


LIE TU V OS 

ARCHEOlogija 23 



Li.etU\'05 i.5tori.)05 i.n ti.tl.\tU5 

LIE TU V OS 

ARCHEO logija 23 

VILNIUS 2002 



UDK 902/904(474.5) 
Li227 

Redaktorių kolegija: 
Algirdas Girininkas (ats. redaktorills ir sudarytojas) 
(Lietuvos istorijos institutas) 

Vytautas Kazakevičius 
(Lietuvos istorijos institutas) 

Mykolas Michelbertas 
(Vilniaus universitetas) 

Evalds M ugurevičs 
(Latvijos universiteto 
Lat1'ijos istorijos institutas) 

Vytautas Urbanavičius 
(PiliLl tyrimo celltras "LietuI'os pilys") 

Gintautas Zabiela 
(Lietuvos istorijos institutas) 

lSSN 0207-8694 
ISBN 9986-23-1035 

© Lietuvos istorijos institutas, 2002 
© Straipsnių autoriai, 2002 



TURINYS 

[VADAS (A. Girininkas). ................................................................................................................ 7 

G. Zabiela. VANDALINAS ŠUKEVIČIUS - AKMENS AMZIAUS GYVENVIEČIŲ 
TYRINĖTOJAS (l50-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ SUKAKČIAI PAŽYMĖTI) .................. . 9 

Vandalinas Šukevičius, the Investigator of Stone Age Settlements 
(in Commemoration of His 150th Birth-anniversary) ................................................................. 27 

BaH./la.JJI1H ll1YKCBJ1<1 - I1CCJle.ll,OBaTeJlb nOCeJlellHH KaMeHHoro Be Ka 

(K 150-J1eTHIO CO .ll,1I51 p0)l(ĮleHH5I) .............................................................................................. 28 

STRAIPSNIAI 

Dž. Brazaitis. RUTULINIŲ AMFORŲ KULTŪRA LIETUVOJE - REIŠK1NYS AR EPIZODAS? 29 

Globular Amphora Culture in Lithuania - a Phenomenon or an Episode? .......................... 38 

KYJlbTYpa WapOBI1.ll,lIbIX aMcpop B J1 HTBe - 51BJlellHe I1JIH 3rrM30.ll,? ....................................... 39 

R. Rimantienė. RUTULINIŲ AMFORŲ KULTŪRA VAKARŲ LIETUVOJE ........................................... 41 

Globular Amphora Culture in West Lithuania ....................................................................... 49 

KYJlbTYpa WapOBM.ll,IIbIX aMcpop B 3ana.ll,HOM J1HTBe .............................................................. 50 

Dž. Brazaitis. NARVIŠKOS KERAMIKOS STILIAI RYTŲ LIETUVOJE .............................................. 51 

Styles ofNarva Pottery in East Lithuania ................................................................................... 69 

CTMJlM HapBcKoH KepaMI1KM B BOCTOLIIIOM JII1TBC ................................................................... 71 

A. Girininkas. MIGRACINIAI PROCESAI RYTŲ PABALTIJYJE VĖLYVAJAME NEOLITE. 

VIRVELINĖS KERAMIKOS KULTŪRA .............................................................................. 73 

Migratory Processes in the East Baltic in the Latc Neolithic. Corded Ware Culture 90 

Ml1rpaUHoHHble rrpouecebl B BOCTO'IHOH I1pH6aJlTHKe B rr03.ll,HeM lIeOJlI1Te. 

KYJlbTYpa WHYPOBOH KepaMHKM ................................................................................................. 91 

T Ostrauskas. KUNDOS KULTŪROS TYRINĖJ IMŲ PROBLEMATIKA ................................................ 93 

Problems of Invcstigation of the Mcsolithic Kunda Culture .................................................... 104 

I1p06J1eMaTHKa I1CCJle.ll,OBallI1M Me30Jll1TJ1<leCKOH KYI!.LlCKOM KYJlbTYpbI ................................. 105 



G. Piličiauskas. DUBIČIŲ TIPO GYVENVIETĖS IR NEOLITINĖ NEMUNO KULTŪRA 
PIETŲ LIETUVOJE .................................................................................................................. 107 

Dubičiai type Settlcmcnts and the Neolithic Nemunas Culturc in South Lithuania ................ 131 

OaM5ITHI1KY1 nma )ly6wl.m1 11 HeOJJI1TWleCKa51 HeMaHCKa51 KyJJbTYpa B lO){(HOH JIHTBe ..... 134 

T. Ostrauskas. MEZOLITINĖ KUDLAJEVKOS KULTŪRA LIETUVOJE ................................................ 137 

Mcsolithic Kudlaevka Culture in Lithuania .............................................................................. 155 

Me30JJl1TWleCKa51 Ky,ll.JIaCBCKa51 KyJJbTYpa B JI HTBe ................................................................... 159 

E. Šatavičius. HAMBURGO KULTŪROS RADINIAI LIETUVOJE ....................................................... 163 

Finds of the Hamburgian Culturc in Lithuania ........................................................................ 181 

Haxo.ll.KYI raM6yprcKoH KyJJbTypbI B JIl1TBe ................................................................................. 183 

PUBLIKACiJOS 

A. Girininkas. PAKRETUONĖS 1-0JI GYVENVIETĖ ................................................................................. 187 

V. Juodagalvis. GLŪKAS 10 - EPIPALEOLITINĖ STOVYKLA IR NEOLITINĖS GYVENVIETĖS 
PRIE VARĖNĖS UPĖS .............................................................................................................. 197 

DISKUSlJOS IR RECENZlJOS 

T. Ostrauskas. APIE VĖLYVOJO PALE6LITO PERIODIZACIJĄ LIETUVOJE. 
E. ŠATAVIČIAUS KONCEPCIJOS KRITIKA .......................................................................... 239 

T. Ostrauskas. MICHAL KOBUSIEWICZ "LUDY l..OWIECKO-ZBIERACKlE 
P6l..NOCNO-ZACHODNIEJ POLSKl" POZNAN, 1999 ...................................................... 247 

AUTORIŲ DĖMESIUI ...................................................................................................................... 249 

6 



' eT Cl.fI1TaTb 
R KepaMI1Ka 
XPOHOJTOrl15f 
lI70±IIObp/ 
- (Vs- 967) 
-/0 , MeCTHa5I 
, 6JTaro,nap5I 
1HblM OTHO-

C HOBblMI1 
~, oc06eHHO 
5IX (Pl1c. 6). 
H3bl, YKpa-
no,nBeCKI1 , 

O,nHI1M 113 
:epTBOnpl1-

YPbl wapo-
12/ 4 A. 
YPbl wapo-
6. 

)B C MeCTa 

:l Haxo,nOK 

'ra c MeCTa 

o Haxo,nOK 
:KUI15I; 3 -
IJJaHrCKa5I 

20020206 

LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. 2002. T. 23, p. 51-72. 1SSN 02-07-8694 

NARVIŠKOS KERAMIKOS STILIAI RYTŲ LIETUVOJE 

DŽIUGAS BRAZAITIS 

ĮVADAS 

Rytų Lietuvoje neolitinės Narvos kultūros gyven
vietės intensyviai tyrinėjamos maždaug ketvirtį am
žiaus. Per tą laiką sukauptas milžiniškas keramikos 
radinių masyvas, ypač didelės kolekcijos surinktos dur
pyninėse Kretuono ir Žemaitiškės gyvenvietėse (Giri
ninkas, 1990). Kaimyniniuose regionuose taip pat 
tyrinėtos šios kultūros gyvenvietės su gausiais keramikos 
radiniais. Didelės Narvos kultūros keramikos kolek
cijos taip pat aptiktos Šventojoje ir Sarnatėje 
(Rimantienė, 1979, 1996a, 1996b, BaHK.l1Ha, 1970), Bir
žulio apyežeryje Vakarų Lietuvoje (Butrimas, 1982, Ir
šėnas, Butrimas, 2000), Lubano žemumoje Rytų 
Latvijoje (JIOJe, 1979, 1988). 

Keramikos radinių tyrinėjimai užima išskirtiny vie
tą neolito archeologijoje, nes pagal juos nustatoma pa
minklo kultūrinė priklausomybė, daugeliu atveju 
sprendžiama ir apie paminklo chronologiją, kontak
tus su kitomis kultūromis. Narviškos keramikos apra
šymams skirta nemažai vietos įvairiose mokslinėse 
publikacijose, tačiau aiškaus apibendrinto vaizdo, ap
rėpiančio narviškos keramikos variacijas ir raidą per 
visą ilgą šios kultūros gyvavimo laikotarpį ir arealą, 
šiandien dar neturime. Problema glūdi ne tik gausio
je, įvairioje ir neretai susimaišiusioje skirtingų laiko
tarpių medžiagoje, bet ir tyrinėtojų skirtingai 
suvokiamoje archeologinės kultūros sampratoje. 
Pavienių keramikos kompleksų skirtumai dažnai lai
komi pakankamu pagrindu išskiriant nedideles atski
ras archeologines kultūras, kurias reprezentuoja vos 
keli paminklai. Kaip pavyzdį galima paminėti grupę 
neolitinių kultūrų, išskirtų Dauguvos aukštupyje 
(MHl<Jl5IeB, Ma3YPKeBI1'l, 3awueBa, 1994). Mokslinė
je literatūroje keramikos kompleksams apibrėžti nau
dotos įvairios siauresnės kategorijos. Vienos jų - kaip 
Piestinės tipo keramika, Samatės tipo keramika ir pan., -
yra labai tampriai susijusios su konkretaus paminklo 
medžiaga in corpore. Kitos, pavyzdžiui, tekstilinė kera
mika , aky toji keramika ir pan., susijusios su konkrečio-

mis, tačiau pavienėmis keramikos ypatybėmis . Apžvel
gus ligšiolinius tyrinėjimus Narvos kultūros regione, ra
sime įvairiausių kultūrų , keramikos tipų ir grupių. Toks 
įvairus ir nepakankamai apibrėžtas keramikos kolekcijų 
traktavimas neleidžia vienareikšmiškai įvertinti Rytų Lie
tuvos narviškos keramikos kompleksų, šiai dienai pasiū
lytų koncepcijų rėmuose. 

Narviškos keramikos gausumas, atrodytų, atve
riantis dideles tyrimų galimybes, taikant įvairius sta
tistinius apibendrinimus, verifikuojant padarytas 
išvadas ir pan., iš tikrųjų yra rimtas tyrinėjimų kliuvi
nys, nes aprėpti didelį radinių skaičių, atsižvelgiant į 

visas jų ypatybes ir radimo aplinkybes reikalauja ne
paprastai didelių laiko sąnaudų. Ankstyvajame šios 
kultūros tyrinėjimų etape ištirti keli dideli paminklai, 
kuriuose buvo susimaišiusi chronologiškai skirtingų 
laikotarpių medžiaga. Tuo metu neturint palyginimui 
atskirų kompleksų , šie paminklai laikyti vienalaikiais, 
o jų medžiaga naudota kaip etaloninė. Tokių pamin
klų keramikos įvairovė smarkiai apsunkino tolimes
nius tyrimus, išskiriant keramikos raidos etapus. 
Sprendžiant apie keramikos radinių chronologiją, da
tuojančiais kriterijais buvo laikomos atskiros kerami
kos indų ypatybės - puodų pakraštėlių pavidalas, 
ornamentikos elementai ir pan., kurie buvo taikomi 
atsietai nuo kitų keramikos bruožų. Taikant dialektinį 
keramikos raidos principą, buvo bandoma surikiuoti 
keramikos kompleksus chronologine tvarka, remian
tis tam tikrų keramikos bruožų atsiradimu arba išny
kimu. Pastaraisiais dešimtmečiais žymiai išaugus 
šaltinių bazei, išryškėjo akivaizdūs skirtumai reliaty
viai vienalaikių gyvenviečių medžiagoje net ir 
pavieniuose mikroregionuose, jau nekalbant apie visą 
šios kultūros užimamą teritoriją. Pagal šiai dienai tu
rimus duomenis sudaryti vieningą narviškos kerami
kos raidos grandinę nebeįmanoma. 

Šiame straipsnyje bandoma įvertinti Rytų Lietu
vos narviškos keramikos kompleksus įvedant naują ka
tegoriją - keramikos stilius, - kuri iki šiol narviškos 
keramikos tyrinėjimuose nebuvo taikoma. Keramikos 
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stilius - tai pasikartojantis keramikos indų technolo
ginių , morfologinių ir ornamentikos bruožų rinkinys. 
Vieno stiliaus keramikos kompleksai yra susiję 
chronologiškai ir geografiškai. Atskiro stiliaus gyvavi
mo laikotarpis vadinamas stilistine faze. Pagrindiniai 
stiliaus išskyrimo principai - būdingiausių keramikos 
kompleksų bruožų nustatymas ir jų pasikartojimas ke
liuose atskiruose paminkluose. Kiekvienam stiliui pri
skirtas pavadinimas, stengiantis, kad jis būtų, kaip 
įmanoma, labiau susijęs su iki šiol naudotais termi
nais, etaloniniais paminklais arba chronologija. 

Keramikos stiliaus įvedimas ir taikymas turi akivaiz
džių pranašumų palyginti su iki šiol naudotomis kate
gorijomis. Pirmiausia stilius apima tik keramikos 
radinius atsietai nuo visų kitų archeologiškai fiksuoja
mų gyvenviečių komponentų, todėl keramikos tyrinėji
mai neperkeliami į archeologinės kultūros lygmenį. 

Keramikos stilius, panašiai kaip ir architektūros stilius, 
nėra uždara kategorija - galima stebėti stiliaus poky
čius laike ir erdvėje, kelių stilių susiliejimą ir pan. Tyri
nėtojas laisvai gali manipuliuoti stiliais išskirdamas 
naujus arba kelis jungdamas į vieną, negriaudamas nu
sistovėjusių kultūrinių schemų. Aiškiai apibrėžus stiliaus 
ypatybes, šią kategoriją patogu vartoti kalbant apie ke
ramiką pačiuose ivairiausiuose kontekstuose. 

