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I. KAS SLYPI 
AKMENS AMZIAUS PAMINKLUOSE? 

Akmens kirvukai, apskaldyti titnagai, apdirbti gyvulilJ, kau
lai seniai domino zmones. Taciau dar iki XVIII-XIX a. jie 
paprastai tik kaip retenybes blldavo saugomi gamtos, minera
logijos ar meno kabinetuose. Pirmas zingsnis juos pazinti bu
vo zengtas, pripa:linus, kad tai ne gamtos, 0 zmogaus ranklj, 
dirbiniai. Kas buvo tie zmones, palik~ siuos senoves pamink
lus, kieno jie proteviai? Kai archeologija iskele si klausimq, 
is paprasto senienq rinkimo, skatinamo smalsumo, ji pavirto 
istorijos mokslu. Tai jos nuopelnas, kad siandien galime jau 
kai kq pasakyti ne tik apie akmens amziaus gyventojq mate
rialin~ kultllrq, jq uzsiemimq ir gyvenimo blldq, bet ir apie 
ill, gyventojq kilm~ , jq tarpusavio bendravimq, jll, istorini li
kimq. 

Sioje knygeleje pabandysime apzvelgti duomenis apie pir
muosius Lietuvos gyventojus nuo jll, atsikelimo i Ryt4 Pabalti
H iki to laiko, kol jie susipazino su keramika, gyvulininkyste 
ir zemdirbyste, t. y. apie senqji ir vidurinij! akmens amzilj, 
fpaleolitq - XI--IX tiikstantmetis pr. m. e. - ir mezolilq 
VIII-IV tllkstantmetis pr. m. e .). 

Duomenys apie paleolitq ir mezolitq pradejo kauptis paly
ginti labai neseniai, nors jau XVIII-XIX a . buta nemaza pri· 
vaciq rinkiniq ivairiuose dvaruose ir kai kuriose istaigose. 
Viesas archeo;ogijos muziejus - Senienq muziejus - E. Tiske· 
viciaus (1814- 1873) buvo isteigtas 1856 m. Vilniuje. Taciau ir 
privacmose rinkiniuose, ir siame muziejuje akmens amziui 
atstovavo beveik vien tik gludinti akmeniniai neolitiniai (naujo · 
jo akmens amziaus) kirveliai. IS tokios medziagos labai sunku 
daryti kokias nors iSvadas. Tyrinetojai vis delta bandydavo 
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tuos radinius interpretuoti, nustatyti ill chronologijq, paskirtj, 
net etnin~ priklausomyb~, pasitelkdami platesni4 teritorij4 
duomenis. 1836 m. pirmqkart vokiei':i4 tyrinetojo J. F. Danei
lio ir dan4 muziejininko C. T. Tomseno buvo paskelbta vadi
namoji trij4 period4 sistema- archeologine medziaga suskirs
tyta akmens, zalvario ir gelezies periodais. Tai buvo pervers
mas ir archeologijos mokslo pradzia. Dar daug tyrinetoj4 ne
patikliai prieme siq sistemq, pvz., ir E. Tiskevicius, 1842 m. 
lenk4 kalba paskelb~s pirmqjq knygq apie Lietuvos archeolo
gijq (,Zvilgsnis i vietines archeologijos paminklus"). Siame jo 
darbe nerandame dar jokio nei paleolitinio, nei mezolitinio ra
dinio. Tik antrojoje savo knygoje ,Archeologiniai daili4it! 
amatq [ . . . ] tyrinejimai", isejusioje 1850 m., jis apraso stamh1-l 
mezolitini skaldytini iS Zavisiskes ir ragini kirvukq is Utenos. 
Visiskai nezinodamas, kad titnago skelciq yra Lietuvoje (jq 
tilkstanciai, pvz., Varenos rajono smiltynuose), E. TiSkevicius 
knygoje dave pavyzdi iS Svedijos. Beveik vien tik neolitiniais 
gludintais kirveliais remdamie,>i, b:mde spr~sti tvairius Lietu
vos akmens amziaus klausimus ir kiti XIX a. tyrinetojai, pvz., 
J. I. Krasevskis (1812- 1887), K. Tiskevicius (1806- 1868), 
J. R. Aspelinas (1842-1915), C. Grevingkas (1816-1887). Tik 
vienas is jq, C. Grevingkas, 1882 m. paskelbe mezolitini radi
ni- ragini zeberklq su titnago asmeneliais iS Bildvieciq (Kap
suko raj .). 

Tik kai patys tyrinetojai iSejo i laukus akmens amziaus 
stovyklaviei':iq ieskoti, erne daugiau kauptis ir paleolito bei 
mezolito radiniq. Siq tyrinejimq pradininku reikia laikyti lenkq 
etnografq Z. Glogeri (1845-1910), kuris 1871- 1899 m. kelis
kart laiveliu plauke Nemunu zemyn, rinkdamas, be etnografi
niq duomenq, ir akmens amziaus stovyklq radinius. Daugiau
sia medziagos surinko Noi':ios dvarininkas V. Sukevii':ius 
(1852-1919), ypac dabartiniame Varenos rajone. Sie rinkiniai 
sudaro nemazq dali Vilniaus istorijos-etnografijos muziejaus 
akmens amziaus dirbiniq rinkinio. Gausq akmens amziaus dir
biniq rinkini Zemaitijoje XIX a. pabaigoje-XX a. pradzioj e 
buvo sudar~s T. Daugirdas (1852- 1919), ta.ciau jame labai 
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mazai paleolito-mezolito radini4. Vakar4 Lietuvoje, Kursi4 ne
rijoje, darbav~si vokieci4 archeologai 0 . Tisleris (1842- 1891), 
A. Becenbergeris (1851-1922). E. Holakas (1860-1924) irgi 
surinko nemaza akmens amZiaus radini4, bet vien tik neoli
tinil!. Visi rinkejai bande spr~sti ir kai kuriuos teorinius klau
simus. 

Laikotarpiu tarp abiej4 pasaulini4 kar4 akmens amziaus 
medziagos kaupimu Lietuvoje rupinosi Kauno miesto muziejus, 
nuo 1936 m. ijungtas i Vytauto Didziojo Kulturos muziej4, taC:iau 
daug pasidarbavo ir dideli sio darbo entuziastai P. Tarasenka 
(1892-1962) ir K. Jablonskis (1892-1960). 

Tik po Didziojo Tevynes karo imta sistemingai tyrineti ak
mens amziaus stovyklas; darbq organizuoja LTSR MA Istorijos 
institutas ir kai kurie muziejai. Taigi, turime duomen4 apie 
Lietuvos paleolitq ir mezolitq, sukauptl! per visq simtmeti. 

Vis delto sunku issiversti be krastotyrinink4 entuziast4, 
kai visoje respublikoje tiek statybos ir melioracijos darb4, kai 
atidengiami ir visiskai sunaikinami, be kit4, ir akmens amziaus 
paminklai. 

Siandien, pazvelg~ i Lietuvos akmens amziaus paminkl4 iS
sidestymo zemelapi, pamatysime plotl!. kuriuose jau daug tas~ 

keli4; dabar galima aiskiai pasakyti, kas pasidarbavo, kad jie 
atsirast4. Taciau zemelapyje dar daug ir balt4 lop4. Jei sis 
darbelis paskatins krastotyrininkus atkreipti zvilgsni i titnago 
skeltes bei kitus akmens amziaus stovykll! pedsakus ir pranes
ti apie tuos radinius LTSR MA Istorijos institutui Vilniuje, kad 
specialistai galet4 tas vietas sistemingai istirti,- tikslas bus 
pnsiektas. Taip pat norejom atkreipti demesi i tai, kaQ. svar
bus ne tik atskiri radiniai, bet ir jq kompleksai, ill radimo ap
linkybes. Pag:tliau svarbiausia- norejome parodyti, kokias is
vadas galima padaryti is sistemingai sukauptos meclziagos. 

Mus pasieke tik maza dalele akmens amziaus zmoni4 pali
kimo - ill stovyklq pedsakai prie upi4 ar ezer4, smelingose 
vietose (1 pav.), buvusi4 ezer4, dabar durpynq, dugne. Per 
tukstantmeC:ius gamta padenge juos s1orais smelio ar durpi4 
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pav. Rudnias 6 akmens amziaus stavykla 

sluoksniais, o kartais ispuste ar iSplove (2 pav.) . Be akmeni
niq ir kauliniq bei raginiq jrankit! , stovyklose bfma ir jvamq 
mineraliniq, orgammq liekan11, kurioms isaiskinti, nustatyti 
archeologinill paminklq chronologijai archeologai pasitell-cia 
ivairias gamtos mokslq sakas, ivairius metodus (radiokarboni
ni, ziedadulkiq analizes, geochronologini, dendrochronologinj) 1

• 

1 Radiokarbaninis metodas - medienos arba kitakias arganmes me
dziagas datavimas pagal joje islikusias radiaaktyviasios anglies (C14 ) 

kiekj. Si anglis susidaro tiktai gyvame medyje. Nukirtus med[, jas 
pamazu maieja ir per 5500 metq belieka puse. Lyginant su dabarti
nes anglies ir negyvas anglies etalanais, apskaiciuojamas medzio nu
kirtima laikatarpis. Kadangi sitaip nustatamas laikatarpis nera visai 
tikslus, tai pazymimas paklaidos ( ± ) ribas. Ziedadulkil.J analizes, arba 
palinaloginis, metadas paremtas augmenijos santykia kitimu skir tin
gais klimata periodais. Apskaiciavus ziedadulkiq pracel'.tus jvairiuase 
zemes sluaksniuose, sudar ius jq diagramq, nusta tama, kakiam klimata 
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2 pav. Titnaginiai dirbiniai ir nuoskalos zemes pa
virsiuje Ezeryno stovyklose 

Tur but, neapsiriksime pasak~. kad 99% viso to palikimo 
sudaro titnago dirbiniai, nes tai beveik nenykstanti medziaga. 

laikotarpiui priklauso kulturiniai sluoksniai; klimato laikotarpiai da
tuojami kitais meloclais. Geochronologinis metodas paremtas jvairio
mis nuosedomis buvusiuose vandens telkiniuose. IS kai kuritt nuose
cltt, pvz., juostuotl[il! molil[, galima nustatyti tiesiogin~ datq (reikia su
skaii':iuoti metinius molio nuosedl[ sluoksne!ius), kitos parodo tik kli
mata laikotarpj. Dendrochronologinis metodas paremtas metinitt medZio 
rievit! skaii':iavimu; rievitt storis priklauso nuo klimato laikotarpitt. 
Sudaroma iskastojo meclzio rievil[ storio diagrama ir ji derinama su 
kuria nors etalonines diagramos dalimi. Kadangi klimato laikotarpiai 
labai dideliuose plotuose keitesi vienodai, tai etalonams tinka net toli
ml[ kra5tl[ pavyzdziai (pvz., Amerikos sekvojtt, kurios isgyvena tukstan
cius metl[). 
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Titnagas - kieta, vienalyte medziaga, susidariusi kreidos 
sluoksniuose, o kreida- tai pries mil.ijonus met4 buvusios juros 
nuosedos. Ledynai bei nuo j4 tekantys vandenys isrause senq_H 
kreidos laikotarpio jilros dugnq, sutryne kreidq ir imaise jq 
i mergeli. 0 kieti titnago rieduliai nusedo morenose ir ledynq 
vandenq sqnasose, kur mes juos ir siandien aptinkame. 

Ivairiose pasaulio dalyse titnagas buvo pagrindine medzia
ga paleolito bei mezolito irankiams. Titnago nuoskalos pana
sios i stiklo nuoskalas. Noredamas pasidaryti !vairi4 irankit}, 
akmens amziaus zmogus neskele j4 iS atsitiktinai rasto gabalo, 
0 pirmiausia nuskaldydavo titnago ziev~ ir pasigamindavo ati
tinkamq prizmini, piramidin! ar kilgini skaldytini (3 pav., 1, 
5). nuo kurio pakrasCi4 jau skeldavo ilgas siauras skeltes 
(3 pav., 2). Blogojoje 2 tokios skeltes puseje prie virsilnes lieka 

2. 

' ' I -Ill 
~J 
' I 
I I I 

~~-
3 pav. Skaldytiniai (1, 5), skelte (2), skelciq dalijimas (3, 4). 

I - Eiguliai 1 B. 2- Pastuva , 3-4 Me rgeie ris 3, 5- Eierynas 16 

vadinamoji skelimo kuprele, o skersai eina nezymils bangq 
pavidalo ruozai. Nuoskalos (t. y. placios titnago plokstes) gali 

2 Geroji skeltes puse - skaldytinio pavirsiaus puse; joje paprastai 
buna viena ar k elios skelimo briaunos. Blogoji puse ta, kuri nuskeliama 
nuo skaldytinio. 
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kartais ir atsitiktinai nuskilti (trinantis akmenims vandenyje, 
:stuktelejus, zem~ apdirbant). taciau skelte jau yra zmogaus 
tdarbo irodymas- tai ruosinys ivairiems dirbiniams. Vienqkart 
pamat~s tikrq skelt~. antrqkart jau nebesupainiosi jos su kuo 
lllOrs kitu. Kq tik nuskelta skelte yra puikus ir labai astrus 
1peiliukas, taciau neilgam. Kaip matyti is jl.l aptrupejusill pa
fkrasciq, dalis skelcill tuoj buvo vartojama. Noredamas jas 
vartoti ilgai ir apdirbti su jomis kietas medziagas- kaulq, ra
~gq , medL- zmogus smulkiai statmenai apsko.ldydavo jll pa-
1\.rascius- retusuodavo. Retusuojant skelte ar nuoskala pri
·glaudziama prie ko nors kieto ir rago virsune ar kitu titnagu 
iS blogosios puses pakrastyje nuspaudziamos smulkios nuoska
~leles. Skeltei padalyti i kelias dalis paleolito zmogus isretusuo
rdavo abiejuose krastuose igaubas ir plonq kakliukq perlauzda
'VO. Paleolitinese bei mezolitinese stovyklose daznai randama 
ttokill liekanq (3 pav., 3, 4). SkeltE~ retusuotu galu- yla. I sal! 
·pakreiptas toks retusuotas storas smaigalis vadinamas rezik-
1iu; tai irankis siauroms juostelems is rago iSrezti. IS skelciq 
gaminami beveik visi strelill antgaliai; antgalill formos sudaro 
vienus iS budinglljll akmens amziaus kultiirll pozymill (jos bus 
:smulkiai aptartos tolesniuose skyriuose). 

Paleolitui ir mezolitui budingi du pagrindiniai trankiai: 
grem:Uukas ir reztukas. Skelte ar nuoskala su nuretusuotais 
statmenai kiek lenktais asmertimis gale - gremztukas (4 pav., 
1-3). Gremztukus vartojo kailiams apdirbti- iSgramdyti, is
minkstinti, medziui apdirbti. Manoma, kad gremztukas buve,s 
pagrindinis moterll irankis. Klasiskieji gremztukai ryskil.l, tai
syklingll formll; juos skirstome i ilguosius (kai jl.l ilgis prasoka 
dvigubq ploti)' pailguosius (kai ilgis mazesnis uz dvigubq plo
ti) ir trumpuosius (kai ilgis lygus plociui ar ir dar mazesnis). 
Be jl.l. mezolite paplinta ivairus kit4 form4 dirbiniai, retusuoU 
tokiu pat retusu, kaip gremztukai. grei<'iausiai vartoti tam tik
riems darbams, todel jie vadinami specialios paskirties dirbi
neliais (4 pav., 4--6). Ilgieji gremztukai daznai vartoti be jO" 
kio kotelio, todel j4 sonuose pasitaiko siauras apsauginis n•" 
tusas, kad neze1shj i'ankos: 



4 pav. Gremztukai ( 1-3}, specialios paskirties dirbineliai ( 4-6), rez
tukai (7- 10). 

1 - Rudnia, 2- Skarulia1, 3- Saleninkai 2, 4-5- Lamp€d:liai , 6 - Netiesai 1, 
7-10- Eiguliai 1 D 

Paleolitui ypac bildingi !vairils reztukai kaului ir ragui 
piaustyti. Jq smarkiai sumazeja mezolite ir beveik visai ne
lieka neolite. Dalis reztukq (4 pav., 7- 10) turi trumpq, kiek 
igaubtq asmenel!, sudarytq nuskeliant skeltes -skirtingu kam
pu. Asmenys primena pleistukq , todel tokie reztukai vn.dinami 
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pleiStiniais (4 pav., 7, 8, 10). Kitos da lies reztuk4 retusuota 
virsutine plokstuma (4 paY., 9). Pagal tai, kur yra asmenys, 
reztukai ski rstomi i viclurinius (4 pav., 10), soninius (4 pav., 
8) ir kampinius (4 pav., 7). 

Be siq pagrindini4 dirbini4, k urie daugiausia ir pasako 
apie akmens amiiaus stovyklas, yra dar dvi paleolitui-mezoli
tui bil.dingos ir svarbios grupes: makrolitai (kirveliai , pleista i 
ir k iti stambieji dirbiniai) ir mikrolitai (antgaliukai, istatomieji 
asmeneliai ir kitokie smulkils dirbineliai)' ties kuriais plac iau 
sustosime, nagrinedami atskiras kulturas. 

Akmens amziui bftdingi ir kaulo bei rago dirbiniai. Kai ku
rie ill yra tik sudetine titnago dirbini4 dalis, pvz. , rankenos 
ir kitokios !tvaros ovaliniams titnago kirveliams (i r. 49 pav.) 
ir antgaliai ar zeberklai su grioveliais somwse titnago asme
neliams istatyti (:h. 50 pav.). Bildingiausi paleolito bei mezoli.to 
kaulo bei rago dirbiniai - zeberklai su uzba rzdomis, ietigaliai, 
peikenos, durklai, kalteliai (zr. 20, 21, 31, 37, 52 pav.). 

IS titnago ir iS kaulo bei rago dirbini4 sprendiiama ne tik 
apie zmonil! uzsiemimq; il! stilius parodo zmon il! skoni, jl[ 
paveldetas tradicijas. Tyrinejami atskirq stovyklt!, atsk in! kul
tilriniq sluoksni4 radini4 kompleksai, j ie lyginami , sugretinami 
giminiski kompleksai, sudaromi iemelapiai, ieskoma komplekso 
paplitimo rib4. Ir paaiSkeja, kad panasfts di rbini4 kompleksai 
paplit~ ir tam tikrose teritorijose, kurios daznai kryziuojasi. 

Dirbiniq kompleks].! junginiai vadinami kultilromis tada, kai 
ne tik dirbiniai yra specifiniai, bet sutampa ir ill paplitimo laiko
tarpis, ir plotas. Ir nors negalime be niekur nieko atskir1.1 
panasiq kompleksq priskirti atskiroms hendruomenems ar ki
tokiems etniniams v ienetams, taCiau reikia manyti, kad tokios 
grupes, kurias siejo bendros tradicijos, buvo ir kitaip tarpu
savyje susijusios -· tai turejo bilti tam tikra prasme ir etnines 
grupes. Taciau, interpretuodami naujq dirhiniq tipq atsiradima 
milsl..! teritorijoje, turime elgtis labai atsargiai. J e igu staiga is
aiskeja v isas dirbini4 kompleksas, galima speti, kad bus atsi
kelusios kitos giminines bendruomenes. Bet yra tokiq clirbi
nil! tip4, Imrie vienu laikotarpiu plinta Jabal placiai ir kuri4 

11 



negalima sieti su besikilnojanC:iomis bendruomenemis - tai tik
tai laiko stilius. Tuos skirtingus reiskinius ir reikia tureti ome
nyje, norint is turimq menkq duomenq atkurti akmens am
ziaus istorij q. 

II. SENASIS AKMENS AMZIUS - PALEOLITAS 

(XI-IX tfikstantmetis pr. m. e.) 

1. Ledynams tirpstant 

Apie 18 000 m. pr. m. e., kai siaurinis ledynas, nusileid~s 

nuo Skandinavijos kalnq, sustojo i pietus nuo Berlyno, o iS 
pietq i siaur~ buvo pasistum~s Alpiq ledynas, gyvenamoji Eu
ropos dalis buvo nedidele, ir ta dar perskirta negyvq tarple
dyniniq plotq. To meto akmens amziaus kulturq centrai buvo 
tarp Dono ir Dunojaus ir pietineje Vakarq Europos dalyje. 
Tik apie 14 000 m. pr. m. e. , atsitraukiant ledynams, pradedami 
uzimti ir buv~ padengti plotai. Nuo sio laikotarpio iki tol, kol 
ledynai atsitrauke i Skandinavijos kalnus ir ten galutinai su
tirpo, klimatas keliskart pasikeite. Tarp 15-14 000 m. pr. m. e. 
ir 8000 m. pr. m. e. buvo trys salti ir dregni laikotarpiai -
ankstyvasis, vidurinysis ir velyvasis driasas (pavadinti pa
gal tundrq augalq Dryas octopetala), o jtl protarpiais buvo du 
kiek siltesni laikotarpiai - biolingas ir aleriodas (pavadinti 
pagal vietoves, kuriose pirmqkart istirti atSilimo laikotarpiq 
sluoksniai). 

Ledynai traukesi iS Lietuvos ne tolygiai, o stabteledami, 
vel pasistumdami, palikdami ir dabar mllsq relj efe gerai ma
tomus pakrascius, kurie pietq be i rytq Lietuvoje sudaro vadi
namqjq Baltijos keterq. Ne is karto ir nusausejo Lietuvos plo
tas. Ledams tirpstant, susidare milziniSkas prieledyninis ezeras, 
kurio krantq ribas ir dabar dar matome 120- 130 m aukStyje 
nuo jllros lygio. Sis ezeras suskilo i keletq mazesniq, kuriq 
krantq ribas galime pastebeti 100, 80-90 ir 60-65 m auksty
je nuo jllros lygio. Susidarius ezerams, kuriq krantq linijas 
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konstatuojame apie 40 m aukstyje nuo juros lygio, erne susi
darineti ir Lietuvos upi4 tinklas, nes mus4 upi4 auksC:iausiosios 
terasos taip pat siekia 40 m auksti nuo jiiros lygio. Jos tada, 
zinoma, tekej 0 priesinga kryptimi - nuo ledym! i pietus ir 
pietryi':ius. 

XI tukstantmetyje pr. m. e. susikloste kiek palankesnes sq
lygos gyvybei. Tai biolingo atsilimo laikotarpis. Menkas tai 
buvo atSilimas- siaures Lietuvoje dar buvo lik~ led4 liekan4. 
Tik pietryi':i4 Lietuvoje pasirode tundras bei misko-tundros 
augmenijos: augo bedai keruziai, mazi krumoksniai su visai 
smulkiais lapukais, augo poliariniai karklai, pavasart skleisda
vosi puosnloj i Dryas octopetala, pracystanti ryskiais, baltais . 
i plukes panasiais ziedais. Didziuliuose atviruose plotuose augo 
jvairus zoliniai augalai. To meto ezer4 nuosedose randame za
li4j4 ir balt4j4 saman4 liekan4 ir daugybes vandens augal4 
pedsak4. 

