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HAMBURGO KULTŪROS RADINIAI LIETUVOJE 

EGIDIJUS ŠATAVIČIUS 

ĮVADAS 

Šiaurės Europos žemumų apgyvendinimas ar rekolo
nizavimas, atsitraukus paskutiniajam Weichsel-Nemuno 
(Wiinn) ledynui, pastaruoju metu dažniausiai yra sieja
mas su Hamburgo kultūros medžioklių-rankiotojų 
bendruomenėmis, kurios vėlyvojo ledynmečio pabaigoje 
plačiai išplito minimame regione. Tai kas gi ši, jau chresto
matine spėjusi tapti, bet taip mažai Lietuvoje žinoma 
Hamburgo kultūra? Ar tarp Lietuvos vėlyvojo paleo
lito medžiagos yra tipiškų Hamburgo kultūros dirbi
nių? Kokie pagrindiniai jų bruožai ir tipai? Visiems 
šiems klausimams aptarti ir skiriamas šis straipsnis. 

Paminėtina tai, kad šis straipsnis nėra skirtas prob
lemoms, susijusioms su pirminiu regiono apgyvendini
mu, aptarimui ir šiais aspektais čia nebus diskutuojama. 

APŽVALGA 

Hamburgo kultūros "krikštatėviu" laikytinas vo
kiečių archeologas Gustavas Schwantes'as. 1933-
1934 m. tyrinėjant Meiendorfo vietovėje (Vokietija, 
Šlezvigo-Holšteino žemė), kur buvo ištirtas apie 
300 m2 dydžio plotas, jam pavyko surasti iki tol pla
čiau nežinotų radinių kompleksą, kurį vėliau įvardijo 

kaip atskirą archeologinę vėlyvojo ledynmečio kultū
rą (Rust, 1937; Schwantes, 1939). Ši kultūra pavadin
ta šalimais esančio (per keletą kilometrų į pietvakarius) 
Hamburgo miesto vardu. Vėlesni G. Schwantes'o 
mokinio Adolfo Rusto tyrimai greta esančiuose Stell
fiOOro (1934-1936m.), Bornecko (1945 m.) ir Poggen
wischo (1957 m.) kompleksuose leido detalizuoti 
inventoriaus sudėtį, o užfiksuoti stratigrafiniai paste
bėjimai aiškiau nustatyti šios kultūros padėtį kitų tos 
epochos kultūrų atžvilgiu: mat Bornecko ir Stellmooro 
kompleksai yra daugiasluoksniai, o paskutiniajame iš 
jų Hamburgo kultūros radiniai slūgsojo po įspūdingu 
Arensburgo kultūrai priskiriamu horizontu (Rust, 
1943; 1958). Beje, ši kultūra išskirta remiantis šio ob
jekto tyrimais. Visos šios gyvenvietės yra vėlyvojo le-

dynmečio fliuvoglacialinės kilmės ir šiuo metu stipriai 
supelkėjusio Arensburgo slėnio keletos kilometrų ilgio 
atkarpoje (į šiaurės rytus nuo Hamburgo). Šių objektų 
detalūs tyrimai kartu su kitų specialybių atstovais (pa
leogeologais, paleozoologais, paleobotanikais) leido nu
statyti pagrindinius šios kultūros bruožus, jos raidos 
etapus, chronologiją (Rust, 1958). 

Hamburgo kultūros atstovai buvo išrankūs titna
go žaliavos dydžiui ir formai bei ekonomiškai ją nau
dojo - kompleksuose dominuoja plokšti rieduliai ir jo 
gabalai. Titnago apdirbimo technologiją charakteri
zuoja platūs dvigaliai prizminiai skaldytiniai, bet pasi
taiko ir vienagalių. Pirminis titnago apdirbimas 
reikalavo daug laiko, todėl paliekama pakankamai 
daug diagnostinių ir mažų nuoskalų. Naudota tiesio
ginio smūgio pusiau kieto-minkšto skėlimo technika. 
Kompleksuose itin didelis skelčių fragmentiškumas 
(70-80%). Vyravo skeltinė dirbinių gamybos techno
logija. Pagrindiniai dirbiniai, pagal kuriuos išskiriamas 
Hamburgo kultūros technokompleksas, yra 2 tipų ant
galiai (su peteliais ir įkotiniai), rėžikliai ir specifinių 
tipų gremžtukai. 

Antgaliai su peteliais (vok. Kerbspitzen, angl. shoul
dered points) buvo gaminami iš 6-4 cm ilgio ne visai tai
syklingų ir įvairaus pločio skelčių. Vienas jų šonas 
apačioje ir viršuje turi po iš retušu otą platų įdubimą. Vir
šutinio įdubimo nereikalingas galas dažniausiai pašali
namas mikrorėžtukiniu būdu ir pataisomas įstrižu 
retušu. Tuo tarpu dirbinio pagrindas gali būti palieka
mas natūralus, pašalinamas mikrorėžtukiniu būdu ar 
retušuojamas (statmenai įkotei). Dažnokai pagrindas 
ir dalis priešingos kraštinės retušuojama įstrižai (perei
namas tipas). Kartais viršūnės ir įkotės retušas susijun
gia. Antgalio smaigalys gali būti suformuotas tiek 
ruošinio distaliniame, tiek ir proksimaliniame gale. 

Įkotiniai Havelte antgaliai (vok. Havelte-Stielspit
zen, angl. tanged Havelte type points) gaminti iš taisyk
lingų su lygiagrečiomis šoninėmis kraštinėmis ir ilgų 
(6-3,5 cm ilgio ir 9-15 mm pločio) skelčių. Viršūnė 
dažniausiai suformuojama distaliniame skeltės gale 
įstrižu statmenu retušu, kuris dažnai tęsiasi beveik iki 



pat įkotės. Pati įkotė suformuojama priešpriešiniu nuo
žulniu-plokščiu retušu abiejose skeltės kraštinėse. Be 
to, viena jos kraštinė retušuojama ilgesnėje atkarpoje nei 
kita. Kartais pasitaiko ir su vienoje plokštumoje (averse 
ar reverse) išskirta įkote ar su vienodo ilgumo retušuo
tomis įkotės kraštinėmis. Dažnai įkotės smaigalys rever
se dar paretušuojamas ir plokščiai. Svoris - 1-5 g. 
Manoma, jog naudoti kaip strėlių antgaliai (Burdukie
wicz, 1986; Holm, Rieck, 1987). Paprastai kompleksuo
se antgaliai sudaro apie 2-15% visų dirbinių. 

Apie 19-37% inventoriaus sudaro rėžikliai (vok. 
Zinken). Jie gaminti iš ilgų, plačių ir nevisada taisyk
lingų skelčių, kurių viename (ar abiejuose) galuose 
statmeno retušo dėka suformuojamas dažniausiai į kai
rę pusę lenktas masyvus spyglys. 

Gremžtukai, kaip taisyklė, ilgi ir pailgi, gaminti iš 
taisyklingų skelčių, kurių lygiagrečios šoninės krašti
nės dažnai smulkiai paretušuojamos. Vyrauja dirbiniai 
su platėjančiu ašmenėliu. Gausiai randama ir nuoska
linių su savotiška įkote ar ženkliai retušuotais šonais 
gremžtukų (Wehlen tipas). Įprastai gremžtukai suda
ro apie 26-47% visų dirbinių. Rėžtukai irgi ilgesnių 
proporcijų, dažniau gaminti iš skelčių. Vyrauja retuši
niai su įstrižu ašmenėliu (dažnai jis dar ir įgaubtas) ir 
nuskeltiniai dvikrypčiai (viduriniai ir šoniniai). Komp
leksuose rėžtukai sudaro 11-34% visų dirbinių. 

Mažiau gausūs, bet visuomet aptinkami ir kom
binuoti dirbiniai (pvz., gremžtukai-rėžtukai, rėžik
liai-grąžtai), kurie kompleksuose sudaro iki 5% visų 
dirbinių. Be to, dar pasitaiko grąžtų/ylų, įvairaus dy
džio skelčių su įstrižai retušuotu galu, dirbinių su išre
tušuotais įdubimais, įvairiai šonuose retušuotų skėlčių 
ir nuoskalų (4-10%). Kaip mikro rėžtu kinės ruošinio 
dalijimo technikos atliekos randami mikrorėžtukai, ku
rių kiekis kompleksuose labai įvairuoja. 

Daugelyje kompleksų gausiau ar rečiau aptinka
mi ir graveto-federmeserio tipo antgaliai - stambo
kos skeltės su smaigaliu ir statmeno retušo šiek tiek 
gaubtai užbukinta nugarėle, su nedideliu spygliu nu
garėlėje bei panašūs dirbiniai su bemaž tiesiai retu
šuota nugarėle ir/ar galu. Anksčiau manyta, kad tai 
vien tik Federmeserio kultūrai būdingi dirbiniai 
(Schwabedissen, 1954; Taute, 1963). Pastaruoju metu 
šie dirbiniai irgi priskiriami kaip tipiški Hamburgo kul
tūrai (Kozlowski S. K., 1987, p. 241-253). 

Hamburgo kultūrai priskirtini ir iš šiaurės elnio 
kaulo-rago pagaminti žeberklai su viena eile bei retai 
išdėstytomis stambiomis užbarzdomis ir užaštrinto kas
tuvėlio formos pagrindu, kurie, A. Rusto nuomone, 
naudoti šiaurės elnių medžioklėje (Rust, 1937). Taip 
pat šiai kultūrai skiriami osteologiniai radiniai su va
dinamosios groove and splinter apdirbimo technikos 
pėdsakais (Vang Petersen, Johansen, 1991, p. 33, 36). 
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RADINIAI LIETUVOJE 

Istoriografija. 7-ajame dešimtmetYje visi tiesiogiai 
su nesvidrine tradicija susiję kompleksai R. Rimantie· 
nės priskirti prie naujai išskirtos Vilniaus tipo paminklų 
kultūrinės grupės, kurios analogus tyrinėtoja matė Arens· 
burgo kultūroje (J ablonskytė-Rimantienė, 1964; 
5I6JIOHCKl1Te-PHMaHTeHe, 1966). Vėliau ji pervardinta i 
Pabaltijo Madleno kultūrinę grupę (Jablonskytė-Riman· 
tienė, 1966, p. 91). 1971 m. išleistame kapitaliniame dar· 
be R. Rimantienė Pabaltijo Madleno kultūrinės grupės 
viduje, daugiausia pagal antgalių tipus, išskyrė tris sro· 
ves. Vieną iš jų sudaro kompleksai su asimetriškais ant· 
galiais, 1. y. kurių įkotės (kartais ir viršūnės) suformuotos 
stambiu įdubimu vienoje iš kraštinių bei su ištisai retu· 
šuota kita kraštine (PHMaHTeHe, 1971, c. 25-29, PI1C. 14-
15, 16:1-2, 17:1-3). Analogus jiems tyrinėtoja randa 
žymiai senesnėse Vakarų ir Vidurio Europos urvinėse 
gyvenvietėse, kuriose surasti trikampio formos ir su šo· 
nine įduba antgaliai manoma buvę Hamburgo kultūros 
antgalių su peteliais pirmtakais (pastaruoju metu daugu· 
mas šių gyvenviečių datuojama vėlyvojo paleolito pirrn~a 
puse). Tačiau Hamburgo kultūra Šiaurės ir Vidurio Eu· 
ropoje datuojama Biolingo laikotarpiu, tad tiesioginių 
ryšių su lietuviškais kompleksais ji neturėjo, o formos 
panašumas tėra tik plačiąja prasme (PHMaHTeHe, 1971, 
p. 33). Šios grupės radinius R. Rimantienė datavo Ale· 
riodo pabaiga - vėlyvojo Driaso laikotarpiu. Panašiai šio 
tipo antgaliai interpretuoti ir 1984 m. tyrinėtojos išleis· 
toje monografijoje (Rimantienė, 1984, p. 23) bei antra· 
jame papildytame leidime (Rimantienė, 1996, p. 22). 
Tačiau trikampio formos radiniais iš Kašėtų ir Rudnios 
apylinkių susidomėjo ir kitų šalių archeologai. Ukrainie· 
tis L. Zalizniakas šiuos 5 antgalius kartu su kitais, rastais 
aukštutiniame ir žemutiniame Pripetės baseine (Odri· 
žino ir Priboro gyvenvietės), išskyrė kaip galimus Ham· 
burgo kultūros elementus. Tačiau jiems patvirtinti, 
tyrinėtojo nuomone, kol kas per mažai turima duomenų 
(3aJIH3IDIK, 1989, c. 12). Panašios nuomonės laikėsi ir 
lenkų archeologas K. Szymczakas pažymėjęs, jog jei tai 
būtų tikrai realus faktas, tai šie kompleksai atstovautų 
seniausiajam regiono apgyvendinimo klodui, kuris da· 
tuotinas Biolingu (Szymczak, 1999, p. 93). Neseniai pa· 
sirodžiusioje monografijoje L. Zalizniakas pakeitė savo 
nuomonę sakydamas, kad šių "retai randamų antgalių 
su peteliais pasirodymo Rytų Europos šiaurės vakarinia· 
me regione negalima niekaip kitaip paaiškinti, kaip tik 
pačių Hamburgo kultūros atstovų atėjimu iš vakarų" 
(3aJIi3IDIK, 1999, p. 211). Tuo tarpu kai kurių Lietuvos 
tyrinėtojų nuomonė kategoriškesnė: jie nepriklauso 
Hamburgo kultūrai, o jų forma - atsitiktinė (Butrimas, 
Ostrauskas, 1999, p. 267-268, pav. 1; Ostrauskas, 1999, 
p.8). 
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Antgaliai 2 tipų: su peteliais (2 egz.) 
ir įkotiniai (1 egz.). Ypač ženkliai iš 
visos lietuviškos paleolitinės medžia
gos išsiskiria abu antgaliai su pete
liais. Pirmasis (inv. Nr. LNM 23:?) 
yra ištęsto trikampio formos 
(6,16x2,39xO,54 cm dydžio), paga
mintas iš nelabai taisyklingos skeltės, 
kuri nuskelta nuo vienagalio (?) skal
dytinio. Ruošinio viename šone 
stambaus statmeno ir taisyklingo re
tušo dėka suformuoti du giliai į ruo
šinio kūną įeinantys platūs įdubimai, 

tarp kurių tėra tik kelių milimetrų 
tarpas. Antgalio viršūnė yra ruošinio 
proksimaliniame gale ir, atrodo, su
formuota mikrorėžtukiniu būdu, ku
rio facetės didžioji dalis vėliau 
užretušuota. Jos buvimą patvirtina ir 
keliais laipsniais pakitęs kraštinės po
svyrio kampas. Pats smaigalio viršus 
mūsų laikais nudaužtas. Tuo būdu 
antgalio viršūnė tapo įstrižai nu-

1 pav. Hamburgo kultūros radinių radimvietės Lietuvoje: 1 - Kašėtos, 2 -
Margių "Sala", 3 - Ežerynai (8 aikštelė), 4 - Maksimonys-l, 5 - Varėnė-2. 

Auto/iaus pieš. 
sklembta. Įkotinė pusė užima kiek 

mažiau nei pusę dirbinio. Kairiojoje jos pusėje esantis 
įdubimas iki pat galo nenuretušuotas: čia išliko trum
pa, bet statoka briauna. Tuo tarpu tolimesnė jos dalis 
(ruošinio distalinis galas) nulaužta, o -1 cm ilgio lū
žio briauna pataisyta įstrižu statmenu retušu (2:1 pav.). 
Apatinėje antgalio dalyje - įkotėje - išlikęs mažiau pa
tinotas ruožas perša mintį, jog antgalis į kotelį buvo 
įstaty tas įstrižai, o ne lygiagrečiai simetrijos ašiai. 

Šaltiniai. Peržiūrėjęs didžiąją dalį Lietuvos mu
ziejuose saugomos paleolitinės medžiagos, Hambur
go kultūrai būdingų radinių aptikau 5 gyvenviečių ir 
kolekcijų (visos jos iš Pietų Lietuvos) medžiagoje 
(1 pav.). Kadangi ši archeologinė kultūra Lietuvoje iš
skiriama pirmą kartą, tai ir patys radiniai reikalauja 
detalesnio pristatymo, kas ir bus bandoma atlikti. Į šį 
sąrašą nepatenka minėti radiniai iš Rudnios kolekci
jos (PI1MaHTeHe, 1971, PI1C . 17:1-3), nes tai nėra tik
rieji antgaliai su peteliais, o greičiau atsitiktinių formų 
ir visai kito tipo dirbiniai -labiau primenantys gran
dukinio tipo, specialios paskirties dirbinius, perdirbi
nius, ar net falsifikatus. 

Daugiausia Hamburgo kultūrai priskirtinų radi
nių surasta Kašėtų (Varėnos r.) kolekcijoje, kurią 
XIX a. pabaigoje - XX a. pradžioje kaimo apylinkėse 
surinko W Szukiewiczius. Nors savo darbe W Szukie
wiczius užsimena, kad radiniai rinkti 5 atskiruose 
punktuose: prie Mačiulos ežero, į vakarus nuo Malinu
ko ežero, Granduose (kairysis Ūlos krantas), Gaidžių sa
loje ir Račkūniškyje (abu dešiniajame Ūlos krante) bei 
kadjie yra ant antros upės terasos (Szukiewicz, 1901, 
p. 12), tačiau visi čia surinkti radiniai tarpusavyje sumai
šyti, tad jų pirminės buvimo vietos nustatyti jau nebe
imanoma. Vėliau kolekcija skelbta A Bernotaitės (1960). 

