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Pratarme 

Nuostabaus groiio Kursilf nerija jau kelet4 simtlf met1f traukia 
ne tik megijlf - poilsiautojlf ir menininklf, bet taip pat ir tyrine
tojlf zvi/gsnius. Nuo seno Cia darbuojasi geologai ir gamtininkai. 
Savita marilf zvejlf buitis ir paproCiai bei liaudies menas patrau
ke etnografo zvilgsnius. 

Nuo XIX a. pradzios atkreiptas demesys ir j archeologinius 
radinius. fie buvo rankiojami pavienilf megejlf' 0 veliau j Jj 
darb4 jsitrauke ir Karaliauciaus mokslines draugijos. fos skelbe 
spaudoje savo ataskaitas, kurios mums liko vieninteliai to didziu
fio jlf atlikto darbo liudininkai. Tyrinetojai suprato, kad svarbu 
ne tik radinius rinkti, bet isryskinti ir paCius senoves paminklus. 
TaCiau megijai, kurie geriausilf noYlf vedami rinko radinius ir 
juos perduodavo muziejams, dazniausiai vertindavo tik paCilf 
radinilf groZj, visai nepazymedami jlf radimo aplinkybilf. Todel 
prie daugybes paskelbt1f graiiausilf radinilf pieJinilf tera pazyme
ta, kad jie rasti Kursilf nerijoje. 

XIX a. archeologams atrodi, kad velyvojo akmens amziaus radinilf 
gausumu KurJilf nerija neprilygsta jokiai kitai Europos radimvietei. 

v 

Zinoma, taip nera. Kaimynuose tyrineta nemaia paminkllf' kuriuos 
galima pastatyti greta jos. Deja, is visos tos gausybes radinilf' kurilf tik 
dalele paskelbta, mums, galima sakyti, nebeliko nieko - visa zuvo 
II-ojo pasaulinio karo liepsnose KaraliauCiuje. 
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Radinius kaupti labai svarbu, taCiau archeologo zvilgsnis turi 
buti gilesnis. Archeologui rnpi tie zmones, kuritf su visa jtf buitimi 
ir dvasia jau senai nebera. Rupi ir ta buvusi aplinka, kurioje j ie 

gyveno. 
Pirmieji gyventojai jsikure ne smelio dykumoje, 0 klestinciame 

kraste. Akmens amziuje tai buvo aukStos kultiiros zmones. Tai ir 
norejo parodyti archeologai apzvalgose apie Kursitf nerijq dar pries 
simtq mettf. Turime keletq tokitf apibendrinamtf darbtf· Nedidelj 
darbelj "Kursitf nerija ir jos gyventojai"pirmasis paskelbe A. Be
cenbergeris (Adalbert Bezzenberger) 1889 m. (2). M edziagos dar 
buvo nedaug, nes tik neseniai buvo praditas didysis radinitf 
rankiojimo darbas. Po 42 mettf Kursitf nerijos proistores apybraiiq 
1931 m. paskelbe K Engelis (Carl Engel) (10). Tuo metu Kursitf 
nerijos tyrinejimo darbas jau seniai buvo nutrauktas, didZioji 
Kursitf nerijos dalis jau priklause Lietuvai, taCiau KaraliauCiuje 
buvo likr visi senieji rinkiniai. Todel Hame straipsnyje randame ir 
tokitf duomentf, kuritf kitur nera. 

Po II-ojo pasaulinio karo Kursitf nerijoje eme lanky tis daugiau 
zmonitf ir kilo vel susidomejimas ja. Taciau platesnius zvalgymus 
bei tyrinijimus sunkino Tarybtf Sqjungos pasienio zonos rezimas. 
Senosios publikacijos ir tie nedideli apibendrinamieji darbai buvo 
taN retenybemis ir daug kam neprieinami tiel kalbos. Prireike 
bent straipsnio lietuvitf skaitytojui. Naudodamasis ankstesnemis 
publikacijomis, 1958 m. Pranas Kulikauskas paskelbe apibendri
namq straipsnj "Seniausieji KurIitf Neringos gyventojai" (28). 

Karui nuslavus visq nerijos palikimq, net jos pasididziavimq 
Juodkrantes lobj, muziejtf vitrinose vietoj tikrt{jtf Kursitf nerijos 
radinitf budavo eksponuojami tik senieji pieIiniai. Ne kartq 
bandyta ieIkoti ttf uzmirst11:Jtf paminkltf, taCiau tik trisdesimCiai 
mettf po II-ojo pasaulinio karo praijus, pradeti rimti kasinijimai 
Nidoje. Ir vaizdas apie Kursitf nerijos gyventojus tapo daug 
ryskesnis. 
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Sioje knygelije norime supazindinti skaitytojus su visais 
duomenimis, kuriuos archeologai turi apie KurIitf nerijq. Neduo
dame plaCitf atskirtt laikotarpitf aprafymtf, kuriuos galima rasti 
kitose knygose, stengemes bent apibendrinti paCius paminklus ir is 
jtf gautas Zinias. Tikimes, kad Ii knygeli paskatins ir toliau 
dometis jais ir gal atves j naujus vaisingus tyrinijimus. Norintieji 
toliau trsti mUstf darbus knygos gale ras pagrindines literatiiros 
sqrafq, j kurj nuorodas tekste pazymijome numeriais. 
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Kursixl Nerijos tyrinijimai Ne vienoje Lietuvos dalyje nebuvo taip anksti atkreiptas de
mesys i archeologinius paminklus kaip Kursi4 nerijoje. Dar 
1832 m. zuvininkystes inspektorius is Ventes rago Vilchelmas 
Berbomas (Wilhelm Beerbohm), is vietini4 gyventoj4 isgird<:s, 
kad netoli Nidos eSq trys vejo ispustyti pagoniski kapinynai, 
rugpjllcio 9 d., sekmadieni, issirenge juos aplankyti. Taip jis 
aprase straipsnyje savo kelion<: (1). ISdzillvusioje pievoje, ko
P4 papedes zemuose kaubureliuose jis isvyd<:s apie 250 zings
ni4 ilgio ir 100 m plocio plotq, visq nusetq puod4 suki4. Ka
dangi tais laikais is knyg4 jau zinota apie Vakar4 ar Piet4 Eu
ropos priesistorinius degintinius kapinynus, kuriuose zmones 
blldavo laidojarni molinese urnose, tai ir Cia mane aptik<:s toki 
kapinynq ir izifuejo tai, ko tikejosi. Jam atrode, kad vadina
mosios u mos stovejusios po akmenirnis apdetais kaubureliais. 
Jos dar kysojusios is zemes, nors nepavyk<: j4 suimti. Taciau 
puodus aprase gana tiksliai. Urnos jam prirnine antikines va
zas - buvusios plaCios, neaukstos, ispllstos, kiek susmaugtu 
kakliuku ir siauru dugniuku. Rad<:s ir ypating4 puod4 suki4 
- atrode, lyg kas kulnu bllt4 i moli imyn<:s, jos panasios 1 klu 111-

pes uzkulni (beje, taip ir buvo). Tariamose urnose jis izifuejo 
pilkus pelenus ir anglis, surnisusius su kauliukais. Viena urna 
dugne buvusi pilna pelen4 ir kaul4, 0 virsuje, matyt, buv<:s 
maistas, nes rasta keletas pauksci4 kauliuk4, ZUV4 asak4 bei 
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Zvynll. Rad~s jis ir apdirbtll gintaro gabaliukll, kelis akmeni
nius kirvukus. Laikydamas tai kapinynu, V. Berbomas spren
de, kad Kursill nerija turejusi buti tankiai apgyventa, jei zmo
nems prireike tokio didelio kapinyno. Juo labiau kad salimais 
aptik~s dar dvi panasias vietas (kaip paaiskejo veliau, tarp Par
nidzio ir Grobsto ragll). 

Ilgq laikq sis pranesimas buvo uzmirstas. Tik po 40 metll 
tyrinetojai vel susidomejo Kursill nerijos paminklais. 1870 ir 
1871 m. Gamtos - ekonomijos draugija KaraliauCiuje pasiunte 
studentq P. Siferdekeri (Paul Schieffer decker) i Kursill nerijq 
rinkti archeologines medziagos (43). Si kelione truko tris su 
puse savaites. P. Siferdekeris rase, kad keliaujant vakariniu 
kOPll pakrasCiu, i akis krit~ rudi ar juosvi ruozai - senasis mis
kozemis, kuriame ir aptik~s radinill. Jis buvo susipazin~s su 
V. Berbomo aprasais apie Nidos radimviet~, 0 is kOPll priziu
retojo Zanderio dar suzinojo, kad sis minetose vietose nuolat 
rinkdav~s radinius. Dali jll atiduodav~s i muziejus, 0 dati is
dalindav~s turistams. Daugiausia akmeninill kirvill jis surin
k~s kOPll papedeje, i pietus uz Grobsto rago, juos perdav~s 
muziejui. P. Siferdekeris taip pat iziurejo daugyb~ tariamll ur
nll ir Nidos, ir Grobsto rago gyvenvietese. Jis net bande ap
skaiCiuoti, kad Nidoje turej~ buti apie 170-180, 0 prie Grobsto 
rago - apie 120 urnll. Nidoje kopos papedeje jis liep~s atkasti 8 
zingsnill ilgio ir tiek pat ploCio aikstel~ ir atsargiai jq nugram
dyti. Cia jis surink~s daug puodll sukill, rad~s ir akmenini kir
yeti . Pastebej~s ir 4 smelio kauburelius, tarp kurill neapaugu
siose vietose gulejo daug puodll Sukill. "Keturill kauburelill" 
vardu sis p as iejo i archeologin~ literatilrq. 

Toliau P. Siferdekeris keliav~s i siaur~ . Netoli Preilos, prie 
Bulvikio rago aptik~s gyvenvietes pedsakus, 0 tarp Pervalkos 
ir Juodkrantes - vel 10 puodll Sukill aikstelill. Paskutinieji jo 
radiniai buvo kelios puodll sukill aiksteles plikos kopos pape-
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deje, nepriejus Juodkrantes. Veliau jis rinko radinius ir tyrine
jo pietineje Kursill nerijos dalyje. 

Toliau 1874-1876 ir 1878 m. darbus t~se Provincijos muzie-
v 

jaus pasillstas O. Tisleris (Otto Tischler). Zingsnis po zingsnio 
perkeliavo jis visq Kursill nerijq ir suregistravo apie 100 puodll 
sukill lizdll, net suzymejo juos 1:25000 mastelio zemelapyje 
(47; 49). Jis lankesi ir vadinamoje "Keturill kauburelill" gy
venvieteje, net pusantros dienos pakasinejo kauburelill pakras
aus (48; 51). Siam labai kruopsCiam tyrinetojui jau tapo aisku, 
kad tai joks senoves kapinynas, 0 greiciau atliekll kruva, nes 
nebuvo sveikll puodll, kaip buna kapinynuose, tik suduzu
sios ir todel ismestos sukes. Veliau O. Tisleris ir tos minties 
atsisake (50) ir, nors gana rezervuotai, spejo, kad tai galejusi 
buti religinill apeigll vieta. Jis placiai panagrinejo keramikos ra
dinius, iskele ypatingq virvelinio ornamento datavimo reiksm~. 

Ketvirtasis nenuilstantis Kursill nerijos tyrinetojas buvo 
A. Becenbergeris (Adalbert Bezzenberger), daug pasidarbav~s, 
tyrinejimus i savo rankas peremus Prusijos muziejui Karaliau
ciuje. Jis keliskart apkeliavo Kursill nerijq, pasieke ir paCias 
siauriausias gyvenvietes prie Meskadaubio ir Alksnynes. Jam 
pavyko aptikti net keletq kapll. Jo smulkios ataskaitos kasmet 
spausdintos Prusijos senoves draugijos posedzill pranesimuose 
(3-5). Nidos gyvenvieteje jis irgi mane buvus alkviet~, nors pats 
prisipazino, kad ko negalime suprasti, laikome kulto vieta. Jam 
priklauso ir pirmasis apibendrinamasis darbas apie Kursill ne
rijos gyventojus (2) . 

1894 ir 1895 m . Kursill nerijoje darbavosi Prusijos draugijos 
pavedimu mokytojas E. Holakas (Emil Hollack). Svarbiausias 
jo demesys buvo nukreiptas i Nidq. Jis pastebejo jau ir penktq 
kaubureli ir pirmaisiais tyrinejimo metais padare bandomq
sias perkaseles, 0 savo radinius labai kruopsCiai suregistravo 
ir paskelbe (21-24). Tik tada jis nustebo suzinoj~s apie pries 
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62 metus V. Berbomo paskelbtq straipsnl ir net perspausdino 
ji. Kaubureliuose jis rad~s daug puodll sukill ir zverill kaulll· 
Kitais metais apsilank~s, is vietinill gyventojll suzinojo, kad 
puodai sioje gyvenvieteje sunyk~ ne siaip sau, 0 buv~ gyvulill 
sutrypti. Per Sekminill atostogas dar kartq nuvyk~s ir jau ra
d~s tik keletq ornamentuotq suki4 bei akmeninill kirvelill· Ma
tyt, gyvenviete jau tada buvo baigiama uzpustyti. Didziulis 
E. Holako nuopelnas - tai jo sudarytas Rytprusill archeologi
nis zemelapis su plaCiais paaiskinirnais ir literatUros sqrasais 
apie kiekvienq paminklq (24). 

Ypatingq vietq Kursill nerijos tyrinejimuose uzima Juodkran
tes gintaro lobis. Jis buvo kaupiamas visq XIX a. antrqjq pus~, 
sutvarkytas ir paskelbtas 1882 m. R. Klebso (Richard Klebs) (27). 
1899 m. nutraukus gintaro kasimq is Kursill marill dugno, jis 
jau nebebuvo kaupiarnas. 

Taip ir baigesi pirmasis Kursill nerijos tyrinejimll etapas. 
XIX a. pabaigoje kopos smarkiai imamos zeldinti. Misko dar
bininkll barakai tapo tyrinetojarns net svarbus orientyrai nu
rodant radimvietes. 

XX a., ypac tarpukaryje, jau imta tik interpretuoti seniau 
sukauptq medziagq. IS siose publikacijose paskelbtq piesinill 
ilgq laikq ji tik ir buvo pazlstarna. ISejo nemazai vertingll dar
bll- V. Gertes (Wilhelm Gaerte) (12; 13), K. Engelio (Carl En
gel) (10; 11). Geografin~ sill p II interpretacijq pabande 
pateikti H. Bone-Fiser (Hedvig Bohne-Fischer) (6). 

Po II-ojo pasaulinio karo irgi isleista keletas knygll, kuriose 
apibudinti Kursill nerijos radiniai, taCiau naudotasi tik senai
siais saltiniais. Keliskart aptarti Prano Kulikausko (28; 29), sal
tinill santrauka duota ir "Lietuvos TSR archeologijos atlaso" 
I tome (35). 

Uzsienyje issamiausiai Kursill nerijos medziagq salia 
buy. Rytprusill medziagos apzvelge L. Kilianas (Lothar Ki-
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lian) (26), E. Sturmas (Eduards Sturms) (46), J. OkuliCius Ge
rzy Okulicz) (34). 

Visi sie darbai mu ms labai svarbus, nes tai vienintelis ped
sakas, lik~s is tos gausybes radinill, XIX a. sukauptq Karaliau
Ciaus muziejuose, nes II-ojo pasaulinio karo metu visi jie zuvo. 

Dar O. Tisleris rase, kad Kursill nerija esanti gausiausia ak
mens amiiaus, ypac Virvelines kerarnikos kultfuos radinill vie
ta Europoje. 0 po II-ojo pasaulinio karo buvo graudu ziUreti, 
kaip Klaipedos muziejaus vitrinoje tegulejo viena virvelines 
keramikos puodo suke ir ta pasiskolinta is Kauno. 

Tai ir paskatino Lietuvos istorijos institutq susidometi Kur
sill nerija ir ieskoti jos parninkill. Mazos zvalgomosios ekskur
sijos 1954 ir 1956 m. dave nedaug. Galiausiai 1973 m. apsistota 
prie daug kartq minetos ir gerokai aprinktos Nidos va dina
mosios "Penkill kauburelill" gyvenvietes. 25 zmonill ekspedi
cija, vadovaujarna R. Rimantienes, 1974-78 m. surinko ne tik 
gausyb~ radinill, bet sukaupe daug duomenll apie to meta 
zmonill gyvensenq, verslus, aptiko net kai kurill pasauleziu
ros pedsakll (38). 

Nidos gyvenvietes tyrinejimq patirtis leidzia tiketis, kad ki
ti XIX a. pabaigoje rastieji paminklai, 0 galbut ir kiti, tada ne
rastieji, dar gludi po storais smelio sluoksniais, uzpustyti arba 
uZsodinti rnisku ir laukia savo tyrinetojll. 

Apzvelgsime is eiles, pradedarni nuo siaurinio Kursill neri
jos galo, visus zinomus paminklus. 0 tiems, kurie nores smul
kiau su jais susipazinti, duosime platqliteratUros sqrasq kny
gos pabaigoje. 
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Pirrnieji Kurfitf Nerijos gyventojai 

• 

Ieskodami pirm4j4 gyventoj4 pedsak4, turime kreiptis i 
tuos ankstyvus laikus, kai dar nebuvo ne nerijos. Didziajam 
Skandinavijos ledynui tirpstant ir traukiantis i siaur~, nuo jo 
plUdo didziuliai srautai, pripildydami Baltijos duburi. Susi
dare Baltijos ledyninis ezeras. Prieledyninis ezeras IX tuks
tantmetyje pro Kr. tvyrojo ir Nemuno zemupio, Kursi4 mari4 
ir nerijos vietoje. TaCiau VIII tukstantmetyje pro Kr. Baltijos 
ezerui prasiverius per vidurio Svedijos ezer4 sriti ir susijun
gus su vandenynu, staiga krito vandens lygis, pritekejo su
raus vandens ir atsirado suriavandene Joldijos jura. Visame 
Nemuno deltos ir mari4 plote iskilo upi4 israizyta sausuma 
(31). Galetume spelioti, gal tuo metu, t. y. paleolito pabaigo
je, kai Kursi4 mari4 vietoje buvo sausuma, galejo pietiniu 
Baltijos pajuriu ir i mus4 krastq atklysti siaures elni4 medzio
tojai is Vakar4. Tuo metu ir Jutlandijos pusiasali sausuma 
junge su visomis salomis ir net pietine Skandinavijos dalirni, 
o ten rasta paleolito medziotoj4 stovykl4. Tas spejirnas gal ir 
ne be pagrindo. 