Tuo metu Baltijos baseine buvo vadinamoji Piet4 Baltijos 
Biolingo jura (5 pav.)- tai siauras vandens ruozas tarp ledy
ll4 pakrasi':io ir tolokai i siaur~ nutisusios Piet4 Pabaltijo sau
sumos. Tuo metu ir Britanija dar nebuvo sala, ir joki4 protak4 

· -~ 

5 pav. Pietq Baltijos Biolingo jura ir spejamas pirmasis medziotojq 
kelias i Lietuvq 



nebuvo tarp Danl! salyno. I Biolingo jilrq iStckejo ir 40 m 
aukscio nuo juros lygio buv~s prie!edyninis ezeras, o upes 
pasuko dabartine kryptimi, pirmqkart islrezdamos gilyn. Biolin
go ir veliau viduriniojo driaso metu upil! sleniuose susikaupe 
dideli zvirgzdl! ir grauzl! klodai, kurie sudare III virssalpin~ 

terasq, 13-20 m auksciau dabartinio upes lygio. 
Ne:lymus klimata atSilimas, kuris galejo privilioti ledlaikio 

gyvunus, priviliojo i siaur~ ir pirmuosius medziotojus. Iki sial 
zinome tik keletq sio laikotarpio radinil! is Kaliningrado srities 
bei siaures Lenkijos. Vienas iS ankstyviausiq gerai datuotl! 
radinll! Kaliningrado srityje yra siaures elnio ragas su isreztu 
grioveliu, darant ylq ar adiklj, rastas buv. Papelkiuose, prie 
Mielavos upelio. IS siaures Lenkijos, Mala Popuvka vietove1: 
prie Mamros ezero, zinoma biolingo laikotarpio siaures elnio 
rago dalis su piovimo pedsakais. Prie pat Lietuvos - Kalinin
grado srities ribos, buv. Opsrutl! vietoveje, aptiktas biolingo 
laikotarpio durklas is perskelto stumbro kojos kaulo. 

Pagrindinis paleolite medziojamas gyvulys buvo siaures 
elnias. Jis, galima sakyti, to meto zmogaus budavo sudoroja
mas nuo ragq iki nagl!. IS jo minksto ir silto kailio gyslomis 
budavo siuvami drabuziai, kailiais aptempiamos palapines, pa
klojamas guolis, i juos susupami vaikai. IS jo ragl!, kaull! ga
minami medziokles ir darbo !rankiai. Visa bendruomene mai
tlnosi jo mesa, suvalgydama vietoj dar:loviq net tai, kq rasdavo 
skrandyje, 0 siltas elnio kraujas - ne kasdien pasitaikantis 
skanumynas. Be to, siaures elnias, gyvendamas bandomis, 
verte ir zmones jungtis i nedideles giminines bendruome
nes, vienytis medzioklei. Jis taip pat verte zmones traukti pas
kui ill bandas simtus kilomelrl! negyvenamais prieleclynines 
Europos plotais. 

Ar turejo to meta Lietuvos medziotojai kq bend.ra su ma
mutu- klasiSkuoju ledlaikio gyvunu? Juk ne vienas mamuto 
kaulas ar iltis rasta Lietuvoje ir Kaliningrado srityje. Tokiq 
radini4 nemaza; net paciame Vilniaus mieste , Smelio gatveje, 
atkasta dalis mamuto griaucil!, ilciq rasta grauzduobese prie 
Naujosios Vilnios ir kitur. Bet du dalykus reikia pastebeti -
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nerasta ne vieno mamuto kauio ar ilties su apdirbimo pedsa
kais, o, be to, visi kaulai rasti nebe savo pirmyksteje vietoje, 
bet vandens srauttl sunesti kartu su grauzu. Taigi, re ikia ma
nyti, kad zmogus dar negyveno Lietuvoje, kai joje k laidzio jo 
mamutai. 

IS kur atklydo pirmieji siaures elnit~ medziotojai ! Ryt4 
Pabaltij!? 

Patys minetieji kaulini4 bei ragini4 dirbiniq tipai - adiklis 
ar yla ir clurklas- yra bendri Europos velyvojo paleolito dir
binit~ tlpai, ir negalima spr~sti, iS kur jie kil~. Taciau siuos 
klausimus padeda isspr~sti paleogeografija (senoves geografi
ja). Nereikia !sivaizduoti, kad siaures teritorijos buvo apgy
ventos tiesiai is piet4. Klimatines zonos persistumia ne tiesiai 
:s pietq ! siaur~. o iS piet vakariq ! siaures rytus. Siq k limatiniq 
:z.on4 persistilmimo kryptimis trauke ir ledlaikio gyvilnai, o pas
kui juos ir medziotojai (5 pav.). 

Visu pietrytiniu Baltijos paj\Iriu buvo isplitusi is vakarq 
I-Iamburgo kultilra 3

. Kokie nors atklyd~ sios kultilros med7.io
tojt~ bureliai ir bus palik~ pedsakq Rytiniame Pabaltijyje. 

Hamburgo kulturos gyventojai Pietiniame Pabaltijyje pra
nyksta staiga, vel atSalus klimatui viduriniojo driaso metu. 
XI tukstantmetyje pr. m. e. nei vakarinis, nei rytinis Pabaltiiys 
vel negyvenamas. Nors viduriniojo driaso metu pagrindinis \e
dyno pakrastys ejo per siaures Estij q, taciau vidurio Lietuvos 
zemumoje vis dar laikesi ledas. 

2. Si!lygos medziotojams pastoviai isikurti 

Antrasis poledyninis klimato atSilimas- aleriodo laikotar
pis- buvo jau zymesnis. Jis truko apie 1000 metq, mazdaug 
tarp 10 000 ir 9000 m. pr. m. e. Tuo metu nuo ledt~ issilaisvino 

3 Pavadinta pagal velyvojo paleolito (biolingo a tsilimo laikotarpio) 
siaures elniq medi.iotojq stovyklq (Maiendorf) netoli Hamburgo. Siai 
kulturai budingi titnaginiai strelill antgaliai su vienasone jtvara, ilgi 
gremztukai ir reztukai, rezikliai, kauliniai zeberklai, ylos. Rasta ap
skritq palapiniq pedsakq. 
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piet4 Skandinavija, o Lietuvoje ledyn4 liekanos galuhnai Is~ 
tirpo. Ir vis delto vidutine metine Pabaltijo temperatura turejo 
buti 6° zemesne, negu dabartine, o vidurio Europos pietuose -
4° zemesne, negu dabartine. Aleriodo atSilimo metu is Pabaltija 
krast4 pasitrauke tundra, ir visoje Siaures Europos zemumoje, 
nuo Olandijos iki Estijos, isplito berzai, o veliau ir pusys. Lie
tuvos ezeruose net vasarq vanduo mazai i5ildavo, buvo skaid
rus, gausus anglianlgstes. Ezer4 duburiuose erne tirpti palai
dotieji ledo luitai, ir susidare sqlygos pradeti kauptis durpiq 
sluoksneliams. 

Baltijos juros dauboje buvo gelavandenis ledyninis Baltijos 
ezeras. Lietuvos upi4 pakrantese susidare II virssalpine 4 tera
sa. Antrojoje aleriodo laikotarpio puseje ant sios terasos jau 
kuresi gyventoj4. 

Paskutini kartq ledyn4 tirpimas Skandinavijos kalnuose 
stabtelejo IX tukstantmei':io pr. m. e. pabaigoje, velyvajame 
driase. Nauja atSalimo banga tuoj nusirito per Siaures Europq, 
gerokai uzkliudydama ir Piet4 Pabaltiji. Palyginus su aleriodo 
laikotarpio augmenija, Lietuvoje vel sumazejo pusq ir berZl.l, 
vel isplito keruziai, siauriniai karklai ir ivairios zoles. Tai':iau, 
palyginus su viduriniuoju driasu, augmenijos buvo zymiai 
daugiau, todel sis atSa!imars neisvijo is ffillSl.l krasto jau pasto
viai isikurusil.l zmoniq, nors didesne dregme ir pakil~s vanduo 
verte juos kraustytis i dar aukstesnes terasas, trauktis nuo 
did:lil.ljl.l upil.l krant4 prie maz4 saltinil.l, upeliuk4. Vidurio 
Lietuvoje velyvojo driaso laikotarpio stovykl4 randame ant 
III virssalpines Nemuno ar Neries terasos, o pietq Lietuvoje
ant II terasos. 

Stovykll.l isikurimq ant teras4 ryskiausiai galima pastebeti 
ten, kur salimais yra abiej4 gretim4 Iaikotarpi4 stovykl4. Stai, 
pvz., netoli Kauno yra Silelio-Raudondvario stovykll.l grupe. 

4 Salpa- uzliejamoji upes pakrantes pieva, siekianti kartais iki 
6 m aukscio nuo dabartinio vandens lygio. Virs jos iskilusi I terasa
iki 8-10 m, II terasa- iki 12 m, III terasa - iki 20 m; auksciau pra
sideda IV terasa. 
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Ant ryskaus II terasos iSkysulio !siklmisi aleriodo iaikotarpio 
antrosios puses Silelio 2 stovykla (6 pav.). ir beveik ties ja, 
ant III terasos pakrascio, isikurusi velyvojo driaso laikotarpio 
Raudondvario 1 stovykla. 

G pav. Silelio 2 akmens amziaus stovykla 

Panasi padetis buvo Eigulil! (Kauno priemiestis) stovykll! 
grupeje ties dabartiniu Eiguli4 tiltu per Nerj. Ant II virssal
pines terasos pakrascio buvo jsikurusios Eiguliq 1 A, 1 B ir 
1 D stovyklos, pagal savo inventoriq priskirtinos aleriodo laiko
tarpiui, o uz jas velesne Eiguliq 1 C stovykla jsikurusi jau 
ant III terasos, zymiai toliau nuo dabartinio Neries kranto. 

Nuo Merkines kalno pazvelg~ Nemunu zemyn (7 pav.). pa
matysime ivairiame aukstyje iSsirikiavusias akmens amziaus 
stovyklas. Desiniajame Nemuno krante, kur jteka Sraujos upe-

2 Pi rmieji Li etuvos gyv cntojai 



lis, kyla aukstas kalnas. Tai Maksimoni4 1 stovykla, III vus
salpines terasos kysulys, kur! pirmieji gyventojai pasieke ve
lyvojo driaso metu. Veliau - apie kq teks toliau kalbeti -
cia buvo dar kartq isikurta velyvajame mezolite ir velyvajame 

7 pav. Akmens amziaus stovyklos pr ie Merkines 

neolite . Tais paciais laikotarpiais buvo apgyventa ir Merkines 
1 stovykla - tai tas pats kalnas, ant kurio stovime. 0 priesais, 
kairiajame Nemuno krante, plyti I virssalpine terasa- Jo
nioni4 1 stovykla, kurioje zmones gyveno per visq mezolitq, 
ankstyvqji neolitq ir zalvario amziaus pabaigos laikotarp!. 

Sudregnejus upi4 pakrantems ir sunykus miSkui, turedami 
pakankamai geriamojo vandens is velyvojo driaso metu pa
gilejusi4 upeli4 bei saltini4, sio laikotarpio zmones stovyklas 
daznai kuresi uz keli4 simt4 metr4 ar net kilometro nuo di
desni4 upi4. Tokios v ietos retai beviliojo velesniq sausesni4 
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Jaikotarpiq gyventojus, todel pirmqjq stovyklose paprastai iS
lieka grynas nemaiSytas vieno laikotarpio inventorius. 

Sylant bei sausejant velyvojo driaso pabaigos klimatui, 
griztant miskui, nustojus sliauzti moliui nuo slaitq, zmones ir 
vel ima kurtis ant II virssalpines terasos, ant kurios nusliau
zusiq moliq jau supustytas smelio sluoksnelis. Tyrinejant sias 
stovyklas, tai ir pavyksta nustatyti pagal piuvt. 

Ryskus k limato pakitimai aleriodo laikotarpiu sudare sq
lygas apgyventi Pietryciq Pabaltiji ir kitas pietq bei vakarq 
Baltijos pajurio sritis. Klajojancios siaures elniq bandos pa
trauke paskui save negausias buvusiq prieledynines Europos 
srii':iq medziotojq giminines bendruomenes. Nevienodus dirbi
niq kompleksus atnese i musq krastq sie medziotojai; kartais 
tie dirbiniai labai smarkiai skiriasi, o kartais - tik detalemis. 
IS to sprendziame, kad medziotojai ne is vienos kulturines sri
ties. Aleriodo bei velyvojo driaso laikotarpiams budinga nebe 
atskirq medziotojq bureliq klaidziojimai, bet daug sudetinges
ne ir tvairesne kulturq plitimo ir tarpusavio Sqveika. 

Ryskiausieji velyvojo Lietuvos paleolito paminklq bruozai 
leidzia jungti paminklus i dvi dideles kulturines grupes: Svidrq 
kulturos grup~ su tvairiais variantais ir Pabaltijo madleno kul
turos grup~. taip pat su tvairiais variantais. Taciau tose gru
pese galima pastebeti dar gana zymiq skirtumq - iS dalies 
chronologiniq; is dalles kulturiniq. 

3. Vietiniai paleolito gyventojai 

(Svidrq kultura) 

Kas pirmiausia atklydo i negyvenamus, misku apaugusius 
Lietuvos plotus - sunku pasakyti. Yra zinoma, kad Svidrq kul
turos medziotojai palaipsniui isitvirtino sioje teritorijoje, ir 
mes galime pasekti visq jq kultiiros raidq nuo ankstyviausiq -
aleriodo laikotarpio - stovyklq iki mezolito pradzios; sios kul
turos pedsakq dar rasime ir neolite. Pabaltijo madleno atstovai 
bus tolimq krastq sveCiai. 
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Pirmieji svidrines 5 kulturos paminklai rast i Varsuvos apy
linkese, vakarineje Baltarusijoje ir pietineje Lietuvoje. Kadan
gi sios kulturos ankstyviausi centrai yra Mazovijoje, tai kul
tura pastaruoju metu dar vadinama ir mazovinio cik lo vardu. 
Svidrine kultura iSsirutuliojo iS senesniq piet4 Lenkijos bei 
vakarq Ukrainos kulturq, kuriose yra pailgq Iauro lapo pa
vidalo streliq antgaliq ar ietigali4, retusuotq pavirsiuje ploks
cm, vadinamuoju solutriniu, retusu. Sio retuso atgyvena
ploksciai paretusuotos svidriniq antgalil! Hvaros ar smaigaliai -
ir yra vienas is svarbiausi4 isorini4 bruozq, padedani':iq skirti 
madlenin~ ir svidrin~ kulturq. 

Svarbiausieji svidrines kulturos dirbiniq tipai : ilgi Iauro 
ar karklo lapo pavidalo streliq antgaliai, siauri ilgi gremztukai, 
dazniausiai pleiStiniai reztukai. Skeltes skaldomos ilgos, nuo 
dvigaliq skaldytini4. Kitokiq dirbiniq tipq - peiliti, ovaliniq 
bei pergniauztini4 kirvelil!, gramdukq ir pan. - retai pasitaiko. 
Paciose ankstyviausiose svidrinese stovyklose antgaliai ne
ismaugtomis itvaromis, 0 veliau daugiau antgalil! ismaugtomis 
itvaromis. Galime nustatyti ir gremztukl! raidq: seniausiose sto
vyklose daugiau ilgqjq gremztukl!, veliau jie visai isnyksta, 
uzleisdami vietq pailgiesiems ir net trumpiesiems. 

Savo raidoje svidrine kultura Lietuvoje susitiko su Pabalti
jo madleno kultura (zr. p . 30-39), is kurios pasisavino kai ku· 
riuos dirbiniq tipus; pati ji taip pat dare ttakos madleninei 
kulturai, primesdama jai savo techninius igudzius. Todel salia 
chronologiskai skirtingl! svidrines kulturos paminklq grupiq 
lygiagrei':iai galime rasti grupiq, besiskirianciq didesne ar ma
zesne maldenines kulturos itaka. 

Noredami susipaZinti, kaip atrodo seniausios (I etapo) svid
rines kulturos stovyklos Lietuvoje, sustosime ties Eiguliq 1 A, 
1 B ir 1 D stovyklomis. Jos buvo i siaur~ nuo dabartiniq Kan
no Eigulil! kapq, abipus plento, einani':io i tilt& per Neri, ant 
II virssalpines upes terasos. Seniausioji yra 1 A stovykla, at-

5 Kultiira pavadinta nuo stovykl os netoli Varsuvos - Svidry 
Vielkie 1 - vardo. 
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kasta 1948 m. iSgriautame smelio slaite ! siaur~ nuo plento 
(8 pav.). Kultftrini sluoksn! sudan~ gelezingas smelis su smul
kiomis angliuk4 priemaisomis. Nugriautame slaite dviej4 zi
dinitt liekanos- duobutes, pilnos smulkitt angliuk4 (9 pav.). 

8 pav. Eigulil! 1 A stovykla 

Visi radiniai (10 pav.) padengti stora balta arba melsva pati
na 6

• Strelitt antgaliai (10 pav., 1-4) siauri, paprastai is netai
syklingl!, smaigalyje neretusuotq skelciq. Pasitaike ir paprast4 
nusmailintq skelCitt be svidrinio retuso (10 pav., 5, 6). Beveik 
visi gremztukai is skelciq, dazniausiai su viena skelimo briau
na (10 pav., 10-12). Gremztukq sonai retkarciais retusuoti, 

G Patina- kreidinis sluoksnis, susidarqs titnaginio dirbinio pavir
siuje, dirbiniui ilgq laikq gulint zemeje. Patinuotas dirbinys pasidaro 
nebepermatomas, balksvas arba melsvas. Patina dazniausiai rodo 
dirbinio senumq. TaCiau kalkingoje dirvoje patina aptraukia titnagq 
zymiai greii':iau, negu paprastoje. 
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asmenys smarkiai apzulinti nuo darbo. Rastas ir vienas clvigu
bas jrankis: gremztukas-reztukas (10 pav., 16). Reztukai (10 pav., 
13-15) dazniausiai pleiStiniai - viduriniai arba soniniai. Kitq 

9 pav. Eigulill 1 A stovyklos zidinio piuvis 

dirbiniq tarpe minetini du gramdukai iS netaisyklingq stambiu. 
titnago gabal11. Visi skaldytiniai dvigaliai, prizminiai, pritaikyti 
ilgoms skeltems skaldyti. Kulturiniame sluoksnyje rasta ir ak
mens plokstele su jraizomis, iSreztomis titnaginiu reztuku 
(11 pav.). 

Panasus radiniq kompleksas rastas 1 D ir 1 B stovyklose. 
IS jq pati paskutine bus bene 1 B stovykla, nes joje salia ant
galiq nejsmaugta jtvara rastas ir antgalis su jsmaugta jtvarci, 
ir peilis lenkta nugarele. 

Seniausiq svidriniq dirbiniq t ipq rasta ir Pypliuose (Kanno 
raj.). J11 yra ir V. SukeviCiaus rinki.niuose iS Marcinkoniq, Du
bos ezero, Gribasos, Kasetq bei Ruclnios apylinkitt (Var€mos 
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raj.) stovykl"q. BD.tl! idomu nustatyti, is kur sie radiniai, taciatl 
dabar tai padaryti netmanoma. V . Sukevicius vienos apylinkes 
stovyklas jungdavo vienq kruvq. Tuo tarpu pastaruoju metu 

I I f t6 

lU pav. Eigulil! 1 A stovyklos pagnndiniai radinil! tipai 
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Kasetose pavyko isskirti apie 30, o R~udnioje- apie 20 sto
vyklq. 

Tolesni svidrines kulturos raidos etapq galime nustatyti pa
gal Skaruliq (Jonavos raj .) stovyklos radinius. Stovykla buvo 
ant II virssalpines Neries terasos, i siaures rytus nuo Skaruliq 

11 pav. Eigulill 1 A stovyklos raizyta akmens 
plokstele 

miestelio. Dirbiniq kompleksas daug kuo panasus i Eiguliq i sto
vyklq radinius. Streliq antgaliai irgi netsmaugtomis ttvaromis, 
taciau dauguma jq smulkesni, gremztukai ivairesni, 0 reztukai 
daugiausia soniniai. Be to, daug claugiau ivairiq specialios pa
skirties dirbiniq. 

Daug gausesne yra II etapo svidrines kulturos paminklq 
grupe Lietuvoje. Jos stovyklas aiSkiai galime skirti velyvojo 
driaso laikotarpiui. Sios grupes radinius su I grupes radiniais 
sieja daug bendrq- bruozq. Dar daznai tebepasitaiko streliq ant
galiq neismaugta itvara, tik jie trumpesni · ir platesni, retusuotu 
smaigaliu; vis delto antgaliq su tsmaugta itvara jau kur kas 
daugiau. llgieji gremztukai uzleidzia vietq trumpesniems, pa
darytiems iS gana plabos sl{eltes, o, be j4, pasitaiko daug trum-
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Plljll gremztukq. Reztukai dazniausiai ir toliau pleistiniai, ta
ciau trumpi ir platu.s. Sios grupes paminkluose truputi jauciama 
ir kitll kultllrll jtaka. Skirtumq tarp I ir II grupes stovyklll ra
dinill galime pastebeti, palygin~, pvz., Eigulill 1 A ir PuvoCiq 
1 D stovyklq radiniq kiekio santykiq diagramas (12 pav.), nors 
jos negali atspindeti visq skirtybill. 

Vienu iS ryskiausiq II grupes pavyzdziq gali buti Puvociq 1 
(Varenos raj.) stovykla. Ji buvo didz.iuliame smiltyne, apie 

PIJIIOCtAI 

ID 

12 pav. Eiguli4 1 A ir Puvoci4 1 D stovykltj radini4 santykio 
diagramos 

1 km nuo Merkio upes, matyt, pric bu.vusiq, dabar uzakusiq 
ezereliq. Visi radiniai buvo susikoncentrav~ nedideliais plote
liais, kuriq kiekviename dar ryskejo keli atskiri lizdeliai. Spren
dziant iS radiniq vienodumo, visi sie ploteliai apgyventi vienu 
metu. Beveik trecdali visq dirbiniq (34 %) Puvociq stovykloje 
sudaro streliq antgaliai (13 pav., 1----:6). is kuriq nemaza su 
jsmaugta jtvara. Gremztukq (1 3 pav., 7- 10) maziau (21 %). Jq 
ilgis- ne daugiau kaip pusantro plocio, ilgqjq gremztukq visai 
maza (10 % visq gremztukq). Dar maziau yra reztukq (10 %) 
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(13 pav., 11, 12). IS kitq dirbiniq minetinos tik skeltes-peiliai, 
retusuotais pakrasCiais, ir retusuotos nuoskalos (35 %). 

Dauguma svidriniq stovyklq, panasiai kaip Puvociq 1 sto
vykla, susideda is daugelio lizdq; jie gali buti ir vienalaikes 

t\ \ 1Z 

13 pav. Puvociq 1 B stovyklos radiniai 
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netoliese issidesciusios atskiros stovykleles. IS jq galima pami
neti lizdus didziuliame Akmens k. (Varenos raj .) smiltyne, taip 
pat toli nuo dabartinio Merkio upes kranto. II svidrines kul
turos paminklq grupei priskirtina ir Eiguliq 1 C stovykla, kuri 
nuo anksciau minetq 1 A, B ir D stovyklq skiriasi ir savo pa
detimi (ji ant III virssalpines Neries terasos), ir tolumu nuo 
upes, ir inventoriumi. Gal · bf1t, vienq grup~ sudare ir 11ys at
skiros svidrines stovykleles Ezeryno (Alytaus raj.) miske-
1, 4 ir 14. Ezeryno stovyklos buvo ant kalvotos II virssalpines 
Nemuno terasos, salia uzakusiq ezereliq ir Aksupes upelio, 
sios stovyklos- titnago kasyklos ir dirbtuves, uztai ir jq ra
diniai savotiSki. Didziqjq dalj sudaro niekam nebetinkamos nuo
skalos bei skeltes ir daugybe skaldytiniq bei jq daliq; yra cia 
kiek ir dirbiniq, panasiq i Puvociq dirbinius. IS retai pasi
taikanciq, parodanCiq siq stovykleliq (dirbtuviq) pobudt, mi
netini stambus dideli gramdukai ir kirveliai, iS kuri4 patys 
idomiausi pergniauZtiniai kirveliai (14 pav.) . II svidrines gru-

14 pav. Ezeryno 4 stovyklos pergniauztinis ki rve lis 
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pes radiniq buvo ir Merkines 1, Maksimoni4 1, G!yno ez. 1 ir 
3, Mardosavo 3 ir kt. Varenos raj. stovyklose. 