Šiame darbe nepretenduojama stilistiškai įvertinti 
visus narviškos keramikos kompleksus, tačiau tikimasi 
kad pasiūlytas tyrimų principas padės susiorientuoti ne
paprastai gausioje ir ivairioje medžiagoje ir bus pritai
komas ir kitų regionų narviškos keramikos analizei. 

NARVOS KULTŪROS SAMPRATA 

Prieš pradedant kalbėti konkrečiai apie keramiką, 

reikia aptarti Narvos kultūros sampratą, kuri šios kul
tūros tyrinėtojų darbuose yra skirtinga. Ši problema yra 
bendra visuose miškų zonos regionuose, kai kalbama 
apie žvejų - medžiotojų bendruomenes neolite. Vieni 
tyrinėtojai yra linkę archeologine kultftra laikyti visais 
atžvilgiais labai panašius paminklus siaurame regione 
ir chronologiniame laiko tarpsnyje. Kiti - atvirkščiai, 

linkę jungti dideles paminklų grupes i vieną kultūrą per 
daug neatsižvelgiant i archeologinės medžiagos skirtu
mus. Abu šie požiūriai turi ir privalumų, ir trūkumų. 
Mažos kultūros paprastai išskiriamos ištyrus vieną ar 
kelis panašius paminklus, gana griežtai apibrėžiant bū
dingus bruožus. Ilgainiui atsiradus naujiems pamin
klams medžiaga nebeišsitenka nustatytuose kriterijuose, 
todėl reikia arba juos koreguoti, arba kurti naujas kul
tūras . Didelės kultūros jungia paminklus su labai ivai
ria medžiaga, todėl kartais net neaišku, kokiais kriterijais 
remiantis ji išskiriama apskritai. 
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Iki Narvos kultūros išskyrimo buvo manoma, kad 
bemaž visas Rytų Pabaltijys buvo apgyvendintas Šuki· 
nės - duobe linės kultūros bendruomenių. Narvos ar· 
cheologinė kultūra išskirta daugiausia L. Janitso ir 
N. Gurinos pastangomis po kelių ankstyvojo neolito 
gyvenviečių Estijoje tyrinėjimų. Tai buvo tipiškas mao 
žosios kultūros išskyrimas griežtai apibrėžiant kera· 
mikos ypatybes ([ypvlHa, 1967, C. 173) ir įrėmintas 
ankstyvojo neolito chronologiniu laikotarpiu. Panašių 
nuostatų Estijos, Latvijos ir dalis Rusijos tyrinėtojų 
laikosi iki šiol. Vėlesnė keramika, nepri klausanti Šuo 
kinės - duobeIinės keramikos kultūros ratui, kultūri· 
nės priklausomybės požiūriu, vertinta labai įvairiai. 

Pagrindinis argumentas - atskirti ankstyvojo neolito 
paminklus i atskirą kultūrą, buvo šukinės - duobeii· 
nės keramikos pasirodymas, kuris, kaip manyta, už· 
baigė Narvos kultūros egzistavimą. Lietuvos neolito 
tyrinėtojai yra pasiūlę kitokią šios kultūros sampratą. 
Ištyrusi viduriniojo ir vėlyvojo neolito gyvenvietes su 
aky tąja keramika Šventojoje, kurios chronologiškai yra 
vienalaikės su šukinės - duobeIinės keramikos pamin· 
klais, R. Rimantienė priskyrė jas Narvos kultūrai. Vė· 
liau gyvenvietės su panašia keramika buvo rastos ir 
tyrinėtos Biržulio ir Kretuono ežerų baseinuose, ku· 
rias tyrimų autoriai taip pat vadina narviškomis. To· 
kiu būdu Narvos kultūros chronologija buvo praplėsta 
iki pat bronzos amžiaus. A. Girininkas Narvos kultū· 
rai priskyrė dar ir gyvenvietes, rastas Šiaurės Baltaru· 
sijoje ir Kaliningrado srityje Dauguvos aukštupyje, tuo 
pačiu žymiai išplėsdamas ne tik chronologinius kultū· 
ros rėmus, bet ir užimamą teritoriją (Girininkas, 1994). 
Šiame darbe bus laikomasi Lietuvoje susiformavusios 
Narvos kultūros koncepcijos, juolab kad šis požiūris 
pakankamai pripažintas kaimyniniuose kraštuose
Lenkijoje ir Skandinavijos šalyse. 

Narvos kultūrą plačiosios koncepcijos rėmuose 
reiktų suvokti kaip kultūrų ratą, analogišką Šukinės
duobeIinės keramikos arba Dnepro-Doneco (kuriam 
galima būtų priskirti ir Neolitinę Nemuno kultūrą) kul· 
tūrinėms bendrijoms. Per ilgą šios kultūros gyvavimo 
laikotarpi egzistavo daug grupių, kurios skyrėsi ne tik 
keramikos indais, bet ir daugeliu kitų archeologiškai 
fiksuojamų komponentų. Bendrų kriterijų, pagal ku· 
riuos galėtų būti identifikuojama Narvos kultūra pla· 
čiąja prasme, liko nedaug. Galima tvirtai teigti, kad 
tai žvejų ir medžiotojų kultūra, kurioje pasisavinamo· 
jo ūkio formos vyravo iki pat bronzos amžiaus. Per 
visą savo gyvavimo laikotarpį narviška keramika lie· 
sinta organinėmis kilmės priemaišomis. Savo molio 
mase, taip pat ir ornamentika narviška keramika ryš· 
kiai skiriasi nuo kaimynystėje gyvavusių Šukinės - duo· 
belinės keramikos ir Nemuno kultūrų. Pavieniuose 
chronologiniuose Narvos kultūros etapuose galima iš· 
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jančių bruožų, apimančių ne tik keramikos, bet ir tit
nago, akmens, kaulo-rago inventoriaus ypatybes, 
gyvenviečių tipus, pastatų konstrukcijas ir kt. 

Narvos kultūros paminklai iki pat II tūkst. pr. Kr. 
vidurio reprezentuoja tipiškus žvejų ir medžiotojų ben
druomenėms būdingą palikimą. Vėlyvojo neolito pa
baigoje Narvos kultūros gyvenvietėse atsiranda ženklų, 
rodančių gamybinio ūkio elementus (naminių gyvulių 
kaulai kultūriniuose sluoksniuose). Nepaisant to, ben
dra Narvos kultūros ekonominė struktūra kardinaliai 
nepasikeitė - zooarcheologinėje medžiagoje tebedo
minuoja medžiojamoji fauna ir žuvis, o didely radinių 
dali sudaro žūklės ir medžioklės inventorius. Tuo tar
pu keramika, nors ir igauna naujų stilistinių bruožų, 
tačiau iki pat bronzos amžiaus ryškiai tęsia ankstes
nes tradicijas. 

Pagal šią koncepciją Narvos kultūrai skirtini be
veikvisi neolito paminklai, kurių keramika liesinta or
ganinės kilmės priemaišomis (kapotais augalais ir 
kriauklelėmis). Be narviškos keramikos, su tokiomis 
priemaišomis Lietuvoje sutinkama tik vadinamoji Du
bičių tipo keramika, kuri tradiciškai skiriama Neoliti
nės Nemuno kultūros ankstyvajam etapui. Paskutiniųjų 
metų tyrinėjimai Pietų Lietuvoje parodė, kad Dubičių 
keramika nėra vienoda; kai kuriuose paminkluose šios 
keramikos bruožai yra daug kuo panašūs su anksty
vaisiais narviškais kompleksais. Latvijos ir Estijos pa
minkluose išskiriamos pavienės šukinės - duobeI inės 
keramikos grupės su organinės kilmės priemaišomis 
molio masėje. Kai kuriais atvejais, pavyzdžiui, Narvos 
l·ojoje gyvenvietėje, kiti keramikos bruožai visiškai 
identiški keramikai su mineralinėmis priemaišomis. 
Kitais atvejais tokia keramika kur kas savitesnė ir sti
listiškai artimesnė tai, kurią mes vadiname narviška. 
Bandant ivertinti tokią keramiką kultūrinės priklau
somybės prasme, matyt, neužtenka vien keramikos ra
dinių analizės, kartu reiktų atsižvelgti ir i kitus 
archeologinės medžiagos (gyvenvietės tipo, titnago in
ventoriaus) ypatumus. Antra vertus, pripažįstant po
žiūri, kad archeologinė kultūra yra tik archeologų 
sukurta sąvoka, naudojama tam tikroms pavienių pa
minklų bendrybėms apibrėžti, pati kultūrinės identi
fikacijos problema tampa nebeaktuali. 

NARVIŠKOS KERAMIKOS BRUOŽAI 

Pagrindinis stiliaus išskyrimo principas - būdin

giausių keramikos bruožų nustatymas pavieniame 
komplekse ir šių kompleksų lyginimas. Kai panašus 
bruožų rinkinys sutinkamas keliuose kompleksuose, 
galima teigti kad kompleksai yra stilistiškai panašūs. 

Labai svarbus uždavinys yra išskirti varijuojančius ke
ramikos bruožus kompleksų lygmenyje, tai yra nustaty
ti tas savybes, kurios būdingos vieniems kompleksams, 
tačiau nesu tinkamos kituose. Analizuojant narvišką 
keramiką buvo kreipiamas dėmesys i puodų gamybos 
technologiją, morfologiją ir ornamentiką. 

Technologinės priemonės apima molio masės paruo
šimą, lipdymo būdus ir indų sienelių paviršiaus apdo
rojimą. Kaip jau kalbėta, narviškoje keramikoje 
naudoti tik organinės kilmės molio masės liesikliai. 
Dažniausiai naudotos kriauklelės ir kapotų augalų 
priemaišos, kurių pėdsakai vizualiai pastebimi šukių 
lūžiuose. Puodų šukių molio masės charakteristikos 
varijuoja priklausomai nuo priemaišų kiekio - vienuo
se kompleksuose šukės akytos dėl ertmių, susidariu
sių išdegus priemaišoms, kituose molio masė tanki, 
ertmių beveik nepasitaiko. Literatūroje galima rasti 
samprotavimų, kad naudoti ir kitokie liesikliai, pavyz
džiui, paukščių mėšlas (J103e, 1988, c. 48), nors nela
bai aišku, kaip buvo surenkamas pakankamas jo kiekis. 
Kai kuriuose vėlyvuose narviškuose kompleksuose ran
dama šukių, kuriose pastebimos mineralinės kilmės 
priemaišos - smėlis arba šamotas (trupinta kerami
ka). Tokios priemaišos narviškuose kompleksuose nie
kur nedominuoja, priešingu atveju vargu ar galima 
būtų laikyti tokią keramiką narviška. Vienuose kom
pleksuose naudoti tik vienos rūšies liesikliai, kituose -
sutinkamos ivairios priemaišos. 

Puodų lipdymo būdai tampriai susiję su puodo 
morfologija. Didelius narviškus puodus galima suskirs
tyti i plonasienius, kai sienelių storio vidurkis yra apie 
7 mm ir storasienius, kai vidutinis sienelės storis yra 
9-10 mm. Plonasieniai puodai turi akivaizdžių varto
jimo privalumų, nes yra lengvesni, tačiau jiems koky
biškai pagaminti reikia specialių technologinių 
priemonių. Sprendžiant pagal turimą medžiagą, sie
nelės buvo ploninamos keliais būdais. Vienas iš meto
dų buvo sienelių ploninimas jau nulipdžius puodą 
naudojant vadinamąją melltelės ir priekalo techniką, 
kitaip tariant išplakant sieneles iki norimo storio, tuo 
pačiu šiek tiek padidinant indo tūri. Tokiu būdu buvo 
išvengiama būtinumo rankomis formuoti plonas mo
lio juostas, kas reikalauja specialių igūdžių. Plakimo 
žymes identifikuoti pavyksta retai, nes dažniausiai puo
do paviršius būdavo dar papildomai nulyginamas. Ki
tas ploninimo būdas - išgremžti nereikalingą sienelės 
stori kietu dantytu įrankiu. Po tokio išgremžimo siene
lėse lieka tankus, labai reljefiškas brūkšniavimas, kuris 
nesunkiai atskiriamas nuo iprastų lyginimo žymių 
(2:13 pav.). Išvada apie tokį ploninimo būdą padaryta 
todėl, kad toks tankus reljefiškas brūkšniavimas paste
bėtas tik ant plonasienių puodų šukių. Be abejo, šiai 
technikai reikėtų dar ir eksperimentinio patvirtinimo. 



Reikia išskirti dar vieną plonasienių indų gamy
bos technologiją, kai iš karto formuojamos plonos mo
lio juostos. Aiškiausiai ji pastebima tada, kai puodų 
sienelių paviršius padengtas plonų virvučių apvijo
mis. Neteko aptikti šios technikos, aprašytos moksli
nėje literatūroje, todėl sustosime ties ja plačiau. 
Tyrinėjant Kretuono I-osios gyvenvietės keramiką 
buvo atkreiptas dėmesys i šukes, kurių paviršius pa
dengtas netvarkingais plonų lygiagrečių virvučių 
ispaudais. Toki paviršiaus apdirbimą 1. Lozė vadina 
audinio ant lentelių atspaudais (JI03e, 1979, c. 92-93), 
nepaisant to , kad audinio atspaudai dažnai sutinka
mi tuose pačiuose kompleksuose ir atrodo visiškai 
kitaip. Apvijos pastebimos ne tik sienelių paviršiuje, 
bet ir ant suplonintų jungimui juostų kraštų , kas reiš
kia, jog jos atsirado dar prieš sulipdant molio juos
tas. Pavyko rasti dvi sulimpančias šukes, kur apvijų 
atspaudai yra puodo sienelės viduje (8:4 pav.). Taip 
pat pastebėta, kad puodų pakraštėliuose kartais yra 
ispausti apvijiniai ornamentai, kurių apvijų tankumas 
atitinka paviršiaus apvijų tankumą (8:2,11 pav.). Vi
sa tai rodo, kad paviršiaus apdorojimui naudota laz
delė apvyniota plona virvute, kuria kočiojant molio 
juostos buvo suploninamos iki norimo storio. Paeks
perimentavus paaiškėjo, kad tokiu būdu labai greitai 
galima gauti tolygiai plonas juostas, kurių paviršiuje 
lieka atsispaudusios apvijos. Apvijų atspaudai sutei
kia indui ir estetini vaizdą , kitaip tariant atlieka ir 
ornamentikos funkcijas. Plonos juostos galėjo būti 
formuojamos ir panaudojant audinio Rasta nemažai 
indų, kur audinio atspaudai yra ne tik ant išorinių 
indų sienelių, bet ir ant puodo briaunos ir viduje ne
toli pakraščio (9:4, 5 pav.). Tiesa, audinio atspaudų 
neaptikta ant jungimui suplonintų kraštų. 

