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KURMAIČIŲ KAPINYNAS 

PRANAS KULIKAUSKAS 

Vienas idomiausių ankstyvųjų laidoji
mo paminklų Lietuvoje yra Kurmaičil\ 

pilkapiai ir plokštinis kapinynas. Sių die
nų Kurmaičių kaimas yra apie 4 km i šiau
rę nuo Kretingos miesto, prie vieškelio 
Kretinga-Darbėnai, "L:emaitės" vardo 
kolūkio žemėse. 

Kurmaičių gyvenvietė yra labai sena. 
Apie tai galima spręsti iš Akmenos ir Pils
upio upelių santakoje stūksančio piliakal
nio, dešiniame Akmenos krante išlikusios 
pilkapių grupės 'ir plokštinio kapinyno, 
taip pat atsitiktinai čia rastų senienų. Prieš 
Didiii Tėvynės karą čia buvo rasta ma
muto kaulų, naujojo akmens amžiaus ka
pas su laivelio formos ,kovos kirviu, ara
bų monetų lobis ir kitų pavienių dirbinių. 

Labai vertingų istorijos mokslui duome
nų gauta čia atlikus a rcheologinius tyri
nėjimus. Kurmaičių pilkapiai ir plokštinis 
kapinynas buvo tyrinėjami 1940, 1948, 
1950 ir 1951 metais. 

PILKAPIAI 

Pilkapių Išdėstymas. Kurmaičių pilka
piai, kaip ir plokštiniai kapai, yra išsidės
tę dirbamame žemės plote, dešiniajame 
Akmenos upelio krante, tarp vieškelio 
Kretinga-Darbėnai ir Akmenos upės . Ar-

1940 m. archeologinius tyrinėjimus Kur
maičiuose vykdė Kauno V . D. Kultūros 

muziejus 1, kuris ištyrė 3 pilkapius ir dali 
. plokštinio kapinyno. 

Pokario metais kasinėjimus Kurmaičiuo
se vykdė Lietuvos TSR Mokslų akademi -
jos Istorijos institutas, kuris 1948, 1950 ir 
1951 m. ištyrė dar 7 pilkapius, 22 degin
linius ir 22 griautinius kapus 2. 

Sio kapinyno medžiaga dalimis yra 
skelbta ir spaudoje 3. 

Siame darbe skelbiami visi duomenys 
apie tyrinėtus pilkapius, apie degintinius 
kapus, apdėtus akmenų vainikais, ir apie 
1950-1951 m. tyrinėtus griautinius ka
pus. 1940 m. tyrinėti plokštiniai kapai 
1951 m. yra paskelbti gana plačiai, todėl 
apie juos nekalbama, jie tik trumpai api
būdinami ir naudojamasi jų tyrinėjimtĮ 

duomenimis bendroms išvadoms bei pa
lyginimams. 

čiau vieškelio yra pailga kalva, kurią vie
tos gyventojai kartais vadina Bažnyčios 
kalnu. Sios kalvos vakarinėje papėdėje, 
arčiau minėto vieškelio, yra pil. Jurkučio 
(buv. L:ilinskioj sodyba, o kalno rytinėje 

J Ddbar Kauno Valstybinis M. K. Ciurlionio vardo dailės muziejus {toliau - KVDM}. Ty
rinėjimams vadovavo muziejaus konservatorius Pr. Baleniūna3. Kasinėjimų medžiaga yra 
KVIM. 
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: Kasinėjimams vadovavo ist. m. kand. P. Kulikauskas. Tyrinėjimų medžiaga yra ViI
lIiuje, Lietuvos TSR Istorijos-etnografijos muziejuje (toliau - IEM). 
J J. Puzinas, Ankstyvojo geležies amžiaus kapas rastas Kurmaičiuose, Kretingos vals.
Vytauto Didžiojo Kultūros muziejaus metraštis, 1. I, Kaunas, 1941, p. 19-27; P. Kul;· 
kau skas, Zalvano amžiaus pilkapiai KurmaičiuoHe, Kretingos valso ir aps.-"Gimtasai 
kraštas", Nr. :)j, Siauliai, 1<:143, p. 32-35; Pr. KuJikauskas, Kurmaičių (Kretingos raj.) 
plokštinio kapinyno tyrinėjimai.- Lietuvos TSR Istorijos instituto darbai , I, Vilnius, 1951. 
p. 315-365; P. KuJikauskas, Nauji radiniai KurmaičlŲ kapinyne, Lietuvos TSR MA dar
tai, serija A, 1957, t. 2(3); P. KuJikauskas, Kurmaičių archeologiniai paminklai ir jų 
tyrinėjimų duomenys, Vilnius, 1949, kandidatinė disertacija. Rankraštis Lenino vardo 
bibliotekoje Maskvoje ir Lietuvos TSR Mokslų akademijos Centrinėj e bibliotekoje Vi!· 
niuje. 
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1 pav. Kurmaičių pilkapyno ir plokštiniu kaĮJinyno si tuacijos planas: 1 - kolūkiečių Zilinskio ir Jurgučio 
sodyba. 2 - užleista žvyrduobė, 3 - 1940 m. vykdytų plokštinio kapinyno tyrinėjimų vieta, 4 - pilkapiai, 
5 - vieta, vadinama Bažnyčios kalnu, 6 - 1940 m. tyr inėti pilkapiai Nr. 1 ir 2 

papėdėj e - pilkapiai ir plokštinis kapi
nynas. Didžiausia ir pagrindinė pilkapių 

grupė yra ta rp minėtos kalvos ir lauko 
keliuko, einančio iš kolūkiečio Tamašaus
ko i kolūkiečio Stasio Žyliaus sodybą 
(1 pav.) . Pavienių pilkapių būta ir prie pat 
Akmenos upelio kranto. 
Pagrindinė pilkapių grupė buvo tyrinė

ta 1950-1951 m., ištirta 7 pilkapiai. Du 
pilkapiai, buvę dešiniajame Akmenos upės 
krante, apie 200 m i pietryčius nuo pa-

grindinės pilkapių grupės, buvo tyrinėti 

1940 m. Tais pat metais buvo ištirtas vie
nas pilkapis Nr. 1 (A) pagrindinėje grupė
je. Vienas pavienis ir pats didžiausias 
pilkapis buvo i rytus nuo pagrindinės pil
kapių grupės, pačiame Akmenos upės 
krante. Si pilkapi vietos gyventojai dėl 
jo didumo vadlno "pilale". Apie 1926-
1928 metus ii kasinėjo atsitiktiniai lobiq 
ieškotojai, tačiau rado tik anglių ir mo
linių puodų. Matyt; tai buvęs pilkapis su 
degintiniais kapais. 

13 . 
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buvo 60- 100 cm, 120- 130 cm, o kiti -
130-150 cm aukščio. Gana ivairus ir pil
kapių skersmuo - 6- 8 metrai. Pavieniai 
pilkapiai yra buvę 13-18 m skersmens. 
Aukštesnius sampilus ir didesni skersme
oi turėjo 1940 m. tyrinėtas pilkapis 
Nr. I(A) ', 1950- 1951 m. tyrinėtas pilka
pis - Nr. 5 (Nr. 4) ir minėtas lobių ieško
tojų kasinėtas pilkapis, vadintas "pilale" . 

Tyrinėjimai parodė, kad Kurmaičių pil
kapiai buvo pilti iš aplinkinės smėlėtos 
žemės ir akmenų. Iš akmenų buvo krauna
mi vainikai, jais buvo apdedamas kapas, 
išgrindžiamas pilkapio vidurys ir sampilo 
paviršius. Akmenys naudoti ir sampilų sta
tybai (2-5, 7, 10 pav.). 

Pilkapių akmenų vainikai lr grindiniaI. 
Kurmaičių pilkapiams būdingi apskritimo 
formos koncentriniai akmenll vainikai. Tik 

~P.E~. :' 1950 m. tyrinėtas pilkapis Nr. 7 (nauja nu
. meracija Nr. 2) turėjo vieną akmenų vai
niką (5- 7 pav.). Jeigu pilkapis turi 

2 pav. 1940 m. tyrinėta pilkapio Nr. l(A) planas 

Pilkapių sampilaI. Kurmaičių pilkapiai 
išsiskyrė iš aplinkinio žemės paviršiaus 
dar gana ryškiomis kalvelėmis - sampi
lais. Laikui bėgant, pilkapių sampilai 
smarkiai pakito, pažemėjo. Prieš kelis de
šimtmečius čia buvo pušynas, o ii iškir
tus, žemė buvo ariama. Pilkapiai nuken
tėjo, kasant bulviarūsius ir renkant ak
menis statyboms. Tyrinėjant pilkapius 
1950-:1951 m., dar buvo galima atsekti 
jų skaičių pagal didesni ar mažesni paki
limą žemės paviršiuje. 
Visų pilkapių sampilai buvo apskriti . 

Jų aukštis ir skersmuo gana ivairūs. Vie
nų pilkapių sampilai buvo nuarti ir te-

2- 3 akmenų vainikus, tai jų dydis ir aukš
tis yra skirtingi. Didžiausią skersmeni turi 
išorinis vainikas ir mažiausią - centrinis. 
Vidinis ir centrinis akmenų vainikas guli 
nuo 30 iki 60 cm aukščiau išorinio vaini
ko. Vainikai krauti iš gana didelių ak
menų. Akmenll dydis yra maždaug toks: 
37x 32 x 20 cm, 40x 25Xl8 cm, 46 X27 x 8cm 
ir pan. Kurmaičių pilkapiams labai būdin
gas bruožas yra tas, kad jų vainikų ak
menys krauti vienas virš kito keliomis ei
lėmis. Akmenų eilės tame pačiame vaini
ke gali būti skirtingos. Kurmaičių pilka
piuose pastebėti 1- 2 ir 3- 4- 5 aukštų 

akmenų vainikai. Koncentriniai akmenll 
vainikai yra ne tik skirtingame aukštyje, 
bet ir skirtingame nuotolyj e . Paprastai 

4 Tyrinėjant pilkapiai buvo ivairiai numeruojami. .~i~me strai~snYJ~ paleiki.a~a slr .... e~ti. 
nė numeracija, šalia skliausteliuose nurodant senąjĮ JŲ numeq. Alskumo de lel pateikta
me suveslinę pilkapių numeraciją : 

pilk. Nr. 1 vad. 1940 m. tyro pilkap. A, 
Nr. 2 1951 m. Nr. 7. 
!\I r. 3 1951 m. Nr. 6. 
Nr. 4 1951 m . Nr. 5, 
Nr. 5 1950 Ill. Nr. 4, 
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1950 m. tyro pi1kap. Nr. 1. 
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1940 m . Nr. t , 
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koncentriniai akmenų vainikai vienas nuo 
kito yra nutolę per 120-160 cm (2, 3, 7, 
10 pav.). 

Daugelio pilkapių vainikai yra suardyti . 
Tyrinėjimų metu tuo atveju randami tušti 
protarpiai. kaip, pavyzdžiui, pilkapyje 
Nr. 1 (A). Nr. 4 (5). Dažnai viršutiniai vai
nikų akmenys yra nuvirtę (pilk. Nr. 5(4)) . 
Prie kai kurių pilkapių akmenų vainikų 

yra pri tverti kiti akmenų vainikai. Tokie 
pri tvėrimai sudaro tarsi vainiko kilpą 

(pilk. Nr. 7(2)) (5 pav.). 1950-1951 m. ty
rinėto pilkapio Nr. 5 pietinėje pusėje gu
l ėjo daug palaidų akmenų. Jie liko, grei
čiausiai, statant pilkapi. To paties pilkapio 
vidinio akmenų vainiko išorinėje pusėje 
buvo iš akmenų sukrauti nedideli ploteliai, 
primenantys saulės spindulius. 

Kai kurių Kurmaičių pilkapių centrinio 
akmenų vainiko vidus buvo išgristas ak
menimis. Toks akmenų grindinys buvo 
1940 m. tyrinėtame pilkapyje - Nr. I(A) 
(2, 3 pav.). 1950-1951 m. tyrinėtame pil
kapyje Nr. 5(4) centrinio vainiko viduje 
buvęs kapas iš viršaus taip pat buvo pa
dengtas akmenų grindinėliu (8 pav.). 

KapaI. Kurmaičių pilkapiuose aptikti 
degintiniai kapai. Tik 1940 m. tyrinėtame 

3 pav. 1940 m. tyrinėta pilkapio Nr. l(A) akmenų 
vainikai ir vidaus aikštelė 

pilkapyje Nr. 1 (A). be degintinių, rastas 
ir vienas griautinis kapas. Viename pilka
pyje buvo po kelis kapus. Daugiausia ka
pų rasta pilkapiuose Nr. I(A) ir Nr. 5(4). 
Pilkapyje Nr. 1 (A) buvo 6 degintiniai ir 
vienas nedegintinis kapas. Pilkapyje 
Nr. 5(4) aptikti 7 degintiniai kapai. Kituo
se pilkapiuose rasta po 1-2 degintinius 
kapus. 

Kapai buvo randami pilkapio sampile, 
dažniausiai centrinio akmenų vainiko ri
bose. Pavienių kapų aptikta ir kitose pil
kapio vietose. 

Degintinis kapas buvo irengiamas gana 
nesudėtingai. Mirusysis buvo deginamas 
už pilkapio ribų . Sudegusių kaulų likučiai 
buvo išrenkami iš laužavietės ir laidojami 
pilkapyje be jokių degėsių (11 pav., 1). 
Todėl dažnai aptinkama tik truputis pilkos 
spalvos pelenų . 

Sudeginti kauliukai buvo supiIami i ran
komis lipdytus puodus-urnas arba laisvai 
pakasami pilkapyje. Urna būdavo ikasa
ma tiesiog i žemę, apdedama akmenimis 
arba iš viršaus pridengiama vienu plokš
čiu (1940 m. pilko Nr. 9(1) ir 10(2)) ar ke
liais akmenimis. Rasta ir tokių degintinių 
kapų, kuriuose kauliukai supilti ant dides
nio plokščio akmens, o šalia jo pastatytas 
molinis indas ir visas kapas apkrautas ak
menimis (pilk. Nr. 5(4)) (6 pav., 7 pav., 4). 
Aptikti tik du deg in tini ai kapai su ur
nomis, apdėtomis atskiru nedideliu akme
nų vainiku. Toks kapas buvo pilkapyje 
Nr. 7 (Nr. 2) ir kitas - pilkapio Nr. 5(4) 
papėdėje. Trijuose pilkapiuose (Nr. 6(1), 
8(3). 2(7)) aiškių kapų žymių nerasta. 

Nedegintas mirusysis palaidotas pilka
pyje Nr. 1 (A) ant akmenų grindinio kraš
to, netoli centrinio akmenų vainiko. Miru
siojo ' griaučiai buvo labai sunykę ir juos 
tiksliau apibūdinti jau sunku; galima tik 
nurodyti, kad mirusysis buvo paguldytas 
galva i pietryčius (2 pav., 7). 
Įkap.ės. Pilkapių degintiniuose kapuose 

jokių ikapių nerasta. Sudeginti mirusieji 
laidoti be jokių kapų priedų. Įkapių te
rasta pilkapio Nr. 1 (A) griautiniame kape 
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4 pav. 1940 m. tyrinė to pilkapio Nr. l(A) griau
tinio kapo Nr. 7 rad iniai: v iršuje - žalvariniai 
jvij iniai antsmilkiniai. apačioje - žalvarinės srai
ginės kilpinės sąsukos - kepurėlės pakraščių kabu
ėiai 

(4 pav.). Kaukolės srityje rasti 4 žalvari
niai sraiginiai kabučiai ir du žalvarinia i 
įvijiniai antsmilkinia i. Žalvariniai kabu 
cIa I paprasta i vadinami žalvarinėmis 

kilpinėmis sraiginėmis įvijomis. Jos gu
lėj o šia tvarka : dvi įvijos ant kaktos, 
sraigelėmis į viršų, ir po vieną įviją kau
kolės šonuose, palei smilkinius. Pastaro
sios gulėjo sraige lėmis žemyn. Prie sra igi
nių įvijų buvo pastebėta storos nertinės 
medžiagos liekanų. Manoma, . kad įvijos 

buvo prikabintos prie kepurėlės ar kito
kio galvos apdangalo kraštų (dvi prie kak
tos ir po vieną galvos šonuose). Viena šių 
sraig inių įvijų, buvusi kaktos viršuje, su
irusi. Įvij os padarytos iš žalvarinės ap
skri tos 1",5- 2 mm storio vielos. Viela 
į galus plonėjanti. Ypač suplonintas tas 
v ie los . galas, iš kurio susukta sraigelė. 

Kabučiai padaryti 'šiuo būdu. Vienas plo
nėj ąs vielos galas susuktas į kūgio pavi
dalo iškilią sraigelę, kuri yra apie 5-
6 mm aukšč io. Toliau iš ' tos pačios ' vie
los susukta įvija; kurią-· sudaro 6-8 ap-

vijos, susuktos aplink viena kitą. Toliau 
iš tos pačios vie los tęsinio išlenkta kilpa, 
kurios galas pri lenktas prie išorinės ap
vijos šono. Įvijų skersmuo iš šonų - 3,2-
2,8- 2,6 cm, per kilpelę - 3,9-3,5 ir 
3,3 cm (4 pav., apačioje). 

Sraiginiai kabuė ia i arba kilpinės sraigi
nės įvijos Lietuvoje aptiktos pirmą kartą . 

TokitĮ įvijų te rasta tik panašiame kaip 
Kurmaičiuose kape buv. vakarinėje Rytų 
Prūsijos dalyj e, Daulen-Luizenzegen (Dau
len-Luisensegen) vietovėje , buv. Rosen
bergo apskrityje, tyrinėjant plokštini ka
pinyną prie Eilenco (Eylenz) ežero 5. Ka-

' p inynas aptiktas prie ežero esančioje pa
kilumoje. J ame mirusieji laidoti sudegin
ti ir nedeginti. Kilpinės sraiginės ivijos 
rastos nedegintiniame kape Nr. 29. Miru
sysis, gre ičiausiai moteris, gulėjo aukštiel
ninka, galva į šiaurės vakarus, ištiestomis 
palei šonus rankomis. Ant kaklo buvo 
geležinė antkaklė ir ant jos užmauta 
to žalvarinių sąsukų, dvi kilpinės sraigi
nės ivijos ir v ienas sunykęs gyvulio (vil
ko ar šuns) pragręžtas dantis. Žemiau krū
tinės ląstos rastos dvi mažos, greičiausiai 

diržo, geležinės grandelės. An! abiejų ran
kų užmauta po vieną geležinę apyrankę, 
o ant dešiniosios rankos piršto - žalvari
nis 'įvijinis žiedas. Gale koj ų, dešinėj e pu
sėje, gerokai i šoną, rastas nedidelis mo
linis rankomis lipdytas puodukas. Ta rp 

.Daulen-Luizenzegeno kapinyno ir Kur· 
maičių pilkapių yra didelis panašumas. 1:\ 
atidengtų 50 Daulen-Luizenzegeno kapi
nyno kapų 49 buvo degintiniai. Nors mi
rusieji čia laidoti plokštiniuose deginti
n iuose kapuose, tač iau pats kapas įreng
tas panašiai kaip Kurmaičiuose. Vienų 

sudeginti kaulai supilti į' molines urnas ir 
pakasti žemėje , kitų kapų urnos apdėtos 
akmenimis, dar kitų pastatytos ant ak
menų grindinio. Rasta iĮ tokių dėgintinių 

.kapų, kur urnos ikastos žemėje ta rp su
' piltų degėsių . Kilpinės sraigin.ės įvijos, 
rastos Kurmaičiuose ir Daulen-Luizeni'e-

~ "Golhis "Kandza", ' sąs . 2, Danzig, 1940, p. 13, pav. 26 . . 
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5 pav. 1950 m. ly rinė to pilkapio N r. 7(2) akmenlĮ va inika i 

geno ka pinyne, y ra visai to pati es ti po. 
Vakari nėje Rytlj Pr ūsijos da ly je jos ap
tinkamos gana dažna i. Jlj rasta ir pr ie 

6 pav. 1950 m. tyrinėto pilkapio Nr. 7(2) deginti
nis kapas Nr. 1 

veidinilj u m lj, įvertl! į urnoje pavaizduo
tas a usis. N. Heim nurodo 6 j lj raelimo 
vi e tas'. Prūs uose surasti š io tipo papuo
šala i priskir iami ve idinil! um lj, a rba Hal
šta to D periodui , ta i yra la iko ta rpiui a pie 
500 m. pr. m . e. Tam pač i am la ikotarpiui 
skir t in i ir Kurmai č ilj pilka pio N r. I (A ) 
griautinio ka po radiniai 7, 

Panaši k ilpi nė įvija buvo rasta 196 1 m ., 
tyrinėjant Paplin ijo, Te lšilj raj., prie pilia
kalnio esančią gyvenvietę. Ši įvija gana 
didelė, susukta iš nestoros apskritos v ie
.Ios ir turi iš tos pat v ie los k iek įsmaugtą 

ki l pą · Paplin ijo įvija ski riasi n uo Kurma i
čilj įv ijų tuo, kad ji y ra plokšč i a, n etur i 

,iškilios s raigelės, s usuktos v iduryje. To
k ilj a nkstyvojo geležies amžiaus kilpinilj 

,į vi j lj ras ta buv. Ry tl! Prūsijoje . 

Gana įdomūs yra ir pilkapio N r. I(A) 
g ria utiniam e kape rasti du ža lvarini a i įvi 

j inia i antsmilkiniai, a rba sąsukos . Jos gu
lėj o a patinio žandi kaulio šonuose: deši
nėj e pusėj e - horizon ta lioj e padėtyje , 

{j "Goth is Kandza", sąs. 2, p. 13, leo t. 3:k. 
7 Ten pat; be lO, žr. VD Ku lt ūros muziejaus metraštj , t. I , p. 19- 26-27. 

2 l ietuvos archeologiniai pllmi,.,klal f7 
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7 pav. 1950 m. tyrinėtas pilkapis Nr. 5(4), 1-2-
bendri vaizdai, 3 - akmenų vainiko detalė , 4 -
<iegintinis kapas Nr. 6, 5 - pilkapio Nr. 7(2) degin
tinis kapas Nr. 1 

o kairėje - vertikalioje. Viena sąsuka su
sukta iš 2,5 mm storio apskritos žalvari
nės vielos, o antra - iš 1,5 mm storio ap
skritos vielos. Abi sąsukos sudarytos iš 
4 apvijų, kurių viduryje yra 2,7-2,8 cm 
skersmens skylė. Sąsukų skersmuo-
4,4-4,3 cm. 
Zalvarinių įvijinių antsmilkinių Lietu

voje rasta gana daug. Daugiausia jie pa
daryti iš žalvarinės apskritos 2-3 mm sto-

rio vielos, 4-5 standžiomis apvijomis. 
Vidutinis jų skersmuo 4,5-5 cm, tačiau 

pasitaiko ir didesnių, kurių skersmuo sie
kia apie 10 cm. Iki šiol Lietuvoje jų ras
ta daugiau kaip 100 egzempliorių 8. Vien 
Sargėnų kapinyne jų aptikta 93. Zalvari
niai. įvijiniai antsmilkiniai gausiai randa
mi II m. e. a. plokštiniuose kapinynuose, 
moterų kapuose. Be rastųjų žinomuose 
kapinynuose 9, trys tokie antsmilkiniai ap
tikti 1952-1954 m. tyrinėjant Nemenči

nės piliakalnį 10. Tai tipiški lietuvių mo
terų papuošalai. Už Lietuvos ribų terasta 
tokių Lazdiniuose (Lazdini, buv. Dales vIs., 
18-20 km į rytus nuo Rygos) 11. Chrono
loginiu atžvilgiu jie yra beveik to paties 
laikotarpio, kaip ir rastieji įvijiniai ant
smilkiniai Kurmaičiuose, o gal ir kiek 
ankstyvesni 12. Gana ankstyvas žalvarinis 
įvijinis antsmilkinis rastas buv. Silutės 
apskrities ribose (tiksli radimo vieta ne
žinoma), greičiausiai, iš akmenų sukrau
tame kape 13. Kurmaičiuose rasti įvijiniai 

8 pav. 1950 m. tyri nė to pilka pio Nr. 5(4) centrinis 
vainikas, po kuriuo rastas degintinis kapas Nr. 6 

8 R. Volkailė-Kulikauskienė, Senovės lietuvių moterų galvos danga ir jos papuošalai.·
Tš lietuvių kultūros istorijos, t. 2, Vilnius, 1959, p. 30-34. 
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9 Ten pat, p . 33. 
tO P. Kulikauskas, Nemenčinės piliakalnis.- Iš lietuvių kultūros istorijos, t. 1, pav. 13-6. 
II "Senatne un maksIa", t. I, 1936, pav. 6:g. 
12 Ten pat, p. 70. 
13 1880- 1905 Festschrift zum 25 jahrigen Jubilaum der Altertrumsgesellschaft Insterburg , 
sąs. 9, Insterbur~, 1905, lent. VI:9. 
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9 pav. 1950 m. tyrinėto pilkapio Nr. 5(4) degintinio kapo r. 6 urna 

antsmilkiniai yra ankstyviausi Lietuvoje 
tokie papuošalai, kurie ypač būdingi lie
tuvių gentims pirmaisiais mūsų eros am
žiais. 

1940 m. kasinėjimų ataskaitoje nurody
ta, kad pilkapyje Nr. I(A) rasta geležinė 

pasaginė segė keturkampėmis galvutėmis, 

kuri, esą, į pilkapį patekusi atsitiktinai 14. 

Si segė neišliko ir apie ją išsamesnių duo
menų trūksta. 

Keramika. Keramikos liekanų rasta be
veik visuose tyrinėtuose pilkapiuose. Daž
niausiai aptiktos puodų šukės, iš kurių 

pavyko porą urnų atstatyti (1940 m. ty
rinėto pilkapio Nr. 10(2). kapo Nr. 2 urną 
ir 1950- 1951 m. tyrinėto pilkapio Nr. 5(4) 
centrinio kapo dubens formos puodą) 
(9 pav.). 
Kurmaičių pilkapių keramiką galimd 

skirti į dvi pagrindines grupes. Vieną 

grupę sudaro rusvos spalvos molio puodų 
šukės silpnai brūkšniuotu pavlfsIUmi, 
o antrą grupę - juosvos ar juodos spal
vos puodų šukės lygintu paviršiumi. Abie
jų grupių puodai lipdyti rankomis. 

Brūkšniuotu paviršiumi molio puodai 
yra su gana žymia žvyro priemaiša, gru-

būs, silpnai degti. Jie labai blogai išlikę, 

paviršius dažniausiai nutrupėjęs. Sie puo
dai turėjo būti gana žemi, beveik stačiu 
ar kiek įsmaugtu kakleliu, žemu pakraš
tėliu. Puodų šonai buvę kiek išpūsti, dug
no link siaurėjantys, dugnai plokšti ir ne
dideli. Sitokia keramika skirtina prie pa
čių ankstyviausių brūkšniuotosios kera
mikos pavyzdžių. Tiesa, ji nėra absoliu
čiai vienoda. Pavyzdžiui, 1950 m. tyrinė

tame pilkapyje Nr. 7(2) rasta kape Nr. 1 
urna buvo labai grubaus darbo ir su di
dele žvyro priemaiša, pilkapyje Nr. 6(1) 
rasta puodo šukė buvo storesnė, negu ki
tuose pilkapiuose, ir tik pilkapyje Nr. 5(4). 
tyrinėtame 1951 m., rasta plonesnių puo
dų šukių, tipingų ankstyvajai brūkšniuo
tajai keramikai. Ji gana plona, be žymes
nių žvyro priemaišų, nedideliu pakraštė
liu ir paišina rankas. Analogijų Kurmai
,:ių brūkšniuotajai keramikai yra rasta 
Slažių pilkapiuose Nr. IV ir VI S, Mišei
kių 16 bei Egliškių pilkapiuose 17 ir 1963 m. 
tyrinėtuose K veci ų, Kretingos raj., pil
kapIUose. Visi šie pilkapynai yra Klaipė

dos ir Kretingos rajonuose. Dauguma jų 
buvo tyrinėta XIX a. pabaigoj e, žinomi 

14 Medžiaga yra Kauno Valstybiniame istorijos muziejuje. 
15 E. Slurm8, Die ~iltere Bronzezeit im Ostbaltikum, Berlin, 1936, lent. 22:a, b. 
I G "Prussia", t. 18, Konigsberg, 1893, p. 82-85. 
17 "Prussia", t. 21, 1900, p. 86; t. 23, 1914, p. 85-87, lent. IV. 
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tik iš trumpų publikacijų to meto archeo
loginiuose leidiniuose ir todėl labiau jos 
panagrinėti nėra jokios galimybės. 