Pietineje KUrSi4 nerijos dalyje, prie Rasytes (dab. Ribacij) 
rastas siaures elnio ragas (11), 0 Klaipedos priemiestyje Kal
niSkiuose (buv. Bachmano dvare) mergelio duobeje aptikta 
is siaures elnio ragl..l bei kaul4 padaryt4 paleolitini4 ietigali4 
(18)·lvairi4 paleolitini4 dirbini4 is siaures elni4 rag4 bei kau-
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14 rasta visai netolimoje Kaliningrado srityje (16; 17; 19; 20). 
Siaures elniai yra saltos tundros gyvUnai. Klimatui sylant, jie 
pasitrauke i siaur~. Toks staigus pasiltejimas mus4 kraste bu
vo apie 8000 m. pro Kr. Galejo dar kai kur buti islikusi4 sill 
gyvUn4 ir VIII tukstantmetyje, taciau daugiausia medzioja
mi tapo miSko zverys, ypac briedziai. Tad, be abejo, visi is 
siaures elni4 rag4 bei kau14 pagaminti dirbiniai yra paleoli

to palikimas. 
Visai galimas dalykas, kad toki4 pedsak4 turet4 buti ir 

Kursi4 nerijoje. TaCiau jie slug so po storais smelio ir dumblo 
sluoksniais ir tik laimingo atsitiktinumo deka gali iskilti i p a-

plitusi daugiausia titnago neturtingose srityse, todel gyvento
jai daugumq darbo iranki4 gaminosi is kaulo bei rago, 0 ypac 
is medzio. Puosesi jie pragr~zttl zveri4 danttl kabuciais ir gin
taro papuosalais. Gaminosi is gausiai grustais kiaukutais lie
sinto molio smailiadugnes plaCias puodynes ir pailgus dube
nelius, kuriuos puose prirnityviais ispaudeliais. Visq kulturos 
vaizdq galima susidaryti pagal tyrinetas gyvenvietes Lietuvo
je - Sventojoje (36; 39-41), Latvijoje - Sarnateje (55) ir Lubanos 
ezero zemumoje (57; 58). Tuo tarpu Kursi4 nerijoje zinomos 
til< dvi ankstyvo neolito, Narvos kultiiros gyvenvietes - prie 
Juodkrantes - Klampsmelio ir prie Nidos. 

virSi4. Klampsmelio gyvenviet~ dar XIX a . pabaigoje aptiko A. Be-
Neilgai laikesi Joldijos jiira. Pasitvenkus Baltijos duburiui ir cenbergeris (5; 10). Tarp Juodkrantes ir Pervalkos, vakarineje 

susidarius jo vietoje vel gelavandeniui Ancyliaus ezerui, van- kOP4 papedeje, prie pat palves t~siasi ilgas klampsmelio ruo-
dens lygis pakilo ir jura vel apseme mari4 ir nerijos plotq. Po zas. Sioje tiksliau neapibreztoje vietoje aptikta ankstyvojo ne
to vel jiirai prasivedus i vandenynq, susidare siiriavandene olito radini4· Literaturoje sis paminklas vokiSkai vadinamas 
Litorinos jura. Vanduo pradejo slugti ir erne formuotis nerija. Drumsack, t. y. klampsmelis. Vietini4 gyventoj4 si vietove 
Pradzioje iskilo ragas pietiniame gale iki Pilkopes, 0 toliau i vadinta zargonisku pavadinimu Dzimzakas. Pasakojamos le
siaur~ susidare sa14 virtine, kuri4 tarpus pamazu uzpilde Sq- gendos apie siose vietose kitados prasmegusius zmones ir 
nasos (31). Taciau dar ilgai nerijq daugelyje viettl kirto sqsiau- karietas, nors is ties4 taip pavojinga nera. Reikia tiketis, kad 
riai, jung~ jiirq su mariomis. T4 sqsiauri4 pedsakus galima dar kada nors gr~ziniais ir perkasomis pavyks nustatyti tiksliq 
ir dabar lziiireti. Nerija apaugo misku, 0 sqsiauriai tapo visa- • sio paminklo vietq. PaviTsiuje tiketis rasti puod4 suki4 nera 
pusiskai naudingi cia nuo IV tiikstantmeCio pr. Kr. isikfuu- vilties, nes ankstyvos puod4 sukes yra labai trapios ir zemes 

pavirsiuje tuoj sunyksta. Matyt, A. Becenbergeriui pavyko 
aptikti kq tik ispustytq vietel~. Tai buvusi i vakarus nukreip
ta pusracio pavidalo, apie 50 zingsni4 skersmens aikstele, ap-

• v • 

slems zmonems. 
IV-III tiikstantmeCiuose pr. Kr. Lietuvos pajiirl, kaip ir visq 

siaurin~ Lietuvos pus~, buvo apgyven~ vadinamosios N ar
vos kulturos gyventojai. Jie buvo europidai, sen4j4 vietini4 
gyventoj4 palikuonys. Narvos kultura (gavusi savo vardq n uO 
Narvos miesto, kur ji pirmqkart aptikta) buvo paplitusi silto 
atlantinio bei subborealinio klima to laikotarpiu. Jos parnin
kl4 randama Siaures Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Leningra
do srityje. Tai buvo zvej4, medziotoj4, rankiotoj4 kultiira, pa-
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Juosta senojo miskozemio ruozu. Radiniai gulejo zemiau mis-
kozemio sluoksnio, rudai juosvame smelyje iki 2 ped4 gylio. 
Puod4 sukes pasidengusios pelki4 patina, labai tamsios, is
diilejusios, lengvos. Rasta ir nemazai gin taro gabaleli4, is ku
rill vienas galejo buti apdirbtas, ir keli greiciausiai siai gy
venvietei priklaus~ akmenys. Puod4 molyje buvo daug grusttl 
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kiaukut4 priemais4, kurios 
rugsCiame pelkes vandenyje 
aptirpsta, todel sukes atrodo 
nepaprastai lengvos. IS p a
skelbt4 nuotrauk4 (11) ir pie
sini4 (12) galima matyti, kad 
buta puodeli4 i vid4 istrizai 
nusklembta briauna (1 pav.), 
papuoshl apvestl.\ lasiuk4 pa
vidalo bei nag4 ispaudimais . 
Tai budinga ankstyvojo neoli
to Narvos keramika, kurios 

v • • • v 

ryskiausi4 pavyzdz14 tunme 15 
Sventosios gyvenvieCi4 (36). 
Palygindami galime spr~sti, 

kad puodai turej~ buti gana di
deli, plaCiaangiai, smailiais 
dugniukais. 

, 

• 

• 

• 3 pav. 

Antrosios ankstyvojo neolito gyvenvietes pedsak4 aptikta 
Nidoje, po velyvojo neolito gyvenvietes sluoksniais (38), apie 
kuriq toliau bus plaCiai kalbama. Gyvenviete buvo isikfuusi 
palveje visai zemai, ant buvusios pratakos kranto ten, kur, pri
pazin~ sios vietos patogumq, veliau isikfue pagrindiniai Ni
dos gyventojai. Sios ankstyvosios keramikos suki4 rasta tik isi
maisusi4 tarp velYV4j4 puod4 suki4. Todel jos labai apzu
lintos ir sutrupejusios. Visos sukes rastos nedideliame plote
lyje prie pat buvusio lagunos kranto. Puod4 briauneles taip 
pat nusklembtos i vid4 arba nezymiai isriestos (2 pav.). Daug 
suki4 visai neornamentuota, kitos papuostos istrizais ispau
delia is, trikampeliais, apvijiniais ispaudais bei mazomis 
ploksciomis duobutemis. Vienoje sukeje matyti is duobuCi4 
isdeliotas kazkokio gyvio atvaizdas - galbut ruonio, 0 galbut 
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btltll 3002·275011/. 

I'r. Kr 

3 

2 

zuvies. Vienoje kruveleje rastos net 25 vieno puodo sukeles, 
bet jos tokios trapios, kad puodo formos vis tiek nepavyko at
statyti. Be abejo, sie puodai irgi turejo buti smailiadugniai. 

Nidoje islik~ ir keli sios kultfuos zidini4 pedsakai. Jie aptik
ti po velesniais sqnasiniais sluoksniais, prie pat lagunos kran
to (3 pav.). Nors radini4 juose nebuvo, taciau pagal j4 padeq 
ir radioaktyviosios anglies datas* jie turejo priklausyti IV-ill 

tUkstantmeCiams pro Kr. 
IS Kursi4 nerijos zinoma ir keletas ragini4 kirvuk4 ar kap

liuk4, kurie galejo priklausyti sios kulruros zmonems (10; 11). 
Jie padaryti is elnio rago nupjaustyta roze, taciau toliau rago 
pavirsius neapdorotas. Trijuose isgr~ztos apvalios skyles ko
tui, ketvirtajame iskalta keturkampe skyle (4 pav.). Beje, toki4 
dirbini4, pritaikYi4 prie natfualios rago formos, laikotarpl nu
statyti labai sunku. Taciau, palygin~ su Klaipedos uoste is ma
ri4 dugno isgriebtaisiais (41) ir kii4 gyvenvieCi4 radiniais, ga
lime spr~sti, kad tai neolitiniai dirbiniai. Deja, nezinoma j4 tiksli 
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radimo vi~ta. Taciau tai suteikia vilties rasti ankstyvojo neoli
to gyvenvletes ne til< su senqja keramika, bet ir su kaulo bei 
rago dirbiniais, 0 gali buti ir su mediniais an4laik4irankiais 
giliai po zeme dar laukianCiais savo tyrinetoj4. , 



Meskadaubis ir Alksnyne 

• 

• 

Lietuvoje velyvasis neolitas prasidejo apie III tukstantme
Cio pro Kr. viduri su Virvelines keramikos kulturos papliti
roU. Virvelines keramikos kulrura Europoje erne plisti jau III 
tUkstantmecio pro Kr. pradzioje. Ji pavadinta pagal virveli4 
jspaudais puostus indus. Jos paminkhl aptinkama nuo Rei
no vakaruose iki Volgos rytuose, nuo Sveicarijos pietuose iki 
vidurio Svedijos bei Suomijos siaureje. Nors visq si didziuli 
plotq tarsi vienija kai kurie bendri bruozai - virvelinis orna
roentas, laivelio pavidalo kovos kirviai, laidosena miego pa
detyje ir kt. - taCiau kai kuriose srityse si kulrura igavo sa
vit4 bruoZ4. Svarbu buvo, su kokiu palikimu ji susidure. 
Pabaltijyje ji isvirto i vietin~ Pamari4 kulturq (pagal jos pa
plitimq daugiausia prie Kursi4 ir Aistmari4). Ji susidare Cia 
vietoj is skirting4 komponent4. Naujos kulturos susidaro tik
tai sqveikaujant kelioms kulruroms. TaCiau naujos kulturos 
turi pareikalauti naujas gyvenimas - nauja ukio forma, nauji 
socialiniai santykiai, nauja seimos strukrura ir nauja ideolo
gija. Visa tai galima pastebeti Kursi4 nerijos velyvojo neolito 
gyvenvietese. 

Velyvojo neolito p us pradesime apzvelgti nuo siau-
rines nerijos gyvenvieCi4 prie Meskadaubio ir Alksnynes. 

Apie 8 km i pietus nuo Kopgalio yra ryskus pagrindinio 
Nerijos kelio vingis i rytus. Dabar jis vadinamas MeSkadaubiu 
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• 

arba MeSkos galva. TaCiau tikrasis Meskadaubis - tai kitados 
buvusi meskininko trobele pamiskeje ties tuo vingiu. Jos ped

sakai iki dabar islik~. 
Netoli Meskadaubio dar 1892-1893 m. A. Beeenbergeris (4; 

5) buvo aptik~s keletq akmens amziaus radimvieCi4 ir net 

kap4· 
Apie 2 km nuo Meskadaubio 1 siaur~ tarp kopos ir palves, 

juosvame peleningame smelyje jis rad~s puod4 suki4, daug 
kaul4 liekan4, zmoni4 ir arkli4 danhl bei gintaro gabaliuk4· 
Daugiau radirnvieci4 A. Beeenbergeris pazymejo 1 pietus nuo 
Meskadaubio. Apie 300 m 1 pietus aptik~s keletq puod4 suki4 
lizd4 salirnais, daug sudauzYhl akmen4· Jam pasisek~ aptikti 
kq tik atpustyhl dviej4 akmens arnZiaus kap4liekanas. Miru
sieji buvo paguldyti Iniego padetyje ant sono, pariestomis ko

jonus, po galva sudetonus rankonus. 
Tris puod4 suki4 radimvietes jis aptik~s ir 900 m 1 pietus 

nuo Meskadaubio. Gausyb~ gintaro jis rad~s apie 1 km 1 pie
tus vos 5 m skersmens aiksteleje, kuri buvo tartum sete nuse
ta gintaru ir kitais radiniais. Tarp daugybes gintaro zaliavos 
rasta ir 2 em skersmens gintaro grandele, trys karoliai, ap
dirbhl ir 19r~ztais taskais papuoshl gintaro gabaliuk4, akme
ninis kabutis su skylute, akmeninis 9 em ilgio kirvis ir ma
zas, 3 em ilgio gal nebaigtas kirvelis. Be to, rasta ang1iuk4, 
granito trupini4, sraigi4 ir daugybe puod4 suki4 · Tarp su
dauzYhl akmen4 ir neornamentuohl puod4 suki4 jam vel pa
vyko rasti dviej4 taip pat miego padetyje palaidot4 zmoni4 
griaucius (3). Salia j4 buvo puodas su rumbu (5 pav.) ir du 
akmens kirvukai. A. Beeenbergeris pazymejo dar vienq ma
Zq radimviet~ 1,5 km 1 pietus nuo Meskadaubio, pustomos 
kopos papedeje. Kai kur joje kysojo zalsvai juodos tvirtos ze
mes lopeliai. Rasta puod4 suki4, kauliuk4, danhl ir titnago 

nuoskal4· 
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Toliau 1 pietus prieiname - Alksnynr. Cia A. Beeenbergeris 
ties 10-12 km nuo Kopgalio, tarp sutvirtinhl kOP4, pazymejo 
keletq netoli viena kitos puod4 Suki4 aiksteli4. Jis rado daug 
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suki4, puoshliraizOInis, pleistuko pavidalo lspaudais, lraiz4 5 pav. 

pluostais, duobutemis. Rasta ir luotelio pavidalo dubenelio da- Mdkadaubio 

lis, ploksci4 dugneli4 gabal4, titnago dirbini4 bei nuoskal4, gyvcnvic[cs 

zveri4 kau14. Ir vel jam pavyko aptikti kq tik atpustyto zmo- pllodai 

gaus kapo liekanas, Mirusysis irgi buv~s paguldytas miego pa-
d'tyj e e. 

A. Beeenbergeris stengesi tiksliai aprasyti radimvietes, nors 
Kursi4 nerijoje, nesant ryskesni4 orientyr4, tai gana sunku, 
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Jis matavo atstumus zingsniais. Reiketl.l manyti, kad ir radi
nius 1 muziejl.l jis perdave tiksliai pazymej~s radimo vietas, 
taciau retas radinys, dabar paskelbtas literaturoje, beturi bent 
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kiek aiskesnes metrikas. Alksnynes vardu radome pazyme-
• 

tus tik du labai grazius puodukus (6 pav.). Bet gali buti, kad 
is Alksnynes (gal kai kas ir is Meskadaubio) bus ir tie radi
niai, kurie literaturoje daznai budavo pazymeti kaip rasti 
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"tarp Klaipedos ir Juodkrantes" (12; 26). Tai lvairil.l tauril.l ir 
dubenl.l sukes, papuostos gana sudetingais virvelil.l, lraizl.l, 
uzbruksniuotl.! trikampil.l ir duobuCil.l ornamentais. Daugiau
sia tai taurelil.l ir puodyneli4 fragmentai. IS kai kuril.l galirna 
spr~sti, kad buta ir plonasienil.l amfor4, papuostl.l lraiz4 
pluostais ant petelil.l. 



Juodkrantes apylinkese 

• 

• 

LiteratUroje mineti p ai 1 siaur~ nuo Juodkrantes grei-
Ciausiai, kaip mineta, buvo is Alksnynes ar net Meskadaubio. 
o Juodkrantes paminklai koncentravosi 1 pietus nuo jos (24; 
43). Siandien taCiau sunku nustatyti vietas, kur buvo rasta ta 
daugybe grazi4 dirbini4, kuri4 dabar tik piesiniais galima 
dziaugtis. Aprasymuose pazymeti labai nepastovils orienty
rai, kuri4 po simto met4 aptikti daznai neimanoma. Stai, pvz., 
A. Becenbergeris rase, kad Juodkrantes miskas pagal marias 
sueina 1 ilgq liezuvl, nuo kurio 1 vakarus ant kOP4 issiSovusios 
tik kelios pusys. Apie 2200 zingsni4 nuo paCi4 pietini4 PUS4, 
ant senojo miskozemio sluoksnio rasta gausybe radini4. Daug 
rinkej4 jau Cia buv~, taciau ir A. Becenbergeris dar kelis sim
tus suki4 surink~s. Keramika buvusi puosta virveli4 ispau
dais, istrizomis iraizomis, duobutemis, gnaibytais rumbais, bu
v~ ir qseli4, ir ploksciu dugneliu, daug lygiu pavirsiumi su
ki4· Rad~s jis ir gintaro sagut~, titnagini4 streli4 antgali4, 
gremztuk4 ir nuoska14, akmenini4 maz4 kirveli4 ir kt. 

Nors skelbta, kad apie Juodkrant~ buv~ ir daugiau radim
vieCi4, taciau, esame isitikin~, kad visi tie grazieji puodai, ku
ri4 p iesiniai daznai puikuojasi leidiniuose, buv~ is sios gyven
vietes. Kad bilt4 galima susidaryti vaizdq apie sios gyvenvie
tes turtingumq, duosime paCius israiskingiausius piesinius is 
V. Gertes knygos (12; 13). Tai amfora, puosta iraiz4 pluostais 
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ant peteli4, taures, puostos ir iraiz4 juOStOIniS, mazos puody
neles, gillis puosnus dubenys, ploksCios lekstes, atsargll puo
das su rumbais. Kaip matyti is piesini4, kerarnika labai sutru
pejusi ir tyrinetojams teko ideti daug kruopstaus darbo, kad ji 
atgyll! (7 pav.). 

Netoliese minimos dar kelios radirnvietes. Apie 60 zingsni4 
nuo pastarosios pustomame smelyje aptikta siek tiek panasi4 
puod4 Suki4, smulki4 gintaro gabaliuk4 ir dar toliau i pietus, 
per 2010 zingsni4, senojo miskozemio sluoksnyje, palves pa
krastyje aptikti irgi nedideles gyvenvietes pedsakai, kurioje rasta 
labai panasi4 puod4 suki4, titnago bei gintaro dirbineli4· 
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J(etvirta radirnviete, kaip aprasyta, aptikta kaireje kelio pu
seje, einant is Nidos i Juodkrant~, ties ta vieta, kur kelias eina 
skersai nerijq nuo palves. Taigi, greiCiausiai ji buvo lomeleje, 
nusileidus nuo apzvalgos aiksteles ant apaugusi4 kop4. Sioje 
vietoje ir mus4 ekspedicijai pavyko rasti menk4 puod4 suke
ti4, titnageli4, gin taro grandel~. Caletume vis delto tiketis, kad 
neispustytoji gyvenvietes dalis dar islikusi po storais kopos 
smelio sluoksniais. 