Plonasienės keramikos juostos buvo sulipdomos 
dviem būdais - vienos juostos kraštas suploninamas 
ir ileidžiamas i grioveli, padarytą kitos juostos kraš
te. Kitas būdas - kai juostų kraštai suploninami ir 
užlipdomi vienas ant kito. Dažnai sutinkamas ir tar
pinis variantas, kai viena griovelio briauna palieka
ma gana ilga ir užlipdoma ant suploninto kitos juostos 
krašto. Storasienių puodų molio juostos buvo dažnai 
sulipdomos paprasčiausiai sujungiant juostų kraštus 
be jokių papildomų jų formavimo ypatumų. Tuose pa
čiuose kompleksuose dažnai sutinkami ivairūs jun
gimo būdai. 

Neiprasta puodo pakraščio formavimo technika 
pastebėta Kretuono I-osios gyvenvietės I komplekse. 
Išilgai perskilusių pakraštėlių viduje pastebėti virvu
čių ispaudai, horizontaliai juosiantys indo kaklą. Vir
vutė buvo paliekama puodo pakraštėlio viduje, jos 
vietoje po išdegimo lieka kiaurymė. Kituose komplek
suose tokio pakraštėlio formavimo būdo neužfiksuo-
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ta. Bendrai paėmus, technologiniai puodų lipdymobū· 
dai ryškiai varijuoja kompleksų lygmenyje, todėl at· 
skirų technikų panaudojimas yra vienas svarbiausių 

keramikos radinių analizės atributų . 

Visuose didesniuose narviškos keramikos kam· 
pleksuose rasta remontuotų indų . Įskilusiame puode 
iš abiejų pusių greta plyšio buvo išgręžiamos kiaury· 
mės, per kurias virvele surišama, taip išvengiama 
tolesnio skilimo. Plyšys ir kiaurymės buvo hermetizuo
jamos, užtepamos derva. Išsilaikę dervos likučiai rasti 
keliose Žemaitiškės 3-iojoje gyvenvietėje rastose šuo 
kėse . Nors panaši technologija sutinkama ir kitų kul· 
tūrų keramikoje, narviškuose paminkluose ji ypač 
dažna, N. Gurina tai laikė vienu iš būdingų Narvoskul· 
tūros bruožų (fYPI1Ha, 1967, C. 173). 

Morfologiniai keramikos bruožai apima indų for· 
mas, pakraštėlių ir dugnelių pavidalą. Indų pavidalas 
yra tiesiogiai susijęs su jų funkcine paskirtimi. Visus 
indus galima būtų skirstyti i didelius puodus, skirtus 
maisto gaminimui arba atsargų saugojimui ir smulkiuo
sius indus - dubenėlius ir puodelius, kurie buvo nau· 
doti kaip stalo indai arba laikyti nedideliems kieki amI 
kokių nors atsargų, pavyzdžiui, nuodams, dervoms ar 
pan. Puodai, skirti maisto gaminimui lengvai atskiria· 
mi pagal prikepimus, likusius ant vidinių indo siene· 
lių. Ar buvo specialūs dideli puodai atsargų saugojimui 
sunku pasakyti, nes neturime būdų, kaip tai nustatyti, 

Rekonstruoti visą puodo pavidalą ir proporcijas 
pavyksta tik tuose paminkluose, kuriuose keramikO\ 
radiniai gerai išsi laikę . Pagal turimą medžiagą galima 
drąsiai teigti, kad narviški indai nebuvo labai ivairū~ 
Dominuojanti didelių indų forma - plačia a ngiai kati· 
fo pavidalo indai smailiu arba apvaliu dugnu . Tik vėly· 
vuosiuose narviškuose paminkluose pradėti gaminti 
puodai plokščiais dugneliais. Puodų kaklelio profilis be· 
veik visuose kompleksuose varijuoja - sutinkami tie· 
sūs, lengvai atlošti arba šiek tiek užriesti i vidų kakleliai, 
Publikacijose, skirtose narviškai keramikai puodų pa· 
kraštėlių pavidalui buvo skiriama daug dėmesio, pasi· 
remiant R. Rimantienės sudaryta tipologija (1, C ir S 

pavidalo pakraštėliai, žr. Rimantienė, 1979, p.120, 
121). Vis dėlto reikia pripažinti, kad ryškesnių puodo 
pakraščio kaitos dėsningumų neišryškėjo. Daugumo
je kompleksų sutinkama ivairiai profiliuotų indų, to
dėl toks tipizavimo kriterijus tapo formalus. Kur kas 
svarbesnis pasirodė puodo briaunos pavidalas. Gali· 
ma išskirti šiuos pagrindinius puodo pakraštėlių tipus
plonėjantis , nusklembtas i vidų, lygus užapvalintasar· 
ba keturkampiškas, pri plotas stačiakampio pjūvio, kar· 
tais net dėl priplojimo praplatėjęs i vieną ar abi puses 
ir nusklembtas i vidų. Pavieniuose kompleksuose dažo 
niausiai dominuoja kuris nors vienas ar keli puodų 
briaunų tipai. Smailių ar apvalių dugnelių fragmentų 
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kultūriniuose sluoksniuose išlieka mažai; yra komplek
sų, kuriuose dugnelių fragmentų visai nepasitaikė. 
Vėlyvuosiuose kompleksuose plokščių dugnelių frag
mentų randama gausiai. 

Smulkiuosius indus skirstome i du pagrindinius ti
pus. Ankstyvuosiuose kompleksuose randami pailgi 
dubenėliai apvaliais dugnais, o vėlyvuosiuose maži ap
valūs puodeliai plokščiais dugneliais. Kitokie indų ti
pai - apskriti dubenėliai apvaliais dugnais, lėkštes 
primenantys indai rasti tik pavieniai ir laikytini nar
viškai keramikai nebūdingais. 

Ornamentika yra vienas svarbiausių keramikos at
ributų. Ornamentika susijusi ne su funkcine indų pa
skirtimi, o su menine tradicija. Kalbant apie akmens 
amžiaus puodų ornamentiką apskritai, i akis krenta 
didelis ornamentikos panašumas net labai toli geog
rafiškai vienas nuo kito nutolusiuose paminkluose, kas 
iš esmės leidžia juos jungti i kultūras ir net svarstyti 
apie etnini bendruomenių bendrumą. Tai leidžia teig
ti,kad ornamentikos funkcija nebuvo grynai estetinė
tam tikri ornamentikos principai tapdavo norma ir bu
vo kartojami iš kartos i kartą. Tiesa, beveik visuose 
kompleksuose rasime ir indų papuoštų nusižengiant 
isitvirtinusiems kanonams. Kartais tai paaiškinama ki
tų kultūrų itaka arba tiesiog meniškos puošusio žmo
gaus prigimties pasireiškimu. 

Sunku pasakyti, ar narviškos keramikos ornamen
tika turėjo kokią nors simbolinę prasmę. Remiantis 
etnografiniais duomenimis, daugelyje tradicinių ben
druomenių namų apyvokos daiktų ornamentika atlie
ka ne tik dekoratyvinę funkciją, bet yra pripildyta ir 
simbolinės prasmės. Labai dažnai ornamentikos ele
mentai turi savo pavadinimus, pavyzdžiui , zigzagas 
simbolizuodavo šikšnosparni, rombas - skJ'dą, trikam
pis - strėlės antgali ir pan. Simboliai paprastai yra la
bai schematiški, nutolę nuo savo prototipo, todėl be 
žodinio paaiškinimo sunkiai atspėjami. Skirtingose 
bendruomenėse tas pats simbolis reiškia skirtingus da
lykus, tarkim, zigzagas vienose bendruomenėse reiš
kė šikšnosparni, kitose - jūrą, trečiose - kalnus ir t. t. 

(plg. Boas, 1955, p. 88-143). Rekonstruoti akmens am
žiaus simbolių prasmę, neturint žodinių liudijimų, nė
rajokių galimybių. 

Narviškos keramikos puošyba yra labai ivairi, ta
čiau pažvelgus atidžiau, pastebimi tam tikri puošybos 
principų kaitos dėsningumai, kurie pasireiškia ne tik 
ornamentikos elementų panaudojime, bet ir ornamen
tikos kompozicijoje. Šiame darbe nesiekta aprėpti vi
sos narviškos keramikos ivairovės, greičiau atvirkščiai, 
stengtasi išryškinti dominuojančius puodų puošybos 
principus kompleksuose, ignoruojant netipiškus, nors 
ir labai idomiai papuoštus puodus. Beje, savo orna
mentika išsiskirianti keramika labai dažnai patenka i 

publikacijas, dėl ko susidaro kiek iškreiptas visumos 
vaizdas. 

Ornamentų elementų nėra tiek daug, kaip atrodo 
iš pirmo žvilgsnio, jeigu per daug neatsižvelgtume i 
smulkius niuansus. Žemiau trumpai aptarsime pagrin
dinius ornamentikos elementus, sutinkamus narviškoje 
keramikoje. 

Pirmoji didelė grupė - ispaudėliai, kai elementai 
ispaudžiami kokiu nors ornamentavimo irankiu. Dau
gelyje narviškos keramikos kompleksuose šie elemen
tai dominuoja. Pagal pavidalą ispaudėlius galimą būtų 
suskirsti i tokius pogrupius: 

- apvalios negilios duobutės, universalus elementas, 
sutinkamas daugelyje kompleksų. Būna ivairaus dydžio, 
kartais netaisyklingo pavidalo, primenančios mazgą; 

- badytos smulkios duobutės, atliktos plonu smai
liu ornamentavimo irankiu. Šis elementas pavieniuo
se kompleksuose būna dominuojantis. Badytomis 
duobutėmis kartais imituojamas šukinis ornamentas; 

- stulpeliai, pailgi stačiakampio pavidalo ispaudė
liai , būdingi atskiriems kompJcksams; 

- pailgi ispaudėliai, būna ivairaus dydžio ir pavi
dalo. Sie elementai dominuoja vėlyvuosiuose komplek
suose. 

Be išvardytų ispaudėlių, narviškoje keramikoje ga
lima rasti ir kitokio pavidalo ispaudėlių - trikampių , 

pailgų dvigubų, E raidės pavidalo, plonų ikartėlių, žie
dų, ispaustų tuščiaviduriu paukščio kaulu, ir pan., ta
čiau jie pasitaiko retai, todėl nėra svarbūs . 

Antroji grupė -šukiniai ornamentai, atlikti danty
tu ornamentavimo irankiu. Šukiniai ispaudai būna ivai
raus ilgio, skiriasi dantukų skaičiumi ir tankumu. 
Šukinis ornamentas būdingas daugeliui Rytų Lietuvos 
narviškų kompleksų ir sietinas su Šukinės - duobeIi
nės keramikos kultūros puodų puošybos tradicijomis. 
Vakarų Lietuvoje, kur šios kultūros itaka jaučiama silp
niau, šukiniai ornamentai naudoti retai. 

Trečioji grupė - vitveliniai-tekstiliniai ornamentai. 
Išskiriami tokie šių ornamentų pogrupiai: 

- virvelės ispaudai, ispausti puodo paviršiuje ivai
raus storio virvele. Virvutės ispaudai sutinkami tik vė
lyvuosiuose kompleksuose; 

- apvijinių jspaudų ornamentai, atlikti virvele apvy
niotu ornamentavimo irankiu. Šis ornamentas dažnai 
naudotas puodo pakraštėliui papuošti viduriniajame 
neolite; 

- apvijų atspaudai, atlikti voliojant virvele apvy
niotą lazdelę arba virvele apvyniotą lentelę lygiame 
paviršiuje. Pavieniuose kompleksuose apvijų atspau
dai atsirado kaip molio juostų ploninimo padarinys. 
Sutinkami tik vėlyvuose kompleksuose; 

- audinio atspaudai, taip pat dažniausiai su
tinkami vėlyvuose kompleksuose. Kaip ir apvijų 
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atspaudai, jie gali būti laikomi indo paviršiaus apdir
bimo pėdsakais. 

Ketvirtoji grupė -linijos, ibrėžtos ornamentavimo 
irankiu. Linijų ornamentai sutinkami ne visuose kom
pleksuose ir nei viename iš jų nėra dominuojantys. 

I(jtas svarbus keramikos atributas yra ornamenti
kos elementų išdėstymo kompozicija. Pagal komponavi
mo principus ornamento išdėstymą galima sugrupuoti 
i tris dideles grupes: juosiančias kompozicijas, geomet
rines kompozicijas ir nenuoseklias kompozicijas. 

Juosiamoji kompozicija laikoma tokia, kai orna
mentikos elementai juosia indą horizontaliomis eilė
mis. Tai universali kompozicija natūraliai pritaikyta 
prie puodo formos, todėl plačiai sutinkama ne tik nar
viškoje keramikoje, bet ir daugelyje kitų kultūrų. Juo
siančias kompozicijas smulkiau galima skirstyti pagal 
cilių skaičių, tankumą, grupavimą, elementų pasviri
mą ir pan. 

Sudėtingesnės kompozicijos, kai elementai dės
tomi ne horizontaliai arba ne tik horizontaliai, ta
čiau išdėstyti taisyklingai (pasikartojančia tvarka 
aplink visą indą), pavadinti geometrinėmis kompozi
cijomis. Tokių kompozicijų narviškoje keramikoje yra 
labai daug ir ivairių. Geometrinės kompozicijos smar
kiai varijuoja net pavieniuose kompleksuose, todėl 
smulkesnis jų skirstymas bent šiuo metu atrodo pra
smės neturėtų. 