Lietuvos paleolitiniq svidriniq paminklq plotas 1ema i pa
grindini svidrines kulturos paplitimo plotq, todel paraleliq Lie
tuvos radiniams netenka toli ieskoti. Ir Lenkijoje, ir vakarq 
Baltarusijoje pastebesime tq pati svidrines kulturos raidos ke
liq. Pagrindiniai dirbiniq tipai ir jq kiekio santykis parodo, kad 
I musq isskirtoji grupe priklauso vadinamojo mazovinio cik!o 
ankstyvajam etapui. Ankstyvosios svidrines kulturos atstovai 
bus pamazu apgyven~ Lietuvq, ateidami iS pietvakariq, grei
ciausiai neuzkliudydami ar menkai teuzkliudydami Mozurq ez.e
rq sriti ir Lietuvos Uznemun~. Si kultura plito Nemuno upes 
s!eniu, pasiekdama Nemuno ir Neries santakq ir ne kq tenu
sileisdama i Nemuno zemupi (pirmasis kelias). Greiciausiai 
i vakarus nuo sios srities klajojo Pabaltijo madleno kulturos 
atstovai. I siaures rytus svidrine kultura, atrodo, nesieke Ne
ries upes, plisdama Merkio ir jo intakq sleniais. Maza senqjq 
sv idriniq paminklq zinome ir Baltarusijoje, tolimiausiu tasku 
laikoma stovykla prie Svitezio ezero Naugarduko srityje. Tai
gi seniausiame svidrines kulturos gyvavimo etape ji apeme ga
na nedidel~, bet kompaktiskq teritorijq, glaudziai susietq su 
Mazovijos sritimi. II etapo gyventojai buvo ekspansyvesni uz 
I. ir paplito, sudarydami atskirus kulturinius centrus (15 pav.), 
daugelyj e vietq iSlikusius ir mezolito pradzioje. Lietuvoje jq 
riba ejo pietine dalimi, o vakarq Baltarusijoje- Nemuno aukst
upio sritimi. I pietvakarius nuo Lietuvos II etapo paminkl4 
randame Mozurq galini4 morenq srityje. Antrasis plitimo ke
lias ejo is Lenkijos per Poles~, pasiekdamas Pripet~, Dniepro 
aukstupi, Soz~, iki pat rytiniq Baltarusijos sienq, kur yra, pvz., 
Nobelio stovykla; jos radiniai labai panasus i Puvociq radinius. 
Tipiskq II svidrines kulturos etapo stovyklq zinoma prie So
zes ir jos intakq. Si sritis jungiasi su siaurines Ukrainos svidri
niq stovyklq sritimi, kurioje yra, pvz., toks ryskus paminklas , 
kaip Smiacka 14, prie Naugardo Sieversko. 

Pilnam vaizdui susidaryti reikia pamineti ir treciqji keliq, 
kuriuo paleolito pabaigoje plito svidrine kultura. Sioji srove 
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eJO is Mazlenki4 aukstmn4 ar piet4 Mazovijos i siaur~. suda
rydama zemutinio Pavislio- Didlenki4 kulturin~ srit!. TaC:iau 
cia ateiviai, matyt, aptiko jau iS seno gyvenusius Pabaltijo 

15 pav. Svidrines kulturos plitimo keliai 

madleno kulturos atstovus, todel sioje srityje reta grynq svi.d
rines kulturos stovykl4. 

Taigi paleolitui baigiantis, isryskeja trys atskiros svidrines 
kulturos sritys; jos likimas siose srityse nevienodas. 

Budingas svidrines kulturos gyventoj4 bruozas Lietuvoje 
yra didziules j4 stovyklos su daugeliu lizd4. Tai rodyt4, jog 
stovyklose gyvenusieji zmones neklajojo dideliuose plotuose 
ir turejo buti atej~ ne is toli. Senosios svidrines Lietuvos sto
vyklos priklause pagrindinei sios kultiiros paplitimo srii':iai, tad 
jq gyventojus tenka laikyti vietiniais. 
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4. Sveciai is Vakarq 
(Pabaltijo madleno kultura) 

Paskutinioji Europos paleolito kultura vadinama madleni
ne 7 kultura. Vidurio Europoje ji egzistavo jau tuo metu, kai 
visq Pietq bei Rytq Pabaltijj dar denge ledynai. Todel siuos 
buvusios prieledynines· Europos krastus tegalejo pasiekti pasku
tiniosios, t. y . V-VI, madleno fazes, kurios aleriodo bei vely
vojo driaso metu paplito labai dideliuose plotuose. 

Ledynams placiausiai isplitus, Europoj e iSsiskyre dvi apgy
ventos sritys- Rytq ir Vakarq Europa su skirtinga kulturos 
raida. Kiekvienoje jq madlenine kultilra riedejo dviem keliais . 
Rytq Europoje vienai kulturinei srovei bildingi ieciq antgaliai 
iS Kostionkq-Audievo 8 tipo kulturos, kitai - tik siauri is skel
Ciq pagaminti antgaliukai ir titnago asmeneliai. Vakarq Euro
poje vienai srovei budingas platus streles antgalis ismaugta 
itvara, o kitai - tik siauras is skeltes padarytas peiliuko pavi
dalo antgalis. Pirmoji srove Vakarq Europoje vadinama mad
lenu VI, o antroji- .,lenktinio peiliuko" vardu. 

Lietuvos teritorijq tepasieke Vakarq Europos madleno VI 
atplaiSos. Atskiros grupes pietvakariniame Baltijos pajurio 
kampe, iSriedejusios is madleno VI, vadinamos pagal pirmqsias 
arba pagrindines tyrinetqsias vietoves. Tai jau minetoji Ham
burgo grupe, Bromes 9, Arensburgo 10 ir kt. Sios grupes yra 

7 Pavadinta nuo urvo (La Madleine) Prancuzijoje. Kultura pri
skiriama laikotarpiui apie 10 000- 9000 m. pr. m . e.; pagal dirbini4 
formas ji skirstoma ! sesias fazes. Madleninei kultiirai biidingi titnago 
streliq antgaliai su jsmaugta jtvara, peiliai, gremZtukai, reztukai, kau
liniai zeberklai, meskeres kabliukai , ylos. Biidingas paleolito menas -
sienq tapyba, skulptiira, raiziniai. Kultiira paplitusi Vakar4 ir Rytq 
Europoje, taciau jvairiuose krastuose dang regionaliniq jos skirtybiq. 

8 Pavadinta pagal paminklus vietovese netoli Voronezo. 
9 Pavadinta pagal velyvojo paleolito (aleriodo laikotarpio) stovyklq 

Danq salyne. J ai biidingi stumbiis titnaginiai streliq antgaliai su placia 
itvara; gremzlukai ir reztukai dazniausiai trumpi ir platiis. 

10 Pavadinta pagal siaures elniq medziotojtJ stovyklq grup~ netoli 
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giminiskos tarpusavy ir vis delto jos gerokai skiriasi nuo kla
siskojo Vakar4 Europos madleno. Visa tai ir vercia jas jung_ti. 
i bendrq Pabaltijo madleno kulturq. Gausybe variant4 yra vie
nas is svarbi4j4 baigiamosios madleno fazes pozymi4. 

Apzvelg~ Pabaltijo madleno stovyklq inventoriq Lietuvoje, 
.J tuojau pamatysime bendruosius jq bruo7.us. Jas jungiantis po

zymis- platus streles antgalis su jtvara, nors kaip tik antga
liai daugiausia ir ivairuoja. Siq stovyklq gremztukai ir re7.tu
kai paprastai platus ir trumpi, skaldytiniai piramidiniai arba 
laivelio pavidalo, pritaikyti plaCioms neilgoms skeltems skelti. 
Bftdinga, kad daznai randama ivairiq negeometriniq smulki4 
dirbiniq-mikrolit4. 

Pagal streli4 antgaliq formas Lietuvoj e galime isskirti ke
letq Pabaltijo madleno kulturos variantl!, i kuriuos panasil! yra 
ir kituose krastuose. 

Saviti, kai kuo primenantys seniausius Pabaltijo madleno, 
t. y. Hamburgo kulturos dirbinius, yra antgaliai su vienasone 
iskqsta jtvara. 

Sprendziant vien is jl! iSvaizdos, sunku pasakyti, ar tai 
patys seniausi Pabaltijo madleno antgalil! tipai; kol kas neais
Jm, kokie kiti dirbiniai be jl! buvo. Lietuvoje zinome labai 
maza toki4 stovykll!. Viena nedidele stovyklele su siais stre
lil! antgaliais buvo netoli Merk.ines, kopoje prie Glyno pel
kes pietinio auk.sto kranto (Varenos raj.). Antgaliai (16 pav., 
5- 6) , apsideng~ stora melsvai balta patina, retusuoti pak.ras
c.iais statmenu, is abiej4 pusiq susikertanciu retusu. Neskaitant 
keliq retusuotl! nuoskalq, jie ir sudaro visq stovyklos invento-
ril!; is jq tik. vienas lik~s sveikas. Jo jtvara ilga, sudaro didziq
jq dirbinio dalj. Inventoriq papildo paprasta plati skelte jstri?.ai 
nuretusuota virsline - tur but, irgi antgalis. 

Arensburgo, Slezvige-HolSteine. J oms biidin!;'i smulkiis strelit! antgaliai 
su smailiomis jtvaromis, jvairiis antgaliukai is skeli':il! da!il.j, lancetai, 
trumpi smulkiis gremztukai ir reztukai, kauliniai zeberklai. Rasta ap
skritl! palapinil.j pedsakl.j. Kultiira priklauso paleolito pabaigai ir per
einamajam laikotarpiui i mezolitq. 
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16 pav. Madleniniai streli4 antgaliai iSkqsla ilvara . 
1. 2 - Kase tos. 3 - Rudnia , 4 -- Maksimonys 1, 5, 6 - Glyno d urpyno s tovykla 6 

Panasiq antgaliq rasta ir Ezeryno 17 (Alytaus raj.) stovyk
loje, nors juose jau zymios kai kurios svidrines kulturos itakos 
(svidrinio retuso pedsakai antgalio itvaroje) (17 pav.). Be siq 

antgaliq, minetoje stovykloje rasta 
pailgas gremztukas, pleiStinis reztu
kas, skaldytini4. 

Antgaliq su vienasone iSkqsta jtva
ra rasta ir Maksimoniq 1 stovykloje. 
Taciau ji buvo apgyventa ne vienq 
kartq ir ne vienos kulturos nesejq, tai 
neimanoma atskirti, kokie kiti dirbi
niai priklause siam antgaliui. Viena
soniai Maksimoniq 1 stovyklos ant
galiai ( 16 pav., 4) issiskiria stora bal 
ta patina, kurios n eturi kiti radiniai, 
o tai, be abejo, irgi rodo jq senumq. 

Didziuleje V. Sukeviciaus kolek-
17 pav. Ezeryno 17 sto- cijoje g Kasetq k. (Varenos raj .) apy-

vyklos strelil! antgaliai linkiq taip pat randame keletq pana-
saus tipo stambokq antgaliq, is visq kitq issiskiriani':iq stora 
melsva patina ( 16 pav., 1, 2).. Sprendziant pagal patinq, prie tq 
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antgali4 tektq priskirti tos pacios kolekcijos stambius placius 
gremztukus, rezikliams giminiSkus tipus su snapeliais virsunese 
ir reztukus. 

Panasill radiniq V. Sukeviciaus kolekcijoje yra ir iS Rudnios 
(Varenos raj.) (16 pav., 3). 

Antgaliai su vienasone iSkqsta itvara budingi biolingo lai
kotarpiui (Hamburgo kulturai); veliau jq mazeja. Panasiq i Ka
setl.f antgalius aptir1kama Vidurio Europos urvinese madleno 
stovyklose (Zirgensteino, Ranio 4, Veleno, Taingeno ir kt.). IS 
jl.f turejo buti kil~ ir Hamburgo tipo antgaliai , kurie savo ne
ismaugtomis itvaromis kartais net labai panasus i Rudnios ar 
Kaset1.1 radinius. Matyt, su Hamburgo kult"lira vienasonis !smaug
ta itvara antgalis nezuvo, nes paleolito pabaigoje uz Hamburgo 
kulturos srities, tai Silezijoje, tai Svedijoje retkarciais vis dar 
pasirodo kokiq nors sios formos atgarsiq. Toliausiai i rytus la
bai panasus i Kasetq antgali dirbinys rastas Dniepro aukstu
pyje, Anosovo titnago dirbtuveje. 

Antra kiek skirtinga Pabaltijo madleno antgaliq forma, ran
dama Lietuvos stovyklose, yra antgaliai su placiomis itvaromis, 
retusuotomis pakrasC:iais iS abiejq sonq. Kai Imrie jq rasti sto
vyklose, kuriq dirbiniuose atsispindi visi Pabaltijo madlenui 
budingieji bruozai. Ryskiausi pavyzdZiai yra kelios nedideles 
stovykleles- Ezeryno 15 ir 16 (Alytaus raj.). Tai buvo titnago 
kasimo ir apdirbimo vietos, todel didZiqjq daugumq radiniq su
daro nuoskalos ir skaldytiniai. V is delta cia pavyko surinkti 
ir nedideli, bet ryskl.f madlenini stovyklos inventoriaus komp
leks&. EZeryno 16 stovykleles inventoriq sudaro beveik simet
ri.skas antgalis placia, tik pakrasciais retusuota ttvara; grei
Ciausiai jis nebaigtas, nes dar ir su titnago zieve. Siai grupei 
budingas ir didokas kampinis reztukas, vienagaliai arba lai
velio pavidalo skaldytiniai ir ovalinis kirvelis. 

Tokil.f paciq ar panasiq antgalil.f placiomis itvaromis, retu
suotomis pakrasC:iais, radome ir Ezeryno 16, Dereznycios 6 ir 
31 (18 pav.), Maskaukos (Varenos raj.) stovyklose. V. Sukevi
C:iaus kolekcijoje yra j1.1 is Kasetl.f, iS Rudnios ir is Gribasos 
rinkiniq. 
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Atitikmenll antgaliams su placiomis itvaromis galime iesko·· 
ti taip pat pietvakariniame Pabaltijo kampe, Bromes- Liungbiu 
tipo stovyklose. Antgaliai Cia pasirodo jau pirmojoje aleriodo 

atsilimo laikotarpio puseje ir 
paplinta Slezvige- HolSteine, 
Danijoje, Meklenburgo sri
tyje bei pietll Svedijoje, ze
myne, tuo metu dar neper
skirtame vandenll. Sios gru
pes antgaliai nuo lietuviskll 
skiriasi daugiausia stambu
mu. Sprenclziant pagal topo
grafines radimo aplinkybes, 
i Lietuvq toks antgalio tipas 
bus patek~s zymiai veliau. 
TaCiau ir vakaruose sio tipo 
antgaliai sutinkami net me
zolito pradzios stovyklose. 
Taip pat kitas inventorius
trumpi platus ir stambus 
gremztukai, pleiStiniai vidu-

18 pav. Dereznycios up. 31 stovyklos nma1 reztukai - visai toks 
radiniai pat, kaip ir kitose sio tipo 

stovyklose. 
Taciau geriaus1a1 zmomi, plaCiausiai paplit~, yra madleniniai 

platus antgaliai su siaura ir smaila itvara; tokil! yra iS Vilniaus 
1 stovyklos. 

Vilniaus 1 stovykla buvo vakariniame miesto pakrastyje, 
tarp Neries ir Raudonosios armijos prospekto, dabartines silumi
nes elektrines teritorijoje. 

Dauguma Vilniaus stovyklos dirbinill ( 19 pav.) padaryta iS 
dideliq nuoskalll arba plai':ill skelcill su keliomis skelimo briau
nomis. Visll retusas statmenas, pakrastinis. Strelil! antgaliai 
dvejopi- tai platfts aritgaliai hurnpa ir smaila jtvara (19 pav., 
1- 3) bei netaisyklingi smailus antgaliukai is siaurll skelCiq 
(19 pav., 4, 5). Gremztukai daugiausia trumpi ar net apskriti 
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(19 pav., 7- 10). Reztukll daug. Maziausiq j4 dali sudaro vidu
rinieji pleisti.niai, kurill retusuota tik rankoje laikomoji dalis. 
Daugiausia rasta kampinill reztukq (1 9 pav., 6) , nors nem'l:l.a 
dv igRlil! reztUkl! arba reztUk\.l, kombinuotq SU gramdukais bei 

19 pav. Vilniaus stovyklos radiniai 

gremztukais (19 pav., 11). Yra gramdukll; maza r etusuotll skel
cit!, daug daugiau retusuotll nuoskalll ir titnago gabaliukl!. 

IS kitq stovyklq, kuriose buvo rastas toks pat dirbinil! 
kompleksas, minetina Varenos raj . Ilgio ez. 1 stovykla, Mit
riskil! 6 a, b, c stovyklos, Smalninkl!, BabriSkil! 4 b ir d sto
vyklos ir kt. .,,;:• 

Panasiq i sill stovykll! radinius, ypac antgalius, yra Arens
burgo tipo stovyklose, paplitusiose i vakarus nuo Olandijos, 
per visq siaures Vokietijq iki Oderio. Toliau sios grupes dir
biniai plito, matyt, pacia juros pakrante. Lietuvos- Baltarusij os 
siena siuo metu yra ir j4 iSplitimo riba rytuose. 
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Pabaltijo madlenui budingi ir saviti kaulo-rago dirbiniai, 
rasti Lietuvoje ar Kaliningrado srityje. Reikia tiketis, kad dar 
daug i4 yra miis4 zemeje. Kai kurie si4 dirbini4 tipai budingi 
tik trumpam velyvojo paleolito laikotarpiui ir juos nesunku 
datuoti, net neturint joki4 gamtinit1 orientyr4. Rastieji Lietu
voje , Kaliningrado srityje kauliniai bei raginiai paleolito cUr
biniai yra atsitiktinai .patek~ ! durpynus ar mergelio bei grau · 
zo duobes. Kadangi durpynai daugiausia susidare atSilusiame 
poledynmetyje, tai paleolitiniai radiniai paprastai aptinkami 
molingose ar smelingose nuosedose po durpi4 sluoksniu. Ra
dimo aplinkybes ir padejo kai kuriuos Lietuvos bei Kaliningra
do srities kaulinius-raginius radinius priskirti paleolitui ir pa
gal j4 tipus !tP-rpti i Pabaltijo madleno grup~. 

Pabaltijo madlenui biiding4 dirbini4 tiptt yra labai nedaug, 
tai - seivos ir irklo pavidalo ietigaliai, zeberklai, Liugbiu lwp
liai. Taciau salia j4 yra islikusi4 ir kit4 dirbini4 form4, pavel
det4 is senesni4 epoch4 ir ilgai perduodam4 palikuonims,
tai jvairus durklai, adikliai, ylos, adatos ir atsitiktinai apdirbti 
kaulai bei ragai. 

IS tikr4j4 Lietuvoje tezinome tik vienq tikrai paleolitini dir
bini4 kompleksq, padarytq, is siaures elnio rag4 ir kaul4. Tai 
seivos pavidalo ietigalis su keturiais irklo pavidalo ietigaliais 
(20 pav.). Jie rasti dar 1865 m. rytineje Klaipedos miesto daly
je, Kalniski4 mergelio duobeje, priklausiusioje Bachmano 
dvarui. 

Seivos pavidalo ietigaliai - labai placiai paplitusi madleni
ni4 ietigali4 forma. Ryt4 Europoje jq nedaug; velyvajame mad
lene cia .i4 jau visai nera. Zymioli ilgiau jie isliko Vakan1 
Europoje. J4 jtvaros darosi briaunotos, kol galiausiai jsivyrau
ja ietigaliai su is abiej4 pusi4 nusklembta itvara. Sis velyvas 
madleno ietigalio tipas biidingas Piet4 Pabaltijo madlenines kul
turos laikotarpiui. Toks 28,2 em ilgio ietigalis yra ir Kalni€;
ki4 raclinyje. Kelis tokius pat ietigalius, rastus Kaliningrado 
srityje (Gumbineje, Druskiuose ir kt.), ziedaclulki4 analizes bit
du pavyko datuoti aleriodo laikotarpiu. 
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Irklo pavidalo ietigaliq taip pat palyginti neretai aptinka
ma ir gretimose Kaliningrado srities hei siaures Lenkijos vie
tovese. Jie paplit~ irgi tame 
paCiame Pabaltijo madleno 
kulturos plate. 

Budingas velyvojo paleo
lito radinys Pabaltijo mad
lena srityje yra vadinamasis 
Liungbiu kaplys (kirvis) . Tai 
gana paprastas irankis: il
gas siaures elnio ragas nu
piautas nuo vainiko ir su
trumpinta apatine atSaka, 
i kuriq kartais istatomi tit
nago ar ilties asmenys. Nors 
dabartineje Lietuvoje kapliq 
dar nerasta, taciau jq pasi
taiko kaimynysteje. Pvz., tok
sai kaplys (ar kirvis) buvo 
rastas prie Lietuvos ir Kali.
ningrado srities sienos, buv. 
Maurusaiciuose (21 pav.); 
Ziedadulki4 analizes duome
nimis jis priskirtas velyva
jam driasui. Taip pat Lietu
vos pasienyje, Kursiq neri
jos pietineje dalyje, prie Ra
sytes (RybaC:ij) buvo rasta 
siaures elnio raga ruosinys 
Liungbiu kapliuL Tokiq kap
liq randama ir visame Pa
baltijo maclleno paplitimo 
plote, kur jie pasirodo ve
lyvajame driase . 

I I ,, 

20 p<n. Ietigaliai is siaures elnio 
rago ir kaulo, rasli Kalniskiuose 

(Klaipeclos m.) 
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Budingas velyvojo paleolito dirbinill tipas yra zeberklas. 
Pabaltijo madleno paplitimo srityje jis jau zinomas is Ham
burgo kultilros. Daug jl.l rasta Havelio upes slenyj e siaures Vo
kietijoje, siaures Lenkijoje, besiriboj ani':ioje su Kaliningrado 
sritimi. 

21 pav. Liungbiu kaplys is siaures elnio ra ga, ras
tas Maurusaiciuose 

Be to, Kaliningrado srityje zinoma ir kit4 gerai datuot4 pa· 
leolitinill dirbinil.l - keletas durklll iS perskelto tusi':iavidurio 
kaulo, irankiai kailiams dirti, tvairils piaustyti kaulai ir ragai. 

Trumpai apzvelg~ budinguosius Lietuvos madleno radinius, 
galime pasakyti, kad atitikmenll jiems yra visoje Pabaltijo 
madleno paplitimo srityje, ypai': pietvakariniame Baltijos pajil
rio kampe, tai':iau jti labai maza rytll Vokietijos bei siaures 
Lenkijos pajuryje, nors, pvz., Riugeno saloje jti yra. Todel 
tenka manyti, kad si kultura plito dabar jau nuskendusiomis 
Baltijos ledyninio ezero pakrantemis, tuo metu dar neatitru
kusiomis nuo Danll salyno bei Riugeno (22 pav.). 

