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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. 

S6 

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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pų akmenų vainikų, kai kur degėsių pėd

sakų. Buvo rasti keli arklio dantys. 
1962 m. tyrinėjimų metu 5 buvo iškasta 

10 perkasų ir atidengtas 654 m' plotas . 
Senovėje kapinynas, matyt, ėjo pietų

šiaurės kryptimi 300- 400 m, vakarų-ry

tų - 100-150 m. Siuo metu pietinė ka
pinyno dalis yra sunaikinta didžiulės žvyr
duobės. Likusi kapinyno dalis buvo aria-

LAIDOSENA 

Nors kapinynas labai apardytas ir kapų 
ištirta nedaug, bet galima susidaryti vaiz
dą apie kapinyno laidoseną . Siuo atžvil
giu RūdaičilĮ II kapinynas laba i artimas 
kitiems anksčiau tyri nėtiems to laikotar
pio vakarlĮ Lietuvos kapi nynams. 
Rūdaičių II kapinyne pastebėti du lai

dojimo būdai - mirusilĮjlĮ deginimas ir 
mirusiųjlĮ laidojimas nedeginant. 

Rastas vienas deginti nis kapas molinėje 
urnoje. Į urną buvo supilti mirusiojo kau
lai ir sudėtos įkapės . Prie urnos pastatytas 
kitas molinis puodas - pa lydovas. Kapas 
turėjo puslankio formos akmenlĮ vainiką 
(I pav.). Kadangi kape jokilĮ degėsių pėd
sakų nepastebėta, re ikia manyti, kad mi
rusysis buvo sudegintas už kapinyno ri
bų, jo kaulai išrinkti ir sudėti į urną, ant 
viršaus įmestos įkapės ir su urna mirusio
jo kaulai pernešti į kapo duobę. Panašių 

degintinių kapų urnose ir be jų, apdėtų 

puslankio formos ir apskritais akmenų vai
nikais, aptikta Kurmaičių kapinyne, Kre
tingos raj. 6 

Kapo įkapės negausios. Jas sudaro stora 
geležinė adata (nulūžusi, fragmento il
gis - 9,2 cm) (2 pav., 1) ir pora iš gele
žinės apskritos vielos užsmailinta is galais 
antsmilkinių ar apyrankėlių (skersmuo 
apie 4,5- 5 cm) (2 pav. , 2). Geležiniai tokio 

ma, šiaurės vakarų daly je buvo kasami 
bulvi arūsiai. Siekiant rasti mažiau sunai
kintą plotą, perkasai buvo kasami įva i

riose kapinyno dalyse į vakarus ir šiaurės 
vakarus nuo žvyrduobės. Aptikta 13 griau
tin ių ir I degintinis žmonių bei 2 griauti
niai žirgų kapai. Dauguma kapų buvo la
bai apardyti. 

tipo antsmilkiniai (apyrankėlės?) - pir
mas radinys Lietuvos kapinynuose . Kape 
aptiktas molinis lipdytas puodas - urna 
turi lygų pavi ršių , ji platėja į viršll (pats 
viršus nutrupėj ęs, todėl urnos aukščio 

nepasisekė nustatyti). Molis su žvyro prie
maiša. Urnos dugno ske rsmuo - 12 cm, 
storis - 2,5 cm, sienelių storis - apie 
I cm . Panašios urnos iš Lietuvos kapiny
nų nebuvo žinomos. 

Įdomus tame pat degintiniame k ape ras
tas puodas palydovas. Jis yra lygiu pa
vi ršiumi, dvigubo nupiauto kūgio formos 
(3 pav., 2). Angos pakraščiai truput į at
ri esti išorės link . Puodas gerai degtas. Jo 
viršutinėje da lyje yra ąse lė . Puodo a ukš
tis - a pie 10 cm, dugno skersmuo - 6 cm, 
sienelių storis - 0,6 cm. Tai pirmas šio 
tipo radinys Lietuvos archeo loginė j e me
džiagoje. 

Panašaus profilio laidojimo urnos ir 
puodai palydovai iš ankstyvojo geležies 
amžiaus pabaigos žinomi Sambijoj e', kur 
jie žymiai puošnesni, ornamentuoti. Rū

daičių degi nti nis kapas taip pat datuoti nas 
an kstyvojo ge ležies amžiaus pabaiga 
I a. pr. m. e. - I m. e. a . 

Kiti Rūdaičių II kapiny no kapai -
griautiniai. Mirusiej i laidoti 0,25-0,75 m 

5 Trumpa Rūdaičių II kapinyno t yr inėjimų ataskaita paskelbta: Lietuvos TSR MoksllĮ 
čikademijos darbai, serij a A. t. 2(15), Vilnius, 1963, p. 55-72. 
6 P. Kulikauskas, R. KuHkauskienė, A. Tautavičius, Lietuvos archeologijos bruožai (to
liau - LAB) 196 1, p. 135-137. Zr. šios knygos p. 28-34. 
7 W. Gae rfe, Urgeschichte Ostpreussens, Konigsberg, 1929, pav. 101. 
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1 pav. Degintinis kapas Nr. 1 

D 3cm 
I:=::±::::==*== 

2 pav. Degintinio kapo Nr. 1 ikapės: 1 - geležinė 
ada ta, 2 - geležiniai antsmilkiniai (apyrankėlės?) 
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3 pav. Keramika: 1 - puodelis (k. Nr. 11), 2-
puodas palydovas (deg. k. Nr. 1), 3 - puodas iš 
žldinuk.o prie k. Nr. 8. Rekonstrukcija. 
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gylyje 8. Sunku pasakyti, ar mirusieji bu
vo laidojami tvarkingai, eilėmis. Tik ga
lima konstatuoti, kad atstumas tarp kapų 
labai nevienodas. Kai kuriose kapinyno 
dalyse kapai labai reti, o šiaurės vakarų 

kapinyno dalyje jų aptikta daugiau. Dau
giausia laikytasi vienos laidojimo kryp
ties. Dauguma mirusiųjų laidota galvomis 
į šiaurę arba su nedideliais nukrypimais 
į šiaurės vakarus arba į šiaurės rytus. Tik 
vienas mirusysis buvo orientuotas galva 
į pietryčius (k. 2). Sunku pasakyti, ar visi 
mirusieji laidoti skobtiniuose karstuose, 
tačiau keliuose kapuose pastebėta jų lie
kanų, o vienu atveju (vaiko kapas Nr. 10) 
pasisekė nustatyti netgi jo matmenis 9. 