Skirtinga yra buvbsi keramika lygintu 
paviršiumi. Ji gero molio, ta~sios spal
vos, gerai nuly gintu paviršiumi. ' Kelios 
tokios nedidelės puodų šukelės buvo ap
tiktos 1951 m. tyrihėto pilkapio Nr. 4(5) 
vakarinėje dalyje. Tai buvęs nedidelis 
gana gražus juodos spalvos blizgančiu pa
'yuslUmi puodelis. Jo sienelės plonos, 
o paviršius arčiau angos išornamentuotas 
įžiestais grioveliais, sudarančiais trikam
pių raštą . Siam puodeliui analogijų Lie
tuvos archeologinėje medžiagoje tuo tar
pu neturime. Mūsų piliakalniuose randa
ma juodos spalvos lygintu paviršiumi ke
ramika yra kitokia. 
Įdomus yra molinis indas, rastas 1950 m. 

tyrinėtame pilkapyje Nr. 5(4) (9 pav.). 
Tai palyginti didelis, žemas, dubens for
mos indas, apskritu dugnu ir su viena 
ąsele prie pakraščio. Indo sienelės plo
nos, molio kokybė gera. Spalva tamsi, 
paviršius lygintas, gerai išdegtas. Indo 
pakraštėlis išornamentuotas tarsi "V" rai
dės formos spaudu. Toks molinis indas 
Lietuvos archeologinėje medžiagoje taip 
pat yra vienintelis. 

Pilkapių paralelės ir chronologija. Nu
statyti Kurmaičių pilkapių choronologiją 
nėra lengva. Trūksta gerai datuojamų 

įkapių. Nustatant Kurmaičių pilka pilI 
chronologiją, atsižvelgiama į jų statymo 
būdą, laidoseną ir rastą keramiką . Struk
tūros atžvilgiu Kurmaičių pilkapiai turi ir 
daug bendrų, ir skirtingų ypatybių. Skir
tingumai bus atsiradę todėl, kad pilka
piai statyti ne vienu metu, Matyt, pil
kapynas susidarė per ilgą laiko tarpą. 

Pilkapius galima skirstyti į tris pagrin
dines grupes. Pirmai pilkapių grupei bū-

tų galima skirti pilkapius su :2 ar 3 ak
menų vainikais. Tai tyrinėti pilkapiai 
Nr. l(A), pilkapis Nr. 5(4) ir pilkapis 

,Nr. 4(5). Antrai pilkapių grupei priklau
-sytų piikapiai, krauti iš akmenų ir api-
pilti žemėmis . Tai pilkapiai Nr. 8(3), 9 ir 
10. Trečiai grupei skirtini pilkapiai, turė
ję vieną akmenų vainiką· 

Sis suskirstymas yra sąlyginis, nes, be 
pilkapių architektūrinių elementų, pa
prastai reikšminga ir jų topografija. Siuo 
požiūriu būtų galima kalbėti tik apie 
1940 m. tyrinėtus pilkapius Nr. 9 ir 10 
(1 ir 2), krautus iš akmenų. Jie buvo ato
kiau nuo pagrindinės pilkapių grupės ir 
chronologiniu atžvilgiu yra kiek vėlesni. 
Visi kiti pilkapiai buvo taip arti vienas 
kito, kad jų sampilų pakraščiai dažnai sie
kė vienas kitą. Topografinis pilkapių išsi
dėstymas neduoda kurių nors aiškesnill 
duomenų jiems datuoti. 

Pilkapius datuoti padeda atitikmenys. 
Panašios struktūros pilkapių gausu Kali
ningrado srityje, jie ten buvo įrengti žal
vario ir ankstyvajame geležies amžiu
je 18. Kurmaičių pilkapių struktūra yra la
bai artima Kaliningrado srities žalvario ir 
ankstyvojo geležies amžiaus pilkapiams. 
Pirma Kurmaičių pilkapių grupė daugiau
sia bendrų bruožų turi su K. Engelio ap
rašytais pirmo ir septinto tipo pilkapiais. 
Daugiausia bendrų elementų yra pilkapilį 
architektūroje . Į Kurmaičių pirmos grupės 
pilkapius (su koncentriniais akmenų vai
nikais) labiausiai panašūs yra pilkapiai iš 
vietovių Rantau, Georgshiohe, Georgens
valde ir kt. Jie skiriami senajam žalvario 
amžiui 19. 

Antrai Kurmaičių pilkapių grupei ar
timiausi yra pilkapiai, tyrinėti Mozūruose 

(Lenkijos respublika) - Kaltėnų ir Grab
nikų vietovėse, Lyko apskrityje. Sie 

18 O. Tischler, Ostpreussische Grabhiigel.- "Bericht iiber die Ta tigheil d . Physika lisch
okonomischen Gesellschaft", Konigsberg Pr., 1884, p. 113 ir "Schriften d . Physikalisch
okonom. Gesellschaft", 1889, p. 106 ir sekantieji; C. Engel Vorgeschichte der Altpreussi
schen Stamme, Konigsberg, 1935, p . 82-98, 197, 331 ir kt.; E. Sturms, Die a.Jtere Bronze· 
zeit im Ostbaltikum, Vorgeschtliche Forschungen, sąs. 10, Berlin und Leipzig, 1936, 
p. 100-102, 108-112 ir 136-147. 
; 9 C. Engel, Vorgeschichte der Altpreussischen Stamme, lent. 54, 57, 58 . 
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pilkapiai skiriami ankstyvajam geležies 
amžiui 2., Tam pačiam laikota rpiui pri
klauso KurmaičiLĮ pilkapia i Nr. 9 ir 10 
(Nr. 1 ir 2). tyrinėti 1940 m , ir pilkapiai 
Nr. 3, 6, 7, 8 (Nr. 1- 3, 6 ir 7, tyrinėti 

1950 m,), Tokiam datavimui nepriešta rau
ja ir Latvijos teritorijoje tyrinėti šio lai
kotarpio pilkapiai BaškLĮ ir Darzini ekLĮ 

vietovėse 21, 

Iki 1963 m, vasaros KurmaičiLĮ p il kapiai 
buvo unikalus paminklas Lietuvos archeo
loginėje medžiagoje, 1963 m. vasarą visiš

.kai toki e pat pilkapiai buvo aptikti Kve· 
ciuose, Kretingos raj. Dviejuose ištirtuose 
pilkapiuose a ptikti koncentriniai akmenLĮ 

vainikai, miruSIejI Juose laidoti sudeginti 
urnose ir be ją Jų urnos yra visiškai to
kios pat, kaip ir KurmaičiLĮ pilkapių. Ir 
Kveciuose, kaip ir Kurmaičiuose, jokių 

įkapiLĮ nerasta, dė l to sunku juos tiksliau 
datuoti. 
KūnLĮ deg inimo paprotys tarp baltų 

genčiLĮ, gyvenusiLĮ rytinėje Baltij os jūros 
pakrantėj e, išplito senojo žalvario amžiaus 
pabaigoje ir buvo praktikuojamas visą 

tūkstantmetį pr. m. e. Tuo būdu ir Kur
\naičiLĮ pilkapiai priklauso I tūkstantme -

, čiui prieš mūsų erą. greičiausiai, jo vi
duriui ir antrai pusei. 

TYRINtTŲ PILKAPIŲ APRASYMAS 

Pilkapis Nr. 1. Pilkapiu Nr. I vadina me 
1940 m. tyrinėtą pilkapį A. Sis pilkapis gulėj o 
pietiniame pilkapyno pakraštyje. Jis buvo gana 
gerai islikęs, tik jo viduryje buvo iškasla 
duobė, ieškant pakastų lobių. Pilkapio pietry
tinė dalis kiek apardyta, kadangi iš č ia buvo 
pradėta imti smėlis. 

Pilkapis i šsiskyrė iš kitų savo didumu ir 
gana aukštu taisyklingos apskritos formos, 
apie 13 m skersmens ir apie 1,25 m aukščio 
sampilu. Aplink pilkapio pagrindą, kiek la
biau iš šiaurės vakarų ir pietų pusės buvo 
nedidelis įdubimas. Pilkapio papėdėje v ieto
mis buvo vienas kitas akmuo. 

Pilkapis buvo tyrinėjamas, padalijus jį 

pusiau į dvi dalis (2, 3 pav.). 
Kaip vėliau paaiškėjo, pilkapio paviršius 

buvo a pdėtas akmenimis. Daugiau akmenų 

ras ta pilkapio v iduryje. Pilkapį ištyrus, buvo 
galima nustatyti labai įdomią jo statybą. Pil
kapis tu rėjo tris akmenų vainikus ir viduryje 
akmenimis išgrįstą aikštelę (2, 3 pav.) . Išori
nis akmenų vainikas - 12 m skersmens, krau
tas dedant du didesnius akmenis šalia vie
nas kito ir virš jų dar po 2-3 kiek mažes
nius akmenis. Vainikui naudoti iš lauko ak
menys apie 20 X 25 cm, 45 X50 cm dydžio ir 
mažesni. Statybai ~unaudota apie 500 akmenų. 
Vainiko dalis pietrytinėje pusėje, imant že-

~" Ten pat, lenL 96, 70 ir p. 9 1. 

mes keliams taisyti , buvo suardyta; toje vie
toje liko tuščias protarpis. 

1 m nuo išorinio akmenų vainiko pilkapio 
vidaus pusėje sukrautas antras 8,1 m skers
mens akmenu vainikas, kuris buvo apie 25 cm 
aukščiau išo;inio vainiko. Sis taip pat ra tu 
sukrautas akmenų vainikas buvo žymiai aukš
tesnis ir kitaip krautas. Iš viso jame buvo 
5 eilės akmeną Apačioje dėta po du šalia 
vienas kito, virš jų - vėl po ciu ir virš šių 
akmenų dar uždėta po vieną eilę akmenų . 

Sio vainiko akmenys yra 20 X 25 ir 40 X 50 cm 
dydžio. Viso vai niko statybai sunaudota 380-
400 akmenų. Visas j is buvo pasidengęs plonu 
žemės sluoksniu. 

Pilkapio viduryje, apie 130 cm nuo ant
rojo akmenų vainiko, aptiktas trečias akmenų 
vainikas. Sio 5 m skersmens vainiko akmenys 
gulėjo vėl 25 cm aukščiau, negu antro, ir 
50 cm aukščiau, negu pirmo. Trečias akmenLĮ 
vainikas krautas dviem eilėmis iš stambesnių 
akmenų. V iena akmenų ei l ė gu lėjo kiek že
miau , kita - aukščiau. Akmenų dydis-
30X 40 cm ir 30X60 cm. Vainikui panaudota 
apie 100 akmenų. Trečio vainiko vid us iš
grįstas akmenimis (2, 3 pav.) . 

Ištyrus pilkapį, paaiškėjo, kad iš pradžių 
buvo paruošta aikštel ė. 2emė aikš te l ės vie
toje buvo judinta, vietomis joje maišėSI smul-

ZI A JO. BaHKUHO, ApxeoAOrH'IeCKHe naloUITHlIIGi I-1'blcJI"tfeAenUI AO H. 3. Ha TepplrropHIi 
l\aTBHHcKOH CCP.- KCJ..1J.1MK, BbIn. 42, MocKBa, 1952, C. 66-75. 
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kių angliukų. Paskui ji išgrista akmenimis. 
Akmenų grindiniui naudoti kiek smulkesni 
akmenys, negu vainikams. Jų dydis buvo 
12X 15 ar 25X30 cm. Atrodo, kad, lik supy
Ius aikštelę ir ją išgrindus. buvo dedami ak
menų vainikai ir pilamas pilkapis. Pilkapis 
piltas iš čia pat esančių žemių. Pilkapio vi
duryje tarp žemių buvo aptikta be tvarkos 
primėtytų nedidelių akmenų, kurių pasitaikė 
ir tarpuose tarp grindinio akmenų. 

Pilkapį supylus, jo paviršius buvo apkrau
las ivairaus didumo akmenimis. Siaurės va
karinėje ir pietinėje dalyje akmenimis grįs

tas pilkapio paviršius išėjo net už išorinio
kraštinio akmenų vainiko ribų. Pilkapio sta
tybai panaudota gana daug akmenų. Apskai
čiuota, kad šio pilkapio statybai panaudota 
apie 180-200 m' žemės ir apie 12-15 m' 
akmenų . 

Pilkapyje Nr. I aplikli 7 kapai. Jie visi 
buvo pilkapio viduryje, virš išgristos aikš
telės (2 pav.). 

Deg int i nis kap a s Nr. 1. Kapas ap
tiktas sampile, 25 cm gilumoje nuo pilkapio 
paviršiaus, arčiau vidinio vainiko rytinės ri
bos. Sudeginti kaulai koncentravosi pailgame, 
25 X40 cm didumo plotelyje. Pavienių sude
gintų kaulų ir keletas rausvos spalvos blogai 
degto puodo šukių rasta net 80 cm skersmens 
plote. Matyt, sudegintojo palaikai buvo pa
kasti urnoje, o po to dar apdėti nedideliais 
akmenimis. Jokių ikapių nerasta. 

Deg int i nis kap a s Nr. 2. Kapas ap
liktas taip pat 25 cm gilumoje nuo pilkapio 
paviršiaus, arčiau centrinio akmenų vainiko 
lytinės dalies. Sudeginto žmogaus kaulai su
pilti 15X20 cm dydžio duobutėje, o pavienių 
kaulų gabaliukų. rasta ir aplink duobutę. Ka
pas buvęs taip pat apdėtas akmenimis, be t 
ilgainiui apardytas, ir rasti tik paskiri iš
sklaidy li akmenys. 

Nuo šios degintų kaulų krūvelės, apie 50 cm 
šiaurės link, rasta geležinė pasaginė segė 

kampuotomis galvutėmis. Segės lankelis gal
vuėių link plonėjo. Segė nebuvo apdegus ir, 
galimas dalykas, čia pateko vėliau. 

Deg int i nis kap a s Nr. 3. Kapas ap
tiktas arčiau pilkapio centrinio vainiko, 
35 cm g ilumoje. Sudegintojo kaulai supiltI 
j 25 cm ske rsmens duobutę, užpilti žemėmis 
ir užkrauli 15X30 ar 25 X40 cm dydžio ak
menimi s. Jokių įkapių nerasta. 
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Deg int i nis kap a s Nr. 4. Kapas ap
tiktas pačiame pilkapio centre, jau 75 cm gi
lumoje. Sudeginti kaulai supilti ant akmenų 
grindinio, maždaug 20 X 10 cm dydžio duo· 
belėje, ir iš viršaus užkrauti nuo 10X 15 iki 
20 X30 cm dydžio akmenimis. Iš viso akme
nų rasta 15. Kape buvo ir keletas rusvo mo
lio puodų šukių, kurios gulėjo virš sudegintų 
kaulų. 

Deg int i nis kap a s Nr. 5. Apie I m 
į šiaurės vakarus nuo kapo Nr. 4, 75 cm gi· 
lumoje, taip pat ant pilkapio centre esančio 
grindinio aptikti kaulų likučiai, supilti 18X40 
cm didumo duobutėje, kuri iš viršaus buvo 
užkl'auta akmenimis. Kaulai gana išblaškyĮį, 

jų tarpe rasta kiek didesnių, blogiau sudegu
sių kaulų gabalų. Virš kaulų krūvelės, kaip 
ir kape Nr. 4, rasta pavienių puodų šukelių. 

Deg int i nis kap a s Nr. 6. Sis de
gintinis kapas rastas taip pat virš pilkapio 
centre esančio grindinio, sudegintų kaulų 

likučiai supilti 30 cm skersmens duobelėje. 

Ant kaulų krūvelės užmesta apie 20 nevie· 
nodo didumo (nuo 10X 15 cm iki 20 X30 cm 
dydžio) akmenų. 

Kap a s Nr. 7 (g r i a u ti nis kap a s 
Nr. 1). Griautinis kapas rastas prie pat pilka
pio centrinio akmenų vainiko krašto, 75 cm 
gilumoje nuo pilkapio paviršiaus. Mirusysis 
buvo palaidotas arčiau pilkapio centrinio ak
menų vainiko pakraščio, virš specialiai akme· 
nimis i šgrįstos aikštelės pagrindo. Griaučia i 
blogai išlikę, tačiau aptiktos jų liekanos ro
do, kad mirusysis buvęs paguldytas aukštiel
ninkas pietų-rytų 100· kryptimi. Rasta kau
kolės fragmentų. Kiti kaulai sunykę. Zemė 
čia buvo maišyta, tamsokos spalvos, todėl 

sunykusių griaučių vietas buvo sunku at
skirti. Tik kojų srityje buvo kiek tamsesnių 

dėmių, matyt, kojos buvo išties tos. 

Kape rasta retų ikapių. Kaukolės šonuose, 
maždaug .apatinio žandikaulio vietoje, gulė· 
jo po žalvarinį įvijinį antsmilkinį (jie rasti 
skirtingoj e padėtyje - dešiniosios pusės ant
smilkinis gulėjo horizontaliai, o kairiosios 
vertikaliai). 8- 10 cm aukščiau antsmilkinių , 

po kaukolės kiaušo liekanomis, rastos 4 žal
varinės kilpinės sraiginės įvijos (4 pav.), ku· 
rios gulėjo tarsi apverstos, sraiginėmis įvi

jėtėmis žemyn. Prie šių sraiginių ivijų išlikę 
storos vilnonės nertinės medžiagos pėdsakai. 

Atrodo, kad šios kilpinės sraiginės ivijos bu-
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Pilkapis Nr. 2. Pilkapiu Nr. 2 vadiname 
1951 m. tyrinėtą pilkapį Nr. 7, gulėjusį kiek į 
šiaurę nuo pilkapio Nr. 1 (A). Iš aplinkinio te
reno šis pilkapis išsiskyrė maždaug 70 cm 
aukščio kauburėliu. 

Pilkapis smarkiai apardytas. Jo sampilas 
suartas, iškasta duobė, apardyti akmenų vai
nikai ir grindiniai. 

Pilkapio liekanas ištyrus, paaiškėjo, kad 
jis turėjęs du apskritus akmenų vainikus: 
išorinį ir vidinį. Pilkapio sampilas buvęs iš
grįstas akmenimis ir apipiltas žemėmis. Ak
menų vainikai krauti iš maždaug 30 X 20 X 40 
cm, .10 X 32 X 34 cm ar 50 X 40 X 32 cm dydžio 
akmenų. Išorinis vainikas buvęs 2-3 akmenų 
eilių. Tyrinėjimų metu tebuvo išlikę tik at
skiri šio vainiko gabalai. 

Vidinis akmenų vainikas krautas nuo išori
nio vainiko per 160 cm, apie 30 cm aukščiau 
išorinio. Vidinis taip pat apardytas. Jame bu
vo nuo 50 cm iki 120 cm tuščių tarpų. Pil
kapio sampilas, greičiausiai, buvo išgrįstas 
akmenų grindiniu. kuris rastas suardytas. 
Grindinio dalis. 2 m ilgio ir 160 cm pločio, 
išliko pilkapio rytinėje dalyje. Grindinys bu
vo užpiltas 30 cm storio žemės sluoksniu. Po 
šiuo grindiniu buvęs dar vienas 1 X O,7 m dy
džio grindinėlis, tik iš žymiai mažesnių 29 
akmenų (vos 4 X 8 X 6 ar 10 X 14 X 12 cm dy
džio). Pilkapio sampile aptikta ir pavienių 
akmenų. Gana didelis akmuo gulėjo pilkapio 
viduryje, o po mažuoju grindiniu rasta trijų 
akmenų krūvelė. 

PO mažuoju grindiniu buvo pastebėta pail
ga apie 1,3 m skersmens tamsios žemės dėmė. 
Jos skersiniame piūvyje išryškėjo tamsesnės 
ir šviesesnės žemės juostelės, tarsi suplautos 
vandens. Čia yra buvusi apie 108 cm gilumo 
duobė. kurioje aptikta pušies žievės ir šaknų, 
pavienių puodų šukių. Tų pačių šukių rasta 
jvairiame gylyje. Atrodo, kad čia buvo iš
kastas pušies kelmas. 

Pilkapyje yra buvę degintinių kapų. Apie 
tai galima spręsti iš puodo šukių ir sudegu·· 
sių kaullĮ gabaliukų. Rastos puodo šukės yra 
gana storos, rusvos spalvos, blogai degtos. 
Jų rasla pilkapio sampile ir minėtoje duobė
je. Sudegintų kaulų rasta visame pilkapio 
plote jau 30 cm gilumoje nuo paviršiaus. 
Kauliukų rasta ir tarp akmenų grindinio bei 
virš jo. Galimas dalykas, kad sudegintojo 

/ 
,/ 

kaulai buvo supilti į urną, kuri buvo pakasta 
žemėje ir apdėta akmenimis. Minėtos duobės 
dugne rasti eilėje sudėti 5 akmenys galėjo 

būti apdėti apie degintinį kapą, kuris buvo 
suardytas. 

Pilkapis Nr. 3(6). Pilkapis Nr. 3(6) yra nuo 
pilkapio Nr. 2 į šiaurę taip, kad jlĮ kraštai 
liečia vienas kitą. Iš aplinkinės žemės šis 
pilkapis išsiskyrė taip pat neaukšta kalvele, 
kurios ilgis šiaurės-pietų kryptimi buvo 
10,2 m, o vakarų-rytų kryptimi - 8,1 m. 
Pilkapis supiltas iš tamsiai rudos spalvos že
mių. 30 cm gilumoje aptikta paskirų akmenų. 
Jokių kitų radinių šiame pilkapyje nerasta. 

Pilkapio pietvakarių papėdėje, už sampilo 
ribų, 32 cm gilumoje, aptiktas degintinis ka
pas. Sudegintojo kaulai buvo pakasti 40 cm 
skersmens ir 10 cm gylio duobutėje. Arti ka
po rasti keli akmenys, kurie gulėjo kiek že
miau kaulų. Daugiausia kaulų koncentravosi 
duobutės viduryje. Tarp kaulų buvo pelenų 
ir du gana dideli anglių gabalai. 

Pilkapis Nr. 4(5). Pilkapiu Nr. 4 pavadintas 
1951 m. tyrinėtas pilkapis Nr. 5. Jis gulėjo 
į rytus nuo pilkapio Nr. 3 ir į pietryčius nuo 
pilkapio Nr. 5(4). Nuo pastarojo jis nutolęs 
7 metrus. Pilkapis apardytas, ariant dirvą. Jo 
sampilas išsiskyrė dar apie 1 m aukščio kal
vele. Pilkapio skersmuo šiaurės-pietų kryp
timi - 10 m, vakarų-rytų kryptimi -14 m. 

P i I kap i o ak m e n Ų vai n i k a i. Pil
kapis supiltas iš žemių. Jis yra turėjęs tris 
akmenų vainikus (10 pav.). Išorinis pilkapio 

10 pav. 1951 m. tyrinėto pilkapio Nr. 4(5) akme
nų vainikų bendras vaizdas. 
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vainikas buvo padengtas 5-20 cm storio že
mės sluoksniu; tai leidžia manyti, kad seniau 
vainikas nebuvo padengtas žeme. Siaurinėje 
pilkapio pusėje vainikas guli kiek aukščiau, 
pietinėje ir pietrytinėje pusėje - žemiau. Tai
gi, pilkapis supiltas nelygioje vietoje. Akme
nų vainikas apardytas. Siaurinėje dalyje jis 
visiškai neišlikęs. Pilkapio pietinėje pusėje 

aptiktas netvarkingai sumestų akmenų grin
dinys, apimąs 3,5X 1,2 m plotą. 

Išorinis akmenų vainikas sukrautas iš di
delių akmenų, dedant juos šalia vienas kito 
ir po to dar 3-4 akmenis virš vienas kito. 
Tuo būdu pilkapio Nr. 4 išorinis akmenų vai
nikas yra buvęs keturių eilių. Keturios akme
nų eilės išliko tik vietomis, kitur išlikusios 
trys eilės. Viršutinių eilių akmenys dažniau
siai nuvirtę. Pilkapio išorinis vainikas turėj o 
apie 230 akmenų. Jų dydis buvo: 37 X30X20 
cm, 40 X 25 X 18 cm, 40 X 27 X8 cm, 26 X 13 X2t 
cm ir pan. 

Pilkapio vidaus link 140- 147 cm, o rytinė
je pusėje net 170 cm nuo išorinio akmenq 
vainiko buvo sukrautas antras akmenų vai
nikas. Sis vainikas sukrautas iš kiek dides
nių akmenų, 40- 70 cm aukščiau išorinio ak
menų vainiko. Jis taip pat labai smarkiai ap
ardytas, geriausiai išsilaikęs tik vakarinėje 

pilkapio pusėje. 
Pilkapio viduryje aptiktas trečias akmenų 

vainikas. Vainikas suardytas; kad jo čia bū
ta, rodo išlikę 4 rytinėje ir 4 vakarinėje pu
sėje akmenys. Pietinėje vainiko pusėje šonu 
gulėjo gana didelis plokščias 95 X40 X8 cm 
dydžio akmuo. 

Be to, šio vainiko pačiame viduryje, 20 cm 
gilumoje nuo pilkapio viršaus, gulėjo sumesta 
10 akmenų (10 pav.). 

Kapai. Siame pilkapyje rasti 3 degintiniai 
kapai. kurie visi buvo suardyti. Kapu Nr. 1 
pavadinti sudeginti kaulai ir puodų šukės, ap
tiktos pilkapio viduje. Paskiri sudeginti kaulai 
ir puodų šukės buvo pastebėtos 5-6 cm gi
lumoje. Jq buvo randama ir kiek giliau, pil
kapio šiaurinėje dalyje, 2 m skersmens plote
lyje. Sudeginto mirusiojo kaulai buvo supilti 
į urną ir pakasti pilkapio viduryje. Urna bu
vo lipdyta rankomis iš molio su gausiomis 
žvyro priemaišomis, silpnai deg ta, neornamen
tuota. Kapas buvo nuardytas, ariant dirvą· 

Deg int i niu kap u Nr. 2 laikome su
degintų kaulų likučius ir puodų šukes, aptik
tas pietinėje pilkapio pusėje. Kapas nutolęs 
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nuo rytinės pusės akmenq vainiko per 1,5 m, 
nuo vakarinės - 2,6 m, netoli minėto plokš
čio akmens. Galimas dalykas, kad šis akmuo 
priklauso kapui, tik, ariant dirvą, jis galėjo 

būti nustumtas į šalį. Be to, šio kapo vietoje 
yra augusi pušis. Sudegintojo kaulai buvo su
pilti į molinę urną, kurios šukės rastos išsi
sklaidžiusios 51 cm skersmens plotelyje. Urna 
lipdyta rankomis, rusvos spalvos, silpnai deg
ta, molyje daug žvyro. Vidaus pusė - tam
sesnės spalvos. Urnos šukių išorinis paviršius 
sutrupėjęs, jos dugnas viduje 11 cm skers
mens. Tarp urnos šukiq koncentravosi sude
ginti kauliukai, kuriq gausiai rasta urnos dug
ne. Čia konstatuota ir pilkq pelenq. 4-5 cm 
giliau šios urnos, pietinėje pusėje, rastos ki
to molinio indelio liekanos. Tai buvęs juodo,> 
spalvos puodelis, lygintu paviršiumi, geros 
molio kokybės, plonq sieneliq, gerai išdegin
tas ir arčiau angos ornamentuotas. Ornamen
tas sudarytas iš lengvai įspaustq grioveliq 
eiliq ir įstrižai susikertančiq brūkšniq. Jo vi
duje konstatuota tik šviesios žemės. Jokių 

kitq priedq kape nerasta. 
Degintiniu kapu Nr. 3 pavadinta 

degintq kaulq krūvelė, rasta 18 cm į rytq 
pusę nuo degintinio kapo Nr. 2, 6 cm gilu
moje. Čia taip pat rasta kelios šukelės ir pu o
do dugnas. Urna buvusi tokia pat, kaip ir ki
tuose pilkapių kapuose. 

