmens	ties	kirtimo	linija,	su	labai	siauromis,	kaip	ir	pirmojo,
metinėmis	rievėmis	–	apytikriai	10	rievių	viename	centimetre.	Pasak	tradicinių	lankų	gamybos
eksperto	Rono	Hardcastle’o,	tinkamas	lankui	medis	turi	turėti	kuo	siauresnes	pavasarines	ir	kuo
platesnes	vasarines	metinės	rievės	dalis	(Hardcastle,	2000,	p.	24).	Taigi	mano	pasirinkta	mediena,
galima	sakyti,	nebuvo	aukščiausios	kokybės.	Deja,	nepavyko	gauti	duomenų	nei	apie	Sarnatės,	nei	apie
kitų	mezolitinių	ar	neolitinių	lankų	artefaktų	metinių	rievių	plotį.

5	pav.	Medžio	kamieno,	skirto	lankui,	skėlimo	pradžia.	A.	Kensminienės	nuotr.



6	pav.	Antras	bandymas	skelti	medžio	kamieną.	A.	Kensminienės	nuotr.

Antrą	kartą	bandydamas	perskelti	uosį,	naudojau	tuos	pačius	įrankius	kaip	ir	pirmajame	bandyme.	Ir	šį
kartą	pastebėjau,	kad	medis	linkęs	skilti	ne	visai	per	centrą.	Nutariau	koreguoti	skilimo	kryptį
kontroliuodamas	skeliamų	dalių	linkimą.	Plonesnę	skeliamo	uosio	liemens	pusę	paguldžiau	ant	žemės,
kad	ji	neturėtų	erdvės	linkti,	tada	kamieną	priklaupdamas	prispaudžiau	taip,	kad	skeliant	galėtų	lenktis
tik	storesnioji	jo	pusė.	Vieną	pleištą	įkaliau	į	žemę	kaip	atramą	kitam,	skėlimui	naudojamam,	pleištui	(6
pav.).	Taigi	naudodamas	šią	skėlimo	techniką	sugaišau	10	minučių.	Gavau	dvi	2,12	m	ilgio	dalis:	vieną
storesnę	–	6,5	×	7,8	cm	ties	apatine	kamieno	dalimi	ir	3,2	×	6,2	cm	ties	viršutine	dalimi	ir	antrą
plonesnę	–	5,2	×	1,6	cm	ties	apatine	ir	2,8	×	6,2	cm	ties	viršutine	kamieno	dalimi.

Lanko	gamybai	pasirinkau	antrąją,	plonesnę,	perskelto	uosio	kamieno	pusę.	Prieš	pradedant	drožti	lanko
formą,	ruošinį	būtina	nužievinti.	Žievė	nesilupo	taip	lengvai	kaip	pavasarį,	todėl,	nenorėdamas	pažeisti
išorinės	metinės	rievės,	žievinimui	panaudojau	tą	patį	pleištą,	kuriuo	ir	perskėliau	kamieną.	Žievinimas
užtruko	20	minučių	(7	pav.).



7	pav.	Ruošinio	lankui	nužievinimas.	A.	Kensminienės
nuotr.

Dabar	rekėjo	suteikti	lankui	reikiamą	formą.	Pirmiausia,	vizualiai	įvertinęs	pasirinktą	kamieno	dalį,
angliuku	pažymėjau	būsimo	lanko	centrą,	nuo	jo	į	abi	puses	pamatavau	atstumą	kaip	nuo	pažasties
duobutės	iki	pirštų	galų	–	taigi	visas	lankas	išėjo	apie	155	cm	ilgio.	Naudojau	akmeninį	skobtą,	kurio
ašmenų	svoris	–158	g,	bendras	svoris	–	431	g,	koto	ilgis	–	37	cm.	Ašmenis	prie	koto	pritvirtinau
nevyta	liepos	karna	(8	pav.).	Darbo	metu	ašmenėliai	porą	kartų	iškrito,	bet	įspraudęs	porą	skiedrų	tarp
karnų	apvijų	ir	ašmenų,	galėjau	sėkmingai	toliau	dirbti.	Kadangi	dirbau	su	nedžiovinta	mediena,	šiame
darbo	etape	tereikėjo	suteikti	maždaug	simetrišką	formą,	kad	ruošinys	galėtų	tolygiai	džiūti.	Nereikia
pamiršti,	kad	džiūdamas	medis	traukiasi,	tad	išdžiūvęs	ruošinys	visada	bus	plonesnis.	Taigi	su	skobtu
suformavau	grubų	155	cm	ilgio	lanko	ruošinį:	ties	vienos	lanko	šakos	viduriu	–	5,3	cm	pločio,	ties
kitos	lanko	šakos	viduriu	–	5,2	cm	pločio	ir	maždaug	2,5	cm	storio,	į	galus	siaurėjantį	iki	3,2	cm	pločio
ir	plonėjantį	iki	2	cm	storio.	Ties	centru	iš	vienos	pusės	išskobiau	1,4	cm	gylio	ir	6	cm	ilgio	duobutę
strėlei	įstatyti,	panašią	į	tas,	kokios	yra	Sarnatėje	rastuose	lankuose.	Šis	darbo	etapas	truko	1	valandą	ir
20	minučių.	Kadangi	iš	4000	metų	senumo	artefaktų	sunku	ar	net	neįmanoma	nustatyti	buvusį	lanko
profilį,	pririšau	lanko	ruošinį	prie	eglinio	rąstelio,	taip	suteikdamas	būsimam	lankui	reflex-deflex[2]
siluetą.	Silueto	formavimas	užtruko	18	minučių.	Ruošinį	palikau	džiūti.



8	pav.	Ruošinio	lankui	skobimas.	A.	Kensminienės
nuotr.

Tada	pasiruošiau	tolesniems	procesams	reikalingus	įrankius	gremžtukus,	taip	pat	pradėjau	ruošti
būsimam	lankui	templę	ir	strėles.



9	pav.	Ruošinio	lankui	drožimas.	A.	Kensminienės
nuotr.

Po	20	dienų	atrišau	lanko	ruošinį	nuo	formos.	Medžiui	išdžiūvus,	akmeninis	skobtas	nebetiko	toliau
formuojant	lanką.	Pasidariau	porą	medžio	drožtuvų,	kelis	ašmenėlius	iš	nedidelių	titnago	nuoskalų,
įspraudžiau	į	įskeltą	žalio	uosio	šakelės	gabalą,	kad	galėčiau	po	truputį	droždamas	medį	suderinti	tolygų
ir	vienodą	abiejų	lanko	šakų	linkimą.	Medžio	drožimas	priminė	darbą	su	rupia	dilde	(9	pav.).	Jis
užtruko	5	valandas,	iš	jų	apie	pusvalandį	sugaišau	retušuodamas	atšipusius	titnago	ašmenėlius.	Per	10
minučių	lanko	galuose	išpjoviau	galvutes	templei.	Pririšau	templę	–	lankas	išlinko	simetriškai	į	abi
puses.	Pabandžiau	jį	įtempti,	norėdamas	patikrinti,	ar	ir	įtemptas	jis	links	tolygiai	ir	simetriškai.
Nespėjus	įtempti	nė	pusės	numatyto	tempimo	ilgio,	pasigirdo	pokštelėjimas,	tarsi	būtų	trūkusi	templė,
bet,	deja,	lūžo	lankas.	Mano	abejonės	dėl	pasirinktos	medienos	pasitvirtino	–	lankui	skirtas	uosis	iš
tikrųjų	turi	būti	kuo	platesnėmis	vasarinėmis	rievėmis.	Laimei,	palėpėje	turėjau	pasidžiovęs	panašaus
skersmens	per	pusę	perskelto	uosio	dalį	labai	plačiomis	vasarinėmis	metinių	rievių	dalimis	(viename
centimetre	tilpo	vos	trys	rievės).	Kadangi	medis	buvo	išdžiūvęs,	teko	atsisakyti	profilio	formavimo.
Taigi	išdrožiau	tiesų	163	cm	ilgio	lanko	pusfabrikatį,	ties	vienos	lanko	šakos	viduriu	5,5	cm	pločio	ir
2	cm	storio,	ties	kitos	lanko	šakos	viduriu	–	5,2	cm	pločio	ir	2,05	cm	storio,	į	galus	plonėjantį	iki	3	cm
pločio	ir	1,6	cm	storio.	Ties	centru	iš	vienos	pusės	išskobiau	1,4	cm	gylio	ir	6	cm	ilgio	duobutę	strėlei.
Pratęsiau	savo	eksperimentą	nuo	tos	vietos,	kur	mane	ištiko	nesėkmė.	Iš	pradžių	lanką	įtempiau	tik



puse	planuojamo	tempimo	ilgio,	t.	y.	apie	35	cm,	ir	drožtuvu	titnaginiais	ašmenėliais	po	truputį
gremžiau	mažiau	lanksčias	lanko	šakų	dalis	pilvo	pusėje	tol,	kol	jos	ėmė	tolygiai	lenktis	per	visą	lanko
ilgį,	–	tai	truko	apie	1	valandą	40	minučių.	Kadangi	lanko	pilvas	buvo	suraižytas	dantytų	titnaginių
gremžtukų	ašmenų,	teko	šlifuoti	paviršių.	Iš	pradžių	bandžiau	gludinti	paviršių	oda	ir	smėliu	(panašiai
kaip	švitriniu	popieriumi),	tačiau	tai	buvo	per	švelnu.	Tuomet	pasiėmiau	smiltainio	gabaliuką,	kurį
buvau	parsivežęs	iš	Estijos	pajūrio,	bet	šis	po	kelių	brūkštelėjimų	apsiveldavo	uosio	dulkėmis.	Taigi	teko
vėl	pasitelkti	smėlį.	Sutryniau	šiek	tiek	smėlio	tarp	dviejų	akmenų,	užbarsčiau	žiupsnelį	jo	ant
šlifuojamos	lanko	dalies	ir	tuo	pačiu	smiltainio	gabaliuku	pabandžiau	šlifuoti	lanką.	Šį	kartą	viskas	ėjosi
sklandžiai,	smėlis	neleido	nušlifuoto	uosio	dalelėms	prikibti	prie	smiltainio.	Tad	visą	lanką	pavyko
nugludinti	per	33	minutes,	liko	tik	vienas	kitas	titnaginio	drožiklio	pėdsakas.

10	pav.	Triušio	kailis,	ruošiamas	templei	daryti.	Autoriaus	nuotr.

Pagaminto	lanko	parametrai	(negalutiniai)	yra	tokie:	ilgis	–	163	cm,	rankenos	ilgis	–	4	cm,	perėjimas	–
2,5	cm,	galvučių	templei	uždėti	ilgis	–	1,4	cm,	lanko	plotis	ties	rankena	–	3,9	cm,	ties	perėjimu	–	5,4
cm,	ties	šakos	viduriu	–	5,1	cm,	ties	kitos	šakos	viduriu	–	5,5	cm,	galuose	susiaurėja	iki	2,7	cm,
galvučių	templei	uždėti	plotis	–	1,4	cm,	rankenos	storis	–	2,8	cm,	perėjimo	storis	–	2,1	cm,	šakos
vidurio	storis	–	1,8	cm,	kitos	šakos	vidurio	storis	–	1,9	cm,	galuose	–	1,5	cm.



11	pav.	Paruošta	žaliava	templei:	į	vientisą	juostą	supjaustytas	triušio	kailis.	Autoriaus	nuotr.

Archeologinių	duomenų	apie	mezolitinių	ar	neolitinių	lankų	temples	man	nėra	žinoma,	tad	čia
pasirinkau	kūrybos	ir	eksperimentavimo	laisvę,	ribojamą	tik	rekonstruojamo	laikmečio	medžiagų
specifikos.	Ötzi[3]strėlinėje	buvo	rastas	2	metrų	ilgio	vytos	medžio	karnos	virvutės	kamuoliukas.	Tačiau
šios	virvės	fizinės	savybės	(nelygi	ir	nelanksti)	verčia	manyti,	jog	tai	nebuvo	templė	(Fleckinger,	2007,
p.	78).	Deja,	neturiu	duomenų,	kokio	medžio	tai	buvo	karna.	Ankstesni	mano	bandymai	nuvyti	templę
iš	medžių	karnų	baigdavosi	nesėkmingai	–	vos	tik	užtempdavau	ant	lanko,	jos	kaipmat	nutrūkdavo.	Linų,
kanapių	ar	dilgėlių	ilgo	plauko	aukštos	kokybės	pluoštas	tinka	templei,	bet	vien	jo	paruošimas	reikalauja
labai	daug	laiko	ir	įgūdžių.	Taip	pat	templę	galima	pagaminti	iš	gyvulinės	kilmės	žaliavų:	odos,
sausgyslių,	žarnų	ar	net	žmogaus	plaukų.	Šį	kartą	savo	neolitiniam	lankui	nusprenžiau	pasidaryti	templę
iš	odos.



12	pav.	Karklo	strėlei	pjovimas	peiliuku	titnago	ašmenimis.	A.	Kensminienės	nuotr.

13	pav.	Karklų	vytelės,	žieve	surištos	į	ryšulį.	Autoriaus	nuotr.

Pastebėjau,	kad	prieš	kokius	metus	ant	lašo	formos	ievos	vytelės	rėmo	ištemptas	triušio	kailis	pradėjo
virsti	kandžių	veisykla,	tad	be	gailesčio	nutariau	panaudoti	jį	templės	gamybai.	Iš	pradžių	reikėjo	iš
kailio	padaryti	švarią	odą.	Tai	atlikti	galima	dviem	būdais.	Pirmasis	būdas	yra	toks:	užmerki	kailį	pelenų
ir	vandens	mišinyje,	tada	po	kelių	parų	išpešioji	plaukus,	gerai	odą	išskalauji,	nuvalai	visus	plėvių,
riebalų	ir	mėsos	likučius	ir,	ištempęs	ant	rėmo,	išdžiovini.	Antrasis	būdas:	ištempi	kailį	ant	rėmo	ir
išdžiovini,	tada	nuskuti	jį	naudodamas	titnaginį	gremžtuką.	Aš,	atsižvelgdamas	į	tai,	jog	kailis	buvo
nedidelis,	ištemptas	ant	rėmo	ir	jau	visiškai	išdžiūvęs,	nedvejodamas	pasirinkau	antrąjį,	mechaninį,	odos
gaminimo	būdą.	Pradėjau	skusti	plaukus	nuo	odos	paprasta	titnago	skelte.	Kadangi	greitai	atšipdavo,
darbinę	briauną	tekdavo	retušuoti	gana	dažnai.	Geriausiai	plaukų	šalinimo	darbui	tiko	45–90°	retušuoti
ašmenėliai	(10	pav.).	Per	1	valandą	24	minutes	pirmas	odos	paruošimo	templei	etapas	jau	buvo	baigtas.



Dar	41	minutę	gremžiau	visus	plėvių,	riebalų	ir	mėsos	likučius.	Paskui	per	11	minučių	smiltainiu
nušlifavau	abi	odos	puses	ir	išpjoviau	odą	iš	rėmelio.	Žaliavos	templei	gaminti	paruošimas	užtruko	2
valandas	23	minutes.	Iš	gauto	odinio	ovalo	per	39	minutes,	pasinaudodamas	labai	plonomis	skeltėmis,
išpjoviau	12,15	m	ilgio	ir	10	mm	pločio	odinę	juostelę	(11	pav.).	Užmerkiau	ją	į	lietaus	vandens	kibirą
ir	palikau	3	valandoms,	kad	išmirktų	ir	taptų	elastinga.	Iš	vandens	išgriebiau	jau	elastingą	juostelę.	Oda
ištįso	iki	15,4	m	ilgio.	Atpjoviau	5	m	ilgio	atraižą	ir,	sulenkęs	per	pusę,	per	15	minučių	susukau	4	mm
storio	ir	2,10	m	ilgio	virvutę,	kuri	išdžiūvusi	susitraukė	iki	3	mm	storio.	Likusią	juostelės	dalį	padalinau
į	tris	dalis	ir	per	tiek	pat	laiko	iš	jų	susukau	5	mm	storio	2	,20	m	ilgio	virvutę,	kuri	išdžiūvusi
susitraukė	iki	4	mm	storio.	Pirmoji	virvutė	vėliau	nutrūko,	tad	templei	panaudojau	antrąją.

14	pav.	Titnaginio	antgalio	tvirtinimas	prie	strėlės	(klijų	kaitinimo	etapas).	A.
Kensminienės	nuotr.



15	pav.	Plunksnos	skėlimas	su	titnago	nuoskala.	A.
Kensminienės	nuotr.

Seniausia	rasta	strėlė	siekia	beveik	10	000	m.	pr.	Kr.	Tai	Vokietijoje	rasta	sudurtinė	strėlė,	padaryta	iš
pušies.	9500	m.	pr.	Kr.	senumo	strėlės	rastos	Anglijoje,	Vokietijoje,	Danijoje	ir	Švedijoje.	Jos	yra	gana
ilgos	ir	padarytos	iš	lazdyno,	putino	ir	virgininės	ievos	(Lotz,	2008,	p.	213).	Minėtojo	Ötzi	strėlinėje
rastų	strėlių	ruošiniai	buvo	išpjauti	iš	putino	ūglių	(Fleckinger,	2007,	p.	81).	Aš	strėlių	koteliams
pasirinkau	karklo	vyteles.	Karklų	sąžalyne,	kur	dėl	šviesos	trūkumo	ieškodami	saulės	spindulių	ūgliai
priversti	sparčiai	stiebtis	į	viršų,	radau	puikių	strėlių	gamybai	tinkamų	vytelių.	Vytelėms	pjauti
pasinaudojau	peiliuku	titnaginiais	ašmenimis	(12	pav.),	panašiu	į	tą,	kokį	turėjo	Ötzi.	Pirmąją	vytelę
pjoviau	vos	3	minutes,	kitas	dvylika	vytelių	išsipjoviau	per	37	minutes.	Vytelių	drūtgalys	buvo	15–16
mm,	o	laibasis	galas	9–12	mm	storio.	Pačių	vytelių	ilgis	buvo	120	cm.	Vienas	vyteles	nužievinti	buvo
labai	lengva,	kitų	žievė	jau	buvo	spėjusi	prikibti	prie	medienos.	Tokias	vyteles	teko	patrinti	uosiniu
pleištu,	kad	žievė	lengviau	atsiskirtų	nuo	medienos.	Visų	vytelių	žievinimo	procesas	užtruko	26
minutes.	Nužievintos	vytelės	drūtgalyje	buvo	11–14	mm,	o	laibajame	gale	8–9	mm	storio.	Surišau
vyteles	į	ryšulį	(13	pav.),	maždaug	kas	12–16	cm	perrišdamas	jų	pačių	žieve.	Šis	darbas	užtruko	14
minučių.	Kitą	dieną	per	29	minutes	ištiesinau	vyteles	ir	vėl	surišau	į	ryšulį.	Tiesinant	vienos	vytelės
galas	lūžo,	nes	ji	buvo	nepakankamai	suvytusi.	Po	3	dienų	dar	kartą	patiesinau	ir	perrišau	vyteles.



Tiesinimas	ir	perrišimas	užtruko	34	minutes.	Vytelės	apvyto,	tad	tiesinimas	vyko	gerokai	sklandžiau.
Po	savaitės	užbaigiau	tiesinimo	procesą:	visas	vyteles	dar	kartą	ištiesinau,	tik	šį	kartą	prieš	tai
pakaitindamas	visus	išlinkimus	virš	žarijų;	užtrukau	46	minutes.	Dar	kartą	pamatavau	jų	storį	–	dabar
drūtgalyje	jos	buvo	10–13,5	mm,	o	laibajame	gale	–	7–9	mm	storio.	Atėjo	metas	nuspręsti,	kokio	ilgio
turėtų	būti	strėlės.	Geriausias	pavyzdys	buvo	Ötzi	strėlinėje	rastos	strėlės.	Jo	strėlinėje	buvo	12	nebaigtų
strėlių	kotelių	ir	dvi	baigtos	strėlės.	Strėlių	ruošiniai	buvo	84–87	cm	ilgio	(Fleckinger,	2007,	p.	81).
Apsisprendžiau	savo	kūną	naudoti	kaip	mato	vienetą.	Strėlės	ilgiui	nustatyti	pasirinkau	atstumą	nuo
pažasties	iki	pirštų	galų,	taigi	mano	strėlės	buvo	76	cm	ilgio.	Kadangi	jau	žinojau	templės	storį,	t.	y.	4
mm,	nesunku	buvo	sugalvoti,	kokio	storio	turės	būti	strėlė	ties	grioveliu	templei	–	ji	turėjo	būti	9	mm
storio	laibajame	gale.	Reikėjo	tik	išpjauti	reikiamo	dydžio	kotelius	strėlėms	iš	jau	išdžiovintų	ir	ištiesintų
vytelių	–	tai	užtruko	23	minutes.	Pasigaminau	titnaginį	grąžtelį,	kuriuo	galėčiau	pragręžti	4	mm
skylutę	strėlės	kotelio	gale,	be	to,	griovelį	templei.	Gręžimas	ir	griovelio	formavimas	truko	7	minutes.
Gręžiau	grąžtelį	laikydamas	tiesiog	pirštais.	Kitame	strėlės	gale	reikėjo	įtvirtinti	antgalį.	Iš	titnago
nuoskalos	per	1	valandą	ir	6	minutes	padariau	trikampį	22	mm	pločio,	28	mm	aukščio	ir	4	mm	storio
antgalį	įgaubtu	pagrindu,	panašų	į	tuos,	kokie	randami	Lietuvoje	neolitino	gyvenvietėse.	Strėlės	kotelį
pragęžiau	tuo	pačiu	titnaginiu	grąžteliu,	kuriuo	naudojausi	formuodamas	templės	griovelį.	Išdrožiau
tokį	patį	griovelį	kaip	ir	templei.	Tada,	iš	pradžių	droždamas	titnago	skelte,	o	paskui	gludindamas
smiltainiu,	suploninau	apie	sprindį	kotelio	taip,	kad	ties	įpjova	antgaliui	kotelis	susiaurėjo	iki	8	mm.	Tai
truko	46	minutes.	Antgalį	įklijavau	pušies	sakų,	anglies,	trinto	smėlio	ir	ožkų	lajaus	mišiniu.	Iš	pradžių
ant	įkaitinto	plokščio	akmens	išlydžiau	sukietėjusius	pušų	sakus,	tada	pridėjau	trintos	medžio	anglies	ir
smulkiai	sutrinto	smėlio.	Viską	gerai	išmaišiau	ir	pridėjau	truputį	lajaus,	kad	klijai	atvėsę	nebūtų	per
daug	trapūs.	Pakaitinau	antgalį	ir	kotelį	virš	žarijų,	kad	klijai	per	greitai	nesustingtų	ir	turėčiau	laiko
gerai	priderinti	antgalį	(14	pav.).	Įklijuotą	antgalį	užfiksavau	apvyniodamas	vandenyje	išmirkyta
sausgyslės	gija.	Antgalio	tvirtinimas	užtruko	42	minutes.



16	pav.	Strėlės	galas	su	plunksnomis.	Autoriaus	nuotr.



17	pav.	Strėlė	su	antgaliu.	Autoriaus	nuotr.

Strėlei	būtinos	plunksnos.	Iš	įvairiausių	galimų	plunksnų	tvirtinimo	variantų	pasirinkau	Alpių	keliautojo
strėlinėje	rastų	strėlių	plunksnų	tvirtinimo	būdą	ir	medžiagas.	Jo	strėlės	ypatingos	tuo,	kad	ant	jų	kotelių
matomi	trijų	plunksnų,	priklijuotų	beržo	tošies	degutu	ir	apsuktų	plonu	dilgėlių	pluoštu,	pėdsakai
(Fleckinger,	2007,	p.	81).	Aš	paėmiau	3	plunksnas	iš	vienos	pusės	sparno	ir	su	nedidele	titnago
nuoskala	perskėliau	jas	išilgai	(15	pav.).	Paskui	perskeltą	plunksnos	pusę	užgludinau	smiltainio	gabalėliu
taip,	kad	likusi	plunksnos	šerdis	būtų	kuo	vienodesnio	storio.	Plunksnas	paruošiau	per	12	minučių.
Vėliau	išviriau	truputį	deguto,	neskubėdamas	kaitinti,	kad	padidinčiau	jo	klampumą.	Šį	kartą	sutirštinto
pieno	konsistencijos	degutu	padengiau	apie	17	cm	ilgio	strėlės	kotelio	dalį,	kurioje	bus	klijuojamos
plunksnos,	o	tada	pakaitinau	virš	žarijų,	kol	degutas	tapo	lipnus.	Tada	pridėjau	plunksnas	ir	kruopščiai
apvyniojau	dilgėlių	plaušo	gijomis	per	visą	plunksnos	ilgį	apytikriai	5mm	žingsniu.	Ši	procedūra
užtruko	1	valandą	ir	18	minučių.	Po	dviejų	dienų	degutas	ant	strėlės	kotelio	galutinai	išdžiūvo	ir	beveik
visai	nebelipo	prie	pirštų.	Padariau	dar	2	strėles	su	prailgintais	ąžuoliniais	koteliais,	prie	kurių
pritvirtinau	titnaginius	antgaliukus,	pritaisiau	po	3	plunksnas,	apvyniodamas	sausgyslės	gijomis	tik
plunksnų	pradžioje	ir	gale	ties	įranta	templei.	Šias	dvi	strėles	padariau	per	6	valandas	46	minutes	(16,	17
pav.).



Pagaminto	lanko	išbandymas

Iššoviau	apie	30	strėlių	ir	dar	kartą	patikrinau,	kaip	lankas	linksta.	Šį	kartą	įtempiau	54	cm,	o	tam
prireikė	22,6	kg	tempimo	jėgos.	Lenkimas	buvo	tolygus,	tačiau	aš	planavau	šį	lanką	įtempti	iki	70	cm,
tad	nutariau	jos	šakas	dar	suploninti.	Po	pusantros	valandos	gremžimo	lanko	šakas	suploninau	iki	tokių
parametrų:	perėjimo	storis	–	2	cm,	šakos	vidurio	storis	–	1,7	cm,	kitos	šakos	vidurio	storis	–	1,8	cm,
galuose	–	1,3	cm.	Dabar	lankas,	įtemptas	60	cm,	pasiekė	22,6	kg	tempimo	jėgą,	o	įtemptas	70	cm	–
32	kg	tempimo	jėgą.	Apie	25	kg	jėgos	lankas	gali	nušauti	bet	kokį	elnią	(Hamm,	1996,	p.	7).

18	pav.	Bandomasis	šūvis	į	jaučio	mentę.	A.	Kensminienės	nuotr.

Atlikau	bandomąjį	šaudymą	į	6	kg	svorio	40	×	35	×	15	cm	dydžio	jaučio	mentę	su	kaulu.	Po	bandymo
šauti	iš	20	metrų	atstumo	paaiškėjo,	kad	pataikius	į	dalį,	kur	nėra	kaulo,	strėlė	12	cm	storio	raumenį
persmeigė	įsmigdama	54	cm	(18	pav.),	o	pataikius	į	viršutinį	mentikaulio	kraštą,	antgalis	įsmigo	į	kaulą
ir	strėlė	deformavosi	ties	strėlės	prailginimo	sujungimu.	Dėl	lanko	jėgos	labai	nukentėjo	taiklumas:	kitų
dviejų	strėlių	antgalius	nulaužiau	pataikydamas	į	kartis,	prie	kurių	buvo	pririšta	mentis,	tačiau
pagrindinis	strėlių	kotelis,	reikia	pasakyti,	beveik	nenukentėjo	ir	jas	nesunkiai	buvo	galima
suremontuoti.

Pagaminto	lanko	ir	strėlių	galutiniai	parametrai

Pagamintas	lankas	buvo	iš	uosinės	medienos,	kurios	trys	metinės	rievės	tilpo	į	1	cm,	plokščias,	galuose
su	išdrožtomis	galvutėmis	templei	pririšti.	Rankena	nudrožta	tik	iš	vienos	pusės,	su	gana	stačiu
perėjimu	į	lanko	šaką.	Lanko	skersinis	pjūvis	buvo	lašo	formos.	Lanko	ilgis	–	160	cm,	rankenos	ilgis	–
4	cm,	perėjimas	–	3	cm,	templės	galvutės	ilgis	–	1,4	cm,	lanko	plotis	ties	rankena	–	4	cm,	ties
perėjimu	–	5,3	cm,	ties	vienos	šakos	viduriu	–	5,5	cm	ir	5	cm	ties	kitos	šakos	viduriu,	galuose



susiaurėja	iki	2,3	cm;	galvučių	templei	plotis	–	1,3	cm,	rankenos	storis	–	2,8	cm,	perėjimo	storis	–	2
cm,	šakos	vidurio	storis	–	1,7	cm,	galuose	–	1,2	cm.	Lanko	svoris	–	730	g.	Įtempto	lanko	jėga	–	32	kg.
Templė	buvo	susukta	iš	džiovintos	ir	išmirkytos	triušio	odos,	jos	ilgis	su	kilpomis	–	149	cm,	skersmuo
–	4	mm,	svoris	–	25	g.	Strėlės	buvo	pagamintos	iš	karklo	vytelių,	dvi	su	ąžuoliniais	prailginimais	su
plunksnomis	ir	titnaginiais	antgaliais.	Strėlių	su	prailginimu	ilgis	–	84	cm,	prailginimas	–	10	cm,	svoris
–	42	g,	strėlės	be	prailginimo	ilgis	–	76	cm,	svoris	–	30	g.

Išvados

Apibendrinus	rezultatus	galima	teigti,	kad	panašaus	į	Sarnatėje	rastąjį	lanko	gamyba	akmens	amžiaus
įrankiais,	pagamintais	iš	vietinių	žaliavų,	užtruko	truputį	daugiau	kaip	13	valandų	(neskaičiuojant
pertraukų,	kurios	yra	būtinos	šiame	procese):	medinės	dalies	–	10	valandų,	templės	–	3	valandas	10
minučių.	Dvylikos	strėlių	kotelių	paruošimas	akmens	amžiaus	įrankiais	užtruko	3	valandas	29	minutes,
neskaičiuojant	pertraukų.	Turint	tinkamo	ilgio	ištiesintą	vytelę,	vienos	strėlės	pagaminimas	akmens
amžiaus	įrankiais	užtruko	3	valandas	11	minučių.	Su	būtinomis	pertraukomis	aprašytas	lankas
pagamintas	per	23	dienas	(nuo	medžio	nukirtimo	iki	templės	uždėjimo),	8	koteliai	strėlėms	(vienas
kotelis	sulūžo)	ir	3	aprašytos	strėlės	–	per	19	dienų.	Suprantama,	lanką	ir	strėles	galima	gaminti	vienu
metu	–	kol	vieni	ruošiniai	džiūsta,	ruošiami	kiti,	–	tad	jų	gamyba	užtrunka	ne	taip	ilgai.

Reikia	manyti,	kad	tokio	lanko	gamybai	netinka	uosio	mediena	siauromis	rievėmis,	nes	pirmas
bandymas	drožti	lanką	iš	tokio	uosio	nepavyko.	Lankas,	pagamintas	iš	uosio	plačiomis	rievėmis,
nesulūžo	ir	po	bandymo	pasirodė	esąs	funkcionalus:	šaunant	iš	20	metrų	atstumo	strėlė	pervėrė
raumenį.

1	priedas.	Mezolitinių	ir	neolitinių	lankų	iš	Danijos,
Nyderlandų	ir	Vokietijos	sąrašas

„Holmegård	1“.	Holmegård	IV,	Zealand,	Danija,	apie	6500	m.	pr.	Kr.	(Maglemose	kultūra).	Iš
guobos,	apie	152	cm	ilgio	ir	4,4	cm	pločio.	Plokščios	ir	plačios	lanko	šakos,	susiaurintas	ties
rankena.
„Holmegård	2“.	Holmegård	IV,	Zealand,	Danija,	apie	6500	m.	pr.	Kr.	(Maglemose	kultūra).	Iš
guobos,	maždaug	170	cm	ilgio	(nustatyta,	remiantis	apie	90	cm	ilgio	fragmentu)	ir	6	cm	pločio.
Plokščios	ir	plačios	lanko	šakos,	susiaurintas	ties	rankena.
„Blak“.	Rasta	užlietoje	žemyno	dalyje,	Roskilde	Fjord,	Zealand,	Danija,	apie	6000–5000	m.	pr.	Kr.
(Kongemose	kultūra).	Iš	guobos	(greičiausiai),	140–150	cm	ilgio	(spėjama	pagal	šešis	išsilaikiusius
fragmentus)	ir	maždaug	2	cm	pločio	(ties	rankena)	paprastas	elipsės	pjūvio	ilgasis	lankas.	Spėjama,
jog	tai	–	vaikiškas	lankas.
Ringkloster,	Jutland,	Danija,	apie	5400–3500	m.	pr.	Kr.	(Ertebølle	kultūra).	Iš	guobos,	154	cm



ilgio	ir	maždaug	3,4/3,1	cm	pločio.	Galbūt	niekada	nenaudotas:	neturi	išpjovų	templei	lanko	gale
ir	per	plati	rankena.
Møllegabet,	Danija,	apie	5400	m.	pr.	Kr.	(Ertebølle	kultūra).	Iš	guogos,	apie	115	cm	ilgio
(sprendžiama	pagal	apie	35	cm	ilgio	fragmentą)	ir	3,3	cm	pločio.	Plokščios	ir	plačios	lanko	šakos,
susiaurintas	ties	rankena,	siaurėjantis	į	galus.	Vaikiškas	lankas.
Tybrind	Vig,	West	Funen,	Danija,	apie	5300–4000	m.	pr.	Kr.	(Ertebølle	kultūra).	Iš	guobos,
maždaug	167	cm	ilgio	ir	3,8	cm	pločio.	Vienas	visas	lankas	ir	keletas	fragmentų.
Hardinxveld-Giessendam,	Nyderlandai,	apie	4900	m.	pr.	Kr.	Iš	guobos,	fragmentas	maždaug	100
cm	ilgio,	Holmegårdo	lanko	formos,	išpjovos	templei	–	pečių	formos.
Ronæs	Skov,	Gamborg	Fjord,	Danija,	apie	4300–4100	m.	pr.	Kr.	(Ertebølle	kultūra).	Greičiausiai	iš
guobos,	išlikęs	visas	lankas.	Papildoma	informacija	nepateikta.
Agernæs,	Funen,	Danija	(Ertebølle	kultūra).	Greičiausiai	iš	guobos,	išlikęs	visas	lankas.	Papildoma
informacija	nepateikta.
Vedbaek,	Maglemosegård,	Danija	(Ertebølle	kultūra).	Iš	guobos,	maždaug	194	cm	ilgio.	Plokščios
lanko	šakos,	susiaurintas	ties	rankena,	suapvalinti	galai.
Bodman,	Bodensee/Vokietija	apie	4000–3000	m.	pr.	Kr.	(neolitas).	Iš	kukmedžio,	maždaug	150
cm	ilgio	ir	3,7	cm	pločio.	Plokščios	ir	plačios	lanko	šakos,	susiaurintas	ties	rankena.
Muldbjerg,	Åmosen,	Danija,	apie	3000–2750	m.	pr.	Kr.	(neolitas).	Iš	guobos,	maždaug	160	cm
ilgio	ir	3,6	cm	pločio.	Holmegårdo	lanko	formos.
Förstermoor,	Satrup,	Schleswig-Holstein,	Vokietija	(Ertebølle-Ellerbek	kultūra).	Iš	guobos,
maždaug	115	cm	ilgio	ir	3	cm	pločio.	Plokščios	ir	plačios	lanko	šakos,	susiaurintas	ties	rankena.
Vrees,	Žemutinė	Saksonija,	Vokietija,	apie	3000–2000	m.	pr.	Kr.	(neolitas).	Iš	kukmedžio,
maždaug	172	cm	ilgio	ir	5	cm	pločio	(išlikę	2	fragmentai).	Plokščios	ir	plačios	lanko	šakos,
susiaurintas	ties	rankena.
Ochsenmoor,	Diepholz,	Žemutinė	Saksonija,	Vokietija,	apie	2500–2300	m.	pr.	Kr.	(neolitas).	Iš
kukmedžio,	du	beveik	sveiki	lankai:	maždaug	146	cm	ilgio	ir	3	cm	pločio;	maždaug	126	cm	ilgio
ir	3,3	cm	pločio.	Holmegårdo	lanko	formos.
De	Zilk,	Nyderlandai,	apie	2000–1700	m.	pr.	Kr.	(neolitas).	Iš	kukmedžio,	maždaug	160	cm	ilgio
ir	5,2	cm	pločio.	Holmegårdo	lanko	formos.
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Summary

Experiment	of	Manufacture	of	Neolithic	Bow	and	Arrows

by	Algimantas	Kensminas

The	author,	who	has	more	than	30	years	of	experience	in	bow	production	experiments,	describes	his
experiment,	in	which	he	attempted	to	answer	the	questions	how	the	bow	and	arrow	in	the	Neolithic
period	were	manufactured,	how	much	time	their	manufacture	takes	and	what	are	their	functional
properties.	As	there	are	no	remaining	identified	bows	in	Lithuanian	territory,	the	style	of	bows	found	in
Sarnatė	(Latvia)	was	chosen	as	a	direction	reference	of	the	experiment.	The	fact	that	they	were	found
geographically	nearest	to	the	Lithuanian	territory	means	that	similar	tools	and	materials	could	have
been	used	to	make	such	bows,	which	were	used	by	Neolithic	hunters	in	Šventoji.

The	tools	of	the	author’s	design	which	are	needed	to	make	a	bow	are	presented:	the	axe	of	Neolithic
type	with	a	shaft-hole	required	to	adjust	stone	blades	to	the	shaft	–	to	cut	trees,	wedges	and	woodblock
for	the	trunk	splitting	and	debarking,	and	stone	gouge	–	for	formation	of	bow	blank,	wooden	planes	–
scrapers	–	to	match	smoothly	and	evenly	the	bending	of	both	branches	of	the	bow	–	for	wood
burnishing	various	materials	and	devices	were	used.	Also	the	selection	of	suitable	wood	from	ash	tree
for	making	the	bow	is	justified,	the	processes	of	shaping,	tension	adjustment	and	burnishing	of	the	bow
are	described	in	detail	as	well	as	difficulties	experienced	during	work	process	and	their	solving
decisions	are	described.	The	bow	parameters	captured	during	the	manufacturing	process	are	also
presented.

While	describing	the	process	of	bow	string	manufacture,	the	author	presents	the	list	of	materials	that
could	have	been	used	during	this	period:	materials	of	vegetative	origin	–	flax,	hemp,	nettle	fiber;
materials	of	animal	origin	–	skin,	tendons,	intestines	or	even	human	hair.	The	manufacture	process	of
string	from	rabbit	skin	is	described	in	detail	–	starting	from	raw	material	preparation	–	when	the	fur	is
stretched	on	the	frame,	dried	and	shaved	mechanically	following	the	burnishing	of	both	skin	sides	using
a	flint	scraper	and	sandstone	–	up	to	the	finished	product	–	with	the	very	thin	blades	the	leather	strips
are	cut	which	are	then	moistened,	folded	into	three	parts	and	then	twisted	into	a	bowstring	of
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cylindrical	cross-section.

Based	on	archaeological	findings,	the	kinds	of	wood	used	for	arrows	manufacture	in	the	Mesolithic	and
Neolithic	periods	are	overviewed	–	pine,	hazel,	snowball	tree,	bird	cherry.	The	wicker	twigs	were	used
for	this	experiment.	The	cutting,	debarking,	preparation	for	drying	of	twigs	suitable	for	arrows	and	also
straightening	of	blanks	and	formation	of	temple	groove	are	described.	The	author	also	describes	the
process	of	adjustment	of	a	head	(of	concave	triangular	shape	and	made	from	flint	flake)	to	the	arrow,
by	attaching	it	with	a	mix	of	molten	pine	resin,	coal,	crushed	sand	and	goat	tallow	and	tying	it	with	a
moistened	tendon	thread.	The	process	of	preparation	and	adjustment	of	feathers	is	also	presented:	the
three	feathers,	split	along	by	the	flint	flake,	are	attached	on	the	tar-coated	part	of	arrow	shaft	and	tied
with	nettle	fiber	threads	throughout	the	whole	length	of	the	feather.

At	the	end	of	the	experiment,	the	pilot	shooting	is	described	–	the	shooting	to	the	bull	shoulder	blade
with	a	bone.	From	the	distance	of	twenty	meters,	when	the	arrow	hit	the	part	where	there	was	no	bone,
the	arrow	went	54	cm	deep	and	impaled	the	12	cm	thick	muscle,	when	the	arrow	hit	the	upper	edge	of
the	shoulder-blade,	the	arrow	head	sank	into	the	bone	and	the	arrow	deformed	itself	at	the	connection
of	arrow’s	extension.	Due	to	the	force	of	the	bow	the	accurateness	suffered	greatly.

The	article	presents	the	final	parameters	of	manufactured	bow	and	arrows:

The	bow	is	made	of	ash	tree	wood,	which	three	annual	rings	fit	into	1	cm	flat	ends	with	carved
heads	to	tie	the	string.	The	handle	is	sharpened	from	one	side	only,	with	quite	a	steep	transition	to
the	branch	of	the	bow.	The	cross	section	of	a	bow	is	drop-shaped.	Bow	length	is	160	cm,	handle
length	is	4	cm,	the	transition	is	3	cm,	the	string	head’s	length	is	1.4	cm,	bow’s	width	at	the	handle
is	4	cm,	at	the	transition	–	5.3	cm,	at	the	middle	of	one	branch	–	5.5	cm	and	5	cm	at	the	middle
of	the	other	branche,	then	it	gets	narrower	at	the	ends	to	2.3	cm;	the	width	of	string	heads	is	1.3
cm,	the	thickness	of	the	handle	is	2.8	cm,	the	transition	thickness	is	2	cm,	the	thickness	in	the
middle	of	the	branch	–	1.7	cm,	at	the	ends	–	1.2	cm.	Bow’s	weight	is	730	g.	Fully	–	70	cm	–
force	of	drawn	bow	is	32	kg.
The	string	is	twisted	from	dried	and	soaked	rabbit	skin,	its	length	with	the	loops	is	149	cm,	the
diameter	is	4	mm,	weight	–	25	g.
The	arrows	are	made	of	wicker	twigs,	with	two	oak	extensions	with	feathers	and	flint	heads.	The
length	of	an	arrow	with	extension	–	84	cm,	extension	–	10	cm,	weight	–	42	grams,	arrow’s	length
without	extension	–	76	cm,	weight	–	30	grams.

There	are	conclusions	provided	at	the	end	of	experiment’s	description.

The	bow,	similar	to	the	one	found	in	Sarnatė,	was	manufactured	with	Stone	Age	tools	made	from
local	raw	materials,	and	took	a	little	more	than	thirteen	hours	(excluding	breaks	that	are	required
in	this	process	for	drying):	the	production	of	wooden	part	–	ten	hours,	the	production	of	string	–



three	hours	ten	minutes.
The	preparation	of	twelve	arrows	shafts	with	the	Stone	Age	tools	took	three	hours	and	twenty	nine
minutes	excluding	the	breaks.	With	the	straightened	twig	of	correct	length,	the	manufacture	of
one	arrow	with	the	Stone	Age	tools	–	three	hours	eleven	minutes.
The	bow	was	made	within	twenty-three	days	with	necessary	breaks	(starting	with	the	felling	of	a
tree	and	ending	with	the	adjustment	of	a	string);	the	eight	arrow	shafts	(one	shaft	was	broken)	and
three	arrows	–	were	made	in	nineteen	days.	It	is	understood	that	the	production	of	bow	and	arrows
is	possible	at	the	same	time	–	while	one	part	of	blanks	are	drying,	the	others	are	prepared.
The	ash	tree	wood	of	narrow	annual	rings	is	not	suitable	for	the	manufacture	of	such	a	bow,
because	the	first	attempt	to	carve	a	bow	from	such	an	ash	tree	–	failed.	Bow	made	from	the	ash
tree	with	wide	annual	rings,	did	not	break	and	after	the	test	proved	to	be	functional:	when	shot
from	twenty	meters	distance,	the	arrow	pierced	a	muscle.
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Maistas	ir	mitybos	tradicijos	nuo	Homo	sapiens	laikų	skyrė	žmogų	nuo	kitų	gyvūnų.	Ši	tematika	tapo
labai	svarbia	archeologijos	mokslo	domėjimosi	kryptimi,	tiesiogiai	susijusia	su	kasdienio	gyvenimo
tyrimais.	Ji	išpopuliarėjo	tik	po	Antrojo	pasaulinio	karo	(Renfrew,	1985,	Wood,	2000,	p.	89–111).

Tik	turėdamas	pakankamai	maisto,	žmogus	galėjo	išgyventi,	vystyti	įvairias	savo	kultūros	sritis.
Maisto	stygius	nulemdavo	badą	arba	net	mirtį.	Tad,	savaime	suprantama,	archeologinėje	medžiagoje
dirbinių,	tiesiogiai	susijusių	su	maistu	ir	mityba,	yra	labai	daug	ir	jie	dažnai	dominuoja.	Tai	ypač
taikytina	masiškiausiai	archeologinei	medžiagai	–	buitinei	keramikai.	Šioji,	neskaitant	laidojimo	urnų,
buvo	skirta	maistui	išsaugoti,	gaminti	ir	pateikti.

Kiekvieno	regiono	gyventojų	mitybos	istoriją	lėmė	gamtinės	sąlygos,	ūkio	raida,	socialinė	padėtis,
religija	ir	papročiai.

Maisto	ir	mitybos,	kaip	kultūros	dalies,	tyrimai	Lietuvoje	dar	tik	pradedami	atlikti.	Apibendrinamojo
pobūdžio	Lietuvos	archeologų	darbuose	dažniausiai	yra	tik	informacija	apie	kultūriniame	sluoksnyje
surastas	maisto	atliekas,	medžiojamų	žvėrių	ir	naminių	gyvulių	procentinį	pasiskirstymą,	gaudytas
žuvis,	augintus	javus,	rečiau	–	rankiojimo	vaisius,	o	mitybai	skiriama	vos	keli	puslapiai	(Bliujienė,
2013,	p.	314–317;	Žulkus,	Jarockis,	2013,	p.	32–34).	Tik	pastaraisiais	dešimtmečiais,	atsiradus
pirmiesiems	specifiniams	tyrimams	bei	pritaikius	eksperimentinės	archeologijos	galimybes,	Lietuvos
gyventojų	mitybos	tyrimai	suintensyvėjo.	Tačiau	iki	šiol,	neskaitant	kelių	mokslo	populiarinimo	darbų
ir	straipsnių,	vienintelė	plačiajai	visuomenei	skirta	kulinarijos	istorijos	knyga	yra	dr.	Rimvydo
Laužiko	studija,	kuri	remiasi	istorinių	šaltinių	duomenimis	ir	chronologiškai	apima	vėlesnius,
Lietuvos	Didžiosios	Kunigaikštystės,	laikus	(Laužikas,	2014).

Kaimyninių	kraštų	archeologai	ir	mitybos	istorijos	specialistai	mus	gerokai	pralenkė.	Tai	pasakytina
ir	apie	slavų,	ir	apie	skandinavų	virtuvės	istoriją	(Lis	H.,	Lis	P.,	2009,	2015;	Krasna-Korycińska,
2010;	2011;	Serra,	Tunberg,	2013).	Šis	trumpas	straipsnis	nepretenduoja	į	išsamią	Lietuvos
gyventojų	mitybos	istorijos	studiją	per	beveik	10	000	metų	laikotarpį.	Tai	daugiau	bandymas
apžvelgti	turimą	šaltinių	bazę	bei	nubrėžti	perspektyviausias	ateities	tyrimų	šioje	srityje	kryptis.
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Teritoriniai	šio	darbo	rėmai	apima	tyrimų	duomenis,	gautus	iš	dabartinės	Lietuvos	teritorijos.	Tačiau
maisto	ir	mitybos	tyrimai	neįmanomi	be	platesnės	geografinės	aplinkos,	apimančios	buvusį
ikibaltiškąjį,	baltoslaviškąjį	ir	baltiškąjį	pasaulį.	Gamtinė	Lietuvos	aplinka	–	tai	vidutinio	klimato
juosta,	kurioje	verstasi	sėsliąja	gyvulininkyste,	žemdirbyste,	papildant	gamybinio	ūkio	vaisius	gana
gausiais	natūraliais	gamtiniais	ištekliais:	medžioklės,	žvejybos	bei	rankiojimo	produktais.	Mitybos	ir
maisto	paruošos	tradicijoms	svarbią	įtaką	turėjo	ir	tiesioginiai	baltų	kaimynai	slavai,	germanai,	finai
(suomiai),	iranėnai.	Žinoma,	ši	įtaka	priešistorės	laikais	daugiau	buvo	nulemta	mainų	prekybos
plėtros	ir	buvo	daug	menkesnė	nei	vėlyvaisiais	viduramžiais.	Priešistorės	ir	ankstyvaisiais	istoriniais
laikais	ši	kaimynystė	galėjo	turėti	įtakos	tik	labai	siauram	aukščiausio	visuomenės	socialinio
sluoksnio	atstovų	ratui.