Tai':iau, isryskin~ atskirll dirbinil.l tipl.l giminiskumq su Va
karll Pabaltijo madleno radiniais, vis delto negalime tvirtinti, 
kad ir kulturos visuma yra tapatinga . Net ir tipiSkiausiose sto
vyklose galima konstatuoti tam tikrq rytini pobildi (pvz., ski
riasi kai kurie reztukll tipai, pasitaiko ovalinil.l kirvelill)' 0 dau
guma Uetuvos mn.ctleninill stovykll.l radiniq atspindi zymiai 
didesnE'; svidrines kultilros itakq; apie tokias stovyklas bus kal
bama kitoje vietoje. 

Bildingas Lietuvoje madleninitl paminklq bruozas, skiriantis 
juos nuo svidriniq paminkl4, yra tai, kad madlenines stovyk-
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los dazniausiai mazos, vieno lizdo, su negausiu titnago inven
toriumi. 

Streliq antgaliai tvairiis, taci'au vienoje stovykloje nepasi
taiko keliq tipq antgaliq. Madleniniams paminklarns negalime 

22 pav. Pabaltij o madleno kultiiros plitimo kelias 

nustatyti kokios nors raidos, kaip, pvz., svidrines kulturos pa
rninklams. Del to ir sprendziame, kad tai buvo atskirq is toli 
atklydusiq mazq gimininiq bendruomeniq stovykleles. Nuosek
lios jq kulturos raidos reikia ieskoti toli uz Lietuvos. 

5. Bendru keliu 

Klajodami tuose pa.i':iuose plotuose, pa!eolito medziotojai 
greitai erne bendrauti v ieni su kitais ir perimti kai kurias dir
biniq formas bei kai kuriuos techninins iglidzius. Kaip galime 
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spr~sti iS stovyklq situacijos (pvz., Silelio stovykla, Kauno raj.), 
jau aleriodo laikotarpio pabaigoje buta meclziotoj q grupiq, pa
laikiusiq glaudesnius rysius su svetimaisiais. Tq bendravimq 
ypac ryskiai galime nustatyti kai kuriose velyvoje driaso lai
kotarpio stovyklose, nes sudregnejE;s ir vel atSalE;s velyvojo 
driaso klimatas apstabde tolimas medziotojl! keliones, ir jie 
daugiau erne bendrauti tarpusavyje. 

Turime ivairiq stovykll! dirbiniq kompleksq, kuriuose vy
rauja tai svldrines, tai madlenines kulturos itaka. Apskritai 
svidrine kultura madleninei duoda daugiausia techniskq nau
jovil!, o madlenine - pirmiausia naujl! formq. Vadlnasi, vei
kiant svidrinei kulturai, madleniniai antgaliai retusuojami is 
blogosios puses svidriniu retusu, madleninese stovyklose atsi
randa dvigaliai skaldytiniai, nuo kuriq galima skelti ilgas siau
ras skeltes, o svidrinese stovyklose pasirodo ryskus madleni
niai antgalil! tipai, platus gremztukai. Be abejo, ne be madle
nines kulturos poveikio ir svidriniai cmtgaliai kartais retusuoti 
tik pakrasciais. Sprenclziant pagal stovykll! topografijq, ~alime 
pastebeti, kad svidrinis retusas prie madleniniq dirbinil! prita
po anksciau, negu j svidrines kulturos kompleksus praclejo 
skverbtis madlenines dirbinil! formos. Stovykll! su abiejl! siq 
kultlirl! elementais . Lietuvoje yra daugiau, negu grymt mad
leninitt ar svidrinil!. Visas jos skirtingos, nesuvedamos i jokias 
raidos grandines. Matyt, savitarpio poveikis buvo daug sude
tingesnis, negu mes dabar !sivaizduojame. 

Noredami pavaizduoti tq kultlirl! sqveikq, paimsime keletq 
ryskesnil! pavyzdzi4. 

Viena is seniausil! yra Silelio 2 stovykla, beveik Nemuno 
ir Nevezio santakoje, ant II virssalpines Nemuno terasos 
(6 pav.), nuo dabartinio kranto nutolusi apie 800 m. Rastieji 
stovykloje streliq antgaliai daugiau primena Pabaltijo madle
no dirbiniq tipus (23 pav., 1-7), taciau antgaliq ttvaros blo
goji puse retusuota svidriniu retusu, su svidrine itaka tekt4 
sieti ir kai kuril! antgali4 siaurejimq bei ilgejimq. Gremztnk.ai 
daugiausia platus, bet ne visada trumpi (23 pav. , 9-10). kaip 
kitq madleniniq stovyklq, taciau gal ne be svidrines kulturos 
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itakos VIS! Jle padaryti iS skelCiq, o ne is nuoskalq, nors tos 
skeltes ir placios. Reztukq (23 pav., 11, 12) rasta nedaug, visi 
jie panasesni i madleninius kompleksus, negu i svidrinius. Be 
to, yra ilgq dvigaliq skaldytiniq, budingq svidrinei kultUrai. 

~~· -4 '_ 
6 ~t'' 

,f(i,~ 
23 pav. Silelio 2 stovyklos pagrindiniai radiniai 

Dar ryskiau abiejq kulturq sqveikq galime nustatyti iS Merg
ezerio 3 (Varenos raj .). stovyklos. Ji buvo pakilumeleje prie 
nedideles pelkutes, buvusio ezerelio, ten, kur prasideda Merg
ezerio upelio raistas. Cia rasta madleniniq streliq antgaliq ti
pq su svidrinio retuso pedsakais (24 pav., 3, 7, 9) ir svidriniq 
.antgaliq tipl! (24 pav., 1, 2, 11, 12, 14). Kitq dirbiniq labai ne
daug, ir juose nustatyti sias itakas ne taip lengva; budingas 
nebent tik dvigaliq skaldytiniq atsiradimas. 

Kitoje grupeje stovyklt! vyrauja svidriniai elementai; mad
lenines kulturos itaka jai vos pastebima. IS sios grupes reikt4 
pamineti Netiesq 1 stovyklos apatiniojo kulturinio sluoksnio 
radiniq kompleksq. Netiesq 1 (Varenos raj .) stovykla (25 puv.) 
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24 pav. Mergezerio 3 stovyklos pagrindiniai radiniai 



25 pav. Netieslj 1 stovykla 

buvo Netiesos upelio ir Nemuno santakoje, ant II virssalpines 
terasos. Atkasta 1315 m2 su trimis kulturiniais sluoksniais (pa
leolito pabaigos, mezolito pabaigos ir velyvojo neolito). Stre
lil! antgaliai Cia trejopi: mazai retusuoti svidriniai (26 pav., 1--
2, 4-6, 8), kartais svidriSkai paretusuoti stambus smaigai 
(26 pav., 7) ir velyvi madleniniai antgaliai plaC:il! itvarl! (26 pav., 
8-11). Dauguma gremztukl! pailgi (26 pav., 15- 16), taCiau ne
maza trumpl! ir beveik apskritl!. Reztukai vel primena daugiau 
svidrinius tipus- siauri ir pailgi (26 pav., 3, 12-14) . Skaldyti
niai - dvigaliai, svidriniai. 

Nemaza tokios miSrios kulturos dirbiniq yra senuose V . Su
keviCiaus rinkiniuose, ypac nuo Dlos upes pakranC:il!. Ir geriau 
zinomose Lietuvos paleolito stovyklose retai kada pasitaiko 
tokil! ryskiq abiej1.1 kulturq pozymil! viename dirbinyje. Tai 
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26 pav. Netirs4 stovyklos paleolitinio sluoksnio radiniai 



visai suprantama, nes prie Olos upes ir turejo vykti sie kulturi
niai mainai. Todel Cia, o ne kur kitur, atsirado tokios ivairios 
svidrines-madlenines dirbiniq formos (27 pav., 1-4). 

27 pav. Kasetl! streliq antgaliai 

Panasiq Pabaltijo madleno stovyklq dirbiniq kompleksq su 
nezymiais ar zymesniais svidrines kulturos itakos pedsakais ga
lime surasti visuose rytiniuose madlenines kultilros paplitimo 
pakrasi':iuose, pvz., ruoze kiek labiau i pietus nuo pietinio Bal
ti.jos pajilrio ir ! vakarus nuo Vislos zemupio. Pagrindineje 
svidrines kulturos paplitimo srityje galime kalbeti tik apie Pa
baltijo madleno itakq svidrinei kultlirai, bet ne apie abiejq 
kulturq sqveikq. Beje, pagrindineje svidrines kulturos papliti
mo srityje si itaka yra zymiai velesne, negu kultilriniai mai
nai pakrasi':iuose, kur gretimai kuresi abiejq kulturq stovyk
los. Pvz., matome svidrini retusq arensburginiuose antgaliuose 
Lenkijos siaures rytq kampo, Elko aps., stovyklose. Ryskus pa
vyzdys ir Berlyno Tegelio stovykla, kurioje tik kai kurie la
pelio pavidalo arensburginiai antgaliukai paretusuoti iS blogo
sios puses. Panasi yra Miunchehofes stovykla Brandenburgo 
srityje ir kt. Kuo toliau i vakarus, tuo menkesni svidrines kul
tliros pedsakai. Manoma, kad svidrine kultura savo antgaliq 
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formomis bus turejusi jtakos ir Vakar4 Europos madlenui VI. 
Kaip matyti, si jtaka jvairiuose kompleksuose yra savita. Ji 
nesudare atskiros, naujos kulturines grupes. Visur sio tipo 
kompleksai susidare vietoje, priklausomai nuo vietinil! kultfl
riniq ir istorinit1 sqlygq: Lietuvoje ta jtaka siekia, tur but, ale
riodo laikotarpj. 

Tuo tarpu Pabaltijo madleno ku!turos jtaka svidrinei kultu
rai yra velesne ir iSryskeja net pagrindinese svidrines ku!turos 
paplitimo srityse, ten, kur salimais negyveno abiejq kultlirl! 
nesejl! bendruomenes, pvz., vidurio Lenkijoje. Ryskiq pavyz
dzil! yra prie Bugo upes, pvz., Stankovice I-VII ir kt. stovyk
lose. Paleolito pabaigoje Pabaltijo madleno jtaka pasiekia net 
Mazlenkiq aukstumas. Cia jvairiose stovyklose pasirodo strelil! 
antgaliai, primenantys madleninius tipus. Kartai.s jie su svidri
niu retusu, o kartais ir be jo; kai kada jie vadinami Chvaliho
govicl! antgaliais. Velyvojo driaso pabaigoje Pabaltijo madle
no jtaka pastebima ir Pripetes, ir Sozes pakranCil! stovyklose 
(pvz., Opoles, Beriozos, taip pat virsutiniame, jau mezolitinia
me, Grensko stovyklos kulturiniame sluoksnyje). 

6. Kelioniq ir kiirimosi metas 

Apzvelge. pagrindinius paleolito stovykll! Lietuvoje radinil! 
kompleksus, matome jl! jvairumq, dazniausiai nepriklausantj 
nuo stovykll! amziaus; juo labiau, kad ir visas tas laikotarpis, 
kuriam jos priklauso, buvo palyginti neilgas. Akmens amziu
je, ypac paleolite, kultura keitesi negreit. Taigi matyti, kad 
aleriodo ir velyvojo driaso laikotarpiu salimais gyveno dauge
lio kulturinil! pogrupil! atstovai, daugiau ar maziau bendrauda
mi tarpusavyje. Tai reiskinys, budingas visai Siaures ir Vidu
rio Europai. Be tl! dviejl! pagrindinil! srovil!, visur pastebime 
daugybe. jl! atSakl!. 

Sugretinus jvairiq krastl! aleriodo stovykll! datas, nustaty
tas radiokarboniniu, palinologiniu bei geochronologiniu metodu, 
matome, kad aleriodo laikotarpiu dideliuose plotuose pa
plinta tos paCios kulturines grupes. Vadinasi, giminines bend-
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ruomenes sugebejo greitai kilnotis iS vienos vietos i kitq. Svar
biausias akstinas- siaures elniq medziokle; siaures elniq ban
dos nukeliauja simtus kilometrq per metus. Tokie atstumai ne
li>augino paleolito zmogaus. Taciau, reikia manyti, buvo ir kitq 
priezasCiq. Viena is jq - egzogaminiai atskirq gimininiq bend
ruomeniq santykiai. Ieskodami partnerio butinai kitoje gimini
neje bendruomeneje, zmoiles daznai budavo priversti toli ke
liauti retai apgyventais prieledynines Europos plotais. 

Taigi, Lietuvos ir kaimynines teritorijas is karto uzpludo 
ne vienos kulturos ir ne vienos tos patios kulturos fazes atsto
vai. Siandien nera jokio pagrindo kalbeti apie Rytq Pabaltijo 
kulturq pasivelinimq ar atsilikimq, kaip budavo jprasta senes
neje literaturoje. 

Patsai neramiausias, judriausias laikotarpis - antroji ale
riodo puse, kada jau buvo spej~ uzaugti miskai, kada susidare 
sqlygos ateiviams jsikurti visam laikui. Siaures elnias tapo ne
be vienintelis ir pagrindinis medZiojamasis gyvulys. 

Svarbus aleriodo ir velyvojo driaso kulturq pozymis -
ivairus variantai, pritap~ prie grynos kulturos. Ryskus kulturq 
kryziavimasis budingas plaCiam prieledynines Europos ruozui 
ir is dalies gali buti laikomas net chronologiniu pozymiu. Di
dziulis aleriodo laikotarpio gyventojq judrumas vercia labai 
rezervuotai laikytis, bandant suvesti kai kuriuos aleriodo lai
kotarpio kulturq kompleksus i chronologines raidos grandines, 
netgi tq paciq kulturiniq grupiq ribose. Tokia pati sudetinga 
kulturiniq grupiq ir pogrupiq plitimo istorija iSkyla ir kitose 
buvusiose prieledynines Europos srityse. 

Velyvajame driase, aprimus audringam keliavimui, iS pietq 
pamazi pradejo plaukti visoje Vidurio Europoje plintanCios 
azylines 11 kulturos jtaka. Dirbiniai smulkeja, atsiranda mazq, 

11 Azyline kultura pavadinta pagal urvq (Mas-d'Azil) Prancuzijoje. 
Kultura iSsirutuliojo apie 9000-8000 m. pr. m. e. Pietl! Europoje is 
madlenines. Jai biidingas vistj titnago dirbinitj smulkejimas, trikam
pwt antgaliai, segmentiniai peiliukai , smulkus apskriti gremztukai, 
ploksti kauliniai zeberklai ir kt. dirbiniai , taip pat schematiska tapyba. 

47 



beveik apskritq, grernztukl!, negeometriniq forniq mikroliht ir 
kt. Tai pirmasis gana ryskus chronologinis pozymis, kuris tar
tum niveliuoja buvusias skirtingas aleriodo laikotarpio kultu
ras ir jq pogrupes. Antrasis ryskus velyvojo driaso poeymis - · 
tai kai kurie kauliniai bei raginiai dirbiniai, plintq, kaip ir azy
liniai elementai, tvairiose kulturose bei jq variantuose ir taip 
pat tartum niveliuojq jas. Velyvojo driaso laikotarpiu dirbiniq 
tipq plitimo pobudis kitoks, negu aleriodo. Aleriodo laikotar
piu tolimose srityse pasirodydavo giminines bendruomenes, 
atsinesdamos jau susiformavusiq kulturq, o velyvojo driaso sto
vyklose zymiai dazniau pasikartoja tie patys kulturiniai komp
leksai. Tad tenka manyti, kad klaidziojimo plotai bus suma
zej~. tam tikra prasme net apsiriboj~. Toks yra esminis ale
riodo ir velyvojo driaso laikotarpiq kulturq plitimo skirtumas. 

Taigi, tos kulturines grupes, kurioms atstovavo pietiniame 
Baltijos pajuryje ir Lietuvoje klaidziojusios giminines bendruo
menes, velyvajame paleolite palaike tarpusavio rysius gana 
apibreztoje teritorijoje. Kokio pobudzio buvo toji tariamai api
brezta teritorija, kodel ji laikesi ir kokie buvo joje gimininiq 
bendruomeniq santykiai? 

Vienu metu archeologijos moksle buvo paplitusi nuomone, 
kad pagrindinis ir vienintelis kriterijus paleolito bei mezolito 
kulturq skirtumams nustatyti yra ukines aplinkybes, kuriose 
gyveno tam tikros kulturos nesejai. Jos ir turejusios nulemti 
kulturos dirbiniq formas . Tuo poziuriu, pvz., buvo bandyta iS
aiSkinti skirtumus tarp Juodosios juros pakranciq ir Rusijos 
lygumq kulturos. Taciau tolesni tyrinejimai parade, kad jokio 
ilkinio skirtumo siose srityse nebuvo. Tad atskiras kulturines 
sritis reikia laikyti kitq bendruomeniq tarpusavio !)antykiq at
spindziais. Vadinasi, atskiros kulturos, o gal net jq variantai, 
atspindi ir atskiras etnines grupes. Taciau tos grupes, gimini
nes bendruomenes, dar nebuvo susietos ! gentis, nors tarp jq, 
be abejo, buvo egzogaminiq santykiq. Bet tokie egzogaminiai 
sanlykiai, kokie yra australieciq tarpe, gimininiq bendruome
niq i gentis nesujungia. Jeigu priesingose kulturose pirmiausia 
kinta vyrq darbo !rankiai, ginklai, tai galima biltt1 manyti, kad 
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tie egzogaminiai santykiai buvu patys primityviausi- matri
lokaliniai, t. y. vyras ateidavo i zmonos giminin~ bendruomen~. 

Taciau ir sitoks bendravimas velyvojo driaso laikotarpiu 
jau leidzia apibre:lti tam tikrq teritorijq, kurioje ir vyko sie 
kultfuiniai ir egzogaminiai mainai. Siaureje ji apima visq pie
tin~ Lietuvq ir Kaliningrado sriti. Vakaruose tolimiausi punk
tai nesiekia Oderio; dar toliau i vakarus jauciama tik siokia 
tokia svidrines kultilros itaka, kuri ga!E'!jo pasireiksti ir be tie
sioginio kontakto. Pietuose si sritis prieina mazdaug iki Kar
patq, nors paCios svidrines kultilros itaka spinduliuoja dar to
liau. Rytuose ji baigiasi Poleses vakarineje dalyje bei vakari
neje Baltarusijoje. Toliau i rytus paleolite nuklyd~ svidrines 
kultilros atstovai bendravo jau su kitais vietiniais, kitos etni
nes kilmes, gyventojais. 

Taigi sis pirmasis etninis-kultilrinis junginys, susidar~s tam 
tikroje teritorijoje ne del kokiq nors gamtiniq kliilciq, dar 
grieztai neapribotas teritoriniu atzvilgiu, sudetas iS daugelio 
gana savarankiSkq gimininiq bendruomeniq, vis delto jau buvo 
tam tikras etninis-kultilrinis pagrindas formuotis velesnems et
ninems grupems. 

III. VIDURINIS AKMENS AMZIUS- MEZOLITAS 
(VIII-IV tiikstantmetis pr. m. e.) 

Riba, skirianti paleolitq nuo mezolito Vidurio ir Siaures 
Europoje, yra ryskus klimato pasikeitimas tarp ledyninio ir 
poledyninio laikotarpio, t. y . 8000 m. pr. m. e. Klimato pasi
keitimas daugelyje, ypac Vidurio Europos, sriCiq. taip paveike 
zmoniq gyvenimo bildq ir sudare sqlygas plisti naujoms kultil
roms, kad siq klimato ribq reikia laikyti ir riba tarp paleoliti
niq ir mezolitiniq kultilrq. 

1. Paleolito medziotojq likimas poledynmetyje 

Ledynai baige tirpti Skandinavijos kalnuose labai sparciai, 
po kelis simtus metrq per metus. Klimatas (preborealinis) vis 
siltejo. Labai pagausejo medziq. Laikotarpio pradzioje vyravo 
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ber:Zai, taCiau netrukus pasirode pusys, lazdynai ir kitos la
puociq medziq rusys. 

Ledynams pasitraukus iS vidurio Svedijos, buv~s Baltijos 
prieledyninis ezeras per susidariusiq pratakq susisieke su vo.n
denynu ir virto suriavandene Joldijos jura (28 pav.) (pavadinta 

28 pav. Joldijos jura (pagal M. Sauramo) 

pagal sraig~ Yoldia arctica), kurios krantq llnija buvo zym1a1 
labiau i vakarus, negu dabartine, o vandens lygis - keliasde
simt metrq zemesnis. Joldijos jilra egzistavo mazdaug tarp 
8000 ir 7500 m. pr. m. e. Kritus juros lygiui, erne formuotis 
I virssalpine Nemuno bei kitq upiq terasa. TaCiau upiq vagos 
dar daznai keisdavosi, klimatas dar vis delto buvo gana dreg
nas, tad naujai atsidengusiais plotais zmones ne visur galejo 
pasinaudoti. Mezolito pradzios, arba Joldijos laikotarpio, sto
vyklas paprastai randame zemai- ant I virssalpines upiq tera
sos,- taciau toli nuo dabartinio upes kranto. Todel labai svar-
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bu zinoti ir stovyklos padeti upes slenyje, norint jq priskirti pa
leolitui ar mezolitui, nes Joldijos laikotarpiu Lietuvoje tebe
gyveno velyvojo paleolito kulturq palikuonys. Noredami jq 
kulturq atskirti nuo paleolito kulturq, taip pat nuo naujai pa
sirodziusiq mezolitiniq kulturq, prie kuriq toliau teks sustoti, 
ir vadiname jq epipaleolitine. Be to, svarbu pa:lymeti, kad, jei 
mes ir galime nubrezti epipaleolito pradzios ribq, tai jo pa
baigos nubrezti tuo tarpu dar negalime. Sie paleolito palikuo
nys gyveno, matyt, dar ir salimais naujq, mezolitiniq, gyven
tojl!. pamazu su jais susiliedami. 

Epipaleolitines stovyklos Lietuvoje pap!Itusios labai placiai. 
IS zymiausiq pietryciq Lietuvoje minetina Varenos rajone Vie
Cilinl! 2, Melnyceles ez. lA ir C, Pamerkines, Glyno tarpueze
rio, Zervynq 3 b, Dubiciq 2 ir kt. stovyklos. Pietvakariq Lietu
vos dalyje zinome keleto durpyniniq stovyklq pedsakq. Viena 
stovykla turejusi buti Balsupiuose (Kapsuko raj.). kur dar 
1903 m. Galubalio durpyne rasta kauliniq bei akmeninil! dirbi
niq, perduotq jvairiems muziejams. Antroji stovykla zinoma 
netoli Kamsq (Kapsuko raj .) prie Kirsnos upes, kur rastas ra
ginis zeberklas ir kirvelis, taip pat zmogaus bei gyvuliq kaull!. 

Panasil! epipaleolitiniq stovykll! su titnaginiais ar kauli
niais radiniais aptikta ir vidurineje Lietuvos dalyje, ypac Kau
no ir Jonavos rajonuose. IS jq minetina Jakstoniq A stovykla 
(Kauno raj.), dabar apsemta Kauno mariq. Didziule stovykla 
yra buvusi desiniajame Neries krante prie Drqseikiq (Kau
no raj.), priesais Turzenus. Taip pat desiniajame Neries kran
te, kiek i siaur~ nuo Drqseikil!, yra panasios Saleninkq 2 ir 
3 stovyklos (Jonavos raj.). prie Sventosios upes- Samantoniq 
stovykla (Ukmerges raj.). Dar toliau i siaur~ epipaleolitinil! 
radiniq aptikta netoli Svedasq (Anyksciq raj.) prie Jaros upes 
ir ezero bei Pumpenq apylinkese (Pasvalio raj.) prie Istros 
upes. 