Be to, pilkapio Nr. 4(5) pietvakariq papė
dėje, 80 cm nuo išorinio akmenų vainiko, 
20 cm gylyje, aptiktas dar vienas degintinis 
kapas. Kapui sukrautas visai atskiras akmenų 
vainikas, kuriam panaudota 13 akmenų. Vai-

11 pav. 1940 ID. tyrinėta pilkapio Nr. 9(1) deginti
nis kapas Nr. 3 
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niko ilgis 160 cm, plotis - 115 cm. Vainiko 
viduje žemė maišyta, joje konstatuota sude
gintų kauliukų, kurie buvo išbarstyti 6-
8 cm storio žemių sluoksnyje. Iš labai pl onLĮ 

sudegintos kaukolės kau liukLĮ gal ima spręsti, 

kad čia buvo sudegintas vaikas. Jokių prie
dų kape nerasta. 

PilkapIs N r. 5 (4). Pilkapis _ r. 5(4) buvo pa
čiame pilkapio centre ir skyrėsi nuo kitų sa
vo didumu (7 pav., 1- 4). Jo sampilas ga lėjo 

turėti apie I m aukščio, o skersmuo siekė 

20 m. Kasinėti šis pilkapis buvo pradėtas 

1950 m. ir galutinai baigtas tyrinėti 1951 m. 
Pilkapis Nr. 5(4) turėjo tris akmenų vai

nikus ir viduryje išgrįstą ploteli. Sio pilkapio 
akmenų vainikai, ka ip ir kitų panašių pilka
pių, gulėjo skirtingame aukslyje. 

Išorinis akmenų vainikas juosė pilkapio 
sampilą, buvo padengtas žemėmis ir paviršiu
je jo nebuvo matyti. Pietinėje pusėje akme
nų vainikas buvo padengtas 12- 15 cm sto
rio žemių sluoksniu, vakarinėje - 18- 25 cm, 
o rytiniame ir šiauriniame pakraštyje - 30-
40 cm. Sis išorinis vainikas krautas, dedant 
akmenis šalia vienas kito ir virš vienas kito. 
Pietinėje dalyje vainikas yra buvęs dviaukš
tis. Dvi akmenų eilės aptiktos ir kitose vieto
se. Vietomis vainike yra tuščiLĮ prota rpių. 

Didesni protarpiai konstatuoti vainiko pietry
tinėje, rytinėje ir šiaurinėje dalyje. Išlikusia
me vainike rasta apie 130 akmenų. Vainikas 
nėra buvęs taisyklingai apskritas. Jo skers
muo rytų-vakarų kryptimi - 16,2 m, o šiau
rės-p ietų kryptimi - 17,2 m. 

Antras, vidinis pilkapio Nr. 5(4) akmenq 
vainikas sukrautas 60 cm aukščiau išorinio 
vainiko ir nutolęs nuo pirmo per kokį metrą. 
Jis sukrautas trimis eilėmis iš didelių akme
nų. Apatinė vainiko dalis yra dvieilė. Cia 
ratu dėta po du akmenis šalia vienas k ito, 
be to, virš šio vainiko išorinės eilės sukrau
ta antra eilė akmenų. Tuo būdu vidinio vai
niko išorinis kraštas yra dviaukštis. Vieto mis 
tarp žemutinės ir viršulinės akmenų eilės yra 
8- 10 mm protarpiai. Sis vainikas iš v idaus 
pusės atrodo tarsi suolas su atrama. Pats vai
nikas irgi turi tuščių protarpių. 

Siam akmenų vainikui būdinga dar tai, kad 
jo išoriniame pakraštyje yra 7 savotiškos at
šakos. Jas sudaro grupėmis sudėtlĮ akmenų 

ploteliai, kurie guli k iek žemiau apati nio vai
niko akmenų. Atstumai tarp akmenlĮ nevieno
di. Akmenų skaičius juose irgi nevienodas. 

Viename plote lyje sudėti 7-8 akmenys, o ki
tame - net 28. 

Pačioje pilkapio viršūnėje buvo nedide lis 
1,2 m skersmens akmenų vainikas ar grindi
nys, kur is buvo padengtas plonu žemės 

sluoksniu. Jis sudėtas iš 10 didokų akmenų, 
o vidus išgristas 8 akmenimis (8 pav.). Nu
ėmus grindinio akmenis, po jais rasta dar 
6 akmenys, kurie gulėjo sudėti ratu. Vienas 
iš minėtų akmenų gulėjo rato viduryje ir, jį 
nuėmus, pasirodė sudeg inti ka uliukai, supilti 
ant giliau esančio akmens. 

Pilkapyje Nr. 5(4) ivai riose vietose buvo 
rasta ir palaidų grindinių ar suverstLĮ akmenų 
plotelių. Tuo ypač pasižymėjo pilkapio pieti
nė dalis, kur daug palaidų akmenų rasta pa
čioje papėdėje. Vakarinėje šiaurės vakarų 

pilkapio dalyje rasta pavienių akmenų ar jų 
krūvelių, išsidėsčiusių tarp išorinio ir vidi
nio akmenų vainiko . 

Pilkapyje Nr. 5(4) aptikti 7 degintiniai ka
pai. Jų tarpe šeši įrengti labai paprastai. 
Sudegintojo kaulai su pilti i molinę urną ir 
pakasti pilkapyje. Beveik visi jie rasti negi
!iai, vos 20- 30 cm gilumoje, įvairiose pilka
pio dalyse ir suardyti. Buvusio kapo vietą 

buvo galima konstatuoti tik pagal vieną kitą 
puodo šukę ir nedideli sudegintų kauliukLĮ 

kiekį· 

Du degintiniai kapai buvo rasti pačiame pil
kapio centre. Vienas iš jų buvo po antruoju 
grindiniu (Nr. 5) ir vienas dar giliau (Nr. 6). 

Geriausiai išsilaikęs buvo pačiame pilkapio 
cen lre aptiktasis kapas (Nr. 6) (7 pav. , 4). 
Sio kapo sudeginti kaulai buvo supilti ant ga
na didelio plokščio netaisyklingo penkiakam
pio akmens, kurio ilgis 40 cm, plotis 38 cm, 
storis 6- 1 J cm. Kaulų vakarinėje pusėje , 

prie pat pl okščiojo akmens krašto, rastas 
dubens pavidalo molinis pUOdas (9 pav.) Sis 
deginlinis kapas iš viršaus ir kiek iš šono bu
vo apkrautas akmenimis. Vienas gana dide
lis akmuo gulėjo tiesiog virš molinio dubens 
ir savo svoriu dubeni suskaldė. 

Deg i nt i nis kap a s Nr. 7 rastas pilka
pio šiaurės vakarLĮ pusės papėdėje, tarp pilka
pio ir kilų k apų vainikų. Sis kapelis buvo pa
stebėtas 115 cm gilumoje, kada išryskėj o 30 
cm skersmens tamsios žemės dėmė. Duobutės 

dugnas išlenktas lanku. Per vidurį duobutė 

buvo 12 cm g ilu mo. Duobutėje stovėjusi Uf

na pripildyta sudegintų kauliukų. Visa duo
belė pripildyta tarsi suodžių, tarp kurių ir 
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istatyta urna. Tokių suodžių, greIcIausiai, lau
žav ie tės liekanų , ypač gausu prie pat urnos, 
apie 3 cm storio sluoksneliu, Sioje tamsioje 
žemėje taip pat konstatuota paskirų sude
gintų kauliukų . 

Pilkapyje Nr. 5(4), be rastų akmenų vaini
kų , degintinių kapų ir akmenų grindinių, ap
tikta ir pilkos spalvos, tarsi pelenų dėmių . 

Jų rasta įvairiose pilkapio vietose, tačiau 

ryškiausias buvo pietinėje pilkapio dalyj e, 
kur buvo daug pavienių akmenų. Antai pil
kapio pietryčių dalyje tokia 2 m ilgio, 1,8 m 
pločio dėmė buvo atrasta 22 cm gilumoje, nuo 
jos i rytus - antroji dėmė - 2,2 X 1,7 m dy
džio, pietvakarinėje pilkapio dalyje panaši 
dėmė - 2,5X2,5 m dydžio ir t. t. Sios dėmės 
išsiskyrė iš aplinkinės žemės pilkšva spalva, 
labai primenančia pelenus. Dėmių storis -
11-27 cm. Dėmėse buvo rasta paskirų su
deg intlĮ kauliukų, ir iš to galima spręsti, kad 
čia buvo supiltas laužavietės liekanos, išrin
kus iš jos sudegintus kauliukus i umą. 

Pilkapis Nr. 6(1). Pilkapiu Nr. 6(1) vadina
me p ilkapi, tyri nėtą 1950 m., gulėjusi pilka
pyno pietvakariniame grupės kape, pačiame 
pakraštyje. Jis išsisky rė iš aplinkinio tereno 
apie 60-70 cm aukščio ir 10-1 1 m skers
mens kalvute . Jo viršuje buvo 1 X 1,2 m dy
džio ir 30 cm g ilumo duobė, kurioje įversti 
5 stamboki akmenys. Be to, per pilkapi buvo 
išvaryla 35 cm pločio ir 15 cm g ilumo vaga. 
Pilkapio pietvakarinėje papėdėje taip pat gu
lėjo suversti akmenys. 

Pilkapis y ra turėjęs du akmenų vainikus ir 
iš žemių sampilą, tik abu akmenų vain ikai 
buvo suardyti. Vidinis akmenų vainikas bu
vęs maždaug 2 m nuo pilkapio centro, o ant
ras - išorinis - apie 4,5-5 m nuo antro. Vie
no ir kito vain iko išlikusios nesuardytos tik 
2-3,3 m ilgio dalys. 

Išorinio akmenų vainiko nesuardytas gaba
las i š l ikęs pilkapio šiaurės vakarinėje dalyje. 
Cia šalia v ienas kito gu lėjo 7 dideli akmenys. 
J o lanko linija buvo 235 cm ilgio. 

Ai.kių kapų pilkapyje Nr. 6(1) nerasta, ta
č iau, kad jų būta, rodo 35-40 cm gilumoje, 
pilkapio sampilo šiaurinėje dalyje, rastas su
degintos kauko lės fragmentas ir degėsių lie
kanos. Degėsių konstatuota pilkapio viduryje 
ir kitose sampilo vietose. Be to, pilkapio šiau
riniame pakraštyje buvo rastas geležinis pei
liukas. Atrodo, kad kapas nuardytas, kasant 
jau minėtą duobę pilkapio viduryje. 
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Pilkapis Nr. 7(2). Pilkapis Nr. 7(2) guli 
i šiaurę nuo pilkapio Nr. 6(1), pilkapyno vaka
riniame pakraštyje. Sis pilkapis nuo visų ki
tų skyrėsi tuo, kad jo sampilas buvo visiškai 
suardytas. Cia, tarp pilkapio Nr. 6(1) ir pil
kapio Nr. 8(3) buvo 8,5 m ilgio lygios žemės 
plotas, kurį tyrinėjant ir buvo atrastas pilka
pis Nr. 7(2) [5, 6 pav., 5). 

Pilkapis Nr. 7(2) turėjo vieną akmenų vai
niką, kurio rytiniame ir vakariniame šone 
buvo žymių tuščių protarpių. Vajnikas krau
tas iš didelių lauko akmenų. Siaurinėje ir 
šiaurės vakarinėje dalyje vainikas buvo vie
naeilis, o pietvakarinėje ir pietinėj e dalyje - 
dvieilis. Be to, pietinėje pusėje išo rėje rasta 
daug suvirtusių akmenų. Juos reikia laikyti 
nuvirtusiais pilkapio vainiko arba č ia buvu
sio puslankio formos pri tvėrimo akmenimis 
(žr. 5 pav.). Vainikas yra buvęs apskritas 6 m 
skersmens. 

Pilkapis piltas iš žemių, kurios dengė ir jo 
vainiką . Pilkapyje Nr. 7(2) rasti du degintiniai 
kapai. Vienas degintinis kapas rastas pilkapio 
vainiko centre, kitas - pilkapio rytiniame šo
ne. 

D eg int i nis kap a s Nr. 1 (2) rastas be
veik pačiame pilkapio vainiko centre, tik kiek 
arčiau vainiko vakarinės dalies (6 pav.). Nuo 
degi ntinio kapo iki vainiko vakarinėje pusė
je buvo 165 cm, iki vainiko pietuose - 210 
cm, šiaurėje - 224 cm. Sudeginti kauliukai 
labai švarūs, supilti ant žemės ir apdėti ak
menimis. Degintinis kapas buvo 40 cm gilu
moje nuo tyrinėjimo metu buvusio žemės pa
viršiaus. Sudeginti kauliukai buvo papilti 
maždaug 45 X65 cm dydžio plotelyje ir aps ta
tyti keturiais akmenimis. Vienas šių akmenų 
buvo plokšč i as (6 pav.) . Tarp sudegintų kau
liukų rasti du žirnio diduma geležies gaba
liukai. 

Pilkapio rytinėje dalyje aptik tas deg int i
n i ska pas Nr. 2(1). Sis kapas yra ireng
tas vėliau. Sudeginto mirusiojo liekanos su
piltas i molinę urną. kuri apsupta iš 12 ak
menų suda rytu vainiku (7 pav., 5). Akmenų 
vainikas sukrautas pilkapio sampi lo rytinėje 

dalyje ir guJi 40 cm aukščiau už degintinio 
kapo Nr. 1 (2) akmenis. Kapo Nr. 2(1) urna, 
lipdyta rankomis, gana didelė, gulėjo sudu
žusi. 

Pilkapis Nr. 8(3) . Sis pilkapis yra 2,5 m 
j šiaurę nuo pilkapio Nr. 7(2), vakariniame pil
kapyno pakraštyje. Jo sampilas - apie 0,6 m 
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aukščio ir apie 8,5-9 m skersmens - buvo 
gerai matomas ir išsiskyrė iš aplinkinių lau
kų. 

Pilkapis Nr. 8(3) struktūros atžvilgiu skiria
si nuo visų kitų aprašytų pilkapių tuo, kad 
jis statytas iš akmenų ir žemių. Sampilui ak
menų panaudota žymiai daugiau, negu kituo
se pilkapiuose. 

Atskirose pilkapio dalyse rasti ištisi akme
nų grindiniai. sudėti iš kelių šimtų nedidelių 
akmenų. Pirmieji grindiniai buvo rasti, nu
ėmus viršutinį žemių sluoksnį. Antrasis ak
menų sluoksnis konstatuotas 30 cm gilumo
je, trečiasis - 50 cm gilumoje ir ketvirtasis 
pačiame pilkapio dugne, apie 150 cm nuO 
pilkapio paviršiaus. Akmenų grindiniai be
formiai, jokio taisyklingumo nėra. Esant to
kiems grindiniams, sunku ką nors pasakyti 
apie pilkapio akmenų vainikus. Galimas da
lykas, kad jų ir nebuvo. Viršutinio grindinio 
pakraščiuose gulėjo stambesni akmenys, negu 
Viduje. Matyt, jais buvo apjuosta akmenimis 
išgrisla aikštelė, o tokių aikštelių buvo rasta 
pilkdpiuose Nr. 1 ir Nr. 3. 

Sio pilkapio vietoje judinta žemė ėjo gi
liau, negu kituose pilkapiuose, nors šių sam
pilai ir buvo aukštesni. Nejudinta žemė buvo 
pasiekta tik 220 cm gilumoje. Pilkapio dugne 
buvo iškasta kažkokia duobė, kuri išsiskyrė 
tamsiai rudos spalvos žeme. Duobės kontūrai 
išryškėjo 145 cm gilumoje. Duobė buvo pail
ga, šiaurės-pietų kryptimi j i turėjo 103 cm 
ilgio, pietų-vakarų kryptimi - 80 cm pločio . 

Skerspjūvyje duobės dugnas nebuvo lygus. 
Ji buvo gilesnė galuose. Joje rasla akmenų. 
Galima padaryti išvadą, kad šis pilkapis krau
tas ištisai iš akmenų. Įvairiose jo sampilo vie
tose buvo aptikta pavienių sudegintų kauliu
kų, pavienių puodų šuki Ų ir du arklio dantys. 
Pastarieji nedeginti. Vienas arklio dantis bu
vo rastas pilkapio sampile, po antruoju grin
diniu. Antrasis nedegintas arklio dantis ras
tas, tikrinant pilkapio dugną, jo pietinėje da
lYJe, 70 cm gilumoje. 

Aiškaus atskiro kapo šiame pilkapyje ne
surasta. Tačiau kai kuriose vietose aptikta po 
kelis sukrautus akmenis, tarp kurių rasta su
degintų kauliukų. Tai galėjo būti degintiniai 
kapai, kurie ilgainiui buvo suardyti. 

Pilkapis Nr. 9(1). Pilkapiu Nr. 9 vadiname 
vieną iš dviejų pilkapių, gulinčių arčiau Ak
menos upės, į pietryčius nuo pagrindinio pil
kapyno, buvusiame S. :Lytia lauke, tyrinėtų 

1940 m. Abu pilkapiai gulėjo ša lia vienas ki
to taip, kad jų sampilai suėjo. Pilkapiai buvo 
kiek apardyti. Viename, didesniame pilkapy
je buvo iškasta 1 m skersmens ir 80 cm gi
lumo duobė. Vietos gyventojų pasakojimu, 
šią duobę iškasė vienas iš lobių ieškotojų, ku
riam prisisapnavo, kad pilkapyje yra pakasta 
"varinė skrynia", pilna pinigų. Sis kiek di
desnis pilkapis buvo apaugęs žole, paviršiuje 
buvo matyti vienas kitas akmuo. Pilkapis yra 
buvęs apie 1,5 m aukšč io ir 10 m skersmens. 

Pilkapis piltas iš žemių ir akmenų, pavir
šius buvo išgrįstas akmenimis. Pilkapio pa
grindą sudarė taisyklingo apskritimo form os 
akmenų vainikas. Vainiko akmenys dėti vie
nas šalia kito. Jų dydis gana įvairus, apie 
80 >< 70 X50 cm, 60 X40 X30 cm ir pan. Tik vai
niko pietinėje dalyje gulėjo vienas stambo
kas akmuo, kuris buvo 120 cm pločio ir 140 
cm ilgio. Sudėjus akmenų vainiką, pilkapis 
buvo pilamas iš žemių ir akmenų. Pilkapio 
sampilui naudoti žymiai mažesni lauko ak
menys - apie 10X 15X 15 cm, 12X 14X20 cm 
dydžio. 

Apskaičiuota, kad šio pilkapio statybai su
vartota 29,5 m 3 akmenų. 2:emių supilta apie 
30 m' . 

Sampilo žemė buvo nevienoda, maišyta. 
Rasta molio plotelių, anglių, degėsių. Smėly

je buvo viena kita tamsesnės spalvos dėmė. 
Didesnis anglių ir pelenų kiekis konstatuotas 
pilkapio sampilo dugne, apie 1 m gi lumoje. 
Tarp degėsiq aptikta ir viena kita puodo šu
kė ir du nesuardyti degintiniai kapai. 

Deg int i nis kap a s Nr. 1 aptiktas 
apie 1 m nuo pilkapio centro į šiaurės vaka
rų pusę, 155 cm gilumoje. Ji sudarė sudegin
ti kauliukai, supilti į silpnai deg tą molio ur
ną, kuri iš viršaus buvo padengta 100X 120X 
X 80 cm dydžio akmeniu. Manoma, kad urna 
yra buvusi apie 20 cm aukščio, su 18-22 cm 
skersmens anga. Molis rusvos spalvos, su žvy
ro priemaiša. 

Deg int i nis kap a s Nr. 2 aptiktas 
1,5 m nuo pilkapio vidurio į pietus, 120 cm 
gilumoje. Kapo vietoje buvo konstatuoti aiš
kūs ir gana gausūs degėsių pėdsakai, kaip 
angliukai ir juoda, tarsi su suodžiais permai
šyta žemė. Sudeg into mirusiojo liekanos su
piltas į urną, kuri stovėjo tarp dviejų akme
nų ir iš viršaus buvo padengta paplokščiu 
apie 80 cm skersmens trečiu akmeniu. Siuo 
atveju šis degintinis kapas primena degintinį 
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kapą, raslą Miseikių pilkapiuose. Urną pavy
ko restauruoti - puodelis lipdytas, neorna
mentuotas, apie 10 cm aukščio. 

PilkapIs Nr. 10(2) sliejosi prie pal pilkapio 
Nr. 9(1) rytinio krašto ir buvo mažesnis ui: 
pirmąjj. Jo sampilas buvo 70 cm aukščio ir 
9 m skersmens. Jis tokios pat struktūros, kaip 
ir pilkapis Nr. 9. Jo pagrindą juosė akmentĮ 
vainikas, o sampilas - iš žemitl ir akmenų, 
paviršius apmestas mažesniais akmenimis, ku
rie savo ruožlu buvo užpilU 10- 15 cm slo
ria žemių sluoksniu. Akmenų vainikas nuo 
pilkapio Nr. 9 pusės tarsi neužbaigtas, matyt, 

šis pilkapis buvo supiltas vėliau. Nors abiejų 
pilkapitĮ sampiltĮ pakraščiai siekė vienas kitą , 

tačiau atstumas tarp vainikų buvo 50 cm. 
Pilkapi istyrus, nuslalyla, kad 30- 40 cm 

gilumoje aiškiai buvo matyti judinta žemė. 

Tarp akmenų ir pamai~ytų žemių pastebėta 

smulkiq ang1iukų, pelenLĮ ir labai smulkių su
degintų žmogaus kaulų fragmentų, degėsių. 

Atrodo, kad labai gerai sudeginto mirusioj o 
palaikai buvo išbarstyti po visą sampilą. Kitų 
radinių pilkapyje nerasta. Apskaičiuota, kad 
šio pilkapio sampilui sunaudota apie 10,40 m ;1 

akmenų. 

DEGINTINlAI KAPAI SU AKMENŲ VAINIKAIS 

Nuo pagrindinės pilkapių grupės į šiau
rę, prie pat pilkapių Nr. 2(7) ir 4(5) buvo 
aptikti kapai, kurie neturėjo žymesnių 

sampilų ir buvo apjuosti apskritais arba 
pusės apskrit imo formos akmenLĮ vaini
kais, dažnai pritvertais vienas prie kito 
(12- 15 pav.). TokiLĮ kapų ištyrinėlame 

40 X 30 m' plole aptikta 22". 
Išorinės deglnt1nlų kapų žymės ir jų 

vainikai. Siaurinėje pilkapyno pusėje dar 
buvo išlikę kapų su sampilais, panašiais 
į pilkapių sampilus. 1940 m. čia buvo pra
dėta, bet nebaigta tyrinėti du tokius ka
pus, ir 1950 m. dar buvo matyti jq atkas
tq vainikų dalys. Vieną tokj kapą ištyrė
me 1948 m. žvalgomosios ekspedicijos 
metu . Iki tyrinėjimų nebuvo aišku, ar čia 
yra pilkapiai ar plokštiniai kapai. Išty
rus paaiškėjo, kad kapai Nr. 12 ir 13 dar 
turėjo neaukštus sampilus, o kiti kapai 
tokių sampilų nelurėjo; juos reikia trak
tuoti kaip pereinamojo tipo kapus . Siq 
kapų šiaurės vakarinėje dalyje yra išlikęs 
pušaitėmis apaugęs kapas, lurįs žymq sam
pilą. Jis įrengtas kiek atokiau nuo degin
tiniLĮ kapų grupės ir liko netyrinėtas . 

Ištyrinėtų kapų akmenLĮ vainikai buvo 
pasidengę nuo 8- 12 cm iki 20- 30 cm 
storio žemės sluoksniu. Vainikai krauti 
panašiai kaip pilkapių, dedant akmenis 
šalia vienas kito, o kartais ir vienas virš 
kito. Vienos eilės akmenų vainikas kon-

statuotas tik kapuose Nr. 4 ir 7. Kapai 
Nr. 1- 3 ir 8, 9 turėjo dviaukštį - dvie
jų eiliq vainiką, kapai Nr. 5, 12, 16 ir 18 -
triaukštį vainiką, o kapai Nr. 13, 15, 17, 
19 ir 20 - keturių eilių akmenų vainiką· 

Kapas Nr. 14 buvo sukrautas iš akmenq 
ištisai, o 1948 m. tyrinėtas kapas (dabar 
vadinamas Nr. 9) pietinėje pusėje turėjo 

net 5 aukštų akmenų vainiką. VainikLĮ 

išlikę 3- 4-5 eilės ne ištisai, o tik al
skirose da lyse, dažniausiai iš tos pusės, iš 
kurios pri tvertas kito kapo akmenų vai
nikas. Apatinės vainiko eilės buvo krau
namos iš didesnių akmenų, o viršutinės -
iš mažesnių. Dažnai viršutinių eiliq ak
menys jau nuvirtę ar dalinai išardyti. Ka
pų Nr. 2, 4, II, 12, 19 ir 20 išardytos iš
tisos vainikų dalys. 
Degintinių kapų akmenų vainikai yra 

įvairių formų: kapLĮ Nr. 2, 9, 12, 13, 19, 
20 vainikai apskriti - rato formos. Pus
račio formos ar kiek pailgesni vainikai 
buvo kapų Nr. I, 3- 5- 8, II, 18 ir kt. 
(12- 14 pav.). Vainikų dydis gana įvairus. 

Didžiausią skersmenį turėjo apskriti ka
pų vainikai. Pavyzdžiui, kapo Nr. 9 vai
niko skersmuo siekė 5,3 m, kapo Nr. 12 -
7 m ir pan. Dydžio atžvilgiu įvairesni yra 
pusračio formos vainikai, JLĮ yra didesniLĮ 
ir mažesnių. Jų dydis - 5,4 X 3 m (k. I), 
5,4 X 3,35 m (k. 2), I,4 X 2,2 ID (k. 7) , 
1,5 X 1,6 ID (k. 14) ir pan. Mažiausias ak-

22 Si ų kapų numeriai nurodomi tokie, kokie yra tyrinėjimų ataskaitoje. 
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:2 pav. 1951 m. tyrinėlų plokšlinių deginlmių kapų Nr. 3, 4 ir 6 akmenų vainikai 
13 pav. 1951 m. lyrinėtų plokštinių deginlinių kapų r. 5 ir 6 akmenų vainIkai 
I ~ pav. 1950 m. tyrinėlas pĮokšlinia degl11lmis kapas r. 5 

menų vainikas buvo kapų Nr. 5, 15, 16. 
Jų skersmuo - kiek daugiau kaip metras. 