Cali buti, kad daug grazi4 radini4, patekusi4 i knygas Kur
si4 nerijos vardu, buvo irgi is sill! gyvenvieci4. Perspausdi
nant is vieno leidinio i kitq siuos piesinius daznai bud avo pa
metamos j4 tikrosios metrikos. Be to, tais laikais buvo labiau
siai vertinamas patsai radinys ir nekreipiama demesio i jo ra
dimo aplinkybes. Atrode, kad Kursi4 nerija tai jau pakanka
ma nuoroda. Susirnais~ su kitais radiniais, jie ryskiai nepabre
ze Juodkrantes vardo. 

Tuo tarpu Juodkrant~ archeologai ir daugybe gerbej4 ge
riausiai pazista is gintaro rinkini4. 



Juodkrantes gintaro Lobis 

•• 

• 

Visame pasaulyje Juodkrante isgarsejo akmens amiiaus gin
taro dirbiniais, kurie kartu su naruraliu gintaru iskasti is Kur
si4 mari4 dugno. 

Gintaro klodai susidare ne Kursi4 mariose, Cia jie atsidure 
per milijonus mehl perkilnojami is vietos I vietq. Gintaras - tai 
suakmenej~ gintaring4 PUS4 sakai. Ne ten, kur dabar H randa
me, sruksojo gintaringosios girios. Manoma, kad toji giria bu
vusi tarp Skandinavijos ir Suomijos, Botnijos tlankos srityje, 
vidurio Svedijoje ir vidurineje bei siaurineje dabartines Balti
jos dalyje. Nezinoma, kiek laiko tos girios augo ir kokio jos 
dydzio buvo. Manoma, kad gintaringos pusys augo pries 35 
milijonus mehl. TaCiau Baltijos gintaras mums greiCiausiai pa
lik~s is laikotarpio pries 15-20 milijon4 mehl (14). IS to laiko
tarpio ir vadinamoji melynoji zeme Sembos pusiasalyje, is ku
rios dabar kasa gintarq Jantarnyj lmone (buv. Pa ai). 
Tai jau antrinis gin taro telkinys. Gintaring4 giri4 laikotarpiu 
Baltijos vietoje buvo sausuma su placiomis upemis. Lengvq 
gintarq upes isplukde ir nunese I pietin~ Baltijos duburio dali. 
Piehl Pabaltijo, Slezvigo-HolSteino, Jutlandijos ir Siaures ju
ros pakranCi4 gintaras atstumtas Cia is suardYhl tretinio laiko
tarpio sluoksni4. 

Dar kartq gintarai buvo perkilnoti jau ketvirtiniame laiko
tarpyje - pries 2 rnilijonus mehl. Tai laikotarpis, kai ne kartq 
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didziules ledll mases is Skandinavijos siaures pludo per ze
mynq. TirpstanCio ledo vandens srautai isplove ir isnese gin-

o • V • v· • V· • 

tarus, uzgriebe ir Sembos melynqJq zem~ lf nunese 1 slaures 
Vokietijos lygumas. 0 paskui upes vel atgal sunese gintarus i 
Baltijos ir Siaures jfuq, nors dalis liko ir zememis uzpilta sau
sumoje, kaip Vyslos zemumoje prie Gdansko. Kursill marill ir 
Sembos pusiasalio gintaro telkiniai tai tik mazos liekanos to 
didziulio telkinio, kuris t~sesi i vakarus iki Riugeno salos, 0 i 
pietryCius sieke Ukrainq. 

Tame telkinyje Kursill marill dugne tarp daugybes natura
laus gintaro gaballl aptikta ir akmens arnZiaus papuosalll, is 
jll surinktas tas vadinamasis Juodkrantes gintaro lobis. 

Kokiu budu sie dirbiniai pateko tarp zaliavos? Kai kq pa
aiskina jll isliki.mas. Kaip zinoma, smelyje gintarai, veikiami 
deguonies, islieka prastai. Daznai net is karto sunku juos pa
zinti. Tuo tarpu puikiai islieka vandenyje ir susigulejusiame 
dumble, vadinamoje gitijoje (sapropelyje), kur jll nepasiekia 
oras. Todel gerai iSliko net tretinio laikotarpio vadinamoje me
lynojoje zemeje gintaro kasyklose. Kol oras pasieks gilur~oje 
gulinti gintarq, aukstesniuose sluoksniuose jis jau bus palik~s 

savo deguoni· 
Kiek galima spr~sti is senlljll aprasll, kai kurie Juodkrantes 

lobio gintarai buvo isdUlejusiu pavirsiurni, matyt, pries patek
dami i vandeni jie pagulejo smelyje. TaCiau yra ir gerai isliku
sill. Taigi, reikia manyti, kad pagulej~ smelyje, jie buvo atplauti 
is akmens amziaus gyvenvieCill per pratakas tarp marill ir ju
ros. Gali buti, kad dalis ttl gerai islikusill buvo ir tyCia imesti 

v· • 

tiesiai i vandeni - paaukoti. Daznai aukojama tose paClose Vle-

tose, kur kasamos zaliavos. 
Lobis surinktas XIX a. viduryje. Gilinant marill dugnq lai

vybai is Klaipedos i KaraliauCill, aptikta gana daug gintaro. 
Juo susidomejo firma Stantien u. Becker, isikurusi 1857 m. Ka-
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raliauCiuje ir jau kasusi gintarq Pa .. uose. Nuo 1860 m. 
firma erne kasti gintarq ir is Kursill mari4 dugno. Pradzioje 
bandyta kasti rankomis, taCiau rezultatai buvo menki. Tik ijun
gus garo masinas, pavyko iskasti daug gintaro ir gauti gerq 
pelnq. lsteigta speciali imone.lsikasta iki 6-11 m gylio, iskeltas 
gruntas buvo plaunamas per sietus, paskui dar rankomis per
renkamas, pasveriamas ir isgabenamas i KaraliauCi4. Nuo 1860 
iki 1899 m. marill dugne prie Juodkrantes iskasta 2250 tonll 
gintaro. 1899 m. vokieCill vyriausybe gintaro gavybq nutrau
ke, kad nepersipildyttl rinka, nes ir toliau buvo kasama Palmi
ninkuose. 

Tarp naturalill gintaro gaballl pastebeta ir ivairill dirbinill. 
Dirbiniai buvo atskirai renkami, taCiau pirmuosius issidalino 
firmos tamautojai arba isdovanojo zymesniems firmos sve-

v 

(jams. Zinoma, kad rinkinelis iskeliavo net i Amerikq. Daug 
kas ir zuvo ar buvo issvaistyta. Tik kai i juos atkreipe demesi 
ir iskele jll svarbq geologas prof. G. Berentas (Gustav Berendt), 
veliau archeologas O. Tisleris, kai kurie pateko ir i Gamtos -
ekonomijos, ir Prusijos draugijll rinkinius. Ir pagaliau pati fir
ma pradejo nebesvaistyti nei pardavineti dirbinill, 0 erne suda
rineti savo r· ... Rinko ji ir ivairius geologinius pavyzdzius, 
kurie rode gintaro spalvll bei formll ivairov~, inkliuzus. 

Firma erne rengti gintaro parodas. Eksponuota Berlyne, 
St. Peterburge, St. Louise, Londone, Cikagoje. Taip Juodkran
tes rinkinys isgarsejo visame pasaulyje. 

Kai firma 1899 m. perejo valstybes zinion, tie rinkiniai buvo 
sujungti su Gamtos - ekonomijos draugijos "Provincijos" ir 
Prusijos muziejll bei kitais privaCiais rinkiniais ir sudare 
1901 m. KaraliauCiaus Alberto Universiteto Geologijos - pale
ontologijos sky ria us lobyno pagrindq. Daugiausia gintaro rin
kinio issaugojimui nusipelne R. Klebsas (Richard Klebs). 
1882 m. Gamtos - ekonomijos draugija pavede jam didziojoje 
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draugijos saleje tq rinkinl eksponuoti. Jis tu~ metu, jau nuo 
1876 m., dirbo Stantien u. Becker fumos patareju. R. Klebsas 
pagal issilavinirnq buvo farmacininkas, veliau pritapo prie 
gamtininkll . 1880 m. KaraliauCiaus Alberto Universitete isigi
jo daktaro mokslo laipsni. Dar bildamas studentas pradejo dar
buotis Gamtos-ekonomijos draugijoje, 1976 m. tapo jos asis
tentu. Jis net tyrinejo vienq senoves kapinynq. 

R. Klebsas turejo sudar~s ir savo keliolikos tilkstanCill gin
tarll rinkinl. Nors R. Klebsas pageidavo, kad jam mirus sis rin
kinys patektL\ mokslo istaigon, taCiau ilgai tam trukde I-asis 
pasaulinis karas bei pokario sunkumai ir tik 1926 m. jis nu
pirktas Universitetui. 

Sitaip susidare garsusis Karaliauciaus Alberto Universiteto 

gin taro lobynas. 
Taciau jo likirnas liildnas. Visq II-ojo pasaulinio karo metq 

rinkinys buvo Universiteto muziejuje KaraliauCiuje. Del nuo
latinill bombardavin1ll jis net i rilsi nebuvo iSgabentas. Tik 
1944 m. rudeni tuometinis muziejaus direktorius K. Andre 
(Karl Andree) kai kuriuos unikalius radinius sudejo i dvi dezu
tes ir per kurjeri pasiunte i Giotingeno Universitetq. Siuntinys 
ilgai keliavo aplinkiniais keliais per Zolingenq, po karo pateko i 
anglll zonq ir tik 1958 m. pristatytas i Giotingenq. Dabar saugo
mas sio Universiteto Geologijos ir paleontologijos muziejuje. 

TaCiau tai tik menki likuCiai buvusio Karaliauciaus rinkinio. 
Kas isliko is senojo archeologinio rinkinio, galirna spr~sti is 

Giotingeno Universiteto Kalnakasybos muziejuje Bochu me su
rengtos gintarll parodos katalogo (14). Suzinome, kad Giotin
gene yra 18 radinill, parodoje is jll eksponuota 13. Ir tik 5 bu
vo is Juodkrantes lobio - trys zmonill figilreles, falo formos 
kabutis, dvigubas ornamentuotas skridinys. Kiti eksponatai, 
taip pat is R. Klebso paskelbtL\jll, buvo is kitL\ buy. Rytprilsill 

vietovill· 
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Taigi, didZiausias R. Klebso nuopelnas yra svarbiausilljll gin
taro dirbinill paskelbirnas su puikiais H. Braunes piesiniais 
1882 m. knygoje "Akmens amziaus gin taro papuosalai" (27). 
Beje, tai vienintele originali publikacija, neskaitant 4 spalvOtL\ 
nuotraukll minetame Giotingeno ekspozicijos kataloge. 

R. Klebso knygoje ap tarti 435 gintaro dirbiniai is Juodkran
tes. IS jll nupiesti 155. Nezinia, ar aprasytas visas rinkinys, jUo 
labiau kad ir knygq isspausdinus, dar ilgokai buvo kasamas 
gintaras. . . ys galejo dar pasipildyti, 0 kai kas, kaip mine

ta, nukeliavo ir i sali· 
Vaizdq apie Juodkrantes r" .. gali rna susidaryti is R. Kleb

so knygos. Pagal jo paskelbtus piesinius d ... e Brone Kun
kuliene padare is gintaro du komplektus muliazll, kurie da
bar eksponuojarni Palangos ir Nidos gintaro muziejuose. Pa-
gal paskelbtuosius pasistengsirne apibildinti si r" . 

Akmens amiiaus gyvenvietese dazniausiai pasitaikantis pa
puosalas - tai vadinamosios l~sines sagutes su V pavidalo sky
lute nugarineje puseje (8 pav.: 1,6,10), kurill surinkta daugiau 
kaip 80 egzempliorill, jll skersmuo nuo 11 iki 40 mm. Be abejo, 
tai nebuvo tikrqja to zodzio prasme sagutes, nes trapus gintaras 
per sky lutes tuoj biltL\ istrupej~s segamas. Sie papuosalai buvo 
tiesiog prisiuvami prie drabuzill papuosirnui. Ir taip, matyt, daz
nai nutrilkdavo. Tuomet antroje puseje bildavo iSgr~ziamos nau
jos skylutes skersai (8 pav.: 5, 6). Seniausios sagutes bildavo 
l~sio, veliau daresi segmento pjilvio. Beje, skylutes bildavo gr~
ziamos ir gaubtoje, ir plokscioje puseje. Be apskritL\jll, rasta ir 
ovali4, ir keturkampill (8 pav.: 7-9) saguCill . Pastarlljll pavir
sius dazniausiai bilna keturslaicio stogelio pavidalo. Retai sa
gutes bildavo puosiamos, nes tai, matyt, nebuvo individualils 
papuosalai ir prisiuvarni serijomis. Rastos tik kelios sagutes, 
kuriomis irnituoti skridinill papuosirnai. Budinga, kad jll sky
lutes ne per viduri, 0 arCiau vieno krasto (9 pav.: 2, 5, 8) - jos, be 
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lohio "sagutcs", 

vamzddiniai 

karoliai ir 

skirstiklial 

I 

1 

r 

4 

I 
7 I I . 

8 

10 

2 

9 

• , 

16 

5 

, 

6 

12 

17 

18 

3 

-, 
~ ---

, 

,'~ 
1/ 

• 

, 

14 

19 

11 

13 

• 

20 

abejo, buvo nesiojamos pakabintos kaip kabuCiai arba gran
dys bei skridiniai. 

Dideles ir grazios buvo ne taip gausios laivelio pavidalo sa
ges (9 pav.: 11-14). Jos kartais puostos taskiukais. Buvo j4 su 
taip pat kaip saguCi4 pragr~ztoIll.is V pavidalo, bet ir su dviem 
skersai pragr~ztomis skylutemis. Sios paprastai randamos per
Wzusios per skylutes. 

Nemazai (irgi apie 80 egz.) yra ir vamzdelio pavidalo karo
li4 (8 pav.: 15-17). Jie buvo gaminami is natfuali4 gintaro var
vekli4. Pradzioje tik siek tiek j4 pavirsi4 retusavus, buvo nu
gludinarni patys galai. Kebliausia budavo juos isilgai pragr~zti. 
Gr~zdavo is abiej4 gal4 titnago grqzteliais, 0 kur tokiu grqzte
tiu nepasiekdavo, per paq viduri abu gr~zinius sujungdavo kau
line yla, ipyl~ sauso smelio. Jeigu pasisekdavo gerai pragr~zti, 
tik tada gludindavo j4 pavirsi4. Vamzdeliniai karoliai buvo nuo 
17 iki 86 mm ilgio ir nuo 9 iki 19 mm storio. Daugiau rasta ilg4j4 
vamzdelini4 karoli4. Paprastai jie bud avo visai tiesus, retkar
Ciais kiek pastorinti per viduri. J4 niekad nepuosdavo. 

Greiciausiai nemaza si4 papuosal4 dalis buvo nesiojama ap
varose. Apvaroms sujungti ar kabuciams prie j4 pritvirtinti 
buvo daromi skirstikliai (8 pav.: 17-20). Jie labai nevienodo 
pavidalo, zifuint, kokiq apvarq noreta sujungti. Bilna ploksci4 
pailg4, su dviem, trirnis ar keturiomis skyluternis. 

Kaip buvo nesiojama ta daugybe saguCi4, vamzdelini4 ka
roli4 ir trapecini4 kabuci4, is dalies gale14 paaiskinti radiniai 
kapuose. Toki4 kap4 tyrineta Latvijoje - Zveiniekuose (54), 
KreiCiuose (52), prie Onegos ezero (56) ir kt. Visur rasta toki4 
paci4 gintaro papuosal4, be abejo, ivez14 is Baltijos pietryCi4 
pakrantes. KabuCiai ir vadinamosios sagutes bei grandys pa
prastai budavo randami ant kaklo, matyt, sudar~ verinius, ku
riuos papilde vamzdeliniai karoliai. Kai kurios sagutes rastos 
iSdestytos keliomis eilutemis, taigi buvusios prisiutos prie dra-

41 



buzio priekyje, is son4 ar apaCioje. Vamzdeliniai karoliai su
dare kaklo verinius, taciau, pvz., Tudozero kapinyne prie One
gos ezero (56) tai buvo budingas kepuraites papuosalas. 

Gausus (irgi apie 80 egz.) buvo skridini4, grandzi4 ir pana
si4 sio tipo papuosal4 rinkinys.l siq grup~ patenka gana lvai
rus dirbiniai. Ploniausi ir dailiausiai apdirbti l~sio pavidalo 
skridiniai, dazniausiai su skylute per vidurl (9 pav.: 1, 3, 9, 
10), ypac papuostieji taskuCi4 kryzma. 

Pasitaike ir dvigub4 skridini4 (9 pav. : 13,14), panasi41 uz
valkal4 sagas. J4 briaunoje yra griovelis, matyt, pririsimui. 

Didel~ rinkinio daIl sudare sveikos bei sulUzusios grandys. 
J4 butalvairaus dydzio - nuo 16 iki 60 mmskersmens (9pav.: 4, 
6, 7, 11). Pasitaike beveik ploksci4 grandzi4, bet dazniausiai 
j4 lankelis buna storas, ovalaus arba stor~ segmento pjuvio. 
Kartkarternis lankelyje isgr~zta dar papildoma skylute. Tokios 
skylutes pastebetos jau perluzusiose grandyse, tad galbut taip 
jos budavo sutaisomos sWlu. 

Sunkiausias klausimas - kq jie reiske to meta zmogui ir kq 
reiskia mums. 

