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JERZY LIBERA. KRZEMIENNE FORMY 
BIFACJALNE NA TERENACH POLSKI I 

ZACHODNEJ UKRAINY (od srodkowego neolitu 
do wczesnej epoki zelaza). 

[BIFASfNES TITNAGfNES FORMOS 
LENKIJOS IR VAKARV UKRAfNOS 
TERITORIJOSE (nuo vidurinio neolito 

iki ankstyvojo gelezies amziaus)] 
WYDAWNICTWO UNIWERSITETU MARlI 
CURIE-SKLODOWSKIEJ, LUBLIN 2001. 

Lenkl! archeologo le
Zy Liberos knyga yra ha
bilitacinis darbas, apta
riantis bifasinius titnago 
dirbinius, rastus tiek atsi
tiktinai, tiek archeologinil! 
tyriml! metu Lenkijoje ir 
Vakafl! Ukrainoje. Knyg~ 
sudaro 133 p. teksto (I- V 
skyriai), dirbinil!katalogas 
(VI skyrius), 40 iliustraci

jt.! tekste ir 42 atskiros paveiksll! lenteles, 57 zeme
lapiai. Pagrindinis demesys skiriamas dirbinil! kla
sifikacijai. IS viso autorius panaudojo infonnacij~ 
apie 1655 dirbinius, kuriuos skirste i antgalius (ostr
za) ir peilius (noze). Bifasiniai kirviai ir sirdiniai stre
lit.! antgaliai neaprasomi. Kyla klausimas, kodel tri
kampiai ikotiniai trikampiai strelil! antgaliai klasifi
kuojami, 0 jiems artimi sirdiniai - ne. Autoriaus zo
dis, kodel mine1\! tipl! radiniai paliekami nuosalyje, 
butt.! tikrai reikalingas. 

Pinnajame knygo kyriuje aptariami bifasiniai 
antgaliai (ostrza). ISskiriami du jl! tipai: durklai-ieti-

v 

galiai (ploszcza) ir strelil! antgaliai (grociki). Sie ti-
pai pagal formos detales toliau skirstomi atitinkamai 
i 32 ir 15 varian1\!. Atrodo, jog sioje variant4., poti
pill ir atrnainl!juroje ima sk~sti pati tipologinio me
todo esme - didZioji dalis dirbinil! fonnos variacijl! 
neatspindi tam tikroje erdveje ir laike egzistavusil! 

RECENZIJA 

gamybos modelil!. Tik kelis tipus bU1\! galima pava
dinti "veikianCiais", t. y. ne fonnaliais, issiskirian
ciais neZymiomis ir su titnago apdirbimo tradicijomis 
nesusijusiomis fOJ mos ypatybemis, ir neuniversaliais, 
placiai paplitusiais ir ilgai naudotais del fonnos pa
prastumo. "Veikianciais" tipais galima pripazinti tik 
kai kuriuos lapo pavidalo ir skandinaviskos kilmes 
ikotinius durklus (AAII3 ir BAII2b,BAII2c tipai pa
gal l. LiberV. lie labiausiai paplit~ Lenkijos Pama
rio vakarineje dalyje (2 ir 9 zem.). Dar sunkiau 
tipologinis metodas taikomas analizuojant strelil! ant
galius. Skirtingai nuo durkll!-ietigali4., nedideli bifa
siniai dirbineliai galejo buti gaminami ir toli nuo 
kokybiskos titnago zaliavos saltini4., todel panasil! 
fOIIl1l! strelil! antgalil! randama labai didelese terito-
.. 

f1Jose. 
Antrajame skyriuje analizuojami bifasiniai pei

liai ir pjautuv\! asmenys. Tokie dirbiniai labai reti 
Lietuvoje, todel siulomos klasifikacijos nenagrine
siu. Skyriaus pabaigoje pateikiama neoriginali, ta
ciau idomi ir iliustruota peilil! ir pjautuv\! itverimo 
konstrukcijos ir galiml! funkcijl! apZvalga. Sioje kny
gos vietoje gausu priesistorinil! pavyzdZil! is ivairil! 
Europos kampeli4., kurie gale1\! sudominti senovines 
technologijas praktikuojancius zmones. 