Kolekcijoje yra 13 dirbinių, kurie tiek savo stora 
patina, tiek ir tipologiniais kriterijais ryškiai išsiskiria 
iš kitų tarpo. Tai antgaliai, rėžikliai (Zinken), gremž
tukai, grąžtai/ylos ir skeltės su įstrižai retušuotu galu. 

Antrasis šio tipo antgalis labai panašus į pirmąjį, 
tačiau nuo pastarojo skiriasi įkotinės dalies suforma
vimu ir ruošinio orientavimu. Jis (inv. Nr. LNM 23:16) 
taip pat pagamintas iš nuo vienagalio (?) skaldytinio 
nuskeltos skeltės ir yra 5,64x1,98xO,54 cm dydžio 
(2:2 pav.). Jo viena kraštinė taip pat suformuota dviem 
plačiais ir susisiekiančiais įdubimais. Distalinis įdubi
mas pačiame viršuje, matyt, buvo nulaužtas ir pataisy
tas retušu, kad gautus įstriža kraštinė - antgalio 
viršūnė. Tuo tarpu antgalio įkotės kairiojoje kraštinė
je yra 2 giloki statmeno retušo suformuoti įdubimai. 
Išliko aikštelės liekanos centrinė dalis. Gali būti, jog 
tai nebaigtas dirbinys: nepašalinta ruošinio kuprelė 
trukdytų įtvėrimui. Abiejų antgalių retušas yra visiš
kai vienodas. 

Trečiasis antgalis (inv. Nr. LNM 23:14), kaip jau 
minėta, priklauso įkotinių antgalių grupei. Jis -
4,64x1,43x0,43 cm dydžio ir pagamintas iš nuo viena
galio (?) skaldytinio minkštu skėlimu nuskeltos skeltės 
(2:3 pav.). Smaila įkotė suformuota ruošinio proksima
liniame gale priešpriešiniu stambiu-vidutinio dydžio 
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2 pav. Ramburgo kultūros radiniai iš Kašėtų kolekcijos: 1-2 - antgaliai su peteliais, 3 - Have/te tipo ikotinis antgalis, 
4-5 - rėžikliai (Zinken). Autoriaus pieš. 

nuožulniu-plokščiu retušu. Be to, retušuota įkotės at
karpa vienoje kraštinėje yra žymiai ilgesnė nei kitoje. 
Aikštelės liekana bemaž visiškai pašalinta retušu. Vir
šūnė įstrižai pataisyta vidutinio dydžio-stambiu nuožul
niu retušu, kuris užima beveik 2/3 dešiniosios šoninės 
kraštinės, t. y. jo apatinė dalis yra truputi žemiau nei 
kairiojoje kraštinėje išskirtos įkotės viršutinė dalis. Kai
rioji kraštinė viršutinėje dalyje užsibaigia statmena 
briauna. Atrodo, jog iš šio antgalio vėliau bandyta pa
daryti nuskeltinį dvikryptį ar vienkryptį rėžtuką. 

Rėžiklių (Zinken) kategorijai priskirtini 5 dirbi
niai. Visus juos sieja bendras požymis - ruošinio vir
šutinėje dalyje suformuotas lenktas spyglys. Pirmasis 
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(inv. Nr. LNM 60:57) - 7,5x3x1,08 cm dydžio, paga· 
mintas iš masyvios nuo vienagalio skaldytinio nuskel· 
tos skeltės (2:5 pav.). Averso dešiniojoje pusėje yra 
stambus taisyklingas negatyvas, tuo tarpu kairiojoje pu· 
sėje - jų daug ir jie netaisyklingi, - likęs ir nemažas 
riedulio paviršiaus žievės lobas. Proksimaliniame gao 
le yra stambi kieto skėlimo palikta aikštelės liekana. 
Distaliniame gale stambiu statmenu retušu Uis ypač 
masyvus ir statmenas kairiojoje kraštinėje) suformuo· 
tas į dešinę pusę palinkęs masyvus bukas spyglys. At· 
rodo, jog spyglio viršūnė buvo nulaužta, po to veJ 
pataisyta. Dirbinio abi šoninės kraštinės padrikai re· 
tušuotos įvairaus dydžio plokščiu-statmenu retušu. 

3 pav. Rai 
Varėnės-2 
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3 pav. Hamburgo kultūros radiniai iš Ežerynų titnago apdirbimo dirbtuvių 8 aikštelės: (1-3 - antgaliai su peteliais) ir 
Varėnės-2 gyvenvietės (4 - antgalio fragmentas). Autoriaus pieš. 

Antrasis dirbinys (inv. Nr. LNM 23:491) yra 
6,58x3,45x1,33 cm dydžio (2:4 pav.). Jis pagamintas iš 
stambios briauninės (vienpusės) nuoskalos, kuri kietu 
skėlimu nuskelta nuo neparuošto paviršiaus. Distali
niame gale yra truputį į kairę pusę palinkęs beveik 
smailas (pleišto formos) spyglys, kuris suformuotas 
stambiu statmenu retušu (kairėje pusėje jis trumpes
nis, o dešinėje - ilgesnis). 

Trečiasis dirbinys (inv. Nr. LNM 23:395) taip pat 
pagamintas iš masyvokos nuoskalos, kurios proksima
liniame gale nuo kieto skėlimo yra likusi plati aikštelės 
liekana. Šis dirbinys - 4,23x2,63x1 cm dydžio. Distali
niame gale yra truputį į dešinę pusę pasviręs stambus 
platus ir bukas spyglys, kuris dešinioj oje kraštinėje su
formuotas stambiu nuožulniu-statmenu, o kairiojoje -
itin masyviu nuožulniu retušu. Beje, retušas abiejose 

šoninėse kraštinėse driekiasi nuo pat dirbinio apati
nės dalies. 

Ketvirtasis dirbinys (inv. Nr. LNM 23:28) -
3,51x1,48xO,58 cm dydžio. Pagamintas iš trumpos skel
tės, kuri kietu skėlimu (yra stambi aikštelės liekana), 
tikriausiai, nuskelta nuo vienagalio skaldytinio. Skel
tės viršuje yra į dešinę pusę lenktas smailas spyglys. 
Jis suformuotas smulkiu-vidutinio dydžio beveik stat
menu retušu. Be to, dešinioji kraštinė retušuota ilges
nėje atkarpoje, o dalis retušo yra reverse. 

Paskutinysis šio tipo dirbinys (inv. Nr. LNM 23:88) 
pagamintas iš minkštu skėlimu nuo vienagalio (?) skal
dytinio nuskeltos skeltės apatinės dalies. Jis -
3,81x1,82xO,63 cm dydžio. Distaliniame gale yra stam
bus ir smailas į kairę pusę palinkęs spyglys, suformuo
tas stambiu beveik statmenu retušu. Beje, jo kairioji 
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kraštinė ištisai retušuota smulkiu retušu. Šis dirbinys 
perdegęs ir dalinai aptrupėjęs. 

Kolekcijoje yra ir 1 grąžtas/yla (inv. Nr. LNM 
60:130). Jis pagamintas iš nuo dvigalio skaldytinio 
nuskeltos skeltės viršutinės dalies ir yra 5,86x2x1 cm 
dydžio. Tiesus ir smailas spyglys suformuotas distali
niame gale stambiu, nuožulniu retušu. Smulkiu- vidu
tinio dydžio nuožulniu retušu pataisyta ir visa dešinioji 
kraštinė. 

Šiam kompleksui taip pat skirtinas ir 1 dirbinys su 
įstrižai retušuotais abiem galais (inv. Nr. LNM 23:430), 
pagamintas iš plačios skeltės, >8,6x2,22xO,52 cm dy
džio, bei 3 stamboki galiniai gremžtukai (inv. Nr. LNM 
23:223, 332, 340), tarp kurių 2 dvigaliai ir 2 su retu
šuotomis šoninėmis kraštinėmis. 

Šioje kolekcijoje yra ir daugiau storai baltai pati
notų artefaktų, kurie irgi gali priklausyti Hamburgo 
kultūrai, tačiau jie labiau bendresnių formų (grąžtas/ 
yla, įvairūs specialios paskirties dirbiniai, retušuotos 
skeltės ir nuoskalos). Be to, kolekcijoje yra aiškiai per 
didelis kai kurių mažiau patinotų dirbinių - stambokų 

skelčių su įstrižai retušuotu galu - kiekis. Tokie dirbi
niai gausiau randami tik Hamburgo kultūros komplek
suose, tuo tarpu kitų (vėlesnių) kultūrų gyvenvietėse
tik pavieniui. Tai gali būti ir falsifikatai, vietinių gy
ventojų pagaminti pagal kelis rastus autentiškus pa
vyzdžius. Paminėtinas ir vienas kolekcijoje esantis 
tipiškas (simetriškas) gravetinis antgalis. 

Hamburgo kultūrai artimų radinių kompleksas 
identifikuotas ir kitame - Margių "Salos" (Varėnos r., 
Kaniavos sen.) rinkinyje, kuris taip pat XIX a. pabai
goje - XX a. pradžioje buvo sukauptas W. Szukie
wicziaus. Nors šio rinkinio radiniai yra iš aiškiai 
lokalizuoto objekto, tačiau tarp jų gali būti ir atsitikti
nai iš kitų vietų įsimaišiusių radinių (w. Szukiewicziaus 
rinkinių radiniai šifruoti praėjus ilgesniam laiko tar
pui). Iš kitų šiame rinkinyje esančių radinių mus do
minantys išsiskiria stora balta (melsva) patina ir 
tipologiniais kriterijais. Peržiūrėjus kolekciją iš viso čia 
surasta 10 tokių radinių: 3 antgaliai, 2 gremžtukai, 2 
rėžikliai (Zinken), 1 rėžtukas ir 2 skeltės. 

Pirmasis antgalis (inv. Nr. LNM 53:6) pagamintas 
iš gana taisyklingos plačios skeltės, nuskeltos nuo dvi
galio skaldytinio, ir yra 4,68x1,86xO,6 cm dydžio 
(5:2 pav.). Buka įkotė suformuota ruošinio proksima
linėje pusėje stambiu ir itin statmenu priešpriešiniu 
retušu, kuris kairiojoje kraštinėje dar ir dvipusis. Be 
to, viena įkotės pusė retušuota ženkliai ilgesnėje at
karpoje nei kita. Ruošinio proksimalinis galas nulauž
tas, o įkotės reverse yra 1 stambus plokščio retušo 
negatyvas, nuspaustas dar prieš retušuojant įkotę ruo
šinio kraštuose. Deja, įkotės apatinė dalis reversinėje 
plokštumoje nudaužta. Antgalio smaigalys kairiojoje 
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4 pav. Hamburgo kultūros radiniai iš Maksimonių-l gy. 
venvietės: 1 - antgalis su peteliais, 2-3 - Havelte tipo iko ti· 
niai antgaliai. Autoriaus pieš. 

pusėje nežymiai pataisytas vidutinio dydžio statmenu 
retušu (smulkus nusklembimas). 

Antrasis antgalis (inv. Nr. LNM 53:5) savo forma 
kiek skiriasi nuo pirmojo. Jis ištęsto rombo formos 
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5 pav. Hamburgo kultūros radiniai iš Margių "Salos" gyvenvietės: 1-3 - Have/te tipo ikotiniai antgaliai, 4 - gremžtukas. 
Autoriaus pieš. 

(5,02x2,09xO,6 cm dydžio) ir pagamintas iš ne visiškai 
taisyklingos bei plačios nuo dvigalio skaldytinio nu
skeltos skeltės (5:3 pav.). Antgalis retušuotas bemaž 
visu perimetru. Įkotė smaila ir išskirta ruošinio proksi
malinėje pusėje priešpriešiniu stambiu ir nuožulniu
statmenu retušu. Aikštelės liekana nulaužta ir 
užretušuota. Kaip ir pirmame, viena ikotės pusė retu
šuota ženkliai ilgesnėje atkarpoje nei kita. Antgalio 
viršūnė suformuota istrižai nuretušavus abi šonines 
ruošinio kraštines. Šio antgalio stilistikoje aiškiai at
sekamas gamybos procesas: ikotė ir viršūnė suformuo
tos abiejose šoninėse kraštinėse išretušuojant plačius 
idubimus, todėl abu ruošinio galai buvo nulaužti ir istri
žai nuretušuoti. Jis yra tarpinės formos tarp antgalių 
su peteliais ir ikotinių Havelte tipo. 

Trečiasis antgalis (inv. Nr. LNM 53:40) labiau pri
mena pirmąji. Jis - >3,76x1,41xO,52 cm dydžio ir pa
gamintas iš pakankamai taisyklingos skeltės (5:1 pav.). 
Įkotė suformuota ruošinio proksimalinėje pusėje stam
biu statmenu retušu, kuris kairiojoje kraštinėje yra dvi
pusis, o ikotės pačiame viršuje - dar ir priešpriešinis. 
Aiškiai matyti ikotės asimetriškumas, t. y. kairioji kraš
tinė dvigubai trumpesnė už dešiniąją. Gaminant ši ant
gali ruošinio proksimalinis galas buvo nulaužtas, o 
reversinė plokštuma dar pataisyta keliais plokščio re
tušo negatyvais. Antgalio viršūnės pats smaigalys nu
daužtas. 

Iš 2 kolekcijoje esančių gremžtukų vienas yra ga
linis ilgasis (inv. Nr. LNM 53:17), o kitas - pusiau šo
ninis (inv. Nr. LNM 53:21). Be to, pirmasis yra su 
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platėjančiu ašmenėliu (pav. 5:4), o antrasis labiau pri
mena Šiaurės vakarų-Vakarų Europoje išskiriamą 
Kratzer dirbinių tipą. Pastarojo distalinis galas nudauž
tas. Abu jie pagaminti iš skelčių. 

Vienintelis šio komplekso rėžtukas (inv. Nr. LNM 
53:47) bandytas pagaminti iš itin plačios ir nuo dvigalio 
skaldytinio nuskeltos skeltės, kurios viršūnė užsibaigia 
plokščia aikštele. Ji plokščiai paretušuota, o reversinėje 
plokštumoje yra keletas stambokų, bet plokščių, rėžtu
kinių nuskėlimų. Dirbinio šoninės kraštinės neregulia
riai paretušuotos, o proksimalinis galas statmenai 
retušuotas. Galbūt bandė gaminti rėžiklį (Zinken)? 

Abu rėžikliai (Zinken) truputį skirtingi. Vienas jų 
(inv. Nr. LNM 53:22) pagamintas iš stambokos kietu 
skėlimu nuskeltos nuoskalos su pasilikusia nemaža 
aikštelės liekana. Dirbinio viršūnė smaila, truputį pa
linkusi į dešinę pusę. Beveik tiesi dešinioji kraštinė išti
sai retušuota stamboku, bemaž statmenu retušu, o 
lenkta kairioji - tik keliose vietose. Kitas dirbinys 
(inv. Nr. LNM 53:36) pagamintas iš skeltės, kurios į 
dešinę pusę lenktas bukokas spyglys suformuotas vi
dutinio dydžio-stambiu nuožulniu-statmenu retušu. 
Šio dirbinio ruošinys nuskeltas nuo vienagalio (?) skal
dytinio kietu-pusiau kietu skėlimu, kurio aikštelė buvo 
gausiai facetuota. 

Kompleksui skirtinos ir 2 ilgos vidutinio pločio tai
syklingos skeltės, nuskeltos minkštu skėlimu. 

Šio komplekso ankstyvumą, o tuo pačiu ir išskirti
numą iš likusių W Szukiewicziaus surinktų radinių pa
tvirtina 1995-1996 ir 1999 m. autoriaus čia vykdytų 
archeologinių tyrimų rezultatai. Ištyrus 30 m ilgio tran
šėją (60 m2 dydžio plotą) kalvos centrinės dalies pieti
nėje pusėje bei keletą šurfų aiškiai nustatyta, jog visi 
čia surasti vėlyvos Bromės, Arensburgo, Svidrų ir vė
lyvesnių kultūrų radiniai tokios storos baltos patinos 
neturi. Jie iš viso jos neturi arba yra pasidengę plona 
gelsva-žalsva-rusva-rausva patina, kuri atsirado nuo 
rūgštaus vandens irlar gėlavandenių klinčių poveikio. 
Taip patinotieji slūgsojo centrinės kalvos pašlaitėje ir 
papėdėje, kurią dažnai skalaudavo buvusio ežero ban
gos (Šatavičius, 1996; 1998; 2000). Tarp keletos tūks
tančių tyrimų metu surastų radinių teaptikta tik 2 
storai baltai patinotos nuoskalos, kurių viena vėles
niais laikais (greičiausiai Driase III) papildomai ap
skaldyta (šioje vietoje patinos nebuvo). Patinos 
buvimas šiame objekte nepriklausė ir nuo artefakto 
slūgsojimo gylio ar litologinio sluoksnio. Pirmasis pa
tinotas radinys aptiktas perartame sluoksnyje, o ant
rasis - paplautame kultūriniame sluoksnyje tarp 
Driaso III laikotarpiui priskiriamų radinių. Atrodo, 
jog Hamburgo kultūros radiniai iš pradžių koncen
travosi tik nedidelio skersmens aikštelėje, kuri vėles
nių apgyvendinimo etapų metu stipriai apardyta (ypač 
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II tūkst. pr. Kr. pradžioje čia įrengiant piliakalni), o 
radiniai išblaškyti po didesnį plotą. 