Tai, kad vainikai buvo padengti plonu 
žemės sluoksniu, taip pat kad jie buvo 
krauti vienas prie kito, leidžia manyti, 
kad jie yra buvę žemės paviršiuje. Ak
menų vainikų viduje aptikta judinta že
mė, angliukai, degėsių dėmės, pelenų lie
kanos, sudeginti kauliukai ir pavienės įka-

15 pav. 1940 ir 1950 m. lyrinė to plokštinio de
gintinio kapo r. 5 detalė 

pės. Degėsių ir sudegintų kauliukų buvo 
visame vainiko viduje. Matyt, sudeginus 
mirusįjį, liekanos būdavo išbarstomos vi
same vainiku aptvertame plote. Tačiau 
dalis kapų buvo įrengta taip pat, kaip ir 
pilkapiuose (kapas Nr. 2, 9). 

Kape Nr. 2, prie pat jo vainiko rytinio 
pakraščio, vidaus pusėje, 60 cm gilumoje, 
rasta sudegintų kauliukų, supiltų į duo
belę, kuri išsiskyrė iš aplinkinių žemių 
tamsesnės spalvos dėme ir buvo 21 cm 
skersmens ir 10 cm gilumo. Duobelės dug
nas išlenktas. Jokių įkapių nerasta. 

Kape Nr. 9 rasti 2 degintiniai kapai, 
didžiulė degėsių dėmė, nedidelis akmenų 
grindinėlis ir kelios paskiros įkapės. 

Kapas Nr. 1 rastas kapo vainiko supa
mo ploto rytinėje dalyje, netoli vainiko, 
80 cm gilumoje. Degėsiai čia konstatuoti 
70 cm gilumoje. Kapą sudarė degintiniai 
kauliukai ir puodo šukės. Visa tai kon
centravosi 28- 30 cm skersmens ir 8-
10 cm gilumo duobutėje. Aplink duobutę, 
maždaug 50 cm skersmenyje, gulėjo ne
dideli tarsi keturkampiškai išdėstyti ak
menukai. Vakarinėje linijoje gulėjo 3 ak
menukai 17, 12 ir 11 cm vienas nuo kito, 
o rytinėje pusėje - du akmenukai 40 cm 
nuotolyje vienas nuo kito. Akmenukų dy
dis - apie 4X4X8 cm. 

Kapo Nr. 1 urna, matyt, buvo nedidelė , 

lipdyta rankomis, silpnai deg ta, molyje 
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primaišyta žvyro. Kitų dirbinių kape ne
rasta. 

Kapas Nr. 2 rastas beveik pačiame vai
niko Nr. 9 viduryje. Jo pietrytiniame ket
virtyje, 30 cm gilumoje nuo žemės pavir
šiaus, rasta degėsių. 40-60 cm gilumoj e 
atkasta tarp degėsių akmenimis apdėta 

urna. Urna stovėjusi 32 cm skersmens 
duobutėje, priplldytoje degėsių, tarsi suo
džių . Urna iš viršaus buvo uždengta 
18 X 10 X4 cm dydžio plokščiu akmeniu. 
Iš šonų kapas apdėtas akmenimis. Vakari
nėje kapo pusėje gulėjo du akmenys, 
o rytinėje - trys akmenys. Urna lipdyta 
rankomis, silpnai profiliuota ir paviršius 
puoštas negiliais brūkšniais. 

Be to, kapo vainiko pietinėje pusėje , 

20- 60 cm gilumoje, aptiktas gana didelis 
degėsių plotas. Cia buvo tarsi keturkam
pė aikštelė, kurios žemė buvo pilna degė
sių ir smulkių angliukų. Atrodo, kad čia 
būta didokos laužavietės, tačiau degintų 

kaulų joje nerasta. Jos tikroji paskirtis 
lieka neišaiškinta. 

Kapo Nr. 9 šiaurinėje pusėje rastas tri
kampio formos netvarkingas akmenų grin
dinėlis, po kuriuo buvo keletas metalinių 

dirbinių . Vieni akmenys gulėjo aukščiau, 
o kiti kiek žemiau. Iš viso čia buvo ras
ta 13 akmenų. Grindinėlio vakarinia
me šone rastas viršūne į žemę įsmeig

tas geležinis peilis ir ietigalio įmovos 

DEGINTINIŲ KAPŲ APRASVMAS 

Kapas Nr. 1. Kapą juosė pusračio formos 
akmenų vainikas, kuris buvo 18-30 cm gi 
lumoje, pritvertas prie apskrito kapo Nr. 2 
vainiko vakarinės dalies. Vainikui panaudota 
apie 70 akmenų, sudėtų pusračiu vienas šalia 
kito ir vienas virš kito. Aukštesnės eilės ak
menys nuvirtę. Daugiau nuvirtusių akmenų 

rasta vainiko šiauriniame gale, išorinėje pusė
je. Sioje dalyje vainikas galėjo būti daugia
aukštis. Vainikas yra 4,4 X2,55 m dydžio vi
daus pusėje ir 5,4 X3 m išorinėje pusėje. 

Vainikas ilgėja šiaurės-pietų kryptimi. Krau
tas iš vidutinio didumo akmenų (30 X25 X 18 

30 

fragmentas . Po šiais radiniais gulėjo dar 
keturi akmenys, prie kurių rasta žalvario 
skardelių gabaliukų ir žalvarinis juostinis 
žiedas. Visi radiniai rasti 30 cm gilumoje 
ir čia, matyt, patekę vėliau. 

Kituose degintiniuose kapuose aptikta 
tiktai pavienių dirbinių. Kape Nr. 1, ku
ris turėjo lanko formos akmenų vainiką, 
60 cm gilumoje, šiaurės rytų kampe, ar
čiau kapo Nr. 2 vainiko, rasta geležinė 

yla. Prie jos kotelio buvo dar žymūs me
dinio kotelio fragmentai. Kape Nr. 14, 
kuris turėjo tarsi iš akmenų išmūrytą šu
linio rentinį, 75 cm gilumoje tarp judin
tos su degėsiais sumaišytos žemės rastas 
pailgas statinaitės formos gintarinis karo
lis. Panašus gintarinis karolis rastas Laz
din inkuose. Kape Nr. 15 aptiktas sunykęs 
geležinis ietigalis, žalvarinės grandinėlės 

fragmentų. Taip pat čia dar rasta sude
' gintų kaulų (žr. šių kapų aprašymą). Visi 
minėti radiniai sunkiai datuojami. Mano
ma, kad jie čia pateko vėliau iš suardytų 
griautinių kapų ir priklauso maždaug III
IVa. Kituose kapuose, kaip buvo nurody
ta, terasta degėsių, sudegintų kauliukų, 

išbarstytų vainiko ribose, ir tik kape Nr. 11 
rasta arklio dantų. 

Nuo šių kapų į šiaurę aptikti gerai da
tuoj ami griautiniai kapai. Vienas griau
tinis kapas (Nr. 1) dar šliejasi prie degin
tinių kapų. 

cm, 40 X38 X 18 cm ir 45 X35 X25 cm). Tarp 
akmenų yra buvęs 5 cm dydžio tarpas. 

R a din i a i. Degintiniame ' kape Nr. 1, 60 
cm gilumoje nuo žemės paviršiaus, arčiau ka
po Nr. 2 akmenų vainiko, rasta geležinė yla, 
gulėjusi smaigaliu į pietus. 70 cm gilumoje 
nuo žemės paviršiaus aptikta nejudinta že
mė. Kapo sampile pastebėta smulkių angliukų 
ir tamsesnės spalvos dėmių, kurių viena buvo 
6 cm storio. Degėsių paskirtis liko neišaiškin
ta. 

Kapas Nr. 2. Kapo vainikas, netaisyklingai 
apskritas, sudėtas iš dviejų akmenų eilių, bu-
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vo padengtas 20-30 cm storio žemės sluoks
niu. Apatinės eilės akmenys - stambesni, apie 
53 X35 X 45 cm, 55 X40 X 45 cm ir 60 X30 X25 
cm dydžio. Vainiko šiaurinėje pusėje buvo 
didokas tuščias tarpas. Akmenys, matyt, nu
ardyti, tai rodo čia rasti pavieniai akmenys. 
Vainiko dydis - 3,95 X5,4 m. 

R a din i a i. Kapo vainiko viduje jokių 

daiktų nerasta. L:emėje iki 70 cm gilumos bu
vo įsimaišę smulkių angliukų ir pavienių su
degintų kauliukų. 60 cm gilumoje, prie vai
niko rytinės pusės, buvo rastas degintinis ka
pas. Sudeginti kauliukai buvo supilti į 21 cm 
skersmens ir 10 cm gilumo duobelę. Dugno 
link duobelė apvalėjo. Kaulai be jokių de
gėsių priemaišų. Rasti kaukolės fragmentai 
gana ploni, matyt, kad čia buvo palaidotas 
jaunas žmogus. 

Kapas Nr. 3. Kapo vainikas buvo maždaug 
15 cm gilumoje. Jis pritvertas prie kapo Nr. 2 
vainiko pietinės pusės ir turi bendrą vainikcl 
su kapais Nr. 1 ir Nr. 4. Tai nedidelis, netai
syklingai apskritas akmenų vainikas, l,9 X 1,5 
m dydžio vidaus pusėje ir 2,3 X 2,12 m išorėje. 
Jį sudaro dvi eilės mažesnių akmenų. Kai ku
rie viršutinės eilės akmenys nuvirtę. Keli jų 
rasti vainiko vidaus pusėje, arčiau kapo Nr. 2 
vainiko. Iš viso čia buvo apie 40 akmenų. 

R a din i a i. Vainiko viduje rasta tik ju
dinta žemė ir vienas kitas angliukas, kurių 
60 cm gilumoje jau nebuvo. 

Kapas Nr. 4. Sio kapo vainiką taip pat den
gė 8-12 cm storio žemių sluoksnelis. Jis su
krautas į pietus nuo kapo Nr. 2 ir į rytus nuo 
kapo Nr. 3. Su kapu Nr. 3 jis turi bendrą vai
niko dalį. Vainikas krautas iš nedidelių ak
menų. Bendra vainiko dalis su kapu Nr. 3 
yra dviaukštė. Kapo Nr. 4 vainiko pietinėj e 

daiyje yra tuštokas tarpas. Vainiko dydis vi
daus pusėje 2,4 X 2,65 m, išorės pusėje -
3,l X3,4 m. 

R a din i a i. Iki 60 cm gilumo nuo pavir
šiaus žemė buvo judinta. J oje pastebėta 

smulkių angliukų ir vietomis pilkšvesnės spal
vos plotelių. Radinių ir sudegintų kaulų ne
rasta. 

Kapas Nr. 5. Virš kapo vainiko buvo apie 
12 cm storio žemės sluoksnelis. Vainikas ne
didelis, apskritas, sudarytas iš trijų eilių ne
didelių akmenų. Apatinės eilės akmenys kiek 
didesni. Viršutinės eilės akmenys palinkę į 

kapo vainiko vidaus pusę. Kapo Nr. 5 vai
nikas šliejasi prie kapo Nr. 2 rytinio šono. 

Bendrą vainiką jis turi su kapu Nr. 2 ir 4. 
Vainiko rytiniame šone yra nedidelis tuščias 
tarpelis. Vainiko skersmuo apie - 1,5 m. 

R a din i a i. Vainiko viduje, kaip ir kituo
se kapuose, rasta judintos tamsesnės spalvos 
žemės ir pavienių smulkių angliukų, kurių 

60 cm gilumoje jau nėra. 
Kapas Nr. 6. Sis kapas buvo degintinių ka

pų pietiniame pakraštyje, tarp 1950 m. tyri
nėto pilkapio Nr. 4 ir ploto, kuriame buvo 
aptikti degintiniai kapai su akmenų vainikais. 

Vai n i kas. Virš kapo Nr. 6 vainiko buvo 
8- 12 cm storio žemių sluoksnis. Vainikas 
pailgas, beveik ovališkas, sudarytas iš 3 ei
lių nedidelių akmenų. Tyrinėjimų metu ati
dengtas akmenų vainikas buvo netvarkingas, 
viršutinių eilių akmenys pavirtę vainiko vi
daus link. Vainiko statybai panaudota apie 
100 akmenų, kurių didžiausi buvo 40 X20 X30 
cm dydžio, mažiausi - 15X 10 X 10 cm dydžio. 
Vakariniu galu kapo Nr. 6 vainikas liečia 

kapo Nr. 7 vainiką, o rytiniu - kapo Nr. 8 
vainiką. Vainiko dydis viduje 3,75 X2,35 m, 
o išorinėje pusėje - 4,8 X3,4 m. 

R a din i a i. Vainiko viduje žemė buvo ju
dinta, tamsios spalvos, su gana žymiais degė
siais bei smulkiais angliukais. Ypač tamsi že
mė pastebėta 40 cm gilumoje vainiko viduje 
ir arčiau rytinio krašto, o 50 cm gilumoje bu
vo galima išskirti beformę tamsesnės spalvos 
l,5 X 1 m dydžio dėmę. Sioje dėmėje tarp de
gėsių rasta ir pavienių sudegintų kaulų. Pa
vienių sudegintų kaulų rasta kapo vainiko 
viduje, ypač pietinėje ir rytinėje dalyje, kur 
jie koncentravosi prie vainiko ir po juo. Dar 
78 cm gilumoje, skaičiuojant nuo viršutinės 
eilės akmenų, po degėsių dėme, rasta gana 
stambių sudegintų kaulų gabalų. Jokių kitų 

radinių vainiko viduje nerasta. 
Kapas Nr. 7. Jis yra į šiaurę nuo kapo Nr. 6, 

į pietus nuo kapo Nr. 9 ir į vakarus nuo ka
po Nr. 8. 

Vai n i kas. Vainiką dengė 8--12 cm sto
rio žemių sluoksnis. Jis buvo beveik apskri
tas, 180 X 150 cm dydžio, krautas iš mažesnių 
akmenų. Su išoriniais akmenimis vainikas bu
vo 220 cm skersmens. 

R a din i a i. Vainiko viduje žemė buvo ju
dinta, tačiau jokių dirbinių nerasta. Jis lai
kytinas vaiko kapeliu. 

Kapas Nr. 8. Sis kapas šliejosi pietryčiuose 
prie kapo Nr. 9 ir pietuose prie kapo Nr. 10. 
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Ji sudarė gana didelis pusratis, sukrautas iš 
didelių akmenų. 

Vai n i kas. Sio kapo vakarinis vainiko 
galas rėmėsi i kapą Nr. 9 ir uždarė kapelį 
Nr. 7, o jo rytinis galas rėmėsi i kapą Nr. 15 
ir šiek tiek i kapą Nr. 10. Vainiko akmenys 
gana stambūs. Jų dydis: 48 X35X 15 cm, 50 X 
X30 X20 cm, 45 X30 X30 cm, 60 X43 X 15 cm. 
Jie krauti vienas virš kito dviem eilėmis. 

Geriausiai išsilaikęs vainiko šiaurinis galas 
ir vakarinė dalis. Vainikas viduje buvo 3,4 X 
X3,5 m dydžio, o išorėje - 4,3 X4,l m. Viršu
tinėje eilėje rasta apie 34 akmenis. 

R a din i a i. Vainiko viduje žemė buvo ju
dinta, o pačiame viduryje, jau 20 cm gilu
moje, išryškėjo tamsesnės spalvos žemė su 
gausiu kiekiu pelenų ir smulkių angliukų. Dė
mė buvo 2 m skersmens ir ėjo iki 60 cm gi
lumos. Po pelenais žemė smarkiai perdegusi. 
Tai rodo, kad čia buvo didelė laužavietė. Per
degusios žemės kituose kapuose nerasta. 

Kapas Nr. 9. Kapas buvo pradėtas tyrinėti 
dar 1940 m. Tuo melu jis dar turėjo neaukštą 
sampilą, todėl kasinėjimų ataskaitose vadina
mas pilkapiu ar 1948 m. tyrinėtu kapu. 1940 
m. per jo viduri šiaurės-pietų kryptimi bu
vo iškasta 2 m pločio ir 80 m gilumo tranšė
ja. Galutinai kapas ištirtas 1948 m. Jo sampi
las buvo 7 m skersmens, pakraščiais ėjo gana 
aukštas akmenų vainikas. 1951 m., tyrinėjant 
kitus degintinius kapus, išryškėjo, kad čia 

buvęs ne pilkapis, o degintinis kapas. Prie jo 
šliejosi visa eilė kitų kapų (Nr. 7, 8, 10), ku
rie dažniausiai rėmėsi į jo vainiką galais. 

Vai n i kas. Kapo Nr. 9 vainiką dengė apie 
10 cm storio žemės sluoksnis pietinėje dalyje 
ir apie 30 cm storio - šiaurinėje. Jis krautas 
iš gana didelių akmenų, tik viršutinių eilių 

akmenys kiek mažesni. Atskirose dalyse vai
nikas yra skirtingo aukščio. Pavyzdžiui, šiau
rinėje pusėje vainikas krautas net iš 5 eilitĮ 

akmenų ir viršutinių eilių akmenys pakrypę 
į kapo vidų. RyttĮ pusėje vainiko akmenų ei
lės palaipsniui mažėja. Antai šiaurės rytų pu
sėje buvo tik 4 eilės akmenų, o rytinėje pu
sėje, 1 m ilgio protarpyje, - tik 2 eilės ak
menų, toliau, ties kapu Nr. 7,- tik viena eilė. 
Vakarinės pusės vainikas vietomis vienaeilis, 
vietomis trieilis. Toje vietoje 1940 m. vainikas 
buvo atidengtas ir todėl apardytas. Vainikas 
gana gerai išsilaikęs, apskritas, apie 7,2 X5,3 
m dydžio. Vainiko viduje aptikti du deginti
niai kapai, degėsių dėmė, paskirų dirbinių. 
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Sudeginti kaulai buvo supilti i urnas ir ap
dėti akmenukais (žr. p. 29-30). 

Kapas Nr. 10 aptiktas prie kapo Nr. 9 ry
tinės pusės. Čia jų vainikas buvo bendras. 
Kapo Nr. 10 vainiko galai rėmėsi i kapo Nr. 9 
rytinės pusės vainiką, apjuosdami ji beveik 
4 m tarpu. 

Vai n i kas. Kapo Nr. 10 vainikas taip pat 
buvo po 12-20 cm storio žemių sluoksniu. 
Jis apskritas, krautas iš ivairaus didumo ak
menų, kurių dėtos 3 eilės. Vietomis viršuti
nės eilės akmenys nuvirtę. Apatinės eilės ak
menys gana dideli, vidurinės - mažesni, o 
viršutinė eilė sukrauta iš mažiau akmenų. 
Apatinės eilės akmenys yra 100 X60 X40 cm 
ir 90 X60 X40 cm dydžio. Viršutinės eilės ak
menys kiek pasvirę vainiko vidaus link. Vai
niko skersmuo - 5 m vidaus pusėje ir 5,9-
5,6 m išorinėje pusėje. Vainiko išorinėje pu
sėje rasta gana daug palaidų akmenų. 

R a din i a i. 20 cm gilumoje nuo žemės 

paviršiaus aptikta 2 m skersmens pilkos spal
vos dėmė. Siaurinėje vainiko supamo ploto 
dalyje rasla 10 akmenų krūvelė. 40-50 cm 
gilumoje visame vainiko viduje žemė judin
ta, joje daug pelenų, o giliau, kaip ir kape 
Nr. 6, aptiktas 10 cm storio degintos žemės 
sluoksnis. 60 cm gilumoje ši dėmė išnyko, ir 
jau 70 cm gilumoje žemė buvo visiškai neju
dinta. Kapo šiaurės vakarinėje dalyje rastas 
4 cm storio degėsių sluoksnelis, kuris paėjo 
ir po vainiku. 

Kapas Nr. 11. Kapu Nr. 11 pavadintas pus
račio formos akmenų vainikas, buvęs i šiau
rę nuo kapų Nr. 2 ir Nr. 9, pritvertas prie ka
po Nr. 12 apskrito vainiko. 

Vainikas krautas, kaip ir kitų kapų, iš ga
na didelių akmenų. Jis buvęs 3-4 eilių, ta
čiau ne ištisai. Vainikas turi tris tuščius pro
tarpius, matyt, yra nuardytas. Vainiko skers
muo pietų-šiaurės kryptimi yra 4-4,5 m, 
o rytų-vakarų kryptimi 2,5 m. 

R a din i a i. Kapo vainiko viduje aptikta 
judinta žemė, pilkšvos spalvos dėmelės ir ne
žymūs degėsiai. Po vainiko akmenimis irgi 
konstatuota smulkių degėsių. 

Kapas Nr. 12. Sis kapas buvo rastas i šiau
rę nuo kapo Nr. 9 ir 10. Tarp kapo Nr. 9 ir 
12 buvo maždaug 1,5-2 m tuščias tarpas. 
1940 m. jis, matyt, turėjo dar pastebimą sam
pilą ir buvo pradėtas kasinėti. Tuomet buvo 
nukasta jo visa pietinė pusė ir atidengtas ak
menų vainikas, bet apie tyrinėjimus to meto 
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dienoraštyje nėra nė vieno žodžio. 1940 m. 
sudarytame situacijos planelyje jis tik pažy
mėtas kaip pilkapis ir parodyta, kad jo pusė 
nukasta. 

Vai n i kas. Sis kapas yra turėjęs sampi
lą, kurio pakraščiais ėjo akmenų vainikas. 
Vainikas buvo apskritas (visa jo šiaurinė pu
sė nuardyta). sudarytas iš 3 eilių nedidelių 

akmenų. Apatinės eilės akmenys kiek dides
ni , viršutinių eilių akmenys - mažesni. Dalis 
viršutinės eilės nuvirtę. Gerai išliko visos 
trys eilės rytinėje pusėje, čia buvo išlikę dar 
apie 70- 80 akmenų. 

R a din i a i. Vainiko viduje aptikta judinta 
žemė ir nežymūs degėsiai. 60 cm gilumoje že
mė jau buvo nejudinta. 

Kapas Nr. 13. Sis kapas 1940 m. tyrinėjimų 
metu buvo pavadintas pilkapiu. Jo viduryje 
buvo iškasta 2 m pločio ir 1 m gilumo tranšė
ja, bet, nieko neradus, jis toliau nekasinėtas. 

Vai n i kas. Sio kapo vainikas įeina į ki
tų kapų tinklą. Vainikas gana gerai išsilai
kęs , apskritas, apie 7 m skersmens; jo pieti
nėje dalyje buvo vos 10 cm, o šiaurinėje -
30 cm storio žemių sluoksnis. Vainiko rytų 

pusėje išlikusios 4 horizontalios akmenų eilės, 
vakarų ir šiaurės pusėje - tik dvi. Pietinėje 

pusėje yra apie 2 m ilgio tuščias protarpis. 
Sioje vietoje vainikas, greičiausiai, nuardytas. 

R a din i a i. Tyrinėjant vainiko vidų, 10 
cm gilumoje nuo žemės paviršiaus pastebėta 
tamsesnė žemė su gausiais smulkiais angliu
kais. Sis 2 m ilgio sluoksnelis buvo iki 8-
10 cm storio. Po juo ėjo su degėsiais sumai
šyta žemė. Kapo vainiko vidaus rytinėje pu
sėje žemė buvo pelenų spalvos. 30 cm gilu
moje rasti du arklio dantys. Pilietis A. :Lilins
kis tvirtino, kad 1940 m. čia buvo rasta ark
lio kaukolė. Kapas kasinėtas iki 120 cm gi
lumo, bet daugiau jame nieko nepavyko rasti. 

Kapas Nr. 14. Tai vieta tarp kapo Nr. 10 
šiaurrytinės dalies ir kapo Nr. 13 pietvaka
rinės pusės. Nuėmus viršutinį žemės sluoks
nį. čia buvo rastas akmenų grindinys, kurį 

galutinai atidengus, aptiktas vos l,5 X l,6 m 
dydžio akmenų vainikas. Viduje ištisai pri
mesta, tarsi į šulinėlį. akmenų. Akmenų ir 
žemės sluoksnis buvo 50 cm storio. 70 cm 
gilumoje išryškėjo žemė su degėsiais, o 75 cm 
gilumoje rastas gintarinis pailgos statinaitės 

formos karolis. Po juo buvo smulkių angliu
kų. 

3 Lietuvos archeologiniai paminklai 

Kapas Nr. 15. Tarp kapo Nr. 8 ir kapo 
Nr. 17 susidariusiame tarpelyje buvo du ne
dideli kapeliai, pavadinti Nr. 15 ir 16. Kape
lis Nr. 15 buvo tarp pilkapio Nr. 4 ir kapo 
Nr. 10. Jo pietvakarinis vainiko galas rėmėsi 
į kapą Nr. 8, o šiaurės rytų galas - į kapą 

Nr. 10. Tarp kapų Nr. 15 ir 16 buvo bendra 
pertvara. Vainikiukas buvo padengtas 8-10 
cm storio žemių sluoksniu. Pietinėje pusėje 

tuščias protarpis rodė, kad šioje vietoje vai
nikas buvo suardytas. Įvairiose vietose vaini
kas buvo įvairiaaukštis. Pietinėje pusėje iš
liko tik dvi eilės gana didelių akmenų. Ryti
nėje pusėje akmenų vainiką sudarė 4 eilės 
akmenų. Vainiko viduje buvo judinta žemė 

16 pav. 1951 m. tyrinėto plokštinio griautinio ka
po Nr. 21 radiniai : 1, 2 - žalvarinės juostinės 
apyrankės apvalainais galais, rastos prie griaučiu 
Nr. 1; 3 - akmeninis skiltuvas, rastas prie griau
čių Nr. 2; 4 - geležinis ietigalis, rastas degintinia
me kape l\:r. 1 9 
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ir smulkūs angliukai. 50 cm gilumoje, šiaurės 

pakraštyje, rastas geležinis ietigalis (16 pav., 4) 
ir apie 15 cm nuo jo į vakarus - žalvarinės 

trikampio skersinio piūvio žiedelių grandinė
lės dalys. Be to, 55 cm gilumoje rasta sude
gintų kaulų. 

Kapu Nr. 16 pavadintas tarpas tarp kapo 
Nr. 15 ir 17. Cia savarankiško vainiko nėra, 
tarpą riboja kitų kapų vainikai, tik šiaurės 

rytų kampe yra atskiras vainiko gabalas, prie 
kurio pri tvertas kapo Nr. 17 vakarinės pusės 
galas. Cia, kaip ir kitur, iki 70 cm gilumo že
mė judinta, joje buvo smulkių angliukų. Kitų 
radinių nerasta. 

Kapas Nr. 17 yra vienas iš deg intinių kapų 

pietinėje dalyje. Jo vainikas apskritos formos, 
šiaurinėje dalyje turi tuščią protarpį. Jo va
karinė pusė remiasi į kapą Nr. 16, O rytinė 

pusė - i kapo Nr. 18 vainiką. Vainikas pieti
nėje dalyje yra dvieilis, o rytinėje - ketur
eilis. Jo viduje rasta tik tamsesnė žemė su 
labai smulkiais degėsiais. 

Kapas Nr. 18 yra tarp kapų Nr. 10, 13, 17 
i~ 19. Jis turi neužbaigta pusračio formą, o jo 
vakarinis galas nesiremia į jokį kitą kapą. 

Vainikas buvo padengtas iki 30 cm storio že
mių sluoksniu. Krautas jis iš 4 eilių akmenų, 
kurie palinkę į vidą Vainiko skersmuo 
apie 2 m. J o statybai panaudota apie 40 ak
menų. Viduje rasta tik smulkių degėsių. 

Kapas Nr. 19 buvo degintinių kapų rytinia
me pakraštyj e. Jo vainikas apskritas, sukrau
tas iš kelių akmenų ei lių. Sianrės rytų dalyj e 
išliko 4 eilės akmenų, pietų ir pietvakarinėje 

dalyje - 3 eilės. Rytinėje pusėje, 2 m tarpe, 
vainiko akmenys nuardyti. Viduje - tik ju
dinta tamesnės spalvos žemė ir smulk,ūs ang
liukai. 