Šio	straipsnio	chronologiniai	rėmai	apima	laikotarpį	nuo	pirmųjų	gyventojų	pasirodymo	Lietuvos
teritorijoje	iki	XIV	a.	Tai	yra	periodas,	kai	pagrindiniais	informacijos	šaltiniais	apie	maistą	ir	mitybą
Lietuvos	teritorijoje	yra	archeologijos	duomenys	bei	informacija,	gauta	iš	gamtamokslinių	tyrimų.
Vėlesnių	laikų	Lietuvos	kulinarijos	istorija	daugiausia	remiasi	rašytiniais	šaltiniais.	XIV	amžius
pasirinktas	kaip	viršutinė	riba	ir	dėl	kitų	priežasčių.	Jau	nuo	XIII/XIV	a.	ribos,	didėjant	Lietuvos
kontaktams	su	kaimynais,	mityboje,	ypač	aukštuomenės,	jaučiama	kaimyninių	kraštų	–	vokiečių
ordinų	ir	bizantinės	graikų	kulinarinės	kultūros	–	įtaka.	Lietuvos	Didžiojoje	Kunigaikštystėje	taip	pat
ima	didėti	svetimšalių	skaičius,	ypač	XIV	a.	pabaigoje.	Svarbūs	pokyčiai	mityboje	pastebimi	ir	po
Lietuvos	krikšto,	nors	daugelis	krikščioniškų	mitybos	tradicijų	turi	senas	pagoniškas	šaknis.

Šioje 	vie toje 	turėtų	būti	vaizdo	siuže tas,	tačiau	jūsų	įrenginys	ar	programinė	įranga	nepalaiko	vaizdo	siuže tų	pe ržiūros.

1.	Mitybos	pažinimo	šaltiniai

1.1.	Archeologijos	duomenys

Archeologijos	šaltiniai	pateikia	dvejopą	informaciją	apie	maisto	ir	mitybos	istoriją.	Viena	grupė	–	tai
tiesioginės	maisto	atliekos,	patekusios	į	kultūrinį	sluoksnį	ar	kapus.	Kita	svarbi	šaltinių	grupė	yra	daiktai,
išlaikę	informaciją	apie	maisto	gavybą	ir	jo	saugojimą.	Archeologija,	nors	ir	netiesiogiai,	pateikia
vertingų	duomenų	apie	maisto	vartotojus	–	ištyrus	praeities	žmonių	kaulus	medicinos
(paleoantropologijos,	odontologijos)	ir	kitais	gamtamoksliniais	metodais,	sužinoma,	kaip	jie	maitinosi.
Archeologinių	tyrimų	metu	aptinkama	dėl	palankių	aplinkybių	išlikusių	įvairių	maistui	naudotų	augalų
liekanų:	suanglėjusių	grūdų,	sėklų,	riešutų	ar	jų	kevalų,	molyje	atsispaudusių	augalų	negatyvų,
suanglėjusių	maisto	produktų	(duonos).	Ši	medžiaga	papildoma	kultūriniame	sluoksnyje	randamų
augalų	žiedadulkių	tyrimais.	Lietuvoje	archeobotaniniai	tyrimai	pradėti	atlikti	nuo	XX	a.	4-ojo
dešimtmečio	(Lydeikytė-Šopauskienė	A.,	1935),	sėkmingai	vykdomi	ir	mūsų	dienomis	(Antanaitis	ir
kt.,	2000,	p.	47–67);	Motuzaitė-Motuzevičiūtė,	2007,	p.	123–138,	Motuzaitė-Motuzevičiūtė,	2015,	p.
100–107).	Pastaruoju	metu	plačiai	taikoma	įvairių	uždarų	kompleksų	(ūkinių	duobių,	latrinų	ir	kt.)



kultūrinio	sluoksnio	flotacija	plaunant	ir	analizuojant	makrobotanines	liekanas.	Palinologiniai	tyrimai	taip
pat	suteikia	daug	vertingos	informacijos	apie	augintus	javus	ir	agrarinio	kraštovaizdžio	kaitą
(Stančikaitė,	2004,	p.	135–148).

1	pav.	Židinys.	I	tūkst.	pr.	Kr.	Narkūnų	(Utenos	raj.)	piliakalnis.	Autoriaus	nuotr.

Tiesioginės	maisto	atliekos	kultūriniame	sluoksnyje	–	tai	didžiuma	ten	randamų	naminių	gyvulių	ir
laukinės	faunos	kaulų,	žuvų	žvynai,	ašakos	ir	kt.	Ši	medžiaga,	kaip	archeologinių	tyrimų	šaltinių	bazė,
Lietuvoje	susilaukė	nemažo	dėmesio	ir	analizės	(Piličiauskienė,	2013,	p.	106–136).	Tačiau	tiriant	šiuos
šaltinius	susiduriama	su	objektyviomis	ir	subjektyviomis	problemomis.	Prie	objektyvių	priskirtume
natūralų	medžiagos	nykimą	kultūriniame	sluoksnyje	esant	nepalankioms	sąlygoms.	Prie	subjektyvių	–
nepakankamas	tyrėjų	pastangas	siekiant	surinkti	pilną	kolekciją,	galimas	datavimo	klaidas	permaišytame
sluoksnyje,	paklaidas	identifikuojant	medžiagą	(Daugnora,	Girininkas,	1996)	bei	juridiškai	nesutvarkytas
kolekcijų	saugojimo	ir	kaupimo	taisykles	(Piličiauskienė,	2013,	p.	108–112).

Maisto	produktų	gavyba	–	viena	svarbiausių	praeities	bendruomenių	veiklos	sričių,	puikiai	atsispindinti
archeologinėje	medžiagoje.	Ją	atspindi	medžioklės,	žvejybos,	žemdirbystės	įrankiai.	Su	maisto
saugojimu,	be	keramikos	ir	kitokių	talpų,	yra	susijusios	labai	dažnai	gyvenvietėse	randamos	ūkinės
duobės.	Jų	išsamūs	tyrimai	pastaruoju	metu	labai	suintensyvėjo	(sijojimas,	grunto	flotacija,
biocheminiai	tyrimai	ir	t.	t.).	Maisto	žaliavos	perdirbimui	yra	skirtos	girnos,	piestos,	trintuvai,
terminiam	apdorojimui	–	įvairių	konstrukcijų	židiniai	ir	krosnys	(1	pav).	Be	maisto	saugojimui	ir



virimui	skirtų	molinių	indų,	archeologinėje	medžiagoje	galima	išskirti	ir	stalo	indus	bei	valgant
naudotus	šaukštus,	samčius,	buitinius	ar	universalius	peilius.

Kadangi	išlikę	archeologiniai	radiniai	šiuose	tyrimuose	aptarti	fragmentiškai,	į	pagalbą	teko	pasitelkti
eksperimentinę	archeologiją.

1.2.	Eksperimentinė	archeologija	mitybos	istorijoje

Eksperimentinė	archeologija,	kaip	mokslinio	tyrimo	metodas,	plačiai	pristatyta	Virginijos	Rimkutės
straipsnyje	(Rimkutė,	2013,	p.	685–722).	Galutinis	kiekvieno	archeologinio	eksperimento	tikslas	–
rekonstrukcija	ir	paneigta	arba	patvirtinta	hipotezė.	Rekonstruojant	mitybą,	maisto	gamybos	procesus,
privalu	atsižvelgti	į	pagrindinius	kiekvieno	eksperimento	principus.	Tyrinėjant	maisto	gamybą	reikia
naudoti	tik	rekonstruojamos	epochos	visuomenei	pasiekiamus	produktus,	atsižvelgti	į	sezoniškumą,	tuo
metu	galimas	technologijas	ir	įrankius.	Tačiau	ir	šiuo	atžvilgiu	net	konkrečiais	archeologiniais	radiniais
paremtas	ir	moksliškai	švariai	atliktas	eksperimentas	lieka	tik	tyrimo	metodu.	Mes	negalime	teigti,	kad
patiekalas	buvo	tikrai	tokio	skonio	ir	kad	buvo	gaminamas	tokia	seka.	Galime	tik	siekti,	kad
rekonstrukcija	būtų	atliekama	kuo	patikimiau.	Daugybė	šalutinių	veiksnių,	tiek	objektyvių,	tiek
subjektyvių,	nulemia	patiekalo	skonį.	Įtakos	turi	kaitinimo	įranga	–	židinys	patalpoje,	krosnis,	dujinė	ar
elektrinė	viryklė,	taip	pat	maisto	sudedamosios	dalys,	kurios	skirtinguose	regionuose	gali	labai	skirtis.
Veikia	ir	kiti	veiksniai,	pavyzdžiui,	iš	kokios	medžiagos	pagamintas	indas,	kuriame	verdama	(molinis,
metalinis),	bei	žmogiškasis	faktorius.	Maisto	gamybos	ir	mitybos	rekonstruotojų	Lietuvoje	nėra	daug.
Nepastebėta,	kad	mityba	rekonstrukcijose	būtų	paremta	konkrečiais	archeologiniais	duomenimis.
Siekiant	rekonstruoti	tam	tikrą	laikotarpį,	daugiausia	vadovaujamasi	principu	„O	kodėl	taip	negalėjo
būti?“.	Galbūt	tam	įtakos	turi	tai,	kad	mūsų	šalyje	kol	kas	nėra	nė	vieno	pastovaus	archeologinio
skanseno,	o	maisto	gamybos,	mitybos	rekonstrukcijos	elementai	dažniausiai	rodomi	plačiajai
visuomenei	per	gyvosios	archeologijos	festivalius	ir	turi	daugiau	edukacinį	pobūdį.	Maisto	gamybos
eksperimentai	daug	sėkmingiau	atliekami	archeologijos	magistro	studijų	studentų	mokymosi	procese
Vilniaus	universiteto	Istorijos	fakultete	skaitomo	kurso	„Eksperimentinė	archeologija“	praktikumuose.
Ten	demonstruojama	įvairių	tipų	keramikos	gamyba	kartu	su	eksperimentiniais	patiekalais	iš	augalinės
ir	gyvulinės	kilmės	produktų,	taip	pat	varškės	gamyba	kiaurasieniuose	puoduose	ir	pan.	Eksperimento
būdu	peržiūrimos	ankstesnių	tyrėjų	hipotezės,	analizuojamos	skirtingų	tipų	keramikos	savybės,
nustatomas	maisto	gamybos	laikas,	kaloringumas	ir	kt.	Šie	tyrimai	galėtų	tapti	informuotesni,	jei	būtų
plačiau	chemiškai	ištirtos	maisto	liekanos	puodų	sienelėse.	Kol	kas	ši	sritis	beveik	nesulaukė	mūsų
tyrėjų	dėmesio.	Iki	šiol	atlikta	tik	kai	kurių	geriamųjų	ragų	analizė,	tirtos	vos	vienos	kitos	puodo	šukės
nuosėdos	(Ulozaitė,	2008,	p.	54–56).	Tuo	tarpu	edukaciniuose	demonstravimuose	buvo	sėkmingai
išbandyta	geležies	amžiaus	keramika	ir	prioritetas	atiteko	grublėtajai	keramikai	dėl	paviršiaus	savybių,
puikiai	atlaikančių	„terminį	šoką“.	Taip	pat	sėkmingai	užvirintas	vanduo	su	įkaitintais	akmenimis,	kepta
molyje	ir	karštuose	pelenuose	bei	žarijose.	Išbandyti	ir	įvairūs	mėsos	vytinimo	būdai	(2	pav.).	Maisto



mitybinės	ir	skonio	savybės	susilaukė	labai	teigiamo	daugelio	ragautojų	(edukacinių	renginių	lankytojų)
vertinimo.

1.3.	Rašytinių	šaltinių	duomenys

Rašytinių	šaltinių	bazė,	leidžianti	spręsti	apie	baltų,	o	vėliau	lietuvių	mitybą	gentinėje	epochoje,	yra
labai	skurdi.	Pastaruoju	metu	naujų	vertinimų	ir	interpretacijų	susilaukusiame	Publijaus	Kornelijaus
Tacito	(I	a.	po	Kr.)	veikale,	mininčiame	aisčius,	kurie	tradiciškai	siejami	su	baltais,	užsimenama,	kad	jie
yra	taiki	žemdirbių	tauta	(„Duoninius	javus	ir	kitokius	pasėlius	augina	uoliau	negu	tingūs	germanai“
Tacitas,	§45).	Gerokai	daugiau	duomenų,	ypač	Bizantijos	autorių	šaltiniuose,	galima	rasti	apie	mūsų
kaimynų	slavų	mitybos	tradicijas.	Vienas	šaltinis,	nors	ir	netiesiogiai,	galbūt	atspindi	ir	mūsų	seniausio
fermentuoto	gėrimo	istoriją.	Bizantijos	rašytojas,	mokslininkas	ir	diplomatas	Priskos	iš	Panion	(apie
415–472	m.),	448	m.	lankydamasis	hunų	valdovo	Atilos	dvare,	ragavo	gėrimo	„medos“	pavadinimu.
Tai	midus,	žinomas	ir	fiksuotas	kitame	šaltinyje	–	IX	a.	anglosaksų	pirklio	Vulfstano.	Aisčių	aprašyme
apie	midų	kalbama	kaip	apie	eilinių	ir	vergų,	t.	y.	plačių	socialinių	sluoksnių,	o	ne	tik	karalių,	geriančių
kumelių	pieną,	gėrimą	(BRMŠ,	1996,	p.	168).	Turint	omenyje	bendrą	baltoslavų	proistorę	ir	protėvynę
Rytų	Europos	miškų	zonoje,	nebūtų	per	drąsu	teigti,	kad	Priskos	V	a.	paminėtas	medos	–	tai	seniausiai
šaltiniuose	užfiksuotas	baltiškas	arba	baltoslaviškas	tradicinis	alkoholinis	gėrimas.	Ši	prielaida	puikiai
koreliuojasi	su	infraraudonosios	spektrometrijos	metodu	ištirtomis	Paprūsžių	kapinyno	V	a.	antrosios
pusės–VI	a.	pradžios	vyro	kape	surastų	geriamųjų	ragų	apnašomis.	Raguose	aptikta	midaus	liekanų
(cukrus	–	rafinozės	junginiai,	alkoholiai	ir	rūgštys)	(Ulozaitė,	2008,	p.	54–56).



2	pav.	Maisto	gamybos	demonstravimas.	D.	Luchtanienės	nuotr.

Negausūs	rašytiniai	šaltiniai	apie	baltų	maistą	ir	gėrimus	leidžia	pateikti	įvairias	interpretacijas,	o
užsieniečių	pastabos	apie	nacionalinę	kulinariją	gali	būti	ir	fantastiškos	(Laužikas,	2014,	p.	159–160).

1.4.	Etnografiniai	duomenys

Etnografijos	mokslas	(nūnai	dažnai	vadinamas	antropologija),	fiksuojantis	tradicinę	liaudies	kultūrą,	iš
esmės	jau	nepasipildo	naujais	originaliais	šaltiniais.	Dabartinė	visuomenė	yra	tiek	paveikta	globalizacijos
procesų,	kad	net	atokiausiose	Lietuvos	vietovėse	vargiai	rasime	izoliuotai	gyvenančių,	senąsias	kaimo
tradicijas	išlaikiusių	žmonių	grupių	ar	pavienių	individų.	Tad	mūsų	nagrinėjamai	temai	gali	būti	svarbūs
tik	XIX–XX	a.	užfiksuoti	tradicinės	lietuvių	kulinarijos	ir	mitybos	aprašai.	Tačiau	istorinė	Lietuvos
virtuvė	susideda	iš	senosios	(diduomenės)	virtuvės	ir	XIX	a.	smarkiai	paveiktos	dvarų	ir	karčiamų
virtuvės.	Pastaroji	šiuo	metu	dažniausiai	ir	pateikiama	visuomenei	kaip	nacionalinė.	Nelengva	atskirti	tą
seniausią	nacionalinės	kulinarijos	klodą,	pasislėpusį	po	kugeliais,	cepelinais	(vad.	didžkukuliais),	bigosais
iš	XVIII–XIX	a.,	Kijevo	kotletais,	kiaulienos	plovais,	Leningrado	agurkinėmis,	šašlykais	iš	sovietmečio
epochos	ir	mėsainiais,	picomis,	makaronais	ir	pan.	iš	XX–XXI	a.	Neabejotinai	yra	išlikę	archeologinę
(gentinę)	epochą	siekiančių	patiekalų	ir	maisto	gamybos	technologijų.	Tai	pasakytina	apie	tradicinį,	o	ne
iš	miltelių	gaminamą	alų,	midų,	varškę	(sūrį),	vytintą	mėsą	ir	žuvį,	kai	kuriuos	kalendorinių	švenčių
patiekalus,	siekiančius	ikikrikščioniškus	laikus.	Kai	kurie	archajiški	maisto	gamybos	būdai	gyvi	iki	šiol.
Toks	yra	tradicinis	žiobrių	kepimas	ant	pagaliukų/vytelių	per	Žiobrynę	Nemuno	žemupyje	ir	pan.	Su



nagrinėjama	tema	visai	nesusiję	tie	XX	a.	etnografų	darbai,	kuriuose	buvo	fiksuojami	darbininkų	ar
kolūkiečių	mitybos	pokyčiai	išvystyto	socializmo	epochoje.	Kur	kas	vertingesni	tie	darbai,	kuriuose
užfiksuoti	žemdirbystės,	gyvulininkystės,	žvejybos,	maisto	saugojimo,	paruošimo	ir	pateikimo	būdai,
turintys	atitikmenų	ankstyvųjų	viduramžių,	o	gal	ir	dar	senesnių	epochų	archeologinėje	medžiagoje
(Piškinaitė-Kazlauskienė	L,	1998,	p.	99–104).	Nemažai	senovinių	lietuvių	patiekalų	receptų	surinkta
Birutės	Imbrasienės	knygoje,	skirtoje	kulinariniam	paveldui,	nors	joje	pasigendame	chronologinės
medžiagos	analizės	(Imbrasienė,	2008).

1.5.	Gamtamoksliniai	metodai

Gamtamoksliniai	metodai	suteikia	nepaprastai	svarbios	informacijos	rekonstruojant	žmonių	mitybą.	Be
jau	minėtų	archeobotaninių	ir	zooarcheologinių	tyrimų,	labai	svarbią	informaciją	suteikia	archeologinių
tyrimų	metu	surastų	žmonių	kaulų	liekanos.	Apie	maisto	trūkumą	arba	jo	perteklių,	jo	kokybę	daug
pasako	kapuose	rastų	skeletų	ar	jų	dalių	osteologiniai	duomenys.	Prastos	ar	nereguliarios	mitybos
pasekmė	–	žemas	žmonių	ūgis.	Lietuvos	archeologinėje	medžiagoje	tai	užfiksuota	tyrinėjant	geležies
amžiaus	kapinynų	duomenis.	Aukštesnio	socialinio	statuso	individai	yra	aukštesni	ir	gyveno	ilgiau	negu
eiliniai	kapinyne	palaidotos	populiacijos	nariai.	Prasta	mityba,	vitaminų	trūkumas,	žarnyno	parazitai
galėjo	tapti	mažakraujystės	priežastimi	(Jankauskas,	2001,	p.	42).	Tai	irgi	atsispindi	mirusių	žmonių
kauluose.	Nusidėvėję	priekiniai	dantys	rodo,	kad	vartota	daug	kieto,	termiškai	mažai	apdoroto	maisto.
Nusitrynę	krūminiai	dantys	byloja,	kad	nemažą	mitybos	raciono	dalį	sudarė	rupiai	malti	grūdai,	o
miltuose	buvo	daug	nuo	primityvių	girnų	atskilusių	abrazyvinių	medžiagų	(Miliauskienė,	Jankauskas,
2009,	p.	91–92).

Chemiškai	tiriant	žmonių	ir	gyvūnų	kaulų,	dantų	emalio	bei	plaukų	sudėtį	galima	pažinti	žmonių
mitybą.	Tyrimams	naudojama	keliolika	stabiliųjų	izotopų,	iš	jų	plačiausiai	paplitę	anglies,	azoto,
deguonies	ir	stroncio	izotopai.	Patikimiausi	duomenys	gaunami,	jei	turima	maisto	atliekų	ir	tos	vietovės
(archeologiškai	tirtos)	gyvūnų	stabiliųjų	izotopų	analizė.	Žmonių	dantys	atspindi	ir	kuo	buvo	maitintasi
vaikystėje,	kai	jie	formavosi.	Vaikų	kauluose	nuolat	vyksta	medžiagų	apykaita,	tad	iš	jų	galima	sužinoti
apie	paskutinių	metų	dietą.	Suaugusiųjų	kauluose	atsispindi	paskutinio	dešimtmečio	dieta.	Specialiai
apdorojus	kaulus	laboratorijoje,	lieka	tik	kalogenas	(baltymai),	reikalingas	tolimesniems	izotopų
tyrimams.	Deginti	kaulai	tokiai	analizei	netinka,	nes	kalogenas	po	laužo	neišlieka.	Stabiliųjų	izotopų
analizė	leidžia	nustatyti,	ar	valgytas	gyvūninės	kilmės,	ar	sausumos	maistas,	kada	racione	atsirado
kultūriniai	augalai,	kuo	skyrėsi	vyrų	ir	moterų,	skirtingų	socialinių	sluoksnių	mityba	(plačiau	žr.
Motuzaitė-Motuzevičiūtė,	2013,	p.	94–105).

Lietuvoje	stabiliųjų	izotopų	analizė	daugiausia	panaudota	I.	Antanaitis-Jakobs	(Antanaitis-Jakobs,	2009)
tyrimuose,	tyrinėjant	gyvūnų	kaulus	iš	Šventosios,	Kretuono	ir	Turlojiškės	gyvenviečių,	o	žmonių
kaulus	–	iš	Duonkalnio,	Spigino,	Plinkaigalio,	Turlojiškės,	Kretuono,	Gyvakarių	kapinynų.	Gauta
vertingos	informacijos	apie	mitybą	mezolito	ir	neolito	laikmečiais	ir	tos	mitybos	pokytį,	susijusį	su



žemdirbystės	bei	gyvulininkystės	pradžia.	Pastaruoju	metu	pradėti	šios	srities	tyrimai	ir	su	kitų	epochų
medžiaga.

2.	Maisto	žaliavos	gavybos	būdai

2.1.	Vanduo

Vanduo	yra	neatsiejamas	tiek	nuo	gaminamų	patiekalų,	tiek	nuo	paties	maisto	ruošimo	proceso.
Senovės	gyvenviečių	tipografijos	analizė	aiškiai	rodo,	kad	žmonės	kūrėsi	netoli	vandens	šaltinių	–	upių,
ežerų.	Tad	daugiausia	tenkintasi	natūraliais	gamtiniais	vandens	ištekliais.	Lieka	neaišku,	ar	senieji
Lietuvos	gyventojai	pažinojo	ir	išnaudojo	natūralius	mineralinius	vandenis.	Tačiau	apie	labai	svarbų
vandens	vaidmenį	liudija	daugelio	vandens	telkinių	sakralizavimas.

3	pav.	Šulinys.	XIV	a.	Kernavės	aukštutinis	miestas.	D.
Vaičiūnienės	nuotr.	(KVAIRM	archyvas).

Specialūs	vandens	paėmimo	įrenginiai	–	šuliniai	–	pradiniame	etape	daugiausia	buvo	statomi
technologiniams	poreikiams	tenkinti.	Bene	geriausiai	Lietuvoje	tyrinėti	šuliniai	yra	iš	Lieporių	senovės
gyvenvietės,	susiję	su	juodosios	metalurgijos	poreikių	patenkinimu	(Salatkienė,	2009,	p.	62–68,	pav.	6,
7).	Vikingų	epochoje,	apie	VIII–IX	a.	po	Kr.,	kai	kuriuose	piliakalniuose	(pvz.,	Apuolėje)	atsirado
šuliniai,	leidžiantys	apsirūpinti	geriamuoju	vandeniu	per	pilies	apgultį.	Tačiau	iš	esmės	vandens	poreikį
tenkindavo	gana	švarūs	natūralūs	šaltiniai,	upeliai	ir	ežerai.	Tik	didėjant	gyventojų	tankumui	bei	vandens



šaltinių	taršai	stambesnėse	gyvenvietėse	būdavo	kasami	šuliniai	atskirų	sodybų	teritorijose.	Toks
primityvus	vieno	vainiko	mediniu	įrėminimu	šulinys	virš	natūralaus	šaltinio	yra	aptiktas	Kernavėje,
Pajautos	slėnyje,	XIV	a.	pirmosios	pusės	kultūrinio	sluoksnio	horizonte.	Tačiau	tai,	kad	jis	įrengtas	šalia
pirties,	leidžia	jį	laikyti	sanitariniu-techniniu	įrenginiu.	Kiti	du	šuliniai,	daug	sudėtingesnės	konstrukcijos
ir	didesnio	gylio	(su	vertikalių	rąstų	karkasu	ir	skeltų	lentų	sienomis),	tyrinėti	viršutinio	miesto
teritorijoje	XIV	a.	kultūriniame	sluoksnyje	(3	pav.).	Įrengti	natūralaus,	bet,	matyt,	jau	kaimynų	užteršto
upelio	krante,	jie	leido	naudotis	švaresniu,	grunto	perfiltruotu	vandeniu.	Tačiau	šulinio	vieta	sodybos
žemutinėje	kiemo	dalyje,	prie	patvorio	šiukšlyno,	rodo,	jog	buvo	visiškai	nepaisoma	sanitarinių-
higieninių	sąlygų	(Vaičiūnienė,	2000,	p.	131–134).

2.2.	Rankiojimas

Rankiojimas	–	tai	natūralių	gamtos	produktų,	dažniausiai	augalinės	kilmės,	pasisavinimas	iš	gamtos.
Įsigalint	žemdirbystei	šis	gamtinių	išteklių	panaudojimo	būdas	(uogavimas,	grybavimas,	riešutavimas,
žolininkystė)	pamažu	prarado	savo	reikšmę,	tačiau	išliko	populiarus	iki	pat	mūsų	dienų;	šiuolaikiniam
žmogui	jis	tapo	daugiau	hobiu	ir	maloniu	laiko	praleidimu	gamtoje.	Senovės	lietuvių	bendruomenėse
šis	maisto	produktų	gavybos	būdas	buvo	daug	svarbesnis	nei	dabar,	o	kartais	leisdavo	išgyventi
badmečiu.	Turint	omeny,	kad	Lietuvos	teritorijoje	sodininkystė	ir	daržininkystė	iš	esmės	prasidėjo	tik
XIV/XV	a.	sandūroje,	negalime	neįvertinti	rankiojimo	svarbos	apsirūpinant	gausiai	vitaminų	ir	mineralų
turinčiais	miško	vaisiais	ir	uogomis,	maistingais	vandens	ir	lazdynų	riešutais,	vaistiniais	augalais,
prieskoniais,	grybais.	Atliekant	kultūrinių	sluoksnių	palinologinius	tyrimus	galima	aptikta	iki	150	rūšių
augalų,	kurie	galėjo	būti	naudojami	to	meto	žmonių	maistui	ar	gydymui,	žiedadulkių.	Tačiau	sunku
įrodyti,	kad	žiedadulkės	pateko	į	kultūrinį	sluoksnį	sąmoningos	rankiotojų	veiklos	metu.	Kur	kas
aiškesnį	vaizdą	parodo	makrobotaninės	liekanos	–	konkrečių	augalų	sėklų,	laukinių	vaismedžių	kauliukų,
riešutų	ar	jų	kevalų	(Trapa	natans)	radiniai	kultūriniame	sluoksnyje.	Vėlesnių	epochų,	ypač	ankstyvųjų
viduramžių,	žmonės	mėgo	lazdynų	riešutus	(4	pav.).	Jokių	aiškių	duomenų	neturime	apie	grybavimą.
Grybai	kultūriniame	sluoksnyje	visiškai	sunyksta,	o	jų	sporų	yra	visur	pilna.	Tik	etnografijoje	fiksuotos
grybavimo	tradicijos	leidžia	teigti,	kad	šis	užsiėmimas	nebuvo	svetimas	ir	seniesiems	Lietuvos
gyventojams.

2.3.	Medžioklė	ir	žvejyba

Medžioklė	ir	žvejyba	archeologijoje	pirmiausia	fiksuojama	pagal	gyvenvietėse	randamą	archeologinę
medžiagą	–	žvėrių,	paukščių,	žuvų	kaulus	ir	žvynus.	Kita	šaltinių	grupė,	nors	ir	ne	tokia	gausi,	bet	taip
pat	labai	reikšminga,	–	tai	specifiniai	medžioklei	skirti	strėlių	antgaliai,	žvejybos	įrankiai	–	žeberklai,
žvejybos	kabliukai,	tinklų	ir	bučių	liekanos,	pasvarai,	plūdės.	Durpinguose	užakusiuose	ežeruose
archeologinių	tyrinėjimų	metu	aptinkama	ir	žvejybos	įrenginių	–	užtvarų.	Ši	su	žvejyba	susijusi
medžiaga,	gana	plačiai	nušviesta	ir	išanalizuota	archeologų	darbuose,	susilaukė	gausių	publikacijų,	bet



išsamios	žvejybos	istorijos	studijos	dar	neturime.	Geriausiai	esame	susipažinę	su	medžiokle,	galime
atsekti	jos	objektų	kaitą	skirtingais	istorijos	laikotarpiais,	regioninius	skirtumus	(Лухтан,	1987,	p.	3–
19).	Tačiau	dažnai	ši	vertinga	medžiaga	lieka	už	archeologų	dėmesio	ribų,	surenkamos	nepilnos
kolekcijos,	nėra	aiškiai	reglamentuotų	jų	kaupimo,	saugojimo	bei	prieinamumo	mokslininkams
taisyklių.	Gerokai	daugiau	surinkta	informacijos	apie	mėsinių	žvėrių	medžioklę.	Tuo	tarpu	apie
paukščių	medžioklę	dėl	objektyvių	(smulkūs,	dažnai	nesurenkami	kaulai)	bei	subjektyvių	(tyrėjų	stoka,
paukščių	rūšinės	sudėties	nenustatymas)	priežasčių	turime	nedaug	informacijos.	Taip	pat	labai	menkai
tyrinėtos	žuvų	liekanos	kultūriniame	sluoksnyje.	Didesnis	įdirbis	atliktas	tyrinėjant	neolito	gyvenvietes
Šventojoje	bei	Kretuono	apyežerėje.	Šioje	srityje	atsiliekame	nuo	tyrinėjimų	kaimyninėje	Latvijoje
(Левковская,	1987,	p.	61–62).

4	pav.	Lazdynų	riešutai.	G.	Grigonio	nuotr.

Apibendrinant	tai,	kas	išdėstyta,	galima	konstatuoti,	kad	gausioje	miškų	ir	vandens	telkinių	Lietuvos
teritorijoje	medžioklė	ir	žvejyba	visais	laikais	teikė	gyventojams	reikšmingų	maisto	produktų.	Tik
viduramžiais,	XIII–XIV	a.,	medžioklė	tampa	turtingiausių	socialinių	sluoksnių	privilegija	–	tai	rodo
ištyrinėti	gyvūnų	kaulų	rinkiniai	iš	kunigaikščių	rezidentinių	pilių.	Tuo	tarpu	I	tūkst.	prieš	Kr.	Rytų
Lietuvoje	medžiojamų	žvėrių	mėsa	sudarė	ne	mažiau	kaip	pusę	visos	suvartojamos	mėsos.	I	tūkst.	po
Kr.	ima	ryškėti,	kad	medžioklė	pamažu	darosi	nebe	tokia	svarbi.

2.4.	Žemdirbystė,	daržininkystė,	sodininkystė



„<...>	pasėlius	augina	uoliau	negu	tingūs	germanai“	–	ši	Publijaus	Kornelijaus	Tacito	mintis	I	a.	po	Kr.
pabaigoje,	nors	ir	skirta	ne	tiesiogiai	Lietuvos	gyventojams,	o	Vyslos	žemupyje	gyvenusiems	aisčiams,
daugelio	tyrėjų	siejamais	su	baltais,	rodo	didėjantį	žemdirbystės	svorį	I	tūkst.	po	Kr.	Rytų	Pabaltijyje.

Žemdirbystė,	kurios	pirmieji	pėdsakai	dabartinės	Lietuvos	teritorijoje	siekia	IV–III	tūkst.	prieš	Kr.,	yra
daugelio	archeologų,	paleobotanikų,	istorikų,	etnografų	tyrimų	tema.	Ji	reikalauja	atskiros	studijos,	tad
maisto	istorijai	skirtame	straipsnyje	mes	nekalbėsime	apie	žemdirbystės	sistemų	raidą,	įrankių	genezę;
pasistengsime	tik	trumpai	apibūdinti	pagrindines	žemės	ūkio	produktų	panaudojimo	Lietuvos	gyventojų
racione	tendencijas.

5	pav.	Duonos	kepimas	kupolinėje	krosnyje	(XIII–XIV	a.	rekonstrukcija).	Autoriaus	nuotr.

Neolito	epochos	revoliucija,	padariusi	perversmą	žmonių	racione	dėkinguose	žemdirbystei	regionuose,
nebuvo	tokia	ryški	miškų	zonos	gyventojų	neolitizacijos	procese.	Žemės	ūkio	produkcija	iki	pat
pirmųjų	amžių	po	Kr.	nesudarė	gyventojų	mitybos	pagrindo.	Rizikingos	žemdirbystės	sąlygomis	tik
platus	geležinių	įrankių	įsisavinimas	paskatino	spartų	žemdirbystės	lygio	kilimą,	naujų,	didesnių	plotų
įdirbimą,	auginamų	javų	įvairovės	didėjimą.	I	tūkst.	pabaigai	jau	būdingas	žiemkenčių	(rugių)
išplitimas,	atsirado	trilaukė	sistema.	II	tūkst.	žemdirbystė	–	jau	aiškiai	dominuojanti	ūkio	šaka,	o	grūdų
kultūros	užima	svarbiausią	vaidmenį	Lietuvos	gyventojų	mityboje.	Visas	šiuo	metu	auginamas	grūdų
kultūras	(išskyrus	kilusias	iš	Mezoamerikos)	ties	XIII/XIV	a.	riba	dar	papildė	grikiai.	Rupiai	sumalti
grūdai	buvo	naudojami	įvairioms	putroms,	košėms	gaminti,	paplotėliams,	o	vėliau	ir	duonai	kepti	(5
pav.).	Nuo	I	tūkst.	po	Kr.	grūdai	naudoti	ir	alaus	gamybai.	2015	m.	Kernavėje,	Pajautos	slėnyje,



nedidelėje	salelėje	tarp	užpelkėjusių	plotų	į	pietus	nuo	Kriveikiškių	piliakalnio	buvo	aptiktas	sudėtingas
žemėje	įgilintas	akmeninis	įrenginys	su	pakura.	Šios	konstrukcijos	sienelės	buvo	kruopščiai	išgrįstos
akmenimis.	Konstrukciją	dengė	molio	tinko	perdanga,	kuri	tyrimų	metu	aptikta	apdegusi	ir	sukritusi	į
vidų.	Pagal	stratigrafiją	objektas	datuojamas	I	tūkst.	pirmąja	puse,	veikiausiai	įrengtas	apie	III–IV	a.	po
Kr.	Įrenginyje	įgilintoje	krosnyje	buvo	palaikoma	aukšta	temperatūra.	Labai	panašus	įrenginys	buvo
aptiktas	ir	1999	m.	tyrinėjant	to	paties	laikotarpio	gyvenvietę	centrinėje	Pajautos	slėnio	dalyje.	Tuo
metu	buvo	manoma,	jog	tai	keramikos	degimo	krosnis.	2015	m.	aptiktame	įrenginyje	ir	aplink	jį
nerasta	keramikos	koncentracijos,	tik	šalia	buvo	stačiakampė	įgilinta	iki	gruntinio	vandens	duobė,
kurioje	nerasta	jokių	radinių.	Netikėta	informacija	gauta	atlikus	akmenimis	grįstos	krosnies	užpildo
makrobotaninius	tyrimus.	Išplautame	užpilde	aptikti	apanglėję	daiginti	miežiai.	Ši	grūdinė	kultūra
dažniausiai	naudojama	pašarui,	tačiau	daiginti	grūdai	rodo,	kad	jie	buvo	naudoti	alaus	gamybai,	o
įrenginyje	buvo	ruošiamas	miežių	salyklas.	Tad	labai	tikėtina,	kad	Kernavėje	aptikta	seniausia	Lietuvoje
alaus	darykla[1].	Iš	seniausių	techninių	kultūrų	minėtinos	kanapės,	teikusios	ne	tik	pluoštą,	bet	ir	aliejų
(plačiau	žr.	Bliujienė,	2013,	p.	248–276).

Daržininkystės	pėdsakų	Lietuvos	archeologinėje	medžiagoje	iki	XIV	a.	nefiksuojama.	Net	tokių	stambių
valstybės	centrų	kaip	Kernavė	XIV	a.	kultūrinio	sluoksnio	palinologiniai	tyrimai,	atlikti	Onos
Kondratienės,	parodė,	kad	gyvenvietės	apylinkėse	buvo	nemaži	dirbamų	laukų	plotai,	bet	visiškai
nebuvo	daržų.	Kaimyninių	slavų	regionų	–	Rusios,	Lenkijos	–	II	tūkst.	pradžios	sluoksniuose,	be
įvairiausių	ankštinių	kultūrų	(pupų,	žirnių,	lęšių,	vikių),	randama	morkų,	agurkų,	ropių,	pasternokų,
krapų,	apynių,	aguonų	ir	kt.	(Lis	H.,	Lis	P.,	2009,	p.	72–73).	Daržininkystė	plito	kartu	su	krikščionybe
per	vienuolynus,	todėl	Lietuvoje	ryškus	proveržis	šioje	srityje	buvo	įmanomas	tik	po	Lietuvos	krikšto
XIV	a.	pabaigoje	bei	naujų	gyventojų	–	totorių,	karaimų	–	atsikėlimo	iš	Krymo	Vytauto	valdymo
laikais.

Tą	patį	galima	pasakyti	ir	apie	sodininkystę.	Gyvenviečių	teritorijoje	randama	galimai	soduose	augintų
vaisių	–	obuolių,	kriaušių,	slyvų	ir	vyšnių	–	kauliukų	(Volkaitė-Kulikauskienė,	1974,	p.	63).	Tačiau
įrodyti,	kad	tai	yra	kultūrinių	augalų	vaisių	kauliukai,	be	genetinių	augalų	tyrimų	negalima.	Laukinės
„pagerintos“	obelys	ir	kriaušės	galėjo	augti	ir	tarp	dirbamų	laukų.	Mums	yra	tekę	vienos	šiuolaikinės
derliaus	šventės	metu	vaišinti	lankytojus	vien	laukiniais	obuoliais,	surinktais	miškuose	ir	laukuose
Kernavės	apylinkėse.	Jų	puikios	skonio	savybės	sukėlė	didelį	lankytojų	susidomėjimą.	Dar	visai	nesenoje
praeityje	(XX	a.	antrojoje	pusėje)	vienas	iš	mėgstamiausių	vaikų	skanėstų	vėlyvą	rudenį	buvo	pašalę
laukiniai	obuoliai,	kurie	puikiai	tiko	ir	saugoti	žiemą	nelepiomis	sąlygomis	(nedidelio	minuso
temperatūroje).	Rašytiniuose	šaltiniuose	duomenų	apie	labai	vertinamus	didikų	sodus	Lietuvoje
pateikiama	tik	nuo	XIV	a./XV	a.	sandūros	(Balinski,	2007,	p.	201–202).	Iki	to	laiko	Lietuvos
gyventojai	tenkinosi	vietiniais	laukiniais	vaisiais.	Lietuvos	diduomenė	nuo	XIII	a.	gaudavo	ir	vaisių	iš
užjūrio	–	vynuogių,	abrikosų,	graikinių	riešutų.

2.5.	Gyvulininkystė



Ankstyvieji	rašytiniai	šaltiniai	pateikia	labai	mažai	duomenų	apie	Lietuvos	gyventojų	augintus	naminius
gyvulius.	Neolito	kultūriniuose	sluoksniuose	aptinkama	tik	smulkiųjų	raguočių	ir	šunų	kaulų.	Bronzos
amžiuje	naminių	gyvulių	skaičius	gyvenvietėse	ima	didėti,	o	I	tūkst.	prieš	Kr.	jie	jau	sudaro	50–75
proc.	visų	randamų	kaulų.	Tuo	metu	dominuoja	kiaulės,	smulkūs	raguočiai,	stambūs	raguočiai	bei
arkliai,	kurių	mėsa	iki	Kristaus,	remiantis	Rytų	Lietuvos	piliakalnių	tyrimų	duomenimis,	taip	pat	plačiai
naudota	maistui	(Лухтан,	1987,	p.11).	Plečiantis	žemdirbystei,	I	tūkst.	po	Kr.	vis	daugiau	auginama
stambiųjų	raguočių.	Kernavėje	jau	pirmaisiais	amžiais	po	Kr.	fiksuota	ne	tik	paskerstų	jaunų	naminių
gyvulių	kaulų,	bet	ir	trejų	metų	motininių	kiaulių	(V.	P.	Danilčenko	tyrimai).	I	ir	II	tūkst.	sandūros
mirusio	žmogaus	pilkapyje	rasta	net	10–13	metų	kumelė	(Luchtanas,	1984,	p.	57).

Sunkiau	yra	pasakyti,	ar	buvo	auginami	naminiai	paukščiai	–	žąsys,	antys,	vištos.	Baltarusių	archeologų
darbuose	minima,	kad	vištų	kaulų	buvo	rasta	jau	I	tūkst.	pradžios	brūkšniuotosios	keramikos	kultūros
sluoksniuose,	bet	jie	gali	būti	patekę	iš	netvarkingai	surinktos	kolekcijos	iš	permaišytų	vadinamosios
Kijevo	Rusios	epochos	sluoksnių	(Егорейченко,	2006,	p.	99,	101).	Lietuvoje	kol	kas	vištų	kaulų
randama	tik	vėlyvojo	geležies	amžiaus	piliakalniuose.
Pjovimo	bei	kirtimo	pėdsakai	naminių	gyvulių	kauluose	leidžia	teigti,	kad	skerdiena	buvo	dalinama	į
gabalus	panašiai	kaip	ir	mūsų	dienomis	–	nukertant	galvą,	perkertant	galvijo	kūną	išilgai,	nupjaunant
galūnes	ir	t.	t.	(Piličiauskienė,	2013,	p.	126,	pav.	5).	Kernavėje	arklių	ir	karvių	galvos	(kaukolės)
dažniausiai	randamos	sveikos,	o	avių,	ožkų,	kiaulių	–	perkirstos.	Tai	rodo,	kad	smulkiųjų	raguočių	ir
kiaulių	mėsa	buvo	suvalgoma,	beveik	nepaliekant	atliekų.	Virta	ar	kepta	stambiais	gabalais	mėsa	buvo
nupjaustoma	nuo	kaulų	valgant,	o	peilis	buvo	pagrindinis	stalo	įrankis	visuose	socialiniuose
sluoksniuose.

2.6.	Drevinė	bitininkystė

Medaus	svarba	Lietuvos	gyventojų	racione	neabejojama.	Iki	vėlyvųjų	viduramžių	–	tai	bene	vienintelis
saldus	produktas.	Medus	yra	vienas	iš	svarbiausių	senųjų	fermentuotų	alkoholinių	gėrimų	komponentų.
Laukinių	bičių	drevinė	bitininkystė	yra	palikusi	labai	mažai	archeologiškai	apčiuopiamų	liudijimų.	Tik
vėlyvojo	geležies	amžiaus	paminkluose	aptinkami	specialūs	įrankiai,	skirti	medui	kopinėti.	Tačiau
bitininkystė	teikė	ir	kitą	labai	paklausų	produktą	–	vašką.	Netiesioginiais	išplitusios	bitininkystės
liudijimais	mūsų	kraštuose	yra	molinės	liejimo	formos,	pagamintos	pagal	vaško	modelius.	Tokios
liejimo	formos	aptinkamos	Lietuvos	bronzos	amžiaus	paminkluose,	daugiausia	I	tūkst.	pr.	Kr.	Rytų
Lietuvos	piliakalniuose	(Luchtanas,	1981,	p.	5–17).	Beje,	liejimas	pagal	vaško	modelį	Lietuvoje	buvo
labai	plačiai	paplitęs	per	visą	geležies	amžių	iki	viduramžių.	Ankstesnėje	epochoje,	akmens	amžiuje,
laukinių	bičių	medus	irgi	galėjo	būti	kopinėjamas,	bet	didelės	reikšmės	gyventojų	mityboje	dar
neturėjo.

3.	Valgiaraštis



Bandydami	sudaryti	Lietuvos	gyventojų	valgiaraštį	proistorės	laikais	susiduriame	su	tam	tikrais
sunkumais,	nes	jokie	rašytiniai	šaltiniai	tokių	duomenų	nepateikia.	Tenka	remtis	tik	fragmentiškais
archeologinių	tyrinėjimų	duomenimis	bei	eksperimentine	archeologija.

Mes	nepateiksime	konkrečių	proistorės	patiekalų	receptų,	nes	jų	nėra.	Receptūros	atkūrimas	–	tai
atskiros	studijos	reikalaujantis	tyrimas.	Bandysime	tik	apžvelgti	mūsų	regiono	gyventojų	mitybos
specifiką	nuo	seniausių	laikų	iki	XIV	a.

Seniausių	Lietuvos	gyventojų	mitybos	pagrindą	sudarė	gyvulinės	kilmės	maistas.	Ši	tendencija	su	tam
tikrais	pokyčiais	išliko	iki	pat	mūsų	eros	pradžios.	Pirmųjų	vėlyvojo	paleolito	gyventojų	mityboje
dominuoja	šiaurės	elniai.	Masinės	sezoninės	medžioklės,	praktikuotos	elnių	migracijos	metu,	turėjo
aprūpinti	maistu	ilgam	laiko	tarpui.	Šiaurės	elnio	skerdiena	buvo	suvartojama	beveik	be	atliekų.	Kaip
rodo	šiuo	metu	elnius	medžiojančių	ar	auginančių	šiaurės	tautų	etnografinė	medžiaga,	elniena	valgoma
šilta,	nesustingusi,	ką	tik	sumedžioto	žvėries;	be	to,	geriamas	kraujas	ir	valgomas	elnio	skrandžio
turinys	–	augalinio	maisto	ir	vitaminų	šaltinis.	Vėliau	mėsa	šaldoma	(rudens–žiemos	sezono	metu),
laikoma	užkasta	žemėje,	vytinama,	galbūt	rūkoma	prie	laužo,	kepama.	Ragai	ir	kaulai	plačiai	naudojami
įrankių	gamybai.	Trumpos	poliarinės	vasaros	metu	racioną	papildo	uogos	(mėlynės,	bruknės,
spanguolės,	tekšės)	bei	grybai.

6	pav.	Žuvų	kepimas/vytinimas	ant	vytelių,	viralas	moliniame	puode	(I	tūkst.	po	Kr.	rekonstrukcija).	D.	Luchtanienės	nuotr.

Mezolito	ir	neolito	epochų	miškų	zonos	gyventojų	racione	šalia	medžiojamų	kanopinių	žvėrių	atsiranda



įvairių	rūšių	paukščiai,	gėlavandenės	žuvys,	geldutės	(6	pav.).	Miško	uogų	įvairovę	papildo	labai	išplitę
lazdynų	ir	vandens	riešutai	(Trapa	natans).	Greičiausiai	šiltojo	sezono	metu	racioną	papildydavo	ir
įvairūs	valgomi	augalai,	laukiniai	obuoliai	ir	kriaušės.	Lietuvos	neolito	gyvenvietėse	aptikta	net	42-ų
pagrindinių	maistinę	vertę	turinčių	augalų	sėklų	ir	žiedadulkių	(Girininkas,	2009,	p.	207,	lent.11).
Gamtos	ištekliai	išnaudojami	racionaliai,	o	šalia	didelių	seklių	ežerų,	sukuriančių	labai	geras	sąlygas
medžioklei,	žvejybai	bei	rankiojimui,	įsikuria	ilgalaikės	pastovios	gyvenvietės	(Šventosios,	Biržulio,
Kretuono,	Papio,	Lūbano	(Latvija)).	V	tūkst.	pr.	Kr.	atsiradusi	keramika	leidžia	paįvairinti	terminio
maisto	apdorojimo	ir	išsaugojimo	galimybes.	Žemdirbystė,	kurios	pirmieji	pėdsakai,	atsiradus	rutulinių
amforų	kultūrai,	pastebimi	jau	III	tūkst.	pr.	Kr.	(Šventosios	arimo	įrankiai)	(Rimantienė,	2005,	p.	137–
140,	pav.	60,	61),	net	iki	mūsų	eros	pradžios	vaidina	antraeilį	vaidmenį.	Kultūrinių	augalų	–
žemdirbystės	indikatorių	–	žiedadulkių	surasta	daugiausia	Šventosios	gyvenvietėse.	Tai	kanapė,	italinė
šerytė,	kvietys,	aviža	(Rimantienė,	2005,	p.	136–137;	Girininkas,	2009,	lent.11).	Pamažu	plečiasi
gyvulininkystė	ir	bronzos	amžiuje,	ypač	I	tūkst.	pr.	Kr.,	ji	jau	leidžia	kaip	reikiant	apsirūpinti	mėsa.
Atrodo,	tuo	metu	pradėta	perdirbti	ir	vartoti	pieno	produktus	(7	pav.).