Mirusiųjų griaučiai kapinyne labai blo
gai išlikę. Daugiausia rasta dantų likučių 
ir pavienių stambesnių kaulų, pagal ku
riuos pateikti išsamius antropologinius 
duomenis yra neįmanoma. Pagal surinktus 
dantis buvo mėginta nustatyti mirusiųj1.1 

amžių 10. Kape Nr. 1 buvo palaidotas 25-
35 metų žmogus, kape Nr. 4 - 20-30 me
tų, kapuose Nr. 5, 9 ir 13 - jaunuoliai, 
kape Nr. 10 - vaikas su pieniniais danti
mis. Mirusiųjų lyt's buvo nustatyta pagal 
kapų įkapes. Kapuose Nr. 2, 6, ., ir 12 bu
vo palaidoti vyrai, kapuose Nr. 3, 4, 8, 
9, 11 - moterys, kape Nr. 10 - vaikas 
(mergaitė), likusių kapų mirusiųjų lytis 
nenustatyta. 

Nors griaučiai labai blogai išlikę ir dau
guma kapų buvo apardyta, pasisekė nusta
tyti, kad mirusieji Rūdaičių II kapinyne 
laidoti aukštielninki. Kiek sunkiau buvo 
atkurti įkapių dėjlmo tvarką. 
Moterų kapuose įkapes sudarė papuoša

lai (stiklo ir emalės karolių apvaros, žal
varinės segės ir smeigtukai, žalvariniai 
kabučiai), buitiniai daiktai (maži moliniai 
puodeliai) . Vyrams į kapus dėti darbo 

įrankiai (geležiniai įmoviniai kirviai, dal
giai, kaltai, peiliai, ylos, akmeniniai ga
ląstuvai), papuošalai (žalvarinės segės ir 
žiedai), vaikams - papuošalai (žalvarihės 

segės, apyrankės, žiedai, stikliniai ir žal
variniai karoliai, žalvariniai kabučiai) . 

Įdomu Rūdaičių II kapinyno laidosenoje 
yra tai, kad kartais vaikams į kapus de
dami suaugusiųjų papuošalai. Antai mer
gaitės kape Nr. 10 buvo rastas žalvarinis 
juostinis žiedas nuo suaugusio žmogaus 
rankos. 
Vyrų kapuose Nr. 6 ir Nr. ., mirusieji 

buvę palaidoti su žirgais. Aptikti taip pat 
du atskiri žirgų kapai. Jie, greičiausiai, 

taip pat buvo laidoti mirus savininkams, 
tik pastarųjų kapai buvo aukščiau ir su
naikinti, ariant lauką. Lirgai (žirgų kapai 
Nr. 1 ir 2) taip pat buvo orientuoti galvo
mis šiaurės kryptimi. Kape Nr. 1 žirgas 
buvo palaidotas su kamanomis ir žąs

lais. Kapai su žirgais iš to laikotarpio ži
nomi ir iš Paviekių pilkapių II, Kurmai
čių, Šernų ir Rubokų kapinynų 12 (vakarų 
Lietuva). 
Būdingas Rūdaičių kapinyno laidosenos 

bruožas yra kapų apdėjimas akmenų vai
u.ikais (4 pav.). Matyti, juos yra turėję vi
si kapai. Geriausiai išlikę akmenų vaini
kai buvo kapų Nr. 3 ir Nr. 13. Akmenų 
vainikaį dažniausiai buvo netaisyklingo 
apskritimo arba ovalo formos. Kartais 
vieno kapo akmenų vainikas pritveria
mas prie kito, vienai kuriai sienai panau
dojant kito kapo akmenų vainiką . Kai 
kurie vainikai buvo kelių aukštų. Viršuje 
paprastai dedami mažesni akmenys. Ne
vienodas ir akmenų vainikų dydis. Jeigu 
~apų Nr. 3 ir Nr. 13 akmenų vainikai bu
yo kelių metrų ilgio ir pločio viduje, tai 
aptikta ir tokių akmenų vainikų, kurie 
viduje buvo 60 arba 80 cm skersmens. 

~ Sis kapų gylis tik dalinai atitinka tikrovę, nes per amžių eigą pasikeitė aukštis kalvos, 
kuriOje yra kapinynas. Greičiausiai, kapai buvo giliau. 
9 Karstas buvo 1,5 m ilgio, 0,45 ID pločio galvūgalyje, 0,35 ID pločio kojūgalyje. 
10 Mirusiųjų amžių pagal išlikusius kaulus nustatė Latvijos TSR MA Istorijos instituto 
vyr. mokslinė bendradarbė antropologė R. Denisova, už tai autorius jai labai dėkingas. 
II LAB, 163. 
12 LAB, 263. 
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4 p"v. Griautinių kapq akment! vainikų liekanos. Priekyje matyti kapo Nr. 3 akmenų \'c1i nikas 

Gal būt, juose buvo vaikų kapai. Galimas 
daiktas, kad virš akmenų vainikų būdavo 
supilami nedideli sampilai, nes keliose 
vietose kapinyno teritorijoj e pastebėti 

nedideli kauburėliai 13. Mirusieji laidoti 
ne akmenų vainiko centre, bet kuriame 
nors jo pakraštyje. Kapai, skaičiuojant 

!luo akmenų vainiko viršaus, buvo ne di
desni kaip 30 cm. Panašūs akmenų vaini
kai aptikti, tyrinėjant ir kitus to laikotar
pio vakarų Lietuvos plokštinius kapiny
nus (Ankštakiai, Kurmaičiai, Senkai, Rū
_daičių I kapinynas). 

