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Ið þemës
ir laiko
gelmiø
A DOMAS BUTRIMAS

Didþiajam skulptoriui ledynui sukûrus Þemaièiø kraðto gamtà ir
skulptûriná reljefà – kraðtovaizdá, ið jo tirpsmo vandenø pamaþu
susidarë upeliai ir eþerai, o jau vëliau miðkai ir laukai prisipildë
gyvybës. Dar atðiaurus, gana tuðèias, be gyvybës ir þmogaus kraðtovaizdis XV–XII tûkstantmetyje pr. Kr. tiko tik pirmiesiems kraðto
gyventojams – mamutams, kuriø kaulø aptikta Virvytës ir Pateklos
santakoje, Barzdûnuose prie Ðilutës. Jø kaulus jau rinko ir saugojo
pirmojo Þemaitijos ir Lietuvos muziejaus ákûrëjas Dionizas Poðka
savo Baubliuose. Ryðkiausi seniausiø Þemaitijos gyventojø pëdsakai aptikti pietinëje Þemaièiø aukðtumos dalyje – Birþulio-Lûksto
eþeryne, dar vadinamame Varniø duburiu, kurio palikimà rûpestingai priþiûri Varniø regioninis parkas.
Ðiaurës elniø medþiotojai – tai pirmieji ðio kraðto gyventojai,
kuriø stovyklos aptiktos Dreniø kaime, tarp Stervo ir Birþulio eþerø.
Èia rastus ðiaurës elniø ragus stropiai saugojo Pavandenës baþnyèia, o dabar tokius ragus turi Þemaièiø muziejus „Alka“ Telðiuose.
Vëliau apgyventa Birþulio sàsmauka, Ðirmës kalnas, Spigino ragas
ir kitos vietovës. Taip pat gyventa Klaipëdos, Alsëdþiø, Ariogalos ir
kitose apylinkëse. Pirmieji gyventojai, be ðiaurës elniø, vëliau kitø
þvëriø medþioklës, vertësi ir þvejyba, gaminosi kaulinius þeberklus,
o paskui – ir tinklus.
Birþulio eþero salos – Spiginas ir Donkalnis – atskleidë ir senøjø gyventojø poþiûrá á mirtá, laidojimo ritualø atsiradimà (vienalaiká su visa Europa), papuoðalø ið þvëriø dantø gamybà. Mezolito
epochos (8000–4000 m. pr. Kr.) Birþulio þynio kapas ir dar beveik
20 ðio laikotarpio kapø ið Spigino, Donkalnio ir Reðketos radimvieèiø leido suprasti ochros paskirtá, ðermenø apeigas, simboliniø þidiniø árengimo prasmæ, skalpavimo atvejus, ligø paplitimà
tuomet, kai vidutinis gyventojø amþius siekë tik 27 metus, kai
vyrø ûgis buvo 167 cm, o moterø – 155 centimetrai. Neretai maisto trûkumas vaikystëje stabdë kaulø augimà net 4–5 kartus. Seniesiems Þemaitijos gyventojams genetiðkai artimiausi ðiuo metu Laplandijoje gyvenantys samiai.
Gyvenimas ið esmës pasikeitë neolito laikotarpiu, V–IV tûkstantmeèiø pr. Kr. sandûroje, kai senieji Þemaitijos gyventojai
iðmoko lipdyti puodus, ið pradþiø smailiadugnius, o vëliau ir

plokðèiadugnius, vir ti maistà ir laikyti jo atsargas. Þvejybai buvo naudojami ne tik þeberklai. Ðventosios, Kurðiø nerijos ir Þemaièiø aukðtumos neolito laikotarpio gyvenvietëse gausiai randama
tinklø ið liepos karnos, akmeniniø ir á toðá suvyniotø jø pasvarø,
plûdþiø, buèiø ir kitø þvejybos árankiø. To meto gyvenvietës, neretai
aptinkamos ir po durpiø sluoksniu, puikiai iðlaikë visas buities liekanas: medþio, kaulo ir rago, titnago árankius, kirvius, strëliø ir
ieèiø antgalius, lankus ir strëles, gremþtukus ir gramdukus odai ir
kitoms medþiagoms apdirbti, senuosius luotus, net þmoniø ir þvëriø atvaizdus, gamintus ið medþio, kaulo ir rago.