7	pav.	Varškės	gamyba.	Autoriaus	nuotr.

Ryškios	permainos	gyventojų	mityboje	vyko	I	tūkst.	po	Kr.	–	tai	susiję	su	plintančia	žemdirbyste,
augintų	grūdų	kultūrų	asortimento	didėjimu	(8	pav.).	Tautų	kraustymosi	epochoje	ir	II	tūkst.	pradžioje
gerokai	padidėja	auginamų	ankštinių	kultūrų	asortimentas.	Taigi	gyventojų	maisto	racionas	tampa	labiau
subalansuotas,	be	to,	imama	daugiau	vartoti	augalinės	kilmės	maisto.



8	pav.	Trinamosios	girnos	(I	tūkst.	po	Kr.).	D.	Luchtanienės	nuotr.

Turime	labai	mažai	duomenų	apie	druskos	vartojimą	mūsų	teritorijoje	proistorės	laikais.	Mažai	tikėtina,
kad	druska	buvo	išgaunama	iš	Baltijos	jūros	vandens	ar	žinomų	Lietuvoje	sūriųjų	šaltinių.	Baltijos
vanduo	yra	mažai	druskingas,	o	prie	sūriųjų	šaltinių	kol	kas	nepastebėta	nei	gyvenviečių	koncentracijos,
nei	specifinės	veiklos	pėdsakų.	Tuo	tarpu	bronzos	amžiuje	suintensyvėję	prekybiniai	ryšiai	sudarė
sąlygas	gauti	druskos	prekybos	su	kaimynais	keliu.	

Skirtingai	nuo	pietinių	regionų	gyventojų,	miškų	zonos	žmonės	vartojo	mažai	prieskonių.	Mūsų
sąlygomis	kaip	prieskoniai	galėjo	būti	vartojamos	kadagio	uogos,	laukiniai	ir	miškiniai	česnakai,	kai
kurios	žolės,	kurių	aitrus	skonis	ir	aštrus	kvapas	panaikindavo	nebešviežios	mėsos	kvapą,	padėdavo
apsaugoti	mėsą	nuo	vabzdžių.	Sanitarija	tuo	metu	buvo	aktuali	problema,	nes	net	ir	ankstyvųjų
viduramžių	kultūrinio	sluoksnio	sudėties	analizė	rodo,	kad	jos	reikalavimų	buvo	visiškai	nepaisoma.
Gyvenviečių	aplinka	buvo	pilna	žmonių	ir	naminių	gyvūnų	išmatų,	maisto	atliekų,	knibždėjo	daugybė
musių	ir	mėšlavabalių,	ore	tvyrojo	dvokas	(9	pav.).

Alkoholiniai	gėrimai,	tiesioginiais	ir	netiesioginiais	duomenimis,	fiksuojami	tik	nuo	pirmųjų	amžių	po
Kr.	Žinoma,	negalima	atmesti	prielaidos,	kad	alų	galėjo	pasigaminti	jau	ir	pirmieji	neolito-bronzos
amžiaus	žemdirbiai.	Fermentuotų	alkoholinių	gėrimų	gamybai	naudoti	vietiniai	produktai	–	laukinių
bičių	medus	ir	grūdai.	Tautų	kraustymosi	laikais	baltai	galėjo	paragauti	ir	vyno,	tačiau	kol	kas	to	įrodyti
negalime.	Sprendžiant	iš	kapuose	rastų	geriamųjų	ragų,	alkoholiniai	gėrimai	buvo	svarbūs	religinėse



bendruomenių	apeigose,	lydėjo	mirusiuosius	anapilin.

9	pav.	Maisto	atliekos	sodybos	patvoryje.	XIV	a.	Kernavės	aukštutinis	miestas.	D.	Vaičiūnienės	nuotr.	(KVAIRM	archyvas).

Pasaulio	istorijoje	nuo	seno	pastebėtas	ryšys	tarp	maisto	produktų	pertekliaus	ir	civilizacijų	raidos.	Visos
didžiosios	pasaulio	civilizacijos	kūrėsi	derlingų	upių	slėniuose,	kur	dėl	dėkingų	gamtinių	ir	klimatinių
sąlygų	galėjo	būti	sukurtas	maisto	produktų	perteklius	ir	staigiai	padidėti	gyventojų	skaičius.	Miškų
zonose	šie	procesai	vyko	daug	lėčiau.	Čia	stengtasi	gyventojų	mitybai	maksimaliai	panaudoti	natūralius
gamtos	išteklius,	be	to,	intensyvinti	gamybinio	ūkio	šakas.

Išvados

Lietuvos	gyventojų	mitybos	istorija	nuo	seniausių	laikų	iki	XIV	a.	nesusilaukė	specialaus	tyrimo.	Šios
labai	svarbios	kultūros	srities	raidos	analizę	apsunkina	tiek	objektyvūs,	tiek	ir	subjektyvūs	veiksniai.
Archeologiniai	duomenys,	nesant	gausių	rašytinių	šaltinių	šia	tema,	kartu	su	archeozoologija	ir
archeobotanika	yra	pagrindinis	proistorės	mitybos	pažinimo	šaltinis.	Deja,	tenka	konstatuoti,	kad	kol	kas
dar	neišnaudotos	visos	galimybės.	Archeologiniams	tyrimams,	ypač	dėl	jų	komercializacijos,	dažnai
trūksta	kompleksiškumo	ir	nuoseklumo.	Prastai	surenkamos	archeologinės	kolekcijos,	beveik
neatliekami	įvairių	objektų	palinologiniai	tyrimai,	retai	išsijojamas	ir	išplaunamas	kultūrinis	sluoksnis.
Taip	prarandamos	vertingos	makrobotaninės	liekanos.

Gyvenviečių	archeologija,	teikianti	pagrindinius	duomenis	mitybos	istorijai,	vis	dar	nėra	populiari,
kraštovaizdžio	archeologija	išlieka	tik	deklaruojama	madinga	kryptimi,	bet	ne	kompleksiniu	tyrimu.



Lietuvos	archeologijoje	dar	nepakankamai	taikomi	naujausi	metodai	tiriant	žmonių	ir	gyvūnų	kaulus.
Kol	kas	plačiau	netyrinėtos	maisto	liekanos	gausiausioje	archeologinėje	medžiagoje	–	buitinėje
keramikoje.	Sunkiai	datuojamas	atskirų	kultūrinių	augalų	atsiradimas	mūsų	teritorijoje.	Pastaruoju	metu
tik	pradedama	analizuoti	jų	kilmė	ir	paplitimas.	Taikant	eksperimentinę	archeologiją,	kaip	mokslinio
tyrimo	metodą,	dažniausiai	apsiribojama	edukacija.	Edukaciniuose	renginiuose	iš	esmės	negalima
pasiremti	konkrečių	objektų	archeologiniais	radiniais.	Dėl	to	eksperimentai	menkai	dokumentuojami,
neatliekama	maisto	kaloringumo	analizė	ir	pan.	Mitybos	ir	kulinarijos	istorija	kol	kas	neužima	deramos
vietos	kultūros	istorijos	kursuose	universitetuose,	ypač	bioarcheologijos	studijų	moduliuose.
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Summary



Food	and	Nutrition	in	Lithuanian	Geographical	Environment	from	the	Earliest	Times
up	to	14th	Century

by	Aleksiejus	Luchtanas

Food	and	nutrition	became	very	important	aspects	of	interest	of	archaeological	research	that	is	directly
related	with	the	research	of	everyday	life.	It	became	popular	only	after	the	Second	World	War
(Renfrew	J.,	1985,	Wood,	J.,	2000,	pp.	89–111)	by	replacing	such	often	highly	politicized	topics	as
ethno-genesis.	Artefacts	and	objects	that	are	directly	related	with	food	and	nutrition	are	massive	and
often	dominant	in	archaeological	data	material.	The	history	of	population’s	nutrition	in	each	region	was
determined	by	natural	conditions,	economic	development,	social	status	of	individuals,	religion	and
customs.	In	Lithuania,	the	research	of	food	and	nutrition,	as	part	of	the	culture	is	in	its	initial	stage.

In	recent	decades,	with	the	emergence	of	the	first	specific	research	and	the	application	of	experimental
archaeology	possibilities,	the	research	has	intensified	in	nutritional	prehistory	of	the	Lithuanian
population.	This	article	is	not	meant	to	be	a	comprehensive	study	of	the	Lithuanian	nutritional	history
of	almost	10,000	years.	It’s	more	of	an	attempt	to	review	the	available	resource	base	and	draw	most
promising	directions	for	future	research	in	this	area.	The	territorial	frames	of	this	work	are	essentially
based	on	the	data,	obtained	from	the	current	territory	of	Lithuania.	Lithuanian	natural	environment	is
in	the	temperate	zones	where	people	cultivated	sedentary	animal	husbandry,	agriculture,
complementing	the	fruits	of	productive	economy	with	rather	abundant	natural	resources:	products	of
hunting,	fishing	and	gathering.	Chronological	frames	of	this	study	cover	the	period	from	the
appearance	of	the	first	people	in	Lithuanian	territory	till	the	14th	century.	The	information	about	food
and	nutrition	in	Lithuanian	territory	from	this	period	we	mainly	gathered	from	archaeological	data	and
information	received	from	the	natural	science	research.	Lithuanian	culinary	history	of	later	times	is
mainly	based	on	written	sources.	14th	century	was	chosen	as	the	upper	limit	for	further	reasons	as	well.
As	early	as	on	the	boundary	between	13/14th	century,	with	the	increase	of	Lithuanian	contacts	with
neighbours,	the	nutrition,	especially	in	nobility	was	influenced	by	the	culinary	culture,	of	neighbouring
countries	–	German	orders	and	Byzantine	Greek.

1.	Nutrition	knowledge	sources

1.1.	Archaeological	data

Archaeological	sources	provide	two	types	of	information	about	the	history	of	food	and	nutrition.	One
group	–	is	a	direct	food	waste	trapped	in	the	cultural	layer	or	in	the	grave.	The	other	important	group
of	sources	are	the	objects	that	kept	the	information	about	food	production	and	storage.	The	archaeo-
botanical	research	in	Lithuania	started	in	the	thirties	(Lydeikytė-Šopauskienė	A.,	1935),	and	are
successfully	continued	today	(Antanaitis	I.	et	al	..	2000,	p.	47–67);	Motuzaite-Motuzevičiūtė	G.,	2007,
p.	123–138,	Motuzaite-Motūzevičiūtė	G.,	2015,	p.	100–107).	Recently,	the	flotation	of	cultural	layer	is



widely	used	in	a	variety	of	closed	complexes	(refuse	pits,	latrines	etc.)	by	washing	and	analyzing
macro-botanical	residue.	Palynologic	research	also	provides	a	lot	of	valuable	information	about	the
grown	crops	and	the	change	of	agrarian	landscape	(Stančikaitė	M.,	2004,	pp.	135–148).

Direct	food	waste	in	the	cultural	layer	–	is	a	vast	majority	of	bones	of	domestic	animals,	wild	cattle,	fish
bones	and	scales	etc.	that	are	found	(Fig.	9).	This	material,	as	a	source	of	archaeological	research	base,
received	a	considerable	attention	and	analysis	in	Lithuania	(Piličiauskienė	G.	2013,	p.	106–136).
However,	the	objective	and	subjective	problems	arise	when	examining	these.	The	subjective	problems
involve	the	lack	of	attention	of	investigators	to	gather	the	full	collection,	possible	mistakes	in	dating	in	a
mixed	layer,	errors	in	material	identification	(Daugnora	L.	A.	Forester,	1996)	and	legally	disorderly
rules	concerning	the	storage	and	accumulation	of	collections	(Piličiauskienė	G.	2013,	p.	108–112).

The	obtaining	of	food	products	–	one	of	the	most	important	activities	of	the	past	communities,	is
perfectly	reflected	in	the	archaeological	materials.	These	are	hunting,	fishing	and	farming	tools.	The
refuse	pits,	which	are	very	common	in	settlements,	are	especially	associated	with	food	storage	apart
from	ceramic	and	other	containers.	For	processing	of	nutritional	raw	materials	–	tools	such	as
millstones,	mortar	and	blenders,	were	used,	and	for	thermal	treatment	–	fireplaces	and	stoves	of	various
designs	(Fig.	1).

Natural	science	methods	provide	crucial	information	for	the	reconstruction	of	human	nutrition.	Apart
from	archaeo-botanical	and	zoo-archaeological	research,	a	very	important	information	is	obtained	by
chemical	examination	of	human	and	animal	bones,	teeth	enamel	and	hair	composition.	A	dozen	of
stable	isotopes	are	used	for	research,	including	the	most	widespread	–	carbon,	nitrogen,	oxygen	and
strontium	isotopes.	In	Lithuania,	I.	Antanaitis-Jakobs	(Antanaitis-Jakobs	I.,	2009),	used	stable	isotope
analysis	when	analyzing	animal	bones	from	Šventoji,	Kretuonas	and	Turlojiškės	settlements,	and	human
bones	from	Duonkalnis,	Spiginas,	Plinkaigalis,	Turlojiškės,	Kretuonas	and	Gyvakarai	cemeteries.	A	lot
of	valuable	information	was	obtained	about	nutrition	in	Mesolithic-Neolithic	times	and	the	change	of
this	nutrition,	which	was	related	with	the	beginning	of	agriculture	and	stock	breeding.	Lately	the
research	was	started	in	this	area	with	the	material	of	other	epochs.

1.2.	Experimental	archaeology	in	nutritional	history

Experimental	archaeology	–	is	the	scientific	research	method.	When	reconstructing	the	nutrition	only
the	products	available	for	the	society	of	the	reconstructed	epoch	must	be	used,	having	in	mind	the
season,	and	technologies	and	tools	available	in	these	times.	An	experiment	however	remains	only	the
method	of	analysis,	even	if	it	based	on	archaeological	findings	and	carried	out	according	to	scientific
rules.	The	number	of	food	production	and	nutrition	reconstructions	is	not	great	in	Lithuania.	This	is
determined	by	the	fact	that	in	our	country	there	is	not	a	single	continually	existing	archaeological	open
air	museum,	and	the	elements	of	food	production	and	nutrition	reconstruction	are	usually	displayed	to
the	general	public	during	the	live	archaeology	festivals	and	are	more	educational	in	nature	(Fig.	2).



Food	production	experiments	are	carried	out	during	the	learning	process	of	archaeological	master’s
degree	students	in	“Experimental	Archaeology”	workshop	at	the	course	read	at	Vilnius	University.	By
the	way	of	experiment	the	hypotheses	of	previous	researchers	are	revised,	ceramic	properties	of
different	types,	food	manufacturing	time,	calorific	value	etc.	are	analyzed.	These	investigations	could
be	much	more	informative,	if	food	residues	in	the	walls	of	the	pots	were	put	to	more	intense	chemical
examination.	By	this	time	only	some	drinking	horns	were	analyzed	and	only	some	residue	of	pot
fragments	were	examined	(Ulozaitė	R.,	2008,	p.	54–56).

1.3.	Written	sources	data

We	have	very	little	knowledge	from	written	sources	allowing	us	to	decide	about	the	nutrition	of	the
Balts,	and	later	of	Lithuanians	in	the	tribal	epoch.	The	work	of	Tacitus	(1st	c.	AD.),	referring	Aestii
who	are	traditionally	associated	with	the	Balts,	mentions	only	that	they	are	a	peaceful	nation	of	land
cultivators	(“They	grow	bread	grain	and	other	crops	more	diligent	than	lazy	Germans”	Tacitus,	§45).
We	can	find	considerably	more	data	about	the	nutrition	traditions	of	our	Slavic	neighbours,	particularly
from	the	sources	of	Byzantine	authors.	Byzantine	writer,	scholar	and	diplomat	Priskos	from	Panion
(about	415–472)	during	his	visit	to	the	manor	of	Attila,	the	ruler	of	Huns	in	448,	mentions	the	drink
“medos”.	This	is	drinking	mead,	known	and	mentioned	in	another	source	–	the	Aestii	description	of	the
9th	century	by	Anglo-Saxon	merchant	Wulfstan.	Having	in	mind	the	overall	Balts-Slavic	prehistory
and	common	homeland	in	Eastern	European	forest	area,	it	would	not	be	an	exaggeration	to	say
“medos”	Mentioned	by	Priskos	in	5th	c.	–	is	the	oldest	recorded	traditional	alcoholic	drink	of	the	Balts
or	Balto-Slavians.	This	assumption	is	perfectly	correlated	with	scurf,	examined	by	the	infrared
spectrometry,	on	drinking	horns	found	in	the	tomb	of	a	man	of	Paprūsžiai	cemetery	from	the	second
half	of	5th	century	–	the	beginning	of	the	6th	century.	The	drinking	horns	contained	the	scurf	of	mead
(sugar	-	raffinose	compounds,	alcohols	and	acids	(Motuzaitė-Motuzevičiūtė	G.,	2008,	p.	54).

1.4.	Ethnographic	data

The	ethnographic	science	recording	traditional	folk	culture	substantially	is	not	complemented	by	new
and	original	sources.	The	descriptions	of	traditional	Lithuanian	culinary	and	nutrition,	recorded	only	in
the	19th–20th	centuries	may	be	relevant	for	our	present	topic.	The	historical	Lithuanian	cuisine
consists	of	the	old	(nobility)	cuisine	and	the	Lithuanian	peasants	cuisine	of	the	19th	century	(currently
most	often	presented	as	a	national	cuisine),	which	was	considerably	affected	by	estates	and	inns	cuisine.
Undoubtedly,	there	are	dishes	and	food	production	technologies,	which	remained	from	archaeological
(tribal)	era.	This	is	traditional	beer	production,	mead,	preparation	of	curd,	cheese,	dried	meat,	fish,	and
calendar	festive	meals	going	back	to	pre-Christian	times.

2.	Raw	food	material	production	methods

2.1.	Water



Water	is	an	integral	component	in	many	dishes	made	by	people	and	is	usually	necessary	in	cooking
process.	Usually	people	used	natural	water	resources	for	water.	Special	water	intake	facilities	–	wells	–
in	initial	stage	were	mainly	built	for	technological	needs.	The	wells	in	Lieporiai	ancient	settlement	are
probably	the	best	explored	in	Lithuania	and	are	associated	with	black	metallurgy	needs	(Salatkienė	B.,
2009,	p.	62–68,	Fig.	6,	7).	With	increasing	population	density	and	pollution	of	water	sources	in	major
settlements	people	began	to	dig	wells	in	individual	homesteads	areas.	This	enabled	the	use	of	cleaner,
soil	filtered	water	(Fig.	3).

2.2	Gathering

Gathering	–	is	appropriation	of	natural	products	from	nature,	mostly	of	vegetative	origin.	After	the
spread	of	agriculture,	this	way	of	natural	resources	usage	gradually	lost	its	importance.	In	ancient
Lithuanian	communities	this	way	of	food	production	was	more	important	than	now	and	sometimes	it
helped	people	to	survive	famine.	Horticulture	and	vegetable-growing	in	Lithuanian	territory	started
only	at	the	junction	of	14/15th	centuries,	therefore	we	cannot	underestimate	the	importance	of
gathering	as	a	source	of	forest	fruits	and	berries,	rich	in	vitamins	and	minerals,	nutritious	water	and
hazelnuts,	medicinal	herbs,	spices	and	mushrooms	(Fig.	4).	When	carrying	out	the	palinological	tests	of
cultural	layers	one	can	detect	up	to	150	species	of	plants	that	could	have	been	used	at	that	time	for
human	food	or	treatment.

2.3.	Hunting	and	fishing

In	archaeology	hunting	and	fishing	are	recorded	according	to	archaeological	material	found	in	the
settlements	–	bones	of	animals,	birds,	fish	and	scales.	Other	group	of	sources	is	specific-hunting
arrowheads	and	fishing	tools	–	spears,	fishing	hooks	the	remains	of	nets	and	weirs,	weights,	floats.	We
do	not	have	detailed	study	of	fishing	history.	Most	knowledge	we	have	about	the	hunting,	we	can	trace
the	change	of	hunting	objects	in	different	historical	times	and	the	regional	differences.	In	Lithuanian
territory,	rich	in	forests	and	water	reservoirs	hunting	and	fishing	always	provided	the	resources	of
significant	food	supplies.	Only	in	the	Middle	Ages	in	13–14th	centuries	the	hunting	becomes	the
privilege	of	wealthiest	social	layers.	In	1000	BC.,	in	Eastern	Lithuania	hunted	animals	account	for	of	at
least	½	of	the	total	meat	consumption.	In	1000	AD	there	was	a	gradual	downward	trend	of	the
importance	of	hunting.

2.4.	Agriculture,	vegetable-growing,	horticulture.

“.....They	grow	crops	better	than	the	lazy	Germans”.	This	observation	of	Publius	Cornelius	Tacitus	in	the
end	1st	AD	about	Aestii,	who	lived	in	the	lower	reaches	of	Vistula	River,	shows	the	increasing
importance	of	agriculture	in	1000	AD	in	Eastern	Baltic	region.	The	agriculture	appeared	in	the
current	territory	of	Lithuania	in	4000–3000	BC	is	the	research	topic	of	many	archaeologists,
paleobotanics,	historians	and	ethnographers.	This	article	is	meant	for	food	history	therefore	we	will	try



only	briefly	to	describe	the	main	tendencies	of	the	usage	of	agricultural	products	in	Lithuania.

The	Neolithic	revolution,	which	caused	big	change	in	people’s	nutrition,	was	not	so	considerable	in
neolitization	process	of	forest	area	residents.	Agricultural	production,	until	the	first	centuries	AD,	was
not	the	basis	of	people’s	diet.	Under	the	risky	conditions	of	forest	areas	only	the	extensive	mastering	of
iron	tools	enabled	rapid	rise	of	agricultural	level,	the	control	of	new	larger	areas	and	the	increase	of	the
variety	of	cereals.	Other	important	stages,	characteristic	to	the	end	of	the	first	millennium	–	is	a	spread
of	winter	crops	(rye),	the	beginning	of	three-field	system	etc.	In	the	second	millennium,	the
agriculture	is	already	clearly	dominant	economic	sector,	and	grain	cultures	play	a	crucial	role	in	the
diet	of	Lithuanian	people	(Fig.	5).	There	are	no	records	in	Lithuanian	archaeological	materials	of
vegetable-growing	till	the	14th	century.	Vegetable-growing	spread	together	with	Christianity	through
the	monasteries	and,	it	goes	without	saying	that	in	Lithuania	such	striking	breakthrough	in	this	field	was
only	possible	after	the	christening	of	Lithuania	in	the	end	of	14th	century,	and	the	coming	of	new
people	–	the	Tatars	and	the	Karaites	from	the	Crimea.	A	similar	situation	happened	with	horticulture.
Written	sources	provide	information	about	highly	valued	gardens	of	noblemen	in	Lithuania	only	from
the	junction	of	14–15th	centuries.	Until	that	time	the	Lithuanian	population	had	to	do	with	local	wild
fruits	and	since	the	13th	century	the	nobility	had	overseas	fruits	from	time	to	time	–	grapes,	apricots
and	walnuts.

2.5.	Stock	breeding

Early	written	sources	provide	little	information	about	the	reared	livestock	of	Lithuanian	people.
However,	numerous	archaeo-zoological	materials	of	settlements	clearly	show	the	increasing	amount	of
livestock	meat	in	people’s	diet.	Only	bones	of	small	cattle	and	dogs	are	found	in	Neolithic	cultural
layers.	In	Bronze	Age	the	number	of	livestock	is	increasing	in	settlements,	and	in	1000	BC	domestic
animal	bones	constitute	from	50%	to	75%	of	all	found	bones.	The	increase	of	large	cattle	rearing	is
seen	only	after	the	spread	of	agriculture	in	1000	AD.

2.6.	Wild	beekeeping

The	importance	of	honey	in	Lithuanian	population	is	undeniable.	Until	the	late	Middle	Ages	this	is
probably	the	only	sweet	product.	Wild	beekeeping	leaves	very	little	tangible	archaeological	testimonies.
Only	in	the	monuments	of	late	Iron	Age	the	specific	tools	for	honey	extraction	are	found.

3.	Menu

When	trying	to	create	the	menu	of	Lithuanian	population	from	pre-historical	times	we	face	certain
difficulties,	because	there	is	no	data	from	any	written	source.	We	have	to	rely	only	on	fragmentary
archaeological	data	and	experimental	archaeology.

The	oldest	Lithuanian	diet	was	based	on	products	of	animal	origin.	This	tendency	with	certain	changes



remains	until	the	beginning	of	our	era.	The	reindeer	dominated	in	the	diet	of	the	first	inhabitants	of	the
late	Palaeolithic	era.	The	mass	seasonal	hunting,	which	was	practiced	during	reindeer	migration,	was	to
ensure	the	food	supply	for	a	long	period	of	time.	During	Mesolithic	and	Neolithic	eras	the	population
of	forest	areas	had	increased	rations	of	hoofed	animals,	which	were	complemented	by	the	different
species	of	birds,	freshwater	fish	and	mussels	(Fig.	6).	During	the	warm-season	the	diet	was
complemented	with	a	variety	of	edible	plants,	wild	apple	and	pear	fruit.	The	emergence	of	pottery	in
5000	BC	allowed	the	diversification	opportunities	of	thermal	food	processing	and	conservation.
Agriculture	the	first	traces	of	which	is	influenced	by	the	Globular	Amphora	culture	already	in	3000	BC
(ploughing	tools	of	Šventoji)	even	before	our	era	was	secondary	matter.	Meanwhile,	stock	breeding
gradually	increased	and	in	the	Bronze	Age,	and	in	particular	in	1000	BC	it	provides	considerable	part
of	meat	of	the	food	consumed	(Fig.	7).

Considerable	changes	in	the	diet	of	the	population	happened	in	1000	AD,	this	is	related	to	the
spreading	agriculture	and	increase	of	growing	of	grain	crops	(Fig.	8).	The	diet	of	population	becomes
more	balanced	and	consumption	of	vegetative	foods	increased.	We	have	very	little	data	on	salt
consumption	in	our	territory	in	prehistoric	times.	Unlike	the	people	in	southern	regions,	forest	area
people	used	little	of	spices.	In	our	conditions,	this	could	have	been	particularly	juniper	berries,	wild,
forest	garlic,	certain	herbs,	because	their	taste	and	smell	replaced	the	smell	of	no	longer	fresh	meat
stocks	and	helped	to	protect	meat	stocks	from	insects.

Consumption	of	alcoholic	beverages	according	to	direct	and	indirect	data	is	more	intensely	recorded
only	from	the	first	centuries	AD.	Local	products	such	as	wild	bee	honey	and	grains	were	used	for	the
production	of	fermented	alcoholic	beverages.	Alcoholic	drinks	were	important	in	religious	ceremonies
of	communities	and	accompanied	the	dead	to	the	other	world	(drinking	horns	in	graves).

Instead	of	conclusions

The	dietary	history	of	Lithuanian	population	that	starts	from	the	ancient	times	to	the	14th	century	–	so
far	has	not	received	a	special	in-depth	examination.	Archaeological	data,	without	the	numerous	written
sources	on	this	subject,	together	with	archaeo-zoology	and	archaeo-botany	remain	the	main	source	of
nutritional	knowledge	in	prehistoric	times.	The	latest	methods	of	investigation	of	human	and	animal
bones	are	still	insufficiently	applied	in	Lithuanian	archaeology.	Food	residues	in	most	abundant
archaeological	material	–	ceramic	household	are	still	not	examined	sufficiently.	When	applying	the
experimental	archaeology	as	a	scientific	research	method,	the	education	is	usually	limited.	In
educational	events	it	is	virtually	impossible	to	rely	on	specific	objects	in	archaeological	findings.	As	a
result,	the	experiments	are	poorly	documented;	the	analysis	of	food	caloric	content	is	not	carried	out
etc.	Nutritional	and	culinary	history	so	far	does	not	take	adequate	place	in	teaching	of	the	cultural
history	in	universities,	especially	in	bio-archaeology	study	modules.
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Fig.	1	Fireplace.	Narkūnai	mound	(Utena	reg.)	1000	BC.	Photo	is	made	by	the	author.
Fig.	2	Food	production	demonstration.	Photo	by	D.	Luchtanienė.
Fig.	3	Well.	14	century.	Kernavė	upper	town.	Photo	by	D.	Vaičiūnienė.	KVAIRM	archive.
Fig.	4	Hazelnuts.	Photo	by	G.	Grigonis.
Fig.	5	Bread	baking	in	dome	oven	(13–14th	centuries.	Reconstruction).	Photo	is	made	by	the
author.
Fig.	6	Fish	baking	/	drying	on	twigs,	pottage	in	clay	pot	(1000	AD.	Reconstruction).	Photo	by	D.
Luchtanienė.
Fig.	7	Curd	production.	Photo	is	made	by	the	author.
Fig.	8	Grinding	millstones	(1000	AD).	Photo	by	D.	Luchtanienė.
Fig.	9	Food	waste	near	the	homestead’s	fence.	14	century.	Kernavė	upper	town.	Photo	by	D.
Vaičiūnienė.	KVAIRM	archive.

[1]	Nuoširdžiai	dėkoju	dr.	Giedrei	Motuzaitei-Motuzevičiūtei	už	suteiktą	informaciją	apie	nepublikuotus
makrobotaninių	tyrimų	duomenis.



Viduramžių	miestiečių	žaislai	–	odiniai
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Publikacijos	objektas	–	Lietuvoje	archeologinių	kasinėjimų	metu	surasti	žaislai	–	odiniai	kamuoliukai.

Publikacijos	tikslas	–	ištirti	Lietuvos	didžiųjų	kunigaikščių	(toliau	–	Ldk)	rezidencijos	teritorijoje
Vilniuje	archeologinių	tyrimų	metu	surastą	beveik	visą	išlikusį	radinį	–	XIV–XV	a.	datuojamą	odinį
kamuoliuką,	atlikti	ir	aprašyti	eksperimentą	su	pagamintais	konstrukciniais	analogais.	Jų	gamybai
panaudoti	originaliam	radiniui	analogiškas	medžiagas,	trūkstamą	informaciją	papildant	kitų
mokslinių	tyrimų	duomenimis.	Aprašyti	ir	įvertinti	skirtingais	istoriškai	pagrįstų	medžiagų	kamšalais
iškimštų	kamuoliukų	charakteristikas.

Intensyvūs	archeologiniai	kasinėjimai	Lietuvos	miestuose	ir	miesteliuose	muziejams	leido	sukaupti
labai	daug	įvairių	archeologinių	radinių.	Viena	sudėtingiausiai	išsaugomų	archeologinių	radinių	rūšių
yra	odiniai	radiniai.	Dažniausiai	Lietuvoje	tokie	radiniai	surandami	drėgnuose	ar	šlapiuose
kultūriniuose	sluoksniuose,	kur	susidariusioje	palankioje	archeologinėje	aplinkoje	jie	išsilaiko
šimtmečius.	Iškelti	iš	archeologinės	aplinkos,	šie	radiniai	staigiai	netenka	drėgmės,	ima	džiūti,
negrįžtamai	deformuojasi,	pradeda	pelyti.	Todėl	jais	iš	karto	būtina	pasirūpinti	–	atlikti	pirminį
konservavimą	arba	nedelsiant	perduoti	kvalifikuotiems	restauratoriams.

Pastaraisiais	metais	intensyvėjant	archeologų	ir	restauratorių	bendradarbiavimui,	vis	daugiau
archeologinių	odinių	radinių	užkonservuojama	ir	jie	tampa	lengvai	prieinami	tyrėjams.	Dėl	to	vis
daugiau	atsiranda	ir	kamuoliukų	detalių.	Restauruoti	kamuoliukai	tampa	vertingais	eksponatais	ir
papildo	muziejų	ekspozicijas.	Norint	išsiaiškinti	šių	radinių	konstrukciją,	medžiagų	panaudojimą	bei
atlikti	kitus	vizualinius	jų	tyrimus,	saugiausia	dirbti	su	jau	konservuotais	radiniais.

Šioje 	vie toje 	turėtų	būti	vaizdo	siuže tas,	tačiau	jūsų	įrenginys	ar	programinė	įranga	nepalaiko	vaizdo	siuže tų	pe ržiūros.

Tyrimas

Reikšmingiausios	odinių	archeologinių	radinių	radimo	vietos	yra	didžiuosiuose	senuosiuose	Lietuvos
miestuose.	Tarp	pastarąjį	dešimtmetį	konservuotų	archeologinių	radinių	kompleksų	galima	pažymėti
rastuosius	Lietuvos	didžiųjų	kunigaikščių	rezidencijos	teritorijoje	(Kalėjienė,	2011a.,	p.	14–15;
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Kalėjienė,	2011b,	p.	16–17),	taip	pat	L.	Stuokos-Gucevičiaus	g.	(Šiaulinskas,	2012,	p.	517;	Puškorius,
2015,	p.	549–557),	Lietuvos	Respublikos	Prezidentūros	teritorijoje	Vilniuje	(Luchtanienė,	1996,	p.	256;
Žukovskis,	2008,	p.	442),	taip	pat	Santakos	g.14	Kaune	(Žalnierius,	Balčiūnas,	2007,	p.	312).
Vizualinius	archeologinių	odinių	radinių	tyrimus	saugiausia	atlikti	juos	konservavus.	Taigi	šie	ir	dar	keli
kiti	per	pastarąjį	dešimtmetį	konservuoti	odinių	radinių	kompleksai	sudaro	geras	tokios	medžiagos
tolimesnių	mokslinių	tyrimų	galimybes.

Didžiuma	archeologinių	odinių	radinių	Lietuvoje	yra	avalynės	liekanos,	bet	aptinkama	ir	kitokių
gaminių:	įvairios	paskirties	diržų,	pirštinių,	peilių	makščių,	diržo	krepšių,	kapšelių	ir	t.	t.	Tarp	jų	labai
retai	–	žaislų,	odinių	kamuoliukų	detalių.

Lietuvoje	beveik	visi	žinomi	odiniai	kamuoliukai	ir	jų	liekanos	aptiktos	Lietuvos	didžiųjų	kunigaikščių
rezidencijos	teritorijoje.	Tai	nulėmė	ir	didelės	apimties	archeologiniai	kasinėjimai	šioje	vietoje,	ir
palanki	archeologinė	aplinka	gausiai	surandamai	organikai	išlikti.	2008	m.	buvo	žinomi	28	kamuoliai	ar
jų	dalys	(Blaževičius,	2011,	p.	77).	Kamuoliukų	skersmuo	įvairuoja.	Mažiausiojo	skersmuo	yra	4,1–4,3
cm,	o	didžiausiojo	–	10–10,3	cm	(remiantis	išlikusiomis	skritulio	formos	detalėmis)	(Blaževičius,	2011,
p.	77).	Iki	šiol	Lietuvoje	identifikuoti	tik	dviejų	panašių	konstrukcijų	kamuoliukai.	Jie	susiūti	iš	trijų
detalių	–	dviejų	skritulio	ir	vienos	stačiakampio	formos.

Šiuo	metu	yra	žinomos	kamuoliukų	detalės	iš	dar	dviejų	naujų	radimviečių	Lietuvoje.	Viena	77	mm
skersmens	skritulio	formos	kamuoliuko	detalė	aptikta	Lietuvos	Respublikos	Prezidentūros	komplekso
teritorijos	archeologinių	tyrimų	metu	(Žukovskis,	2008,	p.	443–444,	pav.	2)	(inv.	Nr.	O2683,	1	pav.).
Sprendžiant	pagal	išlikusią	siūlės	žymę,	ji	su	kita	detale	buvo	susiūta	sudurtine	apmėtymo	siūle.	Galima
teigti,	kad	ši	detalė	yra	nuo	tokios	pačios	konstrukcijos	kamuoliuko	kaip	ir	dauguma	surastų	Lietuvoje.
Antroji	kamuoliuko	detalė,	taip	pat	skritulio	formos,	rasta	2014	m.	L.	Stuokos-Gucevičiaus	g.	7	(inv.
Nr.	O378,	2	pav.).	Ji	yra	46	mm	skersmens,	pagaminta	iš	2,1	mm	storio	stambiųjų	raguočių	odos,
tačiau	prie	kitos	detalės	buvo	prisiūta	standžiąja	siūle	(Puškorius,	2015,	p.	555,	pav.	12).



1	pav.	Kamuoliuko	detalė	iš	Lietuvos	Respublikos
Prezidentūros	komplekso	teritorijos.	Autoriaus	nuotr.

Lietuvoje	surasti	kamuoliukai	datuojami	nuo	XIV	iki	XVI	a.	(Blaževičius,	2011,	p.	77)	Apskritai	odiniai
kamuoliukai	archeologinėje	medžiagoje	surandami	jau	nuo	maždaug	X	a.	Jų	ypač	gausu	Rytų	Europos
senuosiuose	miestuose	(Изюмова,	1959,	p.	216;	Оятева,	1962,	p.	94;	Mould,	Carlisle,	Carlisle,	2003,	p.
3406;	Курбатов,	2004,	p.	57).

2	pav.	Kamuoliuko	detalė	iš	L.	Stuokos-Gucevičiaus	g.
7.	Autoriaus	nuotr.

Remiantis	Lietuvoje	geriausiai	išlikusiais	šios	rūšies	restauruotais	radiniais	(tokie	yra	2	skirtingo



skersmens	kamuoliukai,	aptikti	archeologinių	kasinėjimų	metu	Lietuvos	didžiųjų	kunigaikščių
rezidencijos	teritorijoje),	galima	išskirti	2	konstrukcinius	variantus.	Abiem	kamuoliukams	bendra	tai,
kad	jie	pagaminti	iš	dviejų	skritulio	formos	ir	stačiakampės	jungties	detalių.	Abu	kamuoliukai	nėra
visiškai	apvalūs.	Vieno	jų	skersmuo	yra	65–70	mm,	o	antrojo	–	90–95	mm.

3	pav.	Mažesnysis	restauruotas	kamuoliukas	iš
Lietuvos	didžiųjų	kunigaikščių	rezidencijos	teritorijos.
V.	Abramausko	nuotr.

Pirmasis	kamuoliukas	(3	pav.)	pasiūtas	iš	1,3	mm	storio	ožkos	odos[1].	Detalės	susiūtos	standžiąja
apmėtymo	siūle.	Jungties	trumpieji	kraštai	prie	iškimšimo	angos	susiūti	sudurtine	apmėtymo	siūle.
Viena	skritulio	formos	detalė	turi	susiūtą	įpjovą,	kurios	gylis	siekia	beveik	trečdalį	detalės	skersmens
(Blaževičius,	2011,	p.	78,	pav.	79).	Tai	nėra	būdingas	požymis,	turint	omeny	kitas	analogiškas	tokios
konstrukcijos	kamuolių	detales.	Kyla	klausimas,	ar	tikrai	toks	buvo	pirminis	sumanymas.	Neatmestina,
kad	tokiai	konstrukcijai	atsirasti	įtakos	turėjo	detalei	naudota	prasčiausios	kokybės	tampri	oda.	Susiuvant
kamuolio	detales	dėl	odos	tamprumo	nepavyko	tiksliai	apskaičiuoti	ir	suderinti	dviejų	skirtingos	formos
detalių	kraštinių	ilgių,	tad	susidariusi	kilpa	buvo	tiesiog	nupjauta,	o	šoninėje	skritulio	formos	detalėje
atsiradęs	plyšys	susiūtas,	stengiantis	dirbiniui	suteikti	maždaug	apvalią	formą.	Akivaizdu,	kad	tokiam
kamuoliukui	riedant	lygiu	paviršiumi	judėjimo	trajektorija	tampa	nenuspėjama.	Tačiau	metant	į	taikinį,
atmušant	ar	spiriant	kamuoliuką	kontroliuoti	lengviau.



4	pav.	Didesnysis	restauruotas	kamuoliukas	iš	Lietuvos	didžiųjų	kunigaikščių	rezidencijos	teritorijos.	V.	Abramausko	nuotr.

Antrasis,	didesnysis,	kamuoliukas	yra	kiek	kitokios	konstrukcijos	(4	pav.).	Reikia	atkreipti	dėmesį,	kad
dauguma	detalių	išliko	tik	todėl,	kad	kamuoliuko	naudojimo	metu	iširus	siūlei	ar	dėl	kitos	priežasties	jis
buvo	sutaisytas	probleminę	vietą	sukabinant	siaura	odos	juostele.	Aišku,	tokio	kamuoliuko	riedėjimo
savybės	nukentėjo.	Tačiau	dėl	to	išliko	viena	iš	dviejų	skritulio	detalių,	tarpinė	ir	dvi	stačiakampės
jungties	detalės.	Taigi	galima	nesunkiai	nustatyti	neišlikusios	kamuolio	dalies	konstrukciją.	Restauruotos
kamuoliuko	liekanos	leidžia	teigti,	kad	jis,	kaip	ir	pirmasis	kamuoliukas,	nebuvo	taisyklingos	skritulio
formos,	bet	gana	apvalus.	Kamuoliukui	panaudota	neįprastai	stora	2,3–2,5	mm	storio	stambiųjų
raguočių	oda.	Ji	galėjo	būti	gana	minkšta	ir	tampri.	Iškimšus	kamuolį,	oda	galėjo	išsitempti	ir	suteikti
kamuoliui	rutuliui	artimą	formą.	Reikia	atkreipti	dėmesį	į	esminius	du	šių	kamuolių	skirtumus.
Pirmiausia,	stačiakampės	jungties	detalės	tarpusavyje	buvo	susiūtos	iš	dviejų	fragmentų.	Tokia
konstrukcija	greičiausiai	buvo	sukurta	taupant	brangią	žaliavą.	Be	to,	detalės	tarpusavyje	sujungtos
standžiąja	išorine	siūle	ir	tokių	siūlių	buvo	net	dvi	(stačiakampių	fragmentų	sujungime	ir	iškimšimo
angoje).	Remiantis	tuo,	galima	teigti,	kad	kamuolys	nepasižymėjo	tikslumu	riedėdamas	lygiu
paviršiumi,	o	jeigu	panaudota	stora	oda	nebuvo	pakankamai	tampri,	nutolusios	nuo	taisyklingo	rutulio
formos	kamuolys,	stipriau	paristas,	lėkdavo	pasišokinėdamas.	Antra,	susiuvant	šonines	skritulio	formos



detales	su	jungtimi,	į	tarpą	tarp	siūlių	įsiūta	siaura	odos	juostelė	–	tarpinė.	Jos	paskirtis	buvo	sustandinti
siūlę	ir	kiek	galima	sumažinti	galimas	kamuolio	deformacijas.	Palyginti	su	mažesniuoju	kamuoliuku,	šis
kamuolys	dėl	standžios	siūlės	geriau	išlaikydavo	pageidautiną	formą.

Lietuvoje	neaptikta	kamuoliukų	su	išlikusiais	kamšalais.	Aplinkiniuose	kraštuose	tokių	radinių	taip	pat
tėra	vienetai.	Remiantis	publikuota	informacija,	kamuoliukai	būdavo	iškemšami	samanomis,	odos
atraižėlėmis	(Mould,	Carlisle,	Carlisle,	2003,	p.	3406)	ir	vilna	(Изюмова,	1959,	p.	216).	Šie	skirtingi
kamšalai	suteikdavo	dirbiniams	skirtingų	savybių.	Nei	iš	publikuotos	medžiagos,	nei	iš	originalių	radinių
neaišku,	kokiais	siūlais	buvo	susiuvamos	kamuoliukų	detalės.

Mokslinėje	literatūroje	yra	duomenų,	kad	viduramžiais	Europoje	lino	ir	kanapės	pluoštų	siūlai	buvo
naudojami	odinių	dirbinių	detalėms	sujungti,	pirmiausia	gaminant	avalynę	(Wiklak,	1960,	p.	19).	Tiriant
avalynės	radinius	iš	Lietuvos,	aptikta	daug	liepos	karnos	siūlų	(Puškorius,	2005,	p.	97).	
Sprendžiant	vien	iš	archeologinės	medžiagos,	kamuoliukai-žaislai	buvo	populiarūs	kelis	šimtmečius,
tačiau	dabar	galime	tik	spėlioti,	kokie	žaidimai	buvo	žaidžiami	ir	kokios	buvo	jų	taisyklės.

Pirmasis	bandymas	įvertinti	odinių	kamuoliukų	fizines	savybes	buvo	atliktas	2010	m.	bendradarbiaujant
su	archeologu	Povilu	Blaževičiumi.	Tada	buvo	pagamintos	Lietuvos	didžiųjų	kunigaikščių	rezidencijos
teritorijoje	Vilniuje	surastų	dviejų	skirtingų	dydžių	ir	konstrukcijos	odinių	kamuoliukų	rekonstrukcijos.
Jos	pagamintos	remiantis	aukščiau	aptartų	geriausiai	išlikusių	kamuoliukų	tyrimų	duomenimis.
Archeologas	P.	Blaževičius	siekė	įvertinti	skirtingais	kamšalais	iškimštų	kamuoliukų	savybes	ir
apsvarstyti	teorines	galimybes	jais	žaisti.	Siuvant	kamuoliukus	buvo	panaudoti	viduramžiais	galimi
kamšalai	laikantis	jų	pigumo	principo.	Kamuoliukų	konstrukcijoms	naudodamas	skirtingą	kamšalą,	P.
Blaževičius	palygino	dirbinių	standumą,	šoklumą	ir	svorį,	įvertino	jų	panaudojimo	skirtinguose
žaidimuose	galimybes.	Naudoti	tokie	kamšalai:	1.	vilnos,	2.	samanų,	3.	šieno,	4.	smulkių	odos	atraižų,	5.
lininio	audinio	atraižų	ir	5.	smulkaus	žvyro.	Rekonstrukcijoms	naudota	skirtingų	spalvų	oda,	kad	ateityje
juos	būtų	galima	atskirti	ir	panaudoti	edukacijai.	Gaminant	mažąjį	kamuoliuką	išlaikyta	ir	jo	cilindro
konstrukcijos	forma.	Didžiojo	kamuoliuko	konstrukcija	ir	detalių	dydžiai	atitiko	originalą.	Nustatyta,
kad	vilna	iškimštas	mažesnysis	kamuoliukas	svėrė	113,	o	didesnysis	–	210	gramų.	Jie	buvo	standūs,
santykinai	šoklūs.	Samanomis	kimšti	kamuoliai	svėrė	atitinkamai	39	(neteisingai	nurodytas	svoris,	turi
būti	69)	ir	130	gramų.	Palyginti	su	iškimštais	vilna,	jie	taip	pat	buvo	minkšti,	bet	ne	tokie	stangrūs,
lengviau	deformuojami.	Prikimšti	lininės	medžiagos	atraižų	kamuoliukai	buvo	menkai	elastingi,
nešoklūs,	kieti,	svėrė	atitinkamai	150	ir	224	gramus.	Šienu	iškimštus	kamuoliukus	buvo	sunkiau
formuoti	ir	suteikti	taisyklingą	formą.	Prikimšti	jie	buvo	gana	nestandūs,	nešoklūs,	bet	lengvi.	Jie	svėrė
atitinkamai	82	ir	144	gramus.	Smulkiomis	odos	atraižėlėmis	iškimšti	kamuoliai	puikiai	išlaikė	apvalią
formą,	buvo	standūs,	nors	ir	nešoklūs;	mažesnysis	kamuoliukas	svėrė	126,	didesnysis	–	250	gramų.
Užpildžius	mažesnįjį	kamuoliuką	smulkiu	žvyru,	iš	karto	tapo	aišku,	kad	toks	kietas	ir	beveik	pusę
kilogramo	(445	g)	sveriantis	kamuolys	netiktų	jokiems	žaidimams.	Todėl	minties	iškimšti	žvyru
didesnįjį	kamuoliuką	nuspręsta	atsisakyti.



Įvertinęs	kamuoliukų	gamybos	ir	bandymų	metu	surinktus	duomenis,	P.	Blaževičius	padarė	šias	išvadas:

Samanos	ir	šienas	nėra	tinkamas	kamšalas,	nes	kamuoliai	itin	lengvi,	intensyvaus	naudojimo	metu
subliūkšdavo	bei	prarasdavo	pirminę	formą.
Smulkus	žvyras	–	netinkamas	užpildas,	nes	kamuoliai	buvo	per	daug	sunkūs,	oda	greitai	plyšo,	o
jais	žaidžiant	kildavo	pavojus	susižeisti.
Odos	ir	lino	atraižėlių	prikimšti	kamuoliai	bandymų	metu	puikiai	išlaikė	formą	ir	buvo	patogūs
naudoti,	t.	y.	ne	per	sunkūs.
Standžiausi,	šokliausi	ir	minkščiausi	pasirodė	kamuoliai	su	vilnos	užpildu.

Apibendrindamas	autorius	teigė,	kad	mėtymui	ir	spardymui	tinkamiausi	kamuoliai	yra	prikimšti	vilnos.
Tam	taip	pat	tiktų	ne	tokie	šoklūs	odos	bei	lino	prikimšti	kamuoliukai	(Blaževičius,	2011,	p.	80–81).