Nors visas epipaleolitiniq dirbini4 kompleksas dar labai pri
mena paleolitinj. taciau yra jame du.ug ir naujq bruozq, kuril! 
paleolite nebuvo. Palyginkime paCius bftdinguosius radinius -
streliq antgalius. Dar nemaza svidriniu antg<'.liq nejsmaugtomis 
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!tvaromis, labai panasiq ! randamus velyvojo paleolito stovyk
lose. Jq smaigaliai dazniausiai retusuoti pakrasC:iuose. Pasitai
ko net gana vienodq egzemplioriq. Pvz., palygin~ paleolitines 
Glyno 1 stovyklos antgali su epipaleolitiniu Pamerkines antga
liu, skirtumo beveik nerasime. Dauguma epipaleolitiniq antga
liq su plokstesniu ir platesniu retusu blogojoje ttvaros puseje; 
antgaliai smulkesni (29 pav., 1, 3), negu paleolitiniai. Epipaleoli
tui budinga tai, kad zmones ima stengtis suteikti siems antga
liams ryskesniq geometrinil! formq. Pvz., tokil! antgali4, kokiq 

10 

29 pav . Epipaleolitiniai streliq antgaliai: 
1, 2, 6, 7, 9, 10 - Drqseikiu i. 3, 4 - DulJic iai 2, 5 -- Glyno t a rpueze ris, 8 - Sale 

ninkui 2, 11 - Samantonys , 12- Sale nin.kai 3 

yra Dubicil! 2 stovykloje (29 pav., 3) ar Glyno tarpuezerio sto
vykloje (29 pav ., 5) , nepasitaiko paleolitinese stovyklose. 

Jau pastebejome , kad paleolito pabaigoje ypac pamegti svid
riniai antgali ai su }tvara; epipaleolite jq daugeja ir jie rys-
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keja. Be abejo, yra ir tokil!, kurill neatsk irsi nuo paleolitinill. 
TaCiau tik epipaleolitui budingi antgaliai su siaura, spyglio pa.
vidalo itvara, pvz., is Glyno tarpuezerio s tovyklos (29 j::>av., 5), 
J akstonill stovyklos ir kt. Kiti epipaleolitiniai antgaliai su ttva
ra- priesingai: ima plateti, darosi panasus i peiliukus, pvz., 
iS Dubicill 2 ar Drqseikill stovyklll (29 pav., 4, 9, 10). 

Madleniniq antgalill irgi pasitaiko epipaleolitinese stovyk
lose, pvz., Drqseikiuose (29 pav., 6, 7), Saleninkuose 2, 3 
(29 pav., 8, 12), Samantonyse (29 pav., 11); jie paprastai smul
kesni uz paleolitinius ir retusuoti siauru pakrastiniu retusu. 
Salia ill zymiai pa\:laugeja ivairill netipiSkq antgalill - skelte
lill nusmailintomis ir trupuq paretusuotomis virsunelemis. 

Epipaleolitas, galima sakyti, gremztuko suklestejimo laiko
tarpis. Ji nuleme greiciausiai intensyvejantis misko medziagos 
apdoroj imas. Matyt, todel ir pagrindinis gremztuko tip as - ne
mazas, kartais labai stambus, trumpas ir platus dirbinys. Daz
nai stovyklose jis sudaro didziqjq inventoriaus dali. Tokill 
gremztukq yra ir Glyno tarpuezerio ir Dubicill 2 stovyklose, 
ypac gausu jq Pamerkines stovykloje (30 pav.). Dar plac.iai 
vartojami ir reztukai, panasus i paleolitinius. Epipaleolite labai 

30 pav. Epipaleolitinis gremi tukas is Pamerkines 
stovyklos 
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pagauseJa jvairi4 stambi4 retusuot4 skeli':i4 bei nuoskal4; ma
tyt, vis daugiau reikia atskir4 jranki4 jvairesniems darbams. 

Epipaleolitinese stovyklose, pvz., Pamerkineje, aptinkame 
ir ovalini4 kirveli4, kurie greiciausiai bus paveldeti is paleoli
tinill kompleks4. 

Epipaleolitui budingos ir paleolitines kaulini4 bei ragini4 
dirbini4 formos. Beje, kai lmrie si4 dirbini4 tipai isliko gana 
ilgai- per visq mezolitq. Pagrindinis ·is paleo lito paveldetas dir
binio tipas yra zeberklas su retomis lenktomis uzbarzdomis, 
zinomas is Balsupi4, Kams4 (31 pav., 1), Rudnink4 (EisiS
kill raj .) (31 pav., 2) ar Jaros upes prie Svedas4. J4 randama 
visame Paba.ltijyje, o Ryt4 Europoje ir neolito laikotarpiu. IS 
Balsupi4 durpyno yra ir epipaleolitinis raginis kaltelis, antras, 
kiek skirtingas, egzempliorius zinomas iS Palomenes (Kaisiado
rill raj .) (31 pav. , 3). IS paleolito paveldeti ir seivos pavidalo 
ietigaliai, tokie, kaip ir Pumpen4 apylinki4 (31 pav., 4). Tai 
placiai paplitusi ir ilgai iSlikusi forma. Ryski epipaleolitine 
forma- tribriaunis ietigalis, rastas Juniski4 (Saki4 raj.) ir Pla
telill (Plunges raj.). durpynuose (31 pav., 5). Tokia ietigalio 
forma blldinga tik Ryt4 Pabaltijui; daugiausia tribriauni4 ieti
galiq rasta Kaliningrado srityje bei prie jos prisiglaudusioje 
siaurineje Lenkijoje; pasitaiko jq Latvijoje ir Estijoje. 

Paciq gausiausiq dirbiniq grup~ sudaro kaulines peikenos 
(durklai?), atejusios iS paleolito ir pasiekusios net neolitq. Bll
dingiausi egzemplioriai zinomi iS Alsedii4 (Plunges raj .) (31 pav., 
6), Bukauciski4 (Alytaus raj.), Janapoles (Telsi4 raj.) ir kt. Ido
mu, kad tokios peikenos paplitusios tiktai Siaures ir Siaures 
rytq Europoje. Manoma, kad jos buvo reikalingos vien ten, 
kur vidutine sausio menesio temperatura yra zemesne negu 
10° ir kur zmones uzsiiminedav~ poledynine zllkle. 

Siuo laikotarpiu galime aiSkiai pasekti ir Pabaltijo paleolito 
kultllr4 likimq. Klimato atSilimas, matyt, vel sudare palankes
nes sqlygas kilnotis gimininems bendruomenems net i labai 
tolimas sritis. Be to, tai yra galutinio siaures elnio iSnykimo 
Pabaltijyje laikotarpis. Dalis epipaleolito gyventojtl ir patrau
ke paskui siaures elniq bandas i siaures rytus. Tuo galima pa-
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31 pav. Epipaleolitinio tipo kaulo ir raga dirbiniai: 
I - Kam sai (Ki.rsnos up c), 2- Riidninkai , 3- Palomenc, 4 -

Pumpenai ([st ros upe), 5 - Plateliai, 6- Alsed iim 



aiskinti epipaleolitiniq stovyklq staig4 pasirodymq Volgos-· 
Okos tarpupyje (32 pav., 2). Yra cia ir t4 ve!yv4 epipaleoliti
nill svidrini4 antgali4, jau kiek primenanC:i4 geometrines for
mas (kaip ir mils4 epipaleolitinese stovyklose). taip pat ir kit4 
t4 paC:iq dirbini4 tipq. Sukarti sesis- septynis simtus ki!ometr4 

32 pav. Svidrines kultiiros plitimas epipaleolite Rytl.j 
Europoje 

paskui besitraukiancias siaures elnill bandas visai imanoma epi
paleolito medziotojui. Epipaleolito gyventojus iS svidrines kul
tilros srities traukti i pietus verte, matyt, kitos priezastys. Epi
paleolite episvidriniai antgaliai atkeliau j a iki Done co (32 pav., 
3), Rumunijoje tarp vietines kultfnos paminkl4 staiga pasiro
do tokia svidrine stovykla, kaip Skauno (32 pav., 5), ar Kryme 
Siurenc II (32 pav., 4). 
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Dalis gyventoj4 Pabaltijyje, be abejo, liko vietoje ir, pnsi
taikydami prie naujq gyvenimo sqlyg4, prieme naujas dirbini4 
formas - tvairius geometr!nius mikrolitus, plintanCius visoje 
Europoje. 

2. Mezolito zvejq pasirodymas Pabaltijyje 

Mezolito pradzioje Vakarq Pabaltijyje susidare savitas kul
turos centras. Jutlandijoje, Slezvige-Ho!Steine, Britanijoje sa
lia epipaleolitiniq gyventoj4 stovykl4 pasirodo stovyklos, kn
riq radiniai visiskai skiriasi nuo epipa!eolitini4. Randama ivai
rill lanceto pavidalo smulkiq antgali4, ovaliniq kirveliq, taip 
pat stambiq gremztukq bei reztukq, visai nebera antgaliq su 
itvara. Be to, randama kauliniq bei raginiq dirbiniq, kuritl 
atskirose stovyklose, ypac Danq salyne, tiek daug, kad jie 
nustelbia net kitq medziagq dirbinius. Ankstyvosiose stovyk
lose dirbiniai gana stambus, tik veliau prie jq pritampa visoje 
Europoje plintantys smulkiis dirbineliai, mikrolitai,- tvairios 
retusuotos geometrinitl formq skelteliq dalys. Si kultura yra 
gavusi Maglemozes kultilros vardq pagal vienq is seniausiai ty
rinetq stovykl4 Danq salyne (Maglemose - Didysis durpynas). 

Pirmuoju laikotarpiu maglemozine kultura gana placiai pli
to tuometinio Baltijos baseino pakrantemis, nes tam buvo ir 
sqlygos. 

Labai trumpai egzistav~s Joldijos juros laikotarpis baigesi, 
ledynams atsitraukus is vidurio Svedijos. ISkilo vidurio Svedi
jos slenkstis, uztvenk~s nuo vandenyno jilros daubq, susidare 
vadinamasis Ancylaus ezeras (pagal sraig~ Ancylus fluviatilis), 
kuriame vanduo pamazu erne geleti. Ledq bebuvo lik~ tik siau
riniame Skandinavijos kampe (33 pav.). Ancylaus ezero krant11 
ribos labai nevienodos. Siaureje zemynas smarkiai iskilo, An
cylaus ezero krant4 ribos atsidure 200 m auksciau, negu da
bartine juros kranto linija; Estijoje ir Gotlande jos jau tesiekia 
45 m auksti nuo juros lygio, o Pietiniame Pabaltijyje sis kran
tas zemiau dabartinio juros lygio. Pietinis Baltijos pajuris ir 
pietvakarinis jo kampas su visu Dan4 salynu, kuris tuo metu 
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sudan~~ vienq sausumos plotq, buvo dar giliai !sikiS~s i da bar
tin~ jurq, Kursiq mariq bei Aistmariq vietoje dar plytejo sau-
8uma. Neries, Nemuno bei kitq didesniqjtl Lietuvos upiq pa
krantese jau buvo susidariusi I virssalpine terasa ir formavosi 

33 pav. Ancylaus ezeras (pagal M. Sauramo) 

salpa, uzliejamoji pieva. Ancylinio laikotarpio klimatas konti
nentalus, borealinis; tai buvo ankstyvasis siltasis musq klimato 
laikotarpis. Siuo laikotarpiu labai pagausejo pusq, guobq ir lie
pq, ypai': dang lazdynq. 

Ancylaus ezero laikotarpiu Lietuvos upiq pakrantese visur 
jau apgyventa I virssalpine terasa . To laikotarpio stovyklos 
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paprastai pae~ame I virssalpines terasos pakrastyje, nes zmo
gus visad ver:lesi arciau vandens. 

Tokios ankstyvos maglemozines stovyklos pavyzdys Lietu
voje galetq huti Maksimoniq 4 (Varenos raj.) stovykla (34 pav.). 
Ji nedidele ir trumpalaike - iSlik~s tik plonas kulturinis sluoks
nelis po daugeliu velyvesniq stuoksniq. Kulturiniame sluoks
nyje pastebeti ir mazo zidinelio pedsakai: duobute su smul
kiais angliukais, o salimais rasta apdegusiq titnagq. 

34 pav. Maksimoniq 4 stovykla 

Nesunku pastebeti, kad sios stovyklos streliq antgaliai rys
kiai skiriasi nuo epipaleolitiniq (35 pav., 1-9). Nerasta ne vie
no antgalio su ttvara; visi vadinamieji lancetai, nors ir nevie
nodq formq. Yra 1s jq skelteliq tik tstrizai i vienq pus~ 
nusklembta ir retusuota virsunele; pasitaiko, kad virsunele nu
sklembta ! dvi puses. Yra ir !domesniq variant4, kai nuretu-
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suota visa nugarele ir dar pagrindas, tuo budu antgalis pri
mena iSt~stq trikampj (35 pav., 6- 8). Pasitaiko ir istrizinil! 
antgaliq, kuriq retusuotosios krastines yra beveik lygiagretes 
\r antgalis primena rombq (35 pav., 2). Tokiq lancetiniq ant-

35 pav. Maksimoniq 4 slovyklos pagrindiniai racliniai 
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galiq form4, kurios kazkuo primint4 madleninius antgalius 
(35 pav., 9), labai reta. Rasta nemaza stambok4 retusuol4 skel
i':i4, taip pat gremztuk4 (35 pav., 10, 11, 13, 14), gramduk4. 
Bftdinga inventoriaus. dalis - ovaliniai kirveliai (35 pav., 15). 
Visi skaldytiniai kugio arba laivelio pavidalo, dazniausiai ne
taisyklingi. 

Su sia kultura atejo kai kurios technines naujoves. Paleoli
te, kaip jau kalbeta, noredami skeltes perlauzti, iSretusuodavo 
abiejose skeltes pusese igaubas ir tuomet lauzdavo (3 pav., 
3, 4). Mezolito gyventojai suprastino si budq: jie isskobdavo 
igaubq iS vieno sono ir iS to paties sono numusdavo. Sitaip cta
Iijant skelt~, likdavo i reztukq panasi liekana, kuri archeolo
gmeJe literati:uoje 1s seno gavusi .,mikroreztuko" vardq 
(36 pav.). Nors tai ir nera dirbinys, tai':iau irgi laikomas me
zolito pozymiu. 

Be pazymetq titnago radini4, Maglemozes kultfuai ypac 
budingi kauliniai bei raginiai dirbiniai. Tai':iau Lietuvoj e iki 

/ '\ -1 
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36 pav. Maksimoniq 4 stovyklos .,mikroreztukai" 

siol nepavyko rasti to laikotaq)io stovyklq, kuriose salia titna
go butq dirbini4 ir is kaulo bei rago, nes tyrinetosios stovyk
los buvo smelyne, 0 ne durpyne, kur kaulas daug geriau 
islieka. Tokiq maglemoziniq stovyklq, panasi4 j Maksimonill 4, 
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be kauliniq radiniq, buvo ir Danijoje- toje 
klasiskoje Maglemozes kulturos paplitimo srityj e. 

Vis delto pasitaiko nemaza atsitiktiniq kauli
niq bei raginiq dirbiniq iS-Lietuvos durpynq, ku
rie tipologiskai visai atitinka Ma~lemozes kultii
ros radinius. Budingas Maglemozes kulturos ra
dinys - zeberklas su daugybe smulk i4 dantukq. 
Tuo tarpu Lietuvoj e tezinome du tokius zeberk
lus. Vienas j4 yra iS Janapoles (Te1Si4 raj .) 
(37 pav., 1). Tai 28 em ilgio _dirbinys su 29 smul
kiomis uzbarzdelemis . iS durpyno, esancio kaireje 
kelio puseje ! Pavanden~ (apie 2 km nuo lana
poles) . Antrasis egzempliorius - zeberklo nuolau
za is Margiq (Varenos raj .) ras~a .,Salos" kalne, 
prie bebaigiancio uzakti Dubas ezero. Margiq 
.,Sala" buvo daug kartq apgyventa akmens arn
ziuje, tad neimanoma nustatyti, su kokiais kitais 
radiniais galejo buti vartojamas zeberklas. Pana-
8i4 zeberkl4 rasta ir Kaliningrado srityje, Latvi
joje bei Estijoje. Jutlandijoje ir jos salose sio 
tipo zeberklai priklauso Maglemozes kulturos 
stovykloms. 

Ankstyvosios Maglemozes kultiirai Danij oj e 
. bei siaures Vokietijoje biidingi zeberklai su vie

na ar keliomis nezymiomls u zbarzdomis; tokie 
yra zinomi iS Karaviskiq (Varenos raj.) (37 pav., 
2). KaraviSkiq zeberklas taip pat atsitiktinai me
lioratoriq rastas durpyne. Tai graziai gludintas, 
22 em ilgio ploksCias dirbinys. Panasi4 zeberk l4 
daznai randama kartu su smulkiadanciais. Mag
lemozes kulturos radiniq tarpe pasitaiko ir vie-

nadanciq zeherk lt1, panasi4 i rastq
ji Vilkaviskio apylinkese. 

Be to, Maglemozes kultii rai bii
dingi ivairi:ts raginiai kirviai, daz

t - Janapole, 
2 - Karavi ~kes niausiai su iSduba gale tvirtesniems 

37 pav. Mav.
lemozinio ti
po zeberklai : 



asmenims (iS titnago, ilties ar kito rago) !statyti. Ankstyvosiose 
stovyklose kirveliai paprastai nedideli. Lietuvoje rasta nemaza 
kirvilj, bet visi atsitiktinai. Jie issilaiko ilgai ir zinomi dar neo
lite. Ankstyviausiems maglemoziniams tipams atstovauti ga
letlj, pvz., kirvelis iS DarsuniSkio (Kaisiadoril! raj.), kuris yra 
10,2 em ilgio. Visi Cia suminetieji raginil! dirbinil! tipai, be abe
jo, atejo irgi su ankstyvqja, vienintele, Maglemozes kulturos 
bang a. 

Kas gi yra ta Maglemozes kultura? Ankstyvl!jl! maglemo
zinil! stovykll! inventorius turi daug bendrlj bruozl! su Pabal
t ijo madlenu. Taciau Lietuvoje galime pastebeti ryskesni rysi 
su ankstesniais - paleolitiniais, o ne su epipaleolitiniais Pabal
tijo madleno kulturos tarpsniais. Be abejo, Maglemozes kul
tura giminiSka Pabaltijo madlenui, taciau Lietuvoje nustatyti 
jos raidos negalima. 1 Rytl! Pabaltiji ji atejo paciu pietiniu 
Joldijos juros ar Ancylaus ezero pakrasciu su nauja kulturine 
ir etnine banga. Ir Jutl~ndijoje, is kurios kildiname mlisl! Mag
lemozes kulturq, ji nebuvo vietine. Tokia ankstyva Maglemo
zes kulturos faze, kokiq zinome, pvz., is Maksimonil! 4 stovyk
los Lietuvoje, Klosterlundo stovyklos Jutlandijoje ar Star Karo 
stovyklos Britanijoje, nuo madlenines kulturos bus atsiskyrusi, 
matyt, dar tuo metu, kol jos nebuvo pasi:ekusi mikrolitizacijos 
banga, Vidurio Europoje pasireiSkusi jau paleolito pabaigoje, 
velyvajame driase. Kur isriedejo Maglemozes kultura - tuo 
tarpu pasakyti sunku. Taciau iS viso aisku, kad Vakarl! Euro
poje, nes Rytq Europoje daug anksciau jau pasireiske mikro
litizacija. Patraukusi i siaur~, t. y. i Britanijq, Jutlandijq, si 
madleno atplaisa ir sudare ankstyvqjq Maglemozes kultiiros 
faz~. kurioje dar nera nei zeberkllj asmenelil!, nei ryskil! geo
metrinill mikrolitl! form4; gryna ji issilaiko labai neilgai. Jau 
ancyliniame laikotarpyje i jq ima skverbtis mikrolitiniai ele
mentaL Pvz., Jutlandijoje tokia grupe, be mikrolitlj, nauj4 at
eivil! is krasto gilumos buvo nustumta i pakrantes (susidare 
vadinamoji Jutlandijos pakranci4 kultura). Apie jq mazai zi
nome, nes dauguma jos stovykl4 veliau nuskendo, iSsiliejus 
Litorinos jurai. 
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Taigi, reikia manyti, kad vienintele Maglemozes kultu!'os 
banga ! Lietuv4 ir buvo atklydusi ankstyvajame mezolite. P.e 
abejo, veliau, veikiant itakai, pateko ir daugiau kai kuriq nau
jq dirbini4 form4 is Maglemozes kulturos srities, taciau tai tik 
c.tskiros plahai paplftusios formos. Todel, jeigu palyginsime, 
pvz., kulturini kompleks<!, isaugusi iS ankstyvosios Maglemozes 
kulturos Danijoje, su kompleksu, isaugusiu per vis4 mezolitq 
Lietuvoje, pamatysime labai dideli skirtumq- tai bus dvi at
skiros kulturos; tik jq saknq galime ieskoti vienoje bendroje 
kultftroje. Tos saknys siekia VIII tlikstantmeti pr. m. e., nes, 
pvz., Klosterlundo stovykla ziedadulkiq analizes budu priski
riama preborealiniam laikotarpiui, o Star Karo stovykla raclio
karboniniu metodu datuota 10 167 ±560 m. nuo dabarties. Tai, 
kad Maksimoniq 4 stovykla buvo isikurusi paciame I virssalpi
nes terasos pakrastyje, irgi rodo tik nezymiai velesni laiko
tarpi. Siose vietose stovyklos buvo kuriamos labai neilgai, 
nes kai tik susiformavo ir nusausejo salpa, gyventojai tuojRu 
pasitrauke dar ari':iau vandens. Tuo budu siame pakrastelyje 
zmones galejo kurtis tik ancylinio laikotarpio pradzioje, t. y. 
VII ti.ikstantmetyje pr. m. e., o gal ir VIII tlikstantmetyje pr. 
m. e. pa.baigoje. 