Stora balta (melsva) patina ant titnago radinių at· 
siranda nuo ryškaus temperatūrų svyravimo ir ilgą lai· 
ko tarpąjiems "kepinantis" saulėje, t. y. slūgsant dirvos 
paviršiuje. Tokios sąlygos šiame objekte galėjo būti tik 
vėlyvojo ledynmečio pradžioje. Vėlesniais laikais (nuo 
Aleriodo pabaigos) šios vietovės paviršius jau buvo pa· 
sidengęs tankia augalija. Priešingu atveju, storai pati· 
notų dirbinių aptiktume ir vėlyvosios Bromės, 
Arensburgo ar Svidrų kultūrų kompleksuose, o gal net 
tokie čia ir vyrautų. 

Likusieji Hamburgo kultūros kompleksai radinių 
kiekiu yra žymiai menkesni. Vienas iš tokių - 3 antga· 
liai iš Maksimonių-l gyvenvietės (Varėnos r., Merki
nės sen.). Ši gyvenvietė pirmą kartą paminėta 
W Szukiewicziaus (Szukiewicz, 1901, p. 11). Vėliaura· 
dinius čia rinko K. Jablonskis bei įvairios sovietmečiu 
organizuotos žvalgomosios ekspedicij os ar pavieniai as· 
menys. Jų metu visi titnago radiniai rinkti nuo pavir· 
šiaus, mat jis ilgą laiko tarpą buvo stipriai ardomas vėjo 
erozijos. Dabartiniu metu iš šio objekto Lietuvos na· 
cionaliniame muziejuje yra saugoma beveik 10 tūkstan· 
čių vienetų priskaičiuojanti titnago radinių kolekcija. 

Iš kitų kolekcijos radinių tarpo išsiskiria 3 antga· 
liai su stora balta (melsva) patina ir ryškiu paviršiaus 
nupoliravimu - ilgalaikės vėjo erozijos padarinys. Pas· 
tarieji nuo kitų įkotinių antgalių skiriasi ir savo tipo· 
loginiais aspektais, kurie artimesni Hamburgo 
kultūros analogiškiems dirbiniams, nei kitiems vėly· 
vojo paleolito technokompleksams. Iš 3 čia surastų 
antgalių 1 yra sveikas (ar beveik sveikas), o kiti 2-
fragmentiški. 

Pirmasis antgalis pagamintas iš pakankamai tai· 
syklingos ir nuo dvigalio skaldytinio nuskeltos skeltės. 
Jis - 4,7xl,68xO,5 cm dydžio (4:2 pav.). Ryškiai iimta 
įkotė (kairėje kraštinėje ryškiau) suformuota proksi· 
malinėje ruošinio pusėje stambiu statmenu retušu. Pats 
įkotės galas gali būti nulūžęs: jis įstrižas ir primena 
mikrorėžtukinį lūžį. Antgalio viršūnė įstriža ir plati,o 
jos dešinioji pusė nusklembta stambiu statmenu retu· 
šu, primenančiu seklų įdubimą. 

Antrasis antgalis yra praradęs didesniąją įkotėsda· 
Iį. Jis taip pat pagamintas iš pakankamai taisyklingO\ 
skeltės ir yra >3,58x1,56xO,52 cm dydžio (4:1 pav.) 
Vienoje ruošinio kraštinėje stambaus statmeno retu· 
šo dėka suformuoti 2 stambūs įdubimai, tarp kurių kiek 
mažesnis nei 1,5 cm ilgio tarpas. Antgalio viršūnė su· 
formuota proksimalinėje ruošinio pusėje, o pats jo gao 
las, tikriausiai, pašalintas mikrorėžtukiniu būdu. Lūžio 
facetė beveik pilnai panaikinta keliais nuo averso 
plokštumos nuspausto retušo negatyvais, tačiau jos b,· 
vimą išduoda keliais laipsniais pakitęs kraštinės nuo-
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lydis. Tai galėjo būti tiek įkotinis Havelte, tiek ir su pe
teliais tipo antgalis. 

Trečiojo dirbinio išliko dar mažesnė dalis - tik pati 
ikotė ir nedidelis plunksnos ruožas. Jis irgi pagamintas iš 
nuo dvigalio skaldytinio nuskeltos skeltės, tik ji žymiai 
platesnė. Išlikusi dalis - 4,5x2,3xO,74 cm dydžio (4:3 pav.). 
Įkotė suformuota proksimalinėje ruošinio pusėje stam
biu statmenu retušu, kurio pats galas, atrodo, pašalintas 
mikrorėžtukiniu būdu, o lūžio facetė llŽretušuota nusmai
tinant įkotės galą. Pati įkotė, sprendžiant iš averse liku
sių negatyvų, kairėje ruošinio kraštinėje ryškiai įsmaugta, 
o dešiniojoje - tik nežymiai. Tuo tarpu jei pažvelgtume į 
jo reversą, pamatytume priešingą vaizdą. Atrodo, jog ant
galio išilginė vidurio linija buvo įstriža ruošinio vidurinei 
linijai. Taigi, antgalis buvo lengvai įstrižas. Galbūt taip 
pasielgta prisitaikant prie averse buvusių negatyvų kryp
ties. Tikėtina, jog šis antgalis buvo įkotinis Havelte tipo, 
nes averso dešiniojoje kraštinėje esantis retušas ties jos 
viduriu ženkliai susmulkėja, o toliau, abiejų galų link, vėl 
pastambėja. Be to, viršutinėje dalyje jis darosi įstrižas, o 
tai rodo, kad jo viršūnė buvo įstrižai nusklembta. Visa 
tai leidžia teigti įkotę buvus nevienodo ilgio: kairioji kraš
tinė ilgesnė, o dešinioji - trumpesnė. 

Verta paminėti, jog visų trijų antgalių retušas yra 
identiškas - labai taisyklingas, statmenas ir stambus. 

Atrodo, jog Hamburgo kultūrai skirtinas antgalis 
surastas ir tyrinėjant Varėnės-2 gyvenvietę (Varėnos r. 
ir sen.). Šios gyvenvietės tyrinėtojas jį priskyrė Arens
burgo kultūrai (Ostrauskas, 1998:38-39; 2001:180, 
pav. 2,28:2). Tačiau Arensburgo kultūrai labiau būdin
gi jkotiniai antgaliai su simetriškai suformuota įkote bei 
nusklembta (arba ne) viršūne ir rombo formos, kai 
antgalis formuojamas įstrižai ruošiniui (Taute, 1968, 
lent.1:39; Kozlowski J. K., Kozlowski S. K., 1975, p. 258-
261,lent. LXV:9-12, 16-18). Mano nuomone, tai la
biau Hamburgo kultūrai būdingesnis dirbinys. Antgalis 
(rastas kv. H-52, Nr. 1069) yra >4,63x2xO,54 cm dy
džio, pagamintas iš taisyklingos skeltės su vienos kryp
ties negatyvais averse (pav. 3:4). Dešiniojoje ruošinio 
kraštinėje stambaus ir visiškai statmeno retušo dėka su
formuoti 2 platūs ir gilūs įdubimai, tarp kurių kiek ma
žesnis nei 1 cm ilgio tarpas. Antgalio viršūnė suformuota 
ruošinio distaliniame gale įstrižai nulaužus išretušuo
tą jdubimą. Tai galėjo būti atlikta ir mikrorėžtukiniu 
būdu, nes keliais laipsniais pakinta kraštinės posvyrio 
kampas. Vėliau lūžio facetė ir likusi dalis įdubos patai
syta nuo averso plokštumos nuspaustu retušu, tad jis 
čia dvipusis. Antgalio įkotės didesnioji dalis nudaužta, 
todėl šiuo metu neįmanoma tiksliau pasakyti, ar tai bu
vo jkotinis Havelte tipo, ar - antgalis su peteliais. 

Be to, šioje gyvenvietėje yra surastas dar vieno pa
našaus antgalio viršūnės fragmentas bei keletas retu
šuotų nuoskalų, kurios primena rėžiklių (Zinken) tipo 

dirbinius. Jie irgi gali būti priskirtini Hamburgo tech
nokompleksui. Tačiau šios gyvenvietės tyrimai dar ne
baigti, tad ir platesni tyrimų rezultatai nėra paskelbti. 

Keletas Hamburgo kultūrai būdingų dirbinių su
rasta ir Ežerynų titnago apdirbimo dirbtuvių 8-ojoje 
aikštelėje (Alytaus r., Raitininkų sen.). Ši aikštelė 1964 m. 
tyrinėta R. Rimantienės. Ji lokalizuota paminklo ryti
nio pakraščio centrinėje dalyje, tarp 7 (pietuose) ir 9 
(šiaurėje) aikštelių. Nuo pastarosios teskiria keletos 
metrų tarpas. Aikštelė buvo lėkštame, į vakarus besi
leidžiančiame, šlaitelyje ir apėmė 33x18 m dydžio plo
tą. Iš viso čia surasta apie 23 000 titnago radinių, kurie 
gulėjo 15-20 cm storio ryškiai geltono smėlio horizon
te, slūgsojusiame iš karto po samanų danga. Tyrinėtoja, 
atsižvelgdama į antgalių tipus, šį kompleksą laikė 
chronologiškai "švariu" ir priskyrė vadinamajai hibridinei 
kultūrų grupei - Madleninei kultūrai su ryškia Svidrų jtaka 
(Jablonskytė-Rimantienė, 1966, p. 97-100; PI1MaIrreHe, 
1971, c. 76, PI1C. 61-62; Rimantienė, 1984, p. 35-41). 

Manau, kad ši aikštelė nėra chronologiškai ir kul
tūriškai "švari", o radiniai skirtini 2-3 vėlyvojo paleo
lito kultūrom. Taip manyti leidžia didelis antgalių tipų 
įvairumas ir daugmaž vienodas atskirų kompleksų pa
tinizacijos laipsnis. Tai paliudija ir aikštelės didumas, 
kuris tris kartus didesnis nei kitų aikštelių, bei aiškiai 
per didelis čia surastų radinių kiekis - 9- 12 kartų vir
šijantis kitose aikštelėse surinktų radinių skaičių. Be
je, apie šios aikštelės kultūrinį nevienalytiškumą 
(skirtingų kompleksų mechaninį susimaišymą) pasi
sako ir kai kurie kiti tyrinėtojai (3ani3H51.K, 1999, p. 53). 

Čia kalbėsime tik apie tris dirbinius, kurie savo for
ma, apdirbimo technika ir patinizacijos laipsniu aiškiai 
išsiskiria iš kitų. Tai 3 antgaliai, pasidengę nes tora balkš
va-melsva patina, kurių vienas sveikas, o 2 - fragmen
tiški. Likusio inventoriaus analizė, dėl buvusios 
netobulos kasinėjimų metodikos, yra apsunkinta. 

Sveikasis egzempliorius (inv. Nr. LNM 1991:268) 
pagamintas iš nuo dvigalio skaldytinio nuskeltos net ai
syklingo rombo formos skeltės. Jis - 5,08xl,89xO,71 cm 
dydžio (3:1 pav.). Dešinioji ruošinio kraštinė abiejuose 
galuose įstrižai retušuota, taip suformuojant įkotinę dalj 
ir viršūnę. Skiriasi tik retušo tipas. Viršūnėje jis smul
kus ir beveik statmenas, o įkotinėje dalyje, kuri išskirta 
ruošinio proksimaliniame gale, - stambus statmenas, 
tik skirtingos krypties: viršuje jis nuspaustas nuo aver
sinės, o apačioje - nuo reversinės pusės. Išliko ir ne
žymi skaldytinio aikštelės liekana. Šis dirbinys 
analogiškas antgalių su peteliais tipui. 

Antrojo antgalio (inv. Nr. LNM 1991:269) išliko 
tik vienas iš galų. Kadangi tai ruošinio distalinė dalis, 
tikėtina, jog tai antgalio viršūnės fragmentas. Dirbi
nys pagamintas iš nuo dvigalio skaldytinio nuskel
tos nelabai taisyklingos storos skeltės ir yra 
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>5,07x2,3xO,82 cm dydžio (3:2 pav.). Viena šoninė 
kraštinė retušuota itin stambiu ir statmenu retušu. Iš 
turimos dalies neįmanoma nustatyti, ar tai buvo dirbi
nys su ištisai retušuota kraštine, ar, kaip pirmasis eg
zempliorius, tik su įstrižu retušu galuose. 

Trečiojo antgalio (inv. Nr. LNM 1991:neinvento
rintas) išliko įkotinė dalis. Jis yra> 3,23x1,53xO,41 cm 
dydžio ir buvo pagamintas iš taisyklingos skeltės (ne
gatyvai nuo vienagalio (?) skaldytinio). Ruošinio de
šinioji kraštinė retušuota stambiu ir visiškai vertikaliu 
taisyklingu retušu. Proksimalinis galas nulaužtas ir turi 
du nestambius nuo aversinės pusės nuspausto itin ver
tikalaus retušo negatyvus (3:3 pav.). Kaip ir antruoju 
atveju, šio antgalio tipą iš turimos dalies nustatyti be
veik neįmanoma, nors atsižvelgiant į proksimalinio ga
lo apdirbimą galima spėti jį buvus su peteliais. 

Dar vienas šioje aikštelėje surastas ir Hamburgo 
kultūrai skirtinas antgalis aptiktas K. Jablonskio ko
lekcijoje. Išliko tik dirbinio viršutinė dalis 
(>3,93>1,6>0,62 cm dydžio). Jis pagamintas iš pla
čios ir nuo dvigalio skaldytinio nuskeltos skeltės. Da
lis vienos išlikusios kraštinės retušuota itin stambiu 
statmenu retušu, o jos viršutinės dalies reversinėje pu
sėje yra stambaus lūžio (galbūt mikrorėžtukinio ) pa
liktas negatyvas, kuris dalinai paretušuotas. Pats 
smai~alys užsibaigia nedidele įstriža kraštine. 

Zenklūs tipologiniai-morfologiniai panašumai su 
Hamburgo kultūros kompleksais ats ekam i ir keletos 
kitų gyvenviečių ar radimviečių inventoriuose, pavyz
džiui, Pamerkinės, Nendrinių, Lankiškių (ar Lankiš
kės) ir Lieporių (PI1MaHTeHe, 1971, PI1C. 65:1,3; 86:1, 
6; Rimantienė, 1996, pav. 7:15). Juose randama Ha
velte grupei būdingų bruožų. Šių kompleksų tolesnį li
kimą apspręs ateities tyrimai. 

HAMBURGO KULTŪROS CHRONOLOGIJA 
IR ETAPAI 

Paprastai Hamburgo kultūros kompleksai Šiaurės 
Europoje datuojami Biolingo-Driaso II, o atskirais at
vejais ir Aleriodo pirmosios pusės laikotarpiais. Visa 
Hamburgo kultūros medžiaga tradiciškai yra skirsto
ma į 2 chronologines-kultūrines grupes (Rust, 1937; 
Burdukiewicz, 1986). Pirmąją - klasikinę (ankstyvąją) -
grupę sudaro kompleksai, kuriuose aptinkami antga
liai su peteliais (Kerbspitzen). Be to, jie yra vienintelis 
antgalių tipas Pre- Hamburgo ir ankstyvuosiuose 
kompleksuose pietuose (pvz., Schweckau) (Breest, 
Veil, 1991). Todėl ir šiaurėje - Pietų Skandinavijoje
jie yra seniausi. Beje, čia jie tik pavieniai, o įkotinių -
keliasdešimt kartų daugiau. Pietų Skandinavijoje (Da
nijoje) tokių dirbinių kol kas po vieną aptikta tik Bjer-
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lev Hede'o ir S0lbjergo vietovėse (Becker, 1970; Vang 
Petersen, Johansen, 1991). Klasikiniai kompleksai 
Šiaurės Vokietijoje (Poggenwische-Meiendorfe
StelImoore ) bei Vakarų Lenkijoje (Olbrachcice-8) 0 4 

metodu datuoti atitinkamai 12 500-12 170 BP ir 
12 685±235 BP (Fisher, Tauber, 1986; Burdukiewicz, 
1987, p. 185-192). Be antgalių su peteliais šiems kompo 
leksams dar būdingi ilgi-pailgi galiniai gremžtukai 
(dažnai platėjančiu ašmenėliu ir paretušuotomis šo· 
ninėmis kraštinėmis), stambūs vienagaliai bei dviga· 
liai rėžikliai (Zinken), didesnis kiekis kombinuotų ir 
dvigalių dirbinių. Daugumas dirbinių gaminta iš skel· 
čių (nors dar pavieniuose kompleksuose nemažas pro· 
centas gamin tas ir iš nuoskalų), kurios tiesioginio smū' 
gio pusiau kieto-minkšto skėlimo technika dažniausiai 
buvo nuskeliamos nuo dvigalių skaldytinių (6 pav.). 