Pasiruošimas	eksperimentui

Remiantis	turima	moksline	informacija	apie	šiuos	dirbinius,	daugiausia	tyrimų	duomenų	sukaupta	apie
du	odinius	XIV	a.	pab.–XV	a.	kamuoliukus	iš	Lietuvos	didžiųjų	kunigaikščių	rezidencijos	teritorijos.
Šiedu	archeologiniai	radiniai	iš	esmės	yra	panašūs	naudojamų	detalių	atžvilgiu,	bet	yra	skirtingos
konstrukcijos.	Eksperimento	pagrindu	pasirinktas	mažesnysis	kamuoliukas.	Numatyta	pagaminti
odinius	kamuoliukus	naudojant,	kaip	ir	originalui,	1,3	mm	storio	augalinio	išdirbimo	ožkos	odą,	taip	pat
stengiantis	išlaikyti	originalo	konstrukciją,	kad	būtų	išgauta	rutuliui	artima	forma.	Buvo	siekiama
palyginti	ir	įvertinti	jų	vizualines	savybes,	formos,	svorio	ir	stangrumo	charakteristikas.	Remiantis
eksperimento	metu	sukauptais	duomenimis,	stengtasi	išsiaiškinti,	kaip	šie	žaislai	galėjo	būti	naudojami.

Hipotezės

Daroma	prielaida,	kad	gaminant	šį	kamuoliuką	ir	tokios	konstrukcijos	kitus	kamuoliukus	buvo
siekiama	išgauti	artimą	rutuliui	formą.
Atsižvelgiant	į	prastos	kokybės	odos	panaudojimą	originaliam	kamuoliukui	pasiūti,	daroma
prielaida,	kad	jam	iškimšti	taip	pat	turėjo	būti	naudojamos	lengvai	gaunamos,	minimalių	laiko
investicijų	reikalaujančios	ir	nieko	nekainuojančios	medžiagos.	Tarp	jų	taip	pat	gali	būti	niekur
kitur	daugiau	nebepanaudojamos	medžiagos,	iš	kurių	būtų	galima	gauti	kokios	nors	realiai
apčiuopiamos	naudos.	Remiantis	jau	anksčiau	minėta	informacija	apie	archeologinių	tyrimų	metu
surastus	kamuoliukus	su	išlikusiais	originaliais	kamšalais	(odos	atraižos,	samanos,	vilna),	papildomai
numatoma	panaudoti	dar	vieną	kamšalą	–	siauras	medienos	drožles.	Medienos	drožlių	gausiai
aptinkama	kasinėjant	Vilniaus	XIV–XVI	a.	archeologinius	sluoksnius.
Iš	anksto	atmetama	galimybė	kaip	kamšalą	naudoti	bet	kokius	grūdus	ar	kruopas.	Viduramžiais	tai
buvo	vertinami	ir	brangūs	maisto	produktai.	Kamuoliuko	konstrukcija	neleidžia	jo	užpildyti	dar



vienu	teoriškai	galimu	kamšalu	–	žeme,	smėliu	ar	smulkiais	akmenėliais.	Smulkus	smėlis	žaidžiant
nuolat	byrėtų	per	siūles.	Kaip	parodė	2010	m.	atlikto	eksperimento	rezultatai,	smulkiu	žvyru
iškimštas	mažesnysis	kamuoliukas	buvo	per	sunkus.	Akivaizdu,	kad	su	tiek	sveriančiu	kamuoliuku
būtų	pavojinga	žaisti,	galima	susižeisti	mėtant,	jau	nekalbant	apie	jo	spardymą	ar	atmušimą.
Žaidžiant	tokio	svorio	kamuoliuko	konstrukcija	neatlaikytų	didelių	krūvių,	suplyštų,	be	to,	būtų
sunku	numatyti	pasekmes.
Remiantis	negausiais	archeologinių	tyrimų	duomenimis,	galima	teigti,	kad	kamuoliukai	buvo
iškemšami	skirtingomis	medžiagomis,	taigi	jų	savybės,	kaip	ir	panaudojimas,	turėjo	skirtis.
Daroma	prielaida,	kad	kamuolių	kamšalai	turėjo	būti	parenkami	tikslingai,	priklausomai	nuo
numatomos	jų	paskirties.

Eksperimentas

Pagaminti	kamuoliuko	detalių	šablonai,	su	kuriais	būtų	galima	išpjauti	vienodo	dydžio	detales	ir
dirbinius.	Apskaičiuoti	detalių	dydžiai	ir	kraštinių	ilgiai	taip,	kad	būtų	galima	išgauti	kiek	galima
artimesnę	rutuliui	kamuoliuko	formą.	Skritulio	formos	detalės	skersmuo	buvo	73	mm,	stačiakampė
detalė	–	220	mm	ilgio	ir	45	mm	pločio.	Eksperimentui	naudota	augalinio	išdirbimo	1,3	mm	storio
ožkos	oda.	Kadangi	numatyta	vienodo	dydžio	kamuoliukus	iškimšti	skirtingomis	medžiagomis,
nuspręsta	juos	padaryti	vizualiai	nevienodus,	kad	būtų	lengviau	identifikuoti	fiksuojant	vaizdinę
informaciją.	Eksperimentui	naudota	ožkos	oda	buvo	natūralios	spalvos.	Priimtas	sprendimas	atskiras
detales	nudažyti	(5	pav.).	Kaip	dažymo	įrankis	panaudotas	susuktas	vilnos	gniutulėlis.	Kaip	dažymo
priemonė	naudotas	„Linosepas“[2].	Tai	rudos	spalvos	dažai,	kurių	sudėtis	yra	linų	sėmenų	aliejus	ir
natūralūs	žemės	pigmentai.	Samanomis	iškimšto	kamuoliuko	visos	odos	detalės	buvo	natūralios	spalvos,
nedažytos.	Nevalyta	avies	vilna	iškimšto	kamuoliuko	visos	detalės	nudažytos	rudai.	Medienos	drožlėmis
iškimšto	kamuoliuko	tarpinė	keturkampė	detalė,	o	odos	atraižėlėmis	iškimšto	apskritimo	formos
detalės	buvo	rudos	(6	pav.)	Detalėms	susiūti	pasirinktas	bičių	vašku	įtrintas	lininis	siūlas.	Kamuoliukų
detalės	susiūtos	gerąja	puse	į	vidų,	o	paskui	išverstos	(7	pav.)	Susiūtos	neiškimšto	kamuoliuko	detalės
svėrė	15	gramų.	Kamuoliukai	buvo	kemšami	tol,	kol	juos	standžiau	iškimšti	rankomis	be	papildomų
presavimo	priemonių	tapo	per	sunku	(8	pav.).	Paskui	iškimšimo	angos	užsiūtos	tuo	pačiu	siūlu	sudurtine
apmėtymo	siūle.	Pagaminus	dirbinius,	jie	buvo	formuojami	nestipriai	suspaudžiant	iš	visų	pusių,	siekiant
suteikti	simetrišką	ir	artimą	rutuliui	formą,	taip	pat	kiek	galima	tolygiau	paskirstyti	kamšalo	spaudimą	į
išorę	(9	pav.).



5	pav.	Kamuoliukų	detalių	dažymas.	Autoriaus	nuotr.

6	pav.	Nudažytos	skirtingų	kamuoliukų	detalės	kamuoliukams,	su
kamšalais:	1.	samanos,	2.	odos	atraižėlės,	3.	medienos	drožlės,	4.
vilna.	Autoriaus	nuotr.



7	pav.	Susiūtos	kamuoliuko	detalės	prieš	išverčiant.
Autoriaus	nuotr.

8	pav.	Iškimšti	kamuoliukai	su	užpildu:	1.	samanos,	2.	medienos	drožlės,	3.	vilna,	4.	odos	atraižėlės.	Autoriaus	nuotr.

Ką	tik	pasiūti	kamuoliukai	buvo	standūs.	Įvertinta	dirbinių	išvaizda.	Visi	kamuoliukai,	išskyrus	iškimštąjį
vilna,	turėjo	netolygiai	suformuotas	siūles.	Jų	išlyginti	buvo	neįmanoma	dėl	kamšalui	naudotų
medžiagų	fizinių	savybių.	Kamuoliukų	paviršius	taip	pat	nebuvo	lygus,	daugelyje	vietų	matėsi	ir	jautėsi
kamšalo	kietesnių	fragmentų	įsispaudimai	iš	vidaus.	Tolygiausiai,	kaip	ir	tikėtasi,	pavyko	iškimšti	vilna.



9	pav.	Kamuoliukų	vaizdas	prieš	gniuždymą.	Kamuoliukai	iškimšti	1.	samanomis,
2.	medienos	drožlėmis,	3.	vilna,	4.	odos	atraižėlėmis.	Autoriaus	nuotr.

10	pav.	Kamuoliukų	vaizdas	po	gniuždymo.	Kamuoliukai	iškimšti	1.	samanomis,	2.
medienos	drožlėmis,	3.	vilna,	4.	odos	atraižėlėmis.	Autoriaus	nuotr.

Kamuoliukai	buvo	pasverti	elektroninėmis	buitinėmis	svarstyklėmis.	Išmatuotos	jų	proporcijos.
Apskaičiuotas	atstumas	tarp	skritulio	formos	detalių	(X)	ir	keturkampės	detalės	priešingų	tolimiausių
taškų	(Y).	Suskaičiuotas	atstumų	skirtumas	procentais.	Išmatuotas	jų	šoklumas	į	viršų	nuo	kieto



paviršiaus	metant	iš	1	m	aukščio,	užfiksuotas	geriausias	rezultatas	iš	10	atliktų	bandymų.	Pirmoje
lentelėje	pateikti	rezultatai.

1	lentelė.	Kamuoliukų	parametrai	prieš	gniuždymą

Kamuoliuko	kamšalas Svorisg)
Atstumai	(cm):
X	×	Y

Skirtumas	
(%)

Šoklumas	į	aukštį
metant	iš	1	m	aukščio
(cm)

Samanos 51 69	×	75 8 27

Medienos	drožlės 53 66	×	75 12 20

Vilna 100 72	×	75 4 12

Odos	atraižėlės 102 66	×	75 12 20

Vertinant	šiuos	rezultatus	galima	teigti,	kad	lengviausi	yra	samanomis	ir	medienos	drožlėmis	iškimšti
kamuoliukai,	svėrę	atitinkamai	51	ir	53	gramus.	Jie	pasirodė	esą	beveik	dvigubai	lengvesni	už
kamuoliukus	su	vilna	ir	odos	atraižėlėmis,	kurie	svėrė	atitinkamai	100	ir	102	gramus.	Nustatyta,	kad
tolygiausiai	iškimšti	ir	suteikti	estetiškai	patrauklią	bei	artimiausią	rutuliui	formą	galima	kamšalui
naudojant	vilną.	Jo	ašių	ilgių	skirtumas	skirtingomis	kryptimis	tebuvo	vos	4	%.	Samanų	kamšalas	leido
pasiekti	šiek	tiek	artimesnę	rutuliui	formą	nei	likusių	kamuolių	(8	%).	Mažiausiai	apvalūs	kamuoliukai
buvo	gauti	su	medienos	drožlių	ir	odos	atraižėlių	kamšalais.	Jų	ašių	ilgių	skirtumas	buvo	net	12	%.
Tačiau	atliekant	šoklumo	testą	aukščiausiai	iššoko	samanomis	kimštas	kamuoliukas	–	27	cm.	Vienodą
20	cm	aukštį	pasiekė	medienos	drožlėmis	ir	odos	atraižėlėmis	iškimšti	kamuoliukai.	Prasčiausiomis
šoklumo	charakteristikomis	pasižymėjo	vilna	kimštas	kamuoliukas.	Po	dešimties	bandymų	geriausias
pasiektas	kamuoliuko	rezultatas	buvo	vos	12	cm.	
Toliau	buvo	atliktas	kamuoliukų	gniuždymo	testas.	Jo	metu	kamuoliukai	5	minutes	buvo	sukami	ant
kieto	paviršiaus	gniuždant	juos,	stipriai	slegiant	iš	viršaus	rankomis.	Tuo	buvo	siekiama	imituoti
patiriamą	krūvį	žaidimų	metu	–	pasikartojančių	smūgių	į	kietą	paviršių	rezultatą.	Paskui	antrą	kartą
buvo	atlikti	proporcijų	ir	šoklumo	matavimai,	kurie	pateikiami	antroje	lentelėje.

2	lentelė.	Kamuoliukų	parametrai	po	gniuždymo

Kamuoliuko	kamšalas Atstumai	(cm):X	×	Y
Skirtumas	
(%)

Šoklumas	į	aukštį
metant	iš	1	m	aukščio
(cm)

Samanos 65	×	75 13,33 30

Medienos	drožlės 66	×	70 5,71 16

Vilna 74	×	76 2,63 23

Odos	atraižėlės 68	×	72 5,56 18

Po	gniuždymo	visi	kamuoliukai	tapo	gerokai	minkštesni	nei	buvo	prieš	tai.	Jie	pasikeitė	ir	vizualiai.
Odos	atraižėlėmis	ir	samanomis	iškimštų	kamuoliukų	detalių	siūlės	tapo	lygesnės,	daug	artimesnės
nepriekaištingai	susiformavusioms	vilna	kimšto	kamuoliuko	siūlėms.	Šių	kamuoliukų	paviršiuje	gerokai
sumažėjo	vidaus	kamšalo	nulemtų	deformacijų	į	išorę,	bet	paviršiai	vis	tiek	nepasidarė	visiškai	glotnūs.



Medienos	drožlėmis	kimšto	kamuoliuko	siūlės	tapo	šiek	tiek	lygesnės,	bet	visame	paviršiuje	išliko
akivaizdžiai	matomos	kamšalo	spaudžiamos	vietos	(10	pav.).	Pakito	kamuoliukų	proporcijos	(3	lent.).
Artimiausią	rutuliui	formą	įgavo	vilna	kimštas	kamuoliukas.	Skersinės	ir	išilginės	ašių	ilgių	skirtumas
sumažėjo	beveik	1,5	%	(nuo	4	iki	2,6	%).	Beveik	vienodai	pagerėjo	odos	atraižėlėmis	ir	medienos
drožlėmis	kimštų	kamuoliukų	proporcijos,	atitinkamai	nuo	12	iki	5,6	%	ir	nuo	12	iki	5,7	%.	Nors
nepavyko	pasiekti	rutuliui	labiau	artimos	formos,	bet	dirbiniai	tapo	gana	apvalūs,	su	neblogomis
riedėjimo	charakteristikomis.	Samanomis	kimšto	kamuoliuko	forma	dar	labiau	atitolo	nuo	rutulio.	Jo
santykis	pablogėjo	nuo	8	iki	13,3	%.	Taigi	net	nestipriai	paristas	kamuoliukas	buvo	linkęs	šokinėti,	jo
riedėjimo	trajektorija	labai	priklausė	nuo	to,	kurios	sienelės	(apskritimo	formos	ar	stačiakampė)	liečiasi
su	žeme.	Reikia	atkreipti	dėmesį,	kad	po	gniuždymo	pakito	kamuoliukų	dydžiai.	Labiausiai	susitraukė
medienos	drožlėmis	iškimštas	kamuoliukas.	Jo	Y	matmuo	nuo	75	mm	sumažėjo	net	5	mm.	Šiek	tiek
susitraukė	ir	odos	atraižėlėmis	kimšto	kamuoliuko	Y	matmuo	–	nuo	75	iki	72	mm.	Medienos	drožlių	ir
odos	atraižėlių	prikimšti	kamuoliukai	taip	pat	šiek	tiek	susitraukė.	Vienintelis	vilna	kimštas
kamuoliukas,	gniuždymo	metu	suminkštėjus	siūlėms,	padidėjo	1	mm.

3	lentelė.	Kamuoliukų	proporcijų	pokyčiai	procentais	prieš	gniuždymą	ir	po	jo

Vertinant	šoklumą,	geriausios	charakteristikos	buvo	samanomis	kimšto	kamuoliuko	(4	lent.).	Jo
geriausias	rezultatas	pakilo	net	3	cm	(nuo	27	iki	33	cm).	Vilna	iškimšto	kamuoliuko	šoklumo	savybės
pagerėjo	beveik	dvigubai	–	nuo	12	cm	iki	23	cm.	Medienos	drožlėmis	ir	odos	atraižėlėmis	iškimšti
kamuoliukai	tapo	mažiau	šoklūs.	Jų	rezultatas	nuo	prieš	tai	vienodai	pasiektos	20	cm	aukščio	ribos
smuko	atitinkamai	4	ir	2	cm.

4	lentelė.	Kamuoliukų	šoklumo	pokyčiai	(cm)	prieš	gniuždymą	ir	po	jo



Apibendrinimas

Atlikus	eksperimentą	ir	sukaupus	informaciją	apie	skirtingais	kamšalais	kimštų	kamuoliukų	fizines
charakteristikas,	pasidarė	aišku,	kad	jų	savybės	labai	skiriasi.	Samanomis	ir	medienos	drožlėmis	kimšti
kamuoliukai	buvo	dvigubai	lengvesni	nei	odos	atraižėlėmis	ir	vilna	kimštieji.	Iš	pradžių	visi	kamuoliukai
buvo	standūs,	kieti,	o	odos	atraižėlėmis	ir	medienos	drožlėmis	iškimštieji	estetiškai	buvo	mažiau
patrauklūs.	Tačiau	po	gniuždymo	pagerėjo	trijų	iš	keturių	kamuoliukų	išvaizda,	ypač	kimštų	samanomis
ir	odos	atraižėlėmis.	Estetiškai	prasčiausiai	atrodė	medienos	drožlėmis	kimštas	žaislas.	Reikšmingi
pokyčiai	pastebėti	vertinant	šoklumą.	Prasčiausiai	pirmajame	etape	pasirodęs	vilna	kimštas	kamuoliukas
po	gniuždymo	šį	rodiklį	pagerino	dvigubai.	Taip	pat	šiek	tiek	pagerėjo	ir	paties	lengviausio	–
samanomis	kimšto	–	kamuoliuko	šoklumas,	kuris	ir	taip	buvo	geriausias	tarp	visų.	Tai	būtų	galima
paaiškinti	tuo,	kad	sausos	samanos	ir	vilna	pasižymi	geromis	stangrumo	savybėmis.	Atsitrenkusios	į
kliūtį,	šios	medžiagos,	būdamos	suspaustos,	mažiau	pasiduoda	liekamajai	deformacijai.	Samanomis
kimšto	kamuoliuko	šoklumui	daug	reikšmės	turi	geras	svorio	ir	stangrumo	savybių	balansas,	leidžiantis
išlaikyti	pranašumą	prieš	artimiausią	konkurentą	–	vilna	iškimštą	kamuoliuką.	Odos	atraižėlėmis	kimšto
kamuoliuko	šoklumo	savybės	šiek	tiek	suprastėjo.	Šiuo	aspektu	dar	blogesnis	pasirodė	esąs	medienos
drožlių	kamšalas.	Tokį	pokytį	lėmė	dar	labiau	sulūžinėjęs	kamšalas	ir	prasta	pasidavimo	liekamajai
deformacijai	charakteristika.	Kiek	galima	artimesnė	rutuliui	forma	yra	labai	svarbus	kamuoliuko
bruožas.	Šiuo	atžvilgiu	atsiskleidė	vilnos	kamšalo	pranašumas.	Po	gniuždymo	tolygiau	pasiskirsčius
įtampoms	viduje,	gerokai	pagerėjo	odos	atraižėlėmis	ir	medienos	drožlėmis	kimštų	kamuoliukų
proporcijos.	Samanų	kamšalas	pasirodė	esąs	per	silpnas	tokios	konstrukcijos	kamuoliukams.	Jo
vienintelio	proporcijų	pokytis	buvo	neigiamas.	Kamuoliukų	dimensinius	pokyčius	galima	paaiškinti	tuo,
kad	po	fizinių	krūvių	mažai	lankstūs	kamšalai	(samanos	ir	medienos	drožlės)	sulūžinėjo,	sutrupėjo	į
smulkesnius	fragmentus.	Jiems	sutrupėjus,	kamuoliukai	pasidarė	minkštesni,	o	stūmimo	iš	vidaus	jėga
susilpnėjo.



Vertinant	kamuoliukus	kaip	žaislus,	eksperimento	metu	išskirti	penki	parametrai,	kurie	traktuotini	kaip
kamuoliukams	reikšmingos	charakteristikos	(artima	rutuliui	forma,	dimensiniai	pokyčiai,	stangrumas,
minkštumas,	paviršiaus	deformacijos).	Eksperimentas	atskleidė,	kad	nuo	žaislo	iškimšimui	panaudoto
kamšalo	rūšies	priklausė,	kokiomis	savybėmis	pasižymėjo	kamuoliukas,	o	šios	kito,	priklausomai	nuo
žaidimo	trukmės	ir	intensyvumo.	Po	gniuždymo	nustatytos	kamuoliukų	savybės	apibendrintos	penktoje
lentelėje.

5	lentelė.	Kamuoliukų	savybės	po	gniuždymo

Kamuoliuko	kamšalas
Savybės

forma dimensiniai
pokyčiai stangrumas minkštumas paviršiausdeformacijos

Samanos plokštėja traukiasi didėja didėja išnyksta

Medienos	drožlės apvalėja traukiasi mažėja didėja išlieka

Vilna apvalėja didėja didėja didėja išnyksta

Odos	atraižėlės apvalėja traukiasi mažėja didėja sumažėja

Išvados

Ištyrus	mikroskopu	originalų	kamuoliuką	sudarančių	detalių	odą	ir	įvertinus	jos	kokybę,	galima	teigti,
kad	archeologinių	tyrimų	metu	surastas	kamuoliukas	–	ne	aukštesniojo,	o	žemesniojo	socialinio
sluoksnio	žmonių	(veikiausiai	vaikų)	žaislas.	Jis	pasiūtas	taupant	medžiagą,	nes	panaudota	prastos
kokybės	oda.	Tai	nulėmė	ir	nestandartinę	kamuoliuko	konstrukciją	–	prireikė	papildomos	siūlės	vienai
skritulio	formos	šoninei	detalei	susiūti,	kad	jis	įgytų	artimesnę	rutuliui	formą.	Į	dirbinio	gamybą	buvo
investuota	daugiau	laiko	nei	brangios	ir	kokybiškos	medžiagos.

Nors	trys	iš	keturių	kamuoliukų	po	gniuždymo	tapo	apvalesni,	tačiau	eksperimento	rezultatai	parodė,
kad	artimiausią	rutuliui	formą	galima	išgauti	naudojant	tik	avies	vilną.	Iškimšimui	naudotos	medžiagos,
kurios	nieko	nekainavo	arba	jų	tolimesnio	panaudojimo	galimybė	buvo	labai	ribota	(samanos,	odos
atraižėlės,	medienos	drožlės	ir	nevalyta	avies	vilna),	gerai	tiko	kaip	kamšalai	ir	iš	esmės	atitiko	šios
rūšies	žaislams	keliamus	reikalavimus:	išlaikė	norimą	formą,	stangrumą,	minkštumą,	nors	ne	visi	įgijo
nepriekaištingai	lygų	paviršių.	Naudoti	kamšalai	kamuoliukams	suteikdavo	skirtingas	charakteristikas,
kurios	pasikeisdavo	(pagerėdavo	arba	suprastėdavo)	dirbinių	naudojimo	metu.	Vis	dėlto	prasčiausiomis
savybėmis	žaidimo	metu	laikui	bėgant,	atrodo,	pasižymėtų	medienos	drožlėmis	iškimštas	kamuoliukas.
Galima	numanyti,	kad	kamšalai	galėjo	būti	parenkami,	priklausomai	nuo	numatomos	tolimesnės	daikto
paskirties.	Turėjo	būti	atsižvelgiama	tiek	į	žaidimo	pobūdį,	intensyvumą,	tiek	ir	į	žaislo	savininko	amžių.
Iš	dviejų	lengviausių	kamuoliukų	estetiškai	geriau	atrodo	iškimštas	samanomis.	Šis	žaislas	yra	gana
minkštas	ir	stangrus,	be	to,	labai	lengvas.	Žaidžiant	lauke	esant	vėjui,	tokio	kamuolio	skridimo
trajektorija	būtų	trumpesnė,	o	skrydis	mažiau	tikslus	nei	sunkesnių	kamuoliukų.	Rankoje	geriau
jaučiamas	ir	į	taikinį	taikliau	numetamas	sunkesnis	kamuolys.	Lengvas	kamuoliukas	yra	saugus



kūdikiams	ir	tinkamas	žaisti	ankstyvojoje	vaikystėje.	Taigi	samanomis	kimštus	kamuoliukus	vaikai
galėjo	gauti	anksčiausiai.	Odos	atraižėlėmis	ir	neiškaršta	avies	vilna	iškimštiems	kamuoliukams	bendra
tai,	kad	jie	yra	panašaus	svorio	ir	gana	apskriti,	o	tai	lemia	ir	neblogą	jų	riedėjimo	charakteristiką.	Vis
tik	kamuoliukas	su	avies	kamšalu	yra	minkštesnis	ir	stangresnis	už	iškimštąjį	odos	atraižėlėmis	ir	laikui
bėgant	turi	daugiausia	potencialo	įgyti	kiek	galima	artimesnę	rutuliui	formą.	Norint	išnaudoti	šių
kamuolių	potencialą,	jais	geriau	žaisti	lauke.	Kadangi	odos	atraižėlėmis	iškimšto	kamuoliuko
stangrumas	yra	akivaizdžiai	menkesnis,	jis	labiau	tiktų	žaisti	mažiau	judrius	žaidimus,	pavyzdžiui,	rankos
taiklumui	lavinti.	Tuo	tarpu	su	avies	vilna	iškimšto	kamuoliuko	stangrumas	geriausiai	atsiskleistų
intensyviuose,	daugiau	energijos	ir	veiksmo	reikalaujančiuose	žaidimuose.
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Summary

Medieval	Urban	Toys	–	Leather	Balls

by	Arūnas	Puškorius

The	object	of	publication	–	the	toys	found	during	an	archaeological	excavations	in	Lithuania	–	leather
balls.

The	purpose	of	publication	–	to	explore	the	almost	all	existing	discovery	found	in	the	territory	of	the
residence	of	Grand	Dukes	of	Lithuania	(hereinafter	–	GDL)	in	Vilnius	during	archaeological	research	–
a	leather	ball	from	14th–15th	century,	to	carry	out	and	describe	an	experiment	with	made	analogues.
To	use	similar	material,	analogical	to	the	original	finds,	for	the	production	of	objects	and	to	fill	in	the
missing	information	with	other	research	data.	Describe	and	evaluate	the	characteristics	of	stuffed	balls
with	different	historically-based	materials	in	stuffing.

The	most	significant	finding	places	of	leather	archaeological	findings	are	the	biggest	and	oldest
Lithuanian	cities.	The	vast	majority	of	archaeological	leather	findings	in	Lithuania	are	remains	of
footwear.	Remains	of	leather	balls	are	found	very	rarely.	The	balls	found	in	Lithuania	date	back	from
14th	to	16th	centuries.	Almost	all	known	leather	balls	and	their	remains	were	found	in	the	territory	of
the	residence	of	the	Grand	Dukes	of	Lithuania	in	Vilnius.	28	balls	and	their	parts	were	known	in	2008.
The	diameter	of	balls	is	different.	The	smallest	are	4.1	to	4.3	cm,	the	largest	10	to	10.3	cm	in	diameter
(based	on	surviving	circular	shape	details).	Currently	we	know	the	balls	details	from	another	two	new
finding	places.	One	circular	ball	detail	of	77	mm	in	diameter	was	found	during	the	archaeological
research	in	the	territory	of	the	complex	of	the	President	Palace	of	the	Republic	of	Lithuania	in	Vilnius
of	(Fig.	1).	The	second	piece	of	the	ball,	as	well	as	that	of	circular	shape	was	found	in	2014,	in
L.Stuokos-Gucevičiaus	Str.	7	(Fig.	2).

According	to	Lithuania‘s	best	preserved	and	examined	findings	of	this	type	(such	are	2	balls	of	different
diameter,	found	during	the	archaeological	excavations	in	the	territory	of	the	residence	of	the	Grand
Dukes	of	Lithuania)	can	be	divided	into	2	designs.	What	both	balls	have	in	common	is	that	they	are
made	of	two	circular	shapes	and	rectangular	connector.	One	of	them,	which	is	made	from	1.3	mm
thick	goat	skin,	is	in	65–70	mm	(Fig.	3)	of	diameter,	and	the	second	is	made	up	of	203–205	mm	thick
cattle	skin	–	and	is	in	90–95	mm	(Fig.	4)	of	diameter.	According	to	published	information,	balls	were
stuffed	with	moss,	leather	strips	and	wool.	These	different	stuffings	gave	different	properties.	Neither	in
the	published	material	nor	by	examining	the	original	findings	from	Lithuania,	there	was	evidence
revealing	what	thread	was	used	for	stitching	the	balls	details.



The	first	attempt	to	evaluate	the	physical	characteristics	of	leather	balls	was	carried	out	in	2010,	in
collaboration	with	archaeologist	Povilas	Blaževičius.	At	that	time	the	reconstructions	were	made	of	the
aforementioned	balls	found	in	the	territory	of	the	residence	of	Grand	Dukes	of	Lithuania	in	Vilnius.
The	stuffing	of	wool,	moss,	hay,	small	leather	strips,	strips	of	linen	and	fine	gravel	were	used.	After
evaluating	the	manufacturing	and	testing	data	of	the	balls	P.	Blaževičius	made	observations	and
conclusions,	that	moss	and	hay	are	not	appropriate	stuffing,	because	balls	are	extremely	light,	and	after
intensive	usage	they	collapsed	and	lost	their	original	shape.	Small	gravel	was	evaluated	as	unfit	stuffing,
because	balls	were	too	heavy,	skin	tore	very	quickly,	and	there	was	a	risk	of	injury	while	playing	with
them.	The	balls	stuffed	with	skin	and	linen	strips	well	maintained	the	shape	during	the	experiment	and
were	easy	to	use,	i.e.,	not	too	heavy.	The	stiffest,	the	bounciest	and	softest	balls	were	those	with	wool
stuffing.	In	summary,	the	author	stated	that,	having	in	mind	the	characteristics	of	the	material,	the
fittest	balls	for	throwing	and	kicking	were	those	stuffed	with	wool.	Not	so	bouncy	balls	stuffed	with	skin
and	linen	would	also	suit	for	this	purpose.

Experiment	preparations

Based	on	current	scientific	information	about	these	types	of	artifacts,	the	most	data	was	collected	about
two	leather	balls	from	the	end	of	14	century	–	15	century	from	the	territory	of	residence	of	the	Grand
Dukes	of	Lithuania.	The	smaller	ball	was	chosen	as	a	basis	of	an	experiment.	It	was	intended	to
manufacture	leather	balls	in	ideal	conditions	existing	in	those	times,	by	using	the	1.3	mm	thick
vegetable	tanning	goat	skin	as	in	the	original	ball,	also	maintaining	the	structure	similar	to	original	in
attempt	to	obtain	the	form	similar	to	the	sphere.	Compare	and	evaluate	their	visual	qualities	and
characteristics	of	shape,	weight	and	firmness.	To	identify	the	potential	use	of	these	toys	based	on	the
data	collected	during	the	experiment.

Hypotheses

It	is	assumed	that	during	the	production	of	the	ball,	and	other	balls	of	this	construction	in	general,
there	was	an	attempt	to	get	close	to	a	spherical	shape.	Under	the	ideal	conditions	the	shape	of	the
produced	ball	had	to	be	a	sphere	or	very	close	to	the	sphere.
Having	in	mind	the	usage	of	the	poor	quality	leather	to	make	the	original	ball,	it	can	be	assumed
that	the	material	to	stuff	the	ball	–	also	had	to	be	readily	available,	demanding	the	little	time
investment	to	obtain	it	and	free	of	cost.	Also	the	stuffing	materials	may	also	be	those	that	cannot
be	used	anywhere	else	and	which	can	be	of	any	value.	Based	on	the	data	about	the	balls,	obtained
during	archaeological	research	with	surviving	original	stuffing	(leather	cuttings,	moss,	wool),	there
is	an	idea	to	use	one	additional	stuffing	–	narrow	wood	shavings.
The	possibility,	to	use	as	any	grain	or	grits	as	stuffing	was	declined	in	advance.	In	Middle	Ages
these	food	products	were	deemed	as	valuable	and	expensive.	The	construction	of	the	ball	is	also
inadequate	to	fill	it	with	another	theoretically	possible	stuffing	–	earth,	sand	or	small	stones.
Based	on	limited	data	of	archaeological	research	we	can	assume	that	the	balls	were	stuffed	with



different	materials,	therefore	their	properties,	as	well	as	their	use	had	to	be	different.	It	is	assumed
that	the	balls	stuffing	had	to	be	chosen	deliberately,	depending	on	their	intended	purpose.

Experiment

The	ball	patterns	were	formed	making	it	possible	to	cut	the	details	and	artifacts	of	the	same	size.	The
diameter	of	circular	detail	is	73	mm,	a	rectangular	detail	is	220	mm	long	and	45	mm	wide.	1.3	mm
thick	goat	skin	of	vegetable	tanning	was	used	for	experiment.	A	decision	was	made	to	paint	the
separate	parts	to	facilitate	the	identification	of	different	balls	in	visual	material	(Fig.	5).	Brown	was	used
as	paint,	with	linseed	oil	and	the	natural	earth‘s	pigments	in	its	composition	(Fig.	6).	Linen	thread
rubbed	with	beeswax	was	chosen	to	sew	details	together.	Details	of	balls	are	stitched	right	side	inward,
then	turned	inside	out	(fig.	7).	Stitched	details	of	unstuffed	ball	weighed	15	g.	The	balls	were	stuffed
until	it	became	too	difficult	to	stuff	them	by	hand	more	rigidly	without	additional	pressing	measures
(Figure	8.9.).

Newly	sewn	balls	were	solid.	All	the	balls	except	the	one	stuffed	with	wool,	had	unevenly	broken
seams.	Surface	of	those	balls	was	also	rough	and	the	pressings	of	harder	fragments	of	stuffing	could	be
seen	and	felt	from	the	inside,	in	most	places.	When	measuring	proportions	of	the	balls,	the	distance	was
calculated	between	the	circular	–	shaped	parts	(X)	and	rectangular	part’s	opposite	extremities	(Y).
Difference	between	distances	was	calculated	in	percentage.	Their	spring	properties	from	hard	surface
were	measured	in	such	a	way:	the	balls	were	dropped	from	1	meter	height	and	the	best	result	of	the	10
tests	was	recorded.	The	results	are	shown	in	the	first	table.

The	lightest	balls	are	those	stuffed	with	moss	and	wood	shavings,	weighing	51	and	53	grams
respectively.	The	hardest	balls	are	stuffed	with	wool	and	leather	strips.	They	weighed	100	and	102
grams	respectively.	It	was	determined	that	the	best	way	is	to	stuff	balls	with	wool	–	in	order	to	stuff
them	most	evenly,	give	an	aesthetically	attractive	form	and	provide	a	shape	closest	to	the	spherical
The	difference	in	its	axis	length	in	different	directions	was	only	4%.	The	least	round	balls	were
manufactured	with	stuffing	such	as	wood	shavings	and	leather	strips.	The	difference	in	their	axes
lengths	was	even	12%.	In	spring	properties	test,	the	moss	stuffed	ball	jumped	the	highest	–	27	cm.	The
poorest	stiffness	characteristic	had	a	ball	with	wool	stuffing	–	it	jumped	only	12	cm.
Later	the	balls	compression	test	was	performed.	During	it	the	balls	were	rotated	for	5-minutes	on	a
hard	surface	while	compressing	them,	strongly	pressuring	them	with	both	hands	from	the	top.	Then
the	proportions	and	spring	properties	measurements	were	carried	out	for	a	second	time	and	the	results
are	shown	in	Table	2.

After	the	compressing	all	the	balls	became	much	softer.	The	seams	of	the	balls	details	which	were
stuffed	with	leather	strips	and	moss	became	smoother.	On	the	surface	of	these	balls	the	deformations	to
the	outside	caused	by	the	internal	stuffing	significantly	decreased	(Fig.	10).	The	balls	stuffed	with	wool,
wood	shavings	and	leather	strips	gained	the	shape	which	was	even	closer	to	the	spherical.	The	shape	of



the	ball	stuffed	with	moss	distanced	even	more	from	the	spherical.	Balls	changed	sizes	after
compressing.	Ball	stuffed	with	wood	shavings	was	mostly	shrunk	and	the	ball	stuffed	with	wool
increased	by	1	millimeter.
The	ball	stuffed	with	moss	had	the	best	spring	properties	(Table	4).	Spring	properties	of	ball	stuffed
with	wool	improved	almost	by	double.	Balls	stuffed	with	Wood	shavings	and	leather	strips	became	less
bouncy.

Summary

After	carrying	out	the	experiment,	and	collecting	information	about	the	physical	characteristics	of	the
balls	with	different	stuffing,	it	is	clear	that	their	properties	are	very	different	and	change	over	time.
After	the	compressing,	the	outside	of	three	of	the	four	balls	improved,	especially	of	those	stuffed	with
moss	and	leather	strips.	The	ball	stuffed	with	wool,	which	had	the	worst	spring	properties	in	the	first
test	phase	–	improved	this	indicator	by	double	after	pressing.	Also	the	spring	characteristics	of	the
lightest	ball	stuffed	with	moss	slightly	improved.	This	could	be	explained	by	the	fact	that	dry	moss	and
wool	have	good	stiffness	characteristics.	The	spring	properties	of	the	balls	stuffed	with	leather	strips	and
wood	shavings	deteriorated.	The	shape	which	is	mostly	close	to	the	spherical	is	a	very	important
feature	of	the	ball.	As	time	passed,	after	allocation	of	tensions	more	evenly	inside,	the	proportions	of
balls	stuffed	with	wool,	leather	strips	and	wood	shavings	significantly	improved.	Meanwhile	the	moss
stuffing	proved	to	be	too	weak	to	keep	the	balls	of	such	construction	to	as	close	to	spherical	shape	as
possible.	After	compression	the	set	balls	properties	are	summarized	in	Table	5.

Conclusions

During	the	archaeological	research	the	most	fully	preserved	ball	was	found	(according	to	which	ball
reconstructions	of	the	experiment	were	made),	which	is	a	toy	belonging	to	not	higher	but	rather	lower
social	class	of	people	(probably	to	children).	The	reconstructions	manufactured	according	to	it	revealed
that	we	can	get	the	closest	spherical	shape	using	only	sheep‘s	wool.	Moss,	leather	strips,	wood	shavings
and	unrefined	sheep‘s	wool	is	well	suited	as	stuffing	and	basically	met	the	requirements	of	such	kind	of
toys:	kept	the	desired	shape,	spring	properties,	softness,	although	not	all	of	them	gained	the	perfectly
smooth	surface.	The	stuffing	used	for	balls	gave	them	different	characteristics	which	changed	during
further	use.	Over	the	time	the	worst	properties	would	have	the	balls	stuffed	with	wood	shavings.	From
the	two	lightest	balls,	the	one	stuffed	with	moss	looks	more	aesthetic.	Light	weight	balls	are	safe	for
babies	and	are	fit	toys	in	early	childhood.	Therefore	balls	stuffed	with	moss	may	be	among	the	earliest
children’s	toys.	The	ball	stuffed	with	leather	strips	due	to	poor	spring	properties	would	better	suit	to
play	less	busy	games,	such	as	exercising	a	hand	accuracy.	Meanwhile,	the	resiliency	of	the	ball	stuffed
with	sheep‘s	wool	would	reveal	itself	at	best	in	intensive,	much	energy	requiring-action	games.

List	of	illustrations



Fig.	1	Detail	of	the	ball	from	the	territory	of	the	complex	of	President	Palace	of	the	Republic	of
Lithuania.	Photo	was	made	by	the	author.
Fig.	2	Detail	of	the	ball	from	L.Stuokos-Gucevičiaus	Str.	7.	Photo	was	made	by	the	author.
Fig.	3	The	smaller	restored	ball	from	the	territory	of	the	residence	of	Grand	Dukes	of	Lithuania.
Photo	by	V.	Abramauskas.
Fig.	4	The	bigger	restored	ball	from	the	territory	of	the	residence	of	Grand	Dukes	of	Lithuania.
Photo	by	V.	Abramauskas.
Fig.	5	Details	of	the	balls	are	painted.	Photo	was	made	by	the	author.
Fig.	6	Painted	details	of	different	balls	meant	for	balls	with	padding:	1.	moss,	2.	leather	strips,	3.
wood	shavings,	4.	wool.	Photo	was	made	by	the	author.
Fig.	7	Stitched	details	of	the	ball	before	turning	them	inside	out.	Photo	was	made	by	the	author.
Fig.	8	Balls	filled	with	stuff:	1.	moss,	2.	wood	shavings,	3.	wool,	4.	leather	strips.	Photo	was	made
by	the	author.
Fig.	9	Balls	before	compression.	Balls	are	stuffed	with	1.	moss,	2.	wood	shavings,	3.	wool,	4.
leather	strips.	Photo	was	made	by	the	author.
Fig.	10	Balls	after	compression.	Balls	are	stuffed	with	1.	moss,	2.	wood	shavings,	3.	wool,	4.
leather	strips.	Photo	was	made	by	the	author.

[1]	Autoriaus	tyrimai.

[2]	Autoriaus	tyrimai.



Šulinių	ir	juose	rastų	liepos	žievės	kibirėlių
rekonstrukcija	pagal	IV–VIII	a.	Lieporių	1-osios
gyvenvietės	radinius:	mokslas,	patirtis,	edukacija
/	Birutė	Kazimiera	Salatkienė
Šiaulių	universitetas,	Humanitarinis	fakultetas,
Istorijos	katedra,
P.	Višinskio	g.	38,	Šiauliai,
tel.	(8-41)	595	784,
el.	paštas:	puniskyte@gmail.com

Lietuvoje	eksperimentinė	archeologija	nėra	plačiai	praktikuojama,	nedaug	atliekama	ir	mokslinių
eksperimentų.	Keletas	archeologų	savo	eksperimentus,	atkuriamas	technologijas	demonstruoja
gyvosios	archeologijos	festivaliuose	bei	edukacinėse	stovyklose.	Lietuvos	muziejų	ekspozicijose
randasi	vis	daugiau	radinių,	procesų	ir	technologijų	rekonstrukcijų,	o	tai	teigiamai	veikia
eksperimentinės	archeologijos	plėtrą.	Tačiau	tik	pastaraisiais	metais	archeologai	ima	dokumentuoti	ir
skelbti	savo	eksperimentų	eigą	bei	rezultatus.	Išsamią	eksperimentinės	archeologijos	raidos	apžvalgą
pasaulyje	ir	Lietuvoje	savo	straipsnyje	yra	pateikusi	Virginija	Rimkutė	(Rimkutė,	2014,	p.	685–
722).	Čia	pasakytina,	kad	publikacijų	pradžia	laikytinas	liepos	žievės	kibirėlių	rekonstrukcijos
aprašymas	(Salatkienė,	1999,	p.	10–12),	vėliau	paskelbtas	kaip	mokslinė	publikacija	anglų	kalba
(Salatkienė,	2006,	p.	174–189)	Išsami	radinių	analizė	ir	interpretacija	buvo	atlikta	tyrinėjant	geležies
metalurgijos	radinius	Lieporiuose	(Salatkienė,	2009).	Lietuvių	kalba	mokslinė	minėto	eksperimento
publikacija	dar	nebuvo	skelbta.	Šiame	straipsnyje	pateikiama	naujausia	informacija	apie	Lieporių	1-
sios	gyvenvietės	tyrimų	rezultatus,	aptartos	naujausios	publikacijos	ir	edukacijos	patirtys.

Straipsnio	tikslas	yra	pateikti	tikslius	šulinių	ir	kibirėlių	aprašymus	bei	atskleisti	jų	rekonstrukcijos
eigą	bei	praktinę	patirtį.	Rekonstrukcijos	idėja	kilo	tada,	kai	šio	straipsnio	autorė	buvo	pakviesta	į
Lietuvos	delegaciją	dalyvauti	Gyvosios	archeologijos	dienose	Biskupino	muziejuje	Lenkijoje.	1998	m.
vasarą	buvo	pabandyta	rekonstruoti	liepos	žievės	kibirėlių	gamybos	būdą	ir	darbo	procesą	nuo	liepos
medžio	parinkimo	iki	kibirėlio	išbandymo.	Kibirėlių	rekonstravimas	buvo	toliau	tobulinamas	šio
straipsnio	autorei	ir	jos	kolegei	Audronei	Šapaitei,	Šiaulių	„Aušros“	muziejaus	archeologijos	skyriaus
vedėjai,	1998–2015	metais	dalyvaujant	daugelyje	eksperimentinės	archeologijos	renginių	Lietuvoje
(Kernavė,	Šiauliai,	Neringa,	Seredžius,	Trakai,	Dirvonėnai,	Anykščiai,	Palėvenė,	Gelgaudiškis),
Lenkijoje	(Biskupinas,	Volinas,	Švaicarija,	Griunvaldas),	Latvijoje	(Cėsis,	Ryga),	Švedijoje
(Ridarhitanas).
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Pirmoji	šio	straipsnio	dalis	skirta	šulinių	bei	kibirėlių	radimo	aplinkybėms	ir	interpretacijai,	pridedami
šulinių	rekonstrukciniai	piešiniai.	Pagal	juos	buvo	padaryta	Lieporių	šulinio	rekonstrukcija	naujojoje
Šiaulių	„Aušros“	muziejaus	archeologijos	ekspozicijoje,	atidarytoje	2003	m.	Pateikiamas	trumpas
rekonstruoto	šulinio	aprašas	ir	eksponavimas.	Antrojoje	straipsnio	dalyje	smulkiai	ir	nuosekliai
aprašomas	kibirėlių	gamybos	procesas	bei	tikslinama	metodologija,	atmetant	nepavykusius	bandymus
ir	ieškant	naujų	galimybių,	taip	pat	aprašyti	kibirėlių	išbandymo	rezultatai.	Straipsnio	pabaigoje
bandoma	ieškoti	liepos	žievės	kibirėlių	analogų	archeologinėje	ir	etnografinėje	medžiagoje,	o
užbaigiama	keliomis	įžvalgomis	apie	šios	archeologinės	rekonstrukcijos	edukacinę	raišką	bei	prasmę.

Šulinių	ir	Liepos	žievės	kibirėlių	radimo	vieta	ir	aplinkybės

Lieporių	archeologinių	paminklų	IV–VIII	a.	kompleksas,	atrastas	pietiniame	Šiaulių	miesto	pakraštyje,
tyrinėjamas	nuo	1987	metų.	Kompleksui	priklauso	dvi	vienalaikės	gyvenvietės	ir	kapinynas.	Tai	vienas
iš	nedaugelio	Lietuvos	archeologijos	paminklų	kompleksų,	kuris	ne	tik	gerai	išsilaikė,	bet	ir	nuosekliai
tyrinėtas	daugiau	nei	10	metų.	Lieporių	kompleksas	buvo	aptiktas	miesto	pakraščiui	beveik	pasiekus	jo
teritoriją	ir	išliko	nesunaikintas	tik	dėl	to,	kad	kaip	tik	tuo	metu,	1991–1992	metais,	Lietuvai	atgavus
nepriklausomybę,	sustojo	sovietmečio	miestų	statybos.	Aptiktas	1987	m.,	1990–1991	m.	buvo
ištyrinėtas	kapinynas,	kuriame	ištirtas	3537	m2	plotas,	rasti	95	kapai,	laidojimo	ir	mirusiųjų	minėjimo
apeigų	vieta	su	70	židinių	ir	77	stulpavietėmis,	surinkta	daugiau	kaip	500	radinių	ir	konstatuota,	kad
IV–VII	a.	čia	palaidoti	žemaičiai	(Vaškevičiūtė,	1988,	p.	114–116;	Salatkienė,	1992,	p.	117–122;
Salatkienė,	1993a,	p.	21–29	)	Ieškant	kapinyno	ribų,	už	100	m	buvo	atrasta	su	juo	vienalaikė
gyvenvietė	(Salatkienė,	1993,	p.	103–105).	Norint	tiksliau	nustatyti	jos	ribas,	1993	m.	buvo	padaryta
vietovės	aerofotografija.	Fotografuojant	buvo	atrasta	ir	antroji	gyvenvietė,	esanti	už	800	m	į
pietvakarius.	Jos	vietoje	surinkti	radiniai	(grublėta	keramika)	leido	datuoti	ją	tuo	pačiu	–	IV–VII	a.	–
laikotarpiu	(Salatkienė,	1994,	p.	64–73;	Salatkienė,	1994a,	p.	32–33)	(1	pav.).



1	pav.	Lieporių	archeologijos	kompleksas.