Kapinyno šiaurės vakarų dalyje aptik
tos akmenų krūvelės - lyg savotiški ži
dinukai, kuriuose rasta degėsių ir pelenų. 
Vienas toks židinukas aptiktas netoli ka-

po Nr. 8 80 cm gylyje. Jį sudarė ne visai 
tvarkinga apskrita 20 X 15 cm, 10 X 10 cm 
dydžio apdegusių akmenų krūvelė, kurio
je buvo rasta pelenų ir lipdyto molinio 
puodo šukių. Zidinuko dydis - 30 X35 cm. 
Kitas panašus židinukas rastas tarp kapo 

r. 3 akmenų vainiko, 1,2 m gylyje. Tarp 
panašaus didumo akmenų krūvelės buvo 
rasta degėsių. Abu židinukai buvo giliau, 
negu kapai. Be to, tarp kapo Nr. 3 akme
nų vainiko rasta aptrupėjusių, lyg perde
gusių, kaulų krūvelė . Virš jos buvo padėti 
keli akmenys. Zidinukai ir šita kaulų krū
velė, taip pat kai kur kapų sampile paste
bėti degėsiai siedintini su mirusiųjų laido
jimo apeigomis. 

13 2monių pasakojimu, jų buvę daugiau, lik, ariant lauką, buvo sunaikinti. Galimas da
lykas, kad ir pavadinimas .. Katmilžiai" (kapmilžiai) yra kilęs nuo šių sampilų ( .. milžinų 
kapų") ... Katmilžiais", .. milžinkapiais" Lietuvoje, ypač 2emaitijoje, XIX a. ir XX a . pra
džioje daugiausia buvo vi\dinami pilkapiai, kapai, kurie buvo su žemės paviršiuje ma
tomais žymesniais sampilais. 
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RADINIAI 

Darbo įrankiai ir kiti buitiniai daiktai. 
Rūdaičių II kapinyne, daugiausia vyrų 

kapuose, rasta daug darbo įrankių. Iš dar
bo įrankių, susijusių su žemdirbyste, rei
kia paminėti kape Nr. 6 rastą geležinį 

d a I g į. Jo ilgis 33 cm (5 pav., 1). Panašių 

Lietuvos I-IVa. kapinynuose 15. Ir vyrų, 
ir moterų kapuose (Nr. 2, 5, 9, 12, 13), ir 
atsitiktinai rasta geležinių p e i I i Ų t i e
s i o mis nu gar ė I ėm i s. Jų ilgis nuo 
14 iki 22 cm. Vyrų kapuose (Nr. 6 ir 7) 
aptikta keletas g a Iąs t u v ų. Kape Nr. 6 

5 pav. Darbo irankiai: 1 - geležinis dalgis (k. Nr. 6), 2 - akmeninis galąstuvas (k. r. 6), 
3 - geležinis imovinis kirvis (k. Nr. 12), 4 - geležinis imovinis kirvis (k. Nr. 2), 5-
geležinis kaltas (k. Nr. 6) 
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dalgių aptikta ir kituose vakarų Lietuvos 
kapinynuose 14 . Geležinių į m o v i nių 
k i r v i Ų rasta kapuose Nr. 2, 12 ir vienas 
atsitiktinai. Kirviai dar su siaurais ašme
nimis, trumpa tiesia įmova (5 pav., 3, 4). 
Panašių kirvių rasta vakarų ir vidurio 

14 LAB, 180-182, pav. 1 q : 1. 
I :; LAB, 178. 

rastas galąstuvas pailgas, iš tęs to ovalo 
formos, gelsvo smiltainio akmens (5 pav., 
2) . Kape Nr. 7 rastas galąstuvas plokščias, 
pailgas, keturkampis, pilkšvo akmens. 

Vienas iš įdomiausių radinių yra kape 
Nr. 6 rastas geležinis k a I tas - įrankis 
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6 pav. Papuoša l~ i: 1 - paauksuotl\ stiklo karolių, 
žalvarinių karolių ir kabučių apvara (k. Nr. 10), 
2 - žalvarinis kabutis (atsitiktinis radinys). 3-
žalvarinė antkaklė kūginiais ga lais (k. Nr. 13). 4 -
žalvannio ažūrinio smeigtuko galvutė (pentinas?) 
(atsitiktinis radinys), 5 - žalvarinis diržo apkalas 
(atsitiktinis radinys), 6 - žalvarinis smeigtukas sta· 
tinėline galvute su grandinėle (k. Nr. 3) 

medžiui apdirbti (5 pav., 5). Jo ilgis -
25 cm. Kalto liemuo yra keturkampio 
skersinio piūvio, viršuje baigiasi nudaužta 
platesne apskrita galvute, apačioje - to
kio pat pločio kaip ir liemuo ašmenimis. 
Kaltas , matyt, buvo padėtas prie mirusio
jo galvos kartu su dalgiu ir galąstuvu . Šis 
kaltas yra pirmas rastas to laikotarpio 
Lietuvos kapinynuose. Iki šiol geležinių 

kaltų rasta tik tyrinėtuose piliakalniuo
se 16. 

16 LAB, 185. 

Iš smulkesnių darbo įrankių paminėti

nas kape Nr. 7 rastas geležinės y los 
fragmentas (ilgis - 6,3 cm) su medinio 
kotelio liekanomis. 

Iš buitinių daiktų paminėtinas atsitikti
nai rastas įdomus žalvarinis d i r ž o a p
k a I i u kas (6 pav., 5). Tokio tipo apka
liukai iki šiol Lietuvos teritorijoje nebuvo 
žinomi. Panašūs diržo apkaliukai buvo pa
plitę I- ·IV m. e. a. Pavislyje 17, iš kur, 
greičiausiai, pateko į Lietuvą ir Rūdaičių 
€·gzempliorius. 

Kerami.ka. Moliniai puodeliai ar jų lie
kanos aptikti griautiniuose kapuose Nr. 4, 
5, 8, 11 ir vienas puodas minėtame židinu
ke, prie kapo Nr. 8. Kape Nr. 11 rastas 
puodukas (3 pav., 1) yra lygiu paviršiumi, 
beveik dvigubo nupiauto kūgio formos, 
angos pakraščiai at riesti išorės link. Puo
duko aukštis - 5,7-5,8 cm, dugno skers
muo - 4,9 cm, sienelių storis - 0,5 cm. 
Kito panašaus nedidelio puoduko dugnas 
rastas kape Nr. 8. Jo skersmuo - 5,8 cm. 
Kapuose Nr. 4 ir Nr. 5 aptikti molinių 
puodukų fragmentai. Mažų molinių puo
dukų dėjimas į kapą žinomas ir kituose 
I- IVa. vakarų Lietuvos kapinynuose 18. 