GRIAUTINIAI KAPAI 

Griautiniai kapai Kurmaičiuose kon
centiavosi dviejose vie tose. Vieni jų bu
vo aptikti, bevežant žvyrą keliams taisyti, 
apie 12- 14 m i pietus nuo tyrinėto pil
kapio Nr. I(A). Si nedegintinių kapų gru
pė , kaip jau' buvo nurodyta, tyrinėta 
1940, m. Tada čia buvo ištirti 24 griauti
ni?li ir 4 degintiniai kapai " . Toliau ši 

Sio kapo išorinėje puseJe rasta gana daug 
akmenų, kurie liko nuo vainikų statybos ar
ba nuvirto iš buvusių viršutinių eilių. 

Kapas Nr. 20(19a). Rytinėje kapo Nr. 19 
pusėje, ties jo vainiko nuardytu galu, buvo 
išlikęs apie 1,2 m ilgio akmenų vainiko frag
mentas, kuris, matyt, likęs iš atskiro kapo 
akmenų vainiko. Sioje vietoje žemė iki 
60 cm gilumo buvo susimaišiusi su smulkiais 
angliukais, matyt, čia yra buvęs atskiras ka
pas. 

Kapas Nr. 21. Degintinių kapll pietrytinėje 

dalyje buvo rastos kapo vainiko dalys, ku
rios ir pavadintos· kapu Nr. 21. 

Sio kapo vainiko šiaurvakarinė ir šiaunne 
dalis siekė kapo Nr. 20 vainiką, tik tarp jų 
buvo daugiau kaip 1 ID protarpis, kuriame 
rasta pavienių akmenų . Virš vainiko buvo 
10 cm storio žemių sluoksnis. Vainikas ap
skritas, jo vakarinė ir šiaurinė dalis buvo su
krauta iš 4 eilių akmenų. Kita vainiko pusė 
taip pat sukrauta iš 4 eilių akmenų . Siaurės 
rytinėje ir pietvakarinėje dalyj e yra tuščių 

protarpių. Vainikas yra buvęs apie 7 m skers
mens, jo viduje žemė iki 60 cm gilumo buvo 
judinta ir joje, kaip ir kiluose kapuose, buvo 
pastebėta smulkių angliukų. 

Kapas Nr. 22. Tarp kapo Nr. 21(10) ir 18 
buvo gana daug akmenų; pietinėje dalyje 
išryškėjo tarsi atskiro kapo palaidai sukrautas 
vainikas. Galimas dalykas, kad ir čia būta 

degintinio kapo, kadangi po akmenimis žemė 
buvo judinta ir sudegusi. 
Tyri nėjamasis plotas buvo pratęstas į šiau

rę, kur ties kapais Nr. 13 ir 19 buvo matyti 
vienas sampilas. Ten aptikti gFiautiniai ka
pai, kuriuose rasta daug įkapių. 

kapų grupė bus vadinama pietine griau
tinių kapų grupe. 

Kita griautinių kapų grupė buvo aptik
ta ir tyrinėta 1951 m. i šiaurę nuo pilka
pių ir degintinių kapų. Ji bus vadinama 
šiaurine griautinių kapų grupe. 

Pasibaigus degintiniams kapams, nuo jų 
šiaurę buvo rasti griau tiniai akmenų 

2~ P. Ku/ikauskas, Kurmaičių (Kretingos raj.) plokšlinio kapinyno tyrinėjimaL- Lietuvos 
islorijos instituto darbai, t. 1. Vilnius, 1951, p. 31 5-365. 
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vainikais aptverti kapai. Tarp degintinių 
ir griautinių kapų buvo apie 20 m pločio 
tuščias žemės tarpas, 

Pirmieji griautiniai kapai šioje grupėje 
buvo aptikti vos 95 cm nuo degintinio 
kapo Nr. 13 vainiko i šiaurę , Tai tyrinėji 

mų dienoraštyje pažymėtas kapas Nr. 21, 
arba pilkapis Nr. 8, kadangi šis kapas tu
rėjo pilkapiams būdingą sampilą , Siekiant 
nustatyti kapinyno šiaurinę ribą, nuo ka
po Nr. 21 toliau i šiaurę buvo prakastas 
50 m ilgio ir 12 m pločio perkasas, Per
kaso pradžioje, apie 13 m protarpyje 
i šiaurę nuo kapo Nr. 21, nieko nerasta, 
bet toliau perkase buvo aptikti akmenų 
vainikais apdėti griautiniai kapai, Iš viso 
čia ištirta 22 griautiniai kapai. Nuo šių 

kapų dar apie 100-150 m toliau i šiau-

LAIDOSENA 

Griautiniai kapai šiuo metu jau neturė
jo jokių išorinių žymių, išskyrus kapą 

Nr. 21 ir kapus Nr. 41-44, kurie turėjo 
pilkapiams būdingus sampilus, Griautiniai 
kapai buvo aptikti palyginti negiliai. Ka
dangi žemė čia ilgą laiką buvo ariama, 
galima manyti, kad šios grupės griauti
niai kapai yra turėję neaukštus sampilus, 
Tačiau, gal būt, kapo vietą žymėjo tik 
akmenų vainikas, o pats kapas visada bu
vo žemiau akmenų vainiko, 

Virš griautinių kapų akmenų vainikq 
buvo 8-20 cm storio žemės sluoksnis. 
Ariant ir nurenkant akmenis, vainikai ap
ardyti, ypač tie, k),Hie pritverti iš šonų 
prie pagrindinio vainik<;>, Vaipikai krauti 
iš didelių akmenų, vienaaukščiai arba dvi
aukščiai. Kapų akmenų vainikai apskriti
mo formos, jų skersmuo - apie 5,5 ar 
6 metrus. Skirtingų , matmenų yra ir pus
lankio formos akmenų yainikai. Vieni j q 
yra buvę gana dideli, pavyzdžiui, kapai 
Nr. 22, 24, 25, 26 (skersmuo - apie 4-
5,5 ml, kiti visai maži, pavyzdžiui, kapai 
Nr. 31-36, ,38, 39 , (skersmuo - 76-
62 cm - kapas Nr, 38 ar apie 1 ml, Vai
nikų forma nevienoda, mat, jie buvo pri-

rę kyšojo dvi nedidelės kalvelės, kurias 
prakasus, buvo rasti dar 4 griautiniai ka
pai, Tuo būdu šiaurinėje griautinių kapų 
grupėje 1951 m, buvo ištirti 26 griautiniai 
kapai. Reikia manyti, kad šioje kapinyno 
dalyje jų yra žymiai daugiau , :Jų dar ga
lima tikėtis plote tarp minėto perkaso 
šiaurinio galo, nuo kapo Nr. 37 ir 40 to
liau i šiaurę, tarp kalnelių, kur buvo rasti 
4 kapai, ir vakarinėje perkaso dalyje, 
ypač plote, kuriame vietos gyventojai tu
rėjo išsikasę bulviarūsius, Tačiau šie plo
tai liko netyrinėti. Tuo būdu iki šiol Kur
maičiuose būta didžiulio, chronologiniu 
atžvilgiu ivairialaikio kapinyno, kuriame 
pilkapiai arba kapai koncentravosi atski
romis grupėmis, 

tverti prie apskritimo formos akmenų vai
niko. Antai, prie kapo Nr. 23 buvo pri
tverti du didesni pusračio formos vainikai 
(k, 22 ir k. 24), prie kapo Nr. 28 -vienas 
(k. 29). prie kapo Nr. 40 - du (k. 38 ir 
39). Daugiausia kapelių pritverta prie ka
po Nr. 30, Paties kapo Nr. 30 vainikas yrd 
buvęs apskritas, apie 5,2 m skersmens. Jo 
vainiko rytinėje pusėje 3,7 m ilgio tarpas 
nuardytas, o pietinėje, vakarinėje ir šiau· 
rinėje pusėj e išliko pritverti nedideli še
šių kapų - Nr. 31, 32, 33, 34, 35 ir 36-
vainikai. 

Griautinių kapų vainikų vidus pripildy
tas smėlingos žemės, kurioje aptikta smul
kių angliukų ar degėsių. Kai kuriuose ka
puose degėsių buvo labai daug, Antai , ka
pe Nr. 24 degėsių sluoksnis siekė 8-
12 cm. Ypač daug degėsių konstatuota 
kalvelėje, kurioje rasti kapai Nr. 41-44, 

Mirusieji laidoti vainiko viduryj e, 30-
65 cm gilumoje. Tik kapo Nr. 21 'griau
čiai , Nr. 2 buvo rasti ,80 cm gilumoje. 
Griaučiai daugelyje kapų visiškai sunykę. 
Eilėje kapų a ptikta tik nedideli žmogaus 
kaulų fragmentai arba tik jkapės, Geriau 
išlikę griau'č i ai buvo tik kape Nr. 21, 22, 
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42, 43 ir 44. Paprastai vainiko viduryj e 
rasta po vieną kapą, tik kape Nr. 21 ap
tikti dviejų žmonių griaučiai. 1940 m. ty
rinėtų griautinių kapų dalyje vainiku ap
juostame plote rasti keturių žmonių griau
čiai (k. 10, 11, 12 ir 13). 
. 1951 m. tyrinėtoje griautinių kapų da
lyj e kapų duobių kontūrai nebuvo aiš
kūs. Dažnai kapo duobės sampile žemė 
taip sumaišyta, kad duobės kontūrai lik
davo neišaiškinti. Kapas būdavo nustato

,mas pagal aptiktas įkapes ir jų išdėstymą· 
Aiškūs kapo duobės kontūrai buvo kape 
Nr. 44. Jie išsiskyrė iš aplinkinės žemės 
tamsia spalva. Duobė buvo apvaliais kam
pais ir gana didelė. Kapo Nr. 44 kontūrai 
išryškėjo 87 cm gilumoje ir buvo 275 cm 
ilgio ir 96 cm pločio (žr. kapo Nr. 44 ap
rašymą) · 

Manoma, kad dalis mirusiųjų laidoti 
mediniuose karstuose. Aiškesni buvusių 
karstų pėdsakai konstatuoti kapuose Nr. 21 
ir 44. Kape Nr. 21 virš griaučių N r. 1, 
35 cm gilumoje, rasta medienos liekanų, 
o kape Nr. 44 karsto liekanos buvo kon
statuotos iš žemės spalvos ir kontūrų piū
vio, taip pat iš 3 cm storio puvėsių juos
telės kontūrų pakraščiuose. 

Kapo duobės dugne buvo akmenys mi
rusiojo gaivos ir kojų srityje, panašiai 
kaip Visdergių (Papelkių), Siaulių raj., ir 
Sandrausiškių (Kelmės raj.) pilkapiuose 
bei Sargėnų (prie Kauno) plokštiniame 
griautiniame kapinyne. Taip padėti ak
menys buvo ir kapuose Nr. 21, 22, 41, 
42 ir 44 (ir. šių kapų aprašymą)· 

Nustatyti palaidotų žmonių tikslią pa
dėtį ir kryptį galima tik kapuose, kuriuo
se geriau išsilaikė žmonių griaučiai arba 
kuriuose rasta daugiau galvos, kaklo ir 
krūtinės papuošalų. Vienos pastovios 
krypties Kurmaičiuose, kaip ir kituose 
kapinynuose, nesilaikyta, tač iau kapiny
no pietinės grupės kapuose ryškus pa
protys laidoti mirusiuosius galva į va
karus. Tai aiškiai matome iš griaučių pa
dėties arba kapų duobės kontūrų (k. I, 
2, 3, 4, 6, 9, 10- 14, 17, 18, 21 ir 22). Mi-
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1 usieji būdavo guldomi ant nugaros, iš
tiestomis kojomis, sulenktomis ir virš krū
tinės padėtomis rankomis. 

1951 m. tyrinėtuose griautiniuose ka
puose rasta gana daug ir įvairių įkapių 
darbo įrankių, ginklų, papuošalų ir kitų 

pavienių dirbinių. Be to, kapuose Nr. 23, 
ir 42 aptikta re ta įkapė - žirgas. Kape 
Nr. 23, apskritimo formos akmenų vainiko 
viduryje, 45 cm gilumoje, buvo išlikę ark
lio dantų fragmentai ir gana gražus žalva
rinis ažūrinis apkalas, kažkokio geležinio 
dirbinio fragmentai ir žalvarinis apka lė

lis. Kad šiame kape buvo palaidotas žmo
gus ir žirgas, rodo ir rastas žmogaus dan
tis. 

Kape Nr. 42 šiaurinėje kapinyno da
lyje buvusioje pakilumoje rasti arklio 
dantys ir žandikaulio liekanos bei gele
žiniai žąsiai. Kapas buvo 60 cm gilumoje; 
čia rastas geležinis ietigalis, geležinis pei
lis, molinis puodas, geležinis įmovinis 

kirvis ir žąsiai . Arklio dantų rasta ir pil
kapiuose bei degintiniuose kapuose 
(1940 m. tyrinėtame kape ir 1950 m. ty
rinėtame pilkapyje Nr. 3). 

Kitos įkapės gulėjo taip, kaip jos bu
vo dėvimos. Galvą dengė galvos apdan
galai - kepuraitės ir diademos, kaklą puo
šė antkaklės ir karoliai. Krūtinės srityje 
gulėjo segės, smeigtukai, rankas puošė 

apyrankės ir žiedai. Ginklai dėti galvos 
srityje. Be to, galvos srityje rasta ir spe
cialiai į kapą įdėtų dirbinių. Antai kape 
Nr. 22, kairėje galvos pusėje, stovėjusi 

gana didelė beržo tošies apskrita dėžutė, 
kurioje raslos trys antkaklės, akinė apy
rankė, siūlų, vaško (?) kamuoliukai ir ka
rolis. 

Įkapių išdėstymas kape , o ypač ginklai 
galvos srityje ir papuošalai dėžutėse ro
do, kad Kurmaičiuose laidoj imų apeigos 
ir papročiai pirmaisiais mūsll eros amžiais 
buvo įgavę naujus aspektus, kurie paste
bimi ir vėlyvesniuose kapinynuose. 

1940 m. tyrinėtuose griautiniuose ka
puose rastos įkapės smulkiau analizuoja
mos, skelbiant medžiagą apie tą kapinyno 
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dalį 24. Čia trumpai apibūdinsime įkapes, 
rastas 1951 m. tyrinėtuose šiaurinės griau
tinių kapų grupės kapuose. 

Surasti gana gausūs dirbiniai, kaip ir 
kiti archeologiniai faktoriai, padeda spręs
ti kapinyno chronologijos klausimą, be 
to, dalinai amatų, prekybos, meno ir net 
socialinius bei visuomeninius klausimus, 
etninęs istorijos problemas. Būdingas 

Kurmaičių plokštinių griautinių kapų dir
binių bruožas - jų vietinis pobūdis. Tai 
gerai archeologams žinomų tipų dirbi
niai, kurie plačiai analizuojami įvairiuose 
darbuose 25. 

Aptarsime tik jų pagrindines grupes 
bei iškeIsime kai kuriuos jiems būdingus 
bruožus. Visų pirma griautiniai kapai pa
sižymėjo dirbinių gausumu ir įvairumu, 

tuo tarpu kai pilkapiuose, išskyrus griau
tinį pilkapio Nr. 1 (A) kapą, jokių dirbi
nių nerasta. Įkapėmis nepasižymėjo ir 
plokštiniai degintiniai kapai. Juose rasti 
pavieniai dirbiniai yra beveik atsitiktinio 
pobūdžio, kadangi jų padėtis kape nesu
sijusi su pagrindiniu kapo įrengimu. De
gintiniame kape Nr. 9, jo vakariniame 
pakraštyje, 30 cm gilumoje, rastas gele
žinis peilis, ietigalio įmova, žalvarinių 

skardelių gabaliukai ir žalvarinis lygus 
juostinis žiedas galėjo būti čia pakasti vė
liau, iš kurio nors suardyto griautinio ka
po. Kape Nr. 1, 60 cm gilumoje, prie pat 
kapo Nr. 2 akmenų vainiko, rastą gele
žinę ylą taip pat sunku siedinti su čia 

buvusiu kapu. Nėra duomenų priskirti 
degintiniam kapui ir dirbinius, rastus 
50 cm gilumoje kape Nr. 15. Čia judin
toje žemėje rastas nedidelis geležinis ieti
galis ir žalvarinės grandinėlės fragmentų. 
Su kapu gali būti siedintinas tik deginti
nis kapas Nr. 14, kur 75 cm gilumoje ras
tas statinėlės formos gintarinis karolis . 
Atmetus mintį. kad minėtuose deginti
niuose kapuose rasti dirbiniai nėra atsi-

8 

o 
0,0 

17 pav. 1951 m. tyrinp.tuose plokštiniuose griauti
niuose kapuose Nr. 22, 30 ir 32 rasti dirbiniai: 
1 - žalvarinė juostinė apyrankė (k. 30), 2 - žalva
rinė akinė segė (k. 32), 3 - žalvarinis jvijinis 
žiedas, rastas kape Nr. 22, kojų srityje, 4 - ža l
varinė juostinė apyrankė, puošta skersiniais ran
leliais (k. 22). 5-7 žalvariniai žiedai, rasli ant 
rankų pirštų (k. 22), 8 - žalvarinis jvijinis žiedas, 
rastas kape Nr. 22, kojų srityje, 9 - žalvarinė ma
syvi apskrito skersinio piūvio akinė apyrankė, ras
la lošinėje dėžutėje, ka pe Nr. 22 

tiktiniat būtų galima spėti, kad čia būta 
pavienių, gal vėlesnių, griautinių kapų. 

1951 m. tyrinėtuose kapinyno šiaurinės 
dalies griautiniuose kapuose įkapių ras
ta kiek mažiau, negu 1940 m. tyrinėtuose 
griautiniuose kapuose kapinyno pietinėje 
dalyje. Matyt, šiaurinės dalies griautiniai 
kapai yra ankstyvesni. Tuo metu metalo 
dirbinių gamyba dar tik vystėsi ir me
talų turėta bei metalo apdirbėjų būta ma
žiau, negu šimtmečiu vėliau. Siaurinės da
lies kapuose rasta Romos monetų, apgal
vių, ietigalių, dalgių ir t. t. Čia mažiau 
ginklų. Tik degėsių šiuose kapuose labai 

:, Lietuvos TSR istorijos institulo darbai, t. 1, p. 315-365. 
2:; H. Moora, Die Eisenzeit in LeltJand, t. II, Tartu, 1938; J. Puzinas, Naujausių proisto
einių tyrinėjimų duomenys. - "Senovė", t. IV, Kaunas, 1938; Lietuvos archeologijos bruo
žai, Vilnius, 1961. 
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18 pav. 1951 m. tyrinėto plokštinio griautinio ka
po Nr. 22 radiniai: 1- 3 - žalvarinės smarkiai pro
filiuotos segės, 4- 5 - žalvariniai juostiniai uždari 
žiedai 

19 pav. 1951 m. tyrinėto plokštinio griautinio kapo 
r. 22 kepurė lės liekanos (žalvarinės Jkardelės, · 

isegtos į storą vilnoni audinj) 

PAPUOSALAI 

Galvos papuošalai. 1940 ·m. tyrinėtoje 
griautini.ų kapų dalyje rasti, keli kapai su 
puošniomis diademomis (k; 5, 8), o 19?1 m. 
tyrinėtuose griautiniuqse kapuose galvos 
payuošaląs rastas . tik jaunos mergaitės 
kape (Nr. 22) . Jį sudarė vilnonis audinys, 
prisagstytas žalvarinių sankabėlių, priseg
tas prie plaukų žalvarine skydeline sege 
(19 pav. ,' 18 pav., 3) . Visa priekinė vir-
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20 pav. 1951 m. tyri nė to plokštinio griautinio ka
po Nr. 22 radiniai: 1, 2 - žalvarinės trimitiniais 
galais antkaklės , rastos tošinėje dėžutėje 

daug, tatai rodo genetinį ryšį su anksčiau 
įrengtais pilkapiais ir degintiniais kapais, 
aptvertais akmenų vainikais. 

Siaurinės dalies griautiniuose kapuose 
rasta daugiau kapų be įkapių (kapai 
,Nr. 25, 26, 27, 27a, 28, 29 ir 31) . Įkapių 
turtingumu pas~žym~jo tik jaunos mergai
tės kapas Nr. 22 (17 pav., 3- 9, 18, 19, 
20 pav.). Sios dalies' kapuose (Nr. 22 ir 
41-44) dar buvo galima konstatuoti pil
kapiams būdingus sampilus. Iš viso 
1951 m. tyrinėtuose griautiniuose kapuo
se rasta apie 50 įvairių dirbinių: galvos, 
kaklo, krūtinės , rankų ir kojų papuošalų , 
audinių liekanų, molinių puodų ir kt. 

šutinė kaukolės dalis buvo pilna žalvari
nių keturkampių sankabėlių, kurios į vil
nonį audinį buvo įsegtos smailais užlenk
tais galais. Šios skardelės-sankabėlės yra 
keturk<iIųpės, vidllryje su įrimšta akute, 
gana giliu grioveliu ir su iškilu nedideliu 
segtuko galvutės dydžio spurgeliu vidu
ryje. Yra išlikusios dvi tokių skardelių 

eilės (po 6 skardeles) . Prie jų iš šonų bu-
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nų bu-

vo rastos mažesnės skardelės, apie 0,5 cm 
dydžio, kurių viduryje buvo didesnis ap
skritas spurgelis. Prie galvos apdangalo 
vidurio tokių sankabėlių isegta po 10, 
toliau jų eilių skaičius mažėja ir galuose 
rasta tik po vieną eilę. Jos gulėjo net 
70 cm ilgio juosta. Matyt, galvos apdan
galą sudarė vilnonis audinys, laisvai 
krentantis ant pečių . Jo pakraščiai buvę 
papuošti minėtomis skardelėmis. Virš šių 
skardelių rasta storo vilnonio audinio 
fragmentų. 

Panašių skardelių rasta, tyrinėjant Sar
gėmĮ ir Veršvų kapinynus (Kauno raj .), 
o žalvarinėmis skardelėmis puošta vilno
nė gaubta kepurėlė, žinoma iš Sernų ka
pinyno 26. Panašių sankabėlių rasta taip 
pat Rytų Prūsijoje ". Tai gana retas gaI
vos apdangalas, leidžiąs mums pažinti, 
kaip pirmaisiais m. e. šimtmečiais mote
rys dengė galvą 28 . 

Kaklo papuošalaL Kiek gausesni buvo 
kaklo papuošalai, nors jų čia rasta ma
žiau, negu 1940 m. tyrinėtuose kapuose. 
Kaklo papuošalus sudaro antkaklės ir ka
rolių apvaros. 
Antkaklės. 1951 m. tyrinėtuose 

griautiniuose kapuose antkaklių rasta tik 
2 kapuose (Nr. 22 ir 43) (20, 24, 25 pav.) . 
Kape !'lr. 22 jų rasta 5, Dvi buoželiniais 
galais antkaklės buvo kaklo srityje , o gaI
vos dešinėje pusėj e gulėjusioje dėžutėj e 

buvo dar viena buoželiniais galais ir dvi 
trimitiniais galais antkaklės (20 pav,), Ka
pe Nr. 43 kaklo srityje rastos dvi antkak
lės buoželiniais galais (24, -25 pav,), Ant
kaklių padėtis kaklo srityje įprasta

buoželiniai galai nusvirę žemyn, Dėžutėje 
rastos antkaklės sudėtos viena virš kitos. 

Buoželiniais galais antkaklės paprastos. 
Jų lankelis iš apskritos storqkQs vielos, 
beveik visas vienodo storio, užbaigtas že-

mo kūgio pavidalo buoželėmis . Jos la
bai panašios i antkakles kūginiais galais, 
kurių 1940 m, tyrinėtoje kapinyno da
lyje rasta kapuose Nr, 8, 10, 11, 12, 13, 
14 ir 22, Buoželinių antkaklių Lietuvoje, 
Latvijoje ir buvusioje Rytų Prūsijoje ap
tinkama II-III a, kapuose, Jų prototipų 
ieškoma Rytų Prūsijoje jau La Teno lai
kotarpyje. Pirmaisiais m, e. amžiais jos 
buvo paplitusios visame Rytų Pabaltijyje, 
Lietuvoje jos žinomos visuose vakarinės 
Lietuvos dalies kapinynuose (Labotakiai, 
Barzdėnai ir kt.), datuojamuose II
III m, e, amžiumi, 
Antkaklių trimitiniais galais Kurmai

čiuose rasta dvi. Abi rastos kape Nr. 22, 
idėtos i tošinę dėžutę, Jos gana masyvios, 
Lankelis apskritas, storos vielos, užbaig
tas gana ilgu trimitu, kurio gale aiškus 
žiedas, Vienas antkaklės lankelis, arčiau 
galų, ornamentuotas skersiniais ruoželiais, 
kitas - skersinių ruoželių grupėmis ir 
rutulinio rašto ploteliais tarp jų, Trimitų 
žiedai puošti dviem lygiagrečiai irėžtais 

grioveliais (20 pav,), 
Antkaklės trimitiniais galais Lietuvoje 

ir visame Rytų Pabaltijyje aptinkamos 
dažnai, jos labai ivairios ir gana puošnios, 
Ankstyviausi egzemplioriai žinomi iš Ry
tų Prūsijos . Jos kildinamos iš ankstyves
nių antkaklių kanopiniais galais ir datuo
jamos I-IV m, e. amžiumi. Lietuvoje gra
žiausi egzemplioriai žinomi iš Veršvų, 
Adakavo, Sodkalnio, Pakalniškių ir kitų 

laidojimo paminklų, Vakarinės Lietuvos 
dalies kapinynuose antkaklių trimitiniais 
galais randama mažiau, negu vidurio Lie
tuvos dalies laidojimo paminkluose, 

, Į Kretingos kraštotyros muziejų yra pa
tekusios antkaklės, rastos 1955 m" kasant 
bulviarūsius slaunneJe kapinyno da
lyje, ,kuri dar nebuvo tyrinėta ", Viena 

26 A. B~zzenbeIgeI, Litauische Graberfelder.-"Silzungsberichte der Altertumsgesselschaft 
Prussia", t. 17, lent. XIII, 'K6nigsberg, 1892. . I 

21 W. Gaerte, Urgeschichte Ostpreussens, K6nigsberg, 1929, pav. 146, d, e. 
28 R. Volkaltė-Ku1ikauskienė, Senovės lietuvių moterų galvos danga ir jos papuošalai.
Is lietuvių kultūros istorijos, t. 2, Vilnius, 1959, p. 30- 53. 
::1 P. KuJjJwuskas, Nauji radiniai Kurmaičių kapinyn(', Lietuvos TSR Mokslų akademijos 
darbai, serija A, t. 2, 1957, p. 141- 151. 
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antkaklė buvo vytinė , kilpiniais ga la is, su
sukta ar supinta iš dviejų vielų (26 pav.). 
Patys vielų galai išploti ir susukti i nedi
delę kilpą. Antkaklės lanke lio šonuose y ra 
po dvi kilpeles, kuriose, kaip ir antkaklės 
galuose esančiose kilpose , iverta po gran
delę, ant kurių užkabinta po tris brank
telius. Branktelia i susukti iš dviej Ų plo
nesnių vielų ir u žba igti kilpelėmis, i ku
rias vėl iverta po grandelę, ant š ių už
kabintas žalva rinis trikampio formos pa
kabutis. Tie pakabučiai primena v adina
muosi us kla ipėdiškius smeigtukus tri
kampe galvute. Tuo būdu ši antkaklė yra 
puošta ne t 18 tokių kabučių, suvertų po 
tris kiekvienoj e ki lpoje . Vytinės k ilpi
niais galais antkaklės Lietuvoje ge ra i ži· 
nomas papuoša las, a ptinkamas plokšti
niuose kapinynuose (Ve ršvai, Sargėnai) 

bei pilkapiuose (Sandrausiškės) 30 Da u
giausia jos be kabučių, bet yra ir su ka
buč iais antkaklės galuose. Tokių antkak
lių ras ta ir už Lietuvos TSR te ritorij os ri
bų, šių di enų Latvijos ir Estijos TSR teri
torijoj e , taip pat Padneprėje 31 . 