Su Maglemozes kultlira atejo ir nauja ukio forma. Deja, 
tuo tarpu turime dar labai maza duomenq apie to meto ftkio 
formq Lietuvoje. Tyrinejant stovyklas smiltynuose, siuos klau
simus daugiausia tenka spr~sti pagal zidiniq anglis, nes tai 
vienintele orgamne medziaga, kuri iSsilaiko. Maksimoni4 
4 stovykloje buvo tik vienas mazas zidinelis - duobele po 
kulturiniu sluoksniu, pilna suodziq ir smulkiq angliukq. Bio
logei E. Simkunaitei mikroskopiskai iStyrus jo anglis, paaiS
kejo, kad tai ilgalaikio ugniakuro pedsakai, nes jame salia 
angliq rasta perdegusiq akmenq trupiniukq su pelenq gurvo
liukais, zidinio s!eneliq smelis buvo susilyd~s su pelenais. Ku
rui daugiausia vartoti kirmgrauzq apnaikinti griaumedziai; 
kirveliai, matyt, dar buvo per prasti zaliam medziui nukirsti. 
Pagrindinis kuras - pusq mediena. Tai':iau tai nerodo pagrin
di.nes augmenijos, nes, kaip matyti iS pelkiq tyrinejim4, tuo 
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metu jau smarkiai buvo isplit~ lapuociai . GreiC:iausiai toks 
kuras rodo tam tikrus paproC:ius - kurenti tik medzius, kuri4 
vaisiai nenaudojami maistui. Tad m1,1ms labiausiai rupimq au
gall! daleles galejo patekti i zidini tik atsitiktinai. Vis delto 
tokill liekan4 pasitaike Maksimoni4 4 zidinyje. Tai buvo aga
ro (vandens riesuto) Iukstq, Iazdynq riesutq kevalq ir papar
cio saknq daleles, 0 svarbiausia - zidinyje rasta sudegusio 
didelio vandens paukscio kaulll ir stambios 'zuvies nugaros 
slankstelio dalill. Zinoma, pagal tai kalbeti apie svarbll zvejy
bos vaidmeni Lietuvos maglemozineje kulturoje dar negalima. 
TaC:iau juk turime nemaza ir zeberklll. Pagaliau apie zvejybos 
isigalejimq salia stambill zolediill medziokles kalba ir Vakarq 
Europos ankstyvllill maglemoziniq stovykl4 radiniai. Pvz., 
ankstyvoje maglemozineje Anglijos stovykloje Star Kare ras
tas medinis irklas, iS ankstyvojo mezolito zinoma ir zvejybos 
tinklq is karnos virvelill su ni.edzio zieves pludemis bei ak
meniniais pasvarais. Seniausio tinklo liekanll rasta Suomijoj e, 
netoli Korpilahti, Antrea apylinkeje, ir Estijoje - Sijvertsi vie
toveje. Beje, abu sie radiniai nepriklauso Maglemozes kultu
rai, taC:iau tam paciam ankstyvojo mezolito laikotarpiul. 

Be abejo, nuo stambillill zoledziq medziokles neatsisakyta. 
Vakarinese Baltijos pakrantese maglemozinese stovyklose ran
dama ir stambiqj4 zoledzi4, elni4, briedzi4, taur4, sern4, kau
lq; Lietuvoje tuo tarpu ill neaptikta. Naujos ukio formos -
zvejybos- isigalejimas salia medziokles dar kartq rodo, kad 
be pasalines itakos, greiciausiai ir be naujos etnines grupes, 
cia neapsieita. Vien klimato pakitimas bei siaures elnio isny
kimas negalejo priversti zmonill griebtis zukles. 

3. Vietine mezoiitine kultfira 
(mikrolitine-makrolitine kultura) 

Maglemozes kulturos banga ir buvo paskutine ateivill ban
ga mezolite. Veliau dar sutiksime ivairiq nauill archeologini4 
dirbini4, taciau jie bus atej~ su itakom, o ne atnesti naujll 
gyventojq. Nuo pat Ancylaus ezero laikotarpio, kuris, beje, bu-

5 Pirmicji Lic t. uvos gyventoj ct .i 6.5 



vo labai trumpas, gyventojai nebesitrauke is krasto. IS senl!ill 
palikuonil! ir nauj11 atvykelil! per ilgq mezolito laikotarp! susi
dare vietine mikrolitine-makrolitine kultura. 

Sqlygos gyventi Lietuvoje buvo labai palankios. Baltijos ju
ros baseine jvyko zymill pasikeitiml!. I gelavandenj Ancylaus 
ezerq pradejo skverbtis surus vandenyno vanduo, kol galutinai. 
vel susidare suriavandene, vadinamoji Litorinos jura (pagal 
pakranC:il! sraig~ Littorina littorea) (38 pav.) , datuojama apytik

riai tarp 6000 ir 1000 m. 
pr. m. e. Litorinines ju
ros vandens lygis pra·· 
dzioje buvo neaukstas . 
TaC:iau per visq egzista
vimo laikotarpj ji kelis
kart yra iSejusi iS savo 
krantli - tai vadinamie
ji litorininil! transgresi
ill laikotarpiai. I litori
nines transgresijos metu 
ji net nepasieke dabar
tinill Baltijos krantl!, tik 
II transgresijos metu uz
liejo dabartines pakran-

38 pav. Litorinos ji:ira (pagal M. Sauramo) tes (39 pav.), pakeldama 
ir upil! vandens lygt. 

Todel ankstyviausios ir velyviausios Litorinos laikotarpio sto · 
vyklos yra ant salpos, vos kelis metrus tepakilusios nuo da
bartinio upil! vandens lygio, ir tik trumpo II transgresijos meto 
stovyklos aukstai pakrantese, jsikurusios ne prie did:lil!il! upiu, 
o prie mazl! i jas jtekanC:il! upeliukl!. Pagal stovykll! iSsidesty
mq mikrolitines-makrolitines kulturos stovyklas ir skirstome 
i tris chronologinius tarpsnius- i priestransgresines, II trans
gresijos meto ir potransgresines. 

Antrojoje Litorinos laikotarpio puseje erne formuotis Kur
sil! nerija. Jq tuoj padenge parabolines kopos, kurios apaugo 
lapuoci4 misku. 
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Litorinos laikotarpis- silciausias poledyninio klimato laiko
tarpis. Jo vidutine metine temperatura buvo 2-3° aukstesne uz 
d.alJartin~ . o vegetacijos laikotarpis - trimis-keturiomis sa~ 

·.raitemis ilgesnis uz dabartini. Lietuvoje tuo metu plaCiai pa
plito tvairus lapuociai. 
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39 pav. Baltijos juros lygio svyravimai (pagal V. Gudeli) 

Kaip sakyta, Ancylaus ezero ir Litorinines juros egzistavi
mo metu Lietuvoje susidaro vietine mezolitine kultura, kurioje 
glaud:l.iai susij~ ivairus elementai, kituose krastuose sudan~ at
skiras kulti:Iras . Per visq mezolito laikotarpi tebera vartojama 
svidriniai streli1.J, antgaliai, kai kurie reztukai ir siek tiek kitq 
dirbini4 form4; visa tai sudare svidrines kulturos komponentq 
mikrolitineje-makrolitineje kulturoje. Antrasis komponentas - 
makrolitines technikos dirbiniai, ypac ovaliniai kirveliai (pate
k~ iS Maglemozes kulturos, jeigu jie nepaveldeti is kai kuri4 
svidriniq-madleninil! kompleks!.!). Treciasis komponentas - 
tai mikrolitines technikos dirbiniai. Kai kurios mikrolitines 
technikos naujoves, kaip jau kalbeta (zr. p. 61), buvo zino
mos ir ankstyviesiems Maglemozes knlturos gyventojams 
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(,.mikroreztukq" skelimo technika), taip pat kai kurios mikroli
tini4 dirbiniq formos (lancetiniai bei trikampiai antgaliai), kai 
kurie rysklls geometriniai mikrolitai (zeberkl4 asmeneliai, tra
pecijos) patenka veliau, veikiant jtakai, iS pietiniq srlciq. Visi 
sitie elementai glaudZiai susij~ tarpusavyje, sudaro vienq kul· 
tllros kompleksq, kurio raidq galime atkurti mazdaug· per visq 
mezolitq ir ankstyvajame neolite, t. y. beveik per iStisq 4000 m. 
laikotarp!. 

Visos sios kultllros stovyklos Lietuvoje yra gana vienodos, 
ir is jq puikiai galime sudaryti vienq raidos grandin~. ISnyksta 
paleolito pabaigoje ir net mezolito pradzioje pastebetas kulti:l
riniq grupiq jvairumas. Taciau vis delto pasitaiko skirtumq (ne 
chronologiniq) - iSsiskiria siaurine Lietuvos sritis, kuri grei
Ciausiai priklauso jau kitai, Kundos kultllros 12

, grupei; prie jos 
sustosime veliau. 

Noredami parodyti mikrolitines-makrolitines kultllros raidq, 
pateiksime po vienq ryskesni atskirq sios kulturos tarpsniq sto
vyklq pavyzdj. 

Vienas ryskiausiq I tarpsnio pavyzdzi4 yra Pastuvos (Kau
no raj.) stovykla desiniajame Nemuno zemupio krante. Stovyk
la ant salpos, 4 m tepakilusi nuo dabartinio vasaros vandens 
lygio (40 pav.). Dalis jos buvo nuplauta, pasiseke istyrineti ti.k 
176 m2 plotq, kuriame matyti keli kultllriniai sluoksniai. Kul
tllrinis mezolito laikotarpio sluoksnis buvo gelezingas smelis, 
ryskiai geltonos spalvos, storiausiose vietose siek~s 20-25 em 
storio. Po juo slllgsojo baltas smelis ir zemiau stambus grauzas 
(buv~s upes dugnas). Matyt, del daznq Nemuno potvyniq me
zolito sluoksnyje neiSliko nei zidiniq, nei jokiq kitq organini4 
medziagq pedsakq. Tik suskaldyti akmenukai rodo, kad Cia 
buta gyvenvietes. 

12 Pavadinta pagal mezolitin~ stovyklq prie Suomiq jlankos, tarp 
Talino ir Narvos. Daugiausia dirbiniq is kaulo ir rago - zeberklai, 
ietigaliai, streli4 antgaliai, peikenos, kirviai, kaltai, iS titnago ir kvar
co- smulkus gremztukai, z.eberklq asmeneliai, retkarciais episv idriniai 
anlgaliai. 
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40 pav. Pastuvos stovykla 

Mezolitiniame sluoksnyje gana daug radini4. IS episvidri
nil! 13 tipl! reikia pamineti du antgalius (41 pav., 1, 2). Visi kiti 
antgaliai - dazniausiai paprastos, net nelabai taisyklingos skel
cil! dalys, nezymiai paretusuotais smaigaliais (41 pav., 3, 4, 8, 9). 
Rasta grazaus darbo zeberkll! asmenelil! (41 pav., 5-7, 10). Ne
maza gremztukl! padaryta iS gana stambil!, storl! ir plaCil! skel-

13 Episvidriniais vadinami svidriniai antgaliai, jau priklausantys 
mezolito laikotarpiui. Kartais jie dar labai panasils i paleolitinius, ta
ciau dazniausiai skiriasi - biina smulkesni, ryskia·i retusuotais smaiga
liais, kartais primenantys geometrines formas (pvz., rombq) (pig . 
46 pav.). 
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ci4 bei nuoskal4 (41 pavo, 12, 13), nors pasitaiko ir trumpuci4, 
beveik apskrit4 gremztukq (41 pavo, 11)0 Pasitaike ir dvigub\.! 
dirbineliq- gremztukas su reztuku (41 pavo, 14) 0 Palyginus su 
paleolitinemis stovyklomis, reztukq visai maza ir tie patys ne-
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41 pavo Pastuvos stovyklos pagrindiniai radiniai 
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rysklls. Daugiausia rasta tvairiq, geroka.i arba vos retusuotq 
ske!Cilj, iS kuritJ iSsiskiria pelliai statmenai ar kiek ikypai nu
kirsta virsl!ne, retusuota smulkiu siauru retusu (41 pav., 15). 
Bl!dinga sio tipo stovyklq inventoriaus dalis yra ovaliniai kir
veliai, apskaldyti is abiejq pusiq arba is vienos (41 pav., 19). 
Daznai randami nuskelti tokiq kirveliq asmenys (41 pav., 18). 
Skaldytiniq labai daug- tai labai dailus laibieji skaldytiniai 
(41 pav., 16), nuo kuriq skeldavo skelteles zeberklq asmene
liams, arba netaisyklingos skaldytiniq liekanos. 

Sio tipo s tovyklll upiq pakrantese buta nemaza, taciau jos 
daznai nukentejusios nuo potvyniq ir todel reta jose rasti vis<.~ 

budingtUll dirbiniq kompleksq, kaip Pastuvoje. Bet ir iS skaldos 
galima j as atskirti nuo velyvqjl!, kurios irgi kuriasi zemai. Sio
se ankstyvosiose stovyklose paprastai yra placiq ske!Ciq ir pla
ciq nuoskalq. Apskritai, visi ankstyvqjll stovyklq radiniai gana 
stambus. 

IS kill! sio tipo stovyklq galime pamineti Kacergines (Kau
no raj.) stovyklq kairiajame Nemuno krante, Bruzes {Kauno 
raj.) stovyklas irgi prie Nemuno, Virbaliunq stovyklq (Kau
no raj.) ; visos jos labai apnaikintos Nemuno potvyniq. Ne taip 
apnaikintq ankstyvlljll stovyklq galime rasti Varenos rajone , 
pvz., Dereznycios 15 stovykla, kuri buvo desiniajame Derez
nycios upelio krante, i rytus nuo plento is II Varenos i I Va
rE'mq, nedideleje pakilumeleje prie upelio vingio. Prie Derez
nycios upelio galime rasti ir daugiau ankstyvojo tipo stovyklq. 

Dazniausiai gerai islieka II tarpsnio, t. y . II litorinines 
transgresijos laikotarpio, stovyklos, !sikurusios ant II ir net III 
virssalpines upiq terasos. Jq kulturiniuose sluoksniuose buna 
daug zidinill bei stulpll pedsakll su gausiomis organines me
dziagos liekanomis. 

Daugiausia radinill buvo Netiesq 1 stovykloje, tiksliau sa
kant, jos viduriniajame kulturiniame sluoksnyje, kuris gulejo 
virs miisq jau mineto (zr. p. 41- 44) paleolitinio kulturinio 
sluoksnio. Velyvojo paleolito kulturinis sluoksnis buvo toliau 
nuo dabartinio kranto ir gulejo giliau uz mezolitinj sluoksnj, 
uzimdamas nedidelj plotel!; pagrindinis kult\Irinis sluoksnis 
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buvo mezolitinis. Jis sviesiai pilksvos spalvos, 7- 20 em storio, 
pastebimas visame tyrinetame plote. Mezolitiniam sluoksniui 
priklause daugiausia zidinil! ir duobil!, kuril! islik~ tiktai dug
nai. Tik vienas zidinys (Nr. 11) buv~s apdetas akmenimis, ta
ciau sie, matyt, veliau isjudinti is savo vietq. Stovykloje buvo 

42 pav. Neties4 stovyklos mezolitinio sluoksnio streliq antgaliq tipai 

istirtas 1315 m2 plotas, tad titnago inventoriaus labai daug ir 
jame yra visi siam laikotarpiui budingi dirbiniq tipai. Nuo 
Pastuvos ir panasiq stovyklq inventoriaus jis skiriasi tuo, kad 
dirbiniai dazniausiai smulkesni. Nemazq antgaliq dali sudaro 
antgaliai, primenantys svidrinius (42 pav., 10- 15). taciau jie 
dazniausiai retusuoti tik siauru pakrastiniu retusu is gerosios 
puses. RetkarCiais dar pastebimi menki svidrinio retuso pedsa
kai - keliais paspaudimais retusuotas itvaros galas iS blogosios 
puses. Pasitaike ir stambesniq smaigq. Daugumq radiniq sudaro 
tvairus lancetiniai antgaliukai (42 pav., 4-9), dazniausiai men
kai apdirbti, nors yra ir taisyklingesni4, retusuotu, !strizai nu
kirstu pagrindu, yra siaurq pailg4 trikampiq ir segmentq. Sa
vitas yra lancetukas svidriniu retusu palygintu pagrindu 
(zr. 47 pav., 6) . 

7-2 



Neties4 1 stovyklq nuo Pastuvos tipo stovykl4 ryskiai skiria 
tai, kad cia jau aptinkame ir trapecini4 skersini4 antgaliu
k4 (42 pav., 1-3). Nemaza yra zeberk!4 asmeneli4. Labai di
del~ invetoriaus dali sudaro gremztukai - gana stambus ovali
T!iai, trumpi ar net beveik apskriti, taciau yra ir pailg4. Reztuk4 
ra:sta daug ir tvairi4. Didziausiq grupf; is jq sudaro gram
dukai-reztukai. Labai daug ir tvairi4 speeialios paskirties 
dirbineli4. Retusavimui naudota gausybe laib4ill skeltuk4 la
bai. apzulintomis virsunemis. Gana daug ovaliniq kirveliq, ku
rie cia nedidukai, kartai.s taisyklingo ovalo formos. Skaldyti
niai ~ kilip ir ankstyvosiose stovyklose. 

Panasiq stovykl4 galima bllt4 pamineti daug ir su ga usiu 
blldingu titnago inventoriumi. Ryskiausi pavyzdziai : Kauno ra
jone- Zemqjq Kaniukq (apatinis kultllrinis sluoksnis). Rau
dondvario (vidurinis kulturinis sluoksnis). Varenos rajone -
Merkio slaito 1 stovykla prie Merkines, Akmens 1 b lizdas, 
Baltasiilkiq 1, Kaibuci4 1, Mergezerio 2, Zivulciskiq 1, Sven
dubres 1 ir kitos stovyklos. 

III tarpsnio stovyklas, kaip jau mineta, randame vel zemai, 
tai':iau dazniausiai toliau nuo dabartinio upes kranto, negu I 
tarpsnio stovyklas, todel jos daznai ir geriau iSlieka. J4 in
wentorius parodo tolesnt visq dirbiniq smulkejimq. 

Vienas ryskiausi4 sio laikotarpio pavyzdZi4 galet4 buti Lam
'pedzi4 (Kauno priemiestis) stovykla. Ji buvo vos 4 m tepakilusi 
:nuo Nemuno vasaros vandens lygio, taciau 140 m nutolusi nuo 
dabartinio kranto, nedideliame kauburelyje, kop4 ruozo pa· 
pedeje. IStirtas 177 m2 plotas ; pati stovykla turejo buti ne kq 
didesne - pavyko uzciuopti pati jos eentrq. Visame plate buvo 
ryskus 10- 35 em storio mezolitinis kulturinis sluoksnis, virs 
kurio slugsojo pilkas seno dirvozemio sluoksnis. Rusvajame 
s!uoksnyje iSryskejo 10 zidini4. Tai buvo 25-75 em skersmens 
duobutes, pilnos pilkos zemes ir smulkill angliukq. Be to, paste
beti septynill duobuci4 pedsakai- tartum rusvojo sluoksnio 
pastorejimai. Deja, nepavyko nustatyti kokios nors i4 issides
tymo sistemas, juo labiau, kad paC:iame stovyklos viduryje n@· 
seniai. isgriauta duobe. 



Sios stovyklos radiniai- tqsa anksciau minet4jq radiniq 
kompleksq. Episvidriniai antgaliukai jau visai smulkus (43 pav., 
1, 2), rastos ir 6 streliq antgaliq itvaros vi en tik su pakrastiniu 
retusu. Tiek Lampedziuose, tiek ir kitose sio laikotarpio sto-
vyklose rastas tiktai vienas trapecinis antgalis (43 pav., 5). Visi 
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43 pav. Lampedziq stovyklos pagrincliniai radiniai 

kiti antgaliai - lancetai i vienq pus~ nusklembtu smaigaliuku 
(43 pav., 3, 4). IS gausybes retusuotq skelciq issiskiria siai kul
turai budingi peiliai ploksciai retusuotu tstrizu galu (43 pav., 
12). Yra zeberklq asmeneliq (43 pav., 6~-8) ir jiems taikytq 
skaldytiniq, ir ,mikroreztukq". Didziausiq dirbiniq grup~ cia 
sudaro gremztukai (43 pav., 9, 10), jq net 4,5 karto daugiau, 
negu reztukq, neskaitant tvairiq netaisykiingq nuoskalq su 
gremztuk" tipo retusu. Vos keletas gremztiJ.kq 4,5 em ilgio, 
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dauguma apie 2,5 em ilgio ir 2 em plocio. Reztukai daugiausia 
iS siaun1 ilgl.l ske!Ciq, nors. pasitaiko ir visai trump1.1 ( 43 pav., 
11, 13). IS stambiqjl.l dirbinil.l minetinas retusavimui skirt as lai
basis spaus tukas apzulintu galu ir keletas kirvelio ar pleisto 
pavidalo dirbiniq (43 pav ., 17) . 

Ir savo inventoriumi, ir situaeija ! Lampedzil.l stovyklq vi
siskai panasi Kampiskil.l (Priem-t raj.) stovykla kairiajame Ne
muno krante, priesais Verknes ziotis, taip pat ant placios sal
pos. Radiniai gulejo apie 15 em storio geltono smelio sluoks
nyj e, tuoj po suvelenejusiu dirvozemiu. Kulturinis sluoksnis 

44 pav. Kampiskil! stovykla 

buvo pastebetas tik prakasus vagas misko plf1gu, sodinant pu
syneli (44 pav.). Visai panasi ir Saleninkl.l 1 (Jonavos raj.) sto
vykla ispustytame smiltyne ties keltu per Neri. Labai dailus 
vieno atskiro lizdelio radiniai Saleninkl.l 2a stovykloje (45 pav.): 
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penki4 episvidrini4 ant.gali4 nuolauzos, du skersiniai antgaliu
kai, pailgas ploksCiais asmenimis gremztukas ir retusuota titna
go nuoskala. Atrodo, kad visi sie grazus dirbineliai padaryti 
vieno zmogaus. 

45 pav. Saleninkq 2a stovyklos radiniai 

Daugybe ve.lyv4 mikrolitines-makrolitines kulturos stovyk-
14 rasta pietineje Lietuvoje. IS j4 ryskiausios yra Dereznycios 
27, 52 stovyklos, .,Gaidzi4 salos" 1 stovykla prie Kaset4 (Va
renos raj.) ir kt. 

4. Savieji ir kaimynai 

Pasek~ atskir4 dirbini4 tip4 raidq per visus tris mus4 is
skirtus mikrolitines-makrolitines kulturos tarpsnius, pastebesi
me, kad kai kurie is j4 gerokai pakito, o kiti beveik nepakito. 
Tokiq kaitq nesunku nustatyti is episvidrini4 antgali4 form11. 
Pazvelkime i palyginamqjq lentel~ (46 pav.) ir pamatysime pir
miausia, kad mikrolitines-makrolitines kultiiros antgaliai savo 
forma skiriasi nuo paleolitini4 ir net nuo epipa!eolitini4; jie pa
daryti is labai tiesil! skeli':il!, lygiagretemis soninems krastine
mis, jl! pavirsiuje paprastai zymios dvi iSilgines skelimo briau
nos, virsunele staigiai smailejanti ir neretai retusuota blogojo
je puseje. Antgaliq itvara dazniausiai tik nezymiai ismaugta, 
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46 pav. Svidrinitl strelill antgalill raida 

plona ir menkai retusuota svidriniu retusu. Pirmojo tarpsnio 
stovyklose episvidriniai antgaliai dar dldoki ir taisyklingi, 
o antraj ame tarpsnyje prisideda dar daugybe mazq, smulkiq 



antgaliuk4, kurie kartais labai menkai beprimena svidrinius, 
ir pagaliau treCiajame tarpsnyje salia dailaus darbo, smulkuCiq, 
svidriSkai retusuotq antgaliukq pasitaiko antgaliq abiem nu
smailintais galais, tik siaurai retusuotu pakrasteliu. Kartu 
per visq mezolitq aptinkama ir episvidrinil] antgaliukq su spyg
lio pavidalo itvara. 

Be siq episvidriniq antgaliq I ir II tarpsnio stovyklose dar 
randama taip pat iS velyvojo paleolito svidrines kulturos pa
veldetq zymiai stambesniq dirbiniq, ietigaliq, kurie kiekvieno
je stovykloje vis kitokie. Ryskiausias sveikas pavyzdys yra 
Zemqjq Kaniukq 1 apatinio sluoksnio ietigalis. 