Be abejo, jie reiske idejas. Kai kuri4 dirbini4 idejos aiskeja, 
pvz., is j4 padeties akrnens arniiaus kapinynuose. IS j4 ypac 
ldornios grandys ir skridiniai. Grandzi4 reiksm~ galeh.! paais
kinti Latvijos Zveiniek4 akrnens arniiaus kapinyno radiniai. Jie 
atskleidzia Idornius paproCius. Kai kuriuose velyvojo neolito ka
puose rasta po dvi gintarines grandis, padetas mirusiesiems ant 
aki4 (53; 54). Gal jos reiske aki4 ar pomirtines saules sviesq? 
Nemazai toki4 grandzi4 buvo ir Juodkrantes lobyje. Paciornis 
grandimis, manoma, megdziotos skalDno grandys, kurios bu
davo atgabentos is siaures - Suornijos, Karelijos. Latvijoje rasta 
toki4 atveztini4 grandzi4. Taciau siaureje nezinoma kapo, kur 
tokios grandys buh.! padetos ant aki4. Matyt, pasidar~ is ginta
ro, mus4 gyventojai jas bus savaip lprasmin~. 
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J(itas lprasmintas papuosalas tai, be abejo, skridiniai - ir 

paprasti .1~Sio,v ir d~igu~os sa~os pavida.lo (~ pav.). J~e bD~a 9 pay. 
puosiaffillgr~zh.! taskuC14 kryzma. Kart31s t31P papuostos bu- Juodkranres 

davo ir sagutes. lobio skridiniai 

• 
• 
• 

To meto zmogui kryzma reiske pasaulio modell. Nuo se- ir grandys 
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niausilllaikll apskritoje zemes erdveje zmogus orientavosi pa-
al keturias pasaulio salis. Tad lvairill tau11.l zmones susidare 

~akl paq poziful 1 pasaulio sandarq. Pasaull lsivaizdavo ploks
Ciq, besilaikanq ant dviejll susikertancill asitl Ir vaizdavo tq 
rnodeq Ivairiausiomis medziagomis. Tokius modelius dary
davo is kaulo ar rago plokstelill, is perlamutro, net is molio, 0 

velesniais laikais - is zalvario ir net aukso. Be abejo, pasaulio 
rnodelis buvo ir skridinys be jokio piesinio arba tik taskuCiais 
apvedziotais pakrasteliais·lvairill skridinill rasta Juodkrantes 
labyje. Jll rasta ir Sventojoje, ir Butingeje ir labai placiai kituo
se akmens ir velesnilliaikotarpill paminkluose. 

Tad geredamiesi tais graziais papuosalais, pabandykime pa
justi ir tq didziqjq prasm<:, kuriq to meta zmones 1 juos dejo ir 
perdave mums, kad juos trupuq suprastume. 

Didziqjq papuosalll daq sudare kabuCiai. Tai pati papras
Ciausia forma. Tokie pailgi ir ploksti bu.na natfualus gintaro 
pUSll sak4 intarpai, tad daug darbo ne nereikejo ldeti. TaCiau 
nesiotojas juos, be abejo, lprasmino. Gintaro papuosalai ak
mens amziaus zmogui nebuvo vien pagrazinimas. Jau pati 
paslaptinga is juros atplaukianti medziaga, be abejo, kele jai 
pagarbq ir joje buvo lziUrimos antgamtines galios. Tai buvo 
savairne vertybe - gal sauganti, gal gydanti. Todel daznai 
randama ir visai neapdirb11.l gintaro gabalelill, tik pragr<:zus 
skylut<: paverstll kabuciais. Tik XX a. zmogui toks naturalus 
gintaras yra grazus papuosalas. To meta zmogui tai nebuvo 
papuosalas, tai amuletas. Gintarq graziai apdirbus, jis tapda
vo papuosalu, nors islikdavo ir amuleto prasme. Tuo tarpu 
apie j4 prasm<: galirna tik speti, lyginant su prirnityvill tautll 
papuosalais. KabuCiai pagal akmens amziaus kapinyn4 radi
nius kairnyniniuose krastuose buvo nesiojami apvarose ant 
kaklo arba, kaip Tudozero kapinyne prie Onegos ezero, ir ant 
liemens. Zinoma, ne visada galima atkurti nasyst<: pagallai-
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11 pav. 

lS kabuCio 

perdirbra 

figiirCle 

dosenq, nes faktiskai kapuose rand ami tik ikapiniai drabuziai. 
Pvz., Zveiniekuose aptiktas visas drabuzio priekis lyg prikys
te nusetas gintaro kabuCiais. Vargu ar buvo taip nesiotas. 

. yje gana daug nahlraliq, neapdirbtq arba tik kiek ap
tasytq gintaro gabalq su pragr~zta skylute (10 pav.: 17-19) pa
kabinirnui. Vienas jq svere net 260 g. Taciau daugiausia (virs 
80 egz.) buvo trapeciniq kabuCiq (10 pav.: 1-16). Visi jie gana 
ploni, l~sio pjuvio, briaunos kartais statmenai nugludintos. Bu
vo ir siaurq ilgq egzemplioriq, matyt, pritaikytq prie nahlraliq 
sakq intarp4 ir nepataisytomis apatinemis briaunomis. Kabu
ciai budavo puosiami tik vienoje - virsutineje puseje. J 4 pakras
teliai blina rantyti ar net karpyti, pavirsius puostas taskuCi4 
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13 pav. 

DldzlOJI 

J uodkrann:s 

lobio figureli: 

14 pav. 

Mazoji 

J lIodkramcs 

lobio figllrclc 

eilutemis ar iraizomis. TaCiau dazniausiai pavirsius lygus, tai
gi svarbi buvo pati forma. Kq ji reiske? 

Turime pavyzdzi4, kad tolq kabuq nesiotojas isivaizdavo 
kaip zmogaus atvaizdq. Ypac idomus kabuCiai, papuosti sker
sinemis taskuci4 juostelemis (10 pav.: 2; 3, 5, 12). Virsuje tas
kuCi4 eilute galejo vaizduoti ir kaklo papuosalq ir atskirti zmo
gaus galvq (25),0 zemiau per viduri nesusieinanCios juosteles 
- tai rankos ir kojos. Kadangi tai tik simboliai, tad visai ne
svarbu, kad jos eina skersai. Pagal siuos kabuCius, matyt, ir 
pakrasCiais puosti kabuCiai tq paq turejo reiksti. Be abejo, tq 
paq reiske ir nepuostieji kabuciai. Juos galet4 paaiskinti ir vie-
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na gin taro figiirele, aiskiai perdirbta is kabuCio (11 pav.). To
ki4 dideli4 dailiai apdirbt4 kabuCi4 isgaubtomis soninemis ir 
19aubta apatine briauna aptikta ir Juodkranteje, ir velyvojo ne
olito Sventosios gyvenvietese. Siek tiek padailinus ir apvertus 
is tokio kabuCio padaryta ir si zmogaus figurele. Meno kuri
niais si4 dirbini4 vadinti negaletume. Jie nebuvo skirti pasig
rozejimui, to del nesistengta j4 ypatingai isdailinti, retai islai
kyta griezta simetrija. Vargu ar galesime kada aiskiai atsakyti, 
kq reiske ano meta zmogui tos zmoni4 figureles arba jas sim
bolizuojantys papuosalai bei kitos formoso 

Juodkrantes lobis pasaulyje labiausiai isgarsejo savo figuri
niais (12 pav.) dirbiniais. Tai 4 zmoni4 figureles ir 1 zmogaus 
galva. J4 veidai isskaptuoti ta paCia, akmens amziuje visur 
zinoma maniera: veidas nuozulniai nuskaptuotas ties skruos
tais, taip savaime suformuota nosis ir akiduobes. Sitaip ak
mens amziuje visoje Europoje budavo gaminamos zmoni4 
figureles is rago ar kaulo ir is medzio. Daugiau detali4 pa
prastai neieskoma, daznai ne burna nepazymima. IS Juod
krantes figureli4 vienos pazymetos akys, antros - burna. Vi
S4 smakrai smaili. Tai yra paprastos teehniskos priemones 
zmogui pavaizduoti. Didzioji (13 pav.) buvo padaryta is svie
sa us neskaidraus gintaro ir gerai gludinta, bet pasidengusi luo
bu, 14,3. em ilgio ir 5, 7 em plocio ir 1, 67 em st. Grioveliais 
atskirtos rankos ir kojos, pazastyse isgr~ztos skylutes. Pazy
metos akys. Figiirele apgadinta bekasant geleziniu kausu: ant 
kojos matyti gilus ibrezimas. Tas defektas R. Klebso duotame 

• v . •• v • 

plesmYJe lstalsytas. 
Antroji figurele (14 pav.) mazesne, 9, 5 em ilgio ir 4,95 em 

ploCio, tik iraizomis atskirtomis rankomis, taCiau grubiai is
skaptuotomis kojomis. Atrodo, kad aplink visq figiirel~ einan-
v . 

e.lo~ skersines linijos turejo zymeti drabuzio - palaidines apa-
tini krastq. Figurele su 4 skylutemis. 
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Skirtingos dvi kitos figureles, nors j4 atlikimo maniera ir ta 
patio Viena (11 pav.), matyt, buvo perdirbta is trapeeinio ka
bucio, apvertus H virsiine zemyn. Todd skylute liko apatinia
me gale, taciau ant skruosto irgi gr~zta skylute, matyt, norint 
jq nesioti statrnenai. Jos rankos atskirtos ispjovomis. Viena per 
daug plona ispjova islUzo. Antroji figurele pavaizduota na
turalistiskiau. Ji ismaugta per liemeni, atsikiSusiais stulpe
liais pazymetomis rankomis ir kojomis ir ant nugaros nusi
driekusia kasa. Matyt, ji buvo pakabinama uz kaklo ar liemens 

(12 pav.: 4). 
Penktoji 7 em ilgio figurele vaizduoja tik zmogaus galvq. 

Ji isskaptuota ta pacia maniera, taCiau dar traizomis parys
kintomis akimis ir burna. Ji padaryta is storos gintaro ploks
teles. Virvelei perverti virSugalvyje skersai pragr~zta skylu-

te (12 pav.: 9). 
R. Klebsas mini dar keletq figfueli4, patekusi4 pas mege-

jus. Nezinia, ar veliau, R. Klebso knygai jau isejus, nebuvo ap
tikta figureli4, bet literaruroje jos nepasirode . 

. yje pasitaike ir viena zverelio figfuele (12 pav.: 5), pa-
nasi i elnes galvut~. Sky lute, isgr~zta uodegos gale, isdilusi nuo 
virvutes, 0 galvoje bandytoji gr~zti skylute nenaudota. Ryskiai 
paZymeta akis ir burna. Gal ir antra (12 pav.: 10) vaizdavo zveri· 

Prie figfuini4 reiket\.l skirti pusmenulio pavidalo (12 pav.: 7) 
bei trikarnpio pavidalo (12 pav.: 3) kabuCius. Salia sit\.l daug
maz suprantamo pavidalo dirbini4 Juodkrantes lobyje buvo 
ir kit\.l dailiai apdirbt\.l ir dekoruot\.l figur4, kurias sunkiau in
terpretuoti. Pirmiausia tai du tartum skydo pavidalo dirbiniai. 
Vienas (12 pav.: 1) turi aiskiai isskirtq galvq, 0 ant liemens pa
zymetus Sonkaulius. Tad reiket\.l manyti, kad figiirele vaizda
vo kokl nors gyvunq, kuri zmones isdarinedavo, tad nuolat 
susidurdavo su Sonkauliais. Galejo tai buti koks ruonis ar di-

dele zuvis. 
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Antrasis (12 pav.: 6) papuostas duobutemis ir iraiz4 pluos
tais dar paslaptingesnis - gal tie pluostai siejasi su lietum, 0 

gal ir visai su kuo kitu, ko nebegalirne suvokti. Be abejo, sios 
figurdes irgi reiske abstrakCias idejas. Tai gelbstinci4 ar sau
gancill dvasi4 atvaizdai. 

v 

Zmogaus pavidalo dvasias bei dievus pradeta vaizduoti ta-
da, kai zmogaus savirnone jau buvo tiek isaugusi, kad jis pasi
juto galls valdyti gamtq. Taip nesijaute medziotojas, nes ma
nesi eSqS priklausomas nuo Zverill viespaties, Zveri4 zveries, 
kuris gali leisti ar neleisti sumedzioti maistui misko zveri4 ban
dos nart. Be abejo, ilgai dar tikejo ir esant Zveri4 viespaq ir 
nesiojo jo arnuletus (12 pav.: 5, 10). Pradej~s verstis zemes Ukiu 
ir auginti gyvulius, zmogus pamazu atsikrate ta priklausomy
be, itikejo Dangaus viespaq su zmogaus veidu. Tokios idejos 
pirmiausia atsirado Piet\.l Europoje ir Vakar4 Azijoje, kur jau 
VI tUkstantrnetyje prasidejo gamybinis Ukis. Tos idejos pama
zu plito i siaur~ ir pasieke net tas sri tis, kur pagrindinis ver
slas dar buvo medziokle ir zukle. TaCiau ir Cia zmoni4 savi
mone jau buvo taip isaugusi, kad galejo tas idejas priirnti kaip 
savas. 

o tuo tarpu paieskokime, kaip siuos dirbinius nesiodavo. 
Visi jie turi skylutes arba kokius griovelius priristi. Ir zmonill 
figiireles turi po kelias porines skylutes. Tad atrodo, kad tai 
galejo buti puosni4 apvar4 skirstikliai. Kad apvaros budavo 
kelill eili4, rodo ir paprasti skirstikliai. Tai galejo buti puos
naus papuosalo dalys. Gal H nesiojo koks zynys - tai buvo jo 
skiriamasis zenklas ir jam teikta isskirtine magiskoji prasme. 

Kq tos figureles vaizdavo - vyrus ar moteris? 
Figureles dazniausiai belytes, tik keliose isryskinti vyriski 

ar moteriski pozyrniai. Viena Juodkrantes figfuele (12 pav.: 4) 
• 

\smaugtu liemeniu ir ant sprando nutisusia kasa aiskiai vaiz-
davo moteri. Buvo ir aiskiai vyriskll amulet\.l. Tai nedidelis 
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• 

• kabutis, kaip manoma, vaizduojantis falq (12 pav.: 8) . Prie to
ki4 bfit4 galima skirti ir tariamqji pusmenull, ir trikampl 
(12 pav.: 3, 7). Zinoma, jos galejo vaizduoti menull, bet grei-

v 

Ciausiai reiske kq kitq. Sitaip simboliskai budavo vaizduojami 
ragai arba serno iltys. 0 tai akmens arnziuje plaCiai zinomi vy
ro simboliai. Tokius ragus darydavo is Ivairi4 medziag4· Kar
tais, kaip mus4 radinyje, ragai nuleisti zemyn, lyg pusmenu
lis, 0 kartais nuo vidurio atriesti 1 isor~ . Beje, sprendziant is 
Zveiniek4 kapinyno, gintarai buvo vyr4 papuosalai. 

l.daugell klausim4 patsai sitas lobis neatsako. Juos galima 
bandyti isspr~sti tik palyginus su kitais radiniais is zinom4 
p 4. Pirmiausia, kokio gi sie papuosalai laikotarpio? 

ViS4 pagrindini4 Juodkrantes gintar4 formos gerai pazls
tamos ir gerai datuotose Sventosios (3640) Lietuvoje ir 5ar
nates (55) Latvijoje vidurinio neolito pabaigos bei velyvojo 
neolito gyvenvietese. Dalis j4 pazlstama ir Lubanos zemu
mos gyvenvietese (32; 57; 58), ir Zveiniek4 (53; 54) akmens 
amziaus kapinyne Latvijoje. Tai ir trapeciniai kabuCiai, net 
su simbolinemis juostelemis, ir vamzdeliniai karoliai, ir skri
diniai su taskuci4 kryzma, ir grandys. Buvo labai ilgai nau
dohl form4 - tai sagutes, vamzdeliniai karoliai. Taciau storos, 
o juo labiau keturkampes, netaisyklingos grandys yra paCios 
velyviausios - gal jau zalvario arnZiaus. TOki4 rasta Nidos ve
lyvojo neolito gyvenvieteje. Dauguma kit4 papuosal4 pana
sus 1 plaCiai zinomus vidurinio neolito pabaigos ir velyvojo 
neolito gyvenvieCi4 radinius. Taigi tam paCiam laikotarpiui 
turi buti skirtos ir minetosios figureles. Ir apdirbimo manie
ra, ir stilius, beje, pazlstama nuo daug ankstyvesni4 laik4, 

bet tai nieko neirodo. 
Cia bandeme paaiskinti tik kai kuri4 Juodkrantes dirbini4 

idejas. Reikehl manyti, kad ir kiti, net paprastieji papuosalai 
buvo Iprasminti. Po truputl, gilindamiesi 1 kihl sav4 ir kaimy-
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nUU4 krashl radinius, galesime daugiau kq issiaiskinti, taciau 
pati gilioji prasme vis ada liks paslaptis. 0 paslaptys traukia ir 
vilioja, to del nors ir prazuvusiu, tik nupiestu ar atkurtu Juod
krantes lobiu mes visada zavesimes. 



Pervalkos ir Preilos apylinkise 

• 

Daug akmens amiiaus radimvieCi4 biita tarp Juodkrantes 
ir Pervalkos. V. Siferdekeris buvo j410 suzymej~s (43), 0 E. Ho
lakas dar keletq pridejo (23; 24). Neaisku tik, is kurios Perval
kos radimvietes buvo vieno ypatingo puodo dalis, papuosta 
ZUV4 asak4 pavidalo iraizomis (15 pav.). 

1956 ir 1963 m. siose apylinkese lankesi Lietuvos istorijos 
instituto ekspedicija ir keliose vietose aptiko idomesni4 radi-
ni4· Pirmajai ekspedicijai pavyko aptikti tik siek tiek titnago 15 pav. 

nuoska14 ir du ploksCiai retusuoto titnaginio peilio gabalus. Puodas is 
1963 m. ekspedicija keliose vietose aptiko ryskesni4 pedsa- Pcrvalkos 



16 pav. 
Pervalkos tallfe, 

• 
rasta pnc 

ginrar4 lobio 

• 

-

, 

, 

,----- ---' 

k4. Apie 6 km i siaur~ nuo Pervalkos, stambesnes kopos pape
deje rasti keli4 puod4 gabaleliai ir keletas netaisykling4 gin
taro gabaleli4. Puod4 sukes buvo rusvos arba pilkos spalvos, 
plonos, lipdytos is molio su smelio ir grusto granito priemai
somis. Gali buti si gyvenviete priklause jau zalvario affiZiaus 
pradziai, nes nebelik~ keramikos puosmen4, taip buding4 ve
lyvajam akmens affiZiui. 

Antra radirnviete aptikta apie 4 km i siaur~ nuo Pervalkos, 
taip pat kopos papedeje, rp.azame plotelyje. Vienoje kruveleje 
gulejo 13 sudwejusiu pavirsiumi gana stambi4 gintar4lobis, 
sver~s 600 gram4. Aplinkui 10-15 m skersmens plote buvo is
sibarsCiusi4 keli4 juod4 puod4 suki4· IS j4 buvo galima re
konstruoti apie 15 em skersmens angq ir 18 em auksCio taur~ 7 
em skersmens dugniuku (16 pav.). Rasta dar puodo pakrascio 
dalis, puosta lygiagretemis pailg4 duobuCi4 eilutemis, antro 
panasaus puodo kaklelio dalis ir lygaus pavirsiaus sukeli4· 

Tarp Preilos ir Nidos tik vieninteleje vietoje, ties Bulvikio 
ragu, V. Siferdekeris 1873 m, aptiko gyvenvietes pedsakus (43), 
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Radirnviete buvusi visai netoli juros, giliausioje misko da
lyje, prie tvenkinio, tarp dviej4 dideli4 kupst4. Puod4 sukes 
buvO pasklidusios apie 20 zingsni4 ilgio plotelyje, baltame sme
lyje, kai kurie radiniai apsemti vandens. Gal is ten pat ir litera
tiiroje paskelbti keli akmeniniai kirvukai. 