Treciasis skyrius skirtas chronologinei-kultilrinei 
bifasinil! fonnl! analizei. Bandydamas isskirtus tipus 
ir tipelius sieti su archeologinemis kultfuomis, chro
nologiniais horizontais ir fazemis l. Libera susidure 
su sunkumais, kurie puikiai zinomi ir Lietuvos akrnen 
arnZiaus tyrinetojams, ypac susipaZinusiems su akme
ninil! kirvil! tyriml! situacija. 87 proc. visl! J. Liberai 
zinoml! titnaginil! durkll!-ietigalil! yra atsitiktiniai ra
diniai be archeologinio konteksto. ISanalizav~s kapl! 
radinius, autorius teigia, kad sie dirbiniai Mazojoje 
Lenkijoje ir Volyneje budingi ankstyvosios bronzos 
Miezanovicos ir Stzyzovo kultilroms. Svarstomas 
klausimas del antrinio durkll!-ietigalil! panaudojimo 
TScineco kultilroje. Pavieniai lapo pavidalo dirbiniai 
datuojami velyvuoju bronzos arnZiumi (II horizontas). 
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Lenkijos Pamaryje isskiriami 5 durkltt-ietigalitt hori
zontai, apimantys ilglt laikotarpi tarp Virvelines kera
miko ir LtiZitenttkultiirtt. Aptardamas strelitt antgalius 
1. Libera pateikia itikinamtt duomentL kad bifasiniai 
ikotiniai ir lapeliniai dirbiniai naudoti jau Piltuveli
nitt tauritt kultUroje. Veliausi, t.y. sirdiniai ir sirdi
niai-ikotiniai, gaminti iki pat ankstyvojo gelezies 
affiZiaus. Bifasiniai peiliai ir pjautuvai Pietrycitt Len
kijoje ir Vakartt Ukrainoje randami Miezanovieos, 
TSeineeo ir Luiitentt kultUroms priskiriamuose pa-

GYTI PILItlAUSKAS 

minkluose. J. Liberos si11lomoje 
bifasinitt dirbinitt tipologineje se
koje sunkoka su igaudyti - naudo
jami visi imanomi dattt fOllnatai 
(be, bp, BC), t.y. rasoma taip, kaip 
eituojamame saltinyje. Daznai is
skirti periodai paliekami isvis be 
juo apibreziancitt absoliucitt datt!o 

Ketvirtame skyriuje autorius 
apibendrina savo tyrimtt rezultatus 
placiame Rytlb Vidurio ir Siaun,:s 
Europo kontekste. Skyriaus pra
dZioje issamiai apZvelgiami priesis
toreje eksploatuoti titnago zaliavos 
saltiniai ir pateikiamas bifasinitt for
mtt paplitimo Europoje zemelapis, 
kuri verta aptarti issamiau. Pirmiau
sia vertettt patik linti jo pavadini
mlt. Vislos zemupys, Nemuno 
aukStupys ir vidurupis palikti netiZ
briikSniuoti, taciau Piettt Lietuvoje 
ir Vakartt Baltarusijoje ploksciai re
tusuoti bifasiniai treIitt antgaliai 
yra daZni radiniai velyvojo neolito 
gyvenvietese. Netruksta Nemuno 
baseine ir dvipusitt titnago kirvelill, 
jtt fragmenttt· Pateiktas zemelapis 
geriau atspindettt tikr~ltpadetLjei-
gu jame buttt pavaizduotos tik bi
fasinitt durkltL peilitt ir pjautuVtt 
paplitimo zonos. Gali buti, kad bu-