Taigi episvidrinio mikrolitines-makrolitines kulturos antga
lio forma tarsi sustingo, mazai pakisdama per v isq minimos 
kulturos gyvavimo laikotarpi. TaCiau sitas antgaliukas yra la
bai svarbi mezolitines Lietuvos kulturos sudetine dalis, nes jis 
skiria siq kulturq nuo vakariniq bei pietvakariniq kaimynq. 
Lenkijoje, be jos siaures rytq kampo, pasibaigus paleolitui 
(velyvajam driasui) arba veliausiai preborealiu~ (Joldijos laiko
tarpiui), isnyksta visas svidrinis palikimas. Matyt, visi svidri
nes kulturos palikuonys bus patrauk~ i kitus krastus. Svi9-rines 
kulturos pakrasciq zonose, i kurias !eina ir Lietuva bei Vakarq 
Baltarusija, svidrine kultura, kaip jau mineta, issilaike ilgiau, 
sudarydama cia epipaleolitin~ grup~, taCiau ir is Cia ji grei
Ciausiai pasitrauke joldiniu ar ancyliniu laikotarpiu. Tik Lietu
voje liko dalis jos gyventojq, sudariusiq pagrindq naujai 
besiformuojanCiai vietinei mezolito kulturai. rs · kitq svidriniq 
dirbiniq tipq, islikusiq mikrolitineje-makrolitineje kulturoje, mi
netini pasitaikantieji vidurinieji pleiStiniai reztukai. Sunku pasa
kyti, ar yra dar kokiq dirbiniq tipq iS svidrines kulturos; jie 
nera budingi vien tik siai kulturinei grupei. Taip pat sunku, 
pvz., pasakyti, ar visi ovaliniai kirveliai yra atej~ su Magle
mozes kulturos banga, ar dalis jq - iS svidrines kulturos (nors 
paciq budingqjq svidrines kulturos, pergniauZtiniq, kirveliq me
zolite nera) . 

Dar toliau i rytus bei pietrycius nuo Lietuvos, t. y. Desnos, 
Sozes bei Pripetes upiq baseinuose, svidriniq dirbiniq, ypac 

78 



episvidriniq antgaiiq, irgi iSlieka per visq mezolitq. Svidriniai 
antgaliai, atej~ su epipaleolitu, vartojami per visct mezolitct 
taip pat ir Volgos-Okos tarpupyje ir net prie Doneco. 

Ribq tarp rytiniq mezolito kulturq ir Lietuvoje bei vakarq 
Baltarusijoje paplitusiq kultlir'L! vedame, remdamiesi kitais po
zymiais. Ryskiausias pozymis -lancetai (skelteles nusmailin
tomis ir retusuotomis virsunelemis, o kartais ir pagrindais), · 
labai budingi Lietuvos mikrolitinei-makrQlitinei kulturai ir ne
sutinkami, pvz., Volgos-Okos tarpupio mezolitinese stovyklo
se. Lancetai galejo buti vartojami kaip streliq antgaliai ir, gal 
but, kaip zeberklq asmeneliai (tuo tarpu nera tikrq irodymq, 
kad jie vartoti kaip zeberklq asmeneliai, nors tokiq rekonstruk
cijq knygose daznai pasitaiko). Panasios formos yra nusmai
lintos skeltes retusuotomis virsunelemis (41 pav., 3, 4, 8, 9), 
dazniausiai is I tarpsnio stovyklq (pvz., Pastuvos, Bruzes); be 
ryskiq lancetq si forma pasitaiko ir II tarpsnio stovyklose, 
o III tarpsnio stovyklose ji jau retenybe. Sis dirbiniq tipas (jei
gu ji is viso galima laikyti tipu) gali buti siejamas su paleoli-
tiniais skeltiniais antgaliukais, dar be ryskiq geometriniq for
mq; geometrines formos- mezolito pozyrnis. Jq tarpe iSsiski
rianciq, nors ir nedidel~, pirmqj q grup~ sudaro istriZiniai lan
cetiniai antgaliai (47 pav., 1). Lietuvoje jiems prototipq nera. 
Panasiausiq i juos randame paleolito pabaigos - mezolito pra-

3 

47 pav. lvairil.s lancetinili antgali11 tipai: 
1 - istriZinis antgalis (Maksimonys 4), 2 - tiesianugaris antgalis (Pamer ... 
kinC), 3 - trikampis gaubta nugarele (Van~na). 4- pusiau retu.Suota nu
garele (M aksimonys 4), 5 - segmentinis (Netiesai 1). 6- su svidrinio pa·· 
li kimo pedsakais (Merk io Slaitas prie Merkin€:s). 7- su madleninio palikimo 

pedsakais (Joni onys) 
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dZios Arensburgo tipo stovyklose vakariniart1e Baitijos pakras' 
tyje. Labai panasi4 dirbini4 i istrizuosius Lietuvos lancetus 
rasta, pvz., Stelmoro stovykloje, Slezvige-HolSteine. IS mezo~ 
lito laikotarpio j4 randama tvairiose Jutlandijos stovyklose, 
siaures ir vakar4 Vokietijoje, Belgijoje, Prancuzijoje, panasi4 
yra Svedijoje. Tuo tarpu Ryt4 Europoje si forma visai nezino
ma, ji neZinoma net Lenkijos mezolitinese stovyklose. Todel 
reikia manyti, kad tokia lancetini4 antgali4 forma i Lietuvq 
bus patekusi iS Vakar4 su pagrindine Maglemozes kultilros 
banga Joldines juros ar Ancylaus ezero pakrante. 

Antrq geometrini4 lancetq grup~ 'sudaro tiesianugariai 
lancetai (47 pav., 2). Jq pagrindas retusuojamas, ir del to jie 
panaseja i trikampi, tik astrioji briauna kiek gaubta. Tai gana 
retai pasitaikanti lancet4 forma, taciau ji neiSnyksta per visq 
mezolitq, pradedant nuo toki4 ankstyv4 stovyklq, kaip Maksi
monys 4 ar Pamerkine, ir baigiant mezolito pabaigos Kampiskiq 
(Prien4 raj .) stovykla. To tipo antgali4 taip pat zinoma iS Jut
landijos bei Slezvigo-HolSteino stovykl4, taciau tiek Vakaruo
se, tiek ir Lietuvoj e j4 gana nedaug. Retkarciais j4 pasitaiko 
ir Lenkijos Janislavic4 kulturos stovyklose , nors dauguma Len
kijoje randam4 tiesianugarill antgali4 yra netaisyklingu pa
grindu (Stavinogos tipo). Lietuvoje tokiq radiniq nera. 

Trecioji, pagrindine, lancetq grupe- tai trikampiai lance
tai iSriesta ir retusuota nugarele (47 pav., 3). J4 pagrindas kar
tais retusuojamas, o dazniausiai nulauziamas. Tai iprasC:iausia 
lancetq forma, pasitaikanti nuo pat ankstyviausil! iki pat ve
lyviausil! stovykll! ir dar iSlikusi neolite. Budingas tri.kampio 
antgalio bruozas, kad smaigalis neretusuojamas iki galo, o nu
skeliamas gana ilga iSskala. Palyginus su gausybe antgalil! nu
lauztu pagrindu, antgalil! retusuotu pagrindu - reta. Trikampiq 
lancetq forma budinga taip pat tik Siaures vakarq Europai, 
visai nezinoma, pvz., nei Juodosios juros pakranciq stovyklo
se, nei Volgos-Okos tarpupyje. Vakariniame Baltijos pajilry
je, kaip ir Lietuvoje, sis tipas zinomas nuo ankstyvojo mezoli
to ir dar is neolito. Trikampiai lancetai labai bildingi ir Len-
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kijos mezolito stovykloms; tenai jie vadinami Janislavicll tri
kampiu. 

Panasus i siq lancet11 grup~ yra antgaliai, kuri11 nugarele 
retusuota tik iS dalies; ji atrodo ne vientisa, o su uikirtimu 
(47 pav., 4) . Si forma pasitaiko visose Lietuvos mezolito bei 
neolito stovyklose lygiagrei':iai su auksi':iau minetu trikampio 
antgalio tipu. Ji zinoma ir Vakar11 Pabaltijyje, ir · Lenkijoje, 
ir Ukrainoje . · 

Lancet11 grupei Lietuvoje p riskiriame ir retai pasitaikan
i':ius segmentinius antgalius (47 pav., 5). Jie dazniausiai pada-

' . ryti iS nuoskalos ir todel yra panasesni i atsitiktin~ formq, o ne 
tipq. Gal but, taip ir yra. Iki siol jl! aptikta tik velesnese mik
rolitines-makrolitines kulturos stovyklose, pradedant nuo mak
simaliosios litorinines transgresijos (pvz., Merkio slaito stovyk
la prie Merkines, Neties11 1). Vakariniame Baltijos pajuryje tai 
reta forma, nors jos pasitaiko pai':iose senosiose mezolito sto
vyklose. Segmentiniq antgalil! labai daug Juodosios juros pa-
krani':il! mezolitinese stovyklose, tik cia jie platesni ir is viso 
kitokios formos. Sio tipo radinill negausumas bei form11 atsi
tiktinumas Lietuvoje neleidzia daryti kOkil! iSvad11 apie sio 
tipo kilm~. 

Lietuvoje taip pat retai pasitaiko lancetinill antgali11 su kai 
kuriais paleolito pozymiais. Sill antgali11 ttvara blogojoje puse
je paretusuota svidriniu retusu (47 pav., 6) . 111 yra dar ir mak
simaliosios litorinines transgresijos meto stovyklose (pvz., Mer
kio slaito stovykloje prie Merkines, Netiesuose 1) . Panasiu 
principu apdirbt11 antgali11 randame ankstyvosiose Mazosios 
Lenkijos stovyklose, ta i':iau forma visur vietine, susidariusi pa
gal senas svidrines tradicijas . Su madleniniq antgali11 atgyve
nomis tenka sieti lancetus ismaugtomis itvaromis (47 pav., 7) . 
Tokil! pasitaiko ir pagrindinej e Pabaltijo madleno paplitimo 
srityje, pvz., Danijoj e. Si forma galejo atsi rasti ir vietoje, ta
i':iau toks antgalis rastas ir Maksimonill 4 stovykloje, taigi ji 
galejo patekti ir su pagrindine Maglemozes kulturos banga. 

Vadinasi, lancetinius antgalius tenka laikyti irgi vienu IS 

svarbiausil! pozymi4, nustatant kulturiniq srii': il! ribas. Matome, 
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kad i Lietuvq dauguma j4 bus patek~ su pagrindine Maglemo
zes kultilros banga ir pritap~ prie vietiniq episvidriniq pali
kuoniq. Tuo tarpu, pvz., Volgos-Okos tarpupyje lancetiniq ant
galiq visai nera, nors svidrinis palikimas labai panasus i pasi
taikanti Lietuvoje. Taip atsitiko todel, kad gyventojai iS 
Lietuvos bus issikel~ i rytus epipaleolite, kol dar jq nebuvo 
pasiekusi Maglemozes ku1t11ros banga. I Lenkijq ir Ukrainq kai 
kurios lancetq formos taip pat bus patekusios is Maglemozes 
kultilros srities, greiciausiai is siaures vakarq, veikiant itakai. 

Taip pat maglemozinis elementas, padedqs apibrezti atskirq 
kultilriniq sriciq ribas, yra ovaliniai kirveliai, Lietuvoje gausini 

aptinkami per vis& mikrolitines
makrolitines · kultilros lai.kotar
pi; neolite pamazu keii':iasi jt~ 

forma, jie virsta itveriamaisiais 
gludintais kirveliais. Ovaliniai 
kirveliai (48 pav.) yra gana ne
vienodi jau vien del to, kad 
darbo metu jie greit atSipdavo, 
bildavo astrinami, taisomi, sker
sai asmenq nuskeliant storq 
skelt~. Stovyklose ne naujiena 
rasti tokiq nuskeltq kirveliq as
menq (41 pav., 18). Kirveliai 
daromi paprastai iS ploksciq 
skaldytiniq. Daznai, ypac anks
tyvqjq stovyklq kirveliuose, 
priesakine jl! puse per viduri 
nuskaldyta iSilginemis skelte
mis, 0 sonai - apskaldyti trum
pomis nuoskalelemis ir retusuo-

48 pav. Titnaginis ovalinis kirve-
lis is Knyzlaukio ti, galai susiaurinti ir nukirsti. 

Apatine kirveliq puse nulygi
nama nuoskalomis. Atrodo, kad dalies tokiq kirveliq asmenys 
buvo ne gale, o sone. I tarpsnio stovyklose kirveliai dar mazai 
apdirbti. Daugiausia ir paciq graziausiq egzempliorill rasta II 
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tarpsnio stovyklose, III tarpsnio stovykltj kirveliai smu!kesni ir 
i4 procentas daug mazesnis, negu II tarpsnio stovyklose. 

Panasiis yra ir vadinamieji pleistai, tik jie padaryti ne iS 
skaldytinio, o iS storos nuoskalos, todel pleisto apatine puse 
retai kada retusuojama. PleiStai budingesni ankstyvesnems mik
rolitines-makrolitines kulturos stovykloms. Ovaliniai kirveliai 
bei pleiStai budavo jtvirtinami i medines arba ragines ranke
nas. Viena tokia rankena rasta Cepelunuose (Varenos raj.) 
(49 pav.) . Ji 27 em ilgio, galvuteje, nupiauscius rago rozet~, 
isduobtas ilinkimas titnaginiam kirvukui jdeti. Panasi, taciau 

49 pav. Ragine rankena ovaliniam kirveliui iS Cepeli:mt! 

nebaigta dirbti, ragine rankena rasta ir Kasetuose. Toki4 ran
kent) iSlik~ nedaug, taciau jq pasitaiko visose mezolitiniq ova
liniq kirveliq paplitimo srityse, o mezolitiniai ovaliniai kirve
liai bei pleistai Europoje paplit~ Maglemozes kulturos arba 
bent jos jtakos plote. Jq pasitaiko Britanijoje, Jutlandijoje ir 
jos salose, siaures Vokietijoje (Slezvige-HolSteine). Toliau 
i rytus - Riugeno saloje, Saksonijoje ir Silezijoje; Lenkijoje 
ill beveik visai nera, be keleto egzemplioriq siaurineje ir va
karineje srityje, kuriq sieke Maglemozes kultfua. Labai daug 
jq Lietuvoje, yra jq ir Kaliningrado srityje, Vakar4 Baltarusi
joje bei Pripetes zemumoje, Desnos paupiuose. Toliau i rytus 
randami ovaliniai kirveliai ir kitokie makrolitai, bandyti pri
skirti tariamai ,makrolitinei" kulturai, pasirocle esq j au neoli
tiniai. 

Tuo bi.idu Lietuvoje bei vakart) Baltarusijoje isryskeja mik
rolitines-makrolitines kulturos paplitimo teritorija, kuriq su 
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Vakar4 Pabaltiju SieJa maglemoziniai elementai, o skiria - 
svidrinis palikimas Lietuvoje; su Volgos-Okos tarpupio sto
vyklomis jq sieja episvidriniai elementai, o skiria - maglemo
ziniai elementai, budingi tik Lietuvai. Visiskai skirtingas, nors 
teritoriskai labai artimas, yra ruozas, einantis !strizai per Len
kijq bei Ukrainq. Jame paplitusi mikrolitine kultura, paveikta, 
ypac Lenkijoje, kai kuriq Maglemozes kulturos jtakt1. 

Taciau Lietuvos mikrolitineje-makrolitineje kultu.roje yra 
dar mikrolit4, patekusi4 Cia ne su pagrindine Maglemozes kul
turos banga. Pirmiailsia- zeberklq asmeneliai. Tai dazniausiai 
keli4 milimetrq plocio skelteles, kuri4 vienas pakrastys pasto
rinamas isilginiu retusu. Siuo pakrasciu asmeneliai budavo ista
tomi i ragini4 zeberkl4 (antgaliq?) isilginius griovelius ir pri
lipdomi sakais ar derva. Asmeneliai zeberklq sonams buna 
statmenai nukirsti ir retusuotais galais, zeberklq virsunei -
nusmailinti ir retusuoti, o zeberkl4 araciai- ikypai nusklembti. 
Stovyklose ill randama nedaug, nes, prazudzius patj zeberklq, 
is karto dingsta ir daugybe asmeneliq. Todel stovyklose as
meneliai daznai pasitaiko kruvelemis, matyt, isbyrej~ iS Cia pat 
smelyje sunykusio zeberklo (pvz., Pastuvos, Zemllill Kaniukq 
stovyklose) . 

Itveriamieji asmeneliai, budingi mezolitui, plito visoje Eu
ropoje; jq paplitimo ribos nesutampa su jokios kulturines sri
ties ribomis. Vidurio Europoje ttveriamieji asmeneliai zinomi 
jau is paleolito pabaigos, vadinamojoje .. Lenktinio peiliuko" 
kulturoje, kuriai budingos skelteles statmenai nukirstais ir re
tusuotais galais. Pietryciq Europoj e, t. y. pietineje Taryb4 
Sqjungos dalyje, zeberklq asmeneli4 pasitaiko jau nuo velyvo
jo paleolito laik4, nors isplinta· jie mezolite. Pvz., Ukrainoje 
jq yra per visq mezolitq. IS pietiniq Taryb4 Sqjungos sriciq 
jq bus patek~ ir i Volgos-Okos tarpup!. Tuo tarpu Pietvakariq 
Pabaltijyje, taip pat ir Lietuvoje ankstyvosiose Maglemozes 
kulturos stovyklose jtveriallltljq asmeneliti dar nera, jq atsi
randa tik velesnese tos paC:ios kulturos stovyklose. TaC:iau Va
karti ir Rytq Europoj e randam4 zeberkl4 asmeneliq forma 
skiriasi. Rytq bei Pietrycitl Europoje asmeneliai tokie, kokie 
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ir Lietuvoje,- siauri ir dai.niausiai 
retusuotais pakrasciais, ne tik galais, 
tuo tarpu Siaures vakarq Europoje 
jie platesni ir, jeigu retusuoti, tai tik
tai galuose. Tad, be abejo, zeberklq 
asmeneliai i Lietuvq, kaip ir i Vol
gos-Okos tarpupi, bus patek~ iS pie
tiniq Tarybq Sqjungos srici4. 

Salia zeberkll! asmenelil! reikia 
pamineti ir grynai mikrolitinei-mak
rolitinei kulturai priklausanti raginj 
zeberklq (50 pav.). Tai lieknas dailus 
dirbinys su dviem arba vienu griove
liu sane titnago asmeneliams ideti. 
Lietuvoje tuo tarpu zinomi tik septy
ni sveiki zeberklai iS durpynl!, taciau 
claugybe asmenelil! smelynq stovyk
lose rodo, kad jie vartoti labai p!a
ciai. Trys is jq su asmeneliais, ide
tais is abiej4 son4 (50 pav., 2) . Dvi
eilis yra dar XIX a . viduryje surastas 
zeberklas is BudvieC:il! (Kapsuko raj.), 
beveik 30 em ilgio, dabar saugomas 
Krokuvos muziejuje. Antrasis taip pat 
is Uznemunes, rastas GulbiniSkiq k. 
(Kapsuko raj .), zuv~s, islik~s tik jo 
piesinys. TreCiasis labai clailaus dar
bo, vos 12 em ilgio, zeberkliukas is 
Ziiiriq-Gudelil! clurpyno (Vilkavis
kio raj.) (50 pav., 2). Kitq keturil! ze
berkll! asmeneliai tik is vieno sono. 
Du is jl!, iS Opsrut4 (VilkaviSkio raj.) 
ir Vaikantonil! (Alytaus raj.) (50 pav., 
1), ilgi ir labai panasus. Kiti du - su 
ilgomis paplatintmnis rago virsunele
mis (50 pav., 3), iS Ylil! (Plunges raj.) 

2 
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50 pav. Raginiai :l:eberklai 
su titnago asmeneliais 

1 - Vaika ntonys, 2 - Ziii
riai- Gud eliai, 3 - E:Zerelis 
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ir Ezerelio (Kauno raj.). Visi jie, matyt, pamesti bezvejojant 
ezeruose, dabar sudurpejusiuose. 

Tokie zeberklai vartoti per visq mikrolitines-makrolitines 
kulturos laikotarpi. Patys veliausi is j4 - zeberklai su kauli
nemis virsunemis, labai panasus i neolitinius antgalius visai 
be skelteli\.l. I siaur~ nuo Lietuvos- Latvijoje ir Estijoje - -
taip pat daznai sutinkami mezolitiniai zeberklai su asmene
liais, nors, kaip ir Lietuvoje, j4 nera paciose ankstyviausiose 
stovyklose. Toliau i rytus sitokie zeberklai jau paprastai neoli
tiniai. Tuo tarpu vakariniam Baltijos pajuriui- Jutlandi.jai bei 
Danq salynui - sie zeberklai nebudingi. Nebudingi jie ir Len

kijai. Tai dar kartq. patvirtina, kad 
zeberkll.l su asmeneliais ideja i 
Lietuvq bus patekusi greiciausiai 
iS piet\.l, 0 pati zeberklo forma 
vietine. 

Antrasis mi.· ·olito tipas, pate
kt:;s i Lietuvq is 1- iet4 taip pat vei
kiant itakai. yra trapecija. Tai rna
zyciai dailus dirbineliai, padaryti. 
is skelci4 daliq ar net plon4 nuo
skal4 ir retusuoti iS dviejq son4 
(51 pav.) . Kartais jos primena ke
turkampius, bilna padarytos iS il-

51 pav. Trapecijos ir jq itvir-
linimas i kotelj: gok4 atkarp4, arba netaisyklingos, 

taciau dauguma vis delto taisyk
lingos trapecijos. Trapecijos -

tai streli4 antgaliai, itvirtinami i koteli placiuoju astriuoju kras
tu i virs4. Vakar4 Europos durpynuose ne kart& buvo rasta 
gyvuli4, net zmoniq, kaul4 su .tstrigusiais tokiais skersiniais 
antgaliais, rasta ir paCi4 antgali4 su koteliais (51 pav., 1). 

1 - Danija l 2, 3 - Jonionys 

Skersinis trapecinis antgalis Europoje labai placiai paplit~s. 
Juodosios juros pakrantese, Kryme trapecijl.l pasitaiko jau pir
mojoje mezolito puseje, bet Vidurio Europoje (ir Ukrainoje, 
ir Lenkijoje) tai jau tik antrajai mezolito pusei budingas dir
binys. Taip pat tik apie mezolito viduri trapecijos pasiekia 
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vakarinj, pietinj bei rytinj Baltijos pa]uq Ir iSlieka Cia dar 
neolite. I Rytq Pabaltij! trapecija, kaip ir zeberklo asmenelis, 
bus patekusi iS pietq, nes Vakarq Pabaltijyje, be visuotinai. 
paplitusios taisyklingos trapecijos formos, dazniausiai pasitaiko 
siauros aukStos trapecijos, kurios Lietuvoje retenybe. 

Yra ir dar kai kuriq dirbiniq tipq, budingq tiktai Rytq Eu
ropos mezolitui. Kaip pastebejome, apibudindami atskirq mik
rolitines-makrolitines kulturos etap4 stovyklas, gremztukai su
daro labai zymiq inventoriaus dalj. I tarpsnyje vyrauja platus 
ir stambus gremztukai, taciau II tarpsnyje stambiq gremztukq 
jan labai reta, o III, jei pasitaiko, tai tik po vienq egzemplio
riq stovykloje. Mezolite daugeliu atvejq universalius gremz
tukus isstumia specialios paskirties dirbineliai, budingi tik Ry
tams, pradedant nuo Lenkijos. Ankstyvosiose stovyklose tie dir
bineliai- tik nuoskalos, retusuotos gremztuko tipo retusu. Rys
kiau retusuotq dirbineliq pasirodo II tarpsnio stovyklose, o III 
tarpsnio stovyklose daznai jie buna aplink retusuoti, su retu
suotais snapais ar igaubomis. Sios formos veliau ilgai iSsilaiko 
neolite. 