Antra 1955 m. Kurmaičiuose rasta a nt
kaklė yra unikali, tokių antkaklių dau
giau niekur nerasta . Ji pada ryta iš apva
lios storesnės žalvarinės vielos, kurios ga
lai užlenkti i vidaus pusę ir sudaro nedi
deles kilpas. Antkaklės lankelio šonuose 
išlieta po vieną ąselę, i kurią ikabinta 
po vieną kabuti. Po toki pat kabuli pri
kabinta ir antkaklės galuose esančiose 

kilpose ant ivertos žalvarinės grande lės. 

Sios antkaklės kabučiai yra keturkampės 
formos, ažūriniai, suskirstyti 4 keturkam
piais lange liais, o kabučių kampai už
baigti 2 apskritomis nedide lėmis buoželė

mis - spurgučiais . Kabučiams užkabinti 
išlieta ilgoka ąselė . Be to, antkaklės lan
kelio šona i, arčiau galų, yra pa puošti 
skersinių ruoželių grupėmis. Tarp ruože
lių susidariusių rantelių paviršiai yra dar 

30 Ten pat, p. 144. 

ornamentuoti smulkiomis ikartomis. Ši 
a ntkaklė y ra vietinio me istro darbo, pa
daryta, greičiausiai, pagal individualų už

. sakymą a r paties me istro sumanymą. Ji 
datuotina III- IV amžiais. 

Be čia aprašytų antkaklių buoželiniais 
ir trimitiniais galais, taip pa t antkaklių 

kilpiniais ga la is su pakabučiais, Kurmai
či uose 1940 m. tyrinėtoje kapiny no da
~lyj e rasta viena dėže linė antkaklė su mė
lyno sti klo akimi dėžutės viduje, dvi dė· 

,želinio tipo antkaklės, kurių lankelis a p
vyniotas viela ir papuoštas žiedais, ir 
7 antkaklės 32 kūginiais galais, būdingos 
vakarinės ir iš dalies vidurio Lietuvos 
lII- IV amžių plokštiniams kapinyna ms. 
Karolių apva r os. Karolių a pva

.rų Kurmaičių kapinyne rasta gana daug. 
1951 m. tyrinėtuose griautiniuose kapuo
se ras ta stiklinių ir emalės karolių . Su 
gausiomis ikapėmis jaunos merga itės ka
pe Nr. 22 kaklo srityje rasta stiklinių, iš 
vidaus ta rsi paauksuotų apvalių karolilĮ 

vėrinys. Karoliai blogai išliko, dalis jų, 

gavę oro, subyrėjo. Panašių karolių a pva
ra rasta tame pat kape idėtoje tošinėje 

dėžutėj e drauge su kitais papuošalais. 
Kape Nr. 24 rasta balkšvų stiklinilĮ ka

rolių a pvara . Karolia i gulėjo keli cm vie· 
nas nuo kito, apie 25 cm ilgio linij a. Ta rp 
jų turėjo būti kas nors iverta iš organinės 
medžiagos. 

Ka pe Nr. 32 rasti 3 raudoni apsk riti 
.karoliai . 

1940 m. tyrinėtuose gri autiniuose ka
puose (Nr. 5, 7, 8) rasta s tiklo, emalės ir 
gintaro karolių . Kape Nr. 7 rastas emalės 

karolis, puoštas šachmatiniu raštu, ir vie
nas žalsvo stiklo kriaušės pavidalo ka ro
~ukas 33, 

Panašūs i Kurmaičiuose rastus karolius 
žinomi karoliai iš Kaliningrado ir Pavislio 
srities kapinynų, taip pat iš kai kurių 

kaimyninių kapinynlĮ (Šernai, Rūdaič i ai, 

)j I H. Mooro, Die Eisenzeit in Letlland, d. II . Tartu. 1938. p. 237-279. 
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Veršvai, Sargėnai, Seredžius, Paviekiai 
ir kt.). Emalės ir stiklo karoliai paprastai 
laikomi importuoti iš Romos provincijq, 
patekę į Lietuvą mainų prekybos būdu per 
Pavislį. Mėlyno stiklo karoliai ir mėlyno 
stiklo akys, kuriomis buvo puoštos smeig
tukų galvutės, apskritinių segių iškilos 
kojelės ar antkaklių dėželės galėjo būti 

gaminamos vietoje. Karolių klasifikacijos 
ir chronologijos bei kilmės klausimai mū
,sq literatūroj e nėra plačiau aptarti. Būtų 
galima teigti, kad Kurmaičiuose rastos ka
roliq apvaros yra importuotos 34, supran
tama, išskyrus gintaro karolius, kurie yra 
vietinės kilmės. 

Be emalės ir stiklo karolių apvarų, Kur
maičių plokštiniuose griautiniuose kapuo
se rasta kaklo apvarų, sudarytų iš įvi

jų - 1940 m. tyrinėtame kape Nr. 735 , iš 
įvijų ir ažūrinių pusmėnulio formos pa
kabučių - 1940 m. tyrinėtame kape 
Nr. 8 ir kt. Labai graži karolių apvaro 
rasta 1955 m. kartu su minėtomis antkak
lėmis su pakabučiais. Ji sudaryta iš auk
sinės ir baltos sidabrinės spalvos stiklo 
karoliq ir žalvarinių pakabučių. Stikliniai 
karoliai pailgi, apvalūs, apie 0,8-0,9 cm 
skersmens. Zalvariniai pakabučiai yra 
dvejopi. Vieni trumpoki, profiliuoti, pa
našūs į miniatiūrinę statinaitę. Jų viena
me gale išlieta ąselė pakabinimui, kitas 
galas plokščias. Jų ilgis - 1,7 cm, skers
muo - 0,9 cm. Išlikusios 3 didesnės pa
kabėlės apskrito liemenėlio viename ga
le turi ąselę pakabinimui; o kitas galas 
yra profiliuotas ir užbaigtas keturiais 
į šoną ir vienu per vidurį atsikišusiais 
spurgeliais. Tokios pakabėlės ar karolio 
ilgis - 2,4 cm, skersmuo - 0,9 cm36• To
kia apvara Lietuvos archeologinėje me-
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21 pav. 1951 m. lyrinėlų plokštinių griautinių kapų 
Nr. 23 ir 24 radiniai: 1, 2 - žalvarinės juostinės 
apyrankės (k. 24). 3, 4 - žalvariniai buoželiniai 
smeigtukai (k. 24) , 5, 6 - žalvarinės akinės segės 
(k. 24). 7 - žalvarinis diržo apkalas (k. 23). 8-
žalvarinė grandinėlė (k. 24) 

džiagoje yra tuo tarpu vienintelė. Vienas 
toks pakabutis - karolis rastas Barzdū

nuose, Šilutės raj., su gausiais radiniais 
I tūkstantmečio pirmosios pusės ir vidurio 
plokštiniame kapinyne 37. Labai panaši ka
rolių apvara rasta 1962 m., tyrinėjant Rū
daičių (Kretingos raj.) kapinyną. Tik Rū
daičių apvarėlės karoliai perskirti liek
nais, mažesniais profiliuotais kabučiais 38 . 

Krūtinės papuošalai. Kurmaičių plokš
tiniuose griautiniuose kapuose rasta segių, 
smeigtukų. Dalis smeigtukų buvo sujung
ti grandinėlėmis. 

34 M. Michelbertas, I a. pr. m . e.- IV m. e . a. Rūdaičių kapinyno (Kretingos raj.) ty
Ilnėjimai.- Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, serija A, t. 2(15). Vilnius, 1963, 
p. 65. 
2S P. Kulilwuskas, Kurmaičių (Kretingos raj.) .. , pav. 2. 
36 P. KulikCluskas, Nauji radiniai. ..• p. 146, pav. 6. 
37 W . Gaerte, Urgeschichte Ostpreussens, pav. 141: c. 
38 M. Michelbertas, 1. a. pr. m. e.- IV m. e. a. Rūdaičių kapinyno tyrinėjimai, p. 65. 
pav. 6: 1. 
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22 pav. 1951 m . tyrinėtų plokštinių griautinių ka
pų r. 41 ir 44 radiniai: 1, 2 - žalvariniai juosti
niai uždari žiedai (k. 41), 3 - žalvarinis atsitiktinis 
karolis, 4 - žalvarine pastorintais galais apyrankė, 
atsitiktinai rasta buv. S. lylio sklype, 5 - žalvari
nė smarkiai profiliuota skydeli nė segė (k. 43), 6-
žalvarinė profiliuota plokščiu liemeniu segė (k.41), 
7 - akmeninis skiltuvas (k. 44), 8 - geležinis imo
vinis kirvis (k. 44) 

1951 m. tyrinėtuose kapuose rasta dve·
jopų . segių: akinių (17 pav., . 2; 21 pav., 
5, 6; 23 pav., 6) ir skydeli nių arba smar
kiai profiliuotų (18 pav., 1-:3; 22 pav., 5; 
23 pav., 3, 5). 1940 m. tyrinėtuose kapuo
se rasta 8 laiptelinės segės (k. 10, 12, .14, 
16 ir 22), viena lankinė žieduota segė 

Jk. 14) ir dvi lankhiės . . lenktine koj ~le 
·'(k. 6 ir 11). Apie ji:ts paskelbta 1951 me
tais 39. 

Beveik visos segės rastos krūtinės sri
tyje. Jos gulėdavo kiek įstrižai krūtinės, 
galvute į viršų ar kiek' pakreipta . į šoną, 
arčiau smakro ar labiau krūtinės šone. 
Vienu atveju (k. 22) segė rasta pakaušio 
srityje. Ja prie plaukų buvo prisegtas gal-
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23 pav. 1951 m. tyrinėtų plokštinių griautinių ka
pų Nr. 43 ir 44 radiniai: 1 - žalvarinė juostinė 
apyrankė (k. 43). 2 - žalvarinė juostinė apyrankė 
(k. 44), 3 - žalvarinė smaI:kiai profiliuota segė 
(k. 43), 4 - žalvarinis buoželinis smeig.tukas (k.43), 
5 - žalvarinė smarkiai profiliuota skydeli nė segė 
(k. 44), 6 - žalvarinė akinė segė (k. 44), 7, 8-
žalvariniai juostiniai uždari žiedai (k. 44), 9 - žal
varinis buoželinis smeigtukas su grandinėlės gaba
lu (k. 43) 

vos apdangalas. 1951 m. tyrinėtoje šiau
rinėje kapinyno dalyje 5 kapuose (Nr. 21, 

,22, 24, 32 ir 43) rasta akinių segių ir dvie
juose (Nr. 22, 41) - skydeli nių segių . Ka
pe Nr. 22 rasta .viena akinė ir yiena' sky
de linė segė. Prie abiejų segių rasta storo 
vilnonio audinio fragmentų. 

A k inė s s e g ė s. Kurmaičiuose rastos 
akinės segės, be abejo, prikiauso vadina
majam prūsų akinių segių šalutinės se
rijos tipui, ' I-II m. e. amžiuose plačiai 
paplitusiam visame Rytų Pabaltijyje ir 
Skandinavijoje 40. Manoma, kad jos ma
siškai buvo gaminamos Rytų Prūsijoje ir 
iš ten pateko į minėtas teritorijas. Lietu
voje akinių segių rasta pilkapiuose (Vis-

39 P. Kulikauskas, Kurmaičių (Kretingos raj.) . . , p . 330-333. 
4Q H . MODra, Die Eisenzeit in Lettland, d. II, p. 57-65. 
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dergiai- Papelkiai, Adakavas) ir plokšti
niuose kapinynuose (Sargėnai, Barzdūnai , 

Palumpiai, Gilvyčiai). Iš viso jų dabar ži
noma daugiau kaip 15 egzempliorių . 
1962 m. jų rasta, . tyrinėjant Rūdaičių 

(Kretingos raj .) kapinyną " . Dažniau jos 
randamos vakarinės Lietuvos TSR dalies 
laidojimo paminklUOSe, be t žinomos ir 
vidurio bei rytiniuose Lie tuvos rajonuo
se 42. 

Sky del in ė s, arba smarkiai profiliuo
tos, segės Kurmaičiuose rastos kapuose 
Nr. 22,41,44 ir kt. Jos ivairios, skiriasi sky
delių forma , išdėstymu ir koj e lės galo pro
filiavimu (18 pav., 2, 3; 22, pav., 5; 23 pav., 
3, 5). Liekna, nedidelė se gė vienu skyde
liu liemenėlio gale ir vienu prie ivijos 
rasta minėtame jaunos mergaitės kape 
(Nr. 22) galvos srityje (18 pav. , 3). Tipiš
ka skydelinė segė rasta tame pat kape 
krūtinės srityje (18 pav., 2). Si segė gana 
dide lė, jos vienas skydelis - li emenėlio 

gale , o kitas - viduryje. Galas užbaigtas 
dviem profiliuotomis buoželėmis. Kape 
Nr. 41 rasta segė turi smarkiai profiliuo
tą, trikampi liemenėii, galuose labiau pa
platinta. Prie ivijos segės liemenėlis už
baigtas neaukštu žiedu, o kojelės galas 
keliais vienas šalia kito trumpais žiede
liais. Visų šių segių užkabos yra lietos, 
gana aukštos ir profiliuotos. 
Skydelinės segės Lietuvoje plačiai ap

tinkamos ir gana ivairios. Plačiau ir de ta
liau jos dar neanalizuotos. Rasta jų, kaip 
ir akinių 'segių, pilkapiuose (Adakavas, 
Paviekiai, Pajuostė) ir plokštiniuose kapi
nynuose (Rūdaičiai, Sargėnai, Nikėlai). 

Datuojamos II--III m. e . amžiais. Tai bū
dingo baltams tipo se gės, žinomos Pavis
lyje, buv. Rytų Prūsijoj e , Lie tuvoj e ir iš 
č ia pa tekusios i LatVIją ir Estiją. 

I skydelines seges yra panašios p r o
f i I i u o tos segės; jos turi būdingų sky
de linėms elementų, be t sudaro atskirą 

grupę. Tai segės, turinčios daugau tri
kampę, plokščią a r pusapvalę koj e lę 

(18 pav. , 1). Paveiksle matome gražią 

trumpą segę, kuri turi trikampę koj e l ę, 

atskirą, akinėms segėms būdingą iviją ir 
lietinę, skyde linėms segėms būdingą už
kabą. Segės koj elės galuose irėžti ske rsi
niai brūkšniai, o liemenėlio viršutinėje 

dalyj e - ke turios išilginės virvelės tipo 
linijos. Atitikmenų šiai segei rasti nepa
vyko. Ji gimininga Rūdaičiuose kape 
Nr. 7 ir atsitiktinai rastai ~ege i 43 . Panašiq 
segių rasta Kaliningrado srityje ". Jos 
datuojamos III- IV m. e . amžiais. 

Paviene labai profiliuota skydeli ne se
ge laikytina ir atsitiktinai Kurmaičiuose 
rasta nedidelė segė . Ji turi siaurą pron
liuotą pusapvalio ske rsinio piūvio li eme
nėli, labai trumpą tiesiai nukirstą koj elę 

ir storoką trumpą laipteli prie neuždeng
tos ivijos. Įvija nu laužta. Ji rasta prie ka
pų Nr. 41 - 44 maišytoje žemėje . Tokia 
segė rasta buv. Rytų Prūsijoje 45. Panašią 
segę O. Almgrenas aprašo iš buvusios 
Vakarų Prūsijos srities ". 

Apskritai, Kurmaičiuose rastos segės 

labai artimos buv. Rytų Prusijos ivairiuo
se kapinynuose ras toms akinėms ir sky
delinėms profi1iuotoms segėms. 

S mei g tuk Ų Kurmaičių kapinyne ras
ta labai nedaug. 1940 m. tyrinėtuose ka
puose rasta du žalvariniai roze tiniai 
(k. 7), du geležiniai lazdeliniai (k. 5, 10) 
ir vienas ža lvarinis laidelinis (k. 8). 
1951 m. tyrinėtuose kapuose rasti 5 buo
želiniai smeigtukai, kuriuos galima būtų 
vadinti ir statinėliniais smėigtukais (k. 
22, 24 ir 43) (21 pav., 3: 4' ,23 pav., 4, 9 j. 

t. t M. Michelbertas, I a. pr. m. e.- IV m'
l 

e. a. Rūdaičių kapinyno tyr inėjimai , p. 66, 
pav. 8 : 7, 9. 
42 H . Moora, Die Eisenzeit.. I p. 64, išnaša. 
'~ M. Micl!eJberlas, I a. pr. m. e.- IV m. e. a. Rūdaičių kapinyno tyrinėjimai , pav. 
3: 3, 6 
H W. Gea rte. Urgeschichte Ostpreussens, pav. 167: e, 1. 
45 Ten pat, pav. 138: g. 

' 6 O. Almgren, Studie tiber Nordeuropaische Fibelformen, Leipzig, 1923, p. 172, lent. 
VI. Nr. 123. 
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Kapuose Nr. 22 ir 43 rasta po du smeig
tukus. Kape Nr. 22 jie gulėjo lygiagre
čiai vienas su kitu, skersai krūtinės, o ka
pe Nr. 43 - taip pat skersai krūtinės, ša
lia skydelinės segės. Prie smeigtukų ras
ta žalvarinės grandinėlės liekanų. 

Smeigtukai beveik visi vienodi, galvu
tė trumpa, apvali, su skydeliu viršuje. 
Per galvutės vidurį išlieta skylutė, į ku
rią įverta grandelė, prie kurios buvo pri
kabinama grandinėlė. Tik kape Nr. 44 
rasto smeigtuko galvutė apskrita, o virš 
galvutės esąs skydelis turi išlietą kilpą 

grandelei įverti (21 pav., 3). 
Rastos grandinėlės liekanos darytos iš 

žalvarinės trikampio skersinio piūvio 

vielos. 
Kurmaičių smeigtukams atitikmenų nė

ra. Jiems artimi vadinamieji statinėliniai 
smeigtukai, kurių randama buv. Rytų 

Prūsijoje, Latvijoje ir kituose Lietuvos 
kapinynuose (Upytė, Berčiūnai). 1962 m. 
vienas panašus smeigtukas su grandinėle 
rastas Rūdaičiuose (k. 3) 47. 

Rankų papuošalai. Kai kuriuose kapuo
se rasta žiedų ir apyrankių. Liedų rasta 
vos 3 kapuose (Nr. 22, 41, 44) (17 pav., 
3, 5, 8) ir deg. k. 8. Degintiniame kape 
Nr. 8 (tyr. 1948 m.) rastas tik vienas ly
gus juostinis uždaras žiedas, o 1951 m. 
tyrinėtame kape Nr. 22 rasti net 5 įviji

niai žiedai (17 pav., 3, 5--':"'8). Trys jų bu
vo ant kairiosios rankos pirštų, vienas ant 
dešiniosios rankos piršto ir du įvijiniai, 

didesnio skersmens žiedai rasti kojų pė
dų srityje. Kojų pirštų kaulai nebuvo iš
likę ir todėl nežinia, ant kurių pirštų jie 
buvo užmauti. Gal būt, jie buvo pritvir
tinti prie apavo. Kape Nr. 41 (1) rankll 
srityje rasti du juostiniai lygūs uždari žie
dai, kurie gulėjo viename aukštyje, 4 cm 
vienas nuo kito. Galimas dalykas, kad jie 

buvo užmauti ant abiejų rankų pirštų 

(22 pav., 1, 2). 
Kurmaičių kapuose rasti uždari juosti

niai žiedai labai paprasti. Jie platoki, pa
daryti iš pusapvalio skersinio piūvio žal
varinės juostelės, 0,8 cm pločio. Pavir
šius neornamentuotas. Kapo Nr. 22 ko
jų pėdų srityje rasti įvijiniai žiedai yra 
iš 2, 3, 5 apvijų, padarytų iš žalvarinės 

juostelės, kiek siaurėjančios į galus ir or
namentuotos skersiniais ranteliais. 1940 m. 
tyrinėtuose kapuose (Nr. 7, 8, 11, 16 ir 
22) rasti įvijiniai žiedai padaryti iš 3-
5 apvijų siauros žalvarinės trikampio 
~kersinio piūvio vielos 48 . 

Keletas žiedų, rastų gyventojams 1952-
1957 m. laikotarpiu ardant kapus, yra 
Kretingos Kraštotyros muziejuje 49. Cia 
yra du juostiniai uždari žiedai. Vieno iš 
jų paviršius ornamentuotas per vidurį 

dviem lygiagrečiai įrėžtais grioveliais, 
o kitas puoštas skersinių griovelių ir ran
telių grupėmis, kaip ir daugelis rastų apy
rankių. Du žiedai yra su rombo formos 
ažūrinėmis akutėmis 50. Akinio žiedo aku· 
tėje yra 4 trikampiai langeliai ir akutės 
galuose, nedideli pumpurėliai. Kito žie
do akutė padalyta į du langelius per vi
durį einančia siaura juostele. Panašių žie
dų randama ir kituose vakarų ir vidurio 
Lietuvos kapinynuose. 

Ap yra n kių Kurmaičių kapinyne 
rasta gana daug. 1940 m. tyrinėtoje kapi
nyno dalyje rastos 24 apyrankės (kapai 
Nr. 5-10, 14, 18, 19 ir 22). 1951 m. tyri
nė tuose kapuose jų rasta žymiai mažiau
iš viso 19 (kapuose Nr. 21, 22, 24, 30, 41, 
43). Jos buvo rankų srityje, tačiau kai 
kur rasta ir dėžutėse prie galvos. Dau
giausia rasta ant kiekvienos rankos po 
vieną apyrankę arba tik viena apyrankė 
ant vienos rankos. 

47 M. Michelberlas, I a . pr. m . e.- IV m. e. a. Rūdaičių kapinyno tyrinėjimai, p . 65, 
pav. 6: 6. 
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48 P. KuJikauskas, Kurmaičių (Kretingos raj.) . . , p. 336-337. 
H P. KuJikauskas, Nauji radiniai .. , pav. 7 : 3-5, 8 a. 
50 Ten pat, pav. 7 : 3, 3a, 5, 5 a. 
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24 pav. 1951 m. tyrinėto plokštinio griautinio kapo 
r. 43 žalvarinė kūginiais galais antkaklė 

25 pav. 1951 m. tyrinėto plokštinio griautinio ka
po Nr. 43 radiniai: 1 - žalvarinė juostinė siaurė
jančiais ir kiek pastorintais galais apyrankė, 2-
žalvarinė kūginiais galais antkaklė 

o Scm 
~ 

26 pav. 2alvarinė vytinė kilpiniais galais antkaklė 
su pakabučiais. Atsitiktinė, rasta 1955 m. šiaurinėje 
griautinių kapų dalyje 

Kurmaičiuose rastas apyrankes galima 
suskirstyti į dvi pagrindines grupes, tai 
juostinės apyrankės ir įvijmės apyrankės. 

Juostinės apyrankės nėra vienodos, 
skiriasi juostelės plotis, galų užbaigimas 
ir ornamentika (16 pav., 1, 2; 17 pav., 1, 
4; 21 pav., 1, 2; 23 pav., 1, 2). Vienos 
juostinės apyrankės, rastos 1951 m. tyri
nė tuose kapuose, padarytos iš siauros, per 
vidurį kiek iškilios juostelės; jų galai ar
ba užbaigti apvaliai (k. 21) arba įsmaug
tai (k. 21, 41). Jų paviršiuje, arčiau pakraš
čių, yra įrėžti grioveliai ir per vidurį eina 
smulkių įkartėlių juostelė. Galai puošti 
skersiniais grioveliais-ranteliais (25 pav., 
1). Kitą apyrankių grupę sudaro iš gana 
plačios, storokos, pusapvalio skersinio 
piūvio juostelės padarytos apyrankės, ku
rių visas paviršius ornamentuotas skersi
nių rantelių grupėmis, o tarp jų yra susi
darę nežymiai išgaubti neornamentuoti 
ploteliai (17 pav., 4; 21 pav., 1, 2; 23 pav., 
1, 2). Tai būdinga mūsų pajūrio kapiny
nams. Tokių apyrankių rasta iki šiol tik 
Klaipėdos, Silutės, Tauragės ir Kretingos 
rajonuose. Jas galima vadinti klaipėdie

tiškomis apyrankėmis. 
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Juostinių apyrankių, ornamentuotų au
dinių raštais, rasta 1940 m. tyrinėtuose 

kapuose (k. 18, 8, 9). Cia buvo aptikta ir 
gražių įvijinių apyrankių, kurių pavir
šius ornamentuotas skersinėmis įkartomis, 

įmuštų rantelių grupėmis (k. 5). Sioje ka
pinyno dalyje rasta ir iš plačos juostelės, 
ornamentuotos i šilginių griovelių eilėmis, 

apyrankių 51. Viena apyrankė rasta kape 

Nr. 22 tošinėje dėžutėje. Tai masyvi ap
valaus skersinio piūvio apyrankė, į galus 
kiek siaurėjanti, išpuošta smulkių įkartų, 
para l e lių griovelių ir akučių eilėmis 

(17 pav., 2). Tai vienintelė tokia apyran
kė, rasta Kurmaičių kapinyne . Jų daug 
aptikta vidurio Lietuvos kapinynuose 
(Sargėnai) ir pilkapiuose (Paviekiai, Pa
kalniškiai) II-III m. e. a. 52 

DARBO ĮRANKIAI, GINKLAI m Km PA VIENIAI DIRBINIAI 

1950-1951 m. tyrinėtuose griautiniuose 
kapuose darbo įrankių ir ginklų rasta žy
miai mažiau. negu 1940 m. tyrinėtuo

se kapuose. Įmovinių geležinių kirvit! 
1940 m. rasta 9 kapuose, o 1951 m. tik 
dviejuose kapuose, nors ištirtų kapų skai
či us buvo vienodas. 

1951 m. tyrinėtuose kapuose Nr. 42 ir 
44 rasti geležiniai įmoviniai kirviai nie
kuo nesiskiria nuo kitų mums žinomų ge
ležinių įmovinių kirvių (22 pav., 8). Jie 
gana masyvūs, paprasti. Kape Nr. 44 ras
tas kirvis pe r vidurį kiek įsmaugtas ir 
ašmenys paplatinti, o kape Nr. 42 rastas 
kirvis ašmenų link siaurėja. Kape Nr. 44 
ge ležinis kirvis rastas ašmenimis įkas tas 
į žemę· Tai rodo, kad jis buvo įdėtas į ka
pą su kotu . 

Nedaug 1951 m. tyrinėtoje kapinyno 
dalyje ra,~, ir kitų darbo įrankių. Kapuo
se Nr. 21-2 rasta geležinė yla ir ak
meninis ovalinis, panašus į , keturkampį 

skiltuvas (16 pav., 3). 
Antras skiltuvas iš balto (panašaus 

į druską) akmens rastas kape Nr. 44. Jis 
smailesnio ovalo formos, vienas jo galas 
kiek siauresnis (22 pav., 7). 

Geležinių peilių rasta kapuose Nr. 21 -2, 
41, 42 ir 44 . Tai paprastų peilių gelež
tės, niekuo nesiskiriančios ' nuo kitose vie
tovėse randamų geležinių peilių. 

Geležinių ietigalių rasta taip pat tik ke
liuose kapuose - Nr. 41, 42, 44 ir deginti
niame kape Nr. 14. Tai įmoviniai ietigaliai 
neprofiliuota plunksna, aplūžę ir blogai 
išsilaikę. Atkreiptinas dėmesys tik į kapą 

Nr. 44, kur du ietigaliai gulėjo šalia gal
vos, padėti lygiagrečia i vienas prie kito, 
bet priešingomis kryptimis. 1940 m. lyri
nė tuose kapuose, be lygia, siaura, plokš
čia plunksna ietigalių, rasta ir su iškila 
briauna plunksnos viduryje profiliuotų ie
tigalių 53. 