-



Nidos gyvenviete Nusileid~ nuo Parnidzio kopos ijiiros pus~, kopos papede
je rasime vaziuojamq rnisko keliq, kuriuo apie keletq simt"4 met
r4 paej~ i pietus, t. y., buvusios sklandytoj4 stovyklos link, pri
eisime rnisko proskynq (48,5 km pagrindiniu Neringos plen
tu). Toje proskynoje ir buvo akmens arnZiaus gyvenviete, kita
dos dar vadinta keturiais, veliau penkiais kaubureliais. Pasak 
XIX a. jq lankiusi4 archeolog4 ir megej4, vietele buvusi sete 
nuseta puod4 suki4 bei kitoki4 radini4. Rankiojo tuos radi
nius visi, kas tik netingejo. Vietiniai zmones net buvo papra
syti rankioti, tikintis tik taip juos issaugoti. Kas nese juos i mu
ziejus Karaliauciuje, kas pasilaikydavo sau, kaip idornias rete
nybes, ar dovanodavo atvykusiems pazistarniems. Gyvenvie
te kentejo zmoni4 ir gyvuli4 trypiama, vejo pustoma ir paga
liau buvo apsodinta pusaiternis. Negana to, II pasaulinio karo 
metu salia kopos buv~s saudmen4 sandelis, ir sunkios masi
nos nuolat vazinejo per proskynq einanCiu keliu. 

KaraliauCiaus archeologai pabande XIX a. pabaigoje jq ka
sineti. O. Tisleris (49) kasinejo pusantros dienos, V. Siferde
keris (43) - vienq dienq. Kiek daugiau pasidarbavo E. Hola
kas (21), noredamas issiaiskinti padeti. E. Holakas kartu su 
topografu kapitonu Kraftu sudare net situacijos plane1i, tie-

• 

sa, mums labai neiprasto mastelio, taciau, kaip paaiskejo, la-
bai tiks14. Svarbiausiais punktais laikydamas tuos 5 kaubu-
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r€lius, jis juos perkase statmenai 1 m plocio perkasomis ir 
pabande dar sujungti. Kaubureliuose radini4 jis aptik~s juos
vame kulturiniame sluoksnyje, 0 tarpuose - tiesiog smelyje. 
Rytiniuose kaubureliuose sa kosi juodajame sluoksnyje radi
ni4 rad~s tik atkas~s pusantro metro storio smell· Radini4 
buv~ labai daug - puod4 suki4, zveri4 kaul4, ZUV4 asak4 
bei zvyn4; stovedamas lsibrid~s gruntiniame vandenyje, jis 
trauk~s juos is dumblo.ldomiausia, kad is vienos nedideles 
perkaseles E kauburelyje jis prirink~s pilnq skalbini4 kreps! 
gyvuli4 kaul4· 

Galettl atrodyti, kad po toki4 rankiojirn4, kasinejirn4 ir tie
siog niOkOjin14 vargu ar bus galirna dar kq atrasti. 0 vis delto 
is karto pasakysiu - mus4 ekspedicijai dar pavyko iskasti dau
giau kaip 100000 puod4 suki4. 

ViS4 XIX a. tyrinetoj4 garbei reikia pasakyti, kad tai buvo 
labai tvarkingi ir sqziningi darbuotojai. Jie negrobe radini4 ti
kedamiesi, kad si gyvenviete dar laukia savo tyrinetoj4, neka
se ten, kur galejo tiketis daugiau radini4, surinko pavirsiuje 
issibarsCiusius ir pabande kasineti tik pakrastelius. 

Deja, daugybe Nidos radini4 KaraliauCiaus muziejuose zu
vo karo metu. Apie juos zinome tik is paskelbttl piesini4 (12; 26) 
ir is E. Holako kasinejin14 metu atrasttlj4 dirbini4 sqraso (21). 
Matydarni muziej4 vitrinose vietoj keramikos eksponuojamus 
sen4j4 radini4 piesinius is knyg4, pasiryzome grqzinti Kur
si4 nerijai kaip, anot O. Tislerio, akmens amziaus tyrinetoj4 
rojui garb~ ir ieskoti sen4j4 gyvenvieci4 pedsak4. 1973 m. 
rudenl surengeme nedidel~ zvalgomqjq ekspedicijq i. Nidq, 

tikedamiesi, kad, jeigu E. Holakui pavyko radini4 aptikti 
giliai zemeje, tai j4 pavyks ir mums rasti. Sklypas, kuriame 
buvo paminklas, apsodintas kaln4 pusaitemis, kurios nera 
ilgaamzes. Mums pavyko, kad didzioji j4 dalis nunykusi, sty
rajo tik menki kelmeliai ir kelios atskiros senos pusys bei ber-
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zai (17.p~v.). ~e.ziUrint senojo plano, mums ne is karto pavy- 17 pav. 

ko ~Phkh ra~lill4 slu~ksnl. Tik stai prie pat proskynos tarp Idos 

~us~ pa~tebeJome mazq kauburell. Tai ir buvo E. Holako pa- gyvenvicrcs 

zymetasis kauburys A. Eidami azimutu pagal masteli, rado- \'lIzdas 

~e ir ki~as buvusi4 kaubureli4 vietas, 0 kasinejim4 metu ap- 1974 Ill. 

~I.k~me Ir E. Holako pries simtmeti tvarkingai iskast4 ir gra-
zIa~ uzkast4, tiksliai orientuot4 bandom4j4 perkas4 vietas 
(A Ir E kaubureliuose). Beje, paaiskejo, kad kaubureliai _ tai 
natUralus smelio kupstai, kuri4 daug buna palveje. 
. Per penketq tyrinejirn4 sezon4 1974-1978 metais Lietuvos 
Istorijos instituto 25 darbuotoj4 ekspedicija, vadovaujama 
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18 pay. 

R. Kunsko 

rekonstruota 

Parnidzio 

akmens am7.iaus 

laguna 

. ---- - - -- -- - . - -
. -
- -

ida R. Rimantienes atkase 4640 m 2 plotq. Palikti 
nekasineti ploteliai - tai dar senais laikais su
naikintos vietos. 

Pamidfio 
kopa 

Pradedami kasineti priesistorin~ gyven
viet~, archeologai visuomet pirmiausia klau
sia - 0 kur buvo gelas vanduo, nes be jo ne
galima gyventi. Nuo mari4 siq gyvenviet~ 
skyre juk didziule Parnidzio kopa, 0 aplin
kui nebuvo kihl gelo vandens telkini4.1 tal
kq atejo paleogeografas Rimvydas Kunskas 
(30). Padar~s daugyb~ geologini4 gr~zini4, 

GrobSto 
ragas 

jis vaizdziai isaiskino akmens amziaus gy
venvietes padeti (18 pav.). Gyventojai buvo 
lsikur~ tikrai klestinCiame kraste, apaugusia
me lapuoCi4 ir misriu misku. Parnidzio ko
pa ir tada stuksojo, taciau ji nebuvo tokia 

v 

auksta ir buvo apaugusi misku. Zmones lsi-
kur~ prie lagunos, kuri susidare pratakoje 
tarp juros ir mari4. Lagilna buvo sekli, apie 
2 krn ilgio ir tik 20-100 m plocio. Prie Grobs
to rago, senojo sqsiaurio vietoje ji jungesi su 

Kursi4 mariomis. Didziosios kopos papedeje zmonems gyventi 
buvo labai patogu, nes kopa yra milziniskas vandentiekis ir 
gyvenviete visuomet budavo aprupinta neribotu gelo vandens 
kiekiu. Todel, matyt, ir veliau, istoriniais laikais kaim4 gy
ventojai nesitraukdavo nuo kOP4 papedzi4, kol j4 kaim4 ga
lutinai neuzpuste. Be abejo, miskuose buvo daug zveri4, 0 

lagunoje ir Kursi4 mariose - neissenkamos ZUV4 atsargos. Per 
pavasario potvynius per pratakq verz.esi vanduo ir su juo 
plauke zuvys l mari4 ir Nemuno nerstavietes. Sqsiauris bu-

v • 

vo tinkamas ir susisiekimui. Zmones galejo juo atsigabenn 
skobtiniais luotais puodams lipdyti tinkamo molio, plaunamo 
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mari4 pakranteje ties Rasyte (dab. Ribacij). Nuo jfuos gyven
viet~ denge neaukstos prieskopes, kuriose veliau atsirado vis 
daugiau pralauz4, pajfuyje susidarydavo laikin4 suriavande
ni4 ezereli4, Jilra zmonems irgi nebuvo priesiska. Pavasare
jant joje medziodavo ruonius, 0 pajfuio ezereliuose kaupesi 
silrymas druskai garinti. 
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19 pay. 

N idos gyvenvietcs 

tyrinctas plotas su 

pakrantes sqnaS4 

sluoksniu (I) ir 

zidini4 vietomis (2) 



20 pav. 

Nidos 

• 

. . 

!,'}'Vcnvlctcs 
• • •• 

tynncJlmo 

vaizdai 

Oaugiausia gyventa, kol juros lygis buvo zemesnis negu da
bartinis. Nezifuint to, gyventojams teko ne vienq kartq trauk
tis nuo bekylancio lagUnos vandens POtvyni4 metu. Atsitrauk
damas vanduo lagi1nos pakrantE~je sunese storq, tamsiai p ilk'l 
S'lnaS4 sluoksnl, gruste prigrustq puod4 suki4 ir kitoki4 radi
ni4. Po sqnasomis atsidurdavo net zidiniai. TaCiau vandeniui 
nuslUgus zmones vel statesi namus prie pat kranto, jau ant 
s'lnaS4 sluoksnio. Atkas~ vis'l tyrinejim4 plot'l, tai galejome 
labai aiskiai matyti. Plane bruksneliais pazymejome vis'l t'l 
plaunam'l pakrantes ruOZ'l (19 pav.). Tyrinejant pakrantes plo
t'l, teko isikasti net iki 2 m gylio ir statyti medinius skydus, 
kad neuzslinkt4 smelis, 0 tuo tarpu toliau nuo kranto, paCioje 
proskynoje, kaseme radinius is po 20-30 em storio smelio 
sluoksnio (20 pav.). Sukes buvo labai persirnaisiusios, ypac S'l-
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nas4 sluoksnyje: rasdavome kartais pus~ puodo sluoksnio pa
virsiuje, 0 jo antr'l pus~ - paCiame dugne. 

Kad but4 galima aiskiai isivaizduoti, kaip atrode sluoksnis 
tyrinejim4 metu, pateikta plano iskarpa su pjuviu per sqnas4 
sluoksnl, Pavyzdyje (21 pav.) matomi du zidiniai Nr. 61 ir 62, 
kurie slUgsojo po sqnas4 sluoksniu. Virs j4 susiklost~s sqnas4 
sluoksnis storu l~siu leidosi i lagi1nq. 

Pastatai ir zidiniai. Pagal Nidos kasinejirnus galirna susida
ryti vaizdq, kaip gyventa Kursi4 nerijoje zmoni4 pries keturis 
tUkstanCius met4. 

Jie gyveno kaimeliais, susispiet~ prie pat lagUnos kranto. Sta
tesi lengvas trobeles. Pakil~s vanduo priversdavo juos trauktis 
toliau nuo kranto, prie kurio jie netrukus vel griZdavo. Tose vie
tose, kur vanduo sunese sqnas4 sluoksnl, lengviau nustatyti ap-
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21 pav. 

Plano iskarpa su 

;.idiniais N r. 61 

ir 62. Kvadratai 

2x2 m dydzio. 

Pjllvyjc matyti 

s'lnasq sllloksnis 



22 pav. 
Plano iskarpa su 

zidiniais Nr. I • 
Ir 

2: I - ve\ena, 

2 -smclis, 3 -an

glcras smel is, 

S 

• 

4-6 ivairaus 

ramsumo pilkas 

smdis, 7 - rus

vas pcrdcgt;s 

smdis, 8- zalsvas 

smelis. 9 - grun

rinio vandcns 

lygis. 10 - suo

dJi4 ruol.c1is, 

I I - akmcnys. 

12 slulpavictcs. 

13 - puodl! sukes. 

14 ti tnagai. 

15 - pasvardiai. 

• 

• • • 
• 

-----•• 

OJ , ,. • • • 
• 

0 o -
0' 

• • • d' • , • 

• / , • 
" . . , . 
~ . ~ 

• , % • • 
b ( /;:: • A1 •• 

• 
, .. 

I . ' , . • • 
0 .. • • • •• .. . • • 

• , • , 
, , . • • 

~, ~~ 7 

O z ~, 1=--'1 a 
@2.~~ J • 1---1 , 

• , 

. ' ~ t 

• • 

• 
• • 

Er3 10 

/0 0 1 u 

~11 

• • 
•• 

• 

• • 
" ," 
I,' ~ 

• 

r I 
~ 

.. , .. 
• 0 

• 
" 

, 
• 
• 

• 

\ ' • '\' , • 

1"':'1>'1/3 

B .; 
01S 

• 

• 
, 

. . ... 
• • 

• 

• 

, 

• 

-

• 

• 
• 

, • , . ,. ., . • 

:1: ., 

gyvendinimo etapus. Matome, kad pirmiausia apgyvendinta vi
durine dalis, apie t'l viet'l, kur veliau susidare gili Uankele. Ve
liau isikfue siaurineje ir pagaliau pietineje dalyje. 

IS pastahl islikusios 293 stulpavietes, sulams sunykus, pri
sipildziusios pilko arba balto smelio, zifuint, po kuriuo sluoks
niu jos ileistos. Pagal jll issidestym'l galima spr~sti, kad pasta
tai buvo netaisyklingi keturkampiai, 6-8 m ilgio ir 4-5 m p lo
Cio. Sienos sustatytos is sulelill. Kartais sieneles suleliai buvo 
retai sustatyti ir j4 tarpai, matyt, buv~ ispinti zabais, kartais 
sustatyti tankiai, net dviguba eile. Per pastato viduri papras
tai eidavo pedzi4 eile, kuri paremdavo stogo selmeni. Deja, ne 
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visos stulpavietes smelyje isliko ar buvo veliau nuplautos, to
del retai galirna vis'l plan'l atsekti. Budavo ir kelill patalpll 
pastahl su priestateliais (22 pav.). Viename tokiame tik 1 m 2 

priestatelyje-kamaroje aptikome dziovinhl (beje, apdegusill) 
perskelhl obuoliukll· 

Vienas pastatas buv~s pusiau zeminis. Jis trijll patalpll, dvi 
Su zidiniais, 0 viena be zidinio - gal sandeliukas. Jo stogas, 
rnatyt, buvo vienslaitis ir remesi ant skersini4 sienelill . 

Tokill pastahl pedsakll, net geriau islikusill, rasta daugelyje 
velyvojo neolito gyvenvieCill Lietuvoje (36), Latvijoje (57), Kali
ningrado srityje ir siaures ryhl Lenkijoje (7-9) . 

Tyrinetame plote aptikti 77 zidiniai. Jie irengti paprastose ne
giliose, 60-120 em skersmens smelio duobutese. Beveik visose 
rasta po kelis apskaldytus akmenis, turbut skirtus puodams pa
remti, bet nebuvo jokill akmenll konstrukcijll. Po zidiniais sme-

v 

lis perdeg~s, paraudonav~s. Zidiniuose buvo matyti plonas suo-
dzi4 bei degesi4 sluoksnelis, kartais budavo imesta suduzusi4 
puodll suki4· Kai kurill zidinill dugne matyti plon4 tamsiai za
li4 sluoksneli4· Vadinasi, zidiniuose buvo primesta ir kaulll, ta
Ciau juos sunaikino kalciu beoreje erdveje mintancios (anaerobi-

v 

nes) bakterijos. Zidiniai buvo valomi ir vel is naujo uzkuriami, 
gal tam tikromis progomis. Toks naujai ikurtas zidinys kartais 
pasistilmedavo i son'l. Ir taip susidare dvigubi ir net trigubi zi
diniai (23 pav.). 

Dazniausiai zidiniai budavo pasta to viduje, taCiau pasitai
ko ir salia pastatll. Apie apeiginius zidinius, atokiau nuo pa
statll, kalbesime atskirai. 

Naml1 ukyje svarbiausias irankis buvo itveriamasis akmeni
nis kirvelis (24 pav.). Tyrinejim4 metu surinkta apie 90 ivairi4 
kirvelill bei skobteli4, iskaitant ir nuolauzas, is ivairi4 vietini4 
akmen4: granito, gneiso, skallino, diabazo ir kt. Be to, rasta ir 
bent 25 titnago kirvelill nuolauzos. Jeigu pridesime dar XIX a. 
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23-23a pav. 

Nidos 

gyvcnvictcs 

zidiniai 
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• 
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-
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-
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megejll bei tyrinetojll surinktuosius, tai jll susidary~ gal apie 24 pav . 

130-150. Jll pavirsius dazniausiai smulkiai kalinetas, 0 gludin- Itvcnamlql 

tos tik sonines briaunos ir asmenys, nors pasitaike ir istisai glu- akmcniniai 

din~ egzempliorill. Jie nedideli, retas sieke 10 em ilgio. To- klrvcllai 

kiais kirveliais galejo dirbti lvairius medzio darbus. TaCiau na-
mll apyvokos dirbiniams ir indams - geld oms, dubenims, 
saukstams isskaptuoti zmones pasigamindavo skobtelill. Jie 
bud avo tiesiog tobulai isbaigti, isgludinti, pagaminti is smul
kiagrudzill, nors ir nelabai tvir~, pajuryje randamll riedulill, 
dazniausiai is skalUno, kartais is lauko spa to, porfiro ar porfi-
rito, amfibolito . 
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25 pav. 

Ga1'lstuvas 

• 

• 

-

Tarp visos tos gausybes darbo kirveli4 aptiktos tik kelios 
kovos kirvi4 nuolauzos. 

Kirveliai buvo gludinarni srniltainio galqstuvais. Oaznai ran
damos tik daleles is abiej4 pusi4 isgludint4 galqstuv4, nes glu
dindavo iki tol, kollikusi per viduri plona luobele perluzda
vo. Kirveli4 sonus gludindavo ratu, 0 krastus - siauruose lai
velio pavidalo grioveliuose (25 pav.). Nuo darbo grioveliai is
sigludindavo iki blizgesio. Kirveli4 ir j4 nuolauz4 rasta pla
Ciai paplitusi4 visame plote. Taciau pastat4 vietose j4 maza. 
Matyt, daugumq darb4 zmones atlikdavo lauke. 0 tuo tarpu 
galqstuv4 daugiausia aptikta pastat4 vietose - taigi kirveliai 
buvo garninami narnie. 