Antrąją - Havelte (vėlyvąją) - grupę sudaro kompo 
leksai su Havelte tipo įkotiniais antgaliais. Šio tipo 
kompleksai yra paplitę šiauriau klasikinės grupės 

dažniausiai aptinkami Nyderlanduose, Pietų Skandi· 
navijoje. Be to, Havelte grupės kompleksuose aptin· 
kama Wehlen tipo gremžtukų, t. y. pailgų-trumpų 
nuo skalinių gremžtukų, kurių šoninės kraštinės re· 
tušuotos statmenai ir primena įtvarą (7 pav.). Tokie 
dirbiniai ypač būdingi Federmeserio kultūros anks· 
tyvajam etapui, datuojamam Driasu II- Aleriodopir· 
mąja puse (Fisher, 1991; 1996). Tam tikri panašumai 
atsekami ir tarp Havelte bei Bromės tipo antgalių. Ly· 
ginant su ankstesniu etapu, pastebimai "sušvelnėja" 
ir titnago apdirbimo technika: plačiau taikytas minkš· 
tas skėlimas, taisyklingesni ruošiniai, daugiau dirbi· 
nių gaminta iš skelčių (Madsen, 1996). Tipologiškai 
šią grupę bandoma datuoti Biolingo pabaiga
viduriniuoju Driasu. Tuo tarpu radiometriniais me· 
todais datuojami kompleksai yra kiek vėlyvesni. 
Pavyzdžiui, degęs titnagas iš J elso-1 gyvenvietės TL 
metodu datuotas 12 400± 1600 BP (čia kalendorinė 
data, norint gauti CI4, reikia atimti 1000- 2100 m.) 
(Holm, Rick, 1987), o anglys iš Oldeholtwolde'o gy. 
venvietės (Olandija) židinio CI4 metodu -l1S40±270 
BP (Stapert, Krist, 1987). Pastaroj oje gyvenvietėje 
abiejų tipų antgaliai surasti kartu. Remiantis šiomis 
datomis Havelte grupė nukeliama net į Aleriodo vi· 
durį ir yra bendraamžė su Federmeserio bei Bromės 
kompleksais ar net vėlyvesnė už ankstyviausius Bro· 
mės kompleksus. Toks vėlyvas Havelte grupės data· 
vimas ypač būdingas Olandijos ir Belgijos 
gyvenvietėms. Tikėtina, kad panašiu laikotarpiu tu· 
rėtų būti datuojami ir Danijos Havelte tipo Hambur· 
go kultūros kompleksai. Beje, apie 12000 BP ar kiek 
vėlesniu laikotarpiu (Aleriodo pirmąja puse), tipo la· 
giškai datuojami ir Skonės pusiasalyje (Pietų Švedija) 
rasti Havelte tipo kompleksai, egzistavę visai šalia 
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tipo Hamburgo kultūros aikšte
lės (a ir c), tai automatiškai šia da
ta buvo bandoma remtis ir nusa
kant pastarųjų amžių. Tada išei
tų, jog Havelte grupė yra anksty
vesnė už klasikinę (Holm, 1991). 
Jeigu šios prielaidos ir datavimai 
būtų teisingi, archeologams rei
kėtų ieškoti kito tipologinių skir
tumų paaiškinimo, iškylančių Iy
ginant klasikinę ir Havelte grupes. 
Galbūt šie skirtumai yra regioni
nės, etninės ar funkcinės prigim
ties. Pavyzdžiui, asimetriški ant
galiai su peteliais galėjo būti 
naudojami lengvoms mėtomoms 
ietims, tuo tarpu simetriški Ha
velte tipo antgaliai funkcionavo 
kaip strėlių antgaliai (Holm, 
1996). Tačiau labiau tikėtina, kad 
Slotsengo vietovėje termokarsti
nės kilmės duobėje aptiktas ragas 
ir ten rastas titnaginis dirbinys 
(Zinken) nėra susiję su a ir c 
kompleksais ir priklauso kitai -
šalia termokarstinės įgriuvos bu
vusiai ar giliai palaidotai - gyven
vietei. Tikėtina, kad į šias proble
mas atsakys ateities tyrimai. 

Kalbant apie Lietuvoje suras
tus Hamburgo kultūros komplek
sus galima teigti, jog kaip ir Siau
rės Europoje (Vokietija, Danija), 
taip ir mūsų krašte, galima išskir
ti 2 kultūrines-chronologines 
grupes. Seniausiajai atstovautų 
kompleksai, kuriuose aptinkami 
antgaliai su peteliais. Porą tokių 
neabejotinų dirbinių surasta Ka
šėtose (2:1-2 pav.), kurie visiškai 

6 pav. Hamburgo kultūros klasikinio etapo radiniai iš Olbrachcice'ės-8 gyven
vietės (Vakarų Lenkija): 1 - rėžtukas, 2-4 -gremžtukai, 5-8 rėžikliai (Zinken), 
9-14 - antgaliai su peteliais, 15 - segmentas, 16 - skeltė su istrižai retušuotu 
galu. (Pagal Burdukiewicz, 1987.) analogiški dirbiniams iš Olbrach

cice'ės-8 (Vakarų Lenkija) gyvenvietės (6:9-10 pav.). 
Šiam etapui tikriausiai atstovauja ir Ežerynų titnago 
dirbtuvių 8 aikštelėje surasti 4 antgaliai (3: 1-3 pav.). Kai 
kurie fragmentiški dirbiniai iš Maksimonių-1 gyvenvie
tės (4:1 pav.) bei Varėnės-2 gyvenvietės antgalis 
(3:4 pav.), tikriausiai, irgi skirtini šiam etapui, nors juo
se pastebima ir vėlesnei fazei būdingų požymių (dirbi
niai taisyklingesni, simetriškesni, įkotė iš skiriama abie
jose kraštinėse). 

ledyno pakraščio (Andersson, Knarrstrom, 1999, p. 88, 
pav. 1; Larsson, 1994; 1996). 

Paminėtina, jog ilgą laiko tarpą (iš dalies ir dabar) 
nebuvo žinoma tikroji Havelte kompleksų tipologinė ir 
chronologinė padėtis Hamburgo kultūroje. Kai kurie 
tyrinėtojai Havelte kompleksą bandė įvardyti kaip anks
tyvąjį Hamburgo kultūros etapą (Burdukiewicz, 1986). 
Nemažai painiavos įnešė ir kai kurie pastarojo meto 
šios grupės kompleksų radiometriniai datavimai. Pavyz
džiui, Slotsengo komplekse termokarstinės kilmės 
duobėje surastas kaulas datuotas 12 S20±190 BP (cal. 
12750 BC), kadangi už -70 m tyrinėtos kelios Havelte 

Kiek daugiau neaiškumų yra susiję su Havelte eta
po kompleksais. Šiuo metu jie yra išskirti tik vakari
nėje ir šiaurinėje Hamburgo kultūros teritorijos dalyje. 
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7 pav. Hamburgo kultūros Havelte etapo radiniai iš Jelso-2 gyvenvietės (Pietų Danija): 1-2 - Have/te tipo ikotiniai antga. 
liai, 3 - federmeserinis antgalis, 4 - skeltė su istrižai retušuotu galu, 5-10 - gremžtukai (5-7, 9 - Wehlen tipas), 11-
rėžtukas, 12 - perforatorius, 13-18 - rėžikliai (Zinken). (Pagal Holm, Rieck, 1983.) 

Į rytus nuo Oderio baseino šie kompleksai iki šiolei 
nebuvo išskiriami ir tam yra rimta priežastis - Havelte 
tipo įkotiniai antgaliai savo morfologija ir gamybos 
technologija dažnai yra labai panašūs i kitų kultūrų 
(Svidrų ir Arensburgo) įkotinius antgalius: su Arens-
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burgu sieja panašus antgalių viršūnės nusklembimas 
ir įkotės formavimo būdas (priešpriešinis retušas), o 
su Svidrais - dirbinio proporcijos (aukšti, siauri) ir 
plokščias retušas įkotės smaigalio reversinėje pusėje. 
Taigi išskirti Havelte tipo kompleksus yra ypač sunku. 
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Manau, kad lietuviškoje medžiagoje vėlyvajai fazei ga
lėtų atstovauti kompleksai su įkotiniais Havelte tipo 
antgaliais, kurių keletas surasta Kašėtų kolekcijoje 
(2:3 pav.) ir Maksimonyse-l (4:2-3 pav.), o likusieji
Margių "Salos" gyvenvietėje (5:1-3 pav.). Pirmi trys 
antgaliai - tipiški ir niekuo nuo savo analogų Šiaurės 
Europoje nesiskiriantys dirbiniai, ko negalima pasa
kyti apie Margių "Salos" kompleksą. Nors antgaliai 
čia ir įkotiniai Havelte tipo, tačiau juose jau aiškiai at
sispindi ir Bromės kultūrai būdingi požymiai, kaip an
tai: bandymas abiejose ruošinio kraštinėse simetriškai 
išskirti įkotę (papildomas įkotės paretušavimas), pa
liekama natūrali retušo neperformuota antgalio vir
šūnė, retušas dažniau nuspaudžiamas nuo kuprelės 
pusės ir kt. Be to, ir patys antgaliai savo forma labai 
artimi Bromės kultūros šio tipo dirbiniams. Panašias 
išvadas galima padaryti analizuojant ir 2 čia suras tus 
rėžiklių (Zinken) tipo dirbinius. Jie jau aiškiai smul
kesni, o patys spygliai - mažesni (plonesni, siauresni, 
tiesesni ir smailesni), tuo priartėdami prie grąžtų/ylų 
kategorijos. Visa tai leidžia manyti, kad Margių "Sa
los" kompleksas, tikriausiai, atspindi pereinamąjį eta
pą iš Hamburgo į Bromės kultūrą arba daugiau mažiau 
bendrus abiejų kultūrų "genetinius" ryšius. 

Panašios tendencijos ats ekam os ir Šiaurės Euro
pos ankstyviausiuose Bromės kultūros kompleksuose, 
pavyzdžiui, L!ZSvenholm (Danija) gyvenvietės medžia
goje gausu hamburgiškų elementų (Madsen, 1983). 
Pastarieji pastebėjimai irgi leido kai kuriems tyrinė
tojams padaryti išvadą, jog Hamburgo ir Bromės kul
tūras siejo artimi "genetiniai" ryšiai (Madsen, 1983, 
p. 28-29; Larsson, 1996, p. 149). 

Kai kurie tyrinėtojai Lietuvoje pasisako prieš ar
cheologinių kultūrų išskyrimą, kol nėra rimčiau tyri
nėtų etaloninių tai kultūrai priskiriamų kompleksų. 
Tačiau vertėtų priminti, jog tiek Danijoje, tiek ir Pietų 
Švedijoje ši kultūra pradžioje išskirta remiantis bemaž 
vien tik paviršiniais radiniais ar "maišytų" kompleksų 
medžiaga. Panaši padėtis buvo ir Lenkijoje (Kozlow
ski 1. K., Kozlowski S. K., 1977, p. 166-170), kur Ham
burgo kultūra išskirta remiantis bemaž vien tik 
paviršiniais "maišytais" rinkiniais ar itin smulkiais ty
rinėtais kompleksais ir, kur apskritai tipiškų dirbinių 
(antgalių, rėžiklių) buvo surasta bemaž tiek pat, kiek 
ir šiuo metu žinoma Lietuvoje. O juk Lenkijos terito
rija beveik penkis kartus didesnė už Lietuvos! 

HAMBURGO KULTŪROS PAPLITIMAS 

Tipiškos Hamburgo kultūros gyvenvietės papras
tai aytinkamos didžiuliuose Šiaurės Europos plotuo
se: Si aurės rytų Prancūzijoje, Belgijoje, Olandijoje 
(Havelte'o, Marumo, Ureterpo, Oldeholtwolde'o, Du-

urswoude'o-Oud Leger'io /:tpatinis sluoksnis/, Ma
rumo gyvenvietės), Šiaurės ir Vidurio Vokietijoje (Pog
genwischas, Meiendorfas, Stellmooras /apatinis s1./ 
Borneckas-Mitte'as, Hasewischas, Deimernas-28) ir 
Vakarų Lenkijoje (Siedlnica-16, 17a, 33, Liny-l, Olb
rachcice-8, 14). Pavienių dirbinių randama dar toliau 
į rytus - Vidurio Lenkijoje, Vyslos baseine (Nowy 
Mlyno-3, Rog6w Opolski'0-9 radimvietės) (Bosins
ki, 1987, pav. 119; Kozlowski J. K., Kozlowski S. K., 
1975:238-240; 1977:165-170; Burdukiewicz, 1987; Ko
busiewicz, 1987:167-172; Schild, 1984). Antgalių su 
peteliais randama ir Didžiojoje Britanijoje, tačiau čia 
jie išskiriami į atskirą kultūrinį kompleksą (Creswell 
kultūra) (Burdukiewicz, 1986). 

Paskutiniaisiais dešimtmečiais pastebimas ženklus 
Hamburgo kultūros kompleksų gausėjimas ir laipsniš
kas teritorijos plėtimasis šiaurės kryptimi. Čia Ham
burgo kultūros gyvenvietės jau toli "peržengė" 
paskutiniojo ledynmečio maksimalios fazės paliktą ga
linių morenų ruožą. Danijos teritorijoje šiuo metu ži
noma apie 10 (Jelsas-l, 2; S!ZSlbjergas-2, 3; Slotsengas 
a, c), o Pietų Švedijos Skonės pusiasalyje - 4 gyvenvie
tės ar radimvietės (M6Ier6das, Hovdala, Glumsl6vsas) 
(Andersson, Knarrstr6m, 1999; Holm, Rieck, 1987; 
Vang Petersen, Johansen, 1996). Pasak akmens am
žiaus specialistų, - tai naujos eros, tyrinėjant seniau
sias vėlyvojo ledynmečio gyvenvietes šiaurės šalyse, 
pradžia. 

Gausėja radinių ir rytų-šiaurės rytų kryptimi. Pa
vyzdžiui, keletas šachtų-duobių Rydno titnago kasyk
lose (Rytų Lenkija) yra datuota Biolingo laikotarpiu 
(12 960±21O BP ir 12 290±210 BP), o keletas antga
lių su peteliais ar jų fragmentų yra surasta ir tyrinėjant 
gretimose aikštelėse. Tyrinėtojų nuomone, tai skirti
na Hamburgo kultūrai (Kr6Iik, Schild, 1999). Šiai kul
tūrai priskiriama ir Tanowo-2 gyvenvietė (Lenkija) ties 
Oderio žiotimis (Galinski, 1987, p. 145-148). 

Nereikėtų pamiršti ir anksčiau surastų pavienių ap
dirbtų šiaurės elnio ragų iš buv. Rytprūsių teritorijos, 
kurių dalis datuojama Biolingo-Aleriodo laikotarpiu 
(GroB, 1937,p.156; 1938,p.118-120;LaBaume, 1942, 
p. 87-89) ir priskiriama Hamburgo kultūrai. O tai jau 
pietvakarinis Lietuvos pasienis. Šiuo metu artimiausi 
Lietuvai Hamburgo kultūros kompleksai yra apytikriai 
už 300 km Rytų vidurio Lenkijoje. 

Kai kurių tyrinėtojų teiginys, kad "Hamburgo 
kultūros arealas vargu ar galėjo siekti taip toli nuo jo 
centro Šiaurės Vokietijoje esančius Nemuno ir Dnep
ro baseinus" (Ostrauskas, 2001:210), manau nėra 
rimtai vertintinas, nes nežymiai vėlesnių kultūrų Už
imamos teritorijos (geografiškai ir ploto atžvilgiu) bu
vo ne ką mažesnės ar net didesnės, pavyzdžiui, Bromės, 
Arensburgo, Svidrų ir kt. 
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HAMBURGO KULTŪROS KILMĖ 

Ryšys tarp Hamburgo ir kitų to paties laikmečio 
kaimyninių kultūrinių sistemų iki šiol nėra vienareikš
miškai suprastas, todėl Hamburgo kultūros kilmė yra 
viena iš didžiausių neišspręstų problemų Šiaurės Eu
ropos vėlyvojo paleolito archeologijoje. Buvo išplėto
tos 3 ryškesnės teorijos, bandžiusios paaiškinti 
Hamburgo kultūros kilmę. A. Rustas, remdamasis tuo 
metu plačiai tyrinėtų Pietų Rusijos mamutų medžio
tojų gyvenviečių medžiaga, mėgino Hamburgo kultū
rą kildinti iš Rytų (Rust, 1943, p. 150). Kiti tyrinėtojai 
iš viso nelaikė Hamburgo kultūros atskira socialine
kultūrine sistema, o tik sezonišku vėlyvojo Madleno 
variantu (Sturdy, 1975). Šiuo metu dauguma archeo
logų pritaria trečiajai -labiausiai išplėtotai ir archeo
logiškai pagrįstai - teorijai. Hamburgo kultūra čia 
apibūdinama kaip šiaurinis stipriai specializuotas Mad
leno technokompleksas. Egzistuoja daugybė panašu
mų tarp šių technokompleksų, tuo tarpu pagrindinis 
skirtumas - šoninių ašmenėlių (skeltelių su statmenai 
ir daugmaž tiesiai ištisai retušu otu šonu) nebuvimas 
Hamburgo kompleksuose. Kiti - smulkesni - skirtu
mai kyla iš abiejose kultūrinėse grupėse analizuoja
mų dirbinių tipų įvairavimo ir kiekybiškumo (Bohmers, 
1960; Burdukiewicz, 1989; 1996). Tikėtina tokia Ham
burgo kultūros kilmė. Antrojoje viršutinio Pleni
glacialo pusėje, kartu su klimato pagerėjimu, augo ir 
maisto atsargos bei specializacija medžioklės techni
koje, kas sukėlė ženklų Madleno bendruomenių po
puliacijos augimą (Rozoy, 1988). Vienintelis įmanomas 
kelias, kuriame besiplečiančios bendruomenės su me
džioklės-rankiojimo ekonomika nepertraukiamai ga
lėjo egzistuoti, yrajų teritorijos plėtimasis. Pirmiausia 
Madleno grupės išplito Vidurio Europos aukštumų zo
noje su panašiu landšaftu į Pietų Prancūziją. Vėliau, 
Biolingo pradžioje, labiau šiaurės elnių medžiojime 
specializavusios grupės palaipsniui pakeitė savo inven
torių į Hamburgo ar Creswello (Anglijoje) ir išplito 
Šiaurės Europos žemumose bei piečiausioje Skandi
navijoje (Burdukiewicz, 1996). Tai patvirtina ir kai ku
rie ekonominiai aspektai. Geriausias indikatorius 
pietinei Hamburgo kilmei iš Madleno kultūros, tik
riausiai, yra aukštai specializuota medžioklė - griež
tai apibrėžtos medžiojamų gyvūnų rūšys: vėlyvojo 
Madleno kultūros atstovai medžiojo bemaž vien tik 
šiaurės elnius ir laukinius arklius, o Hamburgo - tik 
šiaurės elnius. Palyginimui galima paminėti, jog šiek tiek 
vėlesnės Federmeserio kultūros atstovai medžiojo įvai
rius Aleriodo laikotarpio miško gyvūnus. Kitas aspek
tas slypi titnago žaliavos taupiam panaudoj ime. 
Nežiūrint į tai, kad Hamburgo kultūros atstovai atėjo į 
Pietų Skandinaviją, kur gausu geros kokybės titnago ža-
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liavos, jie vis tiek išlaiko savo originalią - žaliavą tauso· 
jančią - technologiją. Be to, šiuose kompleksuose dažo 
niau aptinkami ir dvigubi bei kombinuoti dirbiniai, o 
tai irgi taupaus požiūrio į žaliavą dalis. Matyt, tai buvo 
nulemta jų technologijos. Panašūs dalykai aptinkami 
ir vėlyvojo Madleno kultūros kompleksuose. Tuo tarpu 
Federmeserio ir Bromės kultūrų kompleksai yra visiš' 
kai priešingi: neišrankūs titnago žaliavai ir neekonomiš· 
ki jos naudojime (daug nuoskalų - atliekų, bemaž 
nerandama kombinuotų dirbinių). 