Lieporių	1-osios	gyvenvietės	archeologiniai	tyrimai	buvo	atliekami	1992–1998	m.,	2000–2001	m.	ir
2004–2006	m.	Per	visą	tyrimų	laikotarpį	buvo	ištirtas	3009	m2	plotas	ir	aptikti	3	kultūriniai	horizontai
(Salatkienė,	1996,	p.	47–52;	Salatkienė,	1997,	p.	30–39;	Salatkienė,	1998,	p.	90–99;	Salatkienė,	2000,
p.	103–106;	Salatkienė,	2002,	p.	37–40;	Salatkienė,	2002a,	p.	47–53;	Salatkienė,	2006a,	p.	45–52;
Salatkienė,	2006b,	p.	30–35;	Salatkienė,	2007,	p.	87–90).	Pačiame	ankstyviausiame	–	A	–	horizonte
buvo	aptikti	Pabaltijo	Madleno	kultūros,	datuojamos	X–VIII	tūkst.	pr.	Kr.,	radiniai	(Ostrauskas,	2005,	p.
26,	pav.	6).	Vidurinysis	–	B	–	horizontas	priskirtas	geležies	lydymo	verslo	laikotarpiui	ir	datuojamas
IV–V	a.	po	Kr.	Vėlyviausias	–	C	–	horizontas	buvo	pavadintas	pastatų	laikotarpiu;	jame	atrasta	10
sudegusių	pastatų	degėsių.	Manoma,	kad	gyvenvietės	pastatai	sudegė	gaisro	metu	VII–VIII	a.
sandūroje,	todėl	šis	horizontas	skirtinas	VI–VII	a.	Lieporių	1-ojoje	gyvenvietėje	rasta	10	sudegusių
pastatų	liekanų,	o	7	iš	jų	ištyrinėtos.	Čia	surinkta	apie	3000	lipdytų	puodų	šukių	grublėtu	ir	lygiu
paviršiumi,	gyvulių	kaulų,	geležinių	darbo	įrankių,	gintarinių	ir	stiklinių	karolių	ir	pan.

Gyvenvietės	kultūrinio	sluoksnio	B	horizonte	rasta	geležies	lydymo	verslo	vieta	(Salatkienė,	1997,	p.
30–39;	Salatkienė,	2008,	p.	61–76;	Salatkienė,	2009).	Joje	aptikta	18	nuosėdinės	geležies	rūdos	kasimo
duobių,	keletas	rūdos	degimo	židinių,	5	šuliniai,	iš	kurių	semtas	vanduo	rūdai	plauti,	ir	klojinys,	įrengtas
tam	pačiam	tikslui,	taip	pat	19	rudnelių	liekanų,	kalvės	vieta	su	žaizdru,	medžio	anglies	degimo	duobė
ir	2	židiniai.	Surinkta	apie	400	kg	šlako,	rasta	viena	kritė,	didelis	kiekis	rudnelių	sienelių	fragmentų	ir
keleto	pūstuvų	fragmentų.	Be	to,	rasta	keletas	akmeninių	geležies	lydymo	ir	kalvystės	verslo	įrankių:	5
priekalai,	2	akmeniniai	kūjai	kritei	apdoroti.	Tai	vienas	svarbiausių	Lietuvoje	archeologijos	paminklų,
suteikusių	daugiausia	duomenų	apie	geležies	lydymo	verslą	Lietuvoje,	nes	ten	buvo	surasti	beveik	visi
geležies	lydymo	ir	kalvystės	verslą	apibūdinantys	radiniai,	apimantys	visą	ciklą	nuo	žaliavos	išgavimo	iki
gatavo	dirbinio.	Dėl	to	Lieporių	gyvenvietė	atkreipė	kitų	Lietuvos	archeologų	ir	senosios	metalurgijos
tyrinėtojų	dėmesį	(Navasaitis	ir	kt.,	1997,	39–44;	Navasaitis	ir	kt.,	1999,	87–97;	Navasaitis	ir	kt.,	1996,
177–180;	Navasaitis	ir	kt.,	1999a,	121–133;	Stankus,	2001,	
p.	171–182)	(2	pav.).



2	pav.	Lieporių	geležies	lydykla.

Vienas	iš	Lieporių	1-sios	gyvenvietės	geležies	lydymo	verslo	radinių	Lietuvos	archeologinėje
medžiagoje	yra	unikalus.	Tai	–	šuliniai	su	medinėmis	konstrukcijomis	ir	juose	paskendę	8	liepos	žievės
kibirėliai	vandeniui	semti.	Medinės	šulinių	dalys	buvo	pastatytos	stulpinės	konstrukcijos	principu	ir	yra
kol	kas	ankstyviausias	tokio	tipo	radinys	Lietuvoje.	Vienalaikių	analogų	Lietuvoje	neturi	ir	liepos	žievės
kibirėliai.	Panašūs,	tačiau	netapatūs	radiniai	žinomi	iš	gerokai	vėlesnių	laikų.

Šuliniai

1-as	šulinys	buvo	rastas	1992	m.	po	sudegusio	namo	degėsiais.	Jam	buvo	iškasta	įžemio	paviršiuje
beveik	apvali	2,5	m	skersmens	ir	3,65	m	gylio	duobė	statmenomis	sienomis	ir	horizontaliu	dugnu.
Duobėje	buvo	sumontuota	medinė	pailga	keturkampė	1,3	m	ilgio	ir	60–70	cm	pločio	šulinio
konstrukcija,	platesnė	ŠR	gale.	ŠV	šulinio	galas	buvo	sutvirtintas	keturiais	15–21	cm	pločio,	5–8	cm
storio	skeltais	pusrąsčiais.	Išlikusių	jų	dalių	aukštis	–	2,45	m,	bet	pirminis	aukštis	turėjo	būti	apie	5	m.
Vidinės	pusrąsčių	pusės	yra	tašytos,	jie	labai	gerai	suleisti,	be	jokių	tarpų.	PV	šulinio	galo	sutvirtinimą
sudarė	20	cm	pločio	skeltas	pusrąstis	ir	40	cm	pločio,	8–10	cm	storio	skelta,	aptašyta,	kiek	išgaubta
lenta;	jiedu	taip	pat	glaudžiai	suleisti.	PR	ir	ŠV	ilgąsias	šulinio	sienas	sudarė	skeltos	5–12	cm	storio,	25–
35	cm	pločio	ir	1,5	m	ilgio	lentos.	Jos	labai	glaudžiai	suguldytos	gulsčiai	viena	virš	kitos.	PR	sienoje
išlikusios	8,	o	ŠV	sienoje	–	9	lentos.	ŠV	siena	buvo	išvirtusi	ir	sutaisyta	3	plonesnėmis,	lygiau
nutašytomis	lentomis	ir	4	cm	storio	lystele.	Šulinio	konstrukcija	buvo	sutvirtinta	iš	vidaus	ir	iš	išorės.
Šonines	lentas	prilaikė	galiniai	pusrąsčiai,	nes	jos	buvo	užleistos	po	10	cm	į	abu	galus	už	stačiųjų	kuolų.
PV	gale	į	abu	šulinio	kampus	buvo	įkalta	po	stačią	kuolą.	V	kampe	jis	buvo	apvalus,	8	cm	skersmens,



1,65	m	ilgio,	o	R	kampe	–	keturkampis,	tašytas,	8	cm	storio,	1,95	m	ilgio.	3,7	m	gylyje	tarp	šių	kuolų
buvo	įkaltas	12	cm	storio	skersinukas,	kurio	galuose	ištašytos	keturkampės	išpjovos.	Į	jas	įstatyti	abu
kuolai.	ŠR	galas	sutvirtintas	tik	stačiais	kuolais	be	skersinuko.	ŠV	siena,	kuri	buvo	išvirtusi,	buvo
sutvirtinta	2	stačiais	12	cm	skersmens,	1,85–2	m	ilgio	kuolais.	Iš	išorės	ŠV	šulinio	siena	buvo
sutvirtinta	3	stačiais	kuolais	ties	šulinio	kampais.	Du	kuolai	įkalti	į	šulinio	dugną,	o	trečiojo	apačia	buvo
3,6	m	gylyje.	Tik	už	ŠR	šulinio	sienos	buvo	įžemis	–	geltonas	priesmėlis.	Čia	šulinio	duobės	siena
sutapo	su	medinės	konstrukcijos	siena.	Už	kitų	trijų	medinių	sienų	likę	10–30	cm	tarpai,	užpilti	maišyta
žeme	su	degėsiais	ir	pelenais.	Medinė	šulinio	konstrukcija	buvo	1,35	m	ilgio,	0,62–0,7	m	pločio	ir	2,45
m	aukščio.	Šulinio	gylis	nuo	dabartinio	žemės	paviršiaus	buvo	4,65	m	(Salatkienė,	1994,	p.	67–71)	(3
pav.).

3	pav.	1-ojo	šulinio	medinės	dalies	rekonstrukcija.	A.
Vasiliausko	pieš.

Šulinys,	kaip	jau	buvo	minėta,	buvo	išgriuvęs,	sutaisytas	ir	vėl	išgriuvęs,	nes	ŠV	šulinio	sieną	ardė
vandens	gysla,	pastebima	ir	dabar.	Antrą	kartą	išvirtus	sienai,	šulinys	jau	buvo	uždumblėjęs,	jis	tapo
apleistas,	buvo	užverstas	akmenimis,	rąsteliais	ir	pagaliais.	Jame	rasti	4	liepos	žievės	kibirėliai,	nuskendę
vakariniame	šulinio	kampe	3,2–3,9	m	gylyje,	gulėjo	vienas	virš	kito,	o	tai	rodo,	jog	šulinys	dumblėjo
palaipsniui.	Šulinio	duobės	viršuje	buvo	ugniavietė.

2-asis	šulinys	buvo	ištirtas	1996	m.	Šulinio	duobės	paviršius	išryškėjo	geltoname	įžemio	priesmėlyje
80	cm	gylyje.	Duobė	buvo	labai	didelė	–	4,5	×	5,4	m	dydžio.	Tačiau	tai	buvo	išgriuvusių	duobės	kraštų
kontūras,	o	pirminė	jos	forma	ir	dydis	išryškėjo	1,7	m	gylyje	nuo	dabartinio	žemės	paviršiaus.	Šiame



gylyje	šulinio	duobė	–	kiek	pailga	PV–ŠR	kryptimi,	1,5	×	1	m	dydžio,	jos	kraštai	statūs,	lygūs,	dugnas
pusapvalis.	2-asis	šulinys	buvo	palyginti	negilus,	tik	2	m	gylio	nuo	dabartinio	žemės	paviršiaus.	Duobės
dugne	susikaupė	3–40	cm	storio	dumblo	sluoksnis,	o	sienose	susiklostė	smėlio	ir	dumblo	sluoksnelia.
2-ojo	šulinio	medinė	konstrukcija	neišliko,	tačiau	ji	galėjo	visai	sunykti,	kai	gruntinių	vandenų	lygis
nukrito.	Tyrimų	metu	šulinio	duobė	buvo	visai	sausa,	tačiau	joje	labai	ryškios	vandens	buvimo	žymės	–
dumblas,	susisluoksniavęs	smėlis.	Šulinio	sienos	galėjo	būti	sutvirtintos	stačiais	kuoliukais	ir	horizontaliai
išpintomis	plonomis	medžių	šakomis.	Šulinio	skersmuo	buvo	apie	1,3	m,	o	gylis	–	1,9	m	(Salatkienė,
1996,	p.	47–52)	(4	pav.).

4	pav.	2-asis	šulinys.	Autorės	nuotr.

2-asis	šulinys	priklauso	ankstyvajam	geležies	verslo	periodui.	Tą	išvadą	leidžia	daryti	tai,	kad	ant	jau
susilyginusios	su	tuometiniu	žemės	paviršiumi	šulinio	duobės	krašto	buvo	aptiktas	atsineštas	molis,	iš
kurio	nulipdytos	vėlesniam	periodui	priklausiusios	16-osios	rudnelės	sienos.

Šito	šulinio,	kaip	ir	kitų	Lieporių	šulinių,	duobė	po	to,	kai	jis	buvo	apleistas,	užsinešė	žeme,	jos	kraštai
užgriuvo	ir	nuslinko	į	vidų.	Duobės	viršuje	buvo	rasta	ugniavietė.

3-iasis	šulinys	buvo	rastas	už	30	m	į	ŠV	nuo	1-ojo	šulinio	ir	už	5,5	m	į	R	nuo	2-ojo	šulinio.	Šis
šulinys,	kaip	ir	1-asis,	aptiktas	po	sudegusio	pamato	degėsiais.	Jam	buvo	iškasta	pailga	2,2	×	1,6	m
dydžio	ir	2,7	m	gylio	duobė	nuožulniomis	sienomis	ir	smailiu	dugnu.	Gali	būti,	kad	šulinys	kurį	laiką



buvo	naudotas	niekaip	nesutvirtintas.	Tokią	prielaidą	leidžia	daryti	tai,	kad	pačiame	šulinio	dugne
susikaupęs	plonas	dumblo	sluoksnelis	ir	vienas	nuskendęs	kibirėlis	buvo	uždengti	užgriuvusiu	smėliu.
Be	to,	nuo	medinės	konstrukcijos	apačios	iki	šulinio	dugno	buvo	40	cm	tarpas,	kuriame	buvo
susisluoksniavę	šulinio	dumblas	ir	išgriuvęs	sienų	smėlis.	Medine	konstrukcija	sutvirtinta	ne	visa	šulinio
duobė,	o	tik	2,3	m	aukščio	viršutinė	jos	dalis.	Nuožulnias	šulinio	duobės	sienas	prilaikė	mediniai
sutvirtinimai.	Viršutinė	jų	dalis	neišlikusi.

P	šulinio	sieną	sudarė	dvi	46–50	cm	pločio,	1,8	m	ilgio	ir	7–8	cm	storio	lentos,	suguldytos	išilgai	jo
duobės	sienos	horizontaliai,	ant	kraštų,	viena	virš	kitos.	Lentos	–	skeltos	ir	tašytos,	jų	galai	gražiai
nulyginti,	tiesūs.	Šiaurinį	šulinio	sienos	sutvirtinimą	taip	pat	sudarė	dvi	20–37	cm	pločio,	3–5	cm
storio	ir	1,85	m	ilgio	lentos,	suguldytos	kaip	ir	pietinėje	sienoje.	Rytinė	šulinio	siena	buvo	sutvirtinta	3
statmenomis	lentomis	ir	apvaliu	kuoliuku.	Visos	trys	lentos	buvo	25	cm	pločio,	50	cm	aukščio	ir	7	cm
storio.	Lentas	ir	kuoliuką	iš	vidaus	prilaikė	80	cm	ilgio	ir	5	cm	storio	skersinukas,	įspraustas	tarp
šoninių	lentų.	Prasčiausiai	buvo	įtvirtinta	vakarinė	šulinio	siena.	Ją	sudarė	2	stačios	20–23	cm	pločio,
30–31	cm	aukščio	ir	7	cm	storio	lentos.	Nuo	šoninių	šulinio	sienų	jas	skyrė	5–10	cm	tarpai,	o	tarp
lentų	buvo	paliktas	15	cm	tarpas.	Medinė	šulinio	konstrukcija	buvo	1,8	m	ilgio,	0,8	m	pločio,	o	šulinio
gylis	siekė	3,4	m	(Salatkienė,	1998,	p.	91–93).

Šio	šulinio	medinę	konstrukciją,	atrodo,	geriau	būtų	vadinti	ne	konstrukcija,	o	sienų	sutvirtinimu.	Jame
buvo	rasti	nuskendę	4	liepos	žievės	kibirėliai.	Vienas	jų	gulėjo	viršuje,	o	kiti	trys	–	tiesiai	po	pirmuoju,
pačiame	šulinio	dugne	(5	pav.).



5	pav.	Kibirėliai	3-iojo	šulinio	dugne	in	situ.	Autorės	nuotr.

3-iasis	šulinys	buvo	naudotas	neilgai,	bent	jau	gerokai	trumpiau	nei	1-asis.	Pirma,	jis	buvo	gana	negilus,
prastai	sutvirtintas,	todėl	greitai	užslinko.	Antra,	visi	4	kibirėliai	buvo	nuskendę	vienodame	gylyje,
pačiame	šulinio	dugne.	Apleistas	šulinys	buvo	užverstas	akmenimis	ir	žemėmis,	kuriose	buvo	gyvulių
kaulų,	puodų	šukių,	pagalių	ir	labai	daug	skiedrų.	Užverstos	duobės	viršuje	buvo	aptikta	ugniavietė.	(6
pav.).

6	pav.	3-iojo	šulinio	rekonstrukcinis	piešinys.	H.
Ostašenkovo	pieš.

4-asis	šulinys	buvo	atrastas	už	6	m	į	P	nuo	3-iojo	šulinio.	Šuliniui	vieta	buvo	parinkta	ne	atsitiktinai,
iš	anksto	žinant,	kad	čia	eina	vandens	gysla,	o	gruntiniai	vandenys	yra	visai	negiliai.	Pirmiausia	buvo
iškasta	pailga,	orientuota	iš	R	į	V,	keturkampė	1,9	m	ilgio	ir	1,1	m	pločio	duobė.	Jos	gylis	–	tik	1,7	m
nuo	įžemio	paviršiaus	(2,4	m	nuo	dabartinio	žemės	paviršiaus).	Sunku	pasakyti,	kokiais	įrankiais	duobė
buvo	kasama.	Nei	Lieporių	kapinyne,	nei	gyvenvietėje	nebuvo	rastas	joks	kasimui	skirtas	įrankis,	tačiau
keturi	šuliniai	ir	104	duobės	liudija,	kad	jų	būta.	Iškasus	duobę	jos	viduje	buvo	konstruojamos	medinės
šulinio	sienos.	Išilgai	pietinės	ir	šiaurinės	duobės	sienos	vienas	virš	kito	buvo	klojami	1,9	m	ilgio	ir	apie
10	cm	skersmens	beržo	ir	tuopos	rąsteliai	su	žieve.	Jie	siekė	abu	duobės	galus	ir,	matyt,	buvo	įsprausti
tvirtai.	Šonines	rąstelių	sienas	iš	vidaus	prilaikė	galinės	sienos.	Rytiniame	ir	vakariniame	šulinio	gale,	18
cm	nuo	vakarinio	ir	12	cm	nuo	rytinio	duobės	galo,	ant	briaunų	buvo	sustatytos	50–52	cm	ilgio,	12–
30	cm	pločio	ir	4	cm	storio	lentos.	Vakarinę	lentą	iš	vidaus	prilaikė	du	statūs	kuolai	nusmailintais
galais,	40	cm	sukalti	į	šulinio	dugną,	ir	82	cm	ilgio	bei	5	cm	storio	skersinukas,	įspraustas	tarp	šoninių
sienų	rąstelių.	Rytines	lentas	prilaikė	toks	pat,	tik	70	cm	ilgio	skersinukas	ir	plona	42	cm	ilgio,	7	cm
pločio,	2	cm	storio	lentelė,	statmenai	įsprausta	tarp	lentų	ir	skersinuko.	Taip	atrodė	apatinė	šulinio	galų
konstrukcijos	dalis.	Viršutinę	jos	dalį	sudarė	statmenos,	skeltos	20	cm	pločio,	10	cm	storio	lentos.
Vakariniame	gale	jų	buvo	3,	sustatytos	glaudžiai	šalia	viena	kitos,	10	cm	toliau	link	vakarinio	duobės



galo	nei	apatinė	skersinė	lenta.	Šios	stačiosios	lentos,	matyt,	siekė	šulinio	medinės	konstrukcijos	viršų.
Taigi	jos	turėjo	būti	apie	2,5	m	ilgio	ir	kyšoti	virš	žemės	mažiausiai	0,5	m.	Apatinės	1	m	ilgio	jų	dalys
išliko	tik	todėl,	kad	įgriuvo	į	šulinio	dumblą.	Kraštinės	statmenos	lentos	rėmėsi	į	išilginių	sienų
rąstelius.	Iš	vidaus	jas	galėjo	prilaikyti	tokie	pat	skersinukai	kaip	ir	apatines,	tačiau	jie	neišliko.
Rytiniame	gale	buvo	aptiktos	tik	2	lentų	liekanos,	apatinės	30	cm	aukščio	jų	dalys,	tačiau	greičiausiai
rytinio	šulinio	galo	konstrukcija	buvo	tokia	pati	kaip	ir	vakarinio,	tik	ji	neišliko.	Rytinio	galo	lentos	buvo
sustatytos	tiesiai	virš	apatinės	lentos.	Šulinio	medinės	konstrukcijos	ilgis	buvo	1,9	m,	plotis	–	0,82	m,	o
jo	gylis	siekė	tik	2,4	m	nuo	dabartinio	žemės	paviršiaus	(Salatkienė,	2000,	p.	104–105)	(7	pav.).

7	pav.	4-asis	šulinys

Šuliniui	iškastos	duobės	sienos	nebuvo	visiškai	lygios	ir	stačios.	Tarp	medinės	šulinio	konstrukcijos	ir	jo
duobės	sienų	liko	10–25	cm	pločio	tarpai.	Jie	buvo	užpilti	žalsvai	rusvu	smėliu,	susikaupusiu	kasant
šulinio	duobę.	Kartu	su	tuo	smėliu	pakliuvo	keletas	pagalių,	lentelių,	medžių	žievių	ir	skiedrų.

Šulinys	buvo	labai	negilus,	todėl,	matyt,	greitai	užslinko	ir	uždumblėjo.	Per	tą	laiką	apiro	ir	medinė
šulinio	konstrukcija.	Šulinys	buvo	apleistas,	į	jį	primesta	ąžuolinių	sijų,	karčių.	Kai	vakarinė	šulinio	siena
išvirto,	jis	jau	buvo	prisikaupęs	dumblo.	Netrukus	šulinio	duobė	buvo	priversta	akmenų.	Jų	sluoksnio
apačia	buvo	1,8	m	gylyje,	o	viršus	–	1,3	m.	Tada	šulinio	duobė	sulyginta	su	žemės	paviršiumi,	o	jos
viršuje,	kaip	ir	kituose	šuliniuose,	rasta	ugniavietė	(8	pav.).



8	pav.	4-ojo	šulinio	rekonstrukcija.	A.	Jezersko	pieš.

5-asis	šulinys	buvo	rastas	2004	m.,	o	iki	medinės	konstrukcijos	viršaus	ištirtas	2005	m.	Šuliniui	buvo
iškasta	2,6	×	2,5	m	dydžio	duobė,	kurios	viduryje	išryškėjo	1,5	×	1	m	dydžio	tamsus	plotas,	su
pakraščiais	ėjusiu	5–15	cm	pločio	kompaktiškų	degėsių	kontūru	–	sudegusios	medinės	konstrukcijos
liekana.	Vidus	buvo	užpildytas	žeme	su	angliukais,	akmenimis,	šlako	gabalais,	kaulais,	puodų	šukėmis.
Tarpas	tarp	šulinio	konstrukcijos	ir	duobės	kraštų	buvo	užpildytas	iš	tos	pačios	duobės	iškasta	žeme,
susimaišiusia	su	šlaku,	šukėmis	ir	labai	dideliu	kiekiu	apdegusio	molio	gabalų.	1,2	m	gylyje	išryškėjo
šulinio	kontūras	–	taisyklinga	stačiakampė	1,4	m	ilgio	ir	0,7	m	pločio	konstrukcija.	Jos	viduje	buvo
susikaupęs	tamsus,	drėgnas	gruntas,	o	1,25	m	gylyje	buvo	rasti	viršutiniai	medinės	konstrukcijos
fragmentai	(9	pav.).	Šiame	gylyje	šulinys	buvo	užkonservuotas.	Tyrimas	dar	nebaigtas,	tačiau	jau	dabar
aišku,	kad	tai	geriausiai	išsilaikęs	Lieporių	šulinys,	visai	nesuardytas	vėlesnės	žmonių	veiklos	po	to,	kai
buvo	užkastas	jį	naudojusių	senovės	gyvenvietės	žmonių	(Salatkienė,	2006,	p.	34).



9	pav.	5-asis	šulinys.	Medinės	konstrukcijos	viršus.	Autorės	nuotr.

Visų	šulinių	dugne	yra	nusėdęs	juodas,	riebus	dumblas,	kuriame	daug	priemaišų:	iš	sienų	išbyrėjusio
smėlio,	organikos,	pelenų,	degėsių,	anglių,	nuodėgulių,	akmenų,	pagalių,	medžių	žievių.	Į	visus	šulinius
buvo	primesta	kirviu	nusmailintų	karčių	bei	tašytų	sijų	galų,	rastigalių,	lentgalių,	labai	daug	medžių
skiedrų,	ypač	3-iajame	ir	4-ajame	šuliniuose.	Žemėje,	kuria	užpilti	apleisti	šuliniai,	rasta	ir
archeologinių	dirbinių	–	molinių	puodų	ir	jų	šukių,	akmeninių	trintuvų,	akmeninių	galąstuvų,	šlako,
molio	tinko	gabalų,	taip	pat	gyvulių	kaulų	ir	dantų.	Visų	šulinių,	jiems	uždumblėjus	ir	užakus,	medinių
konstrukcijų	viršutinė	dalis	buvo	sudeginta,	o	tai	rodo	visų	penkių	šulinių	duobių	viršuje	rastos
ugniavietės,	atrodžiusios	kaip	židiniai.	Vėliau	šuliniai	buvo	užversti	akmenimis	ir	užpilti	gruntu,
sulyginant	su	tuometiniu	žemės	paviršiumi.	Identiškas	visų	šulinių	sutvarkymas	po	to,	kai	nustota	juos
naudoti,	rodo	buvus	tam	tikrą	tvarką,	įsivestą	saugumo,	o	gal	ir	estetiniais	sumetimais,	gali	būti	ir
sakralizuoto	ritualo	išraiška.

Šulinių	vietose	vėliau	buvo	pastatyti	pastatai.	Buities	radiniai	–	šukės,	kaulai,	molio	tinkas	ir	kita	–	buvo
randami	tik	toje	žemėje,	kuria	buvo	užpilti	uždumblėję	šuliniai,	todėl	visi	jie	skirtini	B	horizontui	–
Lieporių	gyvenvietės	geležies	lydymo	verslo	periodui.	2-asis,	3-iasis	ir	4-asis	šuliniai	buvo	datuoti
radioaktyviosios	anglies	ir	dendrochronologiniu	metodais.	Nustatyta,	kad	1-asis	šulinys	įrengtas	apie
318±38	metus	po	Kristaus	(Kairaitis,	Karpavičius,	1997).	3-iasis	ir	4-asis	šuliniai	buvo	datuoti



atitinkamai	374±50	metais	ir	523±50	metais	po	Kristaus	(Mažeika,	Petrošius,	1999).	Tai	nebuvo
buitiniai	šuliniai	geriamajam	vandeniui,	jie	iškasti	todėl,	kad	arti	nebuvo	jokio	gamtinio	vandens	telkinio,
o	jų	vanduo	naudotas	geležies	rūdai	plauti	prieš	lydymą.	
Medinių	šulinių	analogiją	šio	straipsnio	autorei	teko	matyti	Pruškovo	(Lenkija)	geležies	lydymo
muziejuje,	kur	yra	padaryta	Biskupicės	I–IV	a.	po	Kr.	geležies	lydymo	verslo	rekonstrukcija,	tačiau	šis
paminklas	nepublikuotas.

Nors	medinės	šulinių	konstrukcijos	gerokai	sunykusios,	nustatyta,	iš	kokios	medžiagos	jie	buvo
pastatyti.	Tai	–	pušis,	beržas,	tuopa.	Konstrukcijai	buvo	naudoti	ploni	rąsteliai	su	žieve	(4-asis	šulinys),
skelti	pusrąsčiai	arba	tašytos	storos	lentos	(1-asis,	3-iasis,	4-asis	šuliniai).	Visiems	šuliniams	buvo
iškastos	pailgos	duobės,	kuriose	paskui	buvo	sumontuoti	mediniai	sutvirtinimai.	Visų	medinių
konstrukcijų	forma	–	pailgas	stačiakampis,	išskyrus	2-ojo	šulinio,	kuris	buvo	apskritas.	Konstrukcijos
tipas	taip	pat	yra	vienodas:	šonai	sukloti	iš	gulsčių	rąstgalių,	pusrąsčių	ar	lentų,	o	šonai	–	iš	stačių.	Viduje
šulinių	kampai	sutvirtinti	skersiniais.	Jie	gali	būti	stori,	tašyti,	su	išpjovomis	kuolams	įstatyti	(1-asis
šulinys)	arba	gana	plonos	kartelės,	kurių	galai	įsprausti	tarp	šoninių	rąstelių	ar	lentų	(3-iasis,	4-asis
šuliniai).	Šie	duomenys	leidžia	apytikriai	rekonstruoti	pirminį	šulinių	vaizdą.

10	pav.	Lieporių	geležies	lydyklos	rekonstrukcija	Šiaulių	„Aušros“	muziejaus	ekspozicijoje	2004	m.	Autorės	nuotr.

Pagal	padarytas	grafines	rekonstrukcijas	2003	m.	1-asis	šulinys	buvo	atkurtas	Šiaulių	„Aušros“
muziejaus	ekspozicijai,	kuri	įrengta	muziejaus	pastate	Aušros	alėjoje.	Šulinio	rekonstrukcija	buvo
atliekama	pagal	1992	m.	tyrimų	brėžinius	ir	fotografijas.	Buvo	atkurta	šulinio	forma,	tūris,	gylis,
parinkta	mediena,	detaliai	atkurta	jo	vidinė	konstrukcija,	vidiniai	tvirtinimo	kuolai	ir	skersiniai,	tik
nebandyta	parodyti	jo	išgriuvusios	ir	sutaisytos	sienos.	Tam,	kad	šulinys	atrodytų	natūraliai,	jo
konstrukcijai	buvo	iškirsta	skylė	betoniniame	muziejaus	pastato	perdengime,	jis	įleistas	į	4,5	m	gylį,	o



dugne	įrengtas	rezervuaras	vandeniui	su	konservantais,	kad	nepūtų	ir	nepelytų	mediena.	Viršutinė
rekonstruoto	šulinio	dalis	virš	imituoto	žemės	paviršiaus	yra	60	cm	aukščio.	Ant	šulinio	viršaus
eksponuojamas	rekonstruotas	liepos	žievės	kibirėlis,	prikabintas	prie	karties.	Tikėtina,	kad	toks	sėmimo
būdas	labiausiai	tiko	lengviems	kibirėliams.	Šulinio	rekonstrukciją	atliko	muziejaus	darbuotojas
inžinierius	Rimantas	Jokubaitis	(10	pav.).

Kibirėliai

Dviejuose	iš	keturių	šulinių	–	1-ajame	ir	3-iajame	–	buvo	rasti	8	liepos	žievės	kibirėliai,	kiekviename
šulinyje	po	keturis.	Nors	jie	yra	panašūs	ir	jų	radimo	aplinkybės	mažai	skiriasi,	tačiau	išlikę	nevienodai
gerai,	todėl	būtina	kiekvieną	jų	aprašyti	atskirai.	1-ajame	šulinyje	rasti	1-asis–4-asis,	o	3-iajame	–	5-
asis–8-asis	kibirėliai.

1-asis	kibirėlis.	3,2	m	gylyje	PV	šulinio	gale	už	3	cm	nuo	sienos	buvo	rastas	21	×	29	cm	dydžio
medžio	žievės	gabalas.	Preparuojant	pasirodė,	jog	tai	galėtų	būti	dėžutė,	susiūta	liepos	karna	iš	medžio
žievės,	išverstos	luobu	į	viršų.	„Dėžutė“	gulėjo	dugnu	į	V	šulinio	kampą.	Ji	buvo	susiplojusi,
deformuota,	likęs	tik	5–10	cm	tarpas	tarp	jos	kraštų.	„Dėžutės“	viduje	gulėjo	10	×12	×	6	cm	dydžio
akmuo	ir	medžio	skiedrų.	Radus	šį	kibirėlį,	dar	nebuvo	aišku,	koks	tai	radinys,	todėl	jis	buvo	pavadintas
dėžute.	Šis	kibirėlis	–	beveik	sunykęs,	išlikę	tik	fragmentai.

2-asis	kibirėlis.	3,4	m	gylyje,	taip	pat	PV	šulinio	gale,	už	30	cm	nuo	sienos	gulėjo	antrasis	kibirėlis
anga	į	vakarinę	šulinio	sieną.	Jis	taip	pat	buvo	susiplojęs.	Kibirėlio	aukštis	buvo	16	cm,	o	plotis	–	26
cm,	tačiau	dugnas	neišlikęs.	Šis	radinys	buvo	atpažintas	kaip	kibirėlis,	nes	prie	viršutinio	kibirėlio	krašto
buvo	pastebėta	iš	liepos	karnos	padaryta	kilputė,	kurioje	buvo	išlikęs	7	cm	ilgio	iš	liepos	karnos	nuvyta
virvutė.	Atradus	kibirėlį,	medinę	konstrukciją,	dėl	kurios	buvo	abejojama,	buvo	galima	įvardyti	kaip
šulinį.

3-iasis	kibirėlis.	3,6	m	gylyje,	šulinio	V	kampe,	dugnu	beveik	prisiglaudęs	prie	kampinio	stulpo,	o
anga	atsisukęs	į	šulinio	vidų	gulėjo	3-iasis	kibirėlis.	Šonu	jis	buvo	prigludęs	prie	vienos	iš	išvirtusių	ŠV
šulinio	sienos	lentos.	Kibirėlio	aukštis	ir	skersmuo	buvo	vienodi	–	18	cm.	Skirtingai	nuo	aukščiau
aprašytųjų,	šis	nebuvo	visai	praradęs	formos,	tik	šiek	tiek	suplokštėjęs.	Kaip	ir	kiti,	3-iasis	kibirėlis
pasiūtas	iš	išverstos	medžio	žievės,	kuri	buvo	neblogai	išsilaikiusi,	todėl	nustatyta,	kad	tai	liepos	žievė.
Gerai	išlikusios	jo	siūlės.	Kibirėlio	šonas	susiūtas	dviguba	siūle	įstrižais	1,5	cm	ilgio	dygsniais.	Dugnas
prie	šonų	prisiūtas	tokio	pat	ilgio	dygsniais,	išdėstytais	0,7	cm	tarpais	(11	pav.).



11	pav.	3-iasis	kibirėlis.	Autorės	nuotr.

4-asis	kibirėlis.	3,9	m	gylyje,	už	35	cm	nuo	PV	šulinio	galo,	dugnu	į	PV,	beveik	išilgai	šulinio	gulėjo
4-asis	kibirėlis.	Jis	buvo	gerokai	susiplojęs	ir	sunykęs,	22	cm	aukščio	ir	22	cm	pločio.	Nors	ir
sunykusio,	kibirėlio	forma	ir	gamybos	technologija	buvo	gana	gerai	atsekama,	tik	trūko	virvelės	ar	jos
fragmentų	(Salatkienė,	1994,	p.	70–71)	(12	pav.).



12	pav.	4-ojo	kibirėlio	piešinys.	A.	Vasiliausko	pieš.

5-asis	kibirėlis.	3,1–3,2	m	gylyje,	pačiame	2-ojo	šulinio	viduryje,	klampiame	dumble	gulėjo	5-asis
kibirėlis.	Jis	buvo	susiplojęs,	labai	susiraukšlėjęs	ir	sunykęs.	Kibirėlio	aukštis	–	24	cm	,	plotis	–	21	cm.
Jis	gulėjo	anga	į	ŠV	pusę	už	55	cm	nuo	vakarinio	šulinio	galo.	Išlikusios	abi	kilpelės,	tačiau	virvelė
nutrūkusi.

6-asis	kibirėlis.	3,3–3,4	m	gylyje,	šulinio	viduryje,	priešinga	kryptimi	nei	5-asis,	gulėjo	6-asis
kibirėlis.	Tai	–	pats	sveikiausias,	geriausiai	išsilaikęs	kibirėlis	iš	visų	aštuonių.	Jis,	matyt,	nuskendo	dar
naujas,	todėl	buvo	gerai	išlaikęs	pirminę	formą.	Kibirėlis	–	beveik	apvalus,	25	cm	aukščio	ir	25	cm
skersmens.	Jo	žievė	–	visai	lygi,	neraukšlėta.	Paviršiuje	matėsi	išilgai	įtrūkęs	liepos	luobas.	Žievės	kraštai
užleisti	4	cm	vienas	ant	kito	ir	susiūti	karnos	virvele,	kaip	ir	visų	kitų	kibirėlių.	Išliko	abi	kilpelės,	tačiau
virvelė	neišliko.	Kibirėlis	buvo	pilnas	šulinio	dumblo	ir	dugno	smėlio.	(14	pav.)

7-asis	kibirėlis.	Ant	6-ojo	kibirėlio	PR	kampo,	tik	priešinga	kryptimi	–	anga	į	ŠV	pusę	–	gulėjo	7-
asis	kibirėlis.	Jį	buvo	užgriuvusi	pietinė	nesutvirtinta	šulinio	siena.	Šis	kibirėlis	–susiplojęs,	jo	žievė
susibangavusi.	Jo	aukštis	–	25	cm,	plotis	–	27	cm.	Padarytas	lygiai	taip	pat,	kaip	ir	kiti.

8-asis	kibirėlis.	Tame	pačiame	gylyje	kaip	6-asis	ir	7-asis	kibirėliai	buvo	rastas	ir	8-asis	kibirėlis.	Jis
gulėjo	už	2	cm	į	V	nuo	6-ojo	kibirėlio,	įstrižai	šulinio,	anga	į	PV.	Kibirėlio	apačia	gulėjo	ant	šulinio
dugno	smėlio,	o	iš	viršaus	jį	dengė	dumblas.	Šis	kibirėlis	gana	neblogai	išsilaikęs,	mažiau	susiplojęs	nei
5-asis	kibirėlis,	tačiau	jo	žievė	yra	raukšlėta.	Kilpelėse	pastebėta	labai	sunykusios	karnos	virvelės	liekanų
(Salatkienė,	1998,	p.	93).

Iš	aprašymų	matyti,	kad	visi	liepos	žievės	kibirėliai	buvo	padaryti	vienodai,	menkai	skyrėsi	ir	jų
matmenys,	tik	3-iajame	šulinyje	rastieji	buvo	3–4	cm	aukštesni	ir	platesni	už	1-ojo	šulinio	kibirėlius.
Tarp	rastųjų	kibirėlių	buvo	naujų	(6-asis	kibirėlis),	labai	sunykusių	(1-asis,	2-asis	ir	5-asis	kibirėliai)	ir
daugiau	ar	mažiau	padėvėtų.	Iš	to	galima	daryti	išvadą,	kad	laikui	bėgant	liepos	žievės	kibirėliai
minkštėjo,	jų	žievė	težo	ir	raukšlėjosi,	tačiau	jie	vis	tiek	būdavo	naudojami,	kol	virvelė	nutrūkdavo	ir	jie
nuskęsdavo.

Rekonstrukcija

Iš	archeologinių	tyrinėjimų	duomenų	buvo	žinoma,	kokia	buvo	kibirėlių	gamybos	žaliava	ir	siuvimo
būdas,	tačiau	reikėjo	nustatyti,	kaip	tą	žaliavą	paruošti,	be	to,	išsiaiškinti	kibirėlio	gamybos	eigą.

Lietuvoje	nebeliko	tradicijos	gaminti	buities	daiktus	iš	liepos	žievės,	susiuvant	juos	įstriža	siūle,	kaip	ką
tik	aprašytieji	kibirėliai.	Muziejuose	yra	saugomos	liepos	žievės	dėžutės	su	vinutėmis	prikaltais	lentiniais
dugneliais,	kurių	šonai	sudygsniuoti	išilga	vienguba	siūle.	Žinoma,	kad	liepos	karna	buvo	naudojama
virvėms	vyti	bei	vyžoms	pinti.	Apie	vyžų	gamybą	1936	m.	yra	rašęs	K.	Ščesnulevičius	(Ščesnulevičius,



1936,	p.	15–18).	Jis	aprašė,	kokių	medžių	žievė	buvo	naudojama	vyžoms,	kada	lupama,	kaip
paruošiama	ir	laikoma.	Renkantis	medžius	ir	ruošiant	žievę	šiais	duomenimis	buvo	pasinaudota.	Liepos
žievę	lupdavo	pavasarį	ir	vasarą.	Peiliu	atpjaudavo	žievę	kamieno	apačioje	ir	lupdavo	tol,	kol	ji
nutrūkdavo.	Paskui	ją	merkdavo	į	vandenį	–	upelį,	balą,	kubilą,	į	kurį	dar	pridėdavo	mėšlo,	kad	rūgtų,	ir
mirkydavo	apie	2	savaites.	Po	to	žievę	džiovindavo,	išlupdavo	karnas,	jas	laikydavo	suvyniotas.
Paraugintos	karnos	pasidaro	ypač	lanksčios	ir	tvirtos.	Karninės	virvės	vijimas	kabliais	dar	yra	žinomas
Lietuvos	kaime.	Iš	vieno	tokio	meistro,	Petro	Liepos,	gyvenusio	Baisogaloje,	šis	metodas	ir	buvo
perimtas.	Jis	parodė	būdą,	kaip	sujungti	karnos	atkarpas	vejant	ilgą	virvę.	Minėjo,	kad	karnos	pančiai
yra	geresni	už	pakulinius,	nes	yra	minkštesni,	neturi	spalių,	žeidžiančių	gyvuliams	kojas.

Žaliavos	ir	įrankiai

Kibirėliai	buvo	daromi	iš	žalios	liepos	žievės.	Tam	reikalui	reikalinga	jauna,	apie	15–25	cm	skersmens
miške	augusi	liepa,	tiesi,	kuo	mažiau	šakota.

Kibirėliai	siuvami	suktomis	liepos	karnos	virvelėmis.	Iš	tokių	pat	virvelių	padaromos	ir	kilpelės
rankenėlei	bei	pati	rankenėlė.

13	pav.	Žievės	apdorojimo	įrankiai.	Autorės	nuotr.

Kibirėliui	padaryti	reikalingas	kirvis,	peilis,	yla,	kablys	virvelei	vyti	ir	vaškas	(13,	14	pav.).	Stengiantis
išlaikyti	archeologinio	eksperimento	grynumą,	rekonstrukcijai	buvo	naudotos	tik	Lieporių	kapinyne
rastų	įmovinių	kirvių,	peilių	ir	ylų	kopijos,	o	medinis	kablys	ir	vaškas	buvo	perimti	iš	etnografinės
medžiagos.



14	pav.	Kibirėlio	siuvimo	įrankiai.	Autorės	nuotr.

Žaliavos	paruošimas

Nukirtus	liepą	parenkamas	apie	0,6–1	m	ilgio	kamieno	gabalas,	kur	nėra	stambesnių	šakų	ar	jų	randų,
kitokių	žievės	pažeidimų.	Iš	abiejų	galų	šis	gabalas	peiliu	apipjaunamas	skersai	kamieno,	o	paskui
perpjaunamas	išilgai.	Tam	tikslui	reikalingas	labai	aštrus	peilis,	kad	žievė	būtų	perpjauta	iki	pat
medienos,	kitaip	nenupjautas	luobas	plėš	žievę	ir	gadins	jos	kraštą.	Nuo	žievės	krašto	priklauso,	ar
kibirėlis	bus	sandarus.	Žievė	nuo	kamieno	pradedama	lupti	kirviu	ar	peiliu,	jo	ašmenimis	atsargiai
atplėšiant	luobą	nuo	medienos	per	išilginį	pjūvį	ir	vis	didinant	tarpą.	Pavasarį	žievę	galima	nulupti
tiesiog	rankomis,	įkišus	pirštus	į	tarpą	tarp	žievės	ir	kamieno.	Žievę	lupant	luobas	paprastai	keliose
vietose	išilgai	įtrūksta,	bet	svarbu,	kad	išliktų	nepažeista	išorinė	žievės	pusė	(15	pav.).



15	pav.	Žievės	lupimas.	A.	Šapaitės	nuotr.

Žievę	geriausia	lupti	pavasarį,	iki	Joninių,	kada	ji	lengvai	atsiskiria	nuo	kamieno.	Mūsų	patirtis	parodė,
kad	žievės	ir	karnos	kokybė	labai	priklauso	nuo	orų.	Sausą	pavasarį	liepų	žievė	labai	sunkiai	lupasi,
plyšta	išilgai,	lūžta	lenkiama.	Karnos	sluoksnis	būna	plonas	ir	taip	pat	sunkiai	lupasi.

Išmirkius	pavasarį	nuluptą	žievę,	nuo	jos	labai	gerai	atsiskiria	karna,	ji	būna	lanksti	ir	tvirta.	Nuluptą
žievę	galima	laikyti	išdžiovintą.	Prieš	kibirėlių	siuvimą	ją	reikia	1–3	dienas	pamirkyti	šaltame
vandenyje.	Žievės	galima	prisilupti	ir	kitu	metų	laiku,	tačiau	tada	ją	lupti	daug	sunkiau,	ji	labiau
pažeidžiama,	o	karnos	nuo	žievės	beveik	neatsiskiria,	jas	reikia	nupjauti	peiliu.	Patirtis	parodė,	kad	žievė,
mirkyta	ir	vėl	džiovinta	keletą	kartų,	labai	suprastėja.	Ji	patamsėja,	išorinis	žievės	sluoksnis	greitai	ima
pūti,	pasidaro	trapus,	lenkiama	ji	lūžta	ir	nebeišlaiko	formos.	Be	to,	drėgna	žievė	greitai	ima	pelyti	ir
nuo	to	pajuosta,	todėl	pasimerkti	reikia	tik	tiek	žievės,	kiek	jos	tam	kartui	reikės.

Nuluptą	liepos	žievę	reikia	tuoj	pat	(jei	nėra	galimybių,	tai	bent	kol	ji	neapdžiūvo)	išversti	luobu	į	viršų,
suvynioti	į	cilindrą	ir	surišti	virve.	Tik	šitokiu	būdu	žievę	galima	visai	ištiesinti,	kad	jos	kraštai
neužsiriestų	į	vidų	(16	pav.).



16	pav.	Kibirėlio	ruošinys.	Autorės	nuotr.

Nuo	pačios	medžio	viršūnės	ir	stambesnių	šakų	žievė	lupama	karnoms.	Peiliu	ar	kirviu	atlupamas
apatinis	bet	kokio	pločio	žievės	kraštas	ir	plėšiama	tol,	kol	žievė	nutrūksta.	Nuluptos	žievės	2–3
savaitėms	merkiamos	į	vandenį,	kad	luobas	lengviau	atsiskirtų	nuo	žievės.	Paskui	jos	ištraukiamos	iš
vandens	ir	išdžiovinamos.	Tada	rankomis	plėšiamos	karnos.	Jos	būna	lanksčios	ir	minkštos,	lengvai
suvejamos	į	virvelę.

Virvelė	iš	karnų	vejama	mediniu	kabliu.	Jis	daromas	iš	plonos	30	cm	ilgio	ir	1	cm	skersmens	medžio
šakos,	iš	kurios	smailiu	kampu	išaugusi	mažesnė	šakelė	–	ūglis.	Šaka	nukertama	už	5	cm	nuo	ūglio,
tokio	pat	ilgio	paliekamas	ir	ūglis.	Kablio	koto	ilgis	–	apie	25	cm.	Visi	trys	nukirsti	galai	apdailinami
peiliu.
Virvelė	vejama	iš	vieno	30–40	cm	ilgio	ir	1	cm	pločio	karnos	gabalo.	Vienas	karnos	galas
aplenkiamas	aplink	kablį,	vienoje	pusėje	paliekant	apie	5–7	cm	galiuką.	Kaire	ranka	tas	galiukas
suimamas	kartu	su	ilguoju	karnos	galu,	suspaudžiama,	o	dešine	ranka	kablys	sukamas	pagal	laikrodžio
rodyklę	aplink	savo	išilginę	ašį.	Taip	susukami	ilgasis	ir	trumpasis	karnos	galai	ir	vejama	toliau.	Kad
karna	laikytųsi	suvyta,	susuktas	jos	galas	vyniojamas	ant	kablio.	Kai	suvejama	visa	karna,	virvutė
nuvyniojama	nuo	kablio.	Susukta	virvutė	siuvant	atsileidžia,	o	susukta	karna	yra	lankstesnė,	mažiau
plaušojasi,	lengviau	pralenda	pro	skylutę.	Smailasis,	viengubas,	virvutės	galas	išvaškuojamas	geru	bičių
vašku.	Išvaškuotas	virvutės	galas	atstoja	adatą.

Ieškant	būdo	siūti	žievę	virvute,	iš	pradžių	bandyta	virvutės	galą	į	yla	išdurtą	skylutę	kišti	kauliniu
adikliu,	kuris	buvo	pasidarytas	specialiai	šiam	tikslui,	tačiau	šis	metodas	nepasiteisino.	Virvutės	galas
pleišėjo,	skirstėsi	gijomis	ir	įkišti	jį	į	skylutę	nesisekė.	Tiko	batsiuvių	naudojama	siuvimo	technika,	yla
išduriant	skylutę	ir	į	ją	įkišant	smarkiai	išvaškuotą	siūlo	galą	ir	iš	kitos	pusės	jį	ištraukiant	pirštais.
Vaškuotas	karnos	virvutės	galiukas,	susuktas	tarp	pirštų,	tampa	kietas,	smailas	ir	gana	lengvai	lenda	į
skylutę.