Kai aiškesnės ornamentikos elementų tvarkos nė
ra, tokios kompozicijos vadinamos nelluosekliomis 
kompozicijomis. Jos būna sudarytos iš smulkių duobu
čių ar ispaudėlių. Dažniausiai - tai nutrūkstančios ele
mentų cilės. Neretai elementai išdėstyti nedidelėmis 
grupelėmis lyg vaizduojančios kažkokius simbolius. Kar
tais elementų grupės sudaro figūras, primenančias sti
lizuotus gyvūnų ar žmonių atvaizdus, tačiau neabejotinai 
atpažistamų atvaizdų randama labai retai. 

Puodų pakraščių briaunos dažniausiai ornamen
tuotos tuo pačiu elementu, kaip ir išorinė pusė. Kai 
kurie briaunos puošybos elementai pavieniuose komp
leksuose buvo ypač pamėgti ir naudojami nepriklau
somai nuo sienelių puošybos. Viduriniajame neolite 
dažnai būdavo puošiama apvijiniu ornamentu, vėly
vajame neolite - plonais virvelių ispaudais, ispaustais 
skersai briaunos. Plokščiadugnių puodų dugnai daž
nai taip pat būdavo papuošiami tuo pačiu elementu, 
kaip ir sienelės. Elementai ant puodo dugno būdavo 
išdėstomi eilėmis, koncentriniais ratais arba nenu 0-

sekliai. I(jekviename komplekse būna ir neornamen
tuotų indų, kurių santykinis skaičius yra svarbus. 

Tolimesni narviškos keramikos tyrimai, matyt, leis 
išskirti ir daugiau varijuojančių keramikos bruožų 
kompleksų lygmenyje. Perspektyvūs galėtų būti pet
rografijos tyrimai, leidžiantys tiksliau ivertinti molio 
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masės sudėti. Trasiologiniai ornamentikos tyrimai leis· 
tų nustatyti naudotus ornamentavimo irankius. Eksperi· 
mentiniai puodų lipdymo ir panaudojimo tyrinėjimai 
leistų tiksliau ivertinti naudotas technologines kera· 
mikos gamybos priemones. 

NARVIŠKOS KERAMIKOS STILIAI 

Kaip minėta, keramikos stilius išskiriamas tuo· 
met, kai panašus ivairių keramikos bruožų rinkinys 
sutinkamas keliuose skirtinguose keramikos radinių 
kompleksuose. Šioje tyrimų stadijoje nemažai pri· 
klauso nuo pačių keramikos kompleksų homogeniš· 
kumo. Dalyje tyrinėtų gyvenviečių yra susimaišiusi 
kelių laikotarpių medžiaga, todėl pavienių komplek· 
sų, reprezentuojančių vieną apgyvendinimo laikotar· 
pi, išskyrimas yra svarbus uždavinys. Kompleksų 
išskyrimui nepakanka vien tipologinės radinių anali· 
zės. Būtina atsižvelgti i planigrafini radinių pasiskirs· 
tymą tyrinėtame plote, ir stratigrafinę jų padėti. 

Rytų Lietuvoje šiuo metu išskirta 13 keramikos 
kompleksų iš kurių tik kelis galima laikyti vienalaikiais. 
Kretuona l-ojoje gyvenvietėje yra išskirti 4 narviški 
keramikos kompleksai (1 pav.). "Švariausiu" laikyti· 
nas C kompleksas vakarinėje tyrinėto ploto dalyje. Gy· 
venvietė buvo isikūrusi smėlėtame ežero atabrade.J~ 
iš šiaurės ribojo upelio vaga, o iš pietryčių - to paties 
upelio senvagė, kuri buvo naudojama buitinėms atlie· 
koms išmesti. Šioje teritorijoje medžiagos iš kitų chro· 
nologinių laikotarpių neužfiksuota. Rytiniame 
sektoriuje išskirti du kompleksai. D komplekso kera· 
mika rasta upelio senvagės dugne. Gyvenvietė grei· 
čiausiai buvusi kairiajame upelio krante, kur vėliau 
sunaikinta ariant. Dešiniajame upelio krante, smėlio 
kalvelėje išskirtas I kompleksas, kuris chronologiškai 
yra labai artimas ar net vienalaikis C kompleksui. Šiau· 
riniame sektoriuje rasta narviška keramika buvo lai· 
koma vienalaike ir išskirta i B kompleksą (Girininkas, 
1990). 1996 m. atnaujinus tyrimus šiame sektoriuje, 
remiantis stratigrafijos, planigrafijos ir tipologijos duo
meni mis, išskirtos kelios skirtingos chronologijos kera· 
mikos grupės (7,10 pav.). Tyrinėtas plotas šiauriniame 
sektoriuje apėmė aukščiausią ežero pkrantėje esančios 
smėlio kalvelės dali. Ši vieta buvo labai patogi irengti 
stovyklavietėms ir gyvenvietėms, todėl joje buvo apsi· 
stota daug kartų. Narviška keramika šiame sektoriuje 
reprezentuoja visus žinomus šios kultūros chronolo~· 
nius tarpsnius. Tiksliai nustatyti, kiek kartų šioje vieto
je buvo apsistota, vargu ar imanoma, nes medžiaga yra 
mechaniškai susimaišiusi. 

Iš penkių žinomų Zemaitiškės pievos gyvenviečių 
plačiau tyrinėtos yra pirmosios trys (Girininkas, 1990, 
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analizė dėl riboto radinių skaičiaus 
neefektyvi. Iš žinomų 4 smėlinių gy
venviečių vienodžiausia atrodo Žei
menio ežero I-osios gyvenvietės 
keramika. Jaros l-ojoje gyvenvietė-
je narviškos keramikos rasta nedaug, 
kartu buvo rasta rutulinių amforų ir 
šukinės duobeiinės keramikos. Jaros 
2-ojoje ir Pakretuonės l-ojoje gyven
vietėse narviška keramika greičiau
siai nevienalaikė. 

\ $iaurinis sektorius 
Nors neabejotinai vienalaikių 

kompleksų Rytų Lietuvoje turime 
nedaug, pasiremiant kaimyninių re
gionų medžiaga, šiandien galima iš
skirti 5 narviškos keramikos stilius. 
Be abejo, kai kurie stiliai išskirti są
lyginai, ir tik ateities tyrimai paro
dys jų išskyrimo pagrjstumą. 

-;:::::::. Upelio senvagės 

__ - Buvusi ežero kranto linija 

J B komplekso keramika 

_ C komplekso keramika 

_ D komplekso keramika 

_ I komplekso keramIka 

Vakarinis sektorius 

1 

_I 

\ 

Ankstyvasis stilius. Šio stiliaus 
apibūdinimui Rytų Lietuvoje turime 
nedaug medžiagos, todėl jis išskir

Rytinis sektorius 

tas ganėtinai sąlyginai. Tyrinėjant 
Kretuono I-osios gyvenvietės šiau
rinj sektorių, kai kuriose vietose bu
vo rasta narviškos keramikos, kuri 
pagal savo stratigrafinę padėti turė
jo būti skiriama ankstyviausiems 
šios gyvenvietės apgyvendinimo lai
kotarpiams ir savo stilistika skyrėsi 
nuo gausios vėlesnės medžiagos 

I 

I 

/ 

(2 pav.). Panašios keramikos (kiek 
apie tai galima spręsti iš publikaci

I pav. Kretuono I-osios gyvenvietės narviškos keramikos kompleksų papliti
mas tyrinėtame plote. Autoriaus brėž. 

jų) rasta Yčos (Loze, 2000) ir Vosos 
(Zagorskis, 1973) gyvenvietėse Ry
tų Latvijoje. Šiam stiliui taip pat ga

1994). Labai vienoda yra 2-osios gyvenvietės kerami
ka, siejama su polinės konstrukcijos statiniu. Kartu ras
ta šiek tiek keramikos, susijusios su anksčiau 
gyvenvietės vietoje buvusiomis žvejybinėmis užtvaro
mis. 1-osios ir 3-iosios gyvenviečių radiniai neviena
laikiai, pavienių kompleksų išskyrimui reikėtų atlikti 
papildomus tyrimus. 

Kretuonių l-ojoje gyvenvietėje rasta iš pažiūros 
vieno laikotarpio medžiaga, tačiau šioje gyvenvietėje 
ištirtas tik nedidelis plotelis. Papiškių 4-ojoje durpy
ninėje gyvenvietėje išskirtas iš pažiūros vienalaikis nar
viš kos keramikos kompleksas. Tiesa, dėl labai prasto 
keramikos išlikimo, kompleksas nepakankamai rep
rezentatyvus. 

Spręsti apie kompleksų vienalaikiškumą smėlinė
se gyvenvietėse visuomet sunku, nes tokiuose pamin
kluose nebūna stratifikuotų sluoksnių, o planigrafinė 

lima skirti keramikos kompleksus iš Akalio (5[HI1TC, 

1959) ir Zvejsalos (JI03e, 1988) gyvenviečių apatinių 
horizontų, galbūt jam galima priskirti ir kelis indus iš 
Žemaitiškės 3-iosios gyvenvietės. 

Labai fragmentiškai išlikus i ankstyvojo neolito me
džiaga iš dalies susimaišiusi su vėlesnių laikotarpių ke
ramika iš Kretuono I-osios gyvenvietės neleidžia 
patikimai ir tiksliai jos apibūdinti. Pasiremiant Latvi
jos paminklų medžiaga preliminariai galima išskirti to
kius būdingus stiliaus bruožus: 

- molio masė liesinta dažniausiai kriauklelių prie
maišomis; 

- indų tipai - plačiaangiai puodai smailiais ar ap
valiais dugnais ir pailgi dubenėliai apvaliais dugnais; 

- dominuoja tiesūs, kartais šiek tiek smailėjantys 
puodų ir dubenėlių pakraštėliai, pasitaiko tiesių pa
kraštėlių su nusklembta i vidų briauna; 



2 pav. Ankstyvojo stiliaus keramika iš Kretuono 1 B (1-9,11,12) ir Žemaitiškės 3-iosios (10) gyvenviečių.J. KeršulYlėspiei 

- daug neornamentuotų indų; 
- ornamentikos elementai įvairūs - ploni pailgi 

įspaudėliai, smulkios duobutės, šukiniai įspaudai, 
įbrėžtos linijos. Ryškiai dominuojančio ornamentikos 
elemento nėra; 

- dominuoja juosiančios ornamentikos kompozicijos 
sudarytos iš retai išdėstytų cilių. Nenuosekliai kompo
nuojamas šukinis ornamentas, ypač puošiant dubenėlius. 

Pateikti stiliaus bruožai nėra išraiškingi, todėl iš
skirti šios stiliaus indus iš nestratifikuotų sluoksnių var
gu ar įmanoma. Reikia pastebėti, kad šiam stiliui skiriama 
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keramika gana smarkiai varijuoja. Kretuono l-ajoje 
gyvenvietėje rasta keletas įbrėžimais ornamentuot~ 
puodų, taip pat būdingi gilūs įspaudai puodų ir du· 
benėlių briaunose (2 pav.). Šie bruožai kitiems šio 
stiliaus keramikos kompleksams nebūdingi. LatvijO! 
ir Estijos paminkluose kur kas dažniau sutinkamas 
šukinis ornamentas, dažnai išdėstytas be aiškesnes 
tvarkos. Keletas tokių šukių rasta Žemaitiškės 3-iajoje 
gyvenvietėje (2:10 pav.). Daugelyje ankstyvojo stiliaus 
keramikos kompleksų pasitaiko tiesių pakraštėliųsu 
nusklembta į vidų briauna (fYPI1Ha, 1967, pav.41} 

.- - I . 

3 pav. Zvidzės 
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V tūkst. pr. Kr. paskutinio ketvir· 
čio ar net ilgiau. 

Zvidzės stiliaus keramika. Lie· 
tuvoje šio stiliaus keramikos rasta 
tik Kretuono l-ojoje gyvenvietėje 
B komplekse, kur ji išskirta i atski
rą grup9· Tyrinėjant plotą Nr. Xlii 
stratifikuotame smėlio sluoksnyje 
buvo rasta daug plonasienės tano 
kios masės šukių, kurių paviršius 
buvo padengtas tankiu brūkšnia· 

vimu. Panašios keramikos rasta ir 
viršutiniame durpžemio sluoksny· 
je (3 pav.). Nors iš stratifikuotų 

sluoksnių medžiagos palyginti ne· 
daug, gana išraiškingi keramikos 
bruožai leidžia pakankamai pati· 
kima išskirti šią keramiką i gruPi 
ir pateikti gana tikslų jos apibūdi
nimą: 

- molio masė tanki, beveik be 
ertmių, iš pažiūros labai kokybiš· 
ka. Naudotos kriauklelių arba au· 
galinės priemaišos; 

- puodų sienelių ploninimui 
naudotos specialios technikos, dau! 
indų su tankiai brūkšniuotomis sie· 
nelėmis ypač iš vidinės pusės; 

- indų tipai - plačiaangiai plo
nasieniai puodai smailiais ar apva· 
liais dugnais ir pailgi dubenėliru 

apvaliais dugnais; 

4 pav. Klasikinio stiliaus keramika iš Kretuono lB gyvenvietės. I. KeršulYlės pieš. 
- pakraštėliai ivairūs tiesūs ar· 

ba lengvai profiliuoti, dažnai kieK 
smailėjantys; 

Tokių indų kartu su ankstyvojo stiliaus keramika rasta 
ir Rytų Lietuvoje (2:9; 6:4 pav.), tačiau juos sunku at
skirti nuo klasikinio stiliaus indų. 