Þemaièiø aukðtumoje ir Baltijos pajûrio zonoje IV tûkstantmetyje pr. Kr. prasidëjo ir gintaro rinkimo, jo apdirbimo ir prekybos tradicija, tebesitæsianti Þemaièiø þemëse jau apie 6000 metø. Ðio laikotarpio pabaigoje, dar III tûkstantmetyje pr. Kr. á senøjø autochtonø
teritorijas (archeologai daþniausiai jas ávardija kaip priklausiusias
Narvos kultûrai) – Kurðiø nerijà, Pajûrio þemumà, Þemaièiø aukðtumà ima skverbtis indoeuropieèiø gentys (archeologø ávardijamos kaip rutuliniø amforø ir virvelinës keramikos kultûros neðëjos). Jos atkeliauja su laiviniais kirviais, atsiranda su iki tol neþinomais naminiais gyvuliais – avimis ir oþkomis, kitais raguoèiais,
ima auginti kiaules. Augino ir pirmuosius naminius augalus: kanapes, soras, piliaroþes, obelis. Bene ankstyviausios jø gyvenvietës
tyrinëtos Ðarnelëje (Plungës r.), Ðventosios apylinkëse ir Kurðiø
nerijoje. Ávairiose istorinëse Þemaitijos vietose rasta 15 jø laidojimo vietø. Mirusieji laidoti daþniausiai suriesti, á jø kapus nebepilta
raudonos ochros, o buvo ádedami laiviniai ar kitokio pavidalo akmeniniai ir titnaginiai kirviai, dubenëliai, puodai, retkarèiais ir papuoðalai. Akmens amþiaus pabaigoje, kariaujant ir gyvenant greta
ið autochtonø ir ateiviø formavosi senøjø baltø genèiø protëviai.
Birþulio eþeras, Virvytës ir Varduvos aukðtupiai, rytinis Baltijos
pajûris ðiame procese buvo iðskirtinës vietos. Apie 1700 m. pr.
Kr. rytinëse Baltijos ir Nemuno pakrantëse pasirodë pirmieji metalo dirbiniai. Bene ankstyviausi bûtø durklas ið Veliuonos apylinkiø,
Virvytës ir Reðketos santakoje rastas þalvarinis kovos kirvis ir
masyvus smeigtukas spiraline galvute. Didþioji dalis ið 200 þinomø II–I tûkstantmeèio pr. Kr. þalvario dirbiniø rasta Þemaièiuose,
nes jie buvo arèiau prekybos keliø. Prie upiø santakø, aukðtesnëse
vietose, þalvario amþiuje árengti pirmieji piliakalniai, jau lydytas
greièiausiai á gintarà iðmainytas þalvaris. Mirusiuosius laidojo daþniausiai ið þemës ir koncentriniø akmenø vainikø krautuose pilkapiuose. Vëliau, jau apie 1300 m. pr. Kr., ásigalëjo ir mirusiøjø deginimo paprotys. To laikotarpio gyvenvietës þinomos Gaigalinëje ir Reðketos-Virvytës santakoje (prie Birþulio eþero), o pilkapiai – Ðlaþiuose (Klaipëdos r.), Kurmaièiuose ir Ëgliðkiuose (Kretingos r.) bei kt.
Romëniðkuoju laikotarpiu, Romos imperijos galybës laikais, dël
prekybos gintaru Romos ir jos provincijø pirkliai pasiekë ir dabartiná, tada aisèiø gyventà, rytiná Baltijos pajûrá. Gintaro keliu á kurðiø
teritorijas pateko Romos monetos, segës, emalio ir stiklo karoliai.
Kai kurios þemaièiø gentys greièiausiai baigë formuotis tik V a.
po Kristaus. Vakaruose jø kaimynai buvo kurðiø gentys, uþëmusios
plaèias teritorijas ðiandieninës Lietuvos ir Latvijos pajûrio þemëse,
ðiauriniai kaimynai buvo þiemgaliai, gyvenæ dabar tinëje ðiaurës
Lietuvoje ir pietø Latvijoje, rytuose – lietuviø (aukðtaièiø) gentys, o
pietuose – skalviai.
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