Kibirėlio	siuvimas

Nuluptos	liepos	žievės	kraštai	nulyginami	peiliu,	išpjaunamas	75–80	cm	ilgio	ir	22–25	cm	pločio
taisyklingas	stačiakampis	ir	sukamas	išilgai	luobo,	išorine	žievės	puse	į	vidų.	Archeologinių	tyrinėjimų
metu	buvo	tik	konstatuota,	kad	kibirėlių	žievė	susukta	luobu	į	viršų,	tačiau	nebuvo	aišku,	kodėl	visi	jie
sukti	tik	tokiu	būdu.	Pabandžius	kelis	kartus	sukti	žievę	luobu	į	vidų,	išorinė	jos	pusė	greitai	plyšdavo
skersai.	Taip	buvo	įsitikinta,	kad	ją	susukti	galima	tik	luobu	į	išorę.	Žievės	kraštai	užkeičiami	5–7	cm	ir
gautas	cilindras	stipriai	surišamas	karna	arba	iš	jos	nuvyta	virve.	Likęs	žievės	galas	prispaudžiamas	lenta
ir	paslegiamas,	kad	išsitiestų.	Jis	vėliau	naudojamas	kibirėlio	dugnui.	Jeigu	būna	kelias	dienas	pamirkyta,
žievė	lengvai	išsitiesia	ir	jos	slėgti	nereikia.
Verdančiu	vandeniu	nuplikyta	ar	šaltame	vandenyje	vieną	dieną	pamirkyta	žievė	pasidaro	lankstesnė.	Iš
tokios	žievės	sulenkiamas	taisyklingesnės	formos	kibirėlis.	Literatūroje	aprašyta	(Ščesnulevičius,	1936,
p.	17),	kad	žievę	galima	atšutinti	ir	suminkštinti,	įkišus	liepos	rastą	į	iškūrentą	duonkepę	krosnį,	tačiau
šito	būdo	nebandėme.

Kibirėlis	siuvamas,	žievės	cilindrėlį	paliekant	stipriai	surištą	karna,	kitaip	nebūtų	galima	jo	išlaikyti
susukto	ir	lygiai	susiūti.	Kad	išorinis	žievės	kraštas	labiau	prisispaustų	prie	kibirėlio	šono,	už	karnos
skersai	dar	galima	užkišti	pailgą	žievės	gabalėlį.	Siuvama	iš	sausos	karnos	ką	tik	susukta	virvele.
Archeologė	R.	Rimantienė	yra	rašiusi,	kad	karnos	prieš	darbą	buvo	mirkomos	(Rimantienė,	1995,	p.
55),	tačiau	eksperimentas	parodė,	kad	šis	metodas	gaminant	liepos	žievės	kibirėlius	netinka.	Šlapia
karna	nesusisuka,	jos	jokiu	būdu	negalima	sumegzti	mazgu	ir	suveržti,	ji	iš	karto	atsileidžia.	Šlapios
karnos	negalima	išvaškuoti,	nes	vaškas	nelimpa,	be	to,	negalima	įkišti	į	skylutę.	Patogiausia	siūti	apie
30–40	cm	ilgio	virvele.	Ilgesnė	virvelė	prieš	galą	išsipešioja,	dažniau	trūksta.	Kibirėlio	šonas	siuvamas
dviguba	siūle:	geležine	buka	(kad	mažiau	skiltų	žievė)	yla	per	abu	užkeistus	žievės	kraštus	išduriama
skylutė	už	1,5	cm	nuo	cilindro	viršaus	ir	2–3	cm	atstumu	nuo	išorinio	žievės	krašto.	Į	skylutę	įveriama
gerai	susukta	vaškuota	ir	nusmailinta	karnos	virvelė	ir	stipriai	surišama.	Trumpasis	virvelės	galas
įkišamas	į	tarpą	tarp	užkeistų	kibirėlio	kraštų,	o	ilguoju	siuvama	toliau.	Išilgai	užkeisto	krašto	duriamos
dvi	skylučių	eilės	1–1,5	cm	atstumu	viena	nuo	kitos.	Skylutės	eilėse	išdėstytos	0,5–1	cm	tarpais
šachmatine	tvarka.	Virvelę	perkišant	eilės	tvarka	per	abiejų	eilių	skylutes	susidaro	įstriži	dygsniai.	Tokia
dviguba	siūlė	sandariau	suspaudžia	sujungimo	vietą	ir	nepažeidžia	išorinio	žievės	krašto.	Kiekviena
skylutė	duriama	atskirai,	kad	neužsitrauktų.	Skylutės	duriamos	ta	kryptimi,	kuria	bus	veriama	virvelė,
nes	išorinė	kiaurymė	būna	platesnė,	o	jos	kraštai	lygesni	(17	pav.).



17	pav.	Kibirėlio	siuvimas.	P.	Salatkos	nuotr.

Susiuvus	kibirėlio	šoną,	nurišama	jį	laikiusi	virvė.	Kibirėlis	dedamas	ant	ištiesinto	žievės	gabalo,
paguldyto	išorine	žievės	puse	į	viršų.	Stipriai	prispaudus,	aštriu	peiliu	išrėžiamas	kibirėlio	dugnas,
stengiantis,	kad	jis	būtų	keliais	milimetrais	platesnis	už	kibirėlio	cilindrą.	Dugnas	prie	kibirėlio	siuvamas
tokia	pat	dviguba	siūle,	skylutes	išduriant	0,5	cm	tarpais.	Virvelė	paeiliui	veriama	į	cilindrėlio	apačios	ir
dugno	skylutes.	Skylutės	duriamos	ne	prieš	siuvimą	ir	visos	iš	karto,	o	siuvant	ir	kiekviena	atskirai.
Virvutę	daug	lengviau	įkišti	į	ką	tik	išdurtą	skylutę,	nes	ji	po	kiek	laiko	užsitraukia	ir	ją	reikia	platinti
yla.	Dugno	skylutės	duriamos	iš	siuvamo	kibirėlio	vidaus,	o	cilindro	kraštų	–	iš	išorės.	Tokia	tvarka
kaišiojama	ir	virvelė,	nes	bandant	išdurti	skylutę	cilindro	apačioje	iš	vidaus	beveik	nieko	negalima
matyti.	Skylutės	cilindrėlyje	išduriamos	ne	vienoje	linijoje,	o	šachmatine	tvarka	–	kas	antra	kiek
žemiau,	kad	luobas	neplyštų	išilgai	ir	nenukristų	su	visu	dugnu.

Pasiuvus	kibirėlį,	jo	šone,	maždaug	užkeistų	galų	viduryje,	2	cm	žemiau	viršutinio	krašto,	2,5–3	cm
atstumu	viena	nuo	kitos	išduriamos	skylutės	vertikaliai	kilputei.	Jeigu	kilputes	darytume	ne	toje	vietoje,
kur	užsikeičia	cilindro	galai,	būtų	neįmanoma	išbalansuoti	kibirėlio	svorio	centro	–	sunkesnis	dvigubas
šonas	nusvertų.	Kilputė	daroma	iš	dvigubos	karnos	virvelės,	išorinę	jos	dalį	dar	skersai	apsukant	ta	pačia
virvele,	kad	būtų	tvirčiau.	Tokia	pati	kilputė	padaroma	ir	priešingoje	kibirėlio	pusėje.	Į	kilputes
įveriama	iš	dviejų	karnų	vyta	apie	0,5	cm	storio	virvelė.	Imama	apie	40–50	cm	ilgio	storesnė	nei
naudota	siuvimui	virvelė.	Vienas	jos	galas	perkišamas	per	kilpelę	ir	sulenkiamas	taip,	kad	vienoje	pusėje
liktų	vienas	jos	ilgio	ketvirtadalis,	o	kitoje	–	kiti	trys.	Tada	abu	virvelės	galai	susukami	į	vieną	virvelę,



o	pats	trumposios	dalies	galas	kelis	kartus	perkišamas	tarp	virvutės	plaušų	ir	taip	įtvirtinamas,	kad
neištrūktų	ir	neišsisuktų.	Karnos	būna	neslidžios,	ir	virvelė	laikosi	susukta.	Lygiai	taip	pat	susukamas	ir
antrasis	virvelės	galas.	Lankelį	galima	daryti	ir	kitu	būdu.	Į	vieną	kilpelę	įveriama	vienguba	virvelė,	ji
sulenkiama	per	vidurį	ir	rankomis	susukama	iki	galo.	Tada	jos	galas	įkišamas	į	antrą	kilpelę.	Apie	10	m
jos	galas	užlenkiamas	virš	kilpelės	ir	įpinamas	į	suvytą	virvutę.	Šiais	būdais	padaromas	tvirtas	dvigubos
karnos	virvelės	kibirėlio	lankelis	(18,	19,	20	pav.).

18	pav.	Kibirėlio	išilginė	siūlė.	Autorės	nuotr.

19	pav.	Kibirėlio	dugno	siūlė.	Autorės	nuotr.



17	pav.	Kibirėlio	siūlės	iš	vidaus.	Autorės	nuotr.

Kibirėlis	būna	8–9	litrų	talpos	(21	pav.).	Pasiūtas	liepos	žievės	kibirėlis	buvo	išbandytas.	Jis	3	dienas
mirkytas	vandenyje.	Per	tą	laiką	žievė	išbrinko,	užsitraukė	visos	skylutės,	stipriai	susispaudė	užkeisti
kraštai.	Išbrinko	ir	karnos	virvelė,	ji	užpildė	visą	skylutę.	Kibirėlis	pasidarė	beveik	sandarus.	Juo	buvo
galima	pasemti	vandens,	nors	iš	jo	ir	lašėjo.	Nunešus	100	m	iš	kibirėlio	išlašėdavo	apie	0,5	l	vandens.
Taigi	vandeniui	nešti,	o	tuo	labiau	laikyti	kibirėlis	netinka,	tačiau	jis	labai	tinkamas	vandeniui	iš	šulinio
pasemti,	nes	yra	lengvas	ir	talpus,	nesunkiai	ištraukiamas	iš	gilaus	šulinio.	Su	tokiu	kibirėliu	vandenį
semti	galima	pritvirtinus	jį	prie	karties	–	kitaip	jis	neskęs	ir	neprisisems.	Viename	gana	susidėvėjusiame
ir	suminkštėjusiame	kibirėlyje	rastas	akmuo	galėjo	būti	panaudotas	kaip	balastas,	kad	kibirėlis	greičiau
prisisemtų.	Antra	vertus,	jis	galėjo	padėti	likti	pravirai	išorinei	angai.



21	pav.	Liepos	žievės	kibirėlio	replika.	Autorės	nuotr.

Galimas	daiktas,	kad	šulinyje	kibirėliai	buvo	visą	laiką	laikomi	vandenyje,	todėl	neišdžiūdavo	ir	būdavo
sandarūs.	Pastebėta,	kad	ilgiau	naudojamo	kibirėlio	žievė	minkštėja,	kibirėlis	praranda	stangrumą,	darosi
minkštas	kaip	krepšys,	susiploja.	Nė	vieno	kibirėlio	nerasta	su	sveika	virvute,	taigi	jie	paskęsdavo,
virvutei	nutrūkus.

Lieporiuose	rastų	liepos	žievės	kibirėlių	paskirtis	yra	aiški:	jais	buvo	semiamas	vanduo	iš	šulinio.	Tačiau
pats	dirbinio	tipas	(kibiras)	leidžia	daryti	prielaidą,	kad	jis	galėjo	turėti	ir	kitų	funkcijų.	Neatmestina,
kad	liepos	kibirai	buvo	naudojami	grybauti,	uogauti,	žirniams,	pupoms	ar	kam	kitam	laikyti.

Analogijos

Kaip	minėta,	vienalaikių	liepos	žievės	kibirėlių	Lietuvoje	nerasta,	nežinomi	jie	ir	kaimyniniuose
kraštuose,	todėl	ieškant	analogijų	buvo	remtasi	dviem	kriterijais	–	medžiagos	ir	technologijos.
Medžiagos	–	liepos	žievės	–	panaudojimo	indams	gaminti	atvejų	turime	ir	Lietuvoje.	Luokesos	ežero
polinės	gyvenvietės	tyrimai	pateikė	daug	naujų	duomenų	apie	ankstyvųjų	metalų	laikotarpio	gyvenseną,
o	mums	labiausiai	rūpi	organinės	medžiagos	radiniai,	kurių	čia	rasta	gana	gausiai.	Gyvenvietės	tyrėjai
rado	dirbinių	ir	jų	fragmentų,	kuriuos	pavadino	tošiniais	kibirėliais	(Pranskėnaitė,	Baubonis,
Kvederavičius,	2008,	p.	528;	Baubonis,	Kvederavičius,	Pranskėnaitė,	2009,	p.	521;	Pranskėnaitė,
Baubonis,	Kvederavičius,	2010,	p.	477;	Pranskėnaitė,	Baubonis,	Kvederavičius,	2011,	p.	481),	tačiau
apžiūrėjus	iš	arčiau	paaiškėjo,	kad	dalis	jų	pasiūti	iš	plonos	žievės	(medžio	rūšis	dar	nenustatyta),	kiti
sukombinuoti	iš	žievės	ir	beržo	tošies.	Geriausiai	išlikusio	dirbinio	šonai	buvo	sulenkti	iš	liepos	žievės,	o



dugnas	padarytas	iš	dvigubos	tošies.	Tarp	šių	dirbinių	būta	mažų	dėžučių	ir	didesnių	indų,	kurių
viršutinė	dalis	neišlikusi.	Nors	Luokesos	indai	taip	pat	siūti	plona	karna,	jų	siuvimo	technika	skiriasi	nuo
Lieporių	kibirėlių.	Jų	šonai	susiūti	statmena	siūle,	o	ne	įstriža,	taip	pat	dugnas	pritvirtintas	kitu	būdu.
Luokesos	indelių	funkcijos	greičiausiai	taip	pat	kitokios.	Šiuo	atveju	mums	svarbu,	kad	indų	gamybai	ir
siuvimui	naudota	medžių	žievė,	nors	ir	remtasi	kita	technika.	Paskelbta	tik	pirminė	informacija	apie
Luokesos	indus,	mokslinė	jų	analizė	bus	atliekama	ateityje,	tačiau	šiuo	metu	jie	laikytini	artimiausia
Lieporių	kibirėlių	analogija.

22	pav.	Liepos	žievės	indelis	Jakabpilio	muziejaus	„Sēļu	sēta“	ekspozicijoje.
Autorės	nuotr.

Yra	žinoma	keletas	panašių	dirbinių	ir	iš	vėlesnių	laikotarpių.	Tai	dideli	liepos	žievės	indai	su	lentiniais
dugnais,	rasti	Kernavėje,	viduramžių	miesto	tyrinėjimų	metu,	datuojami	XII–XV	a.	(Kernavė...,	2002,
p.	153,	pav.	316).	Panašų,	tik	labai	sunykusį,	be	dugno,	kibirėlį	iš	liepos	žievės	archeologė	Daiva
Luchtanienė	rado	tyrinėdama	Vilniaus	miesto	senamiestį.	Jis	datuojamas	XVI	a.	(autorės	informacija).

Yra	žinoma,	kad	Lietuvos	etnografijoje	liepos	žievė	buvo	naudojama.	Šiaulių	„Aušros“	muziejaus
etnografijos	rinkinyje	saugoma	keletas	rėčių,	kurių	graižas	sulenktas	iš	liepos	žievės,	tačiau	jis	ne	karna
susiūtas,	o	sutvirtintas	vytele	statmenai.	Esama	keleto	tokia	pačia	technika	padarytų	sėtuvių	su
mediniais	dugnais.	Taigi	Lietuvoje	liepos	žievės	naudojimo	tradicija	išliko	iki	XX	a.,	o	siuvimo	karna
technologija	jau	visai	užmiršta.



23	pav.	Liepos	žievės	indelis	Jakabpilio	muziejaus	„Sēļu	sēta“	ekspozicijoje.
Šoninė	siūlė.	Autorės	nuotr.

24	pav.	Liepos	žievės	indelis	Jakabpilio	muziejaus	„Sēļu	sēta“	ekspozicijoje.
Dugno	siūlė.	Autorės	nuotr.

2014	m.	pavasarį	lankantis	Jakabpilio	istorijos	muziejaus	filiale	„Sēļu	sēta“	Latvijoje	(Jakabpils...),
dėmesį	patraukė	ekspozicijoje	esantis	indelis.	Jis	buvo	padarytas	iš	liepos	žievės,	šonai	sutvirtinti
vertikalia	siūle,	identiška	Luokesos	indams,	naudojant	plokščią,	skeltą	vytelę,	o	dugnas	prisiūtas	karnos
virvele.	Dugnas	siūtas	dygsnius	išdėstant	šachmatine	tvarka,	vieną	aukščiau,	kitą	žemiau,	lygiai	taip	pat,
kaip	Lieporių	kibirėlių.	Sutrūkęs	indelio	dugnas,	padarytas	iš	liepos	žievės,	susiūtas	tokia	pat	karna	(22,
23,	24	pav.).	Tiesa,	šio	indelio,	matyt,	jau	gerokai	padėvėto,	dugnas	dar	buvo	aptrauktas	beržo	tošimi,
pritvirtinta	vytelėmis,	ne	karnomis,	tačiau	jo	viduje	gerai	matyti	ir	siuvimo	žymių.	Šis	dirbinys	rodo,
kad	liepos	žievės	naudojimo	ir	siuvimo	technologija	Latvijoje	gyvavo	kur	kas	ilgiau.	Įdomu,	kad
statmenos	siūlės	technika	čia	išlikusi	nuo	ankstyvojo	metalų	laikotarpio.	Dirbinio	tipas	Sėlos	muziejuje	–
kitas.	Tai	ne	kibiras,	o	dėžutė,	saikas,	sėtuvėlė,	todėl	galime	kalbėti	tik	apie	technologijos,	o	ne	dirbinio



ar	jo	funkcijos	analogiją.

Edukacija

Šiuo	metu	aprašytuoju	Lieporių	kibirėlių	darymo	būdu	pagaminta	daugiau	nei	200	kibirėlių.	Taupant
liepos	žievę	buvo	siuvami	ne	tik	įvairių	dydžių	kibirėliai,	bet	ir	indeliai	be	rankenėlių,	plokščiadugnio
dubens	formos	dirbiniai.	Tokių	formų	indai	žinomi	iš	archeologinės	bei	etnografinės	medžiagos,	todėl
jų	gamyba	edukacinių	renginių	metu	nepažeidžia	archeologinio	eksperimento	metodo.

Bandymas	rekonstruoti	I	tūkst.	po	Kr.	viduriu	datuojamus	šulinius	ir	kibirėlius	gali	būti	naudingas
interpretuojant	šiuos	radinius.	Ateityje	numatoma	rekonstruoti	bent	dalį	Lieporių	archeologinių
paminklų	komplekso	radinių	ir	tyrinėjimų	vietą	padaryti	lankomu	objektu.	Šitaip	šuliniai	ir	juose	rasti
kibirėliai	galėtų	būti	atkurti	tiksliausiai	ir	iš	karto	naudojami	edukacijai	bei	atrakcijai.

Kaip	jau	buvo	minėta,	liepos	žievės	kibirėliai	šiuo	metu	eksponuojami	Šiaulių	„Aušros“	muziejaus
ekspozicijoje	ir	to	paties	muziejaus	surengtoje	taktilinėje	parodoje,	skirtoje	neregiams,	taip	pat	naujojoje
Kernavės	muziejaus	ekspozicijoje.	2015	m.	6	liepos	žievės	kibirėliai	nukeliavo	į	vieną	Prancūzijos
muziejų.	Muziejuose	kibirėliai	eksponuojami	kaip	originalių	radinių	replikos,	tik	Žaislų	muziejus
Vilniuje	juos	naudoja	edukacinei	veiklai,	vaikų	žaidimams.	
Liepos	žievės	kibirėliai	gaminami	tik	per	gyvosios	archeologijos	ir	senųjų	amatų	festivalius,	todėl
dauguma	jų	pasklido	po	tų	švenčių	lankytojų	namus.	Reikia	tikėtis,	kad	tiems,	kurie	juos	įsigijo,
kibirėliai	turi	tam	tikrą	vertę	kaip	senovės	atributai,	kaip	atmintis,	mūsų	protėvių	palikimas,	istorija,
amatas,	estetinė	vertybė.



25	pav.	Kibirėliai	siuvami	Kernavės	gyvosios	archeologijos	dienų	metu	2014	m.	P.	Salatkos	nuotr.

Nuo	1998	m.	gyvosios	archeologijos	festivaliuose	ir	edukacinėse	stovyklose	demonstruojant	liepos
žievės	kibirėlių	rekonstrukciją	ir	gamybos	procesą,	susikaupė	nemažai	asmeninės	patirties.	Ši
rekonstrukcija	nėra	amatas	ar	jo	atgaivinimas,	todėl	komercinė	senųjų	amatų	švenčių	pusė	nepadarė
įtakos	nei	pačiai	rekonstrukcijai,	nei	jos	pristatymui	visuomenei.	Nuolatinis	kontaktas	su	švenčių
lankytojais	buvo	kur	kas	svarbesnis.	Pirmiausia	krito	į	akis	tai,	kad	dauguma	lankytojų	liepos	žievę
vadino	tošimi	ir	savo	vaikams	aiškino,	kad	kibirėliai	–	tai	tošinukai.	Labai	mažai	žmonių	žinojo,	kad
buities	daiktams	gaminti	buvo	naudojama	ne	tik	beržo,	bet	ir	kitokio	medžio	žievė.	Vyresnio	amžiaus
žmonės	labai	dažnai	pasakoja,	kad	vaikystėje	tėvai	miške	nulupdavo	medelio	žievę	ir	čia	pat	sulenkę	ir
surišę	vytele	padarydavo	indelį	uogoms.	Pasakoja	ir	apie	karnos	naudojimą,	daugiausia	plaušinėms,
rečiau	pančiams.	Tremtiniai	prisimena,	kad	Sibire	iš	beržo	žievės	padarytuose	induose	šaltiniuose
laikydavo	pieną.

Apie	liepos	žievės	kibirėlių	kilmę,	radimo	aplinkybes	nori	sužinoti	mažiau	nei	pusė	lankytojų,	tačiau
išgirdę	apie	tai	paprastai	domisi	detalėmis	–	kur	rasta	ta	senovės	gyvenvietė,	kokio	gylio	šuliniai,	kodėl
kibirėliai	nesupuvo.	Teko	girdėti	ir	klausiant,	kas	išmokė	žmones	siūti.

Jauni	tėvai	savo	vaikams	ar	mokytojai	moksleiviams	stengiasi	paaiškinti,	ką	jie	mato,	ir	pakomentuoti



dirbinius.	Vyrauja	dvi	komentarų	kryptys	–	vartotojiška	ir	pažintinė.	Vieni	tėvai	sako,	kad	senovėje
žmonės	nieko	neturėjo,	parduotuvių	nebuvo,	todėl	teko	viską	daryti	patiems.	Kiti	aiškina,	kad	mūsų
protėviai	buvo	protingi	ir	nagingi,	puikiai	rasdavo	būdų	išgyventi	ir	buvo	labai	kūrybingi.

26	pav.	26	pav.	Kibirėliai	siuvami	Kernavės	gyvosios	archeologijos	dienų	metu	2009	m.	P.	Salatkos	nuotr.

Suprantama,	lankytojui	sunku	iš	karto	nustatyti	tikrąją	liepos	kibirėlių	paskirtį,	todėl	dauguma	jų	kalba
apie	birius,	sausus	produktus,	kuriems,	jų	manymu,	kibirėliai	geriausiai	tiktų.	Kiti	aiškina,	kad	jie
senovėje	labiausiai	tikę	uogoms	ir	grybams.	O	jeigu	paklausia	apie	vandenį,	tai	tik	stebėdamiesi	–
nejaugi	norite	pasakyti,	kad	tokiais	kibirais	nešė	vandenį?	Dažnas	žiūrovas,	tarp	įrankių	pamatęs	vašką,
mano	ir	sako,	kad	jis	tikriausiai	naudojamas	kibirėliams	sandarinti.	Toks	lankytojų	požiūris	visai
pamatuotas	–	jie	kalba	pagal	savo	asmeninę	patirtį.	Čia	gerai	išryškėja	edukacijos,	gyvosios
archeologijos	švenčių	prasmė	–	plėsti	ir	gilinti	žinojimą,	gaivinti	atmintį,	demonstruoti	tai,	ką
šiuolaikinis	archeologijos	mokslas	gali	papasakoti	apie	praeitį,	kasdienį	žmonių	gyvenimą,	jauseną,
darbus	ir	žinias	apie	pasaulį.

Netikėtai	išryškėjo	dar	vienas	aspektas,	kurio	rekonstrukcijos	metu	nebuvo	galima	numatyti,	o	be
gyvosios	archeologijos	festivalių	nebūtų	buvę	įmanoma	pastebėti.	Tai	estetinis	aspektas.	Rekonstruojant
labiausiai	rūpėjo	kuo	tiksliau	atkurti	kibirėlį,	jo	medžiagas,	technologiją,	matmenis,	tačiau	tik	iš



lankytojų	teko	išgirsti,	kad	jie	yra	gražūs,	originalūs,	ekologiški,	kvepia	medžiu	ir	dėl	to	pageidautini.
Išgirdome,	tiesa,	ir	patarimų	mesti	šiurkščią	liepos	žievę,	imtis	beržo	tošies	ir	uždirbti	gražaus	pinigo.

Gaminant	archeologines	rekonstrukcijas	retai	numatoma,	kuriam	tikslui	jos	bus	įsigyjamos	ir
naudojamos.	Panaudojimo	spektras	labai	platus	–	nuo	pastatymo	į	lentyną	iki	stilingos	šiukšliadėžės.
Lankytojai	pasakoja,	kad	į	kibirėlius	susideda	rašiklius,	pieštukus,	teptukus,	smulkius	įrankius,	medinius
šaukštus,	sausas	puokštes,	prigręžioja	skylių	ir	pasidaro	šviestuvą,	laiko	duoną,	riešutus,	žoleles.	Viena
vokiečių	turistė	paprašė	kibirėliui	padaryti	dangtelį	ir	žadėjo	nešiotis	jį	kaip	rankinę.	Jachtos	kapitonas
norėjo	didelio	kibiro	savo	laivui	dekoruoti.

Per	visą	dalyvavimo	gyvosios	archeologijos	šventėse	patirtį	pasitaikė	tik	keletas	žmonių,	kurie	prisėdę
šalia	pasigamino	kibirėlį,	paprastai	miniatiūrinį.	Daugiau	pasitaikė	lankytojų,	sakančių,	kad	namie	jie	turį
liepų	ir,	pamatę,	kaip	daroma,	patys	imsiąsi	gamybos.	Tačiau	edukacijos	funkcija	nėra	išmokyti	amato
ar	gamybos.	Kur	kas	svarbiau	–	naujos	patirtys,	kūrybinės	idėjos,	emocijos,	parsineštos	iš	senovės	amatų
renginių.	Svarbu	ir	suvokimas,	kad	senovės	žmonės	nebuvo	primityvūs,	vargšai,	nemokšos	(25,	26
pav.).

Išvados

Lieporių	1-ojoje	gyvenvietėje	atrasti	šuliniai	ir	juose	nuskendę	liepos	žievės	kibirėliai	iki	šiol	yra
unikalūs	geležies	amžiaus	archeologijos	radiniai.	Jie	aptikti	gerai	išlikusioje	IV–VIII	a.	gyvenvietėje,
kurioje	buvo	ne	tik	gyvenama,	bet	ir	lydoma	geležis.	Lieporių	geležies	lydykla	yra	Lietuvoje	mažiausiai
suardyta.	Ji	gerai	ištirta,	nustatyti	jos	struktūros	elementai,	tarp	kurių	būta	šulinių	su	medinėmis
konstrukcijomis,	iš	kurių	liepos	žievės	kibirėliais	buvo	semiamas	vanduo	iškastai	nuosėdinei	geležies
rūdai	plauti.	Šulinių	būta	stačiakampių,	su	1,2–1,9	m	ilgio,	0,7–0,82	m	pločio	medinėmis
konstrukcijomis.	Jų	gylis	svyravo	nuo	2,4	iki	4,65	m	nuo	dabartinio	žemės	paviršiaus.

1-ajame	ir	3-iajame	šuliniuose	rasta	po	4	nuskendusius	liepos	žievės	kibirėlius.	Jų	aukštis	ir	skersmuo
buvo	20–25	cm.	Kibirėlių	talpa	–	8–9	litrai.	Jie	išliko	skirtingi:	vienas	buvo	nuskendęs	naujas,	kiti
sunykę,	o	vienas	visai	suminkštėjęs,	panašus	į	krepšį.	Visi	kibirėliai	naudoti	vandeniui	iš	šulinių	semti.
Liepos	žievės	kibirėlių	rekonstrukcija	buvo	padaryta	1998	m.,	tačiau	jų	gamybos	technologija	buvo
tikslinama	ir	koreguojama	vėliau.	Žievė	kibirėliams	buvo	lupama	pavasarį,	iki	Joninių,	nuo	jaunų,	tiesių,
20–25	cm	storio	liepų.	Ji	turi	būti	iš	karto	išverčiama	luobu	į	viršų,	suvyniojama	į	cilindrą	ir	surišama.
Kibirėliai	gali	būti	siuvami	iš	šviežios	žievės,	tačiau	žievę	išdžiovinus	galima	pasidaryti	atsargų.	Prieš
siuvimą	džiovintą	žievę	reikia	2–3	dienas	pamirkyti	vandenyje.

Kibirėlis	formuojamas	iš	išilgos	liepos	žievės	gabalo,	susukus	jį	į	cilindrą	ir	surišus.	Užkeisti	žievės	galai
susiuvami	įstriža	siūle	plačiais	dygsniais.	Kibirėlio	dugnas	išpjaunamas	iš	žievės	ir	prisiuvamas	prie	vieno
cilindro	galo.	Siuvama	liepos	karnos	virvele,	kurios	galas	sukietintas	vašku.	Skylutės	žievėje	išduriamos



geležine	yla.	Kibirėlio	šonuose,	viršuje,	pritaisomos	kilputės,	o	į	jas	įveriama	iš	karnos	nuvyta	virvutė	–
kibirėlio	lankelis.

Lietuvos	archeologinėje	medžiagoje	tapačių	Lieporių	kibirėliui	analogų	kol	kas	nėra.	Panašiausi	į	juos
yra	Luokesos	polinėje	gyvenvietėje	rasti	iš	žievės	pasiūti	indeliai.	Iš	vėlyvesnės	medžiagos	žinomi	liepos
žievės	indai	iš	Kernavės	viduramžių	miesto	ir	kibirėlio	liekanos	iš	Lietuvos	Respublikos	Prezidentūros
teritorijos	Vilniuje.

Šulinių	ir	kibirėlių	rekonstrukcijos	eksponuojamos	Šiaulių	„Aušros“,	Kernavės	muziejuose,	kaip
edukacijos	priemonės	naudojamos	Žaislų	muziejuje	Vilniuje.
Kibirėlių	gamyba	nuo	1998	m.	demonstruojama	gyvosios	archeologijos	ir	senųjų	amatų	festivaliuose	ir
edukacinėse	stovyklose	Lietuvoje	ir	kitose	Europos	šalyse.
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Summary

Reconstruction	of	Wells	and	Linden	Bark	Buckets	Found	in	them	According	to	the
Foundings	of	Lieporiai	1st	Settlement	from	4–8th	Centuries:	Science,	Experience,
Education

by	Birutė	Kazimiera	Salatkienė

The	article	provides	the	latest	information	about	research	results,	the	most	recent	publications	and	new
educational	experiences	from	Lieporiai	1st	settlement.	The	purpose	of	the	article	is	to	give	an	accurate
description	of	wells	and	buckets	and	give	information	about	their	reconstruction	process,	along	with
practical	experience.	The	first	part	of	this	article	is	devoted	to	the	wells	and	buckets	finding
circumstances	and	interpretation	together	with	reconstructive	drawings	of	the	wells.	According	to
them,	the	reconstruction	of	Lieporiai	well	was	done	in	the	new	archaeology	exhibition	of	Šiauliai
“Aušra”	museum,	opened	in	2003.	A	brief	description	of	reconstructed	well	and	its	exposition	is
provided.	In	the	second	part	of	the	article	the	detailed	and	consistent	description	is	given	about:	the
process	of	buckets	production	and	methodology	specification,	exclusion	of	the	failed	attempts,	the
searching	for	new	opportunities	and	trying	of	the	produced	buckets.	The	article	concludes	with	an
attempt	to	seek	the	analogues	of	linden	bark	buckets	in	archaeological	and	ethnographical	material,	and
is	completed	with	a	number	of	insights	about	the	edu_cational	expression	and	meaning	of	this
archaeological	reconstruction.

Archaeological	research	of	the	1st	Lieporiai	settlement	was	conducted	in	1992–1998,	in	2000–2001
and	in	2004–2006.	During	the	entire	research	period,	the	area	of	3009	square	meters	was	examined
and	3	cultural	horizons	were	detected.	The	middle	–	B	horizon	was	assigned	to	iron	smelting	business
period	and	dates	back	to	4–5th	century	AD.	The	iron	smelting	place	of	business	was	found	in	it	–	18
sedimentary	iron	ore	excavation	pits,	some	fireplaces	for	ore	burning,	5	wells	from	which	the	water	was
drawn	for	ore	washing	and	flooring,	made	for	the	same	purpose,	as	well	as	remains	of	19	ore	remains,
forge	place	with	the	hearth,	charcoal	burning	pit	and	2	fireplaces.	This	is	one	of	the	most	important
archaeological	monuments	in	Lithuania,	which	provided	the	most	evidence	of	iron	smelting	business	in



our	country,	where	almost	all	the	findings	were	found	describing	the	iron	smelting	and	blacksmith
business,	covering	the	entire	cycle	from	raw	material	extraction	to	finished	product.	One	of	the
findings	of	iron	smelting	business	from	Lieporiai	1st	settlement	is	unique	in	Lithuanian	archaeological
materials.	These	are	the	wells	with	wooden	structures	and	8	linden	bark	buckets	for	water	drawing,
which	were	sunk	in	them.	Wooden	parts	of	wells	were	built	according	to	pole	design	principle	and	are
still	the	earliest	finding	of	its	kind	in	Lithuania.	Linden	bark	buckets	also	do	not	have	contemporaneous
analogue	in	Lithuania.	Similar,	but	not	identical	findings	are	known	from	much	later	times.

4	linden	bark	buckets	were	sunk	in	the	first	and	third	wells.	Their	height	was	20–25	cm,	similar	in	size
and	diameter	of	20–25	cm.	A	bucket	capacity	was	8–9	liters.	They	survived	in	different	conditions,
one	sunk	when	it	was	new,	the	other	is	completely	softened	and	reminds	of	the	basket.	All	buckets
were	used	to	draw	water	from	the	wells.

The	reconstruction	of	linden	bark	buckets	was	done	in	1998,	but	the	technology	of	their	manufacture
was	further	revised	and	corrected.	Bark	for	making	the	buckets	was	peeled	in	spring,	until	the	day	of
St.	John’s,	from	the	young,	straight	lindens	up	to	20–25	cm	thick.	It	must	be	immediately	turned
inside	out	bass	to	the	top,	twisted	into	the	cylinder	and	tied.	Buckets	can	be	made	from	fresh	bark,	but
if	bark	is	dried,	it	can	be	made	into	stock.	The	dried	bark	needs	to	soak	in	water	for	2–3	days	before
sewing.

Bucket	is	formed	from	longitudinal	linden	bark	piece,	after	twisting	it	into	a	cylinder	and	tying	it	up.
The	ends	of	the	bark	put	together	are	sewed	down	with	diagonal	seam	with	wide	stitching.	Bucket
bottom	is	cut	from	the	bark	and	sewed	down	at	one	end	of	the	cylinder.	It	is	sewn	with	linden	chip
string,	which	end	is	solidified	with	wax.	The	holes	are	stabbed	with	iron	awl.	The	loops	are	attached	on
bucket	sides,	on	the	top	and	drawstrings	(bucket	hoop)	made	from	bass	are	run	into	them.

Currently	there	are	no	analogues	of	Lieporiai	buckets	in	Lithuanian	archaeological	data	materials.	Very
similar	to	them	are	bark	sewn	jars	found	in	Luokesa	polis	settlement.	Known	from	the	later
archaeological	material	are	linden	bark	dishes	from	Kernavė	a	medieval	town	and	the	remains	from	the
President’s	palace	territory,	in	Vilnius.

Reconstruction	of	wells	and	buckets	are	exhibited	in	Šiauliai	“Aušra”,	Kernavė	museums	and	are	used
as	educational	tools	in	the	Toy	Museum	in	Vilnius.
Production	of	buckets	since	1998	is	demonstrated	during	the	live	archaeology	and	ancient	crafts
festivals	and	in	education	camps	in	Lithuania	and	other	European	countries.
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Vieni	iš	išskirtinių	dirbinių,	reprezentuojančių	vidurinį	akmens	amžių,	yra	mikrolitai.	Jie	dažniausiai
būdavo	naudojami	kaip	dirbinio	sudedamoji	dalis	–	suformuodavo	darbo	įrankio	ar	ginklo	ašmenis.
Žmonės	jau	nuo	vėlyvojo	paleolito	pradėjo	juos	taikyti	buities	ir	medžioklės	įrankiams,	tačiau	mezolite
jie	tapo	vienu	iš	pagrindinių	ašmenų	formavimo	būdų.	Ašmenėliai	grupuojami	pagal	geometrines
formas:	stačiakampiai,	rombai,	trapeciniai,	trikampiai,	lunariniai	ir	lancetai.	Ne	visi	mikrolitai	buvo
naudojami	kaip	sudedamoji	ašmenų	dalis.	Pavyzdžiui,	trapeciniai	mikrolitai	buvo	naudojami	ir	kaip
strėlių	antgaliai.	Mikrolitai	buvo	gaminami	iš	taisyklingų	skelčių,	retesniais	atvejais	–	iš	nuoskalų.
Būdavo	pasirenkama	tiesiausia	skeltės	ar	nuoskalos	briauna,	tinkama	dirbinio	ašmenims	formuoti,	o
likusios	skeltės	dalys,	kurios	yra	netiesios	ar	mažiau	tinkamos	ašmenims,	būdavo	nulaužiamos	arba
nuretušuojamos	statmenu	retušu.	Dirbinio	paruošimo	metu	būdavo	parenkama	mikrolito	geometrinė
forma.	Norėdami	tiksliau	parodyti	ašmenėlių	gamybos	procesą	ir	technologiją,	mes	pasirinkome	kelių
skirtingų	tipų	mikrolitus.	Remtasi	archeologiniais	radiniais	iš	Lapalių	(Aukštumalos)	(Šilutės	r.),
Katros	I	(Varėnos	r.)	ir	Tytuvėnėlių	(Kelmės	r.)	gyvenviečių.	Toliau	šiame	darbe	aprašysime,	kaip
buvo	pagamintos	dirbinių	kopijos	su	įtvaromis.

Radiniai	iš	gyvenviečių

Iš	gyvenviečių	buvo	pasirinkti	šie	dirbiniai:	1	trapecija,	1	lancetas,	1	stačiakampis	ir	1	trikampis
mikrolitai.	Iš	nuoskalų	gaminami	ašmenėliai	yra	vieni	ankstyvesnių	tipų.	Vienas	iš	jų	2005	m.	buvo
aptiktas	Lapalių	(Aukštumalos)	gyvenvietėje	(1:1	pav.).	Jis	buvo	pagamintas	iš	balto	titnago,	bet	vėliau
pasidengė	šviesios	spalvos	patina.	Dirbinys	yra	suskeldėjęs	nuo	staigių	temperatūros	pokyčių.	Mikrolitas
yra	suformuotas	iš	nuoskalos.	Viena	briauna	yra	retušuota	statmenu	retušu,	o	likusios	yra	natūralios.
Sprendžiant	iš	negatyvų,	esančių	averso	pusėje,	nuoskalėlė	atskelta	nuo	vienagalio	skaldytinio	pusiau
kieta	arba	kieta	skaldymo	technika.	Šis	segmentinis	mikrolitas	yra	vėlyvojo	paleolito-ankstyvojo
mezolito	laikotarpio,	tačiau	gali	priklausyti	ir	vėlyvojo	Arensburgo	dirbinių	gamybos	technokompleksui
(Šatavičius,	2005,	p.	68).
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1	pav.	1.	Nuoskalinis	mikrolitas	iš	Lapalių	(Aukštumalos)	(Šilutės	r.).	2.	Trapecinis	mikrolitas	iš	Lapalių	(Aukštumalos)
(Šilutės	r.).	3.	Lancetas	iš	Katros	I	(Varėnos	r.).	4.	Stačiakampis	mikrolitas	iš	Katros	I	(Varėnos	r.).	5.	Trikampis	mikrolitas	iš
Tytuvėnėlių	(Kelmės	r.)	gyvenvietės.	Autoriaus	pieš.

Lapalių	(Aukštumalos)	gyvenvietėje	aptiktas	trapecinis	mikrolitas	buvo	pagamintas	iš	juodos	spalvos
tinago,	padengto	baltai	pilka	žieve.	Titnago	struktūra	yra	suskeldėjusi	dėl	staigių	temperatūros	pokyčių.
Mikrolitas	pagamintas	iš	vidurinės	skeltės	dalies.	Ant	trumposios	ašmenėlių	dalies	matomas	vienas
retušo	pėdsakas	(1:2	pav.),	ant	ilgesnės	ašmenų	dalies	yra	keletas	ištrupėjimų,	greičiausiai	atsiradusių	po
panaudojimo.	Briauną	mikroskopu	padidinus	2–3	kartus,	pastebėti	smulkūs	ištrupėjimai,	kurie	yra
neseni,	nes	titnago	struktūra	buvo	suskeldėjusi	nuo	temperatūros	pokyčių.	Ant	ašmenėlio	yra	išlikę
dervos	/	deguto.	Šis	organinis	junginys	išlikęs	ant	visos	ašmenėlio	briaunos.	Didesnė	koncentracija	yra
susikaupusi	senose	retušo	panaudojimo	vietose	(2	pav.).	Tokie	pėdsakai	labai	retai	išlieka	ant	ašmenėlių,
nes	per	ilgą	laiką	organinės	medžiagos	sunyksta.	Šis	dirbinys	buvo	rastas	durpių	sluoksnyje,	todėl	rasta
derva	/	degutas	galėjo	užsikonservuoti	ir	išlikti	(Slah,	2013a,	p.	192–197).



2	pav.	Trapecinio	mikrolito	briauna	su	dervos	liekanomis	iš	Lapalių	(Aukštumalos)	(Šilutės	r.).	Autoriaus	nuotr.

Katros	I	gyvenvietėje	aptiktas	lancetas	buvo	pagamintas	iš	šviesiai	pilkos	spalvos	titnago	skeltės.
Dirbinio	paviršius	padengtas	skaidria	blizgia	patina.	Skeltelė	atskelta	nuo	vienagalio	skaldytinio	pusiau
minkšta	ar	minkšta	skaldymo	technika.	Lanceto	viena	briauna	buvo	statmenu	retušu	išretušuota
apatinėje	skeltelės	dalyje,	o	apatinė	skeltės	dalis	skėlimo	ar	mušimo	būdu	buvo	nulaužta.	Retušuota
buvo	nuo	reverso	į	averso	pusę	90°	kampu.	Šiuo	tikslingu	lūžiu	buvo	suformuotas	lanceto	smaigas
apatinėje	skeltės	dalyje	(1:3	pav.).

Kitas	stačiakampis	mikrolitas,	iš	Katros	I	gyvenvietės,	buvo	pagamintas	iš	baltos	titnago	skeltės
vidurinės	dalies.	Titnago	skeltė	atskelta	nuo	vienagalio	skaldytinio.	Skaldymo	techniką	šiuo	atveju	buvo
sunku	nustatyti.	Ašmenėlio	gamybos	metu	buvo	nulaužta	viršutinė	ir	apatinė	skeltės	dalys,	o	pagrindas
nuretušuotas	statmenu	retušu.	Titnaginio	dirbinio	paviršius	suskeldėjęs	dėl	staigių	temperatūros
pokyčių.	Tam	įtakos	galėjo	turėti	buvę	miškų	gaisrai	ar	deginamos	pievos	(1:4	pav.).

Tytuvėnėlių	akmens	amžiaus	gyvenvieteje	buvo	aptiktas	trikampis	nelygiašonis	mikrolitas,	pagamintas
iš	pilkos	spalvos	titnago	skeltės	vidurinės	dalies.	Dirbinys	padengtas	balta	patina.	Skeltelė	buvo	atskelta
nuo	vienagalio	skaldytinio.	Buvo	taikoma	pusiau	minkšta	ar	minkšta	skaldymo	technika.	Skeltėlės
pagrindas	ir	viena	briauna	nuretušuota	statmenu	retušu.	Tokiu	būdu	buvo	suformuota	trikampė
mikrolito	geometrinė	forma.	Retušuojama	buvo	90°	kampu	nuo	averso	į	reverso	pusę.	Dirbiniui	buvo
pritaikyta	tik	viena	aštri	briauna.	Kitų	technologinių	požymių	neaptikta	(1:5	pav.).



Mikrolitų	gamybos	technologija

Skeltė	būdavo	atskeliama	nuo	vienagalio	skaldytinio	kieta	ar	pusiau	minkšta	skėlimo	technologija.	Ji
vėliau	turėdavo	būti	suspaudžiama	tarp	medinių	spaustuvėlių	ir	sulaužoma	į	kelias	dalis.	Tai,	kad	jos
buvo	laužomos,	matome	iš	to,	kad	ant	dirbinio	yra	išlikę	lūžio	vietų.	Dažniausiai	yra	pašalinamos	dvi
ruošinio	dalys:	viršutinė	ir	apatinė,	nes	jos	būna	išlinkusios	arba	su	kuprele,	kurią	sunku	įtverti.	Kaip	ir
šiuo	atveju,	mes	matome	trapecinį	mikrolitą,	pagamintą	iš	skeltės	vidurinės	dalies.	Tolesniame	jo
gaminimo	etape	vyko	jo	koregavimas	retušo	pagalba	(jei	tai	būtina).	Vėliau	šis	dirbinys	turėjo	būti
įtvertas,	nes	dauguma	mikrolitų	yra	sudedamoji	dirbinio	ašmenų	dalis.	Įtvėrimui	reikalinga	derva	arba
degutas.	Šie	du	organinės	kilmės	„epoksidiniai“	klijai	gaminami	skirtingais	būdais.	Derva	verdama	iš
tirpdytų	pušų	sakų,	smulkintos	medžio	anglies,	šiek	tiek	pridedant	gyvulinės	kilmės	taukų.	Smala
verdama	iš	beržų	žievės	arba	iš	pušų	šaknų.	Smalos	virimui	reikalingi	du	indai:	vieno	indo	dugnas	turi
būti	su	skylutėmis	(kaip	kiaurasamčio	ar	rėčio),	kitas	indas	–	lygiu	dugnu	ir	šiek	tiek	didesnis.	Didesnis
indas	įdedamas	į	iškastą	duobę,	ant	viršaus	uždedamas	kitas	indas,	prikrautas	pušų	šaknų	ar	beržų	žievių,
ir	paskui	uždengiamas	dangčiu.	Tarpas	tarp	puodų	taip	pat	uždengiamas	labai	sandariai.	Tada
sukraunamos	malkos	ir	uždegamos.	Tuo	metu,	kai	malkos	dega,	indo	viduje	kondensuojasi	turimos
medžiagos	garai,	o	kondensatas	varva	į	apatinį	indą.	Užgesus	laužui,	apatiniame	inde	turi	likti
suskystėjusi	juoda	masė,	vadinama	degutu.	Pagaminus	jis	gali	būti	šiek	tiek	per	skystas	klijavimui,	bet
palaikius	virš	ugnies,	masė	pakietėja	ir	gali	būti	naudojama	kaip	klijai.

Eksperimentinių	dirbinių	gamyba

Pirmiausia	yra	pasirenkama	tinkama	titnago	žaliava,	nes	ne	visas	titnagas	yra	vienodai	kokybiškas.
Titnago	kokybę	galima	nustatyti	vizualiai	arba	švelniai	stuktelėjus	akmeniniu	ar	raginiu	muštuku.	Jei
garsas	yra	skardus	ir	nematyti	įtrūkimų,	tokia	žaliava	puikiai	tinka	tolimesniam	darbui.	Dažniausiai
titnagas	yra	padengtas	žieve	ar	hidroksidine	plevele,	arba	patina,	kurią	reikia	pašalinti.	Skaldytinis
paruošiamas	taip,	kad	atskiltų	kelios	plokštumos:	viena	turi	sudaryti	skaldytinio	aikštelę,	o	nuo	kitos	bus
atskeliamos	skeltės	arba	nuoskalos.	Minimalus	skaldytinis,	nuo	kurio	būtų	galima	atskelti	taisyklingas
skeltes,	turėtų	sudaryti	3	plokštumas.	Skaldytinio	paruošimui	taikoma	tik	kieta	skaldymo	technika	–
naudojamas	akmuo	arba	masyvus	briedžio	ragas	(3	pav.).	Norint	muštuku	nuskelti	titnago	žievę,	reikia
smogti	20–30°	kampu.	Skeltes	mikrolitų	gamybai	galima	nuskelti	kieta,	pusiau	minkšta	ir	minkšta
skaldymo	technika.	Tačiau	tarp	mezolito	laikotarpio	radinių	daugiausia	randama	vienagalių	kūginių	ar
pieštukinių	skaldytinių,	kurie	rodo,	kad	skaldymo	technika	galėjo	būti	minkšta	arba	pusiau	minkšta.
Taikant	pusiau	minkšto	skaldymo	techniką	į	skaldytinio	aikštelės	briauną	įremiamas	tarpinis	kaltelio
formos	raginis	ar	kaulinis	dirbinys,	o	iš	viršaus	smogiama	mediniu	plaktuku	ar	masyvesniu	pagaliu.
Taikant	minkštą	skaldymo,	arba	nuspaudimo,	techniką,	į	lazdos	galą	įtveriamas	kaulinis	arba	raginis
pieštuko	formos	antgalis,	skaldytinis	įstatomas	į	kaladėje	padarytą	ertmę	arba	gali	būti	tvirtai
suspaudžiamas,	tarp	šakų	išorėje	paliekant	vieną	atvirą	briauną	(4	pav.).	Spaustukas	įremiamas	į



skaldytinio	briaunos	pakraštėlį	ir,	spaudžiant	iš	viršaus	visa	kūno	jėga,	atplėšiamos	skeltės.