Visi ankstyvojo stiliaus keramikos kompleksai 
rasti žemose vietose isikūrusiose gyvenvietėse. Lat
vių mokslininkai ankstyvojo neolito keramiką sieja 
su radiokarboninėmis datomis iš V tūkst. pr. Kr. pir
mosios pusės *, nors iš šios gyvenvietės yra ir senes
nių datų. Vėlesnės datos gautos iš Zveisalos ir 
Žemaitiškės 3-iosios gyvenvietės. Yčos ir Kretuono 
gyvenvietėse ankstyvojo neolito keramikos komplek
sai išskirti remiantis stratigrafijos ir tipologijos duo
menimis ir radiokarboninėmis datomis neparemti. 
Pagal turimus duomenis ankstyvojo stiliaus kerami
ka buvo gaminama nuo VI tūkst. pr. Kr. pabaigos iki 

- daug neornamentuotų indų; 
- ornamentikoje dominuoja badytų duobučių or· 

namentai, kitų elementų pasitaiko retai; 
- omamento kompozicijos ivairios - juosiančios, get} 

metrinės, dažnai sutinkamos nenuoseklios kompozicijos. 
Labai panašios keramikos rasta apatiniuose Z~· 

dzės gyvenvietės horizontuose (JI03e, 1988, C. 48-52~ 

todėl stilius ir pavadintas pagal šią gyvenvietę. 1. Lozė 
ši sluoksni skiria Narvos kultūrai (siaurąja prasmei 
kartu su kitais regiono ankstyvojo neolito paminkla~ 
nors ir pažymi ryškius keramikos ornamentikos skir· 
tumus (JI03e, JIJ.1WBa, 1989, C. 54). Zvidzės gyvenvie· 
tėje iš ankstyvojo neolito sluoksnių padaryta serija 
radiokarboninių datų, pagal kurias keramika datuo
jama VI tūkst. pr. Kr. pabaiga - V tūkst. pr. pradžia 

* Čia ir toliau apie datavimą kalbama remiantis absoliutinėmis (kalibruotomis) radiokarboninėmis datomis. 
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Kretuono I-osios gyvenvietės 
kompleksas kol kas nėra datuotas. 
Turint tik vieno komplekso datų 
sunku pasakyti, kiek ilgai šio sti
liaus keramika buvo gaminama. 
Galima tik pastebėti, kad kai ku
riuose vėlyvojo neolito narviškos 
keramikos kompleksuose (Švento
sios 6-ojoje ir 4-ojoje, Zemaitiškės 
I-ojoje gyvenvietėse) sutinkamos 
Zvidzės stiliui būdingos nenuo
seklios duobučių kompozicijos. 
Turint galvoje dideli laiko tarpą 
(apie 2,5 tūkst. metų) tarp Zvidzės 
ir minėtų paminklų, sunku pasa
kyti, ar iš pažiūros identiškas or
namentikos būdas atsirado iš nau
jo, ar tai to paties stiliaus tąsa. 

Klasikinis stilius. Šiam stiliui 
skiriami keramikos kompleksai iš 
daugelio Rytų Lietuvos tyrinėtų 
paminklų - Zeimenio ežero I-osios, 
Jaras I-osios ir 2-osios, Zemai
tiškės I-osios ir 3-iosios, Kretuo
no ežero IB, Kretuonių kaimo 
I-osios, Pakretuonės I-osios gy
venviečių. Šio stiliaus keramikos 
rasta Verbiškių ir Šaltaliūnės gy
venvietėse. Klasikiniam stiliui 
galima skirti keramikos kom
pleksus iš Daktariškės ir Šven
tosios gyvenviečių Vakarų Lietu
voje ir visus narviškos keramikos 
radinius iš Pietų Lietuvos smė
linių gyvenviečių. Dėl paminklų 

5 pav. Klasikinio stiliaus keramika iš Kretuono IB gyvenvietės./. KeršuĮytės pieš. 

gausos ir ilgo gyvavimo laikotarpio stilius pavadin
tas klasikiniu. 

Vienas pagrindinių šio stiliaus bruožų - nusklemb
ta i vidų puodo pakraštėlio briauna. Kai kada teigiama, 
kad šis bruožas yra perimtas iš šukinės - duobeIinės 

keramikos, nors nusklembti i vidų pakraštėliai sutin
kami ir ankstyvojo neolito paminkluose - Narvos, Ke
apos (JImlTc JI. ID., 1984, pav. 1:1,2,24), Zeimenio 
ež. l-ojoje gyvenvietėse, - dar prieš pasirodant Šuki
nės-duobelinės keramikos kultūrai. Daugelis kitų ke
ramikos bruožų gana smarkiai varijuoja priklausomai 
nuo komplekso chronologijos ir regiono. Pagrindiniai 
šio stiliaus bruožai tokie: 

- puodų sienelės plonos, tačiau specialių plonini
mo technikų nepastebėta; 

- indų tipai - plačiaangiai plonasieniai puodai 
smailiais ar apvaliais dugnais. Pailgi dubenėliai neabe
jotinai naudoti tik pajūrio gyvenvietėse, žemyninėje 

dalyje pailgų dubenėlių rasta tik kompleksuose iš ne
vienalaikių gyvenviečių, dėl ko jų priklausomybė gali 
būti ginčijama; 

- pakraštėlių briaunos labai dažnai nusklembtos 
i vidų, profili avimas ivairus; 

- ornamentuota dauguma indų; 
- ornamentikoje dominuoja ivairūs ispaudėliai, 

dažnai naudoti stulpeliai, apvalios duobutės; šukiniai 
ispaudai plačiau naudoti tik vėlyvuose etapuose. Briau
nos dažnai puoštos apvijiniu ornamentu; 

- ornamentikoje naudota daug geometrinių kom
pozicijų. 

Latvijos ir Estijos viduriniojo neolito medžiagoje 
galima rasti nemažai šiam stiliui būdingos keramikos, 
kuri dažnai susimaišiusi su Piestinės stiliaus indais. 
Tiksliau stilistiškai ivertinti dažnai itin gausius viduri
niojo neolito sluoksnius remiantis vien publikuota me
džiaga vargu ar imanoma. 

t:1 



ornamentas. Greičiausiai šiam lai· 
kotarpiui reikėtų priskirti JarosI· 
osios (Girininkas, 1977) ir 2-osi05 
(Girininkas, 1978) gyvenviečių. 
dalį Pakretuonės I-osios, Šaltaliū· 
nės, taip pat ir Pietų Lietuvos smė· 
linių gyvenviečių klasikinio stiliaus 
puodus. 

Viduriniajam neolitui skirtini 
kompleksai rasti durpyniniuosepa· 
minkluose Kretuono 1B (4,5,6:1-
3 pav.) ir Kretuonių l-ojoje 
gyvenvietėse. Neaišku, kuriam lai· 
kotarpiui skirti klasikinio stiliaus 
indus iš ŽCmaitiškės I-osios, 3-iosi~ 
(6:4-7 pav.) ir smėlinės Pakretuo
nės I-osios gyvenviečių, nes visose 
jose rasta ir vėlyvojo neolito teks
tilinės keramikos. Daug neblogai 
datuotų šio laikotarpio paminkJ~ 
žinoma Vakarų Lietuvoje (Dakta· 
riškės ir Šventosios gyvenvietės). 
Atrodo, kad šiame etape pailgi du· 
benėliai nebuvo naudoti. Išimtį su· 
daro tik Šventosios gyvenvietė~ 
kuriose šių indų panaudojima5 
sietinas su pajūrio ūkio specifika 
Kretuono l-ojoje ir ŽemaitiškėsJ. 
iojoje gyvenvietėse rasti dubenėliai 
galėjo priklausyti jau anksčiaumi· 
nėtiems kompleksams su ankstyvI! 
jo ir Zvidzės stiliaus keramika. 

Klasikinio stiliaus kanonus 
atitinkantys indai daugeliu atveju 
rasti kartu su tekstilinio stiliaus 

6 pav. Klasikinio (1-8) ir Piestinės (9, JO) stilių keramika iš Kretuono lE (1-3, 
9,10) ir Žemaitiškės 3-iosios (4-8) gyvenviečių. I. Keršulytės pieš. 

keramika ir yra pagrindo manyti 
kad jie priklausė tiem patiems kompleksams. Šiame 
laikotarpyje sutinkamos sudėtingos šukinio ornamento 
kompozicijos. 

Kompleksus su klasikinio stiliaus keramika buvo 
įprasta datuoti viduriniuoju neolitu. Atsižvelgiant į gy
venviečių tipus, titnago inventorių ir kt., galjma teigti, kad 
šio stiliaus chronologija yra platesnė - yra kompleksų, 
kurie datuotini ir ankstyvuoju, ir vėlyvuoju neolitu. Pats 
stilius per ilgą savo gyvavimo laikotarpį taip pat kito. 

Ankstyviausi paminklai su klasikinio stiliaus 
keramika yra smėlinės gyvenvietės, kurios laiko
mos sezoninėmis miškų medžiotojų stovyklavietėmis. 
Ryškiausias šio tipo paminklas yra Žeimenio ežero l-oji 
gyvenvietė (Girininkas, 1997). Palyginti negausus ke
ramikos indų skaičius šioje gyvenvietėje yra lydimas 
gausaus titnago inventoriaus, kuris pagal tipologines 
charakteristikas (mikroskeltinė skaldymo technika, 
mažas strėlių antgalių skaičius ir kt.) datuojamas anks
tyvuoju neolitu. Ankstyvojo etapo kompleksams ne
būdingi dubenėliai, labai retai sutinkamas šukinis 
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Piestinės stilius. Piestinės stilius, kaip ir ankstyva· 
sis, Rytų Lietuvoje išskiriamas kol kas labai sąlyginai 
Šiam stiliui Rytų Lietuvoje priskiriami vos keli iDd~ 
iš Kretuono I-osios (6:9,10 pav.) ir Jaros 2-osios(Gf 
rininkas, 1978, pav. 5:6) gyvenviečių. Tai puodai su or· 
ganinės kilmės priemaišomis, ornamentuoti šukinės· 
duobei inės keramikos indams būdinga ornamentika· 
šukiniais įspaudais, kombinuotais su gilia duobule 
Abiem atvejais kartu rasta ir tikros Šukinės - duobeii· 
nės keramikos kultūros puodų šukių. 

Tokios keramikos gausu Latvijos ir Estijos viduri· 
niojo neolito paminkluose, kur ji interpretuojama la· 
bai įvairiai - kartais ji išskiriama į atskirą kultūriru 
vienetą (Piestinės tipo keramika), kartais laikom 
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7 pav. Keramikos paplitimo analizė Krctuono I-osios gyvcnvictės šiauriniame sektoriuje. Aulo,.iaus b,.ėž. 

šukine - duobeiine. Akalio gyvenvietėje stratigrafiš
kai išskirtas keramikos su organinės kilmės priemai
šomis kompleksas, slūgsantis virš tipiškos šukinės -
duobeiinės keramikos (5IHHTC, 1959, c. 127-143). Pa
naši situacija buvo ir Sarnatės gyvenvietės pastate Nr. 2 
(BaHKl1Ha, 1970). Abiem atvejais ši keramika priskir
ta Šukinės - duobeiinės keramikos kultūrai. 

Turint vos keletą šio stiliaus pavyzdžių Rytų Lie
tuvoje, tikslesnis stiliaus apibūdinimas kol kas nepa
teikiamas. 

TekstiLinis stiLius. Atskiro tekstilinio stiliaus kera
mikos komplekso iš vienalaikio paminklo Rytų Lietu
voje neturime, tačiau tapatūs puodai, rasti keliose 
gyvenvietėse, leidžia gana patikimai išskirti juos i at
skirą stilių. Pakretuonės l-ojoje, Kretuono l-ojoje 
(8 pav.), Žemaitiškės l-ojoje ir 3-iojoje (9 pav.) gyven
vietėse rasta daug plonasienės keramikos, su audinio 
atspaudais paviršiuje. Visose paminėtose gyvenvietėse 
taip pat rasta šukių su paviršiuje atsispaudusiomis vir-

vclių apvijomis, atsiradusiomis ploninant sieneles laz
dele apvyniota plona virvute. Labai panašios kerami
kos yra Einių gyvenvietėje Rytų Latvijoje (Loze, 1999). 
Neturint švariL{ keramikos kompleksų , stiliui skiriami 
tik tie indai, kurie atitinka paminėtus bruožus: 

- molio masė dažniausiai tanki, beveik be ertmių, 
dominuoja augalinės priemaišos; 

- puodų sienelės plonos, taikytos sienelių plonini
mo technikos panaudojant virvute apvyniotą lazdelę; 

- indų tipai - plačiaangiai plonasieniai puodai 
smailiais ar apvaliais dugnais. Smulkiųjų indų patiki
mai priskirti šiam stiliui kol kas negalima; 

- pakraštėlių briaunos vienuose kartais nusklemb
tos i vidų, bet dažniau lygios, profiliavimas ivairus; 

- indai su audinio ar apvijų atspaudais paviršiuje 
papildomai ornamentuojami duobučių eilėmis. Taip 
pat pasitaiko ilgų apvijinių ispaudų, padarytų ta pačia 
ploninimui skirta lazdele. Kartais puodo kaklas buvo 
apjuostas gana stora virve. 
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Jie greičiausiai yra vienalaikiai su 
gausia tekstilinio stiliaus keramika 
Kretuono I-ojoje gyvenvietėje tuo
se pačiuose lizde rasta šukių su 
audinio atspaudais ir šukių su su· 
dėtingos kompozicijos šukiniu or· 
namentu (5:2 pav.). Greičiausiai 

tekstilinio stiliaus indai bent jau pra· 
džioje buvo gaminami kartu su kla· 
sikiniais, todėl šis stilius galėtų būti 
laikomas klasikinio stiliaus faze. 

Datavimui atspirties taškų ne· 
daug. Patikimiausia reikėtų laiky· 
ti Einių gyvenvietės radiokarboninę 
datą (4000±60, JIE-75I)*. Spren· 
džiant pagal šiai dienai turimus 
duomenis tekstilinis stilius datuo
jamas vėlyvuoju neolitu ir gyvavo 
iki tol, kol transformavosi i vėly· 
vąji stilių. Tekstilinio stiliaus ke· 
ramikos rasta tik rytinėje Narvos 
kultūros paplitimo teritorijos da· 
lyje, vakarinėje dalyje tuo tarpu 
jau buvo isigalėjusios Virvelinės 
keramikos kultūros . 