Įdomus puodas aptiktas iš akmenų su
krautame židinyje netoli kapo Nr. 8. Puo
das su nežymiai gruoblėtu paviršiumi 
(3 pav., 3), šonai išpūsti, angos pakraščiai 
siaurėja, pats pakraštys puoštas įspaustų 
rantelių eile . Puodo aukštis - 8,5 cm, 
dugno skersmuo - 8,6 cm, sienelių sto
ris - 0,6 cm. 

Zirgo apranga. Zirgo kape Nr. 1 rasti 
įdomūs geležiniai d v i n a r i a ižą s I a i 
su I a u ž tuk a i s (7 pav., 1). Ząsll! 
abiejų dalių ilgis - 15 cm, laužtukų il
gis - 12 cm. Tai vieni ankstyviausių 

žąslų, rasti mūsų respublikos teritorijo
je 19. Tame pat žirgo kape rasta žalvari-

17 C. Enge} u. W. La Baume, KuIturen und Volker der Friihzeit im Preussenlande, Kėinigs

herg, 1937, p. 136, pav. 24: o. 
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I b Panašios formos ir dydžio puodelių rasta Aukštakiemio-Plucių, Kurmaičių , Senkų, 

I'a langos bei Rūdaičių I kapinyne. 
J!, Iki ~ iol geležiniai dvinariai žąsiai, tik su kilpomis galuose, buvo rasti Kurmaičių, 
Plyšmančių ir Sernų kapinynuose. 2r. LI\B, 191. 
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7 pav. Zirgo aprangos l eikm '=!nys ir ginklai: 1 - geležiniai žąsiai (žir6o k . Nr. 1), 2-
geležinio imovinio leli g<oiio pl tmksna (atsitiktinis radinvs), 3, 5 - kdmanų žalva , iniai 
apkauslymai ir papuošimai (žirgo k. Nr. 1). 4, 6 - geleži niai imovmiai ietigaliai (k. N r. 6) 

nių dirbinių, kuriais buvo papuoštos 
žirgo kamanos (7 pav., 3, 5). Tai apskri-
tos 2- 2,5 cm skersmens žalvarinės 

p I o k š tel ė s, puoštos koncentriniais 
grioveliais ir su pusapvale atauga vidu
ryje. Jų rasta keturios . Taip pat rasta 
nedidelių žalvarinių ap kal ė 1 i Ų - n i
čių (28 vienetai) ar jų fragmentų. Zir
go kape Nr. 1 aptiktos kelios geležinės 

5 X 3 cm dydžio s a g tys. 
Nr. 2 rasta geležinės ž ą s 1 Ų 
dalis. 

Zirgo kape 
grandies 

Ginklai. Iš ginklų aptikti tik geležiniai 
į m o v i n i a i i e t i gal i a i. Trys ieti
galiai rasti vyro kape Nr. 6, trys rasti 
atsitiktinai, matyt, iš suardytų kapų. Ieti
galiai nevienodo dydžio ir su skirtingos 
formos plunksna. Trumpesni ietigaliai 
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8 pav. Zalvarinės lūtelės-cilindrėliai (k. Nr. 1) 

(ilgis 18-25 cm) turi beveik rombo formos 
plunksną su iškilia briauna per vidurį 
(7 pav., 2). Ilgesni ietigaliai (ilgis 25-
36 cm) turi ilgą siaurą karklo lapo for
mos plunksną (7 pav., 4, 6). Geležiniai 
ietigaliai dažnas radinys I-IVa. vakarų 
Lietuvos vyrų kapuose 20. 

Papuošalai. Papuošalų daugiausia buvo 
moterų kapuose. P.rie galvos papuošalų 

skirtinas kape Nr. 13 rastas r a tel i nis 
s mei g tuk a s (smeigiamoji adata nu
lūžusi). Jis rastas galvos srityje šalia ant
kaklės ir buvo vartotas, greičiausiai, gal
vos apdangalui pritvirtinti prie plaukų. 

2L LAB, 188-189. 

o 3 cm 

Išlikusio fragmento ilgis - 3,5 cm. Pa
našūs smeigtukai datuojami III- IV a. 21 

Iš kaklo papuošalų paminėtina žalva
rinė ant kak I ė k ūgi n i a i s g a I a i s, 
rasta kape Nr. 13 (6 pav., 3). Antkaklės 
lankelis apskrito skersinio piūvio nesto
ros vielos (skersmuo - 0,3-0,4 cm), 
puoštas vietomis skersinėmis juostelėmis 
aplink. Jis baigiasi kūgeliais, kurie puošti 
aplink einančiais grioveliais. Sio tipo ant
kaklės - dažnas radinys II-IVa. vaka
rų Lietuvos kapinynuose; ' jos vadinamos 
klaipėdietiškomis 22 ir datuojamos III
IV m. e. amžiais. 

2 1 LAB, 214. Ten nurodytos ir pagrindinės radimo vietos. 
22 H. MODra, Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr., d. 2, Tartu, 1938, p. 284-288. 
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Kape Nr. 1, mirusiojo galvos srityje, 
rastos ža lvarinės t ū t el ė s - c i I i n d r ė

I i a i (8 pav.). greičiausiai, puošė galvos 
apdanga lo kraštus, nes kai kurių viduje 
yra išlikusių plonos virvutės liekanų. Iš 
viso ap tikti 28 cilindrėlia i ar jų fragmen
tai. Jų il gis (sveikų) - 5,9 cm, s toris -
0,6 cm. Panašios formos ir dydžio žalva
rinių cilindrėlių buvo rasta rytų Lietu
voj e (Miežionys " , Kairėnai ir Seiliūnai 2<), 
kur jais taip pat buvo puošianti drabu
žio pakraščiai. Rytų Lietuvoje cilindrėliai 
rasti su IV- V amžių archeologine me
džiaga. Rūdaičill kapinyne, kape Nr. 1, 
žalvariniai cilindrė liai aptikti kartu su 
akine sege, todėl yra ankstyviausias šio 
tipo radinys mūsų respublikos teritorijoje 
ir datuolinas I- II a. 