3	pav.	Kieta	skaldymo	technika	su	briedžio	ragu.	R.
Mačiulaičio	nuotr.

4	pav.	Minkšta	skaldymo	technika.	M.	Grigaliūno
nuotr.

Skeltės	šiuo	atveju	yra	tik	ruošinys,	kurį	reikia	toliau	apdirbti.	Skaldant	pusiau	minkšta	ir	minkšta
skaldymo	technikomis,	skeltelės	viršutinė	ir	apatinė	dalys	dažniausiai	pasidaro	išgaubtos.	Pasirenkama
tiesiausia	skeltės	dalis	ir	pašalinamos	jos	viršutinės	bei	apatinės	dalys.	Tas	dalis	pašalinti	galima	keliais
būdais:	laužymo,	mikrorėžtukiniu	arba	statmenu	retušu.	Laužyti	galima	rankomis,	o	tai	reikalauja
nemažai	jėgų.	Įtvirtinti	skeltę	galima	į	įskeltos	šakos	tarpą.	Taip	įtvėrus,	nulaužiama	viršutinė	ir	apatinė
skeltelės	dalys.	Skeltės	dalies	pašalinimas	mikrorėžtukiniu	būdu	yra	atliekamas	taip:	briauna
išretušuojama	statmenu	retušu	ties	planuojama	atidalinimo	vieta,	paskui	nuskeliama	arba	nulaužiama	jos
apatinė	ar	viršutinė	dalis	(5	pav.).	Šis	ruošimo	būdas	dažniau	būdingas	lancetams	ir	trapecijoms.
Naudojant	vien	tik	statmeną	retušą	irgi	galima	pašalinti	skeltės	viršutinę	ir	apatinę	dalis.	Naudojant	rago
galiuką	arba	kaulinį	spaustuką	ir	spaudžiant	jį	90°	kampu	nuo	briaunos	žemyn,	formuojama	statmeno
retušo	briauna.	Vidurinės	skeltės	dalys	dažniausiai	būdavo	retušuojamos	statmenu	retušu,	suteikiant
joms	geometrinę	formą.	Skeltės	pagrindas	ir	kraštinės	neretušuojamos,	paliekama	tik	viena	aštri



briauna,	skirta	ašmenims	suformuoti.	Pagrindas	retušuojamas	tam,	kad	mikrolitą	būtų	galima	stabiliau
įtverti	į	paruoštą	dirbinio	įtvarą.

5	pav.	Laužymo	etapai	skeltele:	išretušuojamos	briaunos,	nuskėlimo	ar	laužimo
kryptys.	Autoriaus	pieš.	ir	nuotr.

Bandymai	su	dirbiniais

Naudojant	pusiau	minkštą	ir	minkštą	skaldymo	techniką,	buvo	atskelta	dvidešimt	4–7	cm	ilgio	ir	2–3
cm	pločio	skeltelių,	o	iš	jų	buvo	pagaminta	stačiakampių,	trapecinių	ir	trikampių	mikrolitų.	Pirminiame
ašmenėlių	gamybos	etape	būtina	pašalinti	skeltelių	viršutines	ir	apatines	dalis	–	tai	daroma	tam,	kad
viena	ašmenėlio	briauna	būtų	tiesi.	Antrajame	gamybos	etape	naudojant	statmeną	retušą	dirbiniui
suteikiama	geometrinė	forma.	Šiuo	atveju	gaminant	stačiakampį	ašmenėlį	nuretušuojamas	pagrindas	ir
dvi	siaurosios	briaunelės.	Gaminant	trapecijas	ir	formuojant	jų	šonines	briaunas,	naudojamas	statmenas
retušas,	o	gaminant	trikampius	mikrolitus,	retušuojama	nuo	aštriosios	briaunos	link	ruošinio	centro.	Iš
abiejų	skeltelės	pusių	išretušuojamas	pagrindas	ir	likusi	siauriausia	briauna	–	taip	jai	suteikiama	trikampė
geometrinė	forma.	Mikrolitai	įtveriami	su	derva	arba	degutu.	Tai	organiniai	klijai,	kurie	yra	atsparūs
drėgmei.	Degutas	išgaunamas	iš	pušų	šaknų	ar	beržų	tošies	kondensavimo	būdu.	Dervą	galima
pasigaminti	iš	3–4	komponentų:	pušų	ar	eglių	sakų,	medžio	anglies	ir	gyvulinės	kilmės	riebalų	(vaško,
taukų),	taip	pat	dėl	to,	kad	būtų	patvari,	galima	pridėti	smulkintos	organikos,	pavyzdžiui,	žolių.	Tokios
rūšies	klijų	liekanų	buvo	aptikta	ant	titnaginių	dirbinių.

Turint	klijus	ir	pagamintus	mikrolitus,	lieka	pasidaryti	įtvarą	ir	išbandyti	įrankius.	Įtvaros	gaminamos	iš



kaulo,	rago	ar	medžio.	Eksperimento	metu	buvo	gaminamos	strėlės,	pjautuvas	ir	žeberklas.

Strėlių	antgalių	gamybai	buvo	naudojami	trapeciniai	ir	trikampiai	mikrolitai,	lancetas.	Strėlės	kotelio
šone	titnaginiu	rėžtuku	buvo	padaromas	griovelis,	kurio	gylis	apie	2–2,5	mm,	o	plotis	–	1,5–2	mm.
Įrėžtas	griovelis	užpildomas	karšta	derva	arba	degutu	ir,	kol	dar	skystis	nesustingęs,	įstatomi	trikampiai
mikrolitai,	o	į	patį	smaigą	įstatomas	lancetas.	Trapecinis	mikrolitas	įstatomas	į	strėlės	galą,	o	smaigo
galas	užpilamas	karšta	derva	ir	apvyniojamas	sausgyslėmis	(6	pav.).	Tokio	tipo	strėlės	antgaliai	su
išlikusia	medine	dalimi	buvo	atrasti	Švedijoje	ir	Danijoje	(Larsson,	Sjöström,	2010).	Prieš	įstatant	į
dervą,	mikrolitai	karšta	anglimi	yra	šiek	tiek	pašildomi.	Jeigu	prieš	įtvėrimą	pašildomas,	dirbinys	geriau
sukimba	su	derva.

6	pav.	1.	Trikampiai	mikrolitai	su	lancetiniu	antgaliu.
2.	Įtvertas	trapecinis	mikrolitas.	Autoriaus	nuotr.

Pjautuvo	gamybai	buvo	pasirinktas	lenktas	jauno	tauriojo	elnio	(Cervus	elaphus)	ragas.	Naudojantis
titnago	nuoskala	ir	rėžtuku,	suformuotas	griovelis,	į	kurį	buvo	įpilta	derva	ir	įtverti	stačiakampiai
mikrolitai.	Formuojant	griovelį,	rago	paviršius	buvo	drėkinamas	vandeniu.Visas	dirbinys	(7	pav.)	buvo
paruoštas	maždaug	per	3	valandas.



7	pav.	Nendrių	pjovimas	su	raginiu	pjautuvu,	įtvertu
stačiakampiais	mikrolitais.	G.	Bačanskaitės	nuotr.

Žeberklo	kaulinė	dalis	buvo	gaminta	iš	briedžio	(Alces	alces)	blauzdikaulio.	Grioveliams	įrėžti	buvo
naudojamos	nuoskalos	ir	rėžtukas.	Dirbinio	paviršiaus	šlifavimui	buvo	naudojami	asiūklių	(Equisetum)
stiebai	ir	titnaginis	peiliukas.	Tokio	tipo	žeberklai	paplitę	mezolito	laikotarpiu.	Keli	jų	pavyzdžiai
eksponuojami	Lietuvos	nacionalinio	muziejaus	akmens	amžiaus	ir	Vytauto	Didžiojo	karo	muziejaus
ekspozicijose	(8	pav.).

8	pav.	Kaulinis	žeberklas,	įtvertas	statčiakampiais	mikrolitais.	T.	Rimkaus	nuotr.

Praktinis	dirbinių	panaudojimas



Pjautuvu	užliejamoje	pievoje	buvo	pjaunamos	paprastosios	nendrės	(Phragmites).	Bandymo	metu
nendrės	buvo	pasirinktos	dėl	to,	kad	mezolito-neolito	laikotarpiu	jos	galėjo	būti	naudojamos	stogams
dengti.	Nendrės	galėjo	būti	naudojamos	ir	indams,	skirtiems	įvairioms	birioms	maisto	atsargoms
laikyti,	ir	įvairiems	paklotėliams	gaminti.	Nendrės	taip	pat	buvo	dedamos	į	apavą.	Intensyviu	pjovimu
buvo	pjaunama	17–20	minučių.	Atlikus	bandymą,	pjautuvų	grioveliuose	esanti	derva	buvo	atšildyta,	o
ašmenėliai	išimti	iš	įtvaro	mikroskopiniams	tyrimams.	Vizualiai	ašmenėlių	paviršius	liko	nepakitęs	arba
tuos	pokyčius	buvo	labai	sunku	įžvelgti.	Naudojantis	mikroskopu	mikrolitų	paviršius	buvo	išdidintas	ir
užfiksuoti	ašmenų	pokyčiai	po	pjovimo.	Turint	omeny,	kad	nendrės	yra	iš	dalies	kietas	žolinis	augalas,
požymiai	ant	dirbinių	paviršiaus	turėjo	būti	grubesni,	o	pažeistose	paviršiaus	zonose	turėjo	išlikti
smulkus,	reguliarus	utilizacinis	retušas	ir	minimalus	apsigludinimas.	Šiuos	požymius	pavyko	aptikti	ant
keleto	stačiakampių	mikrolitų	iš	Katros	I	gyvenvietės.	Palyginus	visus	ant	trasologiškai	ištirtų	ašmenėlių
esančius	požymius,	šie	sudaro	mažumą.	Viena	iš	galimų	prielaidų,	kad	pjautuvams	naudojami	mikrolitai
retai	aptinkami,	yra	ta,	kad	jie	dažnai	iškrisdavo	darbo	vietoje,	ne	gyvenvietės	teritorijoje.	Gyvenvietėje
šie	ašmenėliai	galėjo	atsirasti,	kai	pjautuvo	ašmenys	būdavo	atnaujinami.	Detalesni	šių	tyrimų	rezultatai
jau	buvo	skelbti	(Slah,	2013b,	p.	164–175).

Žeberklas	buvo	panaudotas	badant	gėlųjų	vandenų	žuvis.	Žuvys	buvo	badomos	tam	tikrais	laiko
intervalais,	kad	ant	dirbinių	paviršiaus	būtų	galima	užfiksuoti	susiformavusius	trasologinius	požymius.
Eksperimentu	buvo	tikrinamas	žeberklo	efektyvumas	ir	titnaginių	ašmenėlių	praktiškumas	žūklaujant.
Žeberklavimo	metu	žuvys	buvo	pasirenkamos	remiantis	Katros	I	gyvenvietės	osteoichtiologine
medžiaga.	Eksperimentų	metu,	priklausomai	nuo	darbo	pobūdžio,	ašmenėliai	gavo	įvairias	apkrovas	ir
turėjo	sąlytį	su	skirtingų	tankių	kaulais	bei	minkštaisiais	audiniais.	Proceso	metu	ne	tik	žeberklo	smaigas
veikia,	bet	ir	ašmenėliai	atlieka	pjovimo	funkciją.	Įsmeigus	žeberklą,	patartina	truputėlį	jį	pasukti,	kad
neišslystų	iš	padarytos	žaizdos.	Po	bandymo	visi	mikrolitai	buvo	likę	savo	vietose.	Išlydžius	sustingusią
dervą	ir	išėmus	ašmenėlius	iš	kaulinės	įtvaros,	mikrolitų	paviršius	buvo	išdidintas	mikroskopu.
Užfiksuoti	ašmenų	pakitimai	naudojami	kaip	trasologinė	palyginamoji	medžiaga.	Plačiau	šis
eksperimentas	ir	gauti	rezultatai	aprašyti	Klaipėdos	universiteto	doktoranto	T.	Rimkaus	magistro	studijų
diplominiame	darbe	(Rimkus,	2015).

Dėl	techninių	galimybių	apribojimų	strėlės	antgaliai	bandymams	nebuvo	panaudoti.	Tačiau	remiantis
trapecinių	strėlių	antgalių	bandymais,	atliktais	Šlezvige	šaudant	stirnas,	nustatyta,	kad	medžioklė
tokiomis	strėlėmis	yra	labai	efektyvi	(Paulsen,	2013,	p.	185–205).

Išvados

Iš	trijų	Lietuvos	akmens	amžiaus	gyvenviečių	buvo	atrinkti	4	skirtingų	tipų	mikrolitai	ir	nustatyta	jų
morfologija	bei	gamybos	technologija.	Remiantis	technologiniais	bruožais,	išlikusiais	ant	dirbinių
paviršių,	nustatyta,	kaip	buvo	gaminami	mikrolitai.



Mikrolitinių	dirbinių	gamybos	procese	buvo	naudojama:	minkšta	ir	pusiau	minkšta	skaldymo	technika,
retušavimas,	mikrorėžtukinis	skėlimas,	mediniai	spaustuvėliai,	akmeniniai	ir	raginiai	muštukai,	raginiai
ir	kauliniai	retušavimo	įrankiai.	Mikrolitų	įtvėrimui	buvo	naudojama:	derva,	sausgyslės,	medžio	anglis,
sakai,	vaškas,	kaulo	klijai.	Dirbinių	įtvaros	buvo	gaminamos	iš	elnio	rago,	briedžio	blauzdikaulio	ir
sedulos	medžio.

Buvo	pagamintos	replikos	su	įtvertais	mikrolitais,	nustatytas	darbo	proceso	efektyvumas.	Kombinuotų
dirbinių	rekonstrukcija	pasitvirtino.	Bandymams	naudotas	pasigamintas	pjautuvas	ir	žeberklas.	Su
pjautuvu	buvo	pjaunamos	nendrės,	o	žeberklo	funkcija	patvirtinta	badant	žuvis.

Dėkoju	eksperimento	dalyviams:	Tomui	Rimkui,	Marijui	Grigaliūnui	ir	Ryčiui	Mačiulaičui.
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Summary

Manufacture,	Utilization	and	Reconstruction	of	Flint	Microliths

by	Gvidas	Slah

When	examining	the	material	of	Mesolithic	period,	one	of	the	most	representative	findings	are
microliths.	Since	the	late	Paleolithic	period,	people	began	to	apply	this	technology	in	everyday	life	and
for	hunting	gear,	but	during	the	Mesolithic	period	microliths	became	one	of	the	leading	methods	to



form	the	edge.	Edges	are	grouped	according	to	geometric	shapes:	rectangular,	rhombic,	trapezium,
triangular,	lunar	and	lancets.	Not	all	microliths	were	used	as	integral	part	of	edge.	For	example
trapezoidal	microliths	were	used	as	arrowheads.	Microliths,	were	mostly	used	in	the	edge	of	combined
artifacts.

For	a	more	accurate	overview	of	edge	production	process	and	technology,	several	different	types	of
microliths	were	chosen,	based	on	the	archaeological	findings	from	Lapaliai	(Aukštumala)	(Šilutės	r.),
Katra	1st	(Varėna	r.)	and	Tytuvėnėliai	(Kelmė	r.)	settlements.	The	following	artifacts	were	selected
from	the	settlements:	trapeze,	lance,	rectangular	and	triangular	microliths.	The	edges	manufactured
from	flakes	are	one	of	the	earlier	types.	One	of	them	was	found	in	Lapaliai	(Aukštumala)	settlement,	in
2005	(1:	Fig.	1).	It	was	made	of	white	flint,	which	later	covered	itself	with	a	light-colored	patina.	The
article	is	cracked	because	of	sudden	temperature	changes.	This	segmented	microlith	is	from	late
Palaeolithic	–	early	Mesolithic	period,	and	may	also	belong	to	the	late	Ahrensburg	techno-complex	of
artifacts	manufacturing	(Šatavičius	2005,	p.	68).

In	Lapaliai	(Aukštumala)	settlement	the	trapezoid	microlith	was	found,	which	was	made	of	black	flint
covered	with	white-gray	cobble.	Flint	structure	is	cracked	due	to	sudden	changes	in	temperature.
Microlith	is	made	from	the	middle	part	of	blade.	On	the	short	part	of	the	edge	one	blade	scar	is	visible
(1:	Fig.	2),	there	are	some	cracks	on	the	long	part	of	the	edge	which	reminds	of	utilization.	There	are
remains	of	pitch	/	tar	on	the	edge.	This	organic	compound	remains	on	the	whole	rim	of	the	edge.	A
higher	concentration	is	accumulated	in	the	old	places	of	utilization	retouch	(Fig.	2).	Such	traces	on	the
edge	remain	very	rarely.

In	Katra	1st	settlement	a	lance	was	found	which	was	made	of	flint	blade	of	light	gray	color.	Bladelet
was	chipped	off	from	one-end	core	using	semi-soft	or	soft	percussion	technique.	One	rim	of	the	lancet
was	chipped	off	by	abrupt	retouch	in	the	lower	part	of	bladelet	and	the	lower	part	of	the	blade	was
broken	off	by	using	punch	or	percussion	technique.	Retouch	was	done	from	the	reverse	to	the	head	at
the	angle	of	90°.	With	this	deliberate	break	the	lance	spike	was	formed	in	the	lower	part	of	the	blade
(1:	Fig.	3).	Another	rectangular	microlith	of	Katra	1st	village	was	made	from	the	middle	part	of	white
flint	blade.	Flint	blade	was	chipped	off	from	one-end	core.	During	the	manufacturing	process	of	the
edge,	the	upper	and	lower	parts	of	the	blade	were	broken	off	and	the	base	was	chipped	off	by
perpendicular	retouch.	Flint	surface	is	cracked	by	sudden	changes	in	temperature	(1	in	Figure	4).

In	Tytuvėnėliai	Stone	Age	settlement	the	triangular	microlith	was	found	which	was	made	from	the
middle	part	of	gray	flint	blade.	Bladelet	was	chipped	off	from	one-end	core.	The	semi-soft	or	soft
percussion	technique	was	applied.	Retouch	was	made	at	90	degrees	angle	from	head	to	the	reverse.
Only	one	sharp	edge	was	applied	to	the	artifact.	Other	technical	features	were	not	discovered	(1	in	Fig.
5).

After	reviewing	the	artifacts,	their	copies	were	manufactured.	For	further	work	process-	bone,	horn	and



wood	hafts	were	made.	Pitch	was	produced	as	a	supporting	material,	by	using	tendons	and	bone	glue.
Arrowheads,	a	sickle	and	harpoon	were	prepared	for	the	tests.	Two	kinds	of	reeds	were	cut	by	sickle,
and	the	harpoon	was	used	on	fish.	Work	efficiency	and	functional	dependence	of	microliths	were	also
tested.

Microliths	production	technology

Blade	was	chipped	off	from	one-side	core	using	hard	or	semi-soft	percussion	technique.	Later	it	had	to
be	pressed	between	wooden	presses	and	broken	into	several	parts.	Usually	two	parts	of	the	blank	are
removed:	the	upper	and	lower,	because	they	are	bent	or	with	a	bulb,	which	is	hard	to	mount.	In	the
next	stage	of	manufacture	its	correction	was	made	with	the	help	of	retouch	(if	necessary).	Later	this
artifact	had	to	be	mounted	because	most	of	microliths	are	an	integral	part	of	artifact’s	edges.	Mounting
is	done	with	pitch	or	tar.

Manufacture	of	experimental	artifacts

Firstly	the	raw	material	of	flint	is	chosen,	since	not	all	flint	is	of	equal	quality.	Flint	quality	may	be
determined	visually	or	by	gently	banging	with	hammerstone	made	from	stone	or	horn.	If	the	sound	is
echoing	and	visually	there	are	no	cracks	–	such	raw	material	is	perfectly	suited	for	further	work.	The
core	is	prepared	in	such	a	way	that	several	planes	would	be	chipped	off,	one	would	constitute	a	striking
platform	and	the	other	from	which	blades	and	flakes	would	be	chipped	off.	Minimal	core	preparation,
from	which	blades	could	be	chipped	off	should	consist	of	three	planes.	For	core	preparation	only	solid
percussion	technique	is	applied	by	using	stone	or	massive	moose	horn	(Fig.	3).	For	chipping	off	flint’s
bark,	we	must	hit	with	hammerstone	at	an	angle	of	20–30	degrees.	In	Mesolithic	period	mainly	one-
point	cone-shaped	and	stick-shaped	cores	are	found,	showing	that	percussion	technique	could	be	soft	or
semi-soft.	During	the	semi-soft	percussion	technique	the	chisel-shaped	horny	or	bony	artifact	is	put	to
the	rim	of	core’s	platform,	and	struck	at	the	top	with	a	wooden	mallet	or	solid	stick.	For	soft
percussion	technique	only	pressure	is	used.	Bony	or	horny	pencil-shaped	head	is	mounted	into	the
stick’s	end.	The	core	is	inserted	into	the	cavity	of	the	log	or	may	be	tightly	compressed	leaving	one
rim	open	outside,	between	the	branches	(Fig.	4).	Punch	is	put	to	the	margin	of	core’s	rim	and	blades
are	ripped-off	by	pushing	it	from	the	top	with	the	whole	body	strength.	Blades,	in	this	case,	are	only	a
blank	which	requires	further	processing.	The	straightest	blade	part	is	chosen	and	its	upper	and	lower
parts	are	removed.	Removal	is	possible	in	several	ways:	by	breaking	and	by	microburin	or	abrupt
retouch.	Breaking	can	be	done	with	hands,	but	it	requires	a	lot	of	strength.	Removal	of	blade	part	by
micro	–	burin	method	is	carried	out	as	follows:	blade’s	rim	is	chipped	off	with	abrupt	retouch	at	the
planned	breaking	place.	Then	its	lower	or	upper	part	is	chipped	off	or	broken	off	(Fig.	5).	This
preparation	method	is	more	often	characteristic	for	lancets	and	trapeziums.	The	upper	and	lower	parts
of	blade	can	also	be	removed	using	only	abrupt	retouch.	Using	the	tip	of	the	horn	or	bone	snap,	and
pressing	it	at	90°	angle	downward	from	the	rim-	the	rim	of	abrupt	retouch	can	be	formed.	Middle
blade	parts	generally	used	to	be	chipped	off	with	abrupt	retouch	which	gives	them	a	geometric	shape.



The	base	retouch	is	meant	for	a	more	stable	fixing	of	microlith	into	prepared	artifact	haft.

Experiments	with	artifacts

Using	a	semi-soft	and	soft	percussion	technique	twenty	4–7	cm	long	and	2–3	cm	wide	bladelets	were
chipped	off	from	which	rectangular,	trapezoidal	and	triangular	microliths	were	manufactured.	In
primary	manufacture	stage	of	all	the	edges	it	is	necessary	to	remove	the	upper	and	lower	parts	of
blades	in	order	that	one	rim	would	be	straight.	In	the	second	stage	of	manufacture,	the	geometric	form
is	given	to	the	artifact,	using	an	abrupt	retouch.	Microliths	are	mounted	with	the	help	of	pitch	or	tar.
These	are	organic	glue,	resistant	to	moisture.	Pitch	extraction	is	possible	from	pine	roots	or	from	birch
bark	by	condensation.	The	pitch	can	be	made	from	three	or	four	components:	pine	or	spruce	resin,
charcoal	and	animal	origin	fat	such	as	wax	and	grease	–	also	because	of	pitch	durability	we	can	put
shredded	organic	compounds	in	it	e.g.	herbs.	This	type	of	glue	residues	can	be	detected	on	the	flint
artifacts.	One	of	those	examples	is	the	finding	from	already	mentioned	Lapaliai	(Aukštumala)
settlement.

With	glue	and	manufactured	microliths	all	that	remains	is	to	make	a	haft	and	try	the	tools.	The	hafts
are	made	of	bone,	horn	or	wood.	During	the	experiment	arrows,	sickle	and	harpoon	were	made.	The
trapezoidal,	triangular	microliths	and	lancet	were	used	for	the	manufacture	of	arrowheads.	A	groove
with	a	depth	of	about	2–2.5	mm	and	1.5–2	mm	width	was	made	on	the	side	of	the	arrow-haft	with	a
flint	burin.	Engraved	groove	is	filled	with	hot	pitch	or	tar	and	while	the	liquid	is	still	fluid,	triangular
microliths	are	inserted,	and	the	lancet	is	inserted	into	the	pin	itself.

Trapezoidal	microlith	is	inserted	into	the	arrow’s	end	then	hot	pitch	is	poured	on	the	end	of	the	pin	and
is	wrapped	with	tendons	(Fig.	6).	Microliths	are	slightly	warmed	with	hot	coal	before	inserting	them
into	pitch.	The	bent	antler	of	a	young	red	deer	(Cervus	elaphus)	was	selected	for	sickle	manufacture.
Using	flint	flake	and	burin,	the	groove	was	formed,	in	which	the	pitch	was	poured	and	rectangular
microliths	were	inserted.	When	forming	a	groove,	antler’s	surface	was	irrigated	with	water.	Full
preparation	of	the	artifact	lasted	up	to	3	hours	(Fig.	7).	Bone	part	of	harpoon	was	made	of	a	moose
(Alces	Alces)	shin.	The	flakes	and	burin	were	also	used	to	cut	grooves.	Artifact’s	surface	was	ground
with	horsetail	stems	(Equisetum)	and	the	flint	knife.	The	harpoon	of	this	type	was	prevalent	in	the
Mesolithic	period.	A	few	examples	of	them	are	presented	in	the	Stone	Age	exhibitions	of	Lithuanian
National	Museum	and	Vytautas	Didysis	War	museum	(Fig.	8).

Experiment

Sickle	was	used	to	cut	common	reeds	(Phragmites)	in	water	meadows.	During	the	test,	the	reeds	were
chosen	because	in	the	Mesolithic-Neolithic	period,	they	could	have	been	used	for	roofing,	cookware
(for	keeping	of	a	variety	of	powdery	food	stores),	for	manufacture	of	various	mats	and	they	were	also
put	into	footwear.	The	reeds	were	cut	intensively	for	17–20	minutes.	After	the	experiment,	the	pitch



which	was	in	grooves	of	the	sickles	was	thawed	and	edges	were	removed	from	the	haft	for	microscopic
examination.	Visually	surface	of	the	edges	remained	the	same	–	or	the	change	was	very	difficult	to
notice.	Using	a	microscope	the	surface	of	microliths	was	increased,	and	changes	of	the	edges	after
cutting	were	captured.	Given	the	fact	that	the	reed	is	relatively	hard	herbaceous	plant	–the	marks	on
the	surface	of	the	artifacts	had	to	be	rougher.	We	were	able	to	detect	these	attributes	on	a	few
rectangular	microliths	from	Katra	1st	settlement.	Comparing	all	traceologically	tested	edges,	with	the
previously	mentioned	features,	they	are	a	minority.	It	can	be	assumed	that	the	microliths	which	were
used	for	sickles,	are	rarely	found	because	they	often	dropped	during	work	in	the	fields	and	not	in	the
settlement	area.

Harpoon	was	used	for	spearing	freshwater	fish.	The	fish	were	speared	in	certain	time	intervals	in	order
to	capture	traceological	features	on	the	surface	of	artifacts	after	the	completed	process.	This
experiment	tested	the	harpoon’s	effectiveness	and	practicality	of	flint	edges	when	fishing.	Fish	was
chosen	for	harpooning	according	to	osteoicheological	material	from	Katra	1st	settlement.	During	the
process,	the	cutting	function	is	performed	not	only	by	the	harpoon’s	spike,	but	also	by	the	edges.
When	sticking	the	harpoon	it	is	advisable	to	rotate	it	a	little	bit	to	prevent	it	from	sliding	out	of	the
inflicted	wound.
Due	to	limitations	of	technical	possibilities	arrowheads	were	not	used	for	tests.	However,	based	on	the
experiments	with	trapezoidal	arrowheads	carried	out	in	Schleswig,	where	they	were	used	to	shoot	hoes,
it	was	determined	that	hunting	with	such	arrows	is	very	effective	(Paulsen	2013:	185–205).

Conclusions

In	the	production	process	of	microlith	artifacts	were	used:	soft	and	semi-soft	percussion	technique,
retouch,	microburin	technique,	wood	presses,	stone	and	antler	hammers,	antler	and	bone	retouching
tools.	For	the	mounting	of	microliths	were	used:	pitch,	tendons,	charcoal,	resin,	wax	and	bone	glue.
The	hafts	of	the	artifacts	were	made	of	deer	antlers,	moose	tibia	and	dogwood.

The	replicas	were	made	with	mounted	microliths	which	were	used	in	experiments	and	efficiency	of
work	process	was	established.	Manufactured	sickle	and	harpoon	were	used	in	the	tests.	The	sickle	was
used	to	cut	reeds,	and	harpoon’s	functionality	was	tested	and	approved	by	spearing	fish.

List	of	illustrations

Fig.	1	Flake	microlith	from	Lapaliai	(Aukštumala)	(Šilutė	r.)	settlement,	1.2	Trapezoidal	microlith
from	Lapaliai	(Aukštumala)	(Šilutė	r.)	settlement,	1.3.	Lance	from	Katra	1st	(Varėna	r.)
settlement,	1.4	Rectangle	microlith	from	Katra	1st	(Varėna	r.)	settlement,	1.5	Triangular	microlith
from	Tytuvėnėliai	(Kelmė	r.)	settlement.	Drawings	by	G.	Slah.
Fig.	2	Trapezoidal-microlith	brim	with	pitch	residues	from	Lapaliai	(Aukštumala)	(Šilutė	r.)



settlement.	Photographed	by	G.	Slah.
Fig.	3	Hard	percussion	technique	with	elk	horn.	Photo	by	R.	Mačiulaitis.
Fig.	4	Soft	percussion	technique.	Photo	by	M.	Grigaliunas.
Fig.	5	Breaking	stages	with	bladelet:	retouched	brims,	cleavage	or	breaking	directions.	Drawings
and	photos	by	G.	Slah.
Fig.	6	a)	Triangular	microliths	with	lancet	tips.	b)	Mounted	trapezoidal	microlith.	Photo	by	G.
Slah.
Fig.	7	Cutting	of	reeds	with	horn	sickle,	mounted	with	rectangular	microliths.	Photo	by	G.
Bačanskaitė.
Fig.	8	Bone	harpoon	mounted	with	rectangular	microliths.	Photo	by	T.	Rimkus.



Vidurinio	ir	vėlyvojo	geležies	amžiaus	žemaičių
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Archeologinio	kostiumo	rekonstrukcija	Lietuvoje	–	pakankamai	nauja	tema,	o	jo	sąrangos	tyrimai	iki
šiol	yra	labai	fragmentiški.	Per	pusšimtį	metų	publikuota	tik	pora	vienos	autorės	–	Reginos	Volkaitės-
Kulikauskienės	‒	monografijų	ir	keletas	straipsnių,	skirtų	archeologiniam	kostiumui	(Kulikauskienė,
1970,	Volkaitė-Kulikauskienė,	1959,	1997;	Волкайте-Куликаускене,	1986),	kelios	kitų	autorių
publikacijos	(Adomonis,	1976;	Vaitkunskienė,	1999).	Vienas	išsamus	darbas,	skirtas	vėlyvojo	–
XIV–XVII	a.	–	archeologinio	moters	kostiumo	tyrimams	ir	rekonstrukcijai,	taip	ir	liko	nepublikuotas:
tai	–	Saulės	Urbanavičienės	disertacija	(Urbanavičienė,	1993).	Gentinio	laikotarpio	dėvėsenai	yra
skirta	populiari	atvirukų	serija	(Jovaiša,	2001a–b).	Pilno	kostiumo	ar	jo	dalies	rekonstrukcinių
piešinių	yra	ne	vieno	archeologo	publikacijoje	(Astrauskas	ir	kt.,	1999;	Giedraitienė,	1990;
Girininkas,	Lukoševičius,	1997;	Kačkutė,	1995;	Kazakevičius,	1993;	Kulikauskienė,	Rimantienė,
1958;	Vaitkunskienė	,	1992;	Vaškevičiūtė,	Bakanauskas,	2008;	Vaškevičiūtė,	1995,	2000a–b,	2004).

Baltų	genčių	drabužių	rekonstrukcijoms	dėmesio	skyrė	ir	kaimynai	(Ginters,	1936;	Kviatkovskaja,
1998;	Libieši,	2001;	Radinš,	1995),	tarp	kurių	ypač	daug	šioje	srityje	yra	nuveikusi	Latvijos
specialistė	A.	Zarinia	(Caune,	Zariņa,	1980;	Zariņa,	1970,	1988;	Зариня,	1959,	1960,	1985,	1986).
Yra	publikacijų,	skirtų	ir	atskiroms	kostiumo	detalėms.	Archeologinę	I–XII	a.

tekstilę	geriausiai	yra	ištyrinėjusi	ir	išsamiausiai	daktaro	disertacijoje	bei	publikacijose	aprašiusi
Elvyra	Pečeliūnaitė-Bazienė	(Pečeliūnaitė-Bazienė,	1998,	2002,	2004,	2007a–	b;	2008,	2010).
Keletas	mokslinių	publikacijų	yra	skirta	spalvotajai	metalurgijai	ir	juvelyrikos	technologijoms
(Volkaitė-Kulikauskienė,	Jankauskas,	1992;	Gleiznienė,	1994;	Jankauskas,	1992;	Pinkevičiūtė,
1981),	papuošalams	ir	atskiriems	jų	tipams	(Bliujienė	A.,	2005,	2009a–b;	Butrimas,	2009;
Tautavičienė,	1981).	Šiek	tiek	dėmesio	skirta	aksesuarų	tipologizacijai:	XIV‒XVII	a.	diržų	sagčių
tipologijai	(Svetikas,	1998),	V‒VI	a.	perpečių	tyrimams	(Astrauskas	ir	kt.,	1999),	viduramžių
odiniams	kapšeliams	(Puškorius,	2011,	p.	14–15,	39–41;	Rickevičiūtė,	2003;	Satkūnaitė,	1998,
2008;	Steponavičienė,	2007,	p.	155–159;	Svetikas,	1997a–b,	1998,	2003)	ir	archeologinio	apavo
tyrimams,	konservavimui,	restauravimui	ir	rekonstrukcijai,	kuriai	daugiausia	dėmesio	skyrė	Arūnas
Puškorius	(Puškorius,	2005,	2008),	apgynęs	šia	tema	disertaciją.
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Daugelio	autorių	darbuose	svarstyta	apie	turtinius	ir	socialinius	senovinio	kostiumo	aspektus,
atsižvelgiant	į	vieno	ar	kito	kapo	įkapes	viso	kapinyno	kontekste,	etninius,	sritinius	skirtumus,
nustatytus	iš	kapo	inventoriaus	–	papuošalų	formų	ir	dekoro.

Ilgainiui	šalia	pieštinių	rekonstrukcijų	ėmė	rastis	ir	fizinį	pavidalą	turinčių	kūrinių	–	archeologinių
radinių	kopijų,	analogijų	ir	rekonstrukcijų.	Lietuvos	nacionalinio	muziejaus	ekspozicijoje
demonstruojami	senovės	baltų	kostiumai,	atkurti,	remiantis	Lietuvos	kapinynų	medžiaga.	Tai	šešių
„šeimų“	kostiumai,	pagaminti	pagal	I–IV	a.	progentinės	bendruomenės,	V–VI	a.	aukštaičių,	VII–VIII
a.	lietuvių,	VII–X	a.	žiemgalių,	V–X	a.	žemaičių	bei	IX–X	a.	kuršių	genčių	laidojimo	paminklų
tyrimų	duomenis.	Pastarųjų	aštuonerių	metų	įdirbis	–	šių	eilučių	autorės	sukurtos	ir	šiuolaikinių
meistrų	–	tekstilės,	juvelyrikos,	kalvystės,	odininkystės	ir	kt.	technologijų	specialistų	–	pagamintos
senovės	baltų	I‒XII	a.	ir	LDK	XIII‒XVI	a.	kostiumų	kolekcijos,	kurių	pagrindu	išleista	keletas
sieninių	kalendorių	(Steponavičienė,	2009,	2012,	2014a).	Šie	praktiniai	archeologinio	kostiumo
rekonstrukcijos	darbai	leido	autorei	viešai	pasidalinti	savo	naudojama	atkūrimo	metodika
(Steponavičienė,	2013,	2014b).

Archeologinė	rekonstrukcinė	medžiaga	teritoriniu,	chronologiniu	ir	lokaliniu	(kapų	inventoriaus)
požiūriu	yra	labai	nevienalytė	ir	fragmentiška.	Vis	dėlto	viena	kostiumo	detalė	–	moterų	galvos	danga
–	daugelyje	Lietuvos	laidojimo	paminklų	yra	informatyvesnė	ir	gerokai	išraiškingesnė,	palyginti	su
kitomis	kostiumo	dalimis,	todėl	nenuostabu,	kad	iš	visos	kostiumo	sąrangos	didžiausio	archeologų
dėmesio	sulaukė	galvos	danga	(Kuncienė,	1974;	Tautavičius,	1970;	Vaitkunskienė,	1992;
Vaškevičiūtė,	1992,	2008;	Volkaitė-Kulikauskienė,	1975,	1984).	Žemaičių	moterų	galvos	danga	ypač
išsiskiria	savitumu:	čia	apgalvius	papildo	stambios	įvijos,	tik	šios	teritorijos	gyventojų	dėvėtos
metalinės,	iš	žalvario	žiedelių	supintos	kepuraitės.	Panašių	formų	dirbinių	kituose	Lietuvos	regionuose
nerasta:	žiemgalės	labiau	mėgo	nešioti	kepuraites	ar	odines	juostas,	dekoruotas	keliomis	žalvario
spurgelių	eilėmis	(Steponavičienė,	2014b;	Vaškevičiūtė,	2004),	kuršės	galvos	dangą	tvirtino
puošniomis	sidabrinėmis	lankinėmis	žieduotomis	segėmis,	trikampiais	smeigtukais	ir	cilindrinėmis
sąsagomis	(Bliujienė,	1999a–b),	o	kitų	genčių	moterys	galvas	dabino	apgalviais,	sudarytais	iš
keliomis	eilėmis	suvytų	įvijų	ir	plokštelių-skirstiklių	bei	kabučių	kaktos	ar	pakaušio	srityje
(Vaškevičiūtė,	1992).

Žemaičių	dėvėsenos	išskirtinumas	atskleistas	ne	vienoje	publikacijoje:	istoriniu	lyginamuoju	metodu
geografiniame	kontekste	aptarti	metaliniai	apgalviai	(Vaškevičiūtė,	1992,	p.	128–135),	diskutuota
apie	vidurinio	geležies	amžiaus	pakaušio	įviją	ir	jos	paskirtį	moterų	galvos	dangos	konstrukcijoje
(Vaitkunskienė,	1992,	p.	144–151;	Vaitkunskienė,	1995,	p.	110–113;	Vaitkunskienė,	1999,	p.	148–
155;	Volkaitė-Kulikauskienė,	1984,	p.	118–125;	Volkaitė-Kulikauskienė,	1997,	p.	33–38),	nagrinėta
vėlyvojo	geležies	amžiaus	žalvarinių	kepuraičių	meninė	stilistika	ir	sandara	(Pinkevičiūtė,	1981;
Tautavičius,	1970,	p.	112–114;	Vaitkunskienė,	1999,	p.	148;	Volkaitė-Kulikauskienė,	1970,	p.	127;
Волкайте-Куликаускене,	1986).



Šias	diskusijas,	o	kartu	ir	žemaičių	galvos	dangos	raidą	verta	prisiminti	dėl	to,	kad	praėjus	keliems
dešimtmečiams	ryžtasi	atlikti	ne	tik	aprašomąją	ar	pieštinę,	bet	ir	fizinę	dviejų	galvos	dangos	variantų
–	apgalvio	su	pakaušio	įvija	ir	kepuraitės	iš	žiedelių	–	rekonstrukciją	(tapusia	kartu	ir	puošnių
kostiumų	dalimi).	Tai	leido	pirminius	teorinius	spėjimus	patikrinti	praktiškai	ir	pakoreguoti	bei
papildyti	ankstesnius	duomenis.

Šie	du	radinių	tipai	pasirinkti	dėl	kelių	priežasčių:	viena	vertus,	jiems	atkurti	pakanka	archeologinių
duomenų,	kita	vertus,	dar	nebaigta	diskusija	dėl	dėvėsenos,	tapusi	savotišku	iššūkiu	ir	akstinu
rekonstrukcijai.	Žinoma,	kuriant	kostiumus	buvo	atlikta	ne	vien	apgalvio	su	pakaušio	įvija	ir
kepuraitės	iš	žiedelių	rekonstrukcija:	buvo	pagaminti,	pavyzdžiui,	kelių	tipų	antsmilkiniai	ir
romėniškojo	laikotarpio	kepuraitė,	dengta	plokštelėmis-spurgeliais	–	Šernų	kapinyno	radinio
analogija	(be	to,	kelių	tipų	apgalviai	su	skiriamosiomis	plokštelėmis),	tačiau	taip	ir	liko	neaiškus
antsmilkinių	dėvėjimo	būdas,	o	kepuraitės	rekonstrukcija	ne	visai	pasiteisino,	nes	ji	buvo	siuvama	iš	6
dalių	(originalas	greičiausiai	buvo	siūtas	iš	4	dalių,	kad	plokštelės	tvarkingai	paslėptų	siūles).	Vis
dėlto	ir	ne	visai	sėkminga	rekonstrukcija	yra	šioks	toks	rezultatas,	leidžiantis	padaryti	tam	tikras
išvadas,	bet	dėl	brangumo	eksperimentas	pakartotas	nebuvo.

Rekonstruojant	archeologinius	radinius	remiamasi	savitais	eksperimentinės	archeologijos	principais:
pasirinkto	radinio	(originalaus	artefakto)	sandaros	ir	gamybos	technologijos	tyrimu,	atgaminimu
(kopijos,	analogijos	padarymu	išlaikant	prototipo	formą	ir	funkciją)	ir	patikrinimu	naudojant.	Tai	yra
naujas	mokslinės	veiklos	laukas,	kai	fiksuojama	atliekamų	darbų	seka	ir	potyriai	tiek	daikto	gamybos
procese,	tiek	ir	praktiškai	naudojant,	tikrinant	iškeltą	pirminę	versiją.

Šiuo	straipsniu	siekiama	pristatyti	archeologinę	rekonstrukciją	–	neseniai	atliktą	praktinį	darbą,	kurio
tikslas	–	patikrinti	teorines	prielaidas,	išsakytas	spaudoje	XX	a.	pabaigoje,	susijusias	su	vidurinio	ir
vėlyvojo	geležies	amžiaus	Žemaitijos	moterų	galvos	dangos	sandaros	ir	šukuosenos	formavimo
ypatybėmis.

Išsikelti	uždaviniai:	padaryti	archeologinių	radinių	analogijas	ir	išbandyti	dėvėsenos	būdus,	aprašytus
specialistų,	siekiant	nustatyti	teorinių	prielaidų	patikimumą.

Darbui	atlikti	pasitelkta	keletas	metodų:	pirmiausia	ištirta	pasirinktoji	Lietuvos	nacionaliniame
muziejuje	saugoma	archeologinė	medžiaga	ir	anksčiau	paskelbtos	rekonstrukcinės	versijos;
atsižvelgiant	į	tyrėjų	pastabas	ir	restautratorių	patirtį,	atliktas	praktinis	darbas	–	pagaminti	gaminiai,
remiantis	archeologinių	radinių	prototipais,	tačiau	nekopijuojant	kurio	nors	konkretaus	dirbinio,	o
susitelkiant	į	patį	„veikimo“	principą;	eksperimentiniu	būdu	išbandyti	keli	dėvėsenos	variantai.
Naratyviniu	metodu	aprašyta	darbų	eiga	ir	pateiktos	su	potyriais	susijusios	pastabos.

Artefaktų	tyrimai	ir	galvos	dangos	rekonstrukcija



Apgalvis	su	pakaušio	įvija

Vidurinio	geležies	amžiaus	Žemaitijos	Maudžiorų	(Kelmės	r.),	Kaštaunalių,	Pagrybio,	Šarkų	(Šilalės	r.)
ir	keliuose	kituose	kapinynuose	V–VIII	a.	moterų	kapuose[1]	pakaušio	srityje	rasta	skirtingo	–	7,5–28,5
cm	–	ilgio	ir	1,5–2,4	cm	skersmens	žalvario	įvijų,	daugiausia	susuktų	iš	trikampio	ar	pusapvalio	pjūvio
vielos.	Maudžioruose	jų	rasta	10	(Valatka,	1984,	p.	16),	Šarkuose	–	3	(Tautavičienė,	1984,	p.	33),
Sauginiuose	–	3	(Merkevičius,	1984,	p.	53),	Kaštaunaliuose	–	10	(Vaitkunskienė,	1984,	p.	86),	Požerėje
–	13	(Tautavičius,	1984,	p.	100),	Pagrybyje	–	4	(Vaitkunskienė,	1995,	p.	110).	Įvijų	galai	(arba	ir	visas
korpusas)	ornamentuoti	skersiniais	ranteliais,	kai	kada	išploti,	o	kai	kur	dar	padarytos	skylutės,	į	kurias
įkabintos	grandinėlės	su	kabučiais	(Merkevičius,	1984,	p.	54;	Volkaitė-Kulikauskienė,	1984,	p.	120).
Įvijos,	rastos	skersai	kaukolės	tiesiog	ant	pakaušio	ir	ausų	lygyje,	sudaro	lyg	ir	lanką,	išlinkusį	pagal
kaukolę	(Valatka,	1984,	p.	16).	Kelių	įvijų	viduje	aptikta	daug	spalvotų	vilnonių	siūlų	ir	dar	–	po	medžio
(kadagio)	pagaliuką	(Tautavičienė,	1984,	p.	33;	Vaitkunskienė,	1995,	p.	110;	Valatka,	1984,	p.	16).	To
pagaliuko	buvimas	įvijoje	buvo	įvairiai	interpretuojamas:	vieni	teigė,	jog	kadagio	mediena	galėjusi
saugoti	vilnonius	siūlus	nuo	kandžių	(Volkaitė-Kulikauskienė,	1997,	p.	36),	kiti	tai	siejo	su	chtoniškuoju
mitologijos	ir	folkloro	personažu	velniu	–	suvereniu	dievu,	mirusiųjų	ir	gyvulių,	iš	dalies	žemės	ir
kaimo	bendruomenės	globėju,	todėl	kadagio	stiebelis,	įkištas	į	apgalvio	įviją,	turėjęs	dar	ir	magiškos
galios	(Vaitkunskienė,	1992,	p.	148).

Pastebėta,	kad	VI	a.	įvijomis	puoštasi	kartu	su	apgalviais	ir	be	jų,	bet	neretai	apgalviai	dėvėti	ir	be	įvijų.
Apgalvis	dedamas	virš	įvijos,	o	ši	lieka	ausų	lygyje	(Valatka,	1984,	p.	16).	Apgalvio	įvijos	ir	skersinės
plokštelės	suvertos	ant	storų	ir	plonų	spalvotų	vilnonių	siūlų	(Merkevičius,	1984,	p.	53;	Tautavičienė,
1984,	p.	33;	Vaitkunskienė,	1984,	p.	86),	o	pakaušio	srityje	jį	užbaigia	dekoratyvi	stačiakampė	plokštelė.
Pastebėta,	kad	VII–VIII	a.	pakaušio	įvijos	nešiotos	jau	be	metalinių	apgalvių	(Tautavičienė,	1984,	p.	33;
Tautavičius,	1984,	p.	100),	o	Požerės	ir	Žvilių	kapinynuose	kartu	su	įvija	rasta	kitokių	–	audeklinių	–
apgalvių	su	įkabintomis	/	įaustomis	/	įpintomis	žalvario	grandelėmis	(Tautavičius,	1984,	p.	100;
Vaitkunskienė,	1984,	p.	86).	Žvilių	apgalviai	buvę	austi	iš	vilnonių	siūlų	vertikaliomis	staklėmis	arba	ant
rėmelio	keturnyčiu	2/2	ruoželiu	(Pečeliūnaitė-Bazienė,	2007,	p.	47).