GAMTINĖ APLINKA, AUGMENIJA 
IR GYVŪNIJA 

Klimatas ir flora. Kaip jau minėta Hamburgo kul· 
tūros egzistavimas datuojamas Biolingu-Aleriodo pe· 
riodo pradžia. Tai du ryškiausi ir paskutiniai vėlyvojo 
ledynmečio klimato optimumo laikotarpiai, atskirti 
trumpalaikio ankstyvojo (viduriniojo) Driaso pašaltė· 

jimo. Biolingo periodu (XIIb palinozona) oras atšilo, 
vidutinė liepos temperatūra palaipsniui pakilo nuo 10 
iki 14° C. Ledynas jau buvo atsitraukęs iš Rytų Pabal· 
tijo teritorijos, o tuo pačiu ir Lietuvos, iki Šiaurės Es· 
tijos ir Vidurio Švedijos pietų. Per šį laikotarpi 
daugelyje mikroregionų, matyt, išplito parkinės tuno 
dros landšaftai su šviesiais beržų (ir liekninio bei ke· 
ružio) [Betula sp.], kadagių [Juniperus communis], pušų 
[Pinus sp. ], žemaūgių karklų/gluosnių [Salix sp.], dyg· 
liuotųjų šaltalankių [Hippophae rhamnoides] retmiš' 
kiais sausesnėse ir šiltesnėse vietose. Gausiai augo 
įvairios žolės - kiečiai [Artemisia sp.], balandos [Che· 
nopodium sp.], pataisai [Lycopodium pungens], selagi· 
nelės [Selaginella selaginoides]. Tačiau atviros tundros 
kraštovaizdis vis dar dominavo šiaurės link atgręžtose 
bei drėgnesnėse vietovėse (Ka6aiilleHe, Pa)'Kac, 1993, 
p. 169). Deja, dėl nepakankamų tyrimų, Lietuvoje šio 
laikotarpio nuosėdos iki šiol tėra išskirtos tik kelių eže. 
rų dubenyse (Žalesos durpynas, Bebruko ežeras ir kt.). 
Lietuvoje Biolingo periodas datuojamas 12800-12300 
BP (Kabailienė, 1996; Lietuvos, 1999, p. 99), o Pietų 
Skandinavijoje ir Šiaurės Vokietijoje -13 000-12Q(X) 
BP (Mangerud, 1974, p. 117-120). 

Po Biolingo periodo sekė trumpas ankstyvojo 
Driaso (arba Driaso II) klimato pašaltėjimo laikotar· 
pis. Temperatūra nukrito -4-5 C, nunyko parkinės 

tundros retmiškiai ir vėl įsivyravo atviros tundros kraš' 
tovaizdis. Driasas II (XIIa palinozona) Lietuvoje da· 
tuojamas -12300-11900 BP (Lietuvos, 1999, p.102), 
o Šiaurės Europoje - 12 000-11800 BP (Mangerud, 
1974, p. 117-120). Tuo tarpu Rytų vidurio Lenkijoje 
ir Pripetės baseine Baltarusijoje šis trumpalaikis kli· 
mato pašaltėjimas palinologinėse analizėse ženkl iau 
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neišsiskiria - atsekamas tolygus ir laipsniškas medi
nės augmenijos gausėjimas (Ralska-Jasiewiczowa, La
talowa, 1996). 

Deja, keletą šimtmečių trukęs atšalimas vėl užlei
do vietą šiltesniam klimatui. Prasidėjo Aleriodo lai
kotarpis (XI palinozona). Oro temperatūra ryškiai 
pakilo ir buvo aukštesnė nei Biolingo periodu. Vidu
tinė vasaros liepos mėnesio oro temperatūra galėjo 
būti 13-1S°C. Sumažėja žolinių augalų. Išplinta ber
žų-pušų, o antrojoje Aleriodo pusėje ir pušų-beržų, 
šviesūs miškai. Be to, dar augo drebulės [PopuIus tre
mula], alksniai [Alnus sp.], kadagiai. Šio laikotarpio 
antrojoje pusėje jau galėjo augti ir pirmieji plačialapiai 
medžiai -liepa [Tilia sp.], ąžuolas [Quercus sp.], guo
ba [Ulmus sp.], lazdynas [Corylus avelana ]. Kraštovaiz
džiu ir klimatinėmis sąlygomis nežymiai viena nuo kitos 
skyrėsi šiaurės vakarinė ir pietrytinė Lietuvos teritori
jos dalys. Pastaroj oje buvo karštesnės vasaros ir šal
tesnės žiemos, kas, kartu su artumu Vidurio Rusijos 
teritorijoms, nulėmė didesni eglės kieki (Ka6afuIeHe, 
PaYKac, 1993, c. 170-172; Kabailienė, 1990, p. 81-84; 
Ralska-Jasiewiczowa, Latalowa, 1996). Šio periodo 
metu ledynas atsitraukė iki vidurio Švedijos ir Pietų 
Suomijos. Aleriodo periodas Lietuvoje datuojamas 
11 900-10 900 BP (Lietuvos, 1999, p. 99), o Šiaurės 
Europoje-11800-11 OOOBP (Mangerud, 1974,p. 117-
120). Vėliau klimatas vėl pašaltėja _Soc. 

Aleriodo laikotarpio nuosėdos puikiai išsiskiria 
daugelio Lietuvos ežerų dubenyse, pavyzdžiui, Žale
sos durpyne (Vilniaus r.), Kretuone, Vajuonyje (Šven
čionių r.), buvusiuose Dubos, Pelesos, Krokšlio, 
Rudnios ežervietėse (Varėnos r.) ir kt. (Blažauskas, 
1998; Stančikaitė, 2000, pav. 16). Šiuo laikotarpiu vy
kusius sparčius ir katastrofiškus gamtos procesus (ter
mokarstas, vandens telkinių ištekėjimas i žemesni 
baseiną ir kt.) tikriausiai atspindi ir mūsų dienas pasie
kę gausūs padavimai bei sakmės apie staiga atsiradu
sius ar iš "dangaus nusileidusi us" ežerus, prasmegusias 
bažnyčias, miestus bei Pravalo ,Dubaklonio ar Dubo var
dą turintys ežerai. Panašios nuomonės laikosi ir kai ku
rie geografai (Seibutis, 1992). 

Sprendžiant iš palinologinių analizių, atrodo, kad 
Pietrytinis Pabaltijys pasižymėjo geresnėmis gamtinė
mis sąlygomis Biolingo ir Aleriodo laikotarpiu (tru
puti šiltesnis klimatas, ankstyvesnė ir spartesnė 
medinės augmenijos raida) nei Pietų Skandinavija ir 
Šiaurės Vokietija (Kabailienė, 1996; Ralska-Jasiewic
zowa, Latalowa 1996; Behre, 1996; Berglund, 1996). 
Tikriausiai, tai sietina su minimų teritorijų artumu le
dyniniam skydui. 

Fauna. Klimatui šiltėjant ir tankėjant augalijos 
dangai bei atsirandant retmiškiams pamažu kinta ir 
gyvūnijos rūšinė sudėtis. Biolingo laikotarpio pradžioje 

išnyksta arktinėse dykynėse bei atviros tundros land
šaftuose prisitaikę gyventi stambieji gyvūnai, tokie kaip 
mamutai [Mammuthus primigenius], plaukuotieji ra
ganosiai [Coelodonta antiquitatis], muskusiniai jaučiai 
[Ovibus moschatus], baltieji lokiai [Ursus maritimus], 
saiga antilopės [Saiga tatarika] (Alberti, 1998), o jų 
vieton, šalia sparčiai gausėjančių šiaurės elnių [Rangi
fer tarandus], atklysta ir par kinę tundrą bei nedidelius 
retmiškius pamėgę gyvūnai: laukinis arklys [Equus te
rus], ernis [Gulo gulo] , vilkas [Canis lupus], baltasis 
kiškis [Lepus timidus], poliarinė lapė [Alopex lagopus]. 
Šio periodo viduryje-antrojoje pusėje pasirodo ir pir
mieji briedžiai [Alees alces]. 

Ypač ryški gyvūnijos rūšinė kaita atsekama Alerio
do laikotarpyje. Išplitę beržų retmiškiai leido isigalėti 
miško gyvūnijos atstovams: briedžiui, didžiaragiam/ 
plačiaragiam elniui [Megaloceros giganteus], bebrui 
[Castor fiber] , rudajam lokiui [Ursus arctor] , lūšiai [Lynx 
lyn.x]. Pastarieji kiek sumažino šiaurės elnio domina
vimą· 

Vėlyvajame ledynmetyje atsiradus žolinei augali
j-ai Pietų-pietryčių Pabaltijyje išplinta ir smulkieji žin
duoliai, tokie kaip papratasis kirstukas ir kirstukas 
nykštukas [Sorex araneus, S. minutus ], kurmėnas [Des
mana cf moscata], pievinis ir vandeninis pelenas 
[Microtus agrestis, M oeconomus], vandeninė žiurkė 
[Arvicola terrestris ], ivairios lemingų [Lemmus sp.], sta
rų [Spermophilus cf major], kiškėnų [Oxotona sp.] rū
šys. Pradedant Biolingo periodu šiame regione 
vasarodavo ar nuolatos gyvendavo ir gausybė vandens 
bei sausumos paukščių, tokių kaip gulbės [Cygnus sp.], 
žuvėdros [Larus sp.], tilvikai [Tringa sp.], narai [Gavia 
sp.], baltieji tetervinai-žvyrės [Lagopus lagopus, L. mu
tus], ivairios varninių [Corvus sp.], ilgauodegių žasų 
[Anser sp.], ančių [Anas sp.] rūšys ir kt. 

Per visą ši laiką šaltuose ir gėluose kontinentiniuo
se vandens telkiniuose (bei Baltijos ledyniniame eže
re) gyvavo lydeka [Esox lucius], ešerys [Perca jluviatilis], 
trispyglė ir devynspyglė dyglė [Gasterosteus aculeatus, 
Pungitius pungitius], Europinė seliava [Coregonus al
bula], jūrinis sykas [Coregonus lavaretus ], upinė ir ma
žoji negė [Lampetra fliuviatilis, L. planeri], stinta 
[Osmerus eperlanus], karšis [Abramis brama], pugžlys 
[Gymnocephalus cernua] , vėgėlė [Lota lota], kiršlys 
[Thymallus thymallus] , kuoja [Rutilus rutilus], lynas 
[Tinca tinca], šližys [Cobitis taenia], paprastasis kūja
galvis [Cottus gobio], sparis [Abramis ballerus], salatis 
[Aspius aspius], starkis [Stizostedion lucioperca] ir kt. 
žuvys. Tuo tarpu vėlyvojo ledynmečio Baltija nebuvo 
palanki faunai ir florai, nes šaltais ilgos žiemos mėne
siais ji buvo užšalusi, o trumpą vasarą užpildyta plau
kiojančių ledo lyčių. Tačiau jūros žinduoliams 
irklakojams - grenlandijoms [Pagophilus groenlandi-
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cus] ir žieduotiesiems ruoniams [Pusa hispida] - tai 
buvo priimtina. Be to, šaltoje jūroje būta ir smulkes
nių arktinių platumų žuvų: plekšnių, arktinių menkių 
[Gadus saida], lašišų, šlakių [Salma sp.] ir t. t. Šiltes
niais periodais bū tą ir naujų gyvūnijos atstovų: pilkų
jų ruonių [Halichaerus grypus] (L6ugas, 1997, p. 41-65). 

IŠVADOS 

Šiuo metu turimi duomenys, nors ir padriki, vis 
dėlto leidžia pakankamai pagristai išskirti Hamburgo 
kultūros radinius ir Lietuvos teritorijoje. Deja, jų da
tavimas ir interpretavimas tebelieka gana problema
tiškas, nes tai nepilni kompleksai ar net pavieniai dir
biniai, neaiškios jų pirminės slūgsojimo (stratigrafinės ) 
sąlygos, neturim nei radiometrinių, nei palinologinių 
analizių. Tačiau kai ką vis dėlto galima pasakyti. Įdo
mus tas faktas, kad daugumas radinių ivairiomis 
patinos ir paviršiaus savybėmis išsiskyrė iš kitų vėly
vesnių radinių, kurių ankstyviausieji priklausytų Bro
mės kultūrai ir būtų datuojami Aleriodo viduriu
antrąja puse. Tai akivaizdžiai irodo, kad mūsų apta
riami dirbiniai yra žymiai ankstyvesni už pastaruosius. 
Manau, kad pasiremiant analogijomis iš Šiaurės Vo
kietijos, Olandijos, Danijos ir Lenkijos, antgalius su 
peteliais, o kartu ir tokius kompleksus, galima datuoti 
Biolingo viduriu-antrąja puse ( -12 500-12 100 BP), 
o sunkiau identifikuojamus Havelte tipo kompleksus
Biolingo pabaiga-Aleriodo pirmąja puse (-12 200-
11 500 BP). Į Lietuvos teritoriją Hamburgo kultūros 
medžiokliai tikriausiai bus užklydę klajodami jau re
gresuojančio marginalinio senslėnio Švenčionėliai
Vilni us-Mer kinė-Varšuva -Ber lyn as-Ham b urgas 
pakrantėmis. Antrasis galimas kelias, bet daug sun
kesnis, driekėsi Baltijos ledyninio ežero pietine 
pakrante, kuri šiuo metu yra keleto-keliolikos metrų 
gylyje. Šie kol kas negausūs kompleksai leidžia tikėtis, 
kad ateityje bus surasta ir žymiai gausesnių radiniais 
Hamburgo kultūros gyvenviečių. 
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FINDS OF THE HAMBURGIAN CULTURE IN LITHUANIA 

Egidijus Šatavičius 

Summary 

Introduction. Population or recolonization of North 
European lowlands after regression of the last Weichsel
Nemunas glacier is for the most part associated with 
Hamburgian culture communities of hunters-gatherers, 
which widespread in this region at the end of the Late Gla
cial. This article is purposed for discussion of the eastern
most Hamburgian complexes in the territory of Lithuania. 

G. Schwantes was the first to single out the Ham
burgian culture technocomplex after investigations of 
1933-1934 in the locality of Meiendorf (Germany, en
virons of Hamburg). Subsequent research es of A. Rust 
in the adjacent complexes of SteIImoor, Borneck and 
Poggenwisch enabled to define the main traits, develop
mental stages and chronology of this culture. 

The main artefacts marking the Hamburgian techno
complex are points of 2 types (shouldered and tanged 
Havelte-type), groovers (Zinken) and end-scrapers of 
specific types (Iong-oblong with slightly retouched si des, 
as weil as of Wehlen type - made on flakes and contain
ing a kind of holder). Among finds numerous are burins 
(oblique truncated and dihedral), borers/awls, truncated 
blades of various size, notched and combined tools, va
rious retouched blades and flakes. In many complexes 
stray points of Gravette-Federmesser type occur. As 
waste materiai from blank division by microburin tech
nique, microburins are found varying in number by 
complex. Attributable to the Hamburgian culture are 
also uniserially barbed harpoons with flattened base 
made from reindeer bone-antler, as well as osteological 
finds with traces of the so-called "groove and splinter" 
processing technique. 

Presently most investigators describe the Hambur
gian culture as a high-specialized north Madlen Techno
complex. These technocomplexes have much in com
mon, differing mainly in lack of backed bladelets in 
Hamburgian complexes. Other minor differences origi
nate from variety and quantity of artefacts analyzed in 
both cultural groups. 