Prie kaklo ir krūtinės papuošalų pri
klauso kar o I i Ų a p var o s. Jos ras
tos išimtinai moterų ir mergaičių kapuo
se. Daugiausia rasta paauksuotų stiklo 
karolilĮ (kapai N r. 3, 4, 8, 9, 10, 11 ir 
1 karolis atsit iktinai). Jie apvalūs, dažnai 
dvilypiai, trilypiai ir net ke turlypiai. Dy
dis taip pat nevienodas. Skersmuo svy
ruoja nuo 0,2 iki 1,1 cm, ilgis - tarp 
0,2- 2 cm. AnalogišklĮ karolilĮ buvo rasta 
anksčiau tyrinėtuose I- IVa. vakarlĮ ir 
vidurio Lietuvos kapinynuose " . Kape 
Nr. 9 rasta mažyčilĮ ža lsvo stiklo apvalilĮ 
ir kiek suplotų karoliuklĮ ". JlĮ skers
muo - 0,3- 0,4 cm, ilgis - 0,3 cm. Ras
ta keletas emalės karolių. Kape Nr. 4 
rastas apvalus ža lias karolis, puoštas gel-

tonomis, baltomis ir juodomis juostelė

J>lis". Du mažyčiai raudonos ema lės ap
valūs, kiek suploti karoliukai rasti kape 
Nr. 11 28 . JlĮ skersmuo - 0,4 cm, ilgis-
0,3 cm. Aplikti trys žalvariniai karoliai " 
(vienas kape Nr. 10, kiti atsitiktinai). Jie 
apvalūs, suploti. Jų skersmuo - 0,8-
1,2 cm, ilgis - 0,5 cm . 

Tokiu būdu, Rūdaičill kapinyne aptik
tos karolilĮ apvaros buvo ivairios. Vienas 
sudarė vien tik aukso spalvos sliklo ka
roliai (kapai Nr. 3 ir 8), kitose tokie k a
roliai maišyti su žalsvais stiklo (kapas 
Nr. 9) ar ivairiaspalviais emalės karo
liais (kapai Nr. 4 ir 11). Kape Nr. 10 ras
tą karolių apvarėlę (6 pav., 1) sudarė 

9 stambūs aukso spalvos karoliai, I žal
varinis karolis ir 4 profiliuoti ža lva rinia i 

, kabučia i su skylutėmis pakabinti. Kabu
čių ilgis - 1,5 cm. Vienas panašus 1,7 cm 
ilgio kabutis rastas atsitiktinai. 
Įdomus yra ža lvarinis aps k r i tas 

p I o k š č i a ska but i s, rastas atsitik
tinai (6 pav., 2) . Viršuje jis turi ąselę 

pakabinimui. Jo skersmuo - 1,8 cm. Vie
na jo pusė puošta imuštu akučilĮ raštu. 
Kabulis, matyt, priklausė kokiai nors kak
lo apvarai. Tai pirmas tokio tipo radinys 
Lie tuvos teri torijoj e . Panašūs kabučiai, 

datuojami III- IVa., žinomi senlĮjlĮ prūsų 
genčių gyventoje teritorijoj e 30, iš kur, 
tikriausiai, pateko ir Rūdaičių egzemplio
rius. Tarpininkaujant prūslĮ gentims, iš 
Romos imperijos provincijų čia pa teko ir 
dauguma Rūdaičių kapinyne rastų 

:1:3 (]J. B. flOKPOBCKUil , K HCCAMOoall1ll0 KypraHoB H roPOAlIlŲ.- TPYAbI IX apxeoAo'llI'lec· 
KOro C'he3Aa, T. fI, M.t 1897, TaGA, 11 :23-24. 
2 . I. SadauskaJ/ė, Kairėml ir Seili ūntl kapinynlj radiniai.- Lietuvos TSR Meksltl akade
mijos darbai, serija A, t. 1(6). Vilnius (l9S9) , p. 65-66, pav. 7 . 
~5 Paauksuotll stiklo karolių radimo vietos: Eiguliai, Kaun!) m.; Kurmaičiai. Kretin
gos raj.; Padubysys. Kelmes raj .; Pakalniškiai, Panevežio raj.; Sctrgė nai, Kauno 1'1. ; Se-
1e<liius, Jurbarko raj.; Veršvai, Kauno m.; Upytė, Panevėžio raj. 
26 Analogiški karoliai rasU: Eiguliuose, Lauksvyduose, Kauno raj.; Seredžiuj e; Veršvuo
se; Lumpėnuo~e, Silutės raj.; Sargėnuose; Upytėj e. 
21 Emalės karoliai, puošti juostelėmis, rasti šiuose kapinynuose: Akmenių, Kelmes raj .; 
Barzdūnų, S il utės raj .; Kurmaičių; Mikytų, Sakhl raj. ; Nikėlų, Silutės raj .; Pajuostės, Pa
nevėžio raj.; Pakalniškių; buv. Panevėžio apskr. (tikslesnė radimo vieta nežinoma); Pa
viek ių, Siaulių raj. ; Rūdaičių I kapinyne; Sargėnų; Sernų, Klaipėdos raj. ; Upytės; Veršvų. 
28 Panašūs karoliai rasU Seredž iaus kapinyne. 
29 Zalvariniai karoliai rasti Akmeniuose, Kurmaičiuose, Veršvuose, Sargėnuose, Rūdal
(ių I kapinyne, Paviekiuosc ir Pajuostėj e. 
30 W. Gaerte. Urgeschiehte .. , p. 243, pav. 186: e, d. 
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emaJės bei stiklo karolių . Kape Nr. 8 rastas 
žalvarinis pusmėnulio formos kabu tis 3t 

su ąsele pakabinimui. Jis galėjo būti ar
ba kaklo apvaroje arba kokio sudėtin

gesnio krūtinės papuošalo dalis. 
Gausiausią krūtinės papuošalų dalį su

daro se g ė s ir s mei g tuk a i. Moters 
kape Nr. 3 rastas žalvarinis smeigtukas 
statinėline galvute su prie jo prikabintos 
grandinėlės fragmentais. Grandinėlės 

(fragmentų) ilgis - apie 18 cm. Tokio 
tipo smeigtukai III- IVa. buvo plačiai 

paplitę visoje Lie tuvos teritorijoje 32. 