Apgalvio	su	pakaušio	įvija	rekonstrukciją	inspiravo	skirtinga	radinių	paskirties	interpretacija	ir	kadaise
įsiplieskusi	diskusija.	Pirmąją	versiją	apie	įvijos	panaudojimą	metaliniam	apgalviui	užbaigti	išsakė
Algimantas	Merkevičius[2]	(Merkevičius,	1974,	p.	61)	ir	pakartojo	Ilona	Vaškevičiūtė	(Vaškevičiūtė,
1992,	p.	129),	bet	ji	buvo	sukritikuota.	Atkreiptas	dėmesys,	kad	apgalvis	buvo	per	didelio	skersmens
(65	cm)	ir	neatitiko	normalios	galvos	apimties	(Volkaitė-Kulikauskienė,	1984,	p.	121;	Volkaitė-
Kulikauskienė,	1997,	p.	36).

Regina	Volkaitė-Kulikauskienė	pateikė	savo	rekonstrukcinę	šukuosenos	versiją:	„Matyt,	pakaušyje	ant
jos	[įvijos]	buvo	užsukami	plaukai,	padaromas	tam	tikro	dydžio	kuodas.	Šitai	rodo	jau	tai,	kad	kai	kurių
įvijų	vidurys	ypač	nudilęs:	kartais	visai	nusitrynusi	vielos	briauna	(Sauginiai).	Lieka	neaiškus	kuodo



užfiksavimo	būdas	<...>.	Šitaip	į	viršų	užšukuoti	ir	ant	įvijos	užsukti	plaukai	buvo	labai	gera	ant	galvos
dedamo	metalinio	apgalvio	atrama	<...>.	Neretai	moterys	galvas	perjuosdavo	austomis	ar	pintomis
juostelėmis	arba	tiesiog	perrišdavo	susuktu	vilnonių	siūlų	pluoštu	<...>.	Įmanoma	ir	tokia	prielaida:	siūlų
pluoštas	yra	buvusio	specialaus	ant	įvijos	susukto	kuodo	perrišimo	liekana,	o	viduje	randamas	medžio
strypelis	–	ne	tik	įviją	formuojantis	elementas,	bet	drauge	ir	prilaikė	kuodą.	Įvija	yra	tiesiogiai	susijusi
su	šukuosena.	Šitai	įrodo	ir	kai	kurių	įvijų	galuose	<...>	įkabintos	grandinėlės	su	kabučiais,	kurios
turėjusios	gražiai	kristi	iš	abiejų	kuodo	pusių“	(Volkaitė-Kulikauskienė,	1984,	p.	121–123,	pav.	8,	9).
Norėtųsi	atkreipti	dėmesį	ir	į	šios	autorės	išsakytą	mintį	apie	medinio	pagaliuko	funkciją:	„Greičiausiai
iš	kadagio	medienos	būdavo	padaromas	reikiamo	dydžio	lankas,	kuris	būdavo	apsukamas	minėtų
spalvotų	siūlų	pluoštu	<...>.	Būtent	įvijos	išlenkimui	ir	buvo	reikalinga	kadagio	mediena“	(Volkaitė-
Kulikauskienė,	1997,	p.	36–37).	Nors	autorė	apsidrausdama	parašė,	kad	tai	tik	prielaidos,	kad	galėję	būti
ir	kitokių	šukuosenos	variantų,	ši	rekonstrukcinė	versija	buvo	aršiai	kritikuojama	Žemaitijos	senkapių
tyrėjos	Laimos	Vaitkunskienės.	Ji,	pasiremdama	savo	pastebėjimais	in	situ,	rašė,	jog	„nuiminėjant	nuo
žalvarinių	įvijų	pažaliavusias	kaukolių	liekanas,	pastebėta	prie	įvijų	prikibusių	plaukų,	pažaliavusių	kaip	ir
kaulai	<...>.	Jei	įvijos	būtų	susijusios	su	šukuosena,	tai	susuktų	į	kuodą	plaukų	likučių	turėtų	būti	ir
įvijos	antroje	pusėje.	Kai	įviją	keldavome	iš	kapo,	visada	drauge	pasikeldavo	ir	po	ja	išlikęs	medienos
gabalas	–	karsto	fragmentas,	užkonservuotas	žalvario.	Paprastai	medienos	likučiai	lengvai,	kaip	luobas,
atsiskirdavo,	bet	plaukų	tarp	įvijos	ir	karsto	nepastebėta.	Vadinasi,	jie	nebuvo	užvynioti	ant	įvijos.	Juk
priešingu	atveju	žalvaris	būtų	užkonservavęs	ne	tik	mirusiosios	pakaušio	dalį	su	plaukų	pluošteliu,	bet	ir
kuodo	sruogas,	turėjusias	išlikti	prie	įvijos	visų	pusių,	jeigu	jau	po	įvija	išliko	net	karsto	fragmentas“
(Vaitkunskienė,	1992,	p.	146).	Oponentė	pateikė	ir	savo	rekonstrukcinę	versiją:	„Audekline	juosta
apjuosdavo	galvą,	o	jos	galai	ties	pakaušiu	perkišti	per	įviją,	galimas	daiktas,	krisdavo	ant	pečių.	Kadangi
išliko	ne	tik	siūlų,	bet	ir	laibas	apdrožtas	medinis	strypelis,	tai	galima	spėti,	jog	tuo	strypeliu	lyg	kaiščiu
persmeigdavo	įvijoje	esančią	apgalvio	dalį,	kad	suveržtas	apgalvis	neatsipalaiduotų	<...>.	Sruogas	kartais
perrišdavo	dekoratyviniais	mazgeliais,	puošė	žalvarinėmis	grandelėmis,	įvijėlėmis“	(Vaitkunskienė,
1995,	p.	111).	Į	pačios	šukuosenos	ypatumus	autorė	toliau	nebesigilino,	tačiau	rekonstrukciniame
piešinyje	pateikė	plaukų,	supintų	į	vieną	kasą,	ant	kurios	viršaus	uždėta	audeklinio	apgalvio	įvija	su
šonuose	kabančiais	dekoratyviais	kutais,	vaizdą	(Vaitkunskienė,	1992,	p.	148).	Jį	ir	nutarėme	atkurti.

Rekonstrukcijai	naudotos	tokios	priemonės	ir	medžiagos:	16	cm	ilgio	1,5	cm	skersmens	pakaušio	įvija,
pagaminta	iš	0,45	cm	pločio	trikampio	pjūvio	vielos,	susuktos	į	34	vijas,	20	dvisukių	vilnonių	siūlų,	0,5
cm	skersmens	žiedeliai	(suausta	720	vnt.),	0,6	×	2	cm	dydžio	įvijėlės	kutų	puošybai	(suverta	150	vnt.).
Rekonstrukciją	atliko	tekstilininkė	Daiva	Šopienė	(juostos	audimas)	ir	archeologai	Evaldas	Babenskas
(žalvario	dirbiniai)	bei	Daiva	Steponavičienė	(gaminio	suformavimas)[3].

Apgalvis	pintas	iš	20	dvisukių	vilnonių	siūlų	ruoželiniu	2/2	pynimu,	ant	kiekvieno	siūlo	suvėrus	po
reikiamą	kiekį	žiedelių,	tvirtai	primušant	ataudus,	kad	jie	neišsiklaipytų	ir	būtų	pasvirę	(1	pav.).	Tyrimai
rodė,	kad	juosta	buvusi	tik	kaktos	srityje,	dengusi	smilkinius,	puošta	0,6–0,7	cm	skersmens
grandelėmis,	jas	komponuojant	vertikaliai	po	dvi	eiles,	o	jos	pakraštys	dar	nukabinėtas	grandelėmis-



žiedeliais.	Tikrasis	apgalvio	plotis	nebuvo	nustatytas,	geriau	išlikusių	radinių	plotis	–	4–5,5	cm
(Vaitkunskienė,	1992,	p.	147).

1	pav.	Vidurinio	geležies	amžiaus	žemaitės	apgalvio	rekonstrukcija.	R.	Steponavičiūtės	nuotr.

Nupynus	atitinkamo	ilgio	apgalvio	juostą,	palaidi	kutai	buvo	perverti	per	įviją	iš	skirtingų	pusių,	viduje
sukryžiuojant.	Tai	buvo	sunkiausia	proceso	dalis,	nes	siūlų	buvo	gana	daug,	pervertoji	sruoga	vėlėsi	ir
buvo	sunku	perverti	antrąją.	Šiam	darbui	naudotas	šiuolaikinis	įrankis	–	vąšelis,	tačiau	originale	siūlams
pertraukti	galėjo	būti	naudota	ir	elastinga	bei	lanksti	kadagio	šakelė,	kurios	liekanų	surasta	keliose
įvijose.	Pats	dirbinys	taip	pat	yra	elastingas:	įvija	savaime	išsigaubia	pakaušyje,	todėl	nėra	reikalo	stengtis
ją	tyčia	išgaubti	kadagio	šakele.	Atkreiptinas	dėmesys,	kad	siūlai	turi	užpildyti	visą	įvijos	vidų,	kaip	yra
padaryta	originale,	nes	kitaip	jie	atsipalaiduoja	ir	nelaiko	šukuosenos.	Be	to,	tuomet	ir	įvija	išlinksta	ir
deformuojasi,	ties	viduriu	sudarydama	„V“	raidės	formą.



2	pav.	Apgalvio	su	pakaušio	įvija	dėvėsena,	remiantis
Laimos	Vaitkunskienės	rekonstrukcine	versija.	R.
Steponavičiūtės	nuotr.

Kabančius	kutus	bandėme	varstyti	taip,	kaip	pateikta	rekonstrukciniame	piešinyje	(Vaitkunskienė,	1992,
p.	147),	tačiau	pieštinis	ornamentas	atrodė	gražiau,	o	mūsų	pagamintas	papuošimo	ažūras	nuo	svorio
prarasdavo	formą	(2	pav.).	Tuomet	buvo	nutarta	pasinaudoti	latvių	archeologinio	kostiumo	specialistės
Anos	Zarinios	skraistės	kutų	puošybos	versija	(Zariņa,	1988,	p.	32–33)	ir	išbandyti	kiek	kitokį	dekorą,
išskleidus	kutus	horizontaliai,	kaip	vėduoklę	(3	pav.).



3	pav.	Apgalvio	kutų	puošyba,	remiantis	Anos
Zarinios	rekonstrukcijomis.	Autorės	nuotr.

Vis	dėlto	dėvėti	tiesiog	ant	plaukų	įviją	nėra	patogu:	peša	plaukus,	darko	kasą,	nors,	kaip	minėta,	būtent
tokia	ji	buvo	rasta	ir	aprašyta.	Tiesa,	ji	gerai	prilaiko	nuometėlį,	nors	jos	aplinkoje	nerasta	jokių	daiktinių
nuometėlio	buvimo	įrodymų.	Kadangi	tokių	įvijų	rasta	ne	viena	ir	dauguma	jų	buvo	nudilusios	nuo
dėvėjimo	(Merkevičius,	1984,	p.	53),	galima	manyti,	kad	panašūs	apgalviai	buvo	nešiojami	nuolat,	o	ne
tik	iškilmių	proga.	Tai,	kad	įvijų	korpusas	buvo	nedažnai	dekoruojamas	(o	gal	ornamentas	nudilęs?),
rodo,	jog	centrinė	įvijos	dalis	galbūt	buvo	slepiama.	Be	to,	kam	reikia	pakaušį	puošti	įvija,	jeigu	apgalvis
ar	kasa	laikosi	ir	be	papildomo	tvirtinimo?	Tai	vertė	susimąstyti	apie	funkcinę	įvijos	paskirtį.	Noromis
nenoromis	grįžome	prie	kuodo	versijos,	kad	ir	kaip	ji	iš	pirmo	žvilgsnio	atrodė	nereali	ir	nelogiška.
Taigi	pabandėme	ant	įvijos	užvynioti	pakaušyje	suimtus	plaukus	ir	užtvirtinome	juos	kaktos	srityje
apgalviu,	suveržėme	šonuose	kabančius	kutus,	o	patį	kuodą	perrišome	papildoma	virvele,	taip	pat
perverta	per	įviją	(4	pav.),	nors	tą	patį	būtų	buvę	galima	padaryti	ir	su	ilgesniais	dekoruotais	kutais.
Šukuosena	laikėsi,	nors	plaukai	buvo	išplauti	ir	slidūs,	sunkiai	sukosi.	Vis	dėlto,	turint	galvoje,	kad
anuomet	galva	nebuvo	dažnai	trinkiama,	o	norint	išlyginti	plaukus	neretai	galbūt	buvo	papildomai
naudojami	riebalai,	tokia	šukuosena	atrodo	realistiškai,	o	kartu	ir	įspūdingai:	ji	ne	tik	graži,	tvarkinga,
bet	ir	patogi	bei	patvari.	Išsukant	kuodą	plaukai	kiek	pešasi,	tačiau,	kadangi	įvija	yra	elastinga,
įstrigusius	plaukų	galiukus	nesunku	išlaisvinti.



4	pav.	Apgalvio	su	pakaušio	įvija	dėvėsena,	remiantis
Reginos	Volkaitės-Kulikauskienės	rekonstrukcine
versija.	Autorės	nuotr.

Dabar	galime	atsakyti	į	klausimą	(kuris,	beje,	iki	šiol	taip	ir	nebuvo	užduotas),	kodėl	visos	rastos
pakaušio	įvijos	yra	skirtingo	ilgio.	Tai	greičiausiai	susiję	su	plaukų	kiekiu	ir	tolygiu	jų	paskirstymu	ant
įvijos:	ant	trumpesnių	įvijų	sukti	trumpesni	ar	plonesni	/	retesni	plaukai,	o	ant	ilgesnių	–	ilgesni	ar
storesni	/	tankesni.	Tam	tikslui	naudojant	vien	tik	įviją,	per	ją	pakanka	perverti	juostelę	/	virvelę,
kurios	galai	kuodo	viršuje	sutvirtinant	šukuoseną	surišami.

Aprašytoji	pakaušio	įvijos	paskirtis	pasitvirtino.	Telieka	pasamprotauti,	kodėl	radimvietėse	išorinėje	jos
dalyje	neišliko	plaukų:	tokią	šukuoseną	lengviau	padaryti	gyvam	žmogui,	o	mirusiajam	pakako	apgalvį
uždėti	tiesiog	ant	plaukų	su	mintimi,	kad	kitame	pasaulyje	jis	pats	susitvarkys	savo	šukuoseną.

Kepuraitė	iš	metalo	žiedelių

Vėlyvojo	geležies	amžiaus	pradžioje	apgalvis	su	įvija	užleido	vietą	kitokios	formos	galvos	dangai.	Jūros
aukštupio	baseine,	Bikavėnų	(Šilutės	r.),	Paragaudžio,	Upynos,	Žąsino	ir	Žvilių	(Šilalės	r.)	kapinynuose
rasta	metalinių	kepuraičių,	sudarytų	iš	nedidelių	žalvario	žiedelių	(grandelių),	suvertų	ant	pintos	lininės
virvelės,	iš	kurios	suformuota	kūgio	ar	pusrutulio	formos	kepuraitė.	Jų	aptikta	vakarinėse	žemaičių
žemėse	iš	viso	apie	10	egzempliorių,	kaip	teigiama,	turtingesnių	moterų	kapuose,	datuotuose	X–XI	a.
(Tautavičius,	1970;	Tautavičius,	1996,	p.	4).	Šių	kepurėlių	kraštas	ties	kakta	nukabinėtas	klevo	sėklos
formos	kabučiais	(jų	aptikta	13–15),	kurie	vienoje	pusėje	–	išorinėje	plokštumoje	–	puošti	įmuštų
akučių	ornamentu,	o	pakraščiuose	–	įrėžtomis	linijomis.

Adolfas	Tautavičius,	apibendrindamas	1966‒1968	m.	Jūros	aukštupio	Žvilių,	Bikavėnų	ir	Upynos
kapinynų	tyrimų	duomenis,	aptarė	keletą	panašių	galvos	dangos	pavyzdžių:	„Jos	buvo	padaromos	iš



smulkių	žalvario	grandelių	(5–7	mm	skersmens),	suvertų	ant	storo	plaušinio	siūlo	ar	plonos	virvutės
taip,	kad	ją	ištisai	padengtų.	Susiuvus	dvi	lygiagrečias	tokias	smulkiomis	grandinėlėmis	padengtas
virvutes,	buvo	gaunama	apie	1,5	cm	pločio	juostelė.	Šią	juostelę	savo	ruožtu	sukant	spirale	ir	susiuvant,
buvo	pagaminama	norimo	dydžio	ir	aukščio	kepuraitė.	Priekiniame	jos	krašte	buvo	įkabinama	dar
keliolika	klevo	sėklos	formos	pakabučių.	Kepuraičių	viduje	nerasta	audinio,	todėl	neaišku,	ar	jos	turėjo
viduje	pamušalą[4].	Tokia	kepuraitė	palyginti	yra	sunki,	nes	vienai	kepuraitei	reikėdavo	iki	5000–6000
grandelių.	Todėl	tokios	kepuraitės	nereikėjo	prisegti	prie	plaukų,	o	ir	prisegti	tokią	ištisai	metalu
padengtą	kepuraitę,	tarsi	šalmą,	būtų	buvę	sunku.	Ir	iš	tiesų	kapuose	šalia	šių	kepuraičių	nėra	nei	segių,
nei	smeigtukų“	(Tautavičius,	1970,	p.	112–113).

Kelios	metalinės	kepurėlės	buvo	restauruotos	Bronės	Pinkevičiūtės	Lietuvos	dailės	muziejaus	Prano
Gudyno	restauravimo	centre,	o	šis	procesas	atskleidė	daug	įdomių	detalių.	Žąsino	kapinyno	radinio
restauravimo	eiga	buvo	aprašyta	taip:	„Pirmiausia	buvo	padaryti	restauruojamos	kepurėlės	piešiniai,
schematiškai	pavaizduotas	jos	pynimas.	Buvo	pagaminta	forma,	ant	kurios	buvo	kepuraitė	pinama.	Jos
pynimui,	kaip	ir	senovėje,	buvo	panaudoti	sukti	lininiai	siūlai.	Iš	tokių	keturių	siūlų	nuvytos	dvi	ilgos
virvutės,	o	trečioji	‒	iš	trijų	augaliniais	dažais	dažytų	siūlų.	Ant	dviejų	storesnių	virvučių	buvo	veriamos
žalvarinės	grandinėlės[5],	tarp	jų	eilių	dedama	plonesnė	virvutė	ir	visos	trys	persiuvamos	suktu	lininiu
siūlu.	Kiekvienu	dygsniu	prijungdavome	po	grandinėlę,	esančią	ant	virvučių.	Tuo	būdu	gaudavome
dviejų	grandinėlių	eilių	pynutę.	Ši	pynutė	buvo	pinama	jau	ant	formos.	Kad	kepuraitė	išsigaubtų,	į
apatinę	eilę	įkabindavome	daugiau	žiedelių“	(Pinkevičiūtė,	1981,	p.	65).	Kartu	restauratorė	užsiminė	ir
apie	ką	tik	jos	pradėtą	kitos	kepuraitės	restauravimą:	„Bikavėnų	kapinyne	rasta	kepuraitė	kiek	aukštesnė
negu	iš	Žąsino	kapinyno	ir	kitaip	pinta.	Čia	į	vieną	grandinėlių	eilę	įverta	ne	viena,	o	keturios
keturpluoštės	virvutės.	Vietoje	trijų	jungiamos	devynios	virvutės.“	Tai	rodytų,	kad	kiekvienas	meistras
pasirinkdavo	savitą	būdą	panašiam	rezultatui	pasiekti.

Vėliau	buvo	pateiktos	prieštaringos	kepuraičių	sandaros	variacijos,	nepaisant	paskelbtų	restauratorių
pastabų:	„Senovės	meistrai	kepuraitėms	daryti	naudojo	suktus	lininius	siūlus,	kartais	nudažytus
augaliniais	dažais,	kurių	vienam	gaminiui	prireikdavo	net	apie	4	tūkstančių[6].	Grandelės	nebuvo
suvertos,	kaip	spėliojo	archeologai,	bet	sudėtingu	būdu	supintos	į	ilgą	pynę.	Iš	jos	meistras	spirale
konstravo	norimos	formos	ir	aukščio	kepuraitę	<...>.	Tokios	kepuraitės	sunkokos	(sverdavo	net	iki
1200	g),	tačiau	pakankamai	elastiškos,	gerai	apgobdavo	galvą.	Tai,	be	abejo,	šventinis	turtingos	moters
drabužių	elementas“	(Vaitkunskienė,	1999,	p.	148);	„Imamos	dvi	storos	pintinės	juostelės	ir	ant	jų
užmaunamos	žalvarinės	5–7	mm	skersmens	grandinėlės.	Po	to	abi	juostelės	tarpusavyje	supinamos,
įveriant	tarp	jų	siūlą,	kuris	suteikia	reikiamo	standumo.	Tokiu	būdu	gaunama	apie	1,5	cm	pločio
juostelė,	dengta	dviem	eilėmis	žalvarinių	grandelių.	Iš	tokių	juostelių	ir	buvo	daroma	visa	kepurėlė,
sukant	ją	į	viršų,	laipsniškai	siaurinant	ir	sukabinant.	<...>	Tokios	kepurėlės	buvo	labai	standžios,	sunkios
ir	dėvėtos,	matyt,	tik	didesnių	iškilmių	metu,	be	to,	labai	turtingų	šeimų	moterų“	(Volkaitė-
Kulikauskienė,	1997,	p.	28–29).



Kepuraitės	buvo	ne	tik	skirtingai	pintos,	bet	ir	skirtingu	būdu	dekoruotos,	nors	papuošimams	visais
atvejais	pasirinkti	klevo	sėklos	formos	kabučiai,	tik	kai	kada	žalvaris	buvo	pakeičiamas	sidabru.	Minėtoji
Žąsino	kapinyno	kepuraitė	yra	puošta	kabučiais,	įkabintais	į	antrąją	grandelių	eilę,	Žvilių	ir	Bikavėnų	–	į
pirmąją,	bet	šios	kepuraitės	puoštos	sudėtingiau,	jungiant	tarpusavyje	dekoro	elementus.	Ištyrus	Žvilių
k.	4A	radinius	(5	pav.),	pastebėta,	kad	kepurėlės	virvelė,	ant	kurios	buvo	sumauti	žiedeliai,	buvo
storesnė	už	tą,	ant	kurios	suvertos	mažesnio	skermens	apgalvio	įvijos.	Pastaroji	virvelė	buvo	išlikusi
geriau,	tad	pavyko	nustatyti	jos	pynimo	būdą:	ji	pinta	iš	šešių	lininių	siūlų.	Taigi	spėjama,	jog	kepurėlės
virvelei	galėjo	prireikti	aštuonių	siūlų,	nors	kai	kurios	gijos	labiau	priminė	tiesiog	suvytą	virvę.

5	pav.	Žvilių	kapinyno	k.	4A	radinio	–	moters	kepuraitės	–	liekanos.	E.	Babensko	nuotr.	(LNM,	AR487:6).

Rekonstrukcijai	naudotos	šios	priemonės	ir	medžiagos:	lininiai	siūlai	virvelei	(gaminio	ilgis	iki	10	m),
nedidelių	žalvario	žiedelių	(sunaudota	apie	4000	vnt.)	ir	klevo	sėklos	formos	kabučiai	kepuraitės
papuošimui	(įkabinta	20	vnt.).	Vieno	žiedelio	skersmuo	–	0,6	cm,	vielutės	storis	–	0,25	cm.	Jeigu
moters	galvos	apimtis	vidutiniškai	yra	56	cm,	tai	vienai	žiedelių	apvijai	aplink	galvą	reikia	270	žiedelių.

Rekonstrukciją	atliko	archeologai	Evaldas	Babenskas	(žalvario	žiedeliai,	kabučiai,	kepurėlės	puošyba)	ir
Daiva	Steponavičienė	(lino	virvelė	ir	kepurėlės	siuvimas).

Žiedeliai	gaminti	iš	trikampio	pjūvio	vielos	ir	suverti	ant	lininės	virvelės.	Virvelė	pinta	iš	8	dvigubai



vytų	siūlų	(6a-b	pav.).	Praktika	parodė,	kad	iš	karto	jos	nereikėjo	nupinti	labai	ilgos,	reikėjo	tik	nuolat
pailginti	priduriant	pinamus	siūlus	ir	stengtis,	kad	netektų	to	daryti	iškart	visiems	aštuoniems	siūlams,
idant	sudūrimo	vietoje	nesusidarytų	storymė,	per	kurią	būtų	sunku	praverti	žiedelius.	1	m	virvelei
reikėjo	maždaug	1,20	m	ilgio	siūlų.	Pinant	tokio	ilgio	virvelę	sugaištama	apie	1	valandą.	Virvelę
ilginant	procesas	pailgėdavo	dvigubai.

6a	pav.	Rekonstruojamos	vėlyvojo	geležies	amžiaus
žemaitės	kepuraitės	virvelė	su	žiedeliais.	Autorės
nuotr.



6b	pav.	Rekonstruojamos	vėlyvojo	geležies	amžiaus
žemaitės	kepuraitės	virvelė	su	žiedeliais.	Autorės
nuotr.

Ant	nupintos	virvelės	suverti	žiedeliai	buvo	sutvirtinti	tarpusavyje,	kiekvieną	jų	užkabinant	lininiu	siūlu.
Gauta	vientisa	sujungtų	žiedelių	eilė	(7a	pav.).	Kepuraitė	siūta	priešingai	nei	aprašyta	‒	nuo	viršugalvio
žemyn,	vis	platinant	gaminį.	Kiek	galint	glaudžiau	susukus	pirmąjį	apskritimą,	pradėta	siūti	jungiant
žiedelius	apsukui[7].	Tam	vėlgi	nereikėjo	suverti	visų	žiedelių	iškart:	jų	kiekis	didėjo	atitinkamai	ilginant
virvelę.	Eilės	susiūtos	tarpusavyje	jungiant	palaidosios	žiedelių	eilės	siūlo	kilputes	su	jau	prisiūtais
žiedeliais	(7	b	pav.).	Kilputės	kabintos	iš	vidaus	į	išorę,	o	žiedeliai	–	iš	dešinės	į	kairę.	Taip	jungiamasis
siūlas	persipynė	sudarydamas	matomą	dekoratyvinę	siūlę.	Siūta	vidinėje	pusėje,	tad	kepuraitė	didėjo
„aukštyn	kojomis“	–	kilo	tarsi	žiedžiama	puodynė.	Didinant	kepuraitės	apimtį,	reikėjo	kas	keli
centimetrai	į	tą	patį	žiedelį	įkabinti	du	naujus.	Padidinus	iki	reikiamos	apimties,	žiedeliai	jungti	vienas	su
kitu	anksčiau	aprašytuoju	būdu.



7a	pav.	Kepuraitės	konstravimas.	R.	Steponavičiūtės	nuotr.

7b	pav.	Kepuraitės	konstravimas.	R.	Steponavičiūtės	nuotr.

Nepaisant	to,	ką	buvo	pastebėję	specialistai	restauruodami	konkrečius	radinius,	mes	sąmoningai
atsisakėme	dvigubos	grandelių	eilutės.	Dar	sudėtingiau	atrodė	susidoroti	su	papildoma	virvele,	kuri
turėjusi	būti	įterpta	tarp	grandelių	eilių;	mūsų	pasirinktas	jungimo	būdas	tik	sudaro	jos	buvimo
įspūdį[8].	Be	to,	dvigubos	eilutės	galą	daug	sunkiau	gražiai	užsukti	pradedant	ir	užbaigiant	kepuraitę.

Mes	procesą	supaprastinome,	tačiau	rezultatas	neapvylė.	Rekonstruotą	kepuraitę	sudaro	23	eilės
žiedelių,	jos	aukštis	–	18	cm,	kaktos	srityje	prikabinta	20	lietų	ir	kalinėjimo	būdu	dekoruotų	klevo
sėklos	formos	kabučių	(8	pav.).	Šis	papildomas	dekoras	paslėpė	ir	žiedelių	eilutės	galą.	Išoriškai
gaminys	nė	kiek	nesiskiria	nuo	originalų,	kurie	nėra	visiškai	vienodi,	o	kai	kurie	greičiausiai	irgi	buvo
gaminami	panašiu	į	mūsiškį	būdu.	Kepuraitė	nėra	standi,	kaip	buvo	rašyta	vienur:	padėta	ant	pagrindo	ji
sukrenta,	nestovi	kaip	šalmas,	bet,	kaip	rašyta	kitur,	yra	pakankamai	elastinga	ir	gerai	apgobia	galvą.



Tai	turėjo	būti	diduomenės	sluoksnio	merginų	/	moterų	galvos	danga,	dėvima	kaip	kilmės	įrodymas,
nes	šis	svoris	priduoda	aukštuomenės	atstovių	laikysenai	būdingo	grakštumo	ir	išdidumo.	Tyrėjų
nuomonė,	kad	kepuraitės	iš	metalo	žiedelių	dėl	savo	sunkumo	buvo	dėvimos	tik	iškilmių	proga,	nėra
patikima,	nes	atsižvelgdami	į	santykiškai	nedidelį	galimų	metinių	ir	šeimyninių	švenčių	kiekį	bei
kepurėlių	nusidėvėjimo	laipsnį,	turėtume	kelti	versiją	apie	jų	daugkartinio	paveldėjimo	faktą.	Juk
restauratoriai	nustatė,	kad	viena	kepuraitė	buvo	taisyta	kitokio	augalinio	pluošto	siūlu	(Pinkevičiūtė,
1981,	p.	65),	vadinasi,	ji	nusidėvėjo	nuo	ilgo	nešiojimo[9].	Čia	norėtųsi	atkreipti	dėmesį	ir	į	tai,	kad	šis
naujas,	taisymui	skirtas,	siūlas	buvo	suverptas	ne	iš	lino,	o,	kaip	spėta,	iš	dilgėlių	pluošto,	vadinasi,	II
tūkst.	pradžioje	dar	nebuvo	pamirštas	seniausiu	laikomas	augalinis	pluoštas,	naudotas	drabužių	gamybai.

8	pav.	Kepuraitės	iš	žiedelių	dėvėsena.	S.
Steponavičiaus	nuotr.

Toks,	rodos,	menkas	technologinis	niuansas,	kaip	kurios	nors	rūšies	tekstilės	pluošto	panaudojimas
vienam	ar	kitam	gaminiui,	kai	kuriais	atvejais	galėtų	būti	tam	tikras,	nors	ir	ne	šimtaprocentinis,
datavimo	rodiklis:	mūsų	pasirinkti	artefaktai	liudija,	kad	vidurinio	geležies	amžiaus	galvos	dangai
formuoti	buvo	naudotas	gyvulinės	kilmės	pluoštas	–	avies	vilna,	o	vėlyvojo	geležies	–	augalinės	kilmės
–	linas.	Deja,	daugeliu	atvejų	informacija	apie	pluoštus	yra	nepakankama	dėl	organinės	medžiagos
išnykimo	arba	abejotina	dėl	laboratorijoje	nepatikrintų	duomenų	interpretavimo.	Tekstilės	technologės
Elvyros	Pečeliūnaitės-Bazienės	darbuose	didesnis	dėmesys	buvo	kreiptas	į	drabužiams	naudotų	audinių,
juostų	liekanas,	apeinant	tokią	„smulkmeną“	kaip	virvelės,	ant	kurių	buvo	veriami	apgalviai.	Vis	dėlto
ji,	tyrinėdama	I–XII	a.	iškastinę	tekstilę,	pastebėjo,	kad	iki	vėlyvojo	geležies	amžiaus	Lietuvoje	vyravo
vilnoniai	audiniai,	o	santykiškai	didesnis	augalinio	pluošto	kiekis	pastebimas	nuo	IX	a.	(Pečeliūnaitė-



Bazienė,	2007).	Vadinasi,	kalbant	apie	radinių	datavimą,	skirtingų	pluoštų	panaudojimas	skirtingų
laikotarpių	dirbiniams	nėra	atsitiktinis	veiksnys.

Turime	pasakyti,	kad	vilnos	pluoštas	yra	gerokai	trumpesnis	už	lino,	tad	verpalai	yra	nevienodo
patvarumo.	Vilna	greičiau	veliasi	ir	trūkinėja,	o	linas,	kad	ir	minkštėja,	taip	greitai	nedyla.	Antra	vertus,
linas	greičiau	supūva	veikiamas	nepalankių	aplinkos	sąlygų,	netinkamos	terpės,	dėl	to	jo	radinių,
palyginti	su	vilnonių	audinių	fragmentais,	rasta	gerokai	mažiau.	Vilną	lengviau	nudažyti,	tad	iš	kelių
spalvų	siūlų	galima	supinti	ar	suvyti	gražias	virveles	su	puošniais	kutais.	Toks	gaminys	yra	savaime
gražus,	papildo	kitas	kostiumo	dalis.	Ant	vilnonių	virvelių	suvėrus	apgalvį,	matomi	būna	tik	jų	galai	ir
kutai,	o	juos	uždengus	ažūriniu	ornamentu	iš	smulkesnių	įvijėlių,	siūlų	spalvingumas	praranda	prasmę,	o
į	pirmą	planą	iškyla	gaminio	patvarumo	reikmė.	Ilgiau	dėvint	ant	vilnonių	siūlų	suvertus	apgalvius,	jie
sutrūksta.	Matyt,	neatsitiktinai	vėlesniems	panašios	paskirties	gaminiams	imti	naudoti	lininiai	siūlai,	iš
kurių	supinta	virvutė	yra	gerokai	stipresnė	ir	ilgaamžiškesnė.

Iš	V–VIII	a.	apgalvių	ir	pakaušio	įvijų	radimo	aplinkybių	sunku	spręsti	apie	skirtingo	amžiaus	ir
šeiminės	padėties	merginų	ir	moterų	galvos	dangos	skirtumus,	nes	šių	dirbinių	pasitaikė	ir	mažų
mergaičių,	ir	merginų,	ir	senyvų	moterų	kapuose	(Vaškevičiūtė,	1992,	p.	128).	Ta	pati	problema	išlieka
ir	nagrinėjant	vėlesnio	laikotarpio	palikimą:	dėl	kaulinės	medžiagos	sunykimo	IX–XI	a.	kapinynuose
dažnai	sunku	nustatyti	kepurėlių	iš	žalvario	žiedelių	savininkių	amžių.	Laima	Vaitkunskienė	atkreipė
dėmesį	į	tai,	kad	neretai	archeologai	nepagrįstai	pasiduoda	etnografų	nuostatoms,	jog	galvos	danga
skyrė	netekėjusių	merginų	ir	ištekėjusių	moterų	dėvėseną	(Vaitkunskienė,	1995,	p.	113).	Kalbant	apie
moterų	galvos	dangą	archeologiniu	požiūriu,	į	pirmą	planą	iškyla	ne	socialinis,	o	etninis	aspektas,
pagrįstas	teritoriniais	genčių	dėvėsenos	skirtumais,	šiuo	atveju	išskiriant	tik	vakarų	žemaičiams
būdingos	galvos	dangos	ypatumus	(Vaitkunskienė,	1992,	p.	145,	150).

Kalbant	apie	metalinių	kepuraičių	dėvėseną,	rodos,	klausimų	nekyla:	ji,	kaip	minėta,	dėta	arba	ant
plaukų,	arba	ant	plonos	vilnonės	kepuraitės,	tarsi	pamušalo.	Būdama	pati	savaime	prabangi,	kitos
puošybos	ji	lyg	ir	nereikalauja,	tačiau	šiuo	požiūriu	išsiskiria	Žvilių	egzempliorius,	į	kurio	vienos	eilutės
dvi	grandeles	įsegta	miniatiūrinė	pasaginė	segelė,	mažesnė	ir	už	klevo	sėklos	formos	kabučius	(5	pav.).
Keista,	bet	nei	kapinyno	tyrėja	Laima	Vaitkunskienė,	nei	kostiumo	klausimais	rašiusi	Regina	Volkaitė-
Kulikauskienė,	skelbdamos	ir	interpretuodamos	Žvilių	kepuraitę,	apie	šį	radinį	neužsiminė,	nors	jo
piešinys	ir	yra	publikuotas	(Volkaitė-Kulikauskienė,	1997,	pav.	21).	Vis	dėlto	šis	radinys	verčia	pagalvoti
apie	sudėtinį	galvos	dangos	variantą,	prisegant	plonytį	nuometėlį,	galimai	dėvėtą	ant	kepuraitės	(juk
neatsitiktinai	kabučiais	puošta	tik	kaktos	sritis),	o	laisvąjį	jo	galą	permetant	per	priešingą	petį.	Kita
vertus,	taip	galėjo	būti	pritvirtintas	ir	gėlės	žiedas	(o	gal	ir	tautosakoje	apdainuotoji	rūtos	šakelė).	Jeigu
turėtume	bent	menkiausią	įrodymą,	jau	galėtume	drąsiau	samprotauti	ir	apie	socialinį	aspektą.

Nepaisant	po	keleto	šimtmečių	–	XIV–XV	a.	–	įvykusio	ryškaus	materialinės	kultūros	suvienodėjimo,
paveikto	politinių	įvykių,	kuriems	įkandin	vyko	ekonominiai	procesai,	galbūt	vertėtų	paieškoti	kad	ir
labai	tolimų	paralelių	tarp	gentinės	bendruomenės	dėvėsenos	(moterų	/	merginų	galvos	dangos)	ir



etnografinių	laikų	kostiumo	panašios	paskirties	elementųŠis	tyrimas	galėtų	tapti	savotišku	raktu
nustatant	tam	tikrus	migracijos	procesus,	o	gal	atvirkščiai	–	patvirtinant	kai	kurių	bendruomenių
sėslumą	ir	stabilumą.	Atrodo,	kad	žemaičiai	liko	ištikimi	savo	gyventai	teritorijai,	tik	jų	merginos
puošėsi	nebe	briaunotomis	įvijomis,	o	labai	artima	jų	stilistine	atmaina	–	klostytų	kaspinų	karūna,
vadinama	range.

Išvados

Žemaičių	moterų	galvos	danga	yra	savita	ir	išskirtinė	kitų	genčių	galvos	dangalų	atžvilgiu.

Rekonstravus	vidurinio	geležies	amžiaus	žemaičių	galvos	dangą	ir	šukuoseną,	galima	teigti,	kad
pakaušio	įvija	–	viena	ar	įkomponuota	į	tekstilinį	apgalvį	–	tikrai	galėjo	būti	skirta	šukuosenai	formuoti
sukant	plaukus	į	kuodą.

Gana	didelis	vilnonių	siūlų	kiekis,	naudotas	gaminiams	viduriniame	geležies	amžiuje	rodo,	kad	lininis
pluoštas	tuo	metu	dar	nebuvo	paplitęs,	o	vėlyvajame	geležies	amžiuje	panašios	konstrukcijos	dirbiniams
jau	naudotas	daug	tvirtesnis	augalinis	pluoštas	–	pintos	/	vytos	lininės	virvelės.

Sprendžiant	iš	archeologinės	medžiagos,	neturime	pagrindo	išskirti	merginų	ir	moterų	galvos	dangos
ypatumų,	kaip	įprasta	XVIII‒XIX	a.	susiformavusiame	etnografiniame	kostiume.	Nagrinėjant
archeologinį	kostiumą	pastebimi	tik	etniniai	galvos	dangos	skirtumai.

Kadangi	abiem	aprašytais	atvejais	originali	moterų	galvos	danga	buvo	nusidėvėjusi,	t.	y.	nusitrynusi
centrinė	pakaušio	įvijos	dalis,	sutrūkusi	ir	taisyta	žalvario	žiedelių	kepuraitė,	negalima	teigti,	kad	ji	buvo
dėvima	tik	švenčių	ir	apeigų	progomis.	Tai	veikiau	turtingų	moterų	kilmės	ženklas,	nešiotas	nuolat.

Originalių	galvos	dangos	radinių	variacijos,	restauruoto	ir	rekonstruoto	gaminio	panašumas	rodo,	kad
kiekvienas	meistras,	siekdamas	identiško	rezultato,	galėjo	turėti	ir	savitą	būdą	detalėms	į	visumą
sujungti.
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Summary

Reconstruction	of	Head	Coverings	of	Samogitian	Women	of	Middle	and	Late	Iron	Age

by	Daiva	Steponavičienė

This	article	features	one	of	the	ancient	parts	of	archaeological	costume	–	head	coverings	of	Samogitian
women	of	the	middle	and	late	Iron	Age	–	headbands	with	brass	coronal	coil	beads	and	metal	caps	from
rings,	about	their	investigations	and	reconstruction	and	wearing	ways	by	applying	the	principles	of
experimental	archaeology.

In	the	burial	grounds	of	Samogitia	of	the	Middle	Iron	Age,	in	the	women’s	tombs	of	5–8th	centuries,
in	occipital	area,	a	lot	of	different	sized	brass	coil	beads	were	found	with	a	lot	of	many	coloured	wool
yarn	inside.	From	such	yarns	and	fine	brass	ringlets	the	headbands	were	woven.	Their	loose	ends	were
interrupted	over	coil	beads	and	decorated	with	strung	small	coils,	allowing	them	to	form	various
geometric	patterns.	It	is	supposed	that	the	coronal	coil	beads	were	incorporated	into	hairstyle,	twisting
hair	into	the	crest,	as	their	surface	was	often	scuffed.

In	the	archaeological	layers	(or	burial	sites)	of	Late	Iron	Age	from	9–12th	centuries	metal	caps	were
found,	consisting	of	small	brass	rings,	strung	on	linen	thread,	forming	a	cone	or	hemispherical	shape
cap.	The	edge	of	these	caps	at	the	forehead	is	hung	with	decorative	maple	seed	shaped	pendants.	Such
cap	could	be	worn	on	the	hair	and	on	textile	base	–	for	example,	on	a	sewn	cap.	It	was	argued	that	such
a	metal	head	covering	was	worn	only	on	special	occasions,	but	during	the	restoration	of	one	cap,	it	was
noticed	that	it	was	mended	in	a	different	thread,	and	among	the	remaining	metal	pendants	not	all	were
original:	instead	of	lost	ones	the	others	were	hung,	which	did	not	conform	to	the	original	scale.

The	aim	of	this	work	–	to	verify	the	theoretical	assumptions,	made	in	the	press	in	the	end	of	20th



century,	related	with	design	and	styling	features	of	Samogitian	women’s	head	coverings	from	the
middle	and	late	Iron	Age.

Task	of	this	work	is	to	make	analogies	of	archaeological	finds	and	try	wearing	methods	described	by
specialists	to	determine	the	reliability	of	the	theoretical	assumptions.

To	carry	out	the	task	several	methods	were	invoked:	firstly	the	chosen	archaeological	material	stored	in
Lithuanian	National	Museum	and	previously	published	reconstructive	versions	were	explored;	taking
into	account	the	comments	of	researchers	and	restorers	experience	the	practical	work	was	carried	out.
Products	were	manufactured,	based	on	the	prototypes	of	archaeological	findings,	without	copying	any
particular	item,	but	focusing	on	the	same	“action”	approach;	several	wearing	options	were
experimentally	tested.	The	work	process	was	described	by	narrative	method	and	comments	related
with	the	experiences	were	provided.

After	putting	together	the	theory	and	practice,	several	conclusions	were	made:

Samogitian	women’s	head	covering	is	unique	and	exclusive	comparing	to	the	wearing	of	other
tribes.
After	the	reconstruction	of	wearing	and	hairstyle	of	Samogitians	from	the	middle	Iron	Age,	it	can
be	said	that	occipital	coil	beads	–	one	or	incorporated	into	the	textile	headband	–	could	really	be
meant	to	form	a	hairstyle,	by	turning	the	hair	into	a	topknot.
Quite	a	large	quantity	of	wool	yarn	used	in	the	articles	from	the	middle	Iron	Age,	compared	with
late	Iron	Age	shows	that	the	linen	fibre	at	that	time	was	not	yet	widely	spread,	while	in	the	late
Iron	Age,	for	the	articles	of	similar	structure	a	lot	more	solid	vegetable	fibre	–	woven	/	twisted
linen	threads	–	was	already	used.
Judging	from	archaeological	material,	we	have	no	reason	to	single	out	girls’	and	women’s	head
coverings	features,	as	is	usual	in	ethnographic	costume	formed	in	18–19	centuries.	After	the
examination	of	archaeological	costume,	only	the	ethnic	differences	in	head	coverings	were
noticed.
As	described	in	both	cases,	the	original	women’s	head	coverings	were	worn,	i.e.	the	central	part	of
the	occipital	coil	was	scuffed,	brass	ringlet	cap	was	broken	and	then	fixed	therefore	we	cannot	say
that	it	was	worn	only	on	festive	and	ceremonial	occasions.	This	is	rather	a	mark	of	wealthy	women
and	was	worn	constantly.
The	variations	of	original	findings	and	similarity	of	restored	and	renovated	product	suggests	that
each	artist	could	have	had	a	unique	way	of	connecting	parts	into	a	whole,	in	order	to	have	identical
stylistic	result.
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Fig.	1	The	reconstruction	of	the	headband	of	Samogitian	woman	from	the	middle	Iron	age
amžiaus	žemaitės	apgalvio	rekonstrukcija.	Photo	by	D.	Steponavičiūtė.
Fig.	2	Wearing	of	headband	with	coronal	coil	beads	based	on	reconstructive	version	by	Laima
Vaitkunskienė.	Photo	by	R.	Steponavičiūtė.
Fig.	3	The	decoration	of	headband	fringes	according	to	reconstructions	by	Ana	Zarinia.	Photo	by
D.	Steponavičienė.
Fig.	4	Wearing	of	a	headband	with	coronal	coil	beads	based	on	reconstructive	version	by	Regina
Volkaitė-Kulikauskienė.	Photo	by	D.	Steponavičienė.
Fig.	5	The	remains	of	woman’s	cap	–	finding	4A	of	Žviliai	repository.	Photo	by	E.	Babenskas.
(LNM,	AR487:	6).
Fig.	6	a–b	Cord	with	rings	of	the	reconstructed	cap,	belonging	to	Samogitian	woman	from	the
late	Iron	Age.	Photo	by	D.	Steponavičienė.
Fig.	7	a–b	The	construction	of	a	hat.	Photo	by	D.	Steponavičiūtė.
Fig.	8	Wearing	of	a	ringlet	cap.	Photo	by	D.	Steponavičius.

[1]	Vėlyviausiu	egzemlioriumi	galėtume	laikyti	Žąsino	(Šilalės	r.)	laidojimo	paminkle	aptiktą	pakaušio
įviją,	pagal	kapinyno	kontekstą	datuotiną	vėlyvuoju	geležies	amžiumi	–	X‒XI	a.	(Vaitkunskienė,	1976š,
k.	108).

[2]	Skelbdamas	Sauginių	kapinyno	medžiagą	išsamiau,	autorius	tiesiogiai	to	nerašo,	tačiau	straipsnyje
pateiktos	net	3	klaidinančios	iliustracijos	(Merkevičius,	1984,	p.	47,	48,	54).

[3]	Apgalvio	su	įvija	rekonstrukcijų	atlikta	keletas.	Čia	aprašomas	tiksliausias	ir	labiausiai	pavykęs
variantas.

[4]	Kai	kurios	galėjo	turėti	austinį	pamušalą	arba	šaltesniu	oru	galėjo	būti	dėvimos	ant	vilnonės
kepuraitės,	nes	vienas	toks	radinys	yra	Lietuvos	nacionalinio	muziejaus	archeologinėje	ekspozicijoje.	Tai
–	Upynos	kapinyno	(Šilalės	r.)	moters	k.	48	galvos	dangos	liekanos	(LNM,	AR	455:	175/175a).

[5]	Matyt,	turėta	galvoje	grandelės,	nes	grandinėlė	–	tai	gaminys,	sudarytas	iš	kelių	sukabintų	grandelių.

[6]	Čia	tikriausiai	praleista	dalis	teksto,	kur	turėtų	būti	kalbama	apie	žalvario	grandeles	ar	žiedelius,	–	jų
skaičius	ir	turėjo	būti	nurodytas	sakinyje.

[7]	Šį	procesą	galėtume	prilyginti	kepuraičių	nėrimui	vąšeliu:	nerti	visuomet	pradedama	nuo
viršugalvio	dalies,	o	ne	nuo	galvos	apimties.

[8]	Taip	galėjo	būti	ir	originale,	nes	organika	beveik	visais	atvejais	yra	neišlikusi,	o	tyrinėjant	Žvilių
kapinyno	egzempliorių	iš	k.	4A,	buvo	labiau	panašu	į	siūlo	kabinimą	už	grandelių,	o	ne	už	virvelės,
kaip	buvo	tvirtinta	restauratorės	ir	tyrėjos	(Pinkevičiūtė,	1981,	65;	Volkaitė-Kulikauskienė,	1997,	pav.
21).



[9]	Minėtoji	Žvilių	kepuraitė	irgi	buvo	taisyta:	čia	tarp	klevo	sėklos	formos	kabučių	pasitaikė	ir	kiek
mažesnių	bei	ne	taip	kokybiškai	atlietų	kabučių,	kuriais,	matyt,	buvo	pakeisti	pamestieji	originalai.
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