Typical settlements of the Hamburgian culture are 
identified in big areas of North Europe - from North
east France to West Poland. In last decades remarkable 
increase in number of Hamburgian complexes was ob
served, along with gradual expansion of the territory 
northwards (Denmark, South Sweden, North Poland) 
and eastwards (East Poland). Worth mentioning are also 
earlier found single processed reindeer antlers from the 
former territory of East Prussia, apart of which is dated 
to the B0l1ing-Aller0d period and attributed to the 
Hamburgian culture. 

Finds of Lithuania. Finds characteristic of the Ham
burgian culture occur in the materiaI of 5 settlements 
and collections from South Lithuania (Fig. 1). This ar
chaeological culture is singled out for the first time in 
Lithuania. 

Most finds attributable to the Hamburgian culture 
enter the collection of Kašėtos (Varėna district, Kaniava 
seniūnija), gathered by W. Szukiewicz in environs of this 
vili age on the border of 19th and 20th centuries. Finds 
collected in 5 separate places are intermixed what pre
vents from identification of their original place. 13 arte
facts by thick patina and typological criteria distinguish 
strikingly from others in the collection. Among them 
are 2 shouldered points and 1 tanged Havelte-type point, 
5 groovers (Zinken), 3 scrapers, 1 borer/awl and 1 broad 
double truncated blade (Fig. 2). 

A complex with finds close to the Hamburgian tra
dition was identified in another collection as weil -
Margiai "Island" (Varėna district, Kaniava seniūnija). 
W Szukiewicz on border of 19th and 20th centuries ac
cumulated this collection. From other finds of the col
lection, of interest are those with thick (bluish) patina 
and typological criteria. At revision of the collection, 
10 artefacts were noted, such as 3 tanged Havelte-type 
points, 2 end scrapers, 2 groovers (Zinken), 1 burin and 
2 blades (Fig. 5). 

Old age of this complex was confirmed through ar
chaeological researches performed in this place by the 
author in 1995-1996 and 1999. After investigation of 
area of 60 sq.m on the central southern part of the hill 
and of some test pits, it was explicitly established that all 
found artefacts of the Late Bromme, Ahrensburgian, 
Swiderian and subsequent cultures do not have such thick 
white patina. Seemingly, finds of the Hamburgian tradi
tion initially concentrated on a small-diameter field. In 
the course of later population stages, the site experienced 
heavy deterioration and finds scattered over larger area. 

Other Hamburgian complexes are much poorer in 
number of finds. One complex contains 3 points from 
the site Maksimonys 1 (Varėna district, Merkinė ward). 
Namely in this site su ch investigators as W Szukiewicz, 
K. lablonskis collected surface finds, afterwards in so
viet times explorers and single persons used to come to 
expeditions. From this object, the Lithuanian National 
Museum keeps a flint find collection of circa 10 thou
sand pieces. 

Among other finds of the collection 3 points stand 
out as having thick white (bluish) patina and wind-po
lished surface. These points differ from other tanged 
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points by typological aspects, which are closer to analo
gous artefacts of the Hamburgian tradition than to other 
FinaI Palaeolithic technocomplexes. From 3 points 
found there, 1 is unbroken (or al most unbroken) and 2 
others fragmented (Fig. 4). 

Apparently, one point found during investigation of 
site Varėnė 2 (Varėna district, Varėna ward) can be at
tributed to the Hamburgian culture. The investigator of 
the site (T. Ostrauskas) attributed it to the Ahrensbur
gian culture. In the author's opinion, this artefact is more 
characteristic of the Hamburgian tradition. A greater 
part of the tang is broken off, so it is hard to say whether 
it is Havelte-type tanged or shouldered (Fig. 3:4). Be
sides, in this site another fragment of tip of a similar 
point was found together with severaI retouched flakes 
resembling groover-type artefacts. These artefacts may 
also be attributed to the Hamburgian tradition. How
ever, investigation of the site just started and no results 
have been so far published at large. 

SeveraI artefacts characteristic of the Hamburgian 
culture were found in the Ežerynai flint mining-proces
sing site 8 (Alytus district, Raitininkai ward). R. Ri
mantienė investigated this site in 1964. It was localized 
in the central part of the monument's eastern border on 
the fiat slope descending westwards, with the area of 
33x18 m. Altogether circa 23 000 flint finds came from 
here. Considering types of points, the investigator R. Ri
mantienė regarded this complex as chronologically "pure" 
and attributed it to the so-called Hybridic cultures group 
(Baltic Magdalenian with Swiderian influence). 

To the author's mind, this site is not "pure", either 
chronologically or culturally, and its finds should be at
tributed to 2-3 cultures of the FinaI Paleolithic. Such an 
assumption can be made basing on great diversity of point 
types and al most uniform degree of patinization of indi
vidual complexes. The site is thrice larger than other sites 
and outnumbers them in finds by 9-12 times. All that 
confirms the opinion mentioned above. By the way, other 
investigators (L. Zalizniak) also declared for culturaI in
homogeneity of the site. 

Artefacts attributable to the Hamburgian culture 
may be easily discerned by form, technique of proces
sing and degree of patinization. There are 3 points coated 
by not thick whitish-bluish patina: one of points is un
broken, 2 others fragmented. Analysis of other goods is 
aggravated by formerly used imperfect methods of exca
vation. A fragment of upper part of another point attrib
utable to the Hamburgian tradition is detected in the 
collection of K. lablonskis (Fig. 3:1-3). 

Remarkable typological-morphological similarities 
with the Hamburgian complexes may be partially traced 
in implements ofPamerkinė, Nendriniai, Lankiškės and 
Lieporiai sites. The fate of these complexes depends on 
future investigations. 

Chronology and stages of the Hamburgian culture. 
Usually the Hamburgian complexes in North Europe 
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are dated to the period of B0l1ing-Older Dryas, and in 
single cases to the first half of the Aller0d period as weil. 
All materiaI of the Hamburgian culture is divided tradi· 
tionally into 2 chronological-cultural groups. The Clas· 
sical (early) Group consists of complexes where shoulde· 
red points are found. Classical complexes in North Ger· 
many (Poggenwisch-Meiendorf-Stellmoor) and West Po· 
land (Olbrachcice 8) are dated by Cl4 method to 12700· 
12200 BP. In addition to shouldered points, typical to 
these complexes, there are found long-oblong end scrap· 
ers with slightly retouched sides, massive groovers (Zin· 
ken), numerous combined and double-ended tools. Most 
artefacts are made on blades (notwithstanding a fair per· 
centage of artefacts made on flakes in some complexes), 
detached from double-platformed cores by direct per· 
cussion with medium hard-soft fabricators (Fig. 6). 

The other Havelte Group (Iate) comprises complexes 
with tanged points of Havelte type. These complexes, 
widespread further north from the Classical Group, are 
mostly found in Netherlands, South Scandinavia. More· 
over, in complexes of Havelte Groups, scrapers ofWehlen· 
type are found (Fig. 7). Such artefacts are in particular 
specific to the early stage of the Federmesser culture dated 
to Older Dryas-the first half of Aller0d. Certain similari· 
ties may be also traced between points of Havelte type 
and Bromme type. In comparison with the previousstage, 
the flint reduction technique "softened" visibly: wider 
used soft percussion, blanks became more regular, more 
artefacts made on blades. Attempts are being made to 
date this group typologically to the end of B0lling-Older 
Dryas. However, the results of radiometric methods from 
the site leIs 1 (dated to 12400±1600 BP as calendardate 
by TL method) and the site Oldeholtwolde (Holland) 
(dated to 11540±270 BP by Cl4 method) show a some· 
what later periodo In the latter site, points of both types 
occur together. Relying upon these dates, the Havelte 
Group may be transferred even to the middle of Aller0d 
period and becomes a contemporary of Federmesser and 
Bromme complexes or even older than the earliest comp
lexes of Bromme. Su ch Iate dating of the Havelte Group 
is in particular typical to sites of Holland and Belgium. 
Havelte Group assemblages in Denmark and Scania 
(South Sweden) should be dated likewise. 

Speaking about the Hamburgian complexes found 
in Lithuania, 2 cultural-chronological groups can be 
singled out in our country as weil, same as in North 
Europe (Germany, Denmark). The oldest one would be 
represented by complexes with shouldered points. Se· 
veraI such undoubted artefacts are found in Kašėtas 
(Fig. 2: 1-2), absolutely analogous to artefacts from the 
site Olbrachcice 8 (West Poland) (Fig. 6:9-10).4 points. 
found in the Ežerynai flint mining-processing site 8, pro
bably also represent the same stage (Fig. 3:1-3). Certain 
fragmented artefacts from the site Maksimonys 1 (Fig.4:h 
and the settlement Varėnė 2 (Fig. 3:4) are attributablelo 
this stage likewise, regardless of some features typicallo 
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a later phase (more regular and symmetric artefacts, tang 
marked on both sides). 

More uncertainties arise with the Havelte Group . 
PresentIy they are singled out only in western and north
ern parts of the Hamburgian culture territory. Eastward 
from the Oder River basin no such complexes were iden
tified heretofore. The reason for this is serious - tanged 
points of Havelte type are very similar to those of other 
cultures (Swiderian and Ahrensburgian) by their 
morphology and technology of making. Formation of 
tip and tang resembles that of the Ahrensburgian cul
ture, while proportions and fIat retouch on reverse of 
tang tip relate them with the Swiderians. Therefore, it is 
of extreme difficulty to identify a Havelte Group com
plex. The author thinks that the Iate phase in the 
Lithuanian materiai may be represented by complexes 
containing Havelte-type tanged points, found in the Kašėtos 
collection (Fig. 2:3), Maksimonys 1 (Fig. 4:2-3) and 
Margiai "Island" (Fig. 5:1-3) sites. First three points are 
typical artefacts, not differing from their analogues in 
North Europe, what cannot be said about the complex 
of Margiai "Island". Though the latter points are tanged 
and of Havelte type, nevertheless, they clearly have signs 
characteristic of the Bromme culture. Among them are 
the efforts to mark the tang symmetrically on both sides 
(byadditional retouch of tang), preserving of anatural 
tip of the point, retouch pressured mostly from reversal 
side etc. Furthermore, points are very close in shape to 
parallel artefacts of the Bromme culture. The similar 
conc1usions may be drawn from analysis of 2 groover
type artefacts found here. They are obviously smaIIer, 
more resembling borers/awls. Relying hereupon, the 
author is of opinion that the complex Margiai "Island" 
presumably reflects transition from Hamburgian to 
Bromme culture or "genetic" ties between both cultures, 
more or less common. The analogous traits may be traced 
as weil to the materiai from the site L(iwenholm (early 
Bromme culture) presented by Danish investigators. 

The data available, regardless of their incoherence, 
offer a rather weil founded possibility to single out finds 

of the Hamburgian culture in the territory of Lithuania 
as weIl. Hunters-gatherers of the Hamburgian culture 
happened to wander into the territory of Lithuania 
through slopes of an already regressing ice-marginal an
cient valIey of Švenčionėliai-Vilnius-Merkinė-Warsaw
Berlin-Hamburg. Another feasible, but much harder 
route ran through the southern bank of the Baltic Gla
cial Lake, now submerged under water at a depth from a 
couple to adozen meters. These heretofore not nume
rous complexes let us hope that in future other settle
ments of the Hamburgian culture with more abundant 
artefacts will be identified. 

LIST OF ILLUSTRATIONS 

Fig. 1. Hamburgian sites in Lithuania: 1 - Kašėtos, 

2 - Margiai "Island", 3 - Ežerynai (area 8), 4 - Maksi
monys 1, 5 - Varėnė 2. 

Fig. 2. Hamburgian implements from the Kašėtos 
collection: 1-2 - shouldered points, 3 - tanged Havelte 
point, 4-5 - groovers (Zinken). 

Fig. 3. Hamburgian implements from area 8 of the 
:Ęžerynai flint mining-processing site (1-3 - shouldered 
points) and the site Varėnė 2 (4 - fragment of point). 

Fig. 4. Hamburgian impIements from the site Maksi
monys 1: 1 - shouldered point, 2-3 - tanged Havelte 
points. 

Fig. 5. Hamburgian implements from the site Mar
giai "Island": 1-3 - tanged Havelte points, 4 - end 
scraper. 

Fig. 6. "Classical" Hamburgian assemblage from 
Olbrachcice 8 (West Poland): 1 - burin, 2-4 - scrapers, 
5-8 groovers (Zinken), 9-14 - shouldered points, 15 -
segment, 16 - truncated blade. After Burdukiewicz, 
1987. 

Fig. 7. Late Hamburgian assemblage of Havelte 
Group from Jels 2 (South Denmark): 1-2 - tanged Ha
velte points, 3 - Federmesser point, 4 - truncated blade, 
5-10 - scrapers, 11 - burin, 12 - perforator, 13-18 -
groovers (Zinken). After Holm, Rieck, 1983. 

HAXO,II;KM fAMEyprCKOll KYJIbTYPbI B JIMTBE 

3rH,lJ,HIOC IIIaTaBH'IIOC 

Pe310Me 

BBeAeHHe. 3aCeJIeHHe HJIH peKOJIOHH3aJJ;YUI ceBepo
eBponeMcKHX HH3MeHHOCTeM nOCJIe oTC1)'IUIemur BaJIAaMC
Koro-HeMaHcKoro JIeAHHKa B nOCJIeAHee BpeMH ųarųe 
Bcero CBH3bIBaeTCH c 06rųMHaMM OXoTHHKoB-C06HpaTe
JIeil, npHHa.lI,JIe)!(arųMX K raM6yprcKoM KYJIbType, B KOHųe 
n03AHero JIe,UHHKOBoro nepHo,Ua lJmpOKO pacnpocTĮ)a
HlIBIlIMXCH B 3TOM pernOHe. HaCTOHlŲaH CTaThH nOCBHrųe-

Ha aHaJIH3Y HaM60JIee BOCTOQHOrO KOMTIJIeKCa raM6yprc
KOM KYJIbTypbI Ha TeppHTOpMH JIMTBbI. 

TeXHOKOMnJIeKC raM6yprcKoM KYJIbTypbI nepBbIM 
BbI,ll;eJIHJI r . lliBaHrec nOCJIe HCCJIe,UoBalIl1il: B 1933-1934 IT. 

MeCTHOCTH MeMeH,U0P<P (fepMaHHH, OKpeCTHOCTH raM-
6ypra). DOJIee n03,UHMe HCCJIe,UOBaHHH A. PycTa, npOBe
,UeHHbIe B 6JIM3JIe)!(arųHx KOMnJIeKCaX lllTeJIJIMoop, 
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EopHeK H IlOrreHBHllI, n03BOnHnH onpeilenHTb ųepTbI, 

3TanbI H XpOHOnOrHIO ilaHHOH KynbTYpbI. 

OCHOBHble HaXOilKH, no KOTOPbIM BblileJUleTCH Tex

HOKOMnJleKC raM6yprcKoH KynbTypbI, 3TO HaKOHeų

HI1KI1 ilBYX THnOB (<<C nneųeM» 11 '1epellIKOBble Tl1na 

faBenbTe), pe3'111KI1 (Zinken) 11 KOHueBble cKpe6KI1 

(.unI1HHble-npoilonroBaTble co cnerKa peTYIIIl1pOBaHHbI

MI1 60KaMI1 11 Tl1na BeneH: Ha OTIuenax CO cBoe06pa3-

HbIM '1epellIKOM). Cpeill1 HaxOilOK TaIOKe MHoro pe3UOB 

(KOCOpeTYIIIHbIX 11 ilByrpaHHbIX CpeilI1HHbIX), KOM611HW 

pOBaHHbIX 0PYill1H:, CBepn/llIHn, nnaCTI1H CO CKOllIeH

HbIM peTYIIIbIO KOHUOM, BbleWIaTbIX 113ilenl1H 11 npo'll1X 

peTYllIl1pOBaHHbIX nnaCTI1H 11 OTIuenOB. Bo MHOrl1X 

KOMnneKcax 06Hap}')KeHbI 11 eill1HHŲHble OCTpIDI Tl1na 

rpaBeTT-cpeilepMeccep. KaK OTXOilbI MI1KpOpe3UOBOH 

TeXHI1KH 06Hap}')KeHbI MI1KpOpe3UbI, KOnl1ųeCTBO KOTO

pbIX B KOMnneKcax BeCbMa HepaBHOMepHO. K raM6yprc

KOH KynbTYpe cne.uyeT OTHeCTI1 11 OilHOCTopoHHl1e rap

nYHbI C peilKopaCnOnO)!(eHHbIMI1 KpynHbIMI1 3y6UaMI1 

11 3aocTpeHHbIM nonaToo6pa3HbIM oCHoBaHHeM, 113ro

TOBneHHble 113 KOCTeH H porOB ceBepHoro oneHH, TaK

)!(e OCTeonorHųeCKHe HaXOilKH CO cneilaMI1 TeXHI1KH 06-

pa60TKH, TaK Ha3bIBaeMOH groove and splinter. 
B HaCTOHIuee BpeMJf, no MHeHI1IO 60nbllII1HCTBa 

I1ccneiloBaTeneH, raM6yprcKaH KynbTYpa onpeilenHeTCH 

KaK ceBepHbIH, Y3KocneUl1anl1311pOBaHHbIH Ma.uneHOBC

KHH TeXHOKOMnneKC. Me)!()ly 3TI1MI1 KOMnneKCaMI1 cy

IUecTByeT 60nbllIoe CXOilCTBO, HX OCHOBHoe pa3nl1Ųl1e 

COCTOHT B TOM, ŲTO B KOMnneKcax raM6yprCKOH: KYnb

TYpbI OTCYTCTByroT nnaCTI1HbI C npl1TYllfleHHbIM KpaeM. 