8 pav. Tekstilinio stiliaus keramika iš Kretuono lE gyvenvietės. l. Keršulytės pieš. 

VėLyvasis stiLius. Šio stiliaus 
apibūdinimui yra daugiausiai me· 
džiagos, nes yra ištirta keletas labru 
ryškių gyvenviečių su vienalaike 
medžiaga. Tai Žemaitiškės 2·oj( 
Kretuono le, ID, 11 kompleksai 
Planigrafiškai aiškiai išsiskyrė vė· 
Iyvojo stiliaus keramikos komplek· 
sas Kretuono IB komplekse. Šio 
stiliaus indų rasta Žemaitiškės 

Planigrafinė analizė Kretuono I-osios gyvenvie
tės šiauriniame sektoriuje (7 pav.) aiškiai rodo, kad 
audinio ir apvijų atspaudais ornamentuotos kerami
kos paplitimas nesutampa su vėlyvojo komplekso ke
ramika, kuriai būdingi plokšti dugneliai ir horizontalia 
eglute išdėstyti ispaudėlių ornamentai. Radinių papli
timas leidžia tvirtai teigti, kad nemaža dalis indų su 
audinio ir apvijų atspaudais buvo smailiadugniai ir 
chronologiškai ankstyvesni už vėlyvojo stiliaus kera
mikos grupę. Tekstilinio stiliaus indai skiriasi vienas nuo 
kito savo molio mase ir pakraštėlių profiliais, todėl yra 
pagrindo manyti, kad jie - ne visi vieno laikotarpio. 

Visais atvejais tekstilinio stiliaus indai rasti kartu 
su klasikiniais indais. Žemaitiškės 3-iojoje gyvenvietė
je rasta klasikinio stiliaus puodų, kurių briaunos pUOš
tos virvute ar ilgais apvijiniais ispaudais (6:5, 6 pav.). 

I-ojoje ir 3-iojoje, Papiškių 4-ojoje gyvenvietėse. Turini 
pakankamai švarius kompleksus galima ne tik tiksliai 
apibūdinti stiliaus bruožus, bet ir stebėti stiliaus poky· 
čius. Pagrindiniai stiliaus bruožai yra tokie: 

- molio masėje ankstyvesni uose paminkluose nau· 
dotos kriauklelių ir augalinės priemaišos, vėliau-IiI 
augalinės; 

- puodai - storasieniai, labai dažnai sienelių pavir· 
šiai padengti horizontaliu technologiniu brūkšniavim~ 

- indų tipai - plačiaangiai puodai plokščiais dug· 
nais ir apskriti puodeliai plokščiais dugneliais; 

- dominuoja tiesūs pakraštėliai, briaunos dažnm 
keturkampiškos, kartais priplotos arba užapvalintOl 
nusklembtų i vidų pakraštėlių visiškai nepasitaiko; 

- ornamentuota dauguma indų, labai dažnai visas 
paviršius ir dugnas; 

* Čia ir toliau pateikiamos laboratorinės (konvencionalios) datos nuo mūsų dienų. 
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Aiškiausiai šio stiliaus raida 
pasireiškia Kretuono apyežerių 
medžiagoje. Ankstyviausiu šio 
stiliaus paminklu reikėtų laikyti 
Žemaitiškės 2-ąją gyvenvietę. 
Šiame komplekse visi puodai -
storasieniai, plokščiais dugne
liais, molio masei liesinti dažnai 
naudotos kriauklelės. Ornamen
tikoje dažnai naudoti pailgi 
~paudėliai, tačiau gausu ir kitų 
elementų - šukinių ornamentų, 

apvijų ir audinio atspaudų, ku
riegreičiausiai paveldėti iš teks

9 pav. Tckstilinio stiliaus keramika iš Žemaitiškės 3-iosios gyvenvietės.!. Keršulytės pieš. 

tilinio stiliaus. Sioje gyvenvietėje dar plačiai naudotos 
geometrinės kompozicijos. Kompleksas datuojamas 
III-II tūkst. pr. Kr. riba (3570± 120, Vs-311). 

Kiek vėlesnis yra Kretuono 1D kompleksas. Šia
me komplekse ryškiai dominuoja grūdo pavidalo 
ispaudai, kitų elementų ryškiai sumažėja. Beveik iš
nyksta geometrinės kompozicijos. Komplekso radio
karboninė data panaši, kaip ir iš Zemaitiškės 2-osios 
gyvenvietės - 3560±80, Ki 9466. Dar vėlyvesniais 
laikomi Kretuono 1C ir 11 keramikos kompleksai. 
Puodų morfologija ir ornamentika išlieka beveik tapati 
kaip ir D komplekse, tačiau visiškai nebenaudojamos 
kriauklelių priemaišos molio masėje. Abiem komplek
sams gautos labai vėlyvos radiokarboninės datos 
(3340±80, Ki 9468 I kompleksui ir 3340±60, S-P 3211 
Ckompleksui), pagal kurias šios gyvenvietės datuoja
mos II tūkst. pr. Kr. antruoju ketvirčiu. 

Planigrafiškai ryškiai atsiskyrė Kretuono 1-osios 
gyvenvietės vėlyvojo stiliaus kompleksas (7 pav.). Šio 
stiliaus keramika identifikuota pagal plokščius dug
nei ius ir horizontalia eglute ornamentuotus indus, bu
vo paplitusi smėlėtame ežero atabrade, panašiai kaip 
ir C komplekso keramika. Šioje teritorijoje ankstes
nių laikotarpių keramikos beveik nebuvo. Ornamen
tikoje dominuoja pailgi ispaudėliai, nemažai ir virvučių 
ornamentų, tuo tarpų kitų elementų beveik nepasitai
kė (10 pav.). Vėlyvajam stiliui būdingų indų rasta ir 
Zemaitiškės 1-ojoje ir 3-iojoje gyvenvietėse . 

Papiškių 4-ojoje gyvenvietėje rasta plokščiadug
nių puodų ir virvutės ispaudais papuoštos keramikos. 
Radiokarboninė data gauta iš anglies (3685±75, 
T-10602) yra gana patikimai susijusi su keramikos ra
diniais ir atitinka tipologini datavimą. Vėlyvojo stiliaus 
keramikos yra Abuoros ir Lagažos gyvenvietėse Rytų 



llentelė. Narviškos keramikos kompleksų stilistinis ivertinimas 

Ankstyvasis Zvidzės 

Kretuono lB + + 
Kretuono le 
Kretuono 1D 
Kretuono 1I 
Kretuonių 1 
Zemaitiškė 1 
Zemaitiškė 2 
Zemaitiškė 3 +7 
Zeimenio ež. 1 
Pakretuonės 1 
Jara 1 
Jara 2 
Papiškės 4 

Latvijoje (JI03e, 1979). Šių gyvenviečių radiokarboni
nis datavimas panašus, kaip ir Rytų Lietuvoje. 

Visa šiuo metu žinoma narviška keramika iš Rytų 
Lietuvos be didesnių išlygų gali būti priskirta kuriam 
nors vienam iš išskirtų stilių, tačiau reikia pripažinti, 
kad stilistiškai grynų kompleksų, ypač iš ankstyvesnių 
laikotarpių, šiai dienai turime nedaug (žr. 1Ient.). 

APIBENDRINIMAS 

Galima konstatuoti, kad ankstyvajame neolite ne
priklausomai susiformavo keli keramikos stiliai - anks
tyvasis, Zvidzės ir klasikinis. Gretimose teritorijose 
galima išskirti ir daugiau panašių grupių - Pietų Lie
tuvoje susiformavo vadinamoji Dubičių tipo kerami
ka, Dauguvos aukštupyje rasti saviti keramikos kompleksai, 
išskirti i Sertėjos kultūrą (MJ.1KJUIeB, Ma3YPKeBJ.1'i, 
3afll.J.eBa, 1994). Skirtingų keramikos stilių formavi
mąsi greičiausiai lėmė ivairūs veiksniai. Ankstyvaja
me neolite atsiradus keramikai jos gamybos tradicijos 
nebuvo nusistovėjusios, todėl atskiros bendruomenės 
gamino indus pagal savo išmanymą. Skirtingi kerami
kos stiliai galėjo formuotis ku!tūriškai skirtingose vė
lyvojo mezolito bendruomenėse. Šiai hipotezei 
patvirtinti kol kas labai trūksta platesnių vėlyvojo me
zolito gyvenviečių tyrinėjimų. 

Kompleksai su ankstyvojo stiliaus keramika išskirti 
stratifikuotose durpyninėse gyvenvietėse. Visais atve
jais keramikos radinių rasta nedaug, jie ganėtinai ivai
rūs o Kartu randama kaulo - rago dirbinių, tačiau beveik 
nieko negalima pasakyti apie titnagini inventorių. Su
sidaro ispūdis, kad ankstyvojo stiliaus keramiką ga
minusios bendruomenės žemose vietose isirengdavo 
sezonines vasarines stovyklavietes žvejybai, kurio
se likdavo palyginti ribotas kiekis buitinių atliekų. 

Klasikinis Tekstilinis Piestinės Vėlyvasis 

+ + + + 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ + + 

+ 
+ + + 
+ 
+ + 
+ 
+ + 

+ 

Abu Zvidzės stiliaus keramikos kompleksai gana 
gausūs, todėl galima spėti, kad tai ilgalaikių žvejųgy· 
venviečių palikimas. Abiejuose kompleksuose kartu 
su keramika gausiai rasta kaulo-rago dirbinių, tačiau 

titnago radinių ankstyvojo stiliaus, kompleksuose be· 
veik nėra. Ankstyvojo neolito klasikinio keramikO! 
stiliaus kompleksai rasti smėlinėse gyvenvietėse pa· 
lydimi gausaus titnago inventoriaus, kuris beveik ta· 
patus Rytų Lietuvos vėlyvojo mezolito pam inkl~ 

medžiagai. Šiame laikotarpyje bendruomenės, gao 
minusios klasikinio stiliaus, indus tebesilaikė se· 
zoninio miškų medžiotojų gyvenimo būdo. 

Viduriniajame neolite ir Rytų ir Vakarų Lietuvoje~ 
lieka kiek pakitęs klasikinis keramikos stilius, tuo taI]ll 
Latvijoje šukinės - duobeIinės keramikos itakoje fonnu~ 
jasi Piestinės stilius. Šio laikotarpio dauguma keramikG 
kompleksų yra gausūs, kas rodo kad dominuojančiomi 

tapo ilgalaikės žvejų gyvenvietės prie didelių vandenste~ 
kinių. Negausūs šukinės - duobeI inės keramikos ir Pies~ 

nės stiliaus radiniai Rytų Lietuvoje laikytini sezoninir 
stovyklaviečių palikimu.Yėlyvajame neolite Rytų Lietlf 
voje klasikinis stilius transformavosi i tekstilinj. Tekstilf 
nio stiliaus kompleksai taip pat žinomi Rytų Latvijojei 
Estijoje tuo tarpu Vakarų Lietuvoje tekstilinis stilius ne· 
susifom1avo. Gyvenvietės su tekstilinio stiliaus keramib 
panašios i viduriniojo neolito, tik šiame laikotarp~e a~ 
randa charakteringi vėlyvojo neolito titnago dirbiniai· 
plokščiai retušuoti strėlių antgaliai, peiliai ir pan. 

Vėlyvojo neolito antrojoje pusėje Rytų LietuvoF 
susiformavo vėlyvasis keramikos stilius, kuris pave: 
dėjo kai kuriuos būdingus tekstilinio stiliaus bruoŽU! 
Šiam stiliui susiformuoti neabejotinos itakos turė~ 
kaimyninės žemdirbyste ir gyvulininkyste besiverčiar 

čios bendruomenės. Visos žinomos gyvenvietės su vi 
lyvojo stiliaus keramika buvo ilgalaikės, apie ką liudj 

I{~}t 
:::', ~~t{·~c"-i~~·~ ~:~:::...:!.~~ 

10 pav. Vėlyvojo st 
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10 pav. Vėlyvojo stiliaus keramika iš Kretuono 1B gyvenvietės. J. Keršulytės pieš. 
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11 pav, Narviškos keramikos stilistinių fazių schema, Autoriaus brėž, 

giems stiliams būdingos keramikos, 
kuri galėjo būti pagaminta tos pačios 
bendruomenės, Taip pat rasime indų 
su kelių keramikos stilių elementais, 
Visa tai rodo, kad paminklus su nar, 
viška keramika skaidyti i smulkias 
kultūrėles nėra prasmės, nes tai 
sukeltų daugybę problemų, susijusių 

su kultūrų identifikavimu, dar labiau 
supainiotų ir taip jau komplikuotus 
keramikos tyrinėjimus. 
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STYLES OF NARVA POTTERY IN EAST LITHUANIA 

Džiugas Brazaitis 

Summary 

In the course of investigation of Narva culture settle
mellts in East Lithuania, a lot of ceramic finds accumu
lated. Settlements of this culture in the neighboring re
giOllS also contained numerous ceramic finds. Various 
scientific publications paid much heed to description of 
Narva pottery, however, to date we do not have any clear 
generalized picture covcring variations and development 
of Narva pottery during the whole long period of exist
ence of this culture, as weIl as its area. The problem lies 
not only in the abundant, diverse and not infrequently 
intermixed materiaI from different periods, but also in 
the very notion of an archaeological culture differently 
conceived by various investigators. 

In this article the author does his best to evaluate 
the complexes of Narva pottery in East Lithuania by in
troducing a new category - styles of pottery - not yet 
applied at researches into Narva pottery. Any style of 
pottery is a repeated set of technological, morphological 
and ornamentaI traits found in ceramic vessels. Any ce
ramic complexes of one style are mutuaIly related from 
the chronological and geographical standpoint. The pe
riod of existence of one style is caIled a stylistic phase. 
There are some main principles used to single out a style, 
such as definition of most specific traits in ceramic com
plexes and detection of their repetition in single monu
ments. Each style is given a name related as much as 
possible to other so far used terms, reference monuments 
or chronology. 