tent siuos dirbinius autorius ir turejo omenyje, kadan
gi sirdiniai strelitt antgaliai ir kirveliai knygoje 
neaptariami. Lietuvoje rasta vos keliolika titnaginitt 
durkltt-ietigalitL bifasiniai peiliai ar pjautuvai - dar 
didesne retenybe. Anot svedtt areheologo J. Apelio, 
titnaginitt durkltt gamyba yra sudetingas proee as, rei
kalaujantis ne tik teorinitt zinitL bet ir gilitt praktinitt 
igiidZitL kuriuos meistras gali perduoti mokiniui tik 
netoli gausaus titnago zaliavos saltinio (Apel, 2001, 
p. 29)*. Nemuno aukstupyje gamtines sltlygos dur-

* Apel J., 200 1 - Daggers Knowledge & Power. The Social Aspects of Flint-dagger Technology in Scandinavia 2350-1500 cal Be. 
Uppsala. 
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klams gaminti buvo tinkamos. Tyrinetos bifas4 skal
dymo vietos bei brokuoti velyvtt skaldymo fazi4 me
tu sugadinti ruosiniai rodo, jog buta ir durkl4 
gamybos technologij(l ismananci4 zmoni4. Kodel 
vie dirbiniai Cia negaminti rna iskai kaip Skandina
vijoje ar Pietryci4 Lenkijoje - ateities tyrim4 klau-

• Imas. 
Penktame skyriuje tyrim4 rezultatai apibendrina

mi kultiirini4 istorini4Proce l!, vyku i4Europoje IV
I tiikst. pro Kr. kontekste. Autorius apZvelgia pinmU4 
metalinil! dirbinil! itakos titnaginiams klausimct.; trum
pai pateikia kit(l idomi(l mintL kad bifasini4 dirbinil! 
paplitimui didZiuliuose Rytl! ir Vidurio Europos plo
tuo e IV ir III tiikst. pro Kr. andfuoje galejo tureti ita
ko siaurine Juodo ios jiiros pakrantes stepe e gyven€( 
karingi klajokliai - Jarnnaja kultfuos zmones. Gaila, 
kad abu klausimai toliau nepletojami - vel griZtama 
prie bifasini4 fonn4 horizon1\! ir fazi4. 

Sestllii skyri4 sudaro keturi dirbini4 katalogai: 
durkI4-ietigalil!., streles antgalil!, peili4 ir pjautuV4 
a"menl!. Kataloguose galima rasti infonnacijo apie 
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radimviet€(, dirbinio tip~ titnago zaliav~ radinio sau
gojimo viet(l arb a ji paminejusi rasytini saltini. 1460 
iras4 i v de tyti ne abeceles tvarka radimvietes stul
pelyje, bet pagal tipologinius variantus, todel greitai 
rasti norim(l eilut€( yra sudetinga. Tokie katalogai ga
le1\! bUti pateikiami skaitmenine forma - paskelbti 
duomenys bii1\! Zymiai lengviau panaudojami kituo-
e mok 10 darbuose. 

Apibendrinant 1. Liberos darb(l galima pasakyti, 
kad knyga yra klasifikacinio-kataloginio pobiidZio ir 
skirta neolito ir ank tyvtU4 metal41aikotarpio tyrine
tojams. Nors originali interpretacija retai perZengia 
tipologinio metodo ribas, taciau jokiu biidu nekaltinu 
autoriaus ribotumu. Manau, kad nepaisant vis dide
jancios ivairoves archeologijos metodologijoje, tipo
logija yra ir liks vienas svarbiausi4 tyrim4 biidl!., 
padedanci4 suvokti istorini proce (l. Tiketina, kad ver
tinga infonnacija, surinkta knygoje i V didZiules Euro
pos dalies, ateityje sulauks ivaire ni4, taip pat ir 
socialinio pobiidzio, interpretacijl!, galbiit ir paties 
J. Liberos. 

Gytis PILICIAUSKAS 