OCTanbHble, 60nee MenKHe pa3nJ1ŲI1H, COCTOHT B pa3HO-

06pa31111 Tl1nOB 11 KOJH1:ųeCTBe 113ilenl1H, aHanl1311pyeMblx 

B 06el1x rpynnax KYnbTYp. 

Tl1nl1ŲHble nOCeneHI1H raM6yprcKoH KynbTypbI 

BCTpeųaIOTCH Ha 0611II1PHbIX npOCTpaHCTBax CeBepHOH 

EBponbI: OT ceBepO-BOCTOŲHOH <DpaHUI1I1 ilO 3an3ilHOH: 

IlonbllIl1. B nocneilHl1e ileCHTHneTIDI OTMeųaeTCH 3a

MeTHbIH POCT ŲHCJIa KOMnneKCOB raM6yprcKoH KYnb

TYPbI 11 nOCTeneHHoe paCllIl1peHl1e ee Teppl1TOpl1H B ce

BepHOM (L(aHIDI, lO)!(HaH IIIBeUIDI, CeBepHaH IlonbllIa) 

11 BOCTO'lHOM (BOCTOŲHaH IlonbllIa) HanpaBneHI1HX. 

Cne.uyeT ynOMJfHYTb 11 paHee 06Hap}')KeHHble eill1HI1Ų

Hble HaxOilKH 113 06pa60TaHHbIX POroB ceBepHoro oneHH 

Ha Teppl1TOpl1H 6bIBllIeH BOCTOŲHOH IlpycCI1I1, ųaCTb 

KOTOPbIX TaIOKe ilaTl1pyeTcH nepHOilOM EeJIJII1Hra

Annepeila 11 OTHeceHa K raM6yprCKOH KYnbTYPe. 

JIHToBcKHe HaXO.ll,KH. HaXOilKI1, xapaKTepHble 

ilnH raM6yprcKoH KynbTypbI, 06Hapy)!(eHbI B MaTe

pl1anax nHTI1 nOCeneHI1H 11 KOnJIeKIII1H IO)!(HOH JII1TBbI 

(Pl1c. 1). 3Ta apxeoJIOrl1ųeCKaH KYJIbTypa B JII1TBe 

BblileJIHeTCH BnepBble. 

HaH60JIbllIee KOJII1'IeCTBO HaxoiloK, OTHeceHHblX 

K raM6yprcKoH KynbTYpe, 06Hap}')KeHO B KOnneKUl111 

KallIeToc (BapeHcKHH paH., cTapocTBo KaHHBa), KOTO

pyro B oKpecTHocTHX ilepeBHI1 c06pan B. IIIYKeBI1Ų B 

KOHue XIX-Haųane XX BB. HaxoilKH c06paHbI B nHTI1 

pa3JII1'1HbIX nyHKTax 11 nepeMellIaHbI Me)!()ly C060H, no-

3TOMY HeB03MO)!(HO YCTaHoBI1Tb nepBoHaųanbHoe Mec

TO 06Hap}')KeHIDI. B KOJIneKIIl111 HaXOilHTCH 13 113ilenl1H, 

pe3KO OTnl1ųaIOIUI1XCH OT ilPyrl1X H3.ll,en11H KaK no TOn-
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IUI1He naTI1HbI, TaK 11 no Tl1nOnOrl1'1eCKHM Kpl1TepWlIM. 

3TO 2 HaKOHe'lHHKa «C nne'leM» 11 1 ųepellIKOBbIH: nma 

faBenbTe, 5 pe3ŲHKOB (Zinken), 3 cKpe6Ka, 1 CBepJIo/ 

1lII1nO 11 1 1lII1pOKaH nnaCTI1Ha CO CKOllIeHHbIMW pe

TYIIIbIO 060l1MI1 KOHuaMI1 (Pl1c. 2). 
KOMnneKc HaXOilOK, 6nl13KHX raM6yprcKOH: KYJIb

TYPe, l1ileHTHcpHUl1poBaH 11 B KOJIJIeKIIl111 MaprIO «CruJa» 
(BapeHcKHH paH., CTapOCTBO KaHHBa), TaIOKe co6paw 

HOH B. IIIYKeBJ1ŲeM B KOHue XIX-Haųane XX BB. Hac 

I1HTepecyroIUl1e HaXOilKH OT ilPyrl1X HaXO.ll,OK, COCTaBJIW 

IOIUHX 3TY KOJIneKUI1IO, OTnl1ųaIOTCH TOnCTOH: 6eJIOM 

(rony60BaToH) naTI1HOH 11 Tl1nOnOrHųeCKHMI1 Kpl1TepW 

HMI1. Ilpl1 npOCMOTpe KOJIneKIIHI1 B HeH 06Hap)')KeHO 

10 cneilyroIUl1x HaXOilOK: 3 ųepellIKOBbIX HaKOHe'lHHKa 

Tl1na faBenbTe, 2 KOHueBbIX cKpe6Ka, 2 pe3Ųl1Ka (Zin
ken), 1 pe3eu 11 2 nnaCTI1HbI (Pl1c. 5). 

PaHHee npOI1CXO)!()leHl1e 3Toro KOMnneKca nOI1-

TBep)!()laIOT pe3ynbTaTbI apxeonOrJ1ŲeCKHX I1ccneiloBaHHM, 

npOBe.ll,eHHbIX aBTopOM B 1995-199611 1999 rr. HccJIel1o

BaHl1e nnOIU3il11 B 60 M2 Ha IO)!(HOH CTopOHe ueHTpaJIb

HOH '1aCTI1 xonMa 11 HeCKonbKHX llIYPCPOB HCHO nOKa-

3ano, '1TO Ha Bcex HaXOilKax 6poMMeCKOH:, apeHc6yprc

KOH, cBl1ilepcKoH 11 60nee n03ilHI1X KynbTYP TaKaR 

TOJICTaH 6enaH naTI1Ha OTCYTCTByeT. Ka)!(eTCH, HaXOI1J(J! 

raM6yprCKOH: KynbTypbI CHaųana 6billl1 CKOHueHTpW 

pOBaHbI TonbKO Ha He6oJIbllIOH rrnOIUailKe, KOTopaR 

6billa CHnbHO nOBpe)!()leHa BO BpeMH 60nee n03,[lHHX 

3TanOB 3aCeJIeHIDI, a HaXOilKH pa36pocaHbI Ha 60Jlhllleil 

nnOIU3ilI1. 

KOnl1'1eCTBO HaXOilOK B ilPyrHX KOMnneKcax raw 
6yprcKoH KYnbTYpbI HaMHoro MeHbllIe. Oill1H 113 TaKHX 

KOMnneKCOB - 3TO 3 HaKOHeŲHI1Ka 113 nOCeneHI1lI MaK

CI1MOHI1C 1 (BapeHCKHH paH., CTapOCTBO MHpKWHe). 

IlOBepXHOCTHble HaXOilKH B 3TOM nOCeneHl111 C06WPaJIlf 

B. IIIYKeBI1Ų, K. 5I6noHcKHC, pa3nl1ŲHble pa3Be,[lhIBa

TenbHble 3KCneilHUI1I1, opraHH30BaHHble B coseTCKoe 

BpeMH, OTilenbHble nl1ua. B HaCTOHIUee BpeMll B JJw 
TOBCKOM HaUl10HanbHOM MY3ee XpaHI1TCH KOJlJleKl\HR 

KpeMHeBbIX HaXOilOK, 06Hap}')KeHHbIX Ha 3TOM 06'beK

Te, COCTaBJIHIOIUaH OKOJIO 10 TbIC. eill1HI1rr. 

I1x ilPyrl1x HaXOilOK KOJIJIeKIIl111 HpKO OTJIl1'Ia!OTCR 

3 HaKOHeŲHI1Ka C TonCTOH 6enoH (rony6oBaTOM:) naTHHoB 

11 BeTpOM OTnOnl1pOBaHHoH nOBepXHOCTbIO. OT ,[lpymx 

ųepellIKOBbIX HaKOHeŲHI1KOB OHI1 OTnl1'1aJOTClI H no 

Tl1nOnOrHųeCKHM npl13HaKaM, 60nee 6nl13KWM aHaJIO

rHŲHbIM 113ilenl1HM raM6yprCKOH: KYnbTYpbl, 'IeM I1PY' 

rl1M TeXHOKOMnneKcaM cpl1HanbHOro naneOJIWTa. 113 J 
3ileCb HaHileHHbIX HaKOHeŲHI1KOB Oill1H COXpaHHJICH 

nonHOCTbIO (HnH nO'lTI1 nOJIHOCTbIO), OCTaJIbHhIX,[lBa

B cpparMeHTaX (Pl1c. 4). 

B03MO)!(H0, ŲTO K raM6yprcKoH KYnbTYpe cJIe,nyer 

OTHeCTI1 HaKOHeŲHI1K, Hai1:)leHHbIH npl1 I1CCJIe,[lOBaHIIII 

nOCeneHI1H BapeHe 2 (BapeHcKHH paH. 11 cTapocTBo), 

I1ccneiloBaTenb 3TOro nOCeJIeHI1H (T. OCTpaycKac) ero 

OTHec K apeHc6yprcKoH KYJIbTYpe. Ha HaIII B3rJIlI,[l, 3Ta 

HaXOilKa 60nee xapaKTepHa )lJIH raM6yprCKOM: KYJIhTYPh/, 

E6nbllIaH ųaCTb ųepellIKa HaKOHeŲHI1Ka 06noMaHa, no-

3TOMY B HaCTOHIUee BpeMJf Henb3H onpeilenl1Th KaKoro 

pOila 6bill HaKOHeŲHI1K: ųepellIKOBbIH Tl1na raBeJIbTe 

I1JII1 «C nne'leM» (pHC. 3:4). KpOMe Toro, B 3TOM noce' 
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.1eHHH 06HapY)I(eH <pparMeHT BepXHeM qaCTI1 eme 

O~HOro I10XO)l(ero HaKOHeqHI1Ka 11 HeCKOJJbKO peTyum

poBaHHbIX IIJIaCTI1H, HanOMI1HalOml1X 113,lleJII1H Tl1na 

pe3ąHKOB (Zinken). OHI1 TaK:>Ke MOryT 6bITb npl1ql1c

.1eHhl K TeXHOKOMnJIeKcy raM6yprcKoM KyJIbTYpbI. O,ll

HaKO I1CCJIe,llOBaHl1e 3Toro nOCeJIeHI1H TOJIbKO Haqa

.lOCh, a ero pe3YJIbTaTbI umpOKO He orry6JII1KOBaHbI. 

HeCKOJIbKO 113,llemIM, xapaKTepHbIX ,llJlH raM6yprc

KOM KYJIbTypbI, HaM,lleHO Ha 8 nJIOma.nKe MaCTepCKI1X 

06pa6oTKI1 KpeMHH B 3:>KHp11HaM (A.rrI1TYCCKI1M paM., 

craPOCTBO PaMTI1HI1HKaM). 3TY IIJIOma.nKy B 1964 r. I1C

CJle)(OBana P. PI1MaHTeHe. OHa 6bIJIa JJOKaJII1311pOBaHa 

Ha BOCTOŲHOM Kpae IIeHTpaJIbHOM qaCTI1 naMHTHI1Ka, 

Ha lUlOCKOM, B CTOPOHY 3ana.na cnYCKaIOmeMCH CKJIOHe 

Il 3aHI1Mana IIJIOma.nb 33x18 M. Ha HeM 06Hapy:>KeHO 

Bcero 23 000 KpeMHeBblx HaXO,llOK. HCXO,llH I1X Tl1nOB 

HaKOHeŲHI1KOB, I1CCJIe,llOBaTeJIb 3TOT KOMnJIeKC COŲJJa 

KpOHOJIOrJ1ŲecKI1 «ŲI1CTbIM» 11 OTHeCJIa ero K TaK Ha3bI

BaeMO m6pl1,llHOM rpynne KyJIbTYP (npI16aJITI1MCKI1M 

\fi\lŲleH CO CBI1,llepCKI1M BJII1HHl1eM). 

Ha HaJJI B3rJJH,ll, 3Ta nJIOma.nKa He HBJIHeTCH «qI1C

TOM» KaK B XpOHOJIOrl1qeCKOM, TaK 11 B KyJIbTYpHOM 

OTHOIlleHI1I1, a HaXO,llKl1 npl1Ha.nne)l(aT K 2-3 KyJIbTYpaM 

~IIHanbHoro naJIeOJJJ1Ta. Ha 3TO YKa3bIBaeT 60JIbJJIOe 

pa3Hoo6pa311e Tl1nOB HaKOHeqHI1KOB 11 nOqTI1 O,llI1HaKO

Ball CTerreHb naTI1HI13aIII111 OT,lleJIbHbIX KOMIIJIeKCOB. 06 

3TOM TaK:>Ke CBI1,lleTeJIbCTByeT BeJII1ŲI1Ha IIJIOma,llKl1, B 

rpH pa3a rrpeBbuuaIOmaH BeJII1ŲI1HY ,llpyrl1X IIJIOma.nOK, 

H llBHO CmlJJIKOM 60JIbIJJOe KOJIl1qeCTBO 06Hapy:>KeH

HhlX Haxo,nOK, B 9-12 pa3 npeBbIIJJalOmee ql1CJIO Haxo

~OK Ha ,npyrl1X nJJOma.nKax. KCTaTI1, KyJIbTYPHYJO HeO,ll

HOPO,nHOCTb 3TOM nJIOma,llKI1 OTMeqaIOT 11 ,llpyrl1e 

HCCJIe,nOBaTeJII1 (JI. 3aJJI13HHK). 

J13,neJII1H, OTHOCI1Mble K raM6yprcKoM KyJIbTYpe, 

lIBHO OTJIJ1ŲaIOTCH OT ,llpyrl1X 113,lleJJI1M no <popMe, TeXHI1Ke 

o6pa6oTKI1 11 CTeneHI1 naTI1HI13aIII1I1. 3TO 3 HaKOHeų

HHKa, rrOKpbITble TOHKOM 6eJJo-rony60M naTI1HOM, O,llI1H 

113 HI1X COXpaHI1JlCH B IIeJIOCTI1, a 2 - B <pparMeHTaX. H3-

3a HeCOBepJJIeHHOM TeXHI1K11 pacKonOK aHaJII13 OCTaJIb

HOro I1HBeHTapH npe,llCTaBJIHeT TPY,llHOCTb. <DparMeHT 

BepXHeH qaCTI1 eme O,llHOrO HaKOHeQHI1Ka, Hatf.neHHoro 

Ha 3TOH nJIOma.nKe 11 OTHOCI1MOrO K raM6yprcKoM KyJIb-

1)'pe, 06HapY:>KeH B KOJIJIeKLJ;l1l1 K. JI6JIOHCKI1ca (pl1c. 3: 1-3). 

.HBHbIe Tl1nOJIOrl1QeCKl1e 11 Mop<pOJIOrI1QeCKl1e 

CXOj\CTBa C KOMIIJIeKCaMI1 n03,llHeM raM6yprcKoH KyJIb

TypbI OTQaCTI1 BbIHBJIeHbI B I1HBeHTape nOCeJIeHI1M 

llaMHpKl1He, HHH,llPI1HHM, JIaHKI1IJJKeC 11 JIenopHM. O.n;

HaKO ,naJIbHeMIJJaH cY,llb6a 3TI1X KOMIIJIeKCOB 3aBI1CI1T 

OT 6y.nyml1x I1CCJIe,llOBaHI1M. 

XpOHOJIOrHH H 3Tanhl raM6yprcKo~ KYJIbTYPhl. 

06bTŲHO KOMIIJIeKCbI raM6yprcKoM KyJIbYypbI B CeBepHoH 

EBporre ,llaTl1pYIOTCH nepl10,llaMI1 EeJIJII1Hr-Cpe,nHI1M 

Įl,pl1ac, a B OT,lleJJbHbIX CJJyųaHX - 11 nepBoM nOJIOBI1HOM 

MJIepe,lla. Becb MaTepl1aJI raM6yprcKoM KYJJbTypbI 

rpa.nI1III1OHHO pacnpe,lleJIHeTCH Ha 2 XpOHOJIOrI1QeCKI1-

KYJIbTYpHble rpyrrnbI. IIepBYJO - KJIaCCI1QecKYJO (paR

HTOIO) rpyrrrry - COCTaBJIHIOT KOMnJIeKCbI, B KOTOPbIX 

06HapY:>KeHbI HaKOHeQHI1K11 «C IIJIeQeM» (Kerbspitzen). 