Smulkiems darbams pasigamindavo titnagini4 iranki4· Pa
jiiryje randama titnago rieduliuk4, bet titnagas prastas. Todel 
is jo tegalejo pasigarninti smulki4 greffiZtuk4, grqzteli4 ir ypac 
kalteli4 asmeneli4. Kalteli4 asmeneliai (26 pav.) sudare dau
giau kaip pus~ viS4 titnago dirbini4. Taip bUna paprastai tit-

nago neturtingose srityse. Jie atrodo lyg miniatiiiri
niai kirveliai, 0 j4 asmenys daznai net gludinami. 
Oaznai budavo gludinami ir gremztuk4 asmenys, 

. , 
~ . 

y14 smaigaliai. Tai rodo, kad turejo buti gaminama 
daug daili4 kaulo, rago, gintaro ir, be abejo, medzio 
dirbineli4, nes sie gyventojai vertino graz4 darbq. 

Taciau is pajurio rieduliuk4 nebuvo galima pasiga
minti kirveli4. Juos isigabendavo nuo Nemuno kran
t4, labai brangindavo ir sunaudodavo net maziau
sias j4 nuoskalas. Todel ir nepavyko aptikti sveikll 
titnago kirveli4, tik nuoskalas. 

/ . , -

• • • 

• 
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Medziokle - tai vienas is seniausi4 zmonijos ver
s14, nepraradusi4 savo reiksmes net tada, kai ZillO

nes erne verstis zemes ukiu. Medziojo lankais su 
strelemis, is kuri4 paliko tik titnaginiai antgaliai. 

Pritruk~ titnago, pasigamindavo streli4 ir is kvarcito, net is 
klinCi4· Nidoje surinkti 55 streli4 antgaliai. Oauguma j4 pras
to darbo. Tai ne kovos, 0 kasdieninio papildomo verslo gin
klai. Tais laikais medziokle jau nebebuvo laikoma prestizi
niu uzsiemimu. Be abejo, streli4 antgali4 turejo buti daug dau
giau. Sprendziant is literaturos, XIX a. pabaigoje is Kursi4 
nerijos surinkta beveik 400 titnagini4 antgali4. Oalis j4, be 
abejo, rasta ir Nidos gyvenvieteje. Beje, antgaliai iSsibarsto 
bemedziojant. Ir mus4 ekspedicijai bekeliaujant per nerijq ne 
kartq pavyko rasti visiskai atskirai gulinq koki graz4 trikampi 
antgali· Oazniausiai antgaliai budavo trikampiai, taCiau pa
sitaike lapelio pavidalo, rombini4 ir trapecini4 (27 pav.). Be 
abejo, turejo buti ir kaulini4, ir net medini4 antgali4. 

L .. ai ant ries4 uzsidedavo tam tikras kaulines ploks-
teles, kad temple nesuzalot4 rankos (28 pav.). 

Nors ir daug kaul4 sunaikino anaerobines bakterijos, bet 
liko dar nuolauz4, is kuri4 galima spr~sti, kad sie gyventojai 

... 
\ 
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26 pav. 

T irnaginiai 

kaltel i4 

asmendiai 



27 pav. 

ritnaginiai 

strdil! antgaliai 

28 pav. 

Rckonstruota 

plokhclc 

o 0 

• 

.",.-~ ....... , 

o 0 

medziojo taurus, briedzius, elnius, stimas, semus, lilsis, vil
pysius (laukines kates), lapes, taciau ypac ruonius. Jie turejo ir 
medziokles padejej4 - Sun4· 

v 

Zuklei lagilnos pakranteje, kaip minejome, buvo paCios ge-
riausios sqlygos. Daugiausia zvejotos plesriosios zuvys, ypac 
karsiai, lydekos, sterkai, eseriai, net lasiSos. Tai matyti is liku

si4 asak4 ir zvyn4· 
Pagrindine zilkles priemone buvo tinklas, greiCiausiai, su

megztas is liepos kamos siill4, kaip Sventosios to paties laiko
tarpio gyvenvieCi4 tinklai. 

IS tinkl4 liko tik akmeniniai pasvareliai. Beje, jie niekuo 
nesiskiria nuo iki siol zvej4 vartotl..l pasvareli4. Ir jei jie ne
bilt4 aptikti akmens amziaus gyvenvieteje, nedristume j4 p ri
skirti siam laikotarpiui. Tai tie patys pajilrio gargzdo akme
neliai, kuriuos rinko ir akmens amziaus, ir dabartiniai zve
jai, ir lygiai taip pat isskobdavo dviejose ar keturiose krasti
nese, kad priristi nenuslystl..l (29 pav.). Bilta, matyt, ir maz4 
pasvareli4, apvyniotl..! bedo tosirni, koki4 randama irgi Sven-
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toSios gyvenvietese. IS j4 Nidoje likusios dvi krilveles (60 ir 
100 vienetl..l) labai vienod4 gargzdo akmeneli4. Turbilt ten 
gulejo numestas tinklas su tais pasvareliais. Pagal pasvare
li4 skaici4 galirna spr~sti, kad tinklas turejo bilti gana ilgas . 
Rasta ir dideli4 akmen4 su iSskobomis sonuose, kuriuos lai
kome inkarais. 

Rankiojimas taip pat viena is seniausi4 ilkio sak4, reiks
minga net iki dabar. Tik jo pedsak4 smelingose pajilrio gy
venvietese aptikti labai sunku. Vis delto ir j4 pasitaike. Bu
vo rankiojami smulkils gyviai: kultllriniame sluoksnyje zi
diniuose rasta smeliu apkepusi4 sraigi4 kiauteli4 ir vezli4 

v 

sarv4 gabaleli4· Zidiniuose pasitaike suanglejusi4 misko rie-

" 

• 

• 

• 
~ ' . .. 
•• 

.' . 

• . , , , 
, " 

, " . . " . .',' , , . : ..... 
',' ..... ' 

, 
, . . . ' 

. ~j ~. : "',',:,," . , 
, , 

• • • 

, 

. "" ~ : . ' . . . ' 

29 pav. 

Tinkll! 

pasvarCliai 



30 pav. sut4 keval4. Be abejo, maistui vartota labai daug gyvi4 bei 
DZiovinri augal4, kuri4 siandien atsekti nebegalima. Bet svarbiausias 
obuoliukai is Nidos maisto radinys - tai sudegusi4 girini4 obuoliuk4 at-
pasraro pay. 22 sarga. J4 rasta vieno namo 1 m2 dydzio priestatelyje. Jame 
kamardcs buvo 3 duobutes, kuriose susimais~ su smeliu gulejo sie per-

• 

skelti obuoliukai (30 pav.), matyt, dziovinti ilgam laikymui, 
o isliko tiktai apdeg~. Dziovint4 obuoliuk4 bei riesut4 ke
val4 randama beveik visose velyvojo neolito gyvenvietese 
visoje Europoje. 

Gyvulininlajstes pedsak4 aptikta jau vidurinio neolito gyven
vietese, 0 velyvojo neolito gyvenvietese j4 nemazai. Nidoje ap
tikta neabejotin4 galvij4 danttl bei kaul4, avi4 bei OZk4, sunt! 
ir namini4 zirg4 kaul4· 

Sunku atskirti laukini4 arkli4 kaulus nuo namini4, nebent 
rasis tam tikr4 nugaros slanksteli4. 0 Nidoje kaip tik aptikti 
sukalkej~ zirgo nugaros slanksteliai, is kuri4 matyti, kad ant 
sito zirgo buvo jojama. Tuo tarpu laukinius zirgus tuo metu 
dar medziodavo. Namini4 gyvuli4 kaul4 rasta ir Meskadau
bio gyvenvietese - sun4, galvij4 ir kiauli4. Vis tai seslaus zem
dirbio palydovai, kurie ganesi veslioje pamario pievoje. 
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temes Likis buvo pagrindinis Kursi4 nerijos velyvojo neolito 
gyventoj4 verslas. TaCiau smelis neissaugojo mums visos ze
mes Ukio padarg4 ivairoves, nes turbut svarbiausieji tyankiai 
buvo mediniai. 

Pagal atspaudus puod4 sukese ir ziedadulkes is kulturinio 
sluoksnio turime sioki4 toki4 duomen4 apie tuo metu au
gintus javus. Aptikta plikojo miezio (Hordeum) bei dvieilio 
kviecio (Triticum dicocon) grud4 atspaud4. IS geologes O. Kon
dratienes padarytos ziedadulki4 analizes suzinome, kad ban
dinyje vyravo varpini4 seimos atstovai, tarp kuri4 4% jav4, 

v 

greiCiausiai kvieCi4, ziedadulkes. Zoli4 ziedadulki4 buvo ne-
daug. Rasta ir gyvenvieci4 palydov4 - rugstyni4, kieci4 zie
dadulki4· 

Pagrindiniai zemes darbo tyankiai buvo akmeniniai kapliai, 
kuri4 Nidoje surinkta (kartu su nuolauzomis) net 75 egzem
plioriai. Jie perskelti, ploksti, mazai apdirbti, pritaikyti prie 
riedulio formoso Dazniausiai j4 asmenys buna gerai aptasyti ir 
pentis pritaikyta istatyti i kotq. Stengtasi jiems suteikti ir pato
gesn~ formq - trapecin~, keturkamp~ ar ovaliq. RetkarCiais jie 
dar patobulinami - sugniaudziama pentis ar net isskobos so
nuose isdauzomos, kad buttllengviau priristi. Bet siaip jie la
bai grubaus ir nerupestingo darbo. Taciau aptiktos ir keli4 gra
zesni4 bei labai dailiai gludinttl gyvatgali4 kapli4 nuolauzos. 
Sitoki4 kapli4 visoje Lietuvoje nera daug, bet jie, matyt, varto
ti ne kasdieniniam darbui. Galbiit, tai buvo apeiginiai, pvz., 
pirmosios vagos, darbo pradzios tyankiai, kuriais naudojosi 
ne kiekviena moteris - lauko darbininke, 0 specialUs apeig4 
atlikejai. Kapli4 rasta issibarsciusi4 visame tyrinetame plote, 
taigi, aisku, kiekviena seirna j4 turejo ir naudojosi. 

Taciau, be abejo, zemei arti jau vartoti ir jauCi4 traukiami 
mediniai arklai, kaip jie pazistami is mazdaug to paties laiko
tarpio Sventosios 4-osios radirnvietes (39; 41). 
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31 pav. 

idos 

akmcninial 

kapliai ir 
• 

PJ<llltuvll 

asmcncltai 

• 

• 

Jav4 varpas pjaudavo titnaginiais peiliais arba titnago skel
temis, istatytomis i medin~ itvarq, kaip asmeneliais. Nuo kie-
14 jav4 stiebeli4 titnagas taip nusigludindavo, kad atrodo lyg 
lakuotas. Javus sumaldavo apvaliais trintuveliais ant gaubtu 
pagrindu rupaus akmens (31 pav.) . 

Druskos gavyba pradejo rupintis tiktai zemdirbiai. Medzio
tojams netruko druskos, nes jie gerdavo svieziq zveri4 krau
jq. TaCiau zemdirbiai visame pasaulyje rupinosi, kaip pasi
gaminti druskos. Kol dar nepradetos eksploatuoti kasyklos, 
druska budavo isgaunama garinant siir4 vanden}. Galima 
manyti, kad ir Nidos gyventojai stengesi pasigaminti d rus
kos, garindami sekli4 drusking4 pakrantes ezereli4 vande
ni. Tam turbut skirti tie didieji Nidos puodai, kuri4 aukstis 
sieke beveik 1 m. Jie svarus, ne kiek neapruk~ (32 pav.). Pa
baigti garinimq galejo pailguose dubeneliuose, kurie aiskiai 
buvo ne spingsules, nes jie labai svarus, leksti, iki 45 em il
gio, daznai dugne matyti skersines braukos, greiCiausiai skir
tos druskai nusesti. 

Pynimas ir audimas nam4 ukyje labai svarbus. Nors smelyje 
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negalejo islikti joki4 audinio ar demblio liekan4, taCiau apie 
jUOS byloja ir Nidos radiniai. Tai atspaudai puod4 sukese. 

Mazus puodelius zmones lipdydavo ant kokio akmens 
ar lentos. Pabaigus lengva kokiu siUlu tq dugnq nupjauti 
nuo pastovo. TaCiau taip nupjauti didelio puodo dugnq pa
vojinga. Todellipdydavo ant patiesto dembliuko ar bent zo-
les gniUztes . Apdziuv~s puodas budavo apverCiamas ir 32 pav . 

demblys nuimamas. Lik~s demblio atspaudas kartu su puo- Druskai garinri 

du isdegdavo. Daugiau kaip penkiasddimtyje puod4 dug- plIodai 



33 pav. 
Dcmbliq 

atsp<ludai (1, 2) 
•• • 
Ir Jq pYOImo 

schcmos (3-6) 

3 4 

2 5 6 

n4 suki4 aptikome dembli4 atspaudus. Kai kurie labai smul
kus, is plon4 silll4 - galbut tai jau audini4 atspaudai. Kai 
kurie buvo apsitryn~, taCiau vis delto pavyko padaryti 35 
gerai islikusi4 vasko atspaudus ir pagal juos atkurti pyni-

mo budq. 
IS ko pyne, galima spr~sti pagal analogijas. Panasaus laik?-

tarpio Sventosios akmens amziaus gyvenvietese rasta dembli4 
ir audini4 gabaliuk4 is liepos karnos. TaCiau Sventojoje rasta 

ir kanapine virvele, ir dilgeli4 pluosto. . 
Dembliai dazniausiai pinti ruozeliu. Apmatams naudoh 

sukti siulai, 0 ataudams - 3-4 rom ploCio karnos juosteles. Pin
ta taip, kad siwas dengt4 du pluostus is virsaus, 0 po vienu 

arba po dviem eit4 is apaCios. 
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Rasta ir tinklinio pynirno dembli4, kuriuose matyti po du 
pluostus, suristus mazgu. Toliau pluostai vel perskirti ir su
jungti su kitos grupes pluostais. 

Pasitaike ir plon4 audineli4 is dailiai suverpt4 siUl4. Siwai 
audirnui, matyt, buvo apmesti ant lenteli4 su dviem skylute
mis, kurias persukant susidaro ziotys ataudarns persauti. Tai 
vytinis au dimas (33 pav.). Vienuose audiniuose matyti, kad 
lenteles visos kartu persukamos is eiles, kituose - persukama 
kas antra lentele. SiUlai buvo 2, 5-4 mm storio. Apmat4 siwai 
storesni, ataud4 plonesni. 

Siam darbui skirtas, matyt, ir dailusis kau\inis adiklis, ras
tas dar E. Holako (21). MUS4 ekspedicijai irgi pavyko rasti adik
Ii, tik sutrupejusl· 

Gintaro dirbini4 nebuvo gausu, nors si gyvenviete yra gin
taro turtingame kraste. Surinkta is visa apie 500 gintaro ga
baleli4, taCiau tai daugiausia smulkios nuoskalos ar apskal
dyti gabaleliai. Tik 48 buvo daugiau ar maziau apdirbti, tai
gi tik 9%. Ir tai daugiausia tik papuosal4 ruosiniai, taCiau ir 
is j4 matyti, kq noreta gaminti (34 pav.). Pati naturaliausia 
forma - tai pailgi stori kabuCiai, menkai tenutol~ nuo natu
rali4 gin taro sak4 intarp4. Matyt, velyvajame neolite zmo
nes nebe tiek demesio skyre papuosalo formai, 0 labiau ver
tino paCiq medziagq, kuriai tikriausiai teike koki4 magiSk4 
savybi4· Ir kiti is senesni4 gyvenvieCi4 pazlstami dirbiniai, 
kaip grandys bei skridiniai, daug storesni ir menkai apdirb
~. Atsiranda keturkampes ar net astuonkampes grandys. Ta
Clau pasitaike ir keletas nepaprastai plon4 vamzdelini4 ka
~oli4. Matyt, atsirado nauj4 galimybi4 juos tokius plonus is
Il~~i ?ragr~zti. 0 toki4 visuotinai zinom4 papuosal4, kaip 
l~smes sagutes, visai nebuvo, neskaitant vie nos ovalios sa
gutes puses. ViS4 si4 tiP4 papuosal4 aptikta ir Juodkrantes 
IObyje. 
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34 p flV. 

Idos gllltaro 

papu()~alai 

. , -

Keramika. IS siq gyvenviet~ XIX a. lankiusi4 tyrinetoj4 ap
ras4 susidaro vaizdas, kad tai buv~s puodais sete nusetas plo
tas. Sukes buvo renkamos, skatinta jas rinkti ir nesti 1 Kara
liauciaus muziejus. Nemazai j4 iSsibarste ir pas megejus. Bent 
dali j4 pazistame is gen.\ V. Gertes (12; 13) palik14 piesini4' 
Neziiirint viS4 rankiojin14, Lietuvos istorijos intituto ekspedi
cija per 5 tyrinejirn4 sezonus, be ki14 radini4, surinko ir dau
giau negu 100 000 puod4 Suki4. Pasitaikydavo ir dideli4 ga
bal4, ir sutampanci4 maz4 sukeli4 (35; 36 pav.), is kuri4 buvo 
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gaJi.I~a atstatyti puod4 formas. Taciau minimalaus puod4 
Sk~lCl~US nustatyti neimanoma, nes surinkta labai daug be
ve~ ~len.od4 puod4 kakleli4. Puod4 kakleliai tarp sutrupe
jus14 Suk14 yra pagrindiniai puod4 tiP4 pozymiai. 

Nidos gyventojai gaminosi labai ivairi4 ind4. Matyt, sie 
zmones turejo ivairiOP4 poreiki4, brangino gerq darbq ir gro
ii· Kiekvienos nJ.sies indams susirninkydavo vis kitokiq molio 
mas~: ploniems geriamiesiems puodeliams ar lekstutems mo
li liesindavo smeliu, 0 Ukiniams puodams - gnJ.stu granitu. IS 
ivairios molio mases lipde ir luotelio pavidalo dubenelius, ziU
rint kam jie taikyti. 

Nedaug ismones galejo ideti puod4lipdytojas i savo darbq, 
nes buvo nustatytos puod4 formos, tinkarniausios ivairiems po
reikiams. Pagrindines formos kartojosi visoje velyvojo neolito 
Europoje. Skiriasi papuosimai ir 
pomegis vien4 ar ki14 form4. 

Labai naudingos buvo amfa
ras (palyg. 7 pav.). Tai nedideli, 
apvalUs, i rutuJ..i panasus puo-
dai susiaurintu kakleliu . Pa
prastai amforos bilna 20-25 cm 
skersmens per pilveli. J4 kak-

) 

• 
lelis ir peteliai daznai puosti . 