Atsitiktinai rasta azunne žalvarinė 

smeigtuko galvutė (6 pav., 4) ar penti
nas. Jos dydis - 2,8 X3, 1 cm. Kitoje dir-

. binio pusėje išlikę geležies pėdsakai. Ana
Jogijų šiam dirbiniui nepasi sekė surasti. 
Sunku šį dirbinį datuoti. Jis turėtų pri- . 
klausyti I- IV m. e . amžiams, kadangi 
buvo rastas kartu su šiuo laikotarpiu da
tuojamu žalvariniu diržo galo apkaliuku 
(6 pav., 5). 
Rūdaičių kapinyne rastos se g ė s yra 

kelių tipų. Dvi a k inė s segės (rastos 
kape Nr. 1 ir atsitiktinai) priklauso pla
čiai baltų kraštuose paplitusiam vadina
majam prūsų šalutinės serijos tipui 33 ir 
datuojamos I- II m. e. a. (9 pav., 7, 9). 

Aptiktos kelios ža lvarinės I a b a i p r o
f i I i u o tos segės. Atsitiktinai rasta se
gė (9 pav., 2) yra 4,8 cm ilgio. Jos įvija 
dengta tūtele, kurios plotis - 3, 1 cm. Se
gė turi du plačius skydelius - vieną, ski
riantį galvutę nuo liemenėlio, kitą - lie
menėlį nuo kojelės . Skydeliai puošti iš
ilginiais grioveliais ir labai primena laip-

telinių segių laiptelius 34. Kape Nr. 8 ap
tikta labai profiliuota segė (9 pav. , 8) 
turi du skydelius - vieną prie įvijos, ki
tą, skiriantį lankelį nuo koj elės 35. Segės 
lankelis beveik trikampio skersinio piū

vio, kojelė profiliuota. Įvija ir smeigia
moji adata nutrupėjusi. Segės ilgis -
4,8 cm. Kape Nr. 10 rasta labai profiliuo
ta segė Lietuvos archeologinėje medžia
goje neturi atitikmenų 36. Ji su vienu sky
deliu, dengiančiu įviją ir skiriančiu nuo 
lankelio, kuris beveik ke turkampis, plok"
čias (9 pav., 4). Visos labai profiliuotos 
segės, rastos Rūdaičiuose, datuotinos 
II- IIIa. 

Rastos dvi žalvarinės I a i p t e l inė s 
segės. Moters kape Nr. 3 rasta segė 

(9 pav., 1) yra nedidelė , turi tris laipte
lius, kurių vidurinis ilgiausias. Segės il
gis - 3,5 cm. Kita masyvi laiptelinė se
gė rasta vyro kape .Nr. 12 (9 pav., 5) . 
Segė turi tris laiptelius, puoštus skersinė
mis griovelių ir rantelių eilėmis 37 . Segės 
ilgis - 5,2 cm, plotis (viršuj e) - 3,8 cm. 
Laiptelinės segės datuojamos III- IV a. 
Kape Nr. 11 rasta žalvarinė segė labai 
artima laiptelinėms (9 pav., 6). Ji pada
ryta iš nestoros skardos, dengiančios įvi

ją ir turi platų lankelį. atskirtą laipteliu 
nuo trapecijos formos kojelės 38. Lanke lis 
ir laiptelis puoštas griovelių eilėmis. Ar
timas šiai segei egzempliorius rastas atsi
~iktinai kapinyno te ritorijoj e (9 pav., 3). 
Viršuje segė turi siaurą įviją, žemiau jos 
yra susikertančiomis linijomis puoštas 
laiptelis, kuris pereina į trapecinę profi
liuotą kojelę 3'. 

~ l Tokio tipo kabučiai būdingiausi vakarų Lietuvos kapinynams. 2r. LAB, 209-210. 
32 LAB, 214. 
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33 H. Maora. Die Eisenzeil. ., p. 62-65. 
34 Tokio tipo labai profiliuotos segės raslos Nikėluose , Si1utės raj., ir Sa r gėnuose, Kau
no m. 
35 Artimos lilbai profiliuotos segės rastos KUIsiuose, Kelmės raj ., ir Paviekiuose bei Sar
gėnuose, Kauno m. 
26 Kiek panaši segė su trikampio piūvio platėjanč iu lankeliu rasta Nikėluose, S il utės raj. 
31 Panašios segės raslos Aukštakiemio kapinyne, Klaipėdos raj. ir Gailisi vietovėje , Lal
vijoje, datuojamos llI-IV a. 2r. H. Moora, Die Eisenzeit.., pav. 19: 1, 4. 
3S Panašios segės žinomos prūstĮ genčitĮ lerilorijoje. 2r. W. Gaerte. Urgeschichle ... pav. 
138: e. r. 
39 Panašus egzempliorius rastas prūsų genčitĮ teritorijoje. 2r. W. Gaerte. Urgeschichte .. , 
pav. 138: g. 
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9 pav. Zalvarinės segės: 1 - laiptelinė segė (k. Nr. 3), 2 -labai profiliuota seg~ (atsi
tiktmis radinys), 3 - segė, artima laiptelinėms (atsitiktinis radinys), 4 - labai profiliuota 
segė (k. Nr. 10), 5 - laiptelinė segė (k . Nr. 12) , 6 - segė, artima laiptelinėms (k. Tr. 111. 
7 - akinė segė (atsitiktinis radinys). 8 -labai profiliuota segė (k. Nr. 8), 9 - akinė segė 
(k. Nr. 1) 