"K.rraccJ1ŲecKI1e» KOMIIJIeKCbI B CeBepHoM fepMaHl111 

(fIorreHBI1IJJ-MeMeH,llOP<P-IIlTeJJJJMoop) 11 3aua.nHoM 

IIoJIbIJJe (OJIb6paXIII1IIe-8) MeTO,llOM C14 ,llaTl1pYJOTcH 

12700-12200 BP. )lJI5I 3TI1X KOMnJIeKCOB KpOMe HaKO

HeQHI1KOB «C IIJIeQeM» xapaKTepHbI )J;JII1HHble-np0,llOJI

roBaTble KOHIIeBble cKpe6K11 (QaCTO C paCIJJl1pHlOml1MCH 

JIe3BI1eM 11 C peTYIJJbIO no 60KaM), KpyrrHble pe3Ql1K11 

(Zinken), 60JIbJJIOe QI1CJIO KOM611HI1pOBaHHblx 11 ,nBYX

KOHIIeBbIX 113,lleJII1H. EOJIJJII1HCTBO 113,lleJII1M 113roTOBJJeHO 

113 IIJIaCTI1H (X0T51 B OT,lleJIbHbIX KOMIIJIeKCaX BbICOKl1M 

npOIIeHT 113roTOBJIeH 113 OTmenOB), KOTopble Qame Bce

ro OT,lleJIHJII1Cb OT ,llByxnJIOma.nOQHbIX HYK1IeYCOB Tex

HI1KOM npHMoro y,llapa C 113nOJI30BaHI1eM nOJJyrBep,llOrO

MHrKoro OT60MHI1Ka (Pl1c. 6). 

BTOPYJO - faBeJIbTe (n03,nHIOIO) rpyrrrry - COCTaB

JIHIOT KOMIIJIeKCbI C QepeIIIKOBbIMI1 HaKOHeQHl1KaMI1 runa 

faBeJIbTe. 3TI1 KOMnJJeKCbI pacnpOCTpaHeHbI ceBepHee 

«KJIaCCI1QeCKOM» rpyrrnbI, Hal160JIee QaCTO OHI1 BCTpe

ųaIOTCH B HH.n;epJIaH.n;ax, IO)I(HOM CKaH.n;I1HaBI1I1. KpOMe 

Toro, B KOMnJIeKCaX rpynrrbI faBeJIbTe BCTpeQaIOTCH 

cKpe6K11 Tl1na BeJIeH (Pl1c. 7). TaKl1e 113,neJII151 xapaK

TepHbI,llJlH paHHero 3Tana <pe,llepMeCCepcKoM KyJIbTYpbI, 

,llaTl1pyeMoM Cpe,llHI1M )lpl1aCOM-nepBoM nOJIOBI1HOM 

A.rrJIepe,lla. CymecTByeT HeKoTopoe CXO,nCTBO Me)l(,lly 

HaKOHeQHI1KaMI1 Tl1na faBeJIbTe 11 EpoMMe. IIo cpaBHe

HI1IO C npe,llbI,llymI1M 3TanOM, 3aMeTHO «CM5IrqaeTCH» 

TeXHI1Ka 06pa6oTKI1 KpeMHH: 60JIee JJII1POKO npl1MeHH

eTCH MHrKl1M CKOJI, 3arOTOBKI1 npl1HI1MaIOT 60JIee npa

BI1JIbHYJO <POPMY, 60JJbJJIe 113,lleJII1M np0I13BO,llI1TCH 113 

nJIaCTI1H. Tl1noJIorl1QeCKI1 3TY rpyrrny nbITaIOTCH ,llaTI1-

pOBaTb KOHIIOM EeJIJII1Hra-Cpe,nHI1M )lpl1aCOM. O,llHaKO 

pa.n110MeTp11QeCKI1e MeTo,nbI, npl1MeHeHHble MH noce

JIeHI1M EJIC 1 (MeTO,llOM TL ,llaTl1pyeTcH 12400±1600 BP 

(3TO KaJIeH,llapHaH ,llaTa» 11 OJI,llerOJIbTBOJIb,lle (foJI

JIaH,llI1H) (MeTO,llOM C14 ,llaTl1pyeTcH 11540±270 BP), 

nOKa3bIBaIOT 60JIee n03,nHI1M nepl1o,ll. B nOCJIe,llHeM 

nOCeJIeHl111 HaKOHeQHI1KI1 060l1x Tl1nOB 06Hapy:>KeHbI 

BMeCTe. Ha OCHOBe 3TI1X ,llaT rpyrrna faBeJJbTe OTHO

CI1TCH ,lla:>Ke K cepe,nI1He A.rrJIepe,lla 11 HBJIHeTC5I O,llHO

BpeMeHHoM C KOMIIJIeKCaMI1 <De,nepMeccep 11 EpoMMe, 

I1JII1 ,lla:>Ke n03,llHeM, QeM Hal160JIee paHHl1e KOMnJIeKCbI 

EpoMMe. IIo,n06HaH n03,llHHH ,naTl1pOBKa rpyrrnbI fa

BeJIbTe oc06eHHo xapaKTepHa )J;JIH nOCeJIeHI1M fOJIJIaH

,ll1111 11 EeJIbfl1l1. IIo,ll06HbIM 06pa30M ,llarupYJOTC5I KOMn

JIeKCbI raM6yprcKoM KyJIbTYPbI Tl1na faBeJIbTe B )laHI1I1 

11 CKaHl111 (lO:>KHaH lIIBeIII15I) . 

fOBOPH o KOMIIJIeKCaX raM6yprcKoM KyJIbTYpbI, 06-

Hapy:>KeHHblx B JII1TBe, MO)l(HO yrBep)l(,llaTb, QTO KaK 11 

B CeBepHOM EBpone (fepMaHI15I, )laHI15I), TaK 11 B Ha

IJJeM CTpaHe, MO)l(HO BbI,lleJII1Tb 2 KyJIbTypHO-XPOHO

JIorl1ųeCKI1X rpyrrnbI. Hal160JIee paHH1010 npe,llCTaBJIHIOT 

KOMnJIeKCbI, B KOTOPbIX BCTpeQaIOTC5I HaKOHeQHI1KI1 

«C nJIeQeM». IIapa TaKl1X He BbI3bIBaIOml1X COMHeHI1H 

113,lleJII1M 06Hapy:>KeHa B KaJJIeTOC (Pl1c. 2:1-2), OHI1 

COBepIJJeHHO aHaJIOrl1QHbI 113,lleJII1HM 113 nOCeJIeHI15I 

OJIb6paXIII1IIe 8 (3ana,nHaH IIoJIbJJIa) (Pl1c. 6:9-10). 

B03MO:>KH0, QTO ,llaHHbIH 3Tan npe,nCTaBJIHIOT 11 4 HaKO

HeQHI1Ka, 06Hapy:>KeHHble Ha 8-0M nJIOma.nKe KpeM

HeBbIX MaCTepCKI1X B 3:>KHp11HaM (Pl1c. 3: 1-3). TaK:>Ke 

BepOHTHO, QTO K ::noMY 3Tany OTHOC5ITCH HeKOTopble 

<pparMeHTbI 113,lleJII1H 113 nOCeJIeHI1H MaKCI1MOHI1C 1 
(Pl1c. 4: 1) 11 HaKOHeŲHI1K 113 nOCeJIeHI1H BapeHe 2 
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(PJ1C. 3:4), XOTJI B HJ1X MO)!(HO 3aMeTJ1Tb npJ13HaKM, 

XapaIcrepHbIe MJI 60JIee n03.LJ:HeH cpa3bT (H3.LJ:emrn 60JIee 

npaBJ1JIbHOH CPOPMbI, 60JIee cHMMeTpHŲHbI, ųepeIIIoK 

BbmeJIJleTCJI no 060J1M KpaJIM). 

EOJIbIIIe HeJICHOCTeH B03HJ1KaeT B CBJI3H C KOMn

JIeKCaMH ::nana raBeJIbTe. B HaCTOJIll(ee BpeMJI OHH 

BbmeJIeHbI TOJIbKO B 3ana.n:HoH H ceBepHOH ųaCTJ1 Tep

pHTOpHH raM6yprcKoH KYJIbTYPbI. Ha BOCTOK OT 6ac

ceHHa O.LJ:epa 3TH KOMITJIeKCbI .LJ:O CHX nop He 6billH BbI

.LJ:eJIeHbI H MJI 3TorO cYIIIecTByeT cepbe3HalI npHŲJ1Ha: 

ųepeIIIKOBbIe HaKOHeŲHJ1KH THna raBeJIbTe no CBoeH 

MOPCPOJIOrHJ1 J1 TeXHOJIOrJ1H npOH3BO.LJ:CTBa oųeHb 

nOXO)!(H Ha ųepeIIIKOBbIe HaKOHeŲHJ1KM .LJ:pyrHX KYJIbTYP 

(CBH.LJ:epCKOH H apeHc6yprCKoH). C apeHc6yprcKoH HX 

06be.LJ:HHJleT nOXO)!(HH CKOC BepXHeH ųaCTJ1 HaKOHeŲHJ1Ka 

H cnoco6 cpopMHpOBaHHJl ųepeIIIKa (npOTHBOJIe)!(aJ.WUI 

peTYIIIb), a co CBH.LJ:epCKOH - nponoprųm H3.LJ:eJIHJl H ITJIOC

KalI peTYIIIb Ha peBepce KOHŲa ųepeIIIKa. TI03TOMY Bbme

JIeHJ1e KOMnJIeKCOB THna raBeJIbTe JIBJIJIeTCJI oco60 

TPY.LJ:HOH 3a.n:aųeH. Ha HaIII B3rJIJI.LJ:, B JIHTOBCKOM MaTe

pHaJIe n03.LJ:HTOTO CPa3Y MOryT npe.LJ:CTaBJIJlTb KOMITJIeKCbI 

C ųepellIKOBbTMH HaKOHeŲHHKaMJ1 TJ1na raBeJIbTe, He

CKOJIbKO KOTOPbIX 06Hap~eHO B KOJIJIeKIIHJ1 KallIeTOC 

(PJ1c. 2:3) J1 B nOCeJIeHHJ1 MaKCJ1MOHHC 1 (PJ1c. 4:2-3), a 

OCTaJIbHble - B nOCeJIeHHH Maprro «CaJIa» (PJ1c. 5: 1-3). 
TIepBbIX TPJ1 HaKOHeŲHHKa - 3TO THnHŲHble J13.LJ:eJIHJl, 

HHųeM He OTJIHųaTOIIIHeCJI OT aHaJIOrOB CeBepHoH 

EBponbI, ųero HeJIb3JI CKa3aTb o KOMnJIeKCe MaprTO 

«CaJIa». XOTJI 3.LJ:eCb HaKOHeŲHHKJ1 H JIBJIJlTOTCJI ųepellI

KOBbIMJ1 THna raBeJIbTe, O.LJ:HaKO B HHX JIBHO OTpa)!(a

TOTCJI npJ13HaKJ1, xapaKTepHble J1 .LJ:JIJI KYJIbTYpbI EPOM

Me, a HMeHHO: nOnbITKa no 060J1M KpaJIM 3arOTOBKJ1 

CJ1MMeTpJ1ŲHO BbI.LJ:eJIJ1Tb ųepellIOK (.LJ:OnOJIHJ1TeJIbHaJI 

peTYIIIOBKa ųepeIIIKa), OCTaBJIeHa HaTYpaJIbHaJI Hepe

TYIIIHpoBaHHalI BepXHIDI ųaCTb HaKOHeŲHHKa, peTYIIIb 

ųaIIIe Bcero HaHOCJ1JICJI CO CTOPOHbI 6pTOllIKa H T.n. Kpo

Me TOro, CaMJ1 HaKOHeŲHHKJ1 no CBoeH cpopMe 6JIJ13KJ1 

nO.LJ:06HbIM H3.LJ:eJIHJIM KYJIbTypbT EpOMMe. TIoXO)!(He 

BbIBO.LJ:bI MO)!(HO C.LJ:eJIaTb, aHaJIH3HpYJI 3.LJ:eCb HaV!.n:eHHble 

2 H3.LJ:eJIHJl THna pe3ŲHKOB (Zinken): OHH JIBHO MeJIbųe H 

60JIee nOXO)!(H Ha CBepJIa/llIHJIa. OnJ1paJICb Ha 3TO, 

CŲHTaTO, ŲTO KOMnJIeKC MaprTO «CaJIa», B03MO)!(HO, 

oTPa)!(aeT nepeXO.LJ:HbIH 3Tan OT raM6yprcKoH KYJIbTYPbI 

K KYJIbTYPe EpoMMe, MH 60JIee MeHee o6IIIHe «reHeTW 

ųeCKJ1e» CBJI3H 06eHX KYJIbTYp. TIoXO)!(He ųepTbI 

Ha6JITO.LJ:aTOTCJI H B MaTepJ1aJIe .LJ:aTCKHX J1CCJIe.LJ:OBaTeJIeH 

H3 nOCeJIeHHJl JIoBeHroJIbM (paHHJlJl KYJIbTYpa EpoMMe). 

Dr. Egidijus Šatavičius 
Vilniaus universitetas, 
Archeologijos katedra, 
Universiteto g. 7, LT-2734, Vilnius. 
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.ll:aHHble, KOTOPbIMH pacnOJIaraeM B HaCTOllIuee 

BpeMJI, HeCMOTpJI Ha HX pa3po3HeHHocTb, Bce )!(e !lOJ' 

BOJIJITOT 060cHoBaHHo BbmeJIJ1Tb HaxO.LJ:KM raM6yprcKOIi 

KYJIbTYpbI J1 Ha TeppJ1TOpHH JIJ1TBbT. OXOTHJ1KI1 raM' 

6yprcKoH KYJIbTYPbI, B03MO)!(HO, 3a6peJIH Ha Teppw 

TOPJ1TO JIJ1TBbI, KOŲYJI no OKpaJ1HaM CTapOH IIP0.l\OJJI1Hl/ 

IIIBeHŲJ10HeJIJIH-BJ1JIbHTOC-MJIpKHHe-BapllIaBa-Eep' 

JIHH-raM6ypr . .ll:pyrOH BepOJITHbIH, HO 60JIee TpYJlHhln 

rryTb, IIPOCTJ1PaJICJI IIO TO)!(HOMY 6epery EaJITI1HCKOfO 

JIe.LJ:HHKOBOro 03epa, KOTopoe B HaCTOJIIIIee BpeMR 

HaxO.LJ:J1TCJI Ha rJIy6HHe HeCKOJIbKMX MeTpOB. 3T11, !laKa 

HeMHOrOŲHCJIeHHble KOMIIJIeKCbI, II03BOJIJIJOT HaJW 

JITbCJI, ŲTO B 6Y.LJ:YIIIeM 6y.LJ:YT 06Hap~eHbI nOCeJJeHlli 

raM6yprcKoH KYJIbTYpbI C 60JIee 06J1JIbHbIMI1 Haxo~' 

KaMH. 

Clll1COK I1JIJIlOCTPAll.l1ll 

PHC. 1. MecTa HaXO.LJ:OK H3.LJ:eJIJ1H raM6yprcKoH K)'Rb' 

TYpbI B JIJ1TBe. 

PJ1c. 2. Haxo.LJ:KJ1 raM6yprcKoH KYJIbTYpbI J13 KOJJReK' 

UJ1J1 KallIeTaH: 1-2 - HaKOHeŲHJ1KM «C ITJIeqeM», 3-
ųepellIKoBbIH HaKOHeŲHHK THIIa raBeJIbTe, 4-5 - peJ' 

ŲHKJ1 (Zinken). 

PJ1c. 3. Haxo.LJ:KJ1 raM6yprcKoH KYJIbTYPbI 113 8 IL10' 

IIIa.LJ:KJ1 KpeMHeBbIX MaCTepCKMX B 3)!(JIp11HaH (1-3-
HaKOHeŲHI1KM «C ITJIeųeM») J1 nOCeJIeHJ1H BapeHe 2 (4-
cpparMeHT HaKOHeŲHJ1Ka). 

PJ1c. 4. Haxo.LJ:KM raM6yprcKoH KYJIbTYpbI 113 rrome' 

HJ1H MaKCHMOHJ1C: 1 - HaKOHeŲHJ1K «C nJIeqeM», 2-3-
ųepellIKOBble HaKOHeŲHJ1KJ1 nlIIa raBeJIbTe. 

PHC. 5. Haxo.LJ:KJ1 raM6yprcKoH KYJIbTypbI 113 rroeene' 

HHJl MaprTO «CaJIa»: 1-3 - ųepellIKOBble HaKOHeqHHKIl 

THIIa raBeJIbTe, 4 - cKpe6oK. 

PHC. 6. Haxo.LJ:KJ1 «KJIaCCHųeCKoro» 3Tana raM6yprc' 

KOH KYJIbTYpbI H3 IIOCeJIeHHJl OJIb6paXUHue 8 (3arra,llHa! 

TIOJIbllIa): 1 - pe3eu, 2-4 - cKpe6KJ1, 5-8 - pe3ąllKll 
(Zinken), 9-14 - HaKOHeŲHHKJ1 «C nJIeųeM», 15 - cer 

MeHT, 16 - ITJIaCTHHa CO CKOllIeHHbIM pe1)'lllblO KOH' 

UOM. TIo: Burdukiewicz, 1987. 
PHC. 7. Haxo.LJ:KM raM6yprcKoH KYJIbTypbI mIT. 

raBeJIbTe H3 IIOCeJIeHHJl Enc 2 (!O)!(HaH .ll:aHlH!): 1-2· 
ųepellIKoBble HaKOHeŲHHKJ1 THIIa raBeJIbTe, 3 - oeTpIl. 

THIIa cpe.LJ:epMeCCep, 4 - IIJIaCTHHa CO CKOllleHHhlM P" 
TynIbTO KOHUOM, 5-10 - cKpe6KM, 11 - pe3eu, 12-nep' 
cpopaTop, 13-18 - pe3ŲHKM (Zinken). TIo: Holm, Ried 
1983. 
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