• • 
statrnen4 iraiz4 pluostais ir vir- ~ 

veli4 ispaudeliais. Ant peteli4 . 
ar pilvelio daznai buna puos
nios qsos. Galbut, per qsas per
verus virvel~, jos budavo paka
~!t'amos. Amforos skirtos skys
Clams laikyti ir gerti - vande
niui, sulai, girai, 0 gal ir pienui, . 
nes is j4 neissilaisto. , 
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35 p flV. 

Puodq sukes 

per k.lsincjimus 

Idojc: 

• 



36 pall. 

Puodt! sukcs 

per kasinejimus 

Nidojr 

• 

• 

Pagrindiniai indai - ivairios taures (37 pav.: 2). Tai dailus 
puodeliai, proporeingai isriestu ir gana kukliai papuostu kak
liuku. Maziukll geriamlljq puodelill anga budavo 10-12 em 
skersmens. TaCiau daugiausia buta vidutini4 tauri4 su 13-18 
em skersmens anga. Buvo ir didesnill - su iki 23 em skersmens 
anga. Taurill kakleliai ivairus. Dazniausiai jie bUna S pavida
lu isriesti. Labai dailios taures trumpu staCiu kakliuku, kurios 
kartais bfina su ragiuk4 pavidalo qselemis. Bet pacios puos
niausios taures piltuvelio pavidalo kakliuku, papuostu plaCia 
juosta. Taures puostos virvelernis, juostelernis, ispaudais. 

1 jas panasios ir puodyneles (37 pav.: I), jos tik labiau su
spaustos, statinaites pavidalo, platesnes. JlI kakleliai ivairiai 
puosti, bet yra ir visai nepuostl\, gana daznai jos puostos rum
bais, kai kurios su ragelill pavidalo qselernis. 

Patys puosniausieji indai - tai plaCiaanges puodynes (38 pav.). 
JlI angos daugiau negu 20 ern skersmens, daznai 30-40 em, 
pasitaike net iki 70 em skersmens. PlaCiuose jll kakluose ak-
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mens amziaus menininke galejo parodyti visq savo ismon~. 
Pagal briaunq daznai bOna kelio (net iki 25) eiles virveliq 
jspaud4, 0 nuo j4 ant pe-
teli4 nukar~ ivairus kutai 
- statrn nos juosteles, vir-
veliq trikampeliai, ispau
deliai. Kitos tiesiog nuo 
pat briaunos papuostos 
duobuternis, statrnenornis 
juostelemis. Puodynes daZ
nai puostos graibytais rum
bais ar iskilais vingeliais. 
Kartais visas puosnumas 
tai jmantrios qSOS - atsiki-
v 

s~ ragiukai, pusmenulio 
pavidalo uzkabos, qSOS su 
skyluterni . 
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39 pav. 

f 
d.lliencliai 

Rasta labai daug ivairi4 apskrihl dubeneLh/ (37 pav.: 3). PlokS
tieji dubeneliai labai vienodi, mazi, papuost~ ~ kelio~s vir
veli4 eilutemis, daznai su qselemis - gunklelials. J4 tokla dau
gybe, kad, matyt, kiekvienas turejo savo atsk~q. ~ubeneli. v.a~
gyti sriubq ar kos~. Patys puosniausi yra pU~gili~l du~e~elial, 
daznai istisai puostu pavirsiumi - stulpiukals, knputerrus, na-

g4 ispaudais. . . ., 
Ivairi buvo pailg4, luotelio pavidalo dubeneltL/ paskutis. Jau 

V. Berbomas visai teisingai pastebejo, kad atrodo, lyg kas bil
t4 i moli \myn~s. Taip ir buvo. Ant kulno suformuotas dvi t~
kio dubenelio dalis per viduri sulipdydavo. Kai kuriuose isli
kusi net nepataisyta kulno forma - matyt iSgaubirnas isorineje 
pado puseje ir ilinkis iSvidineje. TaCiau dazniausiai stengda.
vosi tuos pedsakus panaikinti - susiaurinti, krastus istie~~tJ , 
o kartais paversdavo tikru luoteliu. Visai mazus dubenehus 
islipdydavo tiesiog is molio paplotelio (40 pav.). . 

Daznai tokie dubeneliai budavo spingsules. Tai rodo)4 ap-
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degusios briaunos ir iki raudonumo isdeg~s dugnas. 1 tokiq 40 pav. 

spingsul~ prikimsdavo saus4 kimin4 ir pripildavo ruoni4 tau- LllOldlO 

k4· Kirninai sugerdavo taukus ir atstodavo dagti. Tokios sping- pavidalo 

sules dugne kartais budavo grioveliai, matyt, pritaikyti pasta- dllbcncliai 

tyti ant skersini4 karteli4. 
Bet buvo ir visai sva

ri4, ypac ilg4j4 dubene
li4, dar su skersinemis 
braukomis is vida us. 
Galbut jie buvo skirti, 
kaip mineta, druskai ga-
lutinai isgarinti is juros 
vandens. 

Puod4 ornamentika 
jVairi ir puosni (41 pav.) . 
SkaiCiuodami pagal is
likusius puod4 kakle-
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lius matome, kad apie trecdalis puod4 visai nepuosti. Patei
keme pagrindinius omamentiko motyvus, bet j4 buta nepa
lyginamai daugiau. Motyvai kiek su cheminti ir suideallnti. 

Daugiau kaip puse puod4 kakleli4 buvo puosta virveli4 
ispaudais (A). PriskaiCiuota net 122 motyvai, kuri4 duoda
mi tik pagrindiniai. Piesiniuose virsutine linija vaizduoja ir 
puodo briaunq. 1-2 kaklelius juosiancios eilutes paliktos kaip 
original, 0 kai j4 kartojasi daugiau, nubreztos trys eilutes -
reiSkia daug. Kiti motyvai - trikampiai, sta tmen4 iraiz4 
pluostai, taisyklingai pasikartojantys 1-6 kartus, palikti kaip 
originale, 0 netaisyklingi pazymeti sesiais, kurie reiSkia daug 
(bu.na iki 25), nes tai kompozicijos princip4 nekeiCia. Skai
Ciai 3 ir 6 pa irinkti ne atsitiktinai, nes to meta zmones skai
Ciuodavo trejetaine sistema. Taciau negalima reikalauti, kad 
kiekviena se' e moke~ gerai skaiciuoti . 

Kiti puosybos elementai - juosteles (B), iraizos (C), per lines 
eilutes (D) - dazniausiai kartoja virvelinius motyvus.lvaires
ni yra ispaudeli4 (E), nag4 ir pirs~ ispaud4 (F) motyvai. Dar 
gana daznai puodai puosti ivairiais r ljefiniais papuosirnais 
(G) - rumbais, vingeliais. Beje, ir nepuos~j4 puod4 briaunos 
kartais pagrazintos. 

Pasaulevaizdis ir apeigos. Archeologui kerarnika nera papras
tas buitinis puodas. Ypac akmens amziaus tyrinetojui - tai jo 
tikroji duona. Puod4 formos ir j4 omamentika kaupia daugy
b~ informacijos ne tik apie materia14ji, bet ir apie dvasini gy
venimq, apie kurt mazai kq galirna suzinoti is ki~ radini4. Deja, 
nebemokame skaityti tos informacijos taip, kaip jq skaite ak-

v · .., • mens amZlaus zmones. 
Omamentika - tai istisa sirnboli4 si tema, kurios paslaptis 

tik retkarciais leista mums atskleisti. Zinoma, mes apCiuopia
me vo menkus pedsakus, bet ir tai mus dvasiskai priartina 
prie sen4j4 Nidos gyventoj4. 
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Viena is abstrakci4 pasaulevaizdzio israiskos priemoni4 yra 
skaiCius. Paga! ornament4 isdestym'1 galima spr~sti, kad tuo 
metu buvo zinomos dvi skaiCiavimo sistemos - ketvirtaine 
ir trejetaine. Senesne ir, galima sakyti, buitiskesne buvo ket
virtaine. Keturios pasaulio salys - tai pagrindiniai zmogaus 
orientyrai zemeje. Jos susietos ir su apsauga. Pazenklinus 
puod'1 is keturi4 pusi4, visi jame ldeti daiktai (pvz., grudai) 
bus apsaugoti is viS4 keturi4 pusi4. Pasaulis buvo abstrak
Ciai lsivaizduojamas kaip stovintis dviej4 asi4 sankryzoje. 
Pasaulio modelis tai buvo tie gin taro skridiniai, papuosti tas
kuCi4 kryzma (9 pav.). 

Trejetaine sistema abstraktesne. Nidos puod4 ornamenti
koje nuolat matomi pasikartojantys skaiCiai 3, 6, 9. IS j4 3 atlie
pia pasaulio vertikali'1 sandar'1 - dangus, erdve, zeme. Visi 
reiskiniai zmogui turejo savo priespriesas. Priespriesa zemei 
buvo dangaus skliautas (beje, kietas ir tvirtas), 0 tarp j4 - zmo
gaus erdve. 

Apie to meta zmogaus pasaulio samprat'1 kai k'1 pasako ypac 
vieno Nidos puodo piesinys (42 pav.). Be abejo, tai apeiginis 
puodas, deja, jo islikusi tik puse. Puodas buv~s su 36 em sker
smens anga ir greiciausiai mazdaug tiek pat auksCio. Aplink 
briaun'1 ispaustos 4 virveli4 eilutes, nuo j4 nukarusios 6 stat
menos juosteles. Salirnais stovi zmogaus figfuele isskestomis 
rankomis. Antroje puodo puseje po virveli4 eiluternis matyti 
eile uzbnlksniuot4 trikampi4, tiesa, labai negrabiai atlikt4. Si 
puodo dalis gulejo atskirai nuo kit4. Salia buvo tik kite dide
lio puodo suke, papuosta graziai taisyklingai uzbriiksniuotais 
trikampiais. 

Antra mazyte sukele, taip pat su zmogeliu iskeltornis ran
komis salia uzbnlksniuot4 trikampi4 liekan4 (43 pav.), rasta 
tarp daugybes trupini4 pakrantes samplovoje. Deja, nepavy
ko rasti daugiau su ja sutampanCi4 sukeli4· 
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Siuos piesinius galirna iSsifruoti is visa konteksto. Greiciau
siai, horizontalios eilutes po briauna turejo reiksti dang4. IS jo 
statmenai krenta lietus. Antras puosybos motyvas - tai uz-

y 

briiksniuoti trikampiai. Zinoma, kad trikampis smaigaliu ze-
myn nuo labai sen4 1aik4 buvo laikomas moters zenklu (kaip 
skritulys - vyro). Zemdirbiams lvardijus zem~ kaip motin'1, 
jai teko ir tasai trikampis zenklas. Uzbriiksniuotas trikampis -
tai jau apdirbt4 1auk4 zenklas. 

o kas tos figfueles? 
J4 iskeltos rankos galet4 reiksti dekingum'1 bei garbinim'1 

- jeigu but4 pavaizduoti zmones. Bet tai taip pat ir lairnini
mo poza - jei tai dvasios ar dievai. Pacios figiireles, galirna 
sakyti, plikos ir nieko nesakanCios. Taciau svarbus pozymis, 
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kad viena j4 su dviem, ° antroji su keturiais pirstais. Ak
mens amziaus zmogus tuo norejo pabrezti, kad tai ne zmo
nes - ne tas pirsh! skaiCius. Be abejo, Cia vaizduojamos dva
sios, tarpininke tarp dangaus ir zemes, zemdirbio talkinin
kes, rankas laO . . ui pakelusios virs dirbam4 lauk4· 
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Turime ir nelabai aiskiq uzuominq apie protevi4 kultq. 44 pay. 

Dar is sen4j4 rinkini4 zinoma plokstele (28 pav.), kuriq ne- Idos alko 

siojo medziotojai ant rieso. Svarbiausia tai, kad ji ispjauta is zidinys 

zrnogaus kaukoles kaulo. Taigi, tiketa zmogaus kaukoleje 
slypincia galia. Tai ypac badinga seniesiems zemdirbiams. 
Jie isitikin~, kad palaidotieji proteviai jiems padeda. 

Svarbiausia kiekvieno tikejimo apeiga yra auka. Zvejai ir me
dziotojai savo aukas dazniausiai skandindavo vandenyje ar pel
keje. 0 zemdifbiai savo aukas paprastai degindavo tam tikruo
se zidiniuo e. Alk4 zidiniai badavo gyvenviete e ar salia j4. Ir 
Nidoje kiek atokiau nuo pastah! buvo toks alko zidinys (44 pav.). 
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Jis buvo 110 em skersmens, 
beveik apskritas. Svarbiausia, 
kad jis gilus, kai tuo tarpu bui
tiniai zidiniai bu vo visai 
plokSti. Alko zidinyje matyti 
daugybe ivairiaspalviq tarps
luoksneli4 su puodq suki4 
trupiniais. Tai rado, kad zidi
nys nebuvo valomas, 0 atlikus 
apeigas, gesintas smeliu. Be 
abejo, aukos buvo atnesarnO 
puoduose ir surnetamos su 

jais i ugni. TaCiau kas juose buvo? Atrode stebetina, kad zidiny-
v 

je nebuvo jokio kauliuko - vargu ar jie neaukojo mesos. Zino-
rna, aukojo, tai liudija tie zalieji tarp luoksniai - kaulus sunaiki
no tos paCios anaerobines bakterijo . 

Gali bilti, kad apeig4 metu vartoti ir srnilkalai. Rasta ne
mazai dideli4 apdegusi4 gintaro gaba14. Kartais puodo ie
neleje matyti prisilydziusio gintaro. Srnilkalai vartoti ivairi4 
religij4 apeigose. 

Visos sios pastabos neapibildina visos to meta zmoniq ti
kejirno bei apeig4 sistemos, bet duoda pragos bent zvilgte
leti i mazq j4 dvasinio pasaulio dalel~. Tai papildo tq vaiz
dq, kuri bandeme susidaryti, perZvelg~ J uodkrantes lobio 
papuosalus . 



Zlllvllrio ir geleiies Ilmiitl gyventojlf pedsllklli XVII a. pro Kr. zalvario dirbiniai is piehl pasieke Vidurio 
Europos siaur~, vienas kitas buvo atgabentas ir i Lietuvq. Bai
gesi puosnusis velyvasis akmens amzius. Prasidejo nauja epo
chao Zalvarini4 dirbini4 taCiau buvo taip maZa ir jie tokie bran
gUs, kad perversmo Lietuvos ilkyje padaryti jie negalejo. Ta
Ciau ilkyje p rversmo buta. 0 zalvariniai dirbiniai tik zymi tq 
laikotarpi, kada daugybe naujovi4 vienu metu uzpludo mus4 
krastq. Tai ir klima to padregnejimas, ger4 piev4 isplitimas ir 
sqlygos isigaleti gyvulininkystei, dideli4 seim4 issiskyrimas 
ir pan. Kartu su tuo kito zmoni4 pasauleziUra, atsirado miru
si4j4 kultas, 0, svarbiausia - atsirado kita vertybi4 orientacija. 
Atsisakyta puosnios puod4 ornamentikos, gin taro papuosa-
14· Nukrypus zvilgsniui i vienintel~ vertyb~ - zalvari, ginta
rui, kaip papuosalui, vis maziau teikta reiksmes. Jis tapo ta
ciau labai reikaJingas mainams (44; 45). ors iveztinio zalva
rio mus4 kraste buvo labai mazai, bet ir mus4 gyventojai, kiek 
galedami, taikesi prie nauj4 paproci4. 

Tuo metu Baltijos gintaru ypac susidomejo Vidurio ir net 
Piet4 Europos gyventojai. Ryskejant sociallnei diferenciacijai, 
iskilo seimos, kurios prestiziniais papuosalais stengesi savo 
isskirtinumq pabrezti. Tokia pre tizine medziaga gintaras ta
po tuo metu, kai paCiame gintaro kraste jo atsisakyta ir jis mai
nytas i zalvarl. Antai, Brihl salose, kur ankstesniu laikotarpiu 

95 



• 

O 
.' :: . 

• • • 

· .. ' 

O " . '. 
• • 

• 

• • 
• 

45 PilI). 
(. llUI< 

figiircle j' 

Kursiq ncrijo 

gin taro radini4 beveik nera, ankstyvajarne zalvario arnziuje 
jie pasirode ypac turtinguose kapuose (14). Tuo metu Brihl 
salose pradetas kasti varis. Buvo i kq mainyti gin taro papuo
salus. Rasta net keletas apie 10 em aukScio gintarini4 geria
m4j4 puodeli4 ir gintaro papuosal4 net su aukso aptaisais (14). 
Gintaro skirstikliai, visai tokie, kaip rastasis Juodkrantes 10-
byje (46 pav.: 16), verti i trieiles pusbrangi4 akmen4 karoli4 
apvaras. Toki4 skirstikli4 rasta labai daug kur - nuo piehl 
Anglijos iki Kretos, ypac turtinguose Miken4 kapuose. Gin
taras buvo laikomas tarptautiniu elito statuso simboliu. Gele
zies affiZiaus pradzioje Europoje jo reikSme dar pakilo. 

Matyt, ir Kursi4 nerijoje gin taro dirbini4 gamyba nesu
stojo. Be abejo, kai kuriuos kuklesnius papuosalus nesiojo ir 
vietiniai gyventojai. Turbut pagal senqsias tradieijas tuo metu 
sau buvo pasigarninta ir gintarine barzdoto (?) vyro figiirele 
(45 pav.), rasta nenustatytoje vietoje Kursi4 nerijoje. Taciau 
J uodkrantes lobyje rasta ir toki4, kuriuos is Baltijos krashl 
daugiausia isivezdavo Vidurio Europos gyventojai - tai skirs
tikliai, dvigubos trumpos storos sagos, keturkampes gran
dys, grandys su koteliu ir kt. (46 pav.). Zalvario amziuje 
toki4 iveztini4 gin taro papuosal4 aptinkama Vidurio Eu
ropoje. Juodkrantes lobyje nustatyti aiskiq ribq tarp akmens 
ir zalvario affiZiaus dirbini4 neimanoma. Sprendziame tik 
lygindami. Skiriasi ornamentika. Pranyksta taskuci4 orna
mentai, paplinta linijos. Todel, reikeh1 manyti, kad ir dvi
gubi skridiniai, puosti iraiz4 kryzma (46 pav.: 15; 47 pav.), 
priklause jau ialvario amziui. 

Bet turbut daugiausia buvo isvezama neapdirbh1 'gintaf4 
(44), is kuri4 kaimynai pasigarnindavo pagal savo skonl ne
iprash1 dalyk4, kaip pvz., minetieji puodeliai. 