Introduction of pottery styles and their application 
has obvious advantages in comparison with currently us
able categories. First of all, ceramic finds falling within 
scope of one style are separated from all other com po
nents of settlements fixed archaeologically, therefore, 
research es into pottery are not transferred to a level of 

archaeological culture. The style of pottery, like an ar
chitectural style, is not a close category, since we may 
observe its change over time and space, merge of severaI 
styles etc. The investigator may freely manipulate styles 
singling out new ones or merging some of them without 
destruction of weIl-established culturaI schemes. 

This study sticks to the Lithuanian conception of 
Narva culture. Therein the Narva culture is depicted as 
a circle of cultures, analogous to those of the Comb-Pit 
Ware culture or the Dnepr-Donetsk culture. It is a cul
ture of fishermen and hunters with forms of hunting-gath
ering economy prevailing up to the Bronze Age. The 
Narva-type pottery differs remarkably from that of adja
cent cultures by its clay mass (reduced by organic tem
per) and ornamentation. 

The main principle for singling out a style is defini
tion of the most specific traits of pottery in single com
plexes and comparison of these complexes. When a simi
lar set of traits occur in severaI complexes, it may be 
maintained that the complexes are alike stylistically. 

Presently in East Lithuania 13 complexes of pottery 
are singled out and only few of them may be considered 
to be contemporaneous. Basing on the materiaI from 
adjacent regions, today we may speak about 5 styles of 
Narva-type pottery, namely, early (Fig.2), Zvidze-type 
(Fig. 3), classical (Fig. 4, 5, 6:1-8), Piestinė-type (Fig. 6:9, 
10) and Iate (Fig. 10). All currently known Narva-type 
pottery from East Lithuania may be attributed, without 
any greater reservations, to one of the styles mentioned 
above. However, it is only fair to acknowledge that today 
we have not many stylistically pure complexes, in par
ticular from earlier periods (see Table 1). 

It may be stated that in the Early Neolithic severaI 
styles of pottery developed independently, such as early, 



Zvidze-type and cIassicaI. In neighboring territories more 
similar groups may be discerned. Seemingly various fac
tors accounted for formation of different styles of pot
tery. In the Early Neolithic, traditions of pottery making 
were not yet weil established, therefore, individual com
munities used their own know-how. Different styles of 
pottery might have developed in culturally differing com
munities of the Late Mesolithic. To confirm this hypoth
esis, larger researches into Late Mesolithic settlements 
should be carried out. 

Complexes with pottery of early style were singled 
out in stratified peatbog settlements. In all cases ceramic 
finds are not numerous, but rather diverse. Those com
munities, which made pottery of early style, used to build 
seasonal summer campsites in lowlands for fishing. Com
plexes of Zvidze-type pottery are rather abundant, pre
sumably coming from fishermen 's long time settlements-. 
Complexes with pottery of cIassical style from the Early 
Neolithic found in sandy settlements are accompanied 
by abundant flint goods, al most identical to the materiaI 
from Late Mesolithic monuments in East Lithuania. In 
this period, communities of cIassical style vessels led on 
a seasonallife of forest hunters, as before. 

In the Middle Neolithic in both East and West 
Lithuania, the cIassic style of pottery remained, save some 
changes, whereas in Latvia, under influcnce of Comb
Pit Ware, the Piestinė-type style was developing. Most 
complexes of pottery from that period have plenty of finds 
to show that long time settlements offishermen prevailed 
at big water bodies. Not numerous finds of Comb-Pit 
Ware, as weil as ofPiestinė-style in East Lithuania should 
be regarded as heritage from seasonal campsites. In the 
Late Neolithic of East Lithuania the cIassical style trans
formed into the textile style. Complexes of textile style 
are known in East Lithuania and Estonia, meanwhile in 
West Lithuania no textile style developed. Settlements 
with pottery of textile style resemble those of Middle 
Neolithic, except for flint artefacts, su ch as flat-retouched 
arrow points, knives etc., which mark the Late Neolithic. 

In the second half of the Late Neolithic in East 
Lithuania, late-styled pottery developed inheriting some 
specific traits of textile style. Adjacent communities, 
which engaged in agriculture and cattle breeding, doubt
less had influence on this process. All known settlements 
with pottery of Iate style were long time settlements, as 
witnessed by remains of built structures and great accu
mulations of household refuse. The economy was based 
as before on fishing, nevertheless, in consequence of con-
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tacts with adjacent cultures, breeding of domestic anio 
maIs was undertaken. Settlements of Narva-type culture 
of that period may be evaluated as prospering, since many 
ornaments, artwork, as weil as many imported things 
occur there. Pottery of Iate style was in production until 
the very end of the Narva-type culture. 

As seen from the chronological scheme on stylesof 
Narva pottery (Fig. 11), not each category of style may 
be regarded as an individual chronological stage. One 
can maintain rather firmly that individual styles of poto 
tery coexisted in different settlements at al most same 
time. This fact might serve a sufficient basis for singling 
out distinct small cultures. On the other hand, not infre· 
quently pottery, found in one settlement and most likely 
made by same community, is different-styled . We can also 
find vessels containing elements of severaI ceramic styles, 
All that speaks offutility to divide monuments with Narva 
pottery into separate small-scale cultures, since such di· 
vision might give birth to many problems related to iden· 
tification of cultures and might complicate researchesof 
pottery, complex as they are. 
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CTIIJIII HAPBCKOM KEPAMIlKIl B BOCTOqHOM JIIITBE 

,UJKlOrac Epa3aHTHc 

Pe310Me 

I1ccJle.LJ,Y5l noceJlemf5l l-IapBcKoti KYJlbTYPhI B BOCToą

HOW Jh1TBe, CKOnIUIC5l OrpOMl-Iblti MaCCI1B KepaMl1ąeCKI1X 

HaXO)jOK. B COCe.LJ,HI1X perl10HaX TalOKe I1CCJle.LJ,OBaJII1Cb 

nOCeJleHI15l :nOH KYJIhTYPbI C 0611J1bl-lhIMI1 KepaMW 

QeCKI1MI1 HaXO.LJ,KaMI1. OnI1CaHl15lM l-IapBCKOM KepaMI1KI1 

OTBe)jeHO HeMaJIO MeCTa B pa3JIl1ąHbIX HayqHbIX ny6J1I1Ka

Ul!lIX, O.LJ,HaKO .LJ,O CI1X nop HeT 0606ll\alOll\eM KapTl1l-1bI, 

OXBaTbIBalOll\eH Bapl1aŲl1l1 l-IapBcKoti KepaMI1KI1, ee 

pa3BI1Tl1e B TeąeHl1l1 )J,JII1TeJlbl-lOrO BpeMeHI1 CylŲeCTBO

BaHI151 :nOH KYJlhTYPbI 11 apeaJI pacnpOCTpaHeHI151. 

np06J1eMa 3aKJlIO'-IaeTC5l He TOJIhKO B 0611J1 bHOM, 

pa3Hoo6pa3HOM, 'laCTO nepeMewaHHOM MaTepl1aJIe 113 

pa3HbIX nepI10.LJ,OB, HO 11 B pa3JIl1ąHOM TOJIKOBaHl111 

IlCCJle.LJ,OBaTeJI5lMI1 nOH5lTl15l apxeOJlOrl1'-1eCKoti KYJIbTYPbl. 

B .LJ,aHHoti CTaTbe npe.LJ,npl1H5lTa nOnhITKa OųeHKl1 

KOMrureKca HapBCKOH KepaMI1Kl1 B BOCTO'-lHOM J1l1TBe C 

BBe)jeI-IHeM HOBOH KaTerOpl111 - CTI1JIb KepaMl1K11,.LJ,O Cl1X 

nop He npl1Mel-l5leMOM B l1CCJIe.LJ,OBaHl15lX HapBCKOM 

KepaMI1Kl1. CTl1J1h KepaMl1Kl1 - 3TO l-Ia6op nOBTO

pmOll(I1XC5l '-lepT TeXHOJIOrHl1, Mopcj:JOJlOrl1l1 11 opHaMew 

TI1K11 KepaMWleCKl1X COCY.LJ,OB. KOMnJleKCbI KepaMI1Kl1 

O)jHoro CTl1JI5l CB5l3aHbl Me)!(,Uy c060ti B XpOHOJIOrW 

ųeCKOM 11 reorpacj:JwlecKoM OTHOWeHl1l1. TIepl1o.LJ, 

CYJŲeCTBOBaHl15l O.LJ,1-I0ro CTI1JI5l Ha3BaH CTI1JIl1CTl1'-1eCKOH 

(jJa3oti. OCHoBHble npl1HŲl1nbl BbI.LJ,eJIeHI151 CTI1JI5l: 

onpe.LJ,eJleHl1e Hal160JIee xapaKTepHhIX CIepT KOMnJIeKCOB 

KepaMl1Kl1 11 l1X nOBTOpeHl1e B HeCKOJIbKl1X OT.LJ,eJIbHhIX 

rraM5ITHI1Kax. ECJlI1 Ha60p xapaKTepHbTX '-lepT BCTpe 

ųaeTC5I B HeCKOJIbKl1X KOMrrJIeKCaX, MO)l(HO rOBOpl1Tb o 

CT!1J1I1CTl1'-IeCKOM rro,llo61111 KOMnJIeKca. Ka)!(,UOMY CTl1JIIO 

rrpI1CBaI1BaeTC5l Ha3BaHl1e, CTapa5lCb, <IT06bI OHO 6blJIO 

KaK MO)Į(JiO 60JIee CB5l3aHO C ynoTpe6JI5IeMhlMl1 TepMI1Ha

MI1, 3TaJIOHHhlMI1 naM5lTHI1KaMl1 IUII1 XpOHOJlOrl1eti. 

BBe.LJ,eHl1e 11 rrpl1MeHeHl1e rrOH5!Tl151 CTHJI5I KepaMI1K11, 

rro cpaBHeHl110 C ,IlO CI1X nop rrpI1Mel-l5lBWl1MI1C5I KaTero

pI151MI1, I1MeeT 5lBHOe rrpel1MylŲeCTBO. Bo-nepBblx, CTI1JIb 

OXBaTbIBaeT TOJIbKO KepaMI1CIeCKI1e HaxO,llKl1, 06oco6JIeH

Hble OT .LJ,pyrl1X KOMnOl-leHTOB rrOCeJIeHI15l, 3acj:JI1KCl1pO

BaHHblX apXeOJIOrM'-IeCKM, n03TOMY l1CCJIe,llOBaHI15l 

KepaMI1K11 He nepeXO.LJ,5lT Ha ypOBeHb apXeOJIOmCIeCKoH 

KYJlbTYPhI. CTI1JIb KepaMI1K11, nO,l106HO KaK 11 apXl1TeK

ryPHblH CTlUIh, He 5lBJI5leTC5I 3aMKHYToti KaTerOpl1eti, 

MO)l(HO l-Ia6J1IO.LJ,aTh 113MeHeHl15l CTI1JI5I B rrpOCTpal-lCTBe 11 

BpeMeHI1, CMeWel-lMe CTI1JIeH M T.rr. I1cCJIe.LJ,OBaTeJIb I1MeeT 

B03MO)l(1-I0CTb CBo6o,lll-lo Mal-ll1rrYJIl1pOBaTh CTI1J15lMI1, 

Bbl)jeJl5l51 1-I0Bhle I1JlI1 06be.LJ,111-15l5l l-IeCKOJIhKO CTI1J1eti, rrpl1 

3TOM He pa3pywa5l YCTaHOBI1BIlII1XC5l KYJIhTYPHblX cxeM. 

B ,Ilal-ll-loti pa60Te npl1,1lep)l(l1BaeMC5l KOHųenŲl111 

HapBCKOH KYJIbTYPbI, Ccj:JOpMl1pOBaBwetiC5l B JII1TBe. 

HapBCKa5l KYJlbTypa BOCrrpl1l-111MaeTC5l KaK rpynna 

pO.LJ,CTBel-ll-lhIX KYJlbTYP, al-laJIOrWIJ-Ia5l C KYJIbTYPl-lOti 

06ll\l1I-IOCTblO rpe6el-l'-laTO-5IMO'-lHoti KepaMI1KI1. 3TO 

KYJIhTypa Phl60JIOBOB 11 OXOTJ-II1KOB, B KOTOPOti cj:JOPMhl 

rrpl1CBal1BalOw:ero X0351tiCTBa rrpeo6JIa.LJ,aJIl1 BnJIOTh ,IlO 

6POH30BOro BeKa. HapBCKa51 KepaMI1Ka 5IpKO OTJII1'-1aerC5I 

OT COce.LJ,J-1I1X KYJlbTYP rJII1H5IHoti MaCCOH (o6e3)1(l1pW 

BaHJ-IOH OpraJ-lWleCKl1MI1 np11MeC5IMI1) 11 opHaMeHTI1Koti. 

B HaCT05Iw:ee BpeM5I B BOCTOCIHOH J1l1TBe BbI.LJ,eJIeHO 

13 KepaMI1CIeCKI1X KOMITJIeKCOB, 113 HI1X TOJIhKO HeCKOJIh

KO MO)l(HO CCII1TaTb 6J1113KI1MI1 no BpeMeHI1. Orrl1pa5lCh 

Ha MaTepl1aJI COCe.LJ,HI1X per110HOB, cerO,llJ-l5l MO)l(J-10 

BblĮ\eJII1Tb 5 CTlUIeH J-1apBCKOM KepaMMKI1: paHHI1H (Pl1c. 2), 
3Bl1,1l3e (Pl1c. 3), KJIaCCI1CIeCKI1ti (Pl1c. 4, 5, 6: 1-8), TIec

TI1He (Pl1c. 6:9, 10), TeKCTlUIbHblti (Pl1c. 8, 9) 11 rr03.LJ,Hl1ti 

(pMC. 10). BC5l B HaCT05lw:ee BpeM5l 113BeCTl-Ia5I J-1apBCKa5l 

KepaMI1Ka M3 BOCTO'-lHOti J1I1TBhT, 6e3 OC06blX l1CKJlIO

'-IeHI1H, MO)l(eT 6hlTh rrpl1'-1l1CJIeHa K O.LJ,HOMY 113 

Bhl,lleJIeHHhTX CTI1JIeti, O.LJ,HaKO CJIe.LJ,yeT npl13HaTb, CITO Ha 

CerO.LJ,H5IWHl1ti .LJ,eJ-lb I1MeeM MaJIO CTI1JII1CTI1CIeCKI1 

O.LJ,HOPO.LJ,HbIX KOMITJIeKCOB, oco6eHHO 113 paHHero rrepl1o

.LJ,a (CM. 1 Ta6J1.). 