Tokio tipo segių (9 pav., 3, 6) iki šiol 
kitose Lietuvos vietovėse nebuvo rasta. 
Jų paplitimo teritorija I - II m. e. a. buvo 
tarp Vislos ir Pasargės 40, iš kur šio tipo 

~O W. Gaerle. Urgeschichte .. , p. 176. 

segės mainų prekybos keliu galėjo pa
tekti i Lietuvą. 
Rankų papuošalus sudaro ap yra 11-

k ė s ir žie d a i. Vaiko kape Nr. 10 rasta 
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10 pav. 2:alvarini3i rankų papuoša lai: 1 - žiedas (k. Nr. 10), 2 - apyrankė pumpurmiais 
!?Dla is (ats itiktinis radinys), 3 - ivijinė apyrClnkė sra ig llll C',is ga lais (atsitiktinis radiny5). 
'J, 7 - žiedai (atsitiktiniai radiniai). 5 - juoslinė apyrankė profi liuotais galais (atsitikli 
nis rDdinys). 6 - juostinė apyrankė nusma ilinta is galais (k. Nr. 10) 

žalvarinė juo sti n ė p usi a u a p
s k r i tos k e r s i n i OpI U v i o a p y
r a n k ė I ė (10 pav., 6), ornamentuota 
skersiniais ranteliais. Apyrankėlės galai 
užsmailinti (vienas iš jų nulūžęs). Jos plo
tis - 0,4 cm. Tokio tipo apyrankių iki 
šiol neaptikta 41 . Pagal kitas šio kapo įka
pes apyrankė datuotina II- III a. Atsitik
tinai rasta žalvarinė į v i jin ė a p yra n
k ė I ė s r a i gi n i a i s g a I a i s (10 pav. , 
3). Pati apyrankė yra pusiau apskrito 

skersinio PlUVlO vielos, o sraiginiai galai 
išploti 42. Ji taip pat neturi atitikmenų 

Lietuvos archeologinėje medžiagoje ir, 
greIcIausiai, pateko prekybos k eliu iš 
prūsų genčių teritorijos. Apyrankės aukš
tis (plotis) - 1,6- 1,7 cm, skersmuo -
3,6 cm. Ji datuotina III- IV m. e. a. 

Prie retų radinių Lietuvos archeologi
nėje medžiagoje priklauso ap yra n k ė
I ė P u m P uri n i a i s g a I a i s, atsi
tiktinai rasta kapinyno teritor!joje 

I, I Panašios apyrankės, tik neužsmailintais galais, žinomos iš Kurmaičių kapinyno, Kre
tmgos raj. Zr. P. KuJikauskas, KurmaičiŲ (Kretmgos raj.) plokštinio kapinyno tynnėjl
mai.- Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto darbai, t. 1, Vilniu5 (19.51), 
p. 336. 
1.2 Tokio tipo žiedas, rastas prūslj genčių teritorijoje, datuojamas III- IVa. Zr. W. Gae[t~, 
Urgeschichte .. , pav. 178: e. 
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(10 pav. , 2). Jos skersmuo 3,9-4 cm. 
Apyrankėlė padaryta iš plonos 0,3-
0,4 cm skersmens vielos. Užkeisti galai 
baigiasi pumpurėliais - buoželėmis. Sio 
tipo apyrankės datuojamos II m. e. a.43 

Apyrankės pumpuriniais galais yra retas 
radinys ir Latvijoje. Jos į Rytų Pabaltijo 
kraštus pateko mainų prekybos keliu iš 
Žemutinio Pavislio 44. 

Kapinyno teritorijoje rasta juo sti n ė 
trikampio .skersinio piūvio 

ap yra n k ė tru put į s i a u r e J a n
čiais profiliuotais galais 
(10 pav., 5). Galai puošti akutėmis, pati 
apyrankė - išilginėmis pagilinimų ir ran
telių juostomis. Jos plotis - 1,7- 1,9 cm, 
skersmuo -7,8-6,1 cm. Apyrankė yra 
labai plačiai I- IVa. paplitusių visoje 
Lietuvos teritorijoje juostinių apyrankių 

lig šiol nežinomas variantas, greičiausiai, 

atėjęs prekybos keliu iš prūsų genčių te
ritorijos 45. Ji datuotina I- II a. 
Rūdaičių kapinyne rasti šeši žalvari

niai p usi a u aps k r i tos k e r s i n i o 
piūvio juostiniai žiedai 
(10 pav., 1, 4, 7). Du rasti kape Nr. 7, 
vienas - kape Nr. 10 ir trys atsitiktinai. 
Žiedai yra 2,4-2,8 cm skersmens. Jie 
skiriasi daugiau savo pločiu, kuris svy
ruoja tarp 0,4 ir 1,1 cm. Vienas žiedas, 
rastas atsitiktinai (10 pav., 7). ornamen
tuotas taškučių eilėmis, kiti neornamen
tuo ti. Panašūs žiedai, datuojami II- III a., 
rasti ir kituose anksčiau tyrinėtuose va
karų Lietuvos kapinynuose 46. 

Kalbant apie Rūdaičių kapinyno dirbi
nius, reikia pažymėti, jog šalia vietinės 

. kilmės plačiai I- IVa. vakarų Lietuvoje 
paplitusių dirbinių, kaip geležiniai dal
giai, įmoviniai kirviai, įmoviniai ietiga
liai, peiliai, žalvarinės akinės labai pro-

filiuotos, laiptelinės segės, antkaklės kū

giniais galais, aptikta visa eilė tai sričiai 

nebūdingų. Tai žalvarinės segės, artimos 
laiptelinėms, žalvarinis diržo apkaliukas, 
apyrankė pumpunmals galais, patekę 

prekybos keliu, kaip minėta, iš Žemuti
nio Pavislio, greičiausiai, per prūsų te ri
toriją. Iš prūsų genčių teritorijos pateko 
apskritas kabutis su ąsele, juostinė apy
rankė profiliuotais galais, įvijinė apyran
kė sraiginiais galais. Per ano meto pa
grindinius prekybos centrus Pabaltijyje _. 
Žemutinį Pavislį ir Sambiją - iš Romos 
imperijos provincijų pateko įvairiaspal

viai emalės ir stiklo karoliai. Reik ia pa
minėti, kad Rūdaičių kapinyne n erasta 
tokios būdingos vakarų Lietuvai įkapės, 

kaip Romos monetos. 
Pirmą kartą Lietuvos I- IVa. kapiny

nų medžiagoje aptikti tokie dirbiniai, 
kaip žalvariniai cilindrėliai drabužiams 
papuošti, geležinis kaltas, geležiniai dvi
nariai žąsIai su laužtukais. 