1951 m. tyrinėtame kape Nr. 23 rasti 
pavieniai žalvariniai apkalai. Jie sudary
ti iš trijų dalių. Viduryje ' yra banto for
mos, per vidurį įsmaugtas, lrikampis ažū
riniais galais pakabutis (2 1 pav., 7). Vie
name pakabučio gale prikabintas pusmė
nulio formos kabu tis, o kitame - siauras 
apka las. Prie pusm~aulio kabučio ir ap
kalo išlikę prilvirtinimui nitai, kurie rodo, 
kad šis apkalas su kabučiais buvo pritvi r
tintas prie diržo. Kadangi jis raslas drau
ge su arklio dantų liekanomis, manoma, 
kad jis puošė kamanas. Nedidelis žalvari
nis apkalėlis ir kabutis rastas ir žmogaus 
kape Nr. 21-2. 

Iš kilų pavienių dirbinių paminėtini ka
pe Nr. 42 rasti žąsiai. Ząslų rasta ir 
1940 m. tyri nė tuose kapuose 5' (k. 14) . Tai 

~paprasti dvinariai geležiniai žąsi ai dide· 

$1 P. Kulikauskas. Kurmaičių (Kretingos raj .) .. , p. 334-337, pav~f"1, 3, 8; 
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:.:.: Lietuvos archeologijos bruoZai, p. 230-231, pav. 154. . 
~3 P. Kulikauskas, Kurmaiėių (Kretingos raj.) .. r p. 337-338, pav,"" 5, 6 ir kt. 
&4 Ten pat, pav. 6. 
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lėmis grandimis galuose. Tai dar retas 
pirmųjų mūsų eros amžių kapų radinys, 
bet jau aptinkamas pirmųjų m. e. amžiq 
kapinynuose (Semai, Seredžius). 
Tyrinėjant Kurmaičių ka pus, rasta or

ganinės medžiagos liekanų, puvenų, me 
džio gaba lų (k. 22 ir 41-44), anglių, vie
nas kitas žalvario spurgelis ar skardos 
gabaliukas, taip pat audinio liekanų. Kaip 
jau minėta, storo vilnonio a udinio lieka
nų rasta virš žalvarinių papuošalų ir prie 
žalvarinių papuošalų kape Nr. 22. Kape 

Nr. 21, prie griaučių Nr. I, prie geležinio 
kirvio, buvo pastebėtas storo dvinyčio au
deklo ir plono lininio audeklo atspaudas. 
Medžio ir vilnonio audinio liekanų rasta 
taip pat kape N r. 24. 
_ Tyrinėtuose griautiniuose kapuose ras
-ti du molini ai puodai (kapuose N r. 42 ir 
43). Kape Nr. 42 rastas puodas gulėjo 
dešiniajame galvos šone. Tai puodas pro
filiuotu kaklu, lygiu paviršiumi. Puode, 
tikriausiai, turėjo būti idėta maisto ar gė
rimo. 

KURMAICIŲ PLOKSTINIŲ GRLAUTINIŲ KAPŲ SIAURIN~S GRUP~S 

CHRONOLOGIJA 

Kurmaičių plokštinių kapq, apdėtų ak
menų vainikais, šiaurinės kapinyno dalies 
chronologiją nustatyti padeda kapo for
ma, laidojimo būdas, kapinyno geografi
nė padėtis ir, svarbiausia, pačios ikapės . 

Kapo forma - vainikai - be abejo, yra 
paveldėti iš pilkapių . Kai kurie šių kapų, 
pavyzdžiui, ka pai Nr. 21, 41- 44, turėjo 

pilkapiams būdingus sampilus. Be to, šios 
grupės kapuose, a krnenq vainikų viduje, 
konstatuota žymių degėsių - smulkių 
angliukq ir pelenų. Tai šiuos kapus sie
ja su degintiniais kapais. Tyrinėti šiauri
nės kapinyno dalies kapai išsidėstę į šiau
rę nuo pilkapių ir plokštinių degintiniq 
kapų. Rastosios ikapės iš dalies šią griau
tinių kapų grupę sieja ir su plokštiniais 

degintini ais kapais. Cia jau pakankamai 
metalo dirbiniq, emalės karolių ir tokiq 
įkapių kaip žirgai. Kurmaičiq pilkapyje 
Nr. 8 (1950 m. tyrinėtas pilko Nr. 3) 
ir plokštiniuose degintiniuose kapuose 
(1940 m . nebaigtas tyrinėti kapas) - ras
ta arklių dantų. Siaurinėje plokštinių 
griautinių kapų dalyje taip pat rasta ark
lių dantų (k. 23, 42) . 

Siauri nės kapinyno dalies ikapės - aki
nės segės, p'rofiliuotosios-skydelinės se
gės , buoželiniai sm~igtukai, keramika, 
emaliuoti karoliai, neaukštais kūginiais 

galais antkaklės leidžia kapinyną datuoti 
II- III m, e , a., kai tuo tarpu pietinės 

kapinyno grupės kapai datuojami III
IV m. e, a, 

1951 m, TYRINtrų GRIAUTINIŲ KAPŲ APRASVMAS 

Kapas Nr. 2,1 rastas po sampilu vos 95 cm 
i šiaurę nuo ctegintinio kapą Nr. 13. Kapas 
Nr. 21 šliejasi prie degintinių kapų grupės. 
Jis gali būti vadinamas ir pilkapiu, nes turėjo 
aiškų sampilą - apie 30-40 cm aukščio ir 
apie 5,5 m skersmens kalvelę . Sis sampilas 
supiltas iš smėlingos žemės ir po juo, 8-
12 cm gilumoje, buvo akmenų vainikas. Sam
pilo žemė buvo maišyta, jame buvo smulkių 
angliukų IT degėsių. Daugiau degėsių pastebė

ta kapo pietrytiniame šone. Kapo sampile vi
duryjE' drauge su vainiko akmenimis atideng
ta trijų akmenų grupė. Kapo Nr. 21 akmeml 

vainikas buvęs apskritimo formos, rytinėje 

pusėje jis apardytas ir prie j o turėj o būli 

pri tvertas pusapskritimio formos akmenLĮ 

vainikas, kurio išlikę 4 stambesni akmenys. 
Vainiko vakariniame pakraštyje. išorinėje pu
sėje, rasti keli didesni ir keliolika mažesnių 
llkmenų. Palaidų akmenų rasta tarp deginti
nio kapo Nr. 13 ir aprašomo kapo akmenq 
vainiko. 

Kapo Nr. 21 akmenų vainikas sukrautas is 
25 didokų akmenų; neskaitant kelių mažesnių 
ir vai niko šone buvusių pritvertų vainiko ak
menų. Vyravo akmenys apie 35X32 X30 cm, 
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n X50 x 30 cm ir net 68 X39 X31 cm dydžio. 
Vidutinis va inik o aukštis - 60 cm. J o vidaus 
dydis - 4 X5 m, išorės- 4,15 X 5.4 m. 

Po šio kapo sampilu rasti dveji griaučia i -

Nr. I ir 2. Vieni griaučiai aptikti vainiko 
viduryje, kiti arčiau pietrytinės vainiko da· 
lies pakraščio. • 

G r i a u ė i a i Nr. I. Tyrinėjant kapo Nr. 21 
sampilą, nuėmus velėnos sluoksnį. buvo ap
tikta t ri jų akmenų grupė, gulėjusi kapo sam· 
pilo v idu ryje. 

Po šiais akmenimis žemė buvo su pilkes
nės spalvos d ėmėmi s, kuriose buvo smuJkitĮ 

ang!iukų. Kapo ryti nėje pusėje , 35 cm gilu
moje, pastebėta ta msesnės spalvos žemė, ku
rioje 30 cm il g io ir t 4 cm pločio žemės plo
telyje buvo daug puvėsių, sulrūnijusios me
dienos li ekanų. Po šiomis organinės medžia
gos liekanomis buvo iSpreparuotas g riautinis 
kapas. Todėl m inėti puvėsiai galėjo būti kars
to liekanos. 

Mirusysis buvo palaidotas galva š iaurės 
kryptimi, ant nugaros, ištieslomis kojomis. 
Rankų sulenkimo kampai nenustaty ti, nes kau
lai sunykę. Mirusiojo galvos ir koj ūgaUo šo· 
nuose gulėjo akmenys. Akmenys gulėj o že
miau įkapių , todėl galima manyti, kad jais 
buvo paremtas karstas. Tarpas tarp akmenų, 
padėtų galvos šonuose,- 20 cm. Dešinėje gal
vos pusėje gulėjo 21 X IO X8 cm dydžio ak
muo, kai rėje - 25 X 13 X 12 cm dydžio akmuo. 
A tstumas tarp akmenų kojūgalyje buvo 24 cm. 
Prie dešiniosios kojos gulėjo 26 X 19 X 13 cm 
dydžio akmuo, o prie kairiosios - 21 X 18 X 12 
cm d ydžio akmuo. Atstumas tarp galvos sri· 
tyje ir kojų srityj e gulėjusių akmenų-

128 cm. 37 cm i pietus nuo galvos srityje gu
lėjusitĮ akmenų rastos dvi juostinės apyran
kės, apvalai nais ga lais (1 6 pav., 1). Prie de
šiniosios rankos apyrankės buvo i šlikę nedi
deli rankos kaulų fragmentai. Kita apyrankė 
gulėjo 9 cm į rytus nuo minėtosios. Mirusio
jo krūtinės vie toje, 27 cm nuo galvos šo
nuose gulėjusių akmenų, rasta žalvarinė aki
nė segė. Segė gulėjo skersai kapo duobės, 

labiau kairiajame šone, kojele į rytų pusę . 

Prie segės buvo išlikę storo vilnonio audinio 
fragmentų. Galvos srityje, 2- 3 cm žemiau 
gulėjusių akmenų, rastas žalsvos masės ka
rolis, kuris, gavęs oro, subyrėj o. 

Galutinai kapą ištyrus, paaiškėjo, kad kapo 
Nr. 21 pietrytinėje ir rytinėje pusėje surasti 
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akmenys - šio kapo vainiko liekanos. Vaini
kas pritvertas prie pagrindinio kapo vainiko 
atskiru pusračiu. 

G r i a u č i a i Nr. 2. Tiriant aplink vainiką 
esa nčio pl oto vakarinę pusę, 80 cm gu umoje 
nuo žemės paviršiaus ir 40 cm žemiau akme
nų vai niko aptikti paskiri akmenys, paskui 
įkapės ir griaučių liekanos. Iš griaučių teis
likęs apatinis žandi kaulis, keletas dantų ir kai
riosios kojos blauzdikaulio fragmentas. Miru
sysis buvęs palaidotas galva šiaurės kryptimi. 
Rankų padėtis neaiški, kadangi jų kaulai ne
išliko. Prie griaučių N r. 2, ga lvos ir kojų 
son uose padėta po akmenį. Galvos deši nėj e 

pusėje, apie 17 cm nuo kaukolės į rytus, pa
dėtas II X 15 X8 cm dydžio akmuo. Kairėje 

kaukolės pusėje akmuo neišliko. Kojų gale 
dešinėj e pusėje padėtas 27 X8 X 12 cm dydžio 
akmuo, o ka i rėj e pusėje - 18 X 14X 10 cm dy
džio akmuo. Atstumas ta rp abiejų akmenų-
16 cm. Atstumas tarp galvos srityje ir kojū
ga lyje padėtų akmenų - 126 cm. 

Į kap ė s. Prie pat apatinio žandikaulio ras
ta žalva rinė akinė segė, gulėjusi kojele į ry
lus. Krūtinės deši niaj ame šone, maždaug peties 
vietoje, rastas geleži nis gana platus 23 cm 
ilgio peilis ir geležinė yla. Pe ilio viršūnė nu
kre ipta i šiaurę, ašmenys - į vakarus. Cia pat 
rastas akmeninis išgaubtas ovali nis skiltuva~ 

(16 pav., 3), du žalvariniai spurgeliai, geleži nė 
sagtis be i žalvarin is kabu Us. Ant ab iejų rankų 

bū ta po vieną juostinę apvalainais galais apy
rankę (16 pav., 2). Atstumas tarp abiejų apy
rankių - 9 cm. Virš apyrankių maždaug 
30 cm ilgio ir 14 cm pločio plotely je paste
bėta puvėsių ir angliukų. 
Organinės medžiagos pėdsakų rasta taip pat 

ir po sege. Prie geležinių dirbinių pastebėti 

audinio (lininio ?) atspaudai. Kapą galutina i 
išty rus, konstatuo ta , kad mirusys is Nr. 2 pa
la idotas anksčiau , negu Nr. 1. Kapo N r. 21 
gr i aučiai Nr. 1 gulėjo 48-50 cm aukščiau už 
griaučius Nr. 2. 

Kapas Nr. 22. Sis kapas aptiktas apie 
12,5 m į šiaurę nuo kapo Nr. 21. 8-
12 cm gilumoje pasirodė kapo vainiko ak
menys. Vai nikas yra pusės pailgo apskritimo 
form os, pritvertas prie kapo Nr. 23 apskrito 
akmenų vainiko. Kapo Nr. 22 vainikas krautas 
iš 17 akmenų. Vainiko vid uryje dviejų akme
nų trūksta. 56 cm tuščias tarpas yra kapo 

r. 22 vainiko pietrytiniame gale, tarp šio 
kapo ir kapo Nr. 23 vainiko. Vainikas su-
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krautas iš 60 X37 X30 cm, 46 X34 X29 cm, 
30 X 48 X26 cm ir panašaus didumo akmenų. 

Kapo sampilas buvo maišytas ir aiškių kapo 
duobės kontūrų nepastebėta. Tik 34 cm gilu
moje, arčiau kapo Nr. 23 vainiko, buvo iš
preparuotos kelios galvos dangai puošti skar
delės, o kiek giliau - visas kapas. 

Kapas buvo 50 cm gilumoje, arti kapo 
Nr. 23 vainiko. Mirusysis gulėjo auštielnin
kas, galva pietryčių kryptimi, ištiestamis ko
jomis, rankos, matyt, buvo kiek sulenktos ie 
gulėjo virš kojų šlaunikaulių. 

Mirusiojo galvos ir kojūga1io šonuose gu
lėjo po akmenį. Virš žalvarinių papuošalų 

rasta daug medienos liekanų . Kapo duobės 
skerspiūvyje po griaučių liekanomis pastebė
ta 2- 3 cm storio tamsios žemės juostelė. Ma
noma, kad mirusysis buvo palaidotas medi
niame karste. Karsto matmenų nustatyti ne
pavyko. Prie griaučių rasta daug ir įvairių 

papuošalų (17 pav., 3-9; 18 pav.; 19 pav.; 
20 pav.), o virš jų, kartais ir po jais paste
bėta storo vilnonio audinio fragmentų ir net 
medžio liekanų. Jų gausu buvo galvos srityje, 
prie rankų papuošalų ir po galvos apdanga lo 
ska rdel ėm is bei virš jo. 

Kape Nr. 22 ties kaukolės viršutine dalimi 
buvo išlikę storo vilnonio audinio ar nertinio 
apdangalo fragmentų ir i ii isegtų skardelių, 
išsidėsčiusių plačia juosta (19 pav.). Daugiau
sia skardelių koncentravosi juostos viduryje, 
virš kaukolės viršugalvio. Į galus skardelės iš
dėstytos siauriau, ir galuose gulėjo tik pavie
nės. Skardelės dvejopos. Vienos jų , didesnės, 

yra tarsi keturkampės, su įmuštu lankeliu ir 
apskritu tašku viduryje, kitos - su iškilu 
purslu. Keturkampėmis skardelėmis buvo 
išdėliotas apdangalo pakraštys užpakalinė

je juostos dalyje ir statmenai pakraščiu 

vidurinė apdangalo dalis. Iš apdangalo šono 
išdėliotos skardelės su iškilu purslu 9 eilėmis. 
Kiek žemiau, galvūga lyje, rasta ža lvarinė sky
delinė segė, kuri gulėjo tarsi atkritusi nuo 
galvos apdangalo, užsegamąja dalimi į viršų. 

Prie jos buvo išlikęs tamsių plaukų kuokšte
lis. Ja, matyt , galvos apdangalas buvo priseg
tas pakaušyje. Kaklą puošė dvi žalvarinės 

antkaklės buoželiniais galais ir karolių ap
vara. Karolių apvara buvo sudaryta iš švie
s ių, viduje tarsi aukso spalvos masės, ema
liuotų ir permatomos šviesios masės karolių. 

Jie buvo taip blogai išlikę, kad, palietus še
petėliu, subyrėjo. 

4 l ie tuvos arch,ologiniai pllminUaf 

Dešinėje krūtinės puseJe, apie 30 cm nuo 
antkaklės lankelio, gulėjo skydeli nė ir akinė 
segės. Segės gulėjo lygiagrečiai viena prie 
kitos, ant šono, kojelėmis nukreiptos į dešinį 

šoną - šiaurę. Prie segių buvo vilnonio audi
nio liekanų. Be to, krūtinės srityje, lygiagre
čiai vienas prie kito, skersai kapo duobės, 

gulėjo du ža lvariniai buoželiniai smeigtukai, 
sujungti grandinėle, galvutėmis į šiaurę· 

Ant kairiosios rankos rasta viena žalvarinė 
juostinė apyrankė ir trys įvijiniai žiedai, ant 
dešiniosios - viena juostinė apyrankė ir vie
nas įvijinis žiedas. Virš apyrankių buvo audi
nio ir organinės medžiagos liekanų. 

Kojų pėdų srityje rasti du įvijiniai stam
besni žiedai. Prie žiedų taip pat buvo audinio 
liekanų. 

Mirusiojo galvo:i kairėje pusėje buvusi pa· 
dėta dėžutė, išlikęs gražus, apskritas, 16-
18 cm skersmens beržo tošies dėžutės dug
nas. Aukščio nustatyti nepavyko. Dėžutėje 

buvo įdėta: dvi antkaklės trimitiniais galais 
(20 pav.) , viena antkaklė buoželiniais galais, 
viena apvalaus skersinio piūvio - akinio raš
lo apyrankė, vilnonių siūlų kamuoliukas ir 
organinės medžiagos, greičiausiai, vaško gniu
žuliukas. Be to. dėžutėje rastas sidabro spal
vos stiklo masės karolis. 

Galvos šonuose buvo po akmenį. Akmenys 
gulėjo žemiau kaukolės. Matyt, jais tikrai bu
vo paremtas karstas. Galvos šonuose rasti ak
menys gulėjo 24 cm žemiau vainiko akmenų 
pagrindo. 

Kapas Nr. 23. Kapas Nr. 23 irengtas i šiau
rę nuo kapo Nr. 22. Jo akmenų vainikas bu
vo 8-12 cm gilumoje. Jis sukrautas iš 44 di
dokų akmenų, apskritas, gerai išsilaikęs . 

Trūksta tik kelių akmenų vainiko pietinėje 

dalyje, čia yra 1,9 m tuščias protarpis. Be lO, 
trūksta poros akmenų vainiko pietrytinėje 

dalyje, kur turėjo remtis kapo Nr. 24 vaini
ko galas. Kapo Nr. 23 vainiko skersmuo va
karų-rytų kryptimi - 5,6 m ir šiaurės-pietų 
kryptimi - 5,1 m vidaus pusėje ir 6-5,9 m 
išorės pusėj e. 

Kapo sampilą sudaro permaišyta žemė, ku
rioje nuo pat paviršiaus iki 40 cm gilumo 
buvo daug smulkių angliukų. 45 cm gilumo
je vainiko viduje rasti arklio ir žmogaus dan
tų fragmentai , matyt, čia buvo palaidotas 
žmogus ir žirgas. Arčiau vainiko šiaurės va
karų pusės rasti sunykusio geležinio dirbinio 
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fragmentėliai, gražus arklio aprangos kiaura
raštis apkalas ir žalvarinis siauras juostelės 

apkalėlis (21 pav., 7). Prie apkalų išlikusios 
prilvirtinimui prie diržo naudotos pynutės ir 
odos fragmentai. Sie d irbinėli ai buvo išsidės
tę apie 120 X40 cm plote. Patikrinus kapo vi
dų iki 50 cm gilumo, nieko nerasta. 

Kapas N r. 24. Sis kapas šliejasi prie kapo 
Nr. 23 vainiko pietrytinės pusės. Nuėmus vos 
8 cm storio žemių sluoksnį, judintoje žemėje 
pastebėta smulkių angliukų ir pelenų. 20 cm 
gilumoje intensyvus angliukų ir pelenų sluoks
nis išryškėjo 2 m ilgio ir 120 cm p ločio plote. 
Dėmės kontūrai neryškūs ir netaisyklingi. Sis 
degėsių sluoksnis buvo 8- 12 cm storio. 

Kapas turėjo lanko formos akmenų vaini
ką, kurio galai rėmėsi į kapo Nr. 23 vainiką. 
Kapo Nr. 24 vainikas suardytas. Išliko tik jo 
vakarinis galas. 

63 cm gilumoje buvo išpreparuotos įkapės 
(2 1 pav., 1-6, 8) . Mirusiojo griaučiai neišli 
ko. Rasti tik nedideli rankų kaulų fragmen
tai. Sprendžiant iš įkapių išsidėstymo, galima 
manyti, kad mirusysis, greičiausiai moteris, 
buvo palaidotas galva pietryčių kryptimi. 
Kaklo vietoje rasta stiklinių karolių. Karoliai 
vienas nuo kito gulėjo 1-2-4-6 ir net 
11 cm atstumu ir buvo išsidėstę 25 cm ilgio 
linija. Ant rankų buvo uždėta po juostinę, 

skersiniais ranteliais ir tarp jų tuščiais plote
liais ornamen tuotą apyrankę (21 pav., 1, 2). 
Atstumas tarp apyrankių - 16 cm. 13 cm 
nuo dešiniosios rankos apyrankės, kairiajame 
šone, gulėjo žalvarinis buoželinis smeigtukas, 
prie kurio galvutės išliko žalvarinės grandi
nėlės žiedelių (21 pav., 3). 10 cm nuo kairio
sios rankos apyrankės galvos link rasta žal
varinė akinė segė, gulėjusi skersai krūtinės. 

11 cm nuo šios segės galvos link rasta kita 
segė (21 pav., 5, 6). Dešiniosios apyrankės vi
duje konstatuota grandinėlės žiedelių, o prie 
visų kitų dirbinių - sutrūnijusio medžio lT 

vilnonio audinio liekanų. 
Kapas Nr. 25. Kapu Nr. 25 pavadintas plo

telis, atitvertas pusračio formos akmenų vai
niku, prisišliejusiu prie kapo Nr. 22 vainiko 
vakarinėje pusėje. Kapo Nr. 25 vainikas bu
vęs apie 3 m skersmens, krautas iš gana di
delių akmenų, bet pirminėje vietoje išlikę tik 
3 akmenys, kurie gulėjo 180 cm ilgio linija. 
Kapo sampile konstatuota su degėsiais mai
šyta žemė, kurioje daug smulkių angliukų. 

70 cm gilumoje žemė buvo jau sujudinta. Nei 

so 

griaučių, nei įkapių čia nerasta. Spėjama, kad 
čia palaidotas mirusysis be jokių įkapių. 

Kapas Nr. 26. 25-40 cm nuo kapo Nr. 25 
ir 22 į šiaurės vakarus ir nuo kapo Nr. 23 
i vakarus, 10- 12 cm gylyje, rastas kapo 
Nr. 26 pusės apskritimo formos vainikas, ku
ris galais rėmėsi i kapo Nr. 27 vainiką. Vai
nikas gana gerai išlikęs, akmenų dydis toks 
pat, kaip ir kitų vainikų. Jšpreparuota 16 ak
menų. Be to, du akmenys gulėjo prie šio ka
po vainiko šiaurinio galo. Jie, matyt, priklau
sė jau kitam kapui. Vakariniame vainiko gale 
buvo 123 cm ilgio tuščias protarpis. Vainiko 
skersmuo - apie 3 m. Sio kapo vidus buvo 
kasamas iki 1 m gilumo, žemėje rasta smul
kių angliukų, degėsių. Griaučių liekanų ir įka

pių nerasta. 
Kapai Nr. 27 lr 28. Nuo kapo Nr. 26 vai

niko į šiaurės vakarus buvo aptiktos kitų ka
pų vainikų liekanos, kurias pavadiname ka
pais Nr. 27 ir 28. Nuėmus ariamos žemės 
sluoksnį, atsidengė akmenų viršūnės, o gi· 
liau buvo išpreparuotas vainiko fragmentas , 
kurį sudarė lanku gulį 9 akmenys. Kita vai· 
niko dalis paėjo už perkaso ribos ir išpiova 
ėia nebuvo padaryta. Si kapą reikia laikyti 
neištirlu. Atkasto vainiko vidaus pusėje, 

44 cm gilumoje, gulėjo du nedideli akmenys, 
kurie paprastai randami galvos ir kojų sri
tyje, iš šonų. Viskas buvo palikta savo pirmi
nėje vieloje ir užkasta žemėmis atgal. 

Vainiko rytinėje pusėje, tarp jo ir kapų 

Nr. 23 ir 28, buvo tuščias plotas. Jame rasta 
daug smulkiŲ angliukų, taip pat nedidelių ak
menų, kurie laikytini suardyta vainiko lieka
nomis. Tokių mažesnių akmenų vainikai buvo 
rasti vaikų kapuose Nr. 32-35, ir todėl ši 
protarpį reikia traktuoti kaip buvusi vaiko 
kapą. Judinta žemė ėjo iki 75 cm gilumo, 
98 cm gilumoje pasiektas sujudintas geltonas 
smėlis. Griaučių liekanų bei ikapių nerasta. 
Kapo Nr. 28 apskritas akmenų vainikas ap
tiktas 8-20 cm gilumoje nuo žemės pavir
šiaus, 36 cm i šiaurę nuo kapo Nr. 23. Vai
nikas gana gerai išlikęs, 5,4 m skersmens, su
krautas iš 41 didoko akmens. Tik rytinėje vai· 
niko pusėje buvo tuščias tarpas. Vainiko ak
menų dydis - apie 44 X35 X31 cm, 52 X43 X32 
cm, 59 X36 X30 cm ir t. t. Kapo Nr. 28 vai
nikas riboje su kapu Nr. 23 yra buvęs dvi
aukštis. 

Vainiko viduje 20 cm gilumoje, pasirodė 

paskiri angliukai ir pilkos, tarytum su pele-
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nais sumaišytas žemės dėmės. Tokia pilkšvos 
spalvos žemė buvo iki 10 cm storio sluoks
nyje. Po jos ėjo jau gelsvo atspalvio smėlis, 

kuriame dar buvo smulkių angliukų gabalėlių. 
30 cm gilumoje nuo žemės paviršiaus, jau 
gelsvame smėlyje. rasti du nedideli, apie 
12 X 15 X 8 cm dydžio, akmenukai, kurie pa
prastai randami prie mirusiojo galvos ar ko
jų šonuose. Akmenukai buvo 26 cm vienas 
nuo kito. Sie akmenys nuo pietrytinės vaini
ko akmenų vidaus pusės gulėjo 144 cm, nuo 
rytinės -- 160 cm ir nuo vakarinės - 320 cm. 
I m nuo šių dviejų akmenq i šiaurę buvo 
rasti keli žmogaus dantys. Nedideli kaulų 
fragmentai rasti ir 27 cm nuo minėtų akme
nų. Tuo būdu mirusysis buvo palaidotas ar
čiau rytinio šono. 