MO)l(I-IO KOHCTaTl1pOBaTb, CITO B paHHeM HeOJII1Te 

caMOCT05lTeJIbHO Cq)OPMI1POBaJII1Cb HeCKOJIhKO CTI1JIeH: 

paHHI1M, 3BI1.LJ,3e 11 KJIaCCI1'-1eCKl1ti. Ha COCe.LJ,HI1X 

Teppl1TOpl151X nO.LJ,06HhIX rpyrrrr MO)Į(HO Bbl.LJ,eJlMTh 

60JIhwe. <D0pMl1pOBaHl1e pa3JIMCIHbIX CTl1JIeti KepaMI1K11, 

Bep05lTHO, 06YCJIOBl1JIl1 pa3Hble cj:JaKTOpbl. C no-

5lBJIeHl1eM KepaMl1KI1 B paHl-IeM HeOJlI1Te ew:e He 

YCTaHOBI1JII1Cb Tpa.LJ,l1ŲI1I1 ee 113rOTOBJIeHI15l, rro3ToMY 

OT.LJ,eJIbHble 06W:I1HhI JIerrl1JII1 nocy,llY rro-cBoeMY. 

Pa3JII1'-1J-1ble CTI1JII1 KepaMI1KI1 MOrJII1 cj:J0pMl1pOBaTbC5l B 

06W:111-IaX n03,1lHerO Me30JII1Ta, OTJII1CIaBllII1XC5I B 

KYJlhTYPHOM OTI-IOllIeHMI1. )J,JI5I rrO,llTBep)!(,UeJ-lI15l 3TOti 

rMnOTe3bI He XBaTaeT 60Jlee WI1POKI1X I1CCJIe.LJ,OBaHI1H 

rrOCeJIeHI1H n03,1lHerO Me30JII1Ta. 

KOMrrJIeKCbI C KepaMI1KOM paHHero CTI1JI5I Bbl.LJ,eJIeHbI 

B CTpaTI1cj:JI1Ųl1pOBaHI-IhIX TOpcj:J5II-II1KOBhIX rrOCeJIeHI151X. 

Bo Bcex CJlYCIa5lX KepaMI1CIeCKI1X HaXO,llOK o6Hap~eHo 

MaJIO, OHI1 .LJ,OBOJlbJ-IO pa3Hoo6pa3Hhl, TaK KaK 06ll\I1HhI, 

113rOTOBJI5lBllIl1e KepaMI1KY paHHero CTI1JI5l, YCTpal1BaJIl1 

B HI1311HaX ce30HHble JIeTHl1e CT05lHKI1)J,JI5l PbI60JlOBCTBa. 

KOMnJIeKChl KepaMI1Kl1 CTI1J15l 3Bl1,1l3e .LJ,OBOJIhHO 

0611JIbHbl, n03TOMY MO)l(HO npe.LJ,nOJIO)l(I1Th, '-ITO 3TO 

I-IaCJIe.LJ,l1e .LJ,OJIrOBpeMeI-lHhIX rrOCeJIeHl1ti PbI60JIOBOB. 

PaHHl1e I-IeOJII1Tl1CIeCKI1e KOMrrJIeKChl KepaMl1K11 KJIaCCM

CIeCKoro CTIUI5l, 06Hap~eHHble B neCO<IHhTX rrOCeJIeHI15!X, 

corrpOBo)!(,UaIOTC5I 0611JIbJ-lhIM KpeMJ-IeBbIM MHBeHTapeM, 

nO<ITI1 To)!(,UeCTBeI-lI-lhIM C MaTepl1aJlOM rraM5lTI-II1KOB 

rr03.LJ,I-IerO HeOJlI1Ta B BOCTO'-lHOH J1I1TBe. B 3TOT rrepl10.LJ, 

06W:l1IibT, M3rOTOBJI5lBWI1e COCY,llhI KJIaCCI1CIecKoro CTl1Jl5!, 

Bce ew:e rrpl1.LJ,ep)l(I1BaJIl1Cb 06pa3a )l(113J-I11 Ce30J-IHbIX 

JleCJ-IbIX OXOTJ-II1KOB. 



B CpeJlHeM HeOmlTe B BOCTOŲHOH 11 3aI13,lJ;HOH J1I1TBe 

COXpaHHeTCH HeCKOJIbKO 113MeHeHI-IbIH KJIaCCl1ųeCKI1H 

CTl1JIb KepaMI1K11, Me)!(,L(Y TeM B J1aTIlI1I1 I10)l BJII151Hl1eM 

rpe6eH'-IaTO- 51MO'-lHOH KepaMI1KI1 CPOpMI1PyeTC51 CTI1JIb 

I1eCTI1He. EOJIbWI1HCTBO KOMI1JIeKCOll KepaMI1KJ.1 3TOrO 

I1epI10)la OTJIJ.1'-1aIOTC51 06I1JIbHOCTbIO. 3TO CIlI1)leTeJIbCT

ByeT O TOM, '-ITO CTaJIJ.1 npe06JIa)laTb )lOJIrOBpeMeHHble 

I10CeJIeHI1H PbI60JIOBOB, paCI10JIO)KeHHble OKOJIO KpyrrHblX 

BO)lOeMOB. MaJIO'-lJ.1CJIeHHble HaXO)lKJ.1 rpe6eHLIaTO-

5lMO'-lHOH KepaMJ.1KI1 11 KepaMI1KI1 CTI1JIH I1eCTJ.1He B 

BOCTO'-lHOH J1I1TBe CJIe)lyeT OTHeCTJ.1 K HaCJIe)l111O 

ce30HHblX CT051HOK. B n03)lHeM HeOJII1Te B BOCTOLIHOH 

J1I1TBe KJIaCCJ.1'-1eCKI1H CTI1JIb nepeXO)lI1T B TeKCTI1JIbHblH 

CTI1JIb. KOMI1JIeKCbl TeKCTI1JIbHOrO CTI1JI51 11311eCTHbI B 

BOCTO'-lHOH J1aTBI1I1 11 3CTOHI1I1, Me)!(,L(y TeM B 3aI1a)lHOH 

J1I1TBe TeKCTI1JIbHbIM: CTI1JIb He CCPOpMl1pOBaJICH. 

I1oCeJIeI-Il151 C KepaMI1KOM: TeKCTI1JIbHOro CTI1JI51 I10XO)K11 

Ha I10CeJIeHI151 Cpe)lHerO HeOJII1Ta, O)lHaKO B 3TOM 

I1epI10)le I1051BJI51IOTC51 KpeMHeI3ble 113)leJII151, xapaKTepHble 

)lJI51 I103)lHerO HeOJII1Ta: HaKOHe'-lHI1KI1 CTpeJI, I-IO)Kl1 C 

IIJIOCKOM: peTYWbIO 11 T. 11. 

Bo BTOPOM: I10JIOBI1He 1I03)lHerO HeOJII1Ta II BOCTOLI

HOH J1I1TBe CCPOPMI1POBaJICH I103)lHI1H CTI1JIb KepaMI1K11 , 

YHaCJIe)lOBaBWl1ti HeKOTopble '-IepTbl , xapaKTepHble )lJIH 

TeKCTI1JIbHOrO CTI1JIH. He I3bI3bIBaeT COMHeHI1H TO, '-ITO 

Ha CPOpMl1pOBaHl1e 3Toro CTI1JIH OKa3aJII1 BJII1HHl1e CO

Ce)lHl1e 06m11HbI, 3aHl1MaBWl1eCH 3eMJIe)leJIl1eM 11 

CKOT0I30)lCTBOM . Bce 113BeCTHble 1I0CeJIeHI151 C KepaMI1KOH 

I103)lHero CTI1JIH cymecTBOBaJIl1 )lOJIroe BpeMH. 06 3TOM 

CIll1)leTeJIbCTByroT OCTaTK11 CTpOeHI1HI1 CKOI1JIeHI1H 6b1T0-

llbIX OTXO)lOB. OCHOBOti X03HHCTI3a OCTaBaJIOCb Pbl-

60JIOBCTI30, O)lHaKO B pe3YJIbTaTe KOHTaKTOB C COCe)lHI1MI1 

KYJIbTypaMI1 Ha'-laJIOCb pa3Be)leHl1e )lOMaWHI1X )Kl1BOT

HbIX . I1oCeJIeHI1H HapBcKoti KYJIbTypbl )laHHoro lIepl10)la 

MO)KHO Ha3BaTb IIpoUlleTaIOml1MI1: B I10CeJIeHI1HX 06Ha

p~eHo MHoro YKpaWeHI1H, np0113I3e)leHI1H I1cKYccma, 

a TaK)Ke MHoro I1MI10PTl-lbIX 113)leJIJ.1M:. KepaMI1Ka 

I103)lHero CTI1JIH np0I13BO)lI1JIaCb )l0 KOHua cymecmo

BaHI1H HapBcKoti KYJIbTypbl. 

KaK IIOKa3bIBaeT XpOJ-IOJIOrl1'-1eCKaH cxeMa CTI1JIeti 

HapBcKOH KepaMI1KI1 (PI1C. 11), KaTerop11l0 CTI1JI51 He 

BCer)la CJIe)lyeT BOCI1pI1HI1MaTb KaK OT)leJIbHbIH 
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XpOHOJIOrl1'-1eCKl1ti 3TalI HapBCKoH KepaMI1KI1. )J,ocTa

TO'-lHO YI3epeHHO MO)KHO YTBep)!(,L(aTb, '-ITO OT)leJIbHble 

CTl1JI11 KepaMI1K11 cocymecTBOBaJIJ.1 B pa3JII1'-1HbIX I10CeJIe

HJ.1HX 1I0LITJ.1 O)lHOBpeMeHHO. 3TO MO)KeT 6bITb )lOCra

TOLJHbIM OCHOBaHl1eM )lJI51 BbI)leJIeHI1H OT)leJIbHbIX MaJIbIX 

KYJIbTYp . C )lpyroti CTOPOHbI, II O)lHOM 11 TOM lICe 

nOceJIeJ-ll1J.1 )lOBOJIbHO '-IaCTO MO)KHO 06Hapy)!(vm 

KepaMJ.1KY, xapaKTepHyro )lJI51 pa3J-lbIX CTI1JIeH , KOTOPYIO 

Moma 113rOTOBJ.1Tb Ta )Ke 06ml1J-la. TaK)Ke MO)KHO HaHTH 

COCY)lbl C 3JIeMeHTaMJ.1 J-leCKOJIbKJ.1X CTl1JIeH KepaMI1K1l. 

Bce 3TO I10Ka3bIBaeT, '-ITO HeT CMbICJIa naM51THI1KI1 C 

HapBCKOH KepaMJ.1KOH pa3)leJI51Tb Ha OT)leJIbHble MeJJKIle 

KYJIbTYPbl, TaK KaK MorYT 1l03HJ.1KHYTb np06JIeMbl, CBW 

3aHHble C J.1)leJ-lTJ.1cpI1KaUl1eH KYJIbTYP, a 3TO eme 60JJbwe 

3alIYTaeT 11 6e3 Toro CJIO)KHble J.1CCJIe)lOBaHI1H KepaMI1K1l. 

CI1I1COK 11J1J1IOCTPAŲI1H 

PJ.1C. I. PaCI1pOCTpaHeHJ.1e KOMIIJIeKCa HapBcKoH 

KepaMI1KI1 J-la J.1CCJIe)lOBaHHoti IIJIOma)lJ.1 1I0CeJIeHIIH 

Kp51TYOJ-laC I. 
PJ.1c. 2. KepaMJ.1Ka paJ-lJ-lero CTJ.1JI51 J.13 nOCeJIeHIIH 

KpmyoJ-lac 1 B (1 - 9, 11, 12 J.1 )KeMaHTJ.1WKeC 3 (10) . 
Pl1c. 3. KepaMJ.1Ka CTl1JI51 3Bl1)l3e J.13 nOCeJIeHlliI Kpw 

TYOHac I B. 

PJ.1c. 4. KepaMJ.1Ka KJIaCCJ.1'-1eCKoro CTJ.1JI51 113 I10ceJIe

HJ.1H Kp51TYOJ-laC 1 B. 

Pl1c. 5. KepaMI1Ka KJIaCCJ.1'-1eCKOrO CTJ.1JI51113 I1oceJIe

HI1H Kp51TYOJ-laC 1 B. 

PI1C. 6. KepaMI1Ka KJIaCCI1'-1eCKOrO CTJ.1JIH (1-8) II 

CTJ.1JIH neCTJ.1J-le (9 , 10) 113 I10CeJIeHI1H Kp51TYOHaC IB 
(1-3,9, 10) J.1 )KeMaHTI1WKeC 3 (4-8). 

Pl1c. 7. AHaJII13 paCI1pOCTpaHeHJ.1H KepaMI1KII B 

CeBepJ-lOM ceKTope nOCeJIeHI1H KpHTYOHaC 1 B. 

Pl1c. 8. KepaMJ.1Ka TeKCTJ.1JIbHOrO CTJ.1JJl! 113 

nOceJIeJ-lJ.151 Kp51TYOHac I B . 

PI1C . 9. KepaMJ.1Ka TeKCTI1JIbJ-lOrO CTI1JI51 113 I10ceJIe

HI15J )KeMaM:TI1WKeC 3. 
Pl1c. 10. KepaMI1Ka n03)lHerO CTI1JI51 113 nOCeJIeHIIH 

Kp51TYOI-lac lB. 
Pl1c. 11. CxeMa CTI1JII1CTI1LJeCKI1X cpa3 J-lapI3CKOH 

KepaMJ.1KI1. 
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