Taip pat ir pagrindiniai reztukq tipai, kampinis reztukas ir 
reztukas-gramdukas, budingi mikrolitinei-makrolitinei kulturai, 
yra Rytq Europos tipo. Jq reziamieji asmeneliai sudaryti, is
skeliant abu virsutiniuosius kampus, o tarpq tarp jq retusuo
jant statmenu retusu kaip gramdukq. I inrpsnio stovyklose 
reztukai-gramdukai daromi dazniausiai is stambiq storq nuo
skalq, o jau II tarpsnio stovyklose ir is skelciq ar jq daliq. 
Vakarq Europoje si reztukq-gramdukq forma taip pat nezinoma. 

Kauliniai-raginiai dirbiniai mikrolitinej e-makrolitineje kultu
roje ir toliau tie patys, kuriuos ji paveldejo is epipaleolito ir 
kuriuos atsinese pagrindine Maglemozes kulturos banga anks
tyvajame mezolite. TaC:iau per visq mezolito laikotarpj vis pri
tapdavo kokie nors nauji dirbiniq tipai, plintantys didziuliais 
Europos plotais ir nesutampantys su jokia kulturine grupe. 
Vienas iS tokiq raginiq dirbiniq tipq, atklydusiq apie mezolito 
vidurj. yra ilgas kirvis su isgr~zta ar iskalta skyle nupiautos 
rago atSakos vietoje (52 pav., 1) . Tokitt kirviq rasta Rokuose-
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Raziskiuose (Kauno raj.), Dubii':iuose (Varenos raj.), Sarneleje 
(Plunges rai.). Jie vartojami ir neolite. Greii':iausiai antrajai 

~-......,.IS\ ·· mezollto pusei priklauso ir trum

' 

! 

/ . 
·J: 

pesni kirviai, pvz., kirvis iS Moko
lq (Kapsuko raj.) ar Kudirkos Nau~ 
miesi':io (Sakiq raj .). 

Ne pagrindines Maglemozes 
kulturos bangos atnestas ir toks 
tipas, kaip durklas su rankena; 
Lietuvoje tuo tarpu tezinomas vie
nas egzempliorius iS Ariogalos (Ra
seiniq raj.), rastas Dubysos i.r Taur
upio santakoje (52 pav., 2) . Tokiq 
durklq pasitaiko Estijos ir Latvijos 

, '·.! antrosios rnezolito puses stovyk-
1, lose. 

Taigi stambiais bruozais galime 
nuzymeti mikrolitines-makrolitines 
kulturos susidarymo istorijq. Da
bar nuskendusiomis Anc.ylaus eze
ro (o gal net Joldijos jii.ros) pa
krantemis patekusi i Rytini Pabal
tiji Maglemozes kultii.ros atplaisa, 
pritapusi prie vietines epipaleoli
tines kulturos palikimo, jgavo sa
vitq raidos keliq. Todel velyvesni 
maglemozines ir mikrolitines-mak
rolitines kulturos tarpsniai mazai 
bepanasus vieni i kitus. Susidaro 
visiSkai atskira mikrolitines-mak-52 pav . Raginis ilgasis kirve

lis ir durklas: 
rolitines kultii.ros sritis, vakaruose 

1 - Rai iskiai (Rokai). 2- Arioga!a 
apimanti Kaliningrado sritj ir sinu-

res rytq Lenkijos kampq. Tiesa, rytq Lenkijoje tuo metu papli
tusi Janislavicq kultura, kurios lancetiniai streliq antgaliai vi
sai panasus t L.ietuvos radinius, tai':iau siai kulturai nebudinga nei 
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svidrinis palikimas, nei zeberkll! asmeneliai, nei ovaliniai kir
veliai. PietryCiuose mikrolitines-makrolitines kulti:tros paplitimo 
riba ejo per Pripetes zemumq, kur susidure jau su gryna mikro
litine kultura, atejusia is pietq. Sozes ir Dniepro aukstupio pa
upiuose mikrolitine-makrolitine kultura taip pat susitiko su kito
mis - arba grynai mikrolitinemis, arba grynai makrolitine
mis- kultilromis. Toliau i rytus ji nesieke. TaCiau labai panasiq 
mezolito kultilrq randame ir Volgos-Okos tarpupyje. Milsi3ke 
su pastarqja turi tiek bendra, kad, kaip minejome, jos abi ly
giagrei':iai isriedejusios is tq pai':iq sudetinil! siq kulturl! daliq. 
Vienintelis skirtumas tarp t4 dviejq kulturiniq srii':iq yra tas, 
kad ! Volgos- Okos tarpupi nepateko Maglemozes kultilros 
elementq, budingq Rytq Pabaltijui, nes tuo metu is Pabaltijo 
! Rytus kultilra buvo nustojusi plisti. 

Siaureje mikrolitines-makrolitines kulturos iskysuliai siekia 
beveik iki pat siaures vakarq Baltarusijos (pvz., Krumpliovo 
vietove prie Dauguvos aukstupio) ir siaures rytl! Lietuvos kam
po (ZavisiSke, Zarasq raj.) . 

Vis delto Lietuvos dalis i siaur~ nuo Nemuno zemupio ir 
Neries i siq kultilrin~ sriti greii':iausiai jau neiejo. Jei pazvelg
sime i tokiq mezolitinil! stovyklq, kaip Janapole (Te!Siq raj .), 
Sarnele (Plunges raj.), Paluknys (Kelmes raj .), Kupsi':iai (Rasei
niq raj .). Pruseliai (PaneveZio raj.), Mikaliskis (Panevezio raj.). 
Meldiniai (Utenos raj .) ir kt., radinius, tai pastebesime, kad jq 
tarpe nera ovaliniq kirveliq, trapecijq, netgi ryskiq lancetq 
formq, nors yra zeberklq asmeneliq ir jiems skelti pritaikytq 
skaldytiniq. Vietoj tipiskq gremztukq sitoje srityje dazniausiai 
yra smulkiq specialios paskirties dirbineliq, o vietoj geometri
nil! antgalilj- mazq, i lapelius panasiq antgaliukq. 

Galima butq pamanyti, kad tai todel, jog siuose rajonuose 
nera tokio gero titnago, kaip, pvz., Varenos rajone. Tai':iau, sek
dami ivairiuose krastuose akmens amziaus kulturq paplitimq, 
pastebime, jog zmogus nera link~s atsisakyti gerq, patogiq ir, 
svarbiausia, iprastq irankiq del to, kad cia pat truksta zaliavos. 
Atsigabenti zaliavos, esani':ios uz keliasdesimt kilometrq, nedi-
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delis daiktas. Greiciausiai jiems si4 iranki4 ir nereikejo, nes 
jie, kaip visi Latvijos bei Estijos gyventoj ai, buvo iprat~ prie 
kitoki4 irankil.!- daugiausia kauliniJ.!, ragini4, papi.ldydami 
juos tik smulkiais titnago dirbineliais. Tur but, ir siaures Lie
tuvoje paplit~ kauliniai bei raginiai dirbiniai tq pati patvirti
na. Tai jau atskira, vadinamoji Kundos, kultllrine sritis. Jos 
pagrindq, be abejo, sudare irgi kai kurie Maglemozes kultllros 
elementai, tai':iau taip pat neabejotina, kad ji turejo rysio ir 
su Rytais. Ir jeigu Estijos Kundos kultllros stovyklose randame 
net svidrini4 antgali.4, tai jie atej~ ne is piet4, t. y. ne is Lie
tuvos, o iS Valdajaus srities, nes iS ten Estijos gyventojai ga
bendavosi ir titnago zaliavq (plg. 32 pav.). 

5. Mezolito gyventojq iikio 
ir paproCiq pedsakai 

Galima buvo pastebeti, kad mikrolitine-makrolitine kultlira 
Lietuvoje ir Baltarusijoje susidare, esant tam tikram kultllros 
stabilumui, kai nauj4 kultllrini4-etnini4 zmoniq grupiq nebe
atklysdavo. Greii':iausiai tas tolimqsias keliones bus apstabdziu
si salia stambiJ.!jJ.! zoleclziJ.! medziokles vis labiau isigalinti zve
jyba, smulki4 zvereli4 bei pauksi':i4 gaudymas, gal ir moliuskq 
rinkimas, o gal bus paveik~s ir dregnejantis atlantinis klimatas. 

Kalbedami apie radinius, is dalies jau uzsimineme apie llkio 
formas, kurioms tie radiniai atstovauja. Mateme, kad mezolito 
inventoriuje gausu ir medziokles, ir zvejybos irankil.!, plaCiai 
sutinkami ovaliniai kirveliai rodo, kad mezolito gyventojai bu
vo gerai prisitaik~ prie misko sqlyg4. Siuos duomenis papildo 
stovyklq zidini4 angliq tyrimai, atlikti biologes E. Simkunaites . 

.Jau minejome, kq mums dave ankstyvojo mezolito zidinio 
angli4 tyrimai Maksimoni4 4 stovykloje (zr. p. 64). Zymiai 
daugiau liekan4 yra maksimaliosios litorinines transgresijos me
to stovykl4 zidiniuose. ZemJ.!jJ.! Kanillk4 stovyklos mezolitinia
me sluoksnyje buvo du zidiniai ir dvi duobutes. Juose, kaip 
ir Maksimonyse 4, rasta irgi tik pusies medienos angliq. Ta
Ciau salia patresusios medienos, griaumedzilj, matyti ir tvirtos, 
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gyvos medienos daleliq. Titnaginiai kirveliai Zemuosiuose Ka
niukuose geresni, negu Maksimonyse 4, jais, be abejo, galimu. 
buvo nukirsti ir zalius medzius. 

Tct pati patvirtino ir Netiesq 1 stovyklos zidiniq angliq ty
rimas. Pvz. , zidinyje Nr. 5 rasta !vairiausios medienos angliq. 
Tai buvo ryskios medienos strukturos gabalai mazai lenktomis 
rievemis, pagal kq galime spr~sti, kad medzio kamienas galejo 
buti net iki 1 m storio, salimais randami sudeg~ tankaus ras
to, 3- 5 em storio sakq gabaliukai. Tame pat zidinyje rasta 
kirmgrauzq isvarpyto medzio - sausuolio ar begulint sutresu
sio. IS zidinio Nr. 6 angliq taip pat matyti, kad kurenama leng
vai prieinama mediena: zievemis, sutrunijusiais ar sveikais sau
suoliais, sakingais kelmais; pasitaiko ir stambiq sveikq medziq 
pliauskq, kurioms suskaldyti reikejo tvirtq irankiq. Nedideli 
suvirusiq suodziq kamuoliukai, susicementav~ pelenq gurvo
!iukai rodo, kad ugnis zidinyje buvo palaikoma nuolat. Taip 
pat ilgai buvo kurentas ir zidinys Nr. 17. IS visq iSsiskyre zidi
nys Nr. 2, kurentas vien pusq kankoreZiais, labai sutnlnijusia 
mediena ir smulkiomis sakutemis. Ar cia buta specialios paskir
ties zidinio, ar ii kureno koks nepajegiantis zmogus? 

Be to, Neties4 1 zidiniuose, isskyrus zidini Nr. 2, visad ran
dama sudegusiq kaulq, o zidinyje Nr. 17 rasta ir kelios gana 
dideles zuvies asakos, pauksciq kaulq nuolauzq, taip pat dalis 
stambaus moliusko geldeles. (Moliuskai tuo metu buvo varto
jami maistui; aplinkui yra nemaza ezereliq, iS kuriq jie galejo 
buti renkami.) Be to, zidinyje Nr. 6 rasta suvirusiq su suo
dziais nuvarvejusiq riebalq Iaseliq. Zidiniuose pastebeta ir sio
kiq tokiq augalinio maisto pedsakq. Pvz., zidinyje Nr. 15 rasta 
arkliarugStes seklos virsunele, kazkokio nedidelio dvilizdzio 
vaisiaus skiltele, kelios smulkios lukStq virsuneles, panasios 
i buko medzio lukStelius, dviskilcio augalo serdeliq trupineli4 
(serdeles panasios i sedulos ar putino kekeliq pamatus). Tame 
ziclinyje buvo dar perdegusiq koralq, kuriq nesunku rasti siose 
apylinkese. GreiCiausiai jie buvo sudeginti kalkems gaminti, 
0 gal odoms isdirbti ar dazams, nes ir smiltys siame zidinyje 
labiau apsilydziusios, ir akmenukai labiau perdeg~. 
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Tyrinejant zidinio Nr. 6 anglis, pastebeta nedidelitt dailiai' 
isdirbto liepos pluosto skaidultt, is kuriq galima spr~sti buvus 
silllq ar nestorq virvel~. Be abejo, to meto zvejai jau turejo 
liepos karnos virvelitt tinklus zvejybai. 

Galima dar pastebeti, kad zidiniuose rastieji kankoreziai, 
sprendziant iS jlj asies tarpelitt. buvo tik vidutiniai arba mazi, 
surinkti nuo smulkitt, nuskurdusitt, raistuose auganciq medeli11. 
Viename zidinyje rasta tosis tam tikro ber:l:o, augancio dreg
nose ar net apyslapese vietose. Visa tai irgi patvirtina, kad 
stovykla buvo dregno maksimaliosios litorinines transgresijos 
la ikotarpio. 

Paciam velyviausiam mezolito tarpsniui atstovauja Lampe
dzitt stovyklos radiniai. Stovykloje istirta desimt zidinitt ir vi
suose juose rasta vien tik pusies medienos anglitt. Kurui nau
dotos medzitt sakos, kelmai, gyva mediena ir sausuoliai. Ugnis 
ir cia turejo bilti palaikoma nuolat, nes zidiniuose daznai ran
dama susilydziusio ir su pelenais sukepusio smelio. Daugelyje 
Lampedzitt zidinitt pasitaiko plontt, mazai lenkttt, staciais kam
pais, aplilzusitt riesutq kevaltt. IS tq zymitt galime spr~sti, kad 
riesutai turejo biHi dideli, plonaluksciai, gana minkstais keva
lais, panasils i dabartinius pietq krastq riesutus. Be to, viena
me zidinyje rasta nebaigusio nokti agaro (vandens riesuto) 
segmentas, o kitame- kazkokio krykles dydzio slyvtt pader
mes kaulavaisio liekanq. Lampedzitt stovyklos zidiniuose pa
stebeta ir kaulq liekanq. 

Susidaro vaizdas, kad Lietuvos mikrolitines-makrolitines kul
tilros gyventojai, kaip ir Maglemozes kultilros nesejai kituose 
krastuose, nuo paleolito gyventojtt skyresi tuo, kad sugebejo 
geriau panaudoti miSko medziagas ir upitt bei ezertt dovanas. 

6. Kaip atrode mezolito gyventojaH 

Antropologinitt duomentt, kurie leistll atlmrti milsq mezoli
tinio protevio paveikslq, labai maza. Beje, Lietuvoje yra se
niausia Rytll Pabaltijo zmogaus kaukole, rasta Kamsuose, prie 
Kirsnos upes (Kapsuko raj.), su jau minetu epi.paleolitiniu ze-
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berklu (31 pav., 1). Kaukole ryskiai ilgagalvio zmogaus, gana 
masyvi, kiek nuozulnia kakta ir issiSovusiais antakiniais lan
kais, taC:iau veidas siauras ir aukStas, o nosis - labai plona. 
Pagal siuos pozymius kaukole priskiriama vadinamajam sena
jam Vidurzemio pajurio tipui. IS vienos kaukoles jokil.l iSvadl.l 
padaryti negalima, ypac turint omenyje tai, jog rase ir kultura 
yra skirtingi dalykai, ne visada iSplaukiantys vienas iS kito. 
Kaukole mums svarbi tuo, kad, rekonstruota archeologo V. Ur
banaviciaus (53 pav., 1), le idzia pazvelgti ! mezolito zmogl.l 
Lietuvoje. 

Antrosios kaukoles, priklausanC:ios mezolito pabaigai ar neo
lito pradziai, rastos Kebelil.l durpyne (Silutes raj .), deja, iSli

k~s tik virsugalvis. IS jo ma
tyti, jog kaukole buvusi taip 
pat ilgagalvio, labai nuolai-

53 pav . Akmens amziaus gyventojtJ veido rekonstrukcij os (V. Urbana
viciaus) pagal Kamsuose ir Turlojiskese rastqs~as kaukoles 
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dzia kakta ir labai ryskiais antakiniais lankais. Manoma, kad 
ji priklause tam pai':iam antropologiniam tipui, kaip ir KamSl! 
gyventojo kaukole. 

Tai':iau is neolito ir velesniq laik4 duomenq galime spn;sti, 
kad Lietuvoje nuo seniausiq laik4 gyveno ir kitas - plai':ia
galvis- antropologinis tipas. Tokio plai':iagalvio kaukole rasta 
ankstyvojo neolito kape Turlojiski4 durpyne (Kapsuko raj .). 
Siuo atveju svarbiausia irgi tai, kad galime pazvelgti bent 
i V. Urbanavii':iaus rekonstruotq, (53 pav., 2) mils4 senolio 
veidq,. 

Visi sie antropologiniai duomenys yra labai fragmentiski 
ir atsitiktiniai, vargu ar panaudotini, norint paremti iSvadas, 
kad Lietuvoje paleolite- mezolite gyveno ivairil! etnini4 gru
pil! atstovai. Beje, labai mazai antropologiniq duomenq teturi
me ir visoje Siaures vakar4 Europoje, su kuria siejasi Lietu
vos paleolito ir is dalies mezolito kultilra. Tode l siuo metu 
etninius akmens amziaus klausimus Lietuvoje tenka spr~sti, re
miantis vien archeologine medziaga. 

IV. PROTEVIl] KEI.IAIS 

Noredami atkurti pinn4j4 Lietuvos gyventojq istorijos bruo
zus, kalbejome daugiausia ne apie zmones, o apie jq palikimq,. 
Tokia jau archeologijos specifika, kad, akivaizdziai neparodzius 
radiniq, nesusisteminus j4, nesugretinus su kaimynini4 krastq 
radiniais, negalima nieko pasakyti ir apie zmones. Nors archeo
logui tenka labai daug darbuotis su smulkiausiais radiniais, 
viso archeologijos mokslo tikslas ir virsilne- giminiq, geni':iq 
ir pagaliau taut4 etnine istorija. To buvo siekta ir sioje lmyge
leje. Ir jei skaitytojq, kiek iSblaske dirbini4 form4 nagrineji
mas, be kurio negalima nieko !rodyti, tai pabandysime dar 
ka rtq trumpai pereiti milsq protevi4 keliais. 

Pirmieji, pastoviai Lietuvoje isikilr~, gyventojai pasirode 
paleolite, X tl'tkstantme i': io pr. m. e. antrojoje pusej e. Gali bu
ti, kad ir pries juos jau uzsukdavo medziotoj4 bilreliai, atkly-
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d~ is pietvakari11 Pabaltijo, taciau jie ilgiau cia nesustojo ir 
neturejo reiksmes tolimesnei kultilros raidai. X tilkstantmetyje, 
aleriodo atSilimo laikotarpiu, Lietuvoje jau randame dviejl! 
kultilrinil! grupil! atstOVl!. Vieni pamazu ejo iS pietvakarilj, 
apgyvendami siq teritorijq ir daugiau is cia nebesitraukdami. 
Tai svidrines kultilros atstovai, kuriuos galime laikyti vietiniais 
gyventojais. Antri - !vairi4 madlenini4 kultilr11 atstovai- at
klysdavo is Vakar4 nedideliais bureliais ir vel iskeliaudavo, 
todel juos tegalime laikyti sveCiais. Klimato atSalimas ir sqlyg4 
pablogejimas apstabde keliones ir verte labiau bendrauti su 
vietiniais gyventojais velyvojo paleolito pabaigoje. 

Ankstyvajame mezolite, t. y. VIII tilkstantmetyje pr. m. e., 
atSilus klimatui ir nuslilgus vandeniui upese bei ezeruose, dar 
vis randame tuos pai':ius paleolito palikuonis. Taciau, siaures 
elniams traukiantis toliau i siaur~. didele zmoni4 dalis patrauke 
paskui juos. 0 is Vakar4 pasirode vel nauji gyventojai -c- zve
jai, kurie susimaiSe su vietoje likusiais paleolito palikuonimis 
ir sudare tik Ryt4 Pabaltijui bildingas kultilrines (ir, be abejo, 
etnines) grupes: mikrolitin~-makrolitin~ kultilrq ir Kundos kul
turq. Kundos kultilra buvo paplitusi dabartines Estijos bei Lat
vijos teritorijose, Lietuvoje ji teuzgriebia paciq siaurin~ sriti. 
Lietuvai ir iS dalies Baltarusijai bildingiausia yra mikrolitine 
makrolitine kultura, kuri iSsilaike kelis tukstancius met4. Pa
haltijo mezol.ito gyventojai buvo aiSkils europeoidai. Dau
giau apie i4 · etnin~ priklausomyb~ pasakyti nieko negalime, 
nes tuo laiku dar nera jokio pagrindo kalbeti apie kokias nors 
gentis, o juo labiau tautas. Tuo metu dar nebuvo gentines 
santvarkos, tebuvo atskiros giminines bendruomenes, kurios, 
gyvendamos tam tikroje teritorijoje ir bendraudamos tarpusa
vyje, vis delto sudare vienq kulturin~ grup~. 

Koks likimas iStiko Lietuvos mezolito palikuonis, ar bel ik~ 

kas nors iS i4 mumyse? Pedsak11 yra, bet t4 pedsak4 likimas 
irgi sudetingas, ir tai jau klausimas atskirai studijai. Vis d2lto 
norisi pridurti, kad mils11 isskirtos dvi kultilrines sritys, kurios 
iS dalies apeme ir Lietuvq, sudare pagrindq ir ankstyvojo neoli
to kulturinems sritims. IS mikrolitines-makrolitines kultilros iS-
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augo ankstyvojo neolito Nemuno aukstupio kultilra . Jos sto
vyklq inventoriuje dar randame aiskiq episvidrini4 streli4 ant
galill, trapecij4, zeberklq asmeneli4, pvz., DubiCi4 3, Ezeryno 
23, Versminio 1 (Varenos raj.) ir kt. stovyklose. Be to, pr.isi
deda dar ankstyvoji keramika. Kundos kultura (zr. p. 90); 
mezolite paplitusi Estijoje, Latvijoje ir uzgriebianti siaurin~ ir 
siaurvakarin~ Lietuvos dali, ankstyvajame neolite perauga 
i Narvos- Nemuno kulturq, kurioje pagrindinis inventorius ir 
toliau yra kaulinis bei raginis, tik papildomas smulkiais titna
giniais dirbineliais. Prie jo pritampa mazai ornamentuota ke
ramika, Lietuvoje geriausiai zinoma iS Sventosios (Palangos m.) 
stovykl4. 

Baigiantis III tukstantmeciui pr. m. e., Lietuvq pasieke nau
ja klajokli4 gyvuliq augintoj Lt. vadinam4j4 virvelines kera
mikos kulturos nesej4, banga. IS ateivi4 misinio su senaisiais 
vietiniais gyventojais ir susidare balt4 gentys. TaCiau ir toliau 
lieka gana ryskus skirtumai tarp siaurvakarines ir pietrytines 
Lietuvos dalies, tuos skirtumus kaip tik ir paaiSkina tas sem.Jjll 
mezolitiniq gyventojq palikimas. 