Kapas Nr. 29. Kapo Nr. 28 vainiko rytinėje 
pusėje pritvertas nedidelis, vos 1,6 m skers
mens akmenų vainikas, kuris tyrinėjimų metu 
rastas smarkiai apardytas. 5 akmenų vainiko 
fragmentas išliko tik pietiniame gale. Kapo 
Nr. 29 vainikas yra pusračio formos. Tarp jo 
ir kapo Nr. 23 primesta nedidelių akmenų. 

Cia, 42 cm gilumoje, rasta žmogaus dantų. 
Kitų griaučių liekanų nerasta. Dantys yra 
jauno individo, matyt, čia buvęs suardytas 
vaiko kapas. 

Kapas Nr. 30. 50 cm i šiaurę nuo kapo 
Nr. 28 vainiko išorinio pakraščio 12-20 cm 
gilumoje buvo atidengtas kitas apskritas ak
menų vainikas. Jo rytinė pusė suardy ta. Gerai 
išlikus i vakarinė pusė ir dalis šiaurinės ir 
pietinės pusės. Iš viso išlikę 24 akmenys. Vai
nikas yra buvęs apie 4,5 m skersmens. Vai
niko viduje, 30 cm gilumoje nuo buvusio 
paviršiaus, buvo aiškiai matyti maišyta žemė . 

Konstatuota smulkių angliukų ir pelenų. Si 
SU degėsiais maišyta žemė dengė visą vaini
ko vidų, bet ryškiausia ji buvo vainiko vi
durinėje dalyje. 20-30 cm gilumoje, žemiau 
akmenų vainiko pagrindo, ji ėmė nykti, 
o 45 cm gilumoje visiškai išnyko. Arč iau ry
tinės vainiko dalies buvo rasta žmogaus dantų 
ir kitų kaulų fragmentėlių, o dar 5 cm gi
liau - žalvarinė juostinė akinio rašto apy
rankė. 

Kapo Nr. 30 vainiko pietvakarinėje pusėje 
pritverti nedideli akmenų vainikai - vaiku 
kapeliai. Kiekvienas jų pažymimas atskiru 
numeriu. 

Valko kapas Nr. 31. Tarpe tarp kapo Nr. 29 
ir 30 vainiko, nuo kapo Nr. 29 į šiaurę, prie 

kapo Nr. 30 vainiko pietinės pusės, sukrau
tas nedidelis triaukštis 1 XO,85 m dydžio ak
menų vainikas iš mažesnių akmenų. Akme
nų dydis - 26 X 14 X 12 cm. Iš viso jame iš
likę 33 akmenys. Vainiko viduje aptikta ju
dinta žemė. Nei kaulų, nei įkapių nerasta. 
Kapo vidus tyrinėtas iki 90 cm gilumos. 

Valko kapas Nr. 32. Prie kapo Nr. 30 ak
menų vain iko vakarinėje pusėje iš 10 akme
nų sukrautas nedidelis, kiek pa il gas vainikė
lis, pavadintas kapu Nr. 32. J o galai remiasi 
i kapo Nr. 30 vainiką keturių akmenų plote. 
Vaini ko skersmuo šiaurės-pietų kryptimi -
1,7 m, rytų-vakarų kryptimi - 1,3 m. Vaini
ko akmenų dydis _ apie 3 1 X 30 X 12 cm ir 
44 X 44 X 38 cm. Vainiko viduje, iki 70 cm gi
lumos, žemė buvo judinta. Toje pat gilumoje 
ras la ža lvarinė akinė segė . Ji gulėjo apie 
25 cm nuo kapo Nr. 30 vainiko išorinės pu
sės. Segė gulėjo kojele nukreipta i rytų pusę· 
4 cm nuo segės i šiaurę rasti trys emaliuoti 
karoliai. 

Vaiko kapas Nr. 33. Sis kapelis irengtas 
prie kapo Nr. 30 vainiko, šalia kapo Nr. 32. 
Kapo Nr. 33 vain ikas krautas iš mažesnių ak
menų ir y ra 96 X67 cm dydžio. Vainiko vi
duje, 34 cm gilumoje, buvo apliktos dvi po
ros nedidelių akmenukų, kurie turėj o būti pa
dėti mirusiojo ga lvūga lyje ir kojūgalyje. Jie 
nutolę vienas nuo kito per 6- 7 cm, o po
ros - per 40 cm. Tarp akmenukų, išilgi nėje 

linijoj e, rastas žalvarinės grandinėlės žiedelis. 
Valko kapas Nr. 34. Salia kapo Nr. 33 kape 

Nr. 34 buvo nedidelis pai lgas dvieilis akme
nų vainikas, sukrautas iš nedidelių akmenų. 

Jo viršutinė akmenų eilė žymia dalimi suar
dyta. Kapo Nr. 34 vainiko galai remiasi i ka
po Nr. 30 vainiką , apjuosdami 3 akmenis. 
Skersmuo - apie 80-90 cm. Vainiko apati
nėje eilėje išliko 15 akmeną Jokių rad iniq 
nerasta. 

Valko kapas Nr. 35. Prie kapo Nr. 34 
irengtas kapelis Nr. 35, kurio va inikas kiek 
platesnis, negu kapo N r. 34. Jo dydis -
95 x 86 cm. Sukrautas iš 16 akmenų, api~ 

14 X 19 ir 14 X 16 cm dydžio. Va iniko viduje, 
44 cm gilumoje, a rčiau pietvakarių pusės, 

ras ti 6 cm vienas nuo kito gulį du akmenu
ka i. 55 cm nuo jų į š i aurės rytus rastas dar 
vienas akmenukas. Akmenukai turėj o gulėti 

mirusiojo ga lvūgalyje ir kojūgalyje. Pie tva
karių duobės dalyje, 35 cm gilumoje. rastas 
žalvarinis karolis. Akmenukai gulėjo 9- 1 I cm 
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žemiau karolio. Prie karolio ir akmenukų že· 
mė buvo tamsesnė. 

Valko kapas Nr. 36. 36-ju kapu pavadintas 
plotelis, susidaręs tarp kapų Nr. 30 ir 37, bu
vęs 100 X90 cm dydžio ir atilvertas iš šiaurės 
vakarų pusės tarp kapo Nr. 35 ir 37 dviem 
akmenimis, Zemė čia buvo tamsesnė, joje 
rasta angliukų, bet jokių kitų radinių nebuvo, 

Kapas Nr. 37. Sio kapo akmenų vainikas 
aptiktas vos 6 cm gilumoje, apie 80 cm 
i šiaurę nuo kapo Nr. 30 vainiko. Buvo iš
likęs tik jo vakarinis šonas. Vainikas sukrau· 
tas iš vienos eilės akmenų. galėjo būti apie 
6 m skersmens. Vainiko viduje žemėje paste
bėta smuJkių ang1iukų ir tarsi pelenų. Kapo 
vainiko viduje, 40 cm gilumoje, rastas ginta
rinis karolis ir žalvarinis apkalėlis, 

Kapas Nr. 38. Nuo kapo Nr. 37 5 m i va
karus ir nuo kapo Nr. 27 10,85 m i šiaurę, 

prie perkaso vakarinio krašto. aptikti du vai
kų kapų akmenų vainikai. Jie šliejosi prie 
didesnio akmenų vainiko, kuris jau buvo už 
tyrinėjamo perkaso ribų, ir išpiova toje vie
toje nebuvo padaryta. 

Vaiko kapo Nr. 38 akmenų vainikas nedi
delis - iš 8 akmenų. Jo ilgis šiau rės-pietų 

kryptimi - 76 cm, o rytų-vakarų kryptimi -
62 cm. Vainikas turėjo būti 3 aukštų . Viršu
tinių eilių. akmenys nusiritę, Vainiko viduje. 
apie 20 cm žemiau vainiko pagrindo, rastas 
ža lvarinės plonos skardelės. greičiausiai spur
go. fragmentas. 

Kapas N,. 39. Tai taip pat vaiko kapas, ku
rio vainikas sukrautas kapo Nr. 38 vainiko 
šiauriniame šone taip. kad abu čia turi tą patį 

bendrą vain iką .. Kapo Nr ... 39 vainikas sukrau
tas iš 13 akmenų ir. yra 80 cm skersmens. 
Jo viduje buvo pastebėti nežymūs degėsiai. 

elštirtas kapas Nr. 40. Kapu Nr. 40 pa
vadintas akmenų vainiko fragmentas. rastas 
tyrinėta perkaso šiauriniame gale. perkaso 
vakarinėje pusėje. Buvo išpreparuoti tik 5 di
doki akmenys. Prie jų ir ~liej osi vaikų . kape
liai Nr. 38 ir 39. Kapas Nr. 40 liko . net yri
nėtas. 

Kapas Nr. 41. Ištyrus perkasą, iškastą nuo 
degintinių kapų ir pilkapių į šiaurę, ir ,radus 
joje keliolika kapų, rūpėj o išsiaiškinti, ku
rioje vietoje šiaurės kryptimi baigiasi kapi
nynas. Įtarimą kėlė kelios dęšimtys metrų 

nuo šio perkaso į šiaurę esantis pa.kilesnis, 
tarsi kalvelė. tere.nas. Bendrame Kurmaičių 

senkapio situacijos plane ši kalvelė pažymėta 

s2 

kaip Jabiausiai į š iaurę nutolę pilkapiai. Sią 
pakilumėlę ištyrinėjus, paaiškėjo, kad čia dar 
laidoti žmonės. Buvo rasti 4 griautiniai ka
pai. Tyrinėjimų dienoraštyje jie pavadinti 
kolektyviniu kapu Nr. 41. Siame darbe duo
dama kiekvienam kapui atskira numeracija. 
kadangi jie nebuvo palaidoti vienoje kapo 
duobėje, o tik vienoje kalvelėje. tarsi pilka· 
pyje. Si kalvelė buvo apie 25 m skersmens 
ir apie 0.5 m aukščio. Ji buvo padai yta į šiau
rinę ir pietinę pusę, o viduryje palikta 0,5 m 
platumo nugara. Siauriniame šone kasamas 
plotas turėjo 22,8 m ilgio ir 5,2 m pločio 

perkasą. Nuėmus viršutinį ariamos dirvos 
sluoksnį, žemė buvo judinta, joje buvo ma
tyti žymios degėsių ir pelenų liekanos. Siame 
perkase. 70 cm gilumoje, beveik pačiame kal
velės viduryje, rasti du akmenys, o vėliau ir 
griaučiai, pavadinti kapu Nr. 41. 

Kapo Nr. 41 duobės kontūrai nenustatyti, 
nes žemė čia tamsi, maišyta. Griaučiai neiš
likę. Apie juos teko spręsti iš padėtų galvos 
šonuose akmenų ir rastų įvairių dirbinių. At· 
stumas tarp akmenų - 24,5 cm, Dešinėje pu
sėje gulėjo 18 X 12X 10 cm didumo akmuo, 
kairėje - 15 X 10X 10 cm dydžio akmuo. Ze
miau akmenų . dešiniame šone, rastas apie 
28 cm ilgio sunykęs geležinis peilis ir šalia 
jo ietigalis. Peilis ir ietigalis gulėjo viršūnė
mis šiaurės link, Zemiau jų, taip pat dešinėje 
pusėje. rasta žalvarinė juostinė akinė apy
rankė, 3 cm žemiau jos gulėjo du žalvariniai 
juostiniai uždari žiedai, tarp kurių atstumas 
buvo 6 cm (22 pav., 1,2), ir akinė segė. 

Labiau kairiame šone rasta žalvarinė akinė 
segė. gulėjusi skersai krūtinės ląstos ir bu
vusi 38 , cm nuo galvos šone padėtų akmenų 
(22 pav., 6). Prie apyrankės ir segės buvo iš
likę vilnonio audinio gabalėlių. Iš radinių iš
sidėstymo galima spręsti. kad mirusysis buvo 
palaidotas aukštielninkas. galva 10° šiaurės 
kryptimi. 

Kapas Nr. 42. Kapas rastas taip pat tyrinė

tos kalvelės viduryje, kiek a tokiau (apie 4 m) 
į pietvaka rius nuo kapo Nr. 41. Kapo kontū
rai nenustatyti , žemė čia buvo taip pat susi
maišiusi su degėsiais ir pelenais. 60 cm gi
lumoje nuo žemės paviršiaus buvo išprepa· 
ruoti pavieniai kaulai ir įvairūs dirbiniai, iš
sidėstę apie 70 cm skersmens plotelyje. Cia 
buvo rastas molinis puodas. geležinis įmovi

nis ietigalis , geležiniai žąsIai, geležinis įmo· 
v inis kirvis, du akmenys, arklio dantys ir 
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sunku tiksliai pasakyti. Lietuvos te ritorijo
je chronologiškai seniausi pilkapiai žinomi 
Slažiuose 55, kur aptikti griautiniai ir de
gintiniai kapai. Griautiniai kapai skiriami 
senojo ža lvario amžiaus pabaigai (Monte
lij aus III periodui). o degintiniai - anks
tyvajam geležies amžiui. Slaži ų pilkapiai 
taip pat y ra turėję akmenų vain ikus ir 
grindinius, kurie mums detaliau nėra žino
mi , tačiau, reikia manyti, jie buvo pana
šūs į Kurmaičių pilkapius. Daugiau ana
logijų turime iš buvusių Rytprūsių, kur 
ža lvario ir ankstyvajame geležies amžiuje 
mirusieji laiuoti nesudeginti ir sudeginti 
ivairiai statytuose pilkapiuose " . 
Kūnų degi nimo paprotys baltuose, atsi

radęs, greičiausiai, dar senojo žalvario am
žiaus pabaigoje, apie XII a. prieš mūsų 
erą, naujajame žalvario amžiuje ir anksty
vajame geležies amžiuje (I tūkst. pr. m. 
e .) vyravo . Siame laikotarpyje pilkapiai 
buvo ne vienintelė kapo jrengimo forma . 
Be jl] būta dar ir plokštinių kapinynų. 

Sios dvi kapų formos egzistuoja ir vėliau, 
lik jos yra skirtingai paplitusios ir kapai 
skirtingai įrengti. 
Kurmaičių pilkapių tyrinėjimai rodo, 

kad kūnų deginimas č ia vyravo maždaug 
iki II- I a. pr. m. e. Tada pilkapiai ima 
nykti, ir mirusieji pradedami laidoti plokš
tiniame kape, kuris įrengiamas panašiai , 
kaip ir prieš tai buvęs pilkapis (žr. Plokš
tiniai degintiniai kapai, psl. 28). Kad plokš
tinis kapas atsirado palengva, rodo kaplĮ 
topografija (jie šliejasi čia pat prie pil
kapių) ir tai, kad kai kurie dar turėjo sam
pilus, panašius akmenų vainikus ir kad 
mirusieji taip pat buvo laidojami sudeginti. 
Zymesni pakitimai vyko pirmaisiais mūsų 
eros šimtmečiais, kada kūnų deginima 
paprotys išnyko ir isigalėjo paprotys lai
doti mirusiuosius nesudegintus. 

Ryšiai tarp pi l kapių, plokštinių degin
linių kapų ir plokštinių griautinių kapų 

yra labai akivaizdūs. Ir pirmaisiais mūsų 

eros amžiais griautiniai kapai šliejasi prie 
senesnių degintinių kapų (griautinis kapas 
Nr. 21) . Tik dėl buvusio tereno ypatybių 

(čia baigiasi kiek pakilesnė vieta) vėlesni 

griautiniai kapai i šsidėstę žemės plote, 
esančiame 20 m i šiaurę nuo kapo Nr. 21. 
V isi 195 1 m. tyrinėti seniausi griautiniai 
kapai turi tokius pat akmenų vainikus, 
kurie buvo būdingi ir degintiniams ka
pams. Jie yra apskriti arba tuo atveju, kai 
pritveriami prie kito kapo vainiko, pusės 

apskritimo formos. 
Ryšį tarp minėtų laidojimo papročilĮ 

rodo ir tai, kad kai kurie griautiniai kapai 
(N r. 41 - 44) yra buvę tarsi po bendru 
sampilu ir kad v isuose griautin iuose ka
puose aptikta daug degėsių_ Ugnies degi
nimo paprotys, kad ir kisdamas, i šsilaikė 

č ia per visą kapinyno naudojimo l aiką. 

Dėl kurių priežasčių IV m. e. amžiuje 
čia nustota laidoti mirusiuosius, nežinia. 
Manyti, kad išnyko čia buvusi gyvenvie
tė, duomenų nėra. Tiesa, kad čia būta gy
venvietės, mums nežinoma, matyt, jos 
pėdsakai sunyko. Tač iau rasta žalvarinė 

storaga lė apyrankė netoli Stasio Zyliaus 
sodybos (22 pav., 4) rodo, jog žmonių čia 

gyventa ir vėliau, kada tyrinėtame kapi
nyne mirusieji nustota laidoti. Ateityje, 
pritaikius modernius archeologin i ų pa
minklų paieškoj-imų metodus, bus galima 
gyvenvietės buvimo vietą išaiškinti. 
Laidojimų papročių kitimas, kad ir ne

tiesiogiai, atspindi tuo metu vykusius pa
ki timus gamyboje ir ekonomikoje , visuo
meniniuose santykiuose. Tai ryškiai rodo 
ikapės. 

Pilkapių degintiniuose kapuose jokių 

įkapil], išskyrus urnas ar jų liekanas, ne
rasta. Galima padaryti prielaidą, kad žal· 
vario amžiaus pabaigoje ir ankstyvajame 
geležies amžiuj e , kada buityje metalo 
di rbin i ų turėta labai nedaug, jų ir į kapą 

dėta retai. Iš kitos pusės, jų nebuvimą ten
ka aiškinti na uj o, kūno deg inima papročio 

55 E. Slurms, Die a.J.tere Bronzezeit im Ostbaltikum. p. 100- 102, 
139 ir kt. 
56 C. EngeJ. Vorgeschichte der Altpreussischen Stamme, p. 197-244. 
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atsiradimu. Siam papročiui tik a tsiradus ir 
vėl iau įsigal ėj us. iki m . e. pradžios. miru
sieji buvo laidojami sudeginti be įkapių . 

Visur. kur yra buvęs griautinis kapas. 
įkapių randama. pavyzdžiui. Slažių pilka
piuose. Kurmaičių gria utinia me kape. pil
kapyje Nr. 1 (A). daugelyj e Sambij os ir 
Latvijos kapinynų ir pan. Pirmaisiais mū
sų e ros a mžiais. kada čia. kaip ir visoj e 
Li etuvos teritorijoje. Prūsuose ir Latvijoj e . 
isigalėjo paprotys vėl laidoti mirusiuosius 
nesudegintus. įkapių kapuose randame 
gausiai. 
Kurmaičių griautiniuose kapuose ras

tos įkapės. ypač antgaliai. antkaklės. 

sme igtukai. apyrankės. žiedai. yra vietos 
amatininkų darbas. Vienos jų bendros vi
siems baltams. kitos - tik vakarinei Lie
tuvos da liai. Iš bendrų baltams įkapių 

paminėtinos trimitiniais ir kūginiais galais 
antkaklės. skydelinės ir akinės segės. ge
ležiniai įmovi nia i kirviai ir kt. Vien tik 
vakarinės Lietuvos teritorij os raj onams 
yra būdingi buoželiniai smeigtukai . a pgal
v iai ir ypač skersai rantelėtos juostinės 

kiek išgaubtos ir cli mini o rašto apyran kės. 

antkaklės su gražiais pakabučiais ir t. t. 
Dide lės vertės yra pilkapyje Nr. 1 (A) 

griautiniame ka pe rastos ikapės: įvijiniai 

a ntsmilkiniai ir kilpinės sra i g inės įvijos 

(4 pav.). J e igu pastarosios būdingos va
kariniams baltams ir rodo buvusius ryši us 
su jų pie tvakariniais ir pie tų kaimynais 5'. 
tai pirmiej i būdingi tik Lietuvai. Tiesa. 
įvijinia i antsmilkiniai plačiau buvo gami
nami tik pirmaisiais ID_ e _ šimtmečia i s, bet 
jie neabejotinai yra vietinės kilmės 58 ir 
rodo genetin į rYši tarp materialinės krašto 
gyventojų kultūros. buvusios prieš m. e. 
ir pirmaisiais m. e. amžiais. O tai ypatin
gai svarbu. sprendžiant sudėtingus e tni
ni us klausimus. Sunku būtų daryti kurias 
nors apibendrinančias išvadas etniniais 
klausimais. remiantis vien Kurmaičių ka
pi nyno medžiaga. Tačiau ir ji yra svar-

bus šaltinis. sprendžiant. kaip formavosi 
atskiros baltų gentys žalvario amžiuje 
ir toliau vystėsi pirmaisiais mūsų e ros 
amžiais. Mūsų pajūrio materialinės kul
tūros savitumai. jau paste bimi I-me tūkst. 

pr. m. e ., pirmaisiais mūsll eros amžiais 
ga lutinai išsivysto i savarankišką ir savi
tą archeologinę kultūrą. skiriamą plokš
tinių kapinynų grupei. kur kapai. aptverti 
akmenų vainika is. e gzistuoja iki VI
VII m. e. a. 
Kurmaičių pilkapiuose ir plokštiniuose 

kapuose rasta a rcheologinė medžiaga ro
do ir visuomeninių santykių raIdą. Jeigu 
žalvario amžiaus paba igoj e dar aIškiai vy
rauja kolektyvinis kapas. tai I tūkstant

mečio prieš mūsų erą pabaigOJe . prade
dant laidoti mirusiuosius atskirai atitve r
tame akmenų vainike. matome. kad a tsi
randa pavien is kapas. Tatai rodo. kad gi
mininė santvarka pradėjo irti. Sis irimo 
procesas dar ryškesnis pirmaisiais mūsų 
e ros amžiais. kada kiekvienas mirusysis 
laidojamas atskirai a titvertame kape. Iš 
kitos pusės. dar ryškios ir senos tradicijos. 
kada giminystė tebevaidina didelį vaid
menį. Jos liekanų buvimą rodo a ptikti 
pavieniai dvigubi (k. 21) kapai ir vienu 
a tveju net keturgubas kapas (1940 m. ty
rinėtas k. 10) . 

Kai kurie Kurmaičių kapai le idžia spėti 
ir apie buvusią turtinę ne lygybę. Tai pa
vieniai kapai. kuriuose gausu įka pių . Iš 
tokių kapų išsiskiria 1940 m. tyrinėtoj e 

kapinyno dalyje rasti kapai Nr. 14. 10 ir 
5 ir 1951 m. tyrinėtas kapas Nr. 22. Turti
nę nelygybę irodo ir kapai. kuriuose ras
ta drauge pa laidoti žirgai (kapai Nr. 23. 
41 ir 44). Pavienių arklio dantų j au rasta 
ir kai kuriuose pilkapiuose (1 950 m. ty
rinėtame pilkapyj e Nr. 2 ir 1940 m. pra
dėtame tyrinėti kape). Kodėl jų k ape bū

ta, mes dar nemokame išaiškinti, nors 
toks paprotys žinomas ir kaimyninėje 

Latvijoj e bei Estijoj e . Pavieniai kapai su 

57 "Gothis Kandza ", sąs. 2, p_ 13; "Archeologija Polski", p. 121; "Senatne un M aksia", 
1936. t. I. p. 68-69. 
~S Lietuvos archeologijos bruozai, p. 194. 
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žirgais pirmaIsIaIS m. e. šimtmečiais lie 
~uvių ir prūsų genčių tarpe dar retas reiš
kinys. Be Paviekių, Siaulių raj., pilkapių, 
kur rasta pavienių kapų su žirgais, jų ras
ta ir Kurmaičių bei Sernų plokštiniuose 
kapinynuose. Tokios ikapės dėjimas i ka
Pą, matyt, negali būti kitaip aiškinamas, 
Į<aip tik turtine nelygybe gyventojų tarpe. 

Kurmaičių pilkapiuose ir plokštiniuose 
kapuose rasta medžiaga leidžia nustatyti 
ir buvusius ryšius su tolimesniais kaimy
nais ar kraštais. Jau pilkapiuose rasta ke
ramika nėra vienoda. Be vietinės nežy
miai brūkšniuotu paviršiumi pilkapių ke
ramikos, rasta ir tamsios a r net juodos 
spalvos puodų šukių, kurios mūsų krašto 
gyventojams nėra būdingos. Tokių juodu 

glūdintu paviršiumi puodų rasta 1950 m. 
tyrinėto pilkapio Nr. 4 centriniame kape 
(dubens formos) ir pilkapyje N r. 5 (nedi
delio puodelio šukės). Nors aiškių analo
gijų tokiems puodams ir nepavyko nuro
dyti , bet yra žinoma, kad tokia keramika 
būdinga seniesiems prūsams. 

Apie buvusius mainų prekybos ryšius 
kalba ne vien ivairiausi metaliniai dirbi
niai (importuota metalo žaliava), bet ir 
emali uoti bei ta rsi pa auksuoto stiklo ka
roliai, Romos monetos, patekusios čia iš 
buvusių Romos provincijų per Pavisli ir 
prūsų gentis. 

Visi minėti faktai rodo nemažą Kur
maičių pilkapyno ir plokštinių kapų tyri
nėjimų reikšmę Lietuvos archeologijai. 

RUDAIČIŲ II KAPINYN AS 

MYKOLAS MICHELBER T AS 

Rūdaičių kaimas , Kre tingos raj., jau 
seniai garsus archeologiniais paminklais ir 
radiniais. Dar F. Pokrovskis Kauno guber
nijos archeologiniame žemėlapyje nurodo 
Rūdaičių kaime esanti piliakalni 1 Prie 
Rūdaičių kaimo buvo aptiktas arabų mo
netų lobis '. Be to, Rūdaičių kaime yra a l
kakainis ir du kapinynai. 

Rūdaičių I kapinyną, esanti apie 2 km 
i šiaurės vakarus nuo kaimo, prie kolūkie
čio S. Balsio sodybos, tyrinėjo 1940 m. 
vasarą buv. Kauno Vytauto Didžiojo kul
tūros muziejus ' . J au tuo metu buvo žino
mas ir Rūdaičių II kapinynas, vietos gy
ventojų vadinamas "Katmilžiais". 

Rūdaičių II kapinyną 1962 m. birželio 

13 - rugpiūčio 8 dienomis tyrinėjo LTSR 
Mokslų akademijos Istorijos institutas kar
tu su Kretingos kraštotyros muziejumi'. 
Rūdaičių II kapinynas yra apie 1,5 krn 
i šiaurės rytus nuo kaimo, prie žvyrduo
bės. Jo a tstumas nuo Rūdaičių I kapinyno 
tiesia linija sudaro apie 3 km j pietryčius. 
Kapinynas jrengtas kalvoje, esančioj e de
šinėje Tenžės upelio slėnio pusėj e. Kapi
nyno atstumas nuo Tenžės -apie 450-
470 m. Ariant kalvą ir imant joj e žvyrą, 
buvo aptinkami žmonių griaučiai ir prie 
jų jvairūs dirbiniai, tačiau nė vienas iš jų 
nepateko j muziejus. Kapinyno teritorijoj e 
jvairiose vie tose buvo matyti stambių ak
menų, greičiausiai, ariant išjudintų iš ka-

I (]J. B. flOKPOBCKUŪ, ApxeoAonl'JecKaH KapTa KOBeHCKOH: ry6epHHH, BHAbHa, 1899, crp. 87. 
2. "Klaipėdos žinios", 1924.1X.16, Nr. 188. 
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3 Tyrinėjimų duomenys ir radiniai yra Kauno Valstybiniame istorijos muziejuje. Be to, 
žr. autoriaus straipsni "RūdaIčių I kapinynas" šiame leidinyje. 
4 Tyrinėjimų duomenys yra MA Istorijos institu to Archeologijos sektoriuje, radiniai
Kretingos Kraštotyros muziejuje. Tyrinėj imus vykdė MA Istorijos instituto jauno moksli 
niai bendradarbiai E. Radzvilovaitė ir M . Michelbertas. 
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