Nezifuint gaIimybes prekiauti brangia medziaga, i Kursi4 
nerijq zalvario pateko nedaug. Buityje zalvariniai dirbiniai var-
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gu ar buvo vartojarni. Tai prestiziniai daiktai, kuriuos derejo 
tik garsiam vadui ar mylimam girninaiciui ideti i kapq. Taigi 
tie keli mus pasiek~ zalvario radiniai, be abejo, lik~ is suardy-

v 

hl kap4· Zalvario arnZiuje pajUryje zmones buvo laidojarni pil-
kapiuose su sudetingomis akmen4 konstrukeijornis, kaip juos 
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47 pav. 

Dvigubas 

. kridinys is 

Juodkranre 

lobio 

pazistame, pvz., is Egliski4 prie Kretingos (15). Panasi4 p il
kapi4 liekan4 galirna tiketis rasti ir Kursi4 nerijoje. 

Zalvario arnZiaus metaliniai dirbiniai pirstais suskaiCiuo
jami. Ne vienas j4 neiSlik~s, zinomi jie tik is literatUros (10; 11). 
Ankstyviausias yra baltiskas atkrastinis kirvis, rastas i siaur~ 
nuo Pilkopes (48 pav.: 1). Jis priskirtinas senajam zalvario am
ziui, t. y. II tukstantmeCio pro Kr. antrajai pusei. Keli kiti zino
mi zalvariniai dirbiniai jau naujojo zalvario amziaus bei anks
tyvojo gelezies amziaus, t. y. I tukstantmeCio pro Kr. Tai ieti
galis ilga plunksna, rastas i siaur~ nuo Juodkrantes (48 pav.: 2). 

. . as ir antras ietigalis, pries II-qji pasaulini karq buv~s 

zuvusiame Nidos muziejuje. Apie ji daugiau duomen4 nera. 
I siaur~ nuo Nidos rastas ir imovinis kirvelis neryskiai isgaubta 
galvute ir trimis isilginemis juostelemis (48 pav.: 3). Nezino
moje Kursi4 nerijos vietoje buvo rastas ir zalvarinis smeigtu

kas su gulbes kaklo pavidalo galvute. 
Visi sie dirbiniai rasti labai seniai, nes jau 1891 m. O. Tisle

ris savo pranesirne Gamtos - ekonomijos draugijos simtmeCio 

proga juos minejo (51). 
Siuo metu dar nepavyko nustatyti ne vieno is j4 tikslesnes ra-

98 

dimo vietos. 0 is atsitiktini4 radini4 labai mazai galima spr~sti 
api~ to meta gyventojus. Gyvenvie04 pedsak4 taip pat nedaug. 

Zalvario arnZiuje Kursi4 nerijoje keitesi ir gyverumo sqly
gos. llgqjq Parnidzio lagiinq, prie kurios klestejo Nidos ak
mens affiZiaus gyvenvietes, vis dazniau uzpildavo jUra. Apie 
1700 m. pro Kr. jUra isiverze i palv~ bei lagiinq ir susidare tri
kampe iJanka (30; 31). Zmones buvo priversti trauktis i aukS
tesnes vietas. Taip buvo ir prie kil4 Kursi4 nerijos pratak4, 
prie kuri4 kuresi zmones. Tai truko tik kelis simtus mel4, per 
kuriuos smelis visiskai uzlygino lagiinas, is dalies ir senva-
ges. Vis del to sqsiauriai isliko dar ilgai, ir dabar galima paste- 48 pav. 

beti tarp PUS4 eiles dregm~ megstanCi4 juodalksni4. Kursi4 nerijo. 
v 

Zalvario affiZiaus gyvenvie04 pedsakus KurSi4 nerijoje randa- 7.alvario amziaus 

me ikalniau senosiose kopose. dirbiniai 

IS sen4j4 fotonuotrauk4 zi
nomas tik vienas gyvenvietes 
radinys is nenustatytos vieto-
yes prie Juodkrantes. Tai sker
sinemis juostelemis ornamen
tuotos vieno puodo sukes, ku
ri4 nuotraukos daug kart4 ke
liavo is knygos i knygq (11; 34) 
kaip ankstyvojo zalvario am
ziaus keramikos pavyzdziai. 

Daugumos zalvario am
ziaus gyvenvieci4 keramika to
kia neefektinga, kad senieji ty
rinetojai nerado reikalo jos 
smulkiau aprasineti. Nebebu
vo puosni4j4 velyvojo neolito 
omamenl4, suprastejusi ir pa
ti puod4 forma. Ir islikusi ji 

99 

• 

I 2 

3 



• 
, 
• 

49 pav. 
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Parniuiio kopl! 

50 pav. 

Puo hi I 

C ro h to rago 

gyv nYI lCS 

dazniausiai blogai, nes aukste ne e vie
to e pustomarne smelyje ilgainiui visai 
isdltledavo. Toki4 isdulejusi4 sukeli4 ir 
dabar galima aptikti kopose. 

Pries keletq met4 tokios gyvenvietes 
pedsak4 aptikta prie poilsio stoteles tarp 
J uodkrantes ir Pervalkos, kopos vaka
rineje ikalneje ties Lydumo ragu. Rasta 
juod4 iSdltlejusi4 puod4 sukeli4, keli tit
nageliai, tarp j4 vienas sirdinis antgalis. 

Zalvario arniiaus gyvenvietes pedsa-
k4 rasta ir Parnidzio kopos atslaiteje, apie 
300 m i siaures vakarus nuo sen4j4 i
dos kapeli4 (21), ties Nidos plento 50 km 
proskyna, tarp begriuvanci4 kopeli4· Gy-

venviete, matyt, buvo isikGrusi prie tos paCios jau minetos Par
nidzio lagilnos pratakos. Kai kuriose vietelese surinkta juod4 

., . . . .., 
ir raudon4 puod4 sukeli4 su smulkiorrus graruto pnemalso-
mis molyje, is kuri4 puod4 form4 nustatyti neimanoma. 

Tose kopose dail. -g. JonuSas rado ir kibiro pavidalo puodq 

(49 pav.), istisai papuostq skersinemis juostelemis. Tokia puodo 
forma ir toks papuosimas kaip tik budingas Zalvario arniiui. 

. '. '. 

• . .... " . . . 

. . ~ . -- .. .. - ..... _ .. -' . .... - -.-• '; = ==_-r-
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• 

• 
• 
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• • • 

• 

Cia reikia parnineti ir kiek toliall i pietus, ties Grobsto ragu, 
dabar Kaliningrado sriCiai priklalisanCiq gyvenviet~ toje vieto
je, kur kopa tie kysullll ilinksta is vakar4 puses. Gyvenvietes 
ped akai aptikti taip pat pakilumoje. Dar 1892 m. A. Becenber
geris bllvo rad~s dallgyb~ suki4 (3), kurio turejllsios priklau
syti bent astuonetui pllod4. Dali j4 puosta horizontaliomi juos
telemis, dalis -lygiu pavirsiumi. Tai turejo buti dideli puodai 
plokSciai dugneliais. Pakrasteliuose daznai budavo prikibusio 
dervo pavidaJo mases. 1894 m. Cia lanke i E. Holakas (21) ir 
pazymejo jq zemelapyje. Pasak jo, suke gulejusios virv senojo 
miskozemio sluoksnio. Jis rad~ gana plon4 pllod4 suki4 ir net 
geriall islikusi4 puodeli4 (50 pav.). 

Panasi4, tiksliau neapibudint4 pllod4 suki4 aiksteli4 buta 
ir toliall i pietus, Kaliningrado srityje. 

Geriau iai zinoma gyvenviete i siaur~ nuo Pilkope , vadi
namajarne Liep4 kalne (5; 23). Jo ped ak4 rasta apie 3 m aukS
ciau palve lygio, virs senojo miskozemio sluoksnio. Joje buta 
puod4 Vuki4, papllost4 iraizomis, taciall buvo ir Sll virveli4 
ispaudais. Visa ornarnent4 kompozicija ir puod4 formo jau 
nebudingo akmens affiZiui (51 pav.). Taip pat rasta titnago 
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52 pav. 

LicP4 kalno 
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nuoska14, gyvuli4 kaul4, gintartl, titnagini4 streli4 antgali4, 
bukais asmenimis kirvelio nuoska14. Rastos ir gerai isliku
sios trinamosios gimos (52 pav.). 

Liep4 kalno pietvakari4 slaite 1913 m. buvo aptiktas ir labai 
mislingas radinys (53 pav.). Vaistininkas F. Beyrodas pasakojo 
nupustytos kopos vietoje pastebej~s mazC\ kaubureij ir em~s H 
kasti. Jame aptik~s 10 puod4, sustatyttt ratu, dugnais i virs4. 

Lairningai pasiseke juos nufotografuoti, nes beisirnant visi 
sutrupej~, tik vienas islik~s sveikas, bet ir tas patek~s i privattt 
rinkini. Puodai buv~ nepuosti, bet nevienodi. Jie buv~ apie 50 
em auksCio. Po jais buv~ daug juod4 pe1en4. Radejas sake, kad 
tai nebuv~ medzio pelenai, atrod~, lyg gyvuli4 pelenai. Ne
rasta joki4 kau14 - nei sudegusi4, nei sveik4, tad negalirna 
manyti Cia buvus kapCl. Nepanasu nei i gyvenvietes liekanas, 
nei i puod4 degirno krosni. Tuo tarpu tai ir lieka misle (10). 

Kopose aptikta ir ivairi4 zalvario amiiui budingtt titnago 
antgali4· J4 formos megdzioja zalvarinius antgalius, kuri4 sie 
gyventojai nepajege isigyti. 

IS visko matyti, kad Zalvario amiiuje Kursi4 nerijoje labai su
maZejo gyventoj4. edaug j4 buvo iki pat IT tukstantmeCio po Kr. 

IS senojo gelezies arniiaus, t. y., pirm4j4 sirntmeci4 po Kr., 
zinomi menki pedsakai. Pietineje Kursi4 nerijos dalyje, tarp 

Sarkuvos ir Kuneos (24), rasta zalvarine akine 
sege. IS vidurinio geleiies amiiaus, t. y., V-VIH 

• .. : 

• 

a. po Kr., p 4 taip pat mazai zinoma. 
Keli atskiri radineliai is Juodkrantes - apy
ranke pastorintais galais, is Pervalkos - tri
mitiniais galais apyranke ir laiptelines eges 
lankelis gal ir rodo, kad tose vietose buv~ su
naikinti kapinynai (10). 

Negaletume manyti, kad tik atsitiktinai 
taip mazai to meta radini4 mus pasieke. Grei-

v 

ciausiai tikrai krastas buvo menkai apgyventas. Zemdirbiai, 
matyt, nenoriai cia kurdavosi. Ariamos zemes ir piev4 buvo 
maza, stuksojo medziais apaugusios kopos. Daug paprasciau 
buvo apsigyvenus placiuose derlinguose pajurio sausumos 
plotuose. Apie KretingCl, PalangCl, KlaipedCl tyrineta daug la
bai turtingtt gelezies amziaus kapinyn4. Be abejo, zvejoti Kur
si4 nerijoje buvo idealios sCllygos ir zmones Cia atplaukdavo, 
gal net kuri laikCl apsistodavo, taciau tokios sezonines gyven
vietes archeologui beveik nieko nepalieka. 

IS IT tukstantmecio po Kr. pradzios Kursi4 nerijoje taip pat 
zinomi tik keli atsitiktiniai radiniai - i siaur~ nuo Juodkrantes 
rasta sagtis, ivijine apyranke gyvuliniais galais, istraukta is Kur
si4 mari4 prie J uodkrantes, ivijinis ziedas is Kora14 kaln4 prie 
Rasytes ir prie Rasytes rasti 2 sidabriniai ivijiniai ilgieji (10). 

Tuo metu visoje Vakar4 Lietuvoje isigalejo kOn4 deginimo 
paprotys. Sudeginti mirusi4j4 kauleliai budavo suberiarni i 
medinius karstelius ar net tiesiog suvyniojami i audeklCl ir 
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laidojami labai negiliai. Tokie kapai smelio pu vieto-
se labai neilgai islieka. 

Geriau islieka tik palaidoti molinese urnose. Vadinamojoje 
"Lattenwalde" vietoveje tarp Rasytes ir Sarkuvos buvo zino
mas sukemis nusetas laukas, kurj zmones vadino "molini4 
puod4 vietove". Be to, ties 77 km rastos kelios urno su degin
tiniais kauliukais. 

Prie Sarkuvos nuo senD buvo zinoma radimviete smelio kal
ne, kur rasta daug molini4 puod4, gintarini4 verpstuk4, ivai
ri4 zalvario ir gelezies dirbini4. Be abejo, tai liekanos deginti
nio kapinyno, apie kuri sunku kC} daugiau pasakyti, nes isliko 
tik pries keletC} simt4 met4 uzrasytos pastabos (10). 

XIV-XV a. gyventoj4 palikimC} Kursi4 nerijoje geriausiai pa
zlstame is Kuncos, kitaip sakant Stangenvaldes (Stangenwal
de) senkapi4. Senkapiai kasineti bent keli4 Gamtos - ekono
mijos ir Prusijos draugijos tyrinetoj4. Tyrinejimus pabaige 1870 
m. P. Siferdekeris (42; 43) ir paskelbe labai issam4 straipsnl su 
daugybe ger4 piesini4. 

Stangenvaldes vietove buvo i pietus nuo Rasytes ir i vaka
rus, t. y., i jfuos nuo buvusios Kuncos smukles. IS visa 
istirti 24 kapai. Tai buvo kriksCioniski senkapiai, gerai datuoti 
pagal XIV a. pabaigos - XV a. pradzios kapuo e rastuosius 
VokieCi4 ordino pinigelius - brakteatus. Mirusieji palaidoti eg
liniuose karstuose, ukaltuose gelezinemis vinimis, istiesti, su
kryziuotomis rankomi . Paci4 kaul41abai maza islik~ - tik ten, 
kur juos denge zalvario papuosalai. Prie papuosa14 buvo isli
kusi4 lininio bei vilnonio drabuzio gabaleli4. Kai kurie audi
niai papuosti isegtomis zalvarinemis vielutemis. Drabuziai su
juosti odiniais dirzeliais, papuostais zalvariniais apkaustais, ar
ba austinemis juostomis, ant kuri4 prisegtos seges. Ant pirst4 
ziedai su pastorintu rantytu arba pintiniu priekiu (54 pav.). 
Rastas ir vienas ziedas su akimi. Suardytame kape rasti du 
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auksiniai lygus ziedai uzkeistais galais, kuriuos Rasytes uki
ninkai panaudojo kaip jungtuvinius. Labai jvairios si4 sen
kapi4 seges. Vien pasagini4 segi4 visa jvairove: aguoniniais, 
daugiabriauniais ir gyvUniniais galais. Buvo sege ir sujung
tais zvaigzdiniais galais, kurios srneigtukas pritvirtintas is 
nugarines puses. Daug jvairi4 plokstini4 segi4, pradedant 
nuo spurgeliais papuost4 skardini4, nernazai rozetini4 ir 
zvaigzdini4. Vienos lankelyje buvo jrasas Ave Maria. Kapuose 
rastas ir molinis puodelis, svarstykli4 svirtele, gelezini4 ie
tigali4, darbo kirvi4 ir peili4 bei zalvariu apkaustytas lokio 
nagas. 

Tai jau aiskiai kriksCioruski senkapiai, nors laidosenoje dar 
zymus ir senovini4 paproci4 pedsakai. Mirusieji palaidoti ne 
kriksCionil.l paproCiu galvomis j rytus, bet jvairiomis krypti
mis, padengti keli4 centirnetr4 storio angli4 sluoksruu. Christ
burgo sutartyje pasizadej~ nebedeginti rnirusi4j4, pnlsai bent 
tiek stengesi laikytis sen4j4 paproCi4. Taciau, rnatyt, ir darbo 
jrankiai, ir papuosalai kapuose jau turejo buti kriksCioruskai 
jprasminti. 

Turtingas, klestintis gyvenirnas Kursi4 nerijoje sunyko po 
Septyneri4 met4 karo XVII a. iskirtus miskus. Vejas erne nesio
ti lak4 kOP4 srnelj. Po juo buvo palaidotas ne vienas kairnas, 
kuri4 tik vardai zrnoru4 abnintyje ir L. Rezos poezijoje belik~. 

ISpustytos buvo ir t4 zmoru4 kapines. Dabar jas rnena kartais 
srnelyje randami srnulkus variniai XVII-XVIII a. pinigeliai, ku
riuos to meta krikSCiorusku paprociu dedavo j kapq. Toki4 ka
peli4 pedsak4 pastebeta tarp Rasytes ir Sarkuvos. Ties Parni
dzio jlanka, kopos jkalneje buvo Senosios Nidos kapeliai, ku
ri4 vietoje ir dabar kartais aptinkarna srnu1ki4 pinigeli4· 
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Kas gyveno KurHll nerijoje 

Archeologiniai radiniai negali tiesiogiai atsakyti l klausirnq, 
kokios genties ar tauto zmones paliko tuos paminklu . 
pagrindiniai etniniai pozymiai yra kalba ir savirnone. ors 
atrodo, kad tai tokie neapciuopiami dalykai, taciau ir viena, 
ir kita palieka avo ryskius pedsakus. Kalba tuk tantrneciais 
islieka vietovardziuo e, savirnone - paproCiuose. 

Senesneje literahlroje buvo minima, bUk. tai pries atsikeliant 
baltams Pabaltijy gyv nusios finougr4 gentys. Si nuomone nie
kuo neparemta ir pasenusi. Dabar aisku, kad finougrai buvo 
tiktai mus4 vietini4 gyventoj4 kairnynai, su kuriais gyvai pre
kiauta, ypac gintaru. Uz H buvo gaunama grazau zalio arba 
juodo skalfrno skobteli4, ietigali4 bei peili4. 0 mus4 kraste nuo 
enD gyveno vie tines europid4 gentys. J4 negalime lvardyti ko

kio nors gentie vardu, ne j4 kalbos neisliko, todel vadiname 
juos arvos kulhlro gyventojais. Manoma, kad isplitus virve
line kerarnikos kulhlrai ill tukstantrneCio pr. Kr. antroje puse
je, isplito ir indoeuropieCi4 kalba, kuri yra balttI prokalbe. Si 
kulhlra vyrauja Kurvi4 nerijoje. Taigi, baltais galima vadinti tuos, 
kurie kalbejo balttI kalba ir paliko baltiskus vietovardziu . Anksti 
issiskyre RyttI ir Vakar4 baltai. Vakar4 baltai - tai trys . . 's
kos tautos: prusai, jotvingiai ir kursiai. ISliko tik pa tarieji Lie
tuvos ir Latvijos pajilryje. Visos Europos kulhlros pa ieke kur
sius, bet j4 nepakeite. Tad galime sakyti, kad visi Kur vi4 nerijos 
p ai - tai kursi4 ir jll protevi4 Vakar4 balttI palikirnas. 
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