Aptikti dirbiniai - įkapės leidžia da
tuoti griautinius kapus. Kapinyno griau
tinių kapų medžiaga skirtina I- IV a. Ka
pinyne rasti tokie dirbiniai, kurie datuo
jami I- II a. (akinės segės, apyrankė 

pumpuriniais galais) ir tokie, kurie la
biausiai buvo naudoti III- IVa. (antkak
lės kūginiais galais, laipte1inės segės, ra
telinis smeigtukas). Ankstyvesni griauti
niai kapai, datuojami I-II a ., buvo pie
tinėje kapinyno dalyje, arčiau prie degin
tinio kapo Nr. 1. Vėlyvesni, III- IVa., 
griautiniai kapai buvo aptikti labiau šiau
rinėje ir šiaurės vakarinėje kapinyno da
lyje. Tai rodo, kad kapinynas augo pie
tų-šiaurės kryptimi. Ankstyviausių -· 

degintinių - kapų rajonas bei dalis 
I- II a. kapų buvo sunaikinta, imant žvyrą. 

' 3 Apyrankė pumpuriniais galais rasta Sargėnuose, Kauno raj. Lr. LAB, p. 230, pav. 155. 
H Lr. Ii. MooIU, Die Eisenzeit. ., p. 388-390. 
1, 5 Labai panaši apyrankė rasta Sambijoje, datuojama I- II a. Lr. W. Gaelle, Urgesehi
elite .. , pav. 145: f. 
'6 LAB, 237. 
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KAPŲ APRASYMAS 

GRIAUTIN IAI 2MONIŲ KAPAI 

Kapas Nr. 1. Kapas buvo a tidengtas 0,75 m 
gylyje nuo žemės paviršiaus. Kapo duobės 

ilgis - 1,9 m, plotis - 0,8 m. Mirusiojo griau
čiai labai sunykę, išlikę tik viršutinis ir apa
tinis žandikauliai bei išjudinla iš vietos blauz
dikaulio dalis. Kape pastebėta medienos li
kučių - karsto žymių. 

R a ct i n i a i. Kairėje mirusiojo galvos pu
sėj e rasti 28 žalvariniai cilindrė liai ar jų frag
mentai (8 pav.), 2 žalvarinės skardelės - spur
gučiai su išlikusiu p rie jq audiniu. 2alvar iniai 
cilind rėlia i - pailgi; jie buvo išdėstyti grupė
mis po 6. Jų ilgis - 5,9 cm, storis - 0,6 cm. 
Virš cilindrėlių ir po jais pastebėta nežymių 
audinio likučių. 

Mirusiojo krūtinės srityje rasta žalvarinė 
akinė segė (9 pav., 9). atsukta ivija galvos 
link. Segės ilgis - 7 cm, plotis - 2,5 cm. 
Smeigiamoj i adata neišlikusi. 

Kapas Nr. 2. Suardytas vyro kapas (dalis 
jo sunaikinta, imant žvyrą) buvo atidengtas 
60 cm gylyje nuo žemės paviršiaus. Mirusiojo 
griaučių išlikusi apatinė dalis - dubens kau
lai, šlaunikauliai (kairysis iš jų išjudintas). 
Sprendžiant pagal išlikusių kaulų padėti , mi
rusysis laidotas galva i pietryčius 1500 kampu. 

R a d i TI i a i. Dešinėje mirusiojo pusėje , prie 
kojų, rastas geležinis įmovinis kirvis (5 pav., 
4) , ašmenimis atsuktas mirusiojo galvos link. 
Jo ilgis - 14 cm, ašmenų plotis - 4,5 cm. Po 
kirviu buvo padėtas geležinis peilis tiesia nu
garėle. atsuktas smaigaliu mirusiojo galvos 
link. Peilio ilgis - 15,5 cm, plotis plačiausioje 
vietoje - 3 cm. 

Kapas Nr. 3. 70 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus, tarp akmentĮ vainiko, buvo atideng
tas moters kapas. Kapo duobės ilgis - 2,2 m, 
plotis - 0,6 m. Kapo akmenų vainikas buvo 
apskritas, beveik nesuardytas. Prie jo rasta 
kitų dviejų akmenų vainikų liekanų. Kapo 
N r. 3 akmenų vainiko ilgis v iduje pietų-šiau
rės kryptimi - 4 m, plotis rytų-vakarų kryp
timi - 4 m. Akmenų vainikas statytas iš 
45 X~XOOcm,45X~XOOcm,~X~X~cm 

dydžio akmenų. Vietomis buvo išlikusi ir ant
ra - viršutinė akmenų vainiko eilė, kuri sta
tyta iš 19X25 X35 cm, 18X30 X35 cm dydžio 
akmenų. Akmenų vainiko viduje, jo pie tryčių 

kampe, apie 40 cm gylyje nuo akmenų vai-
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niko viršaus, buvo aptikta 60- 70 cm dydžio 
juodos žemės dėmė, kurioje rasta smulkių su
trupėj usių kauliukų (gyvulio 1). Prie vainiko 
vaka rinės sienos, 0,9-1,2 m gylyje, buvo ki
ta, 60 X90 cm dydžio, juodos žemės dėmė, ku
rios viduryje buvo akmenų krūvelė su degė
siais - savotiškas židinukas. Akmenys židi
nuke buvo 15X20 cm, 5X 10 cm, IO X20 cm 
dydžio. 

Pats kapas buvo akmenų vainiko š iaurės ry
tų kampe. Mirusiosios griaučiai apardyti, blo
gai išlikę. Išlikęs kairės kojos š la unikaulis, 
kulno kaulas, keletas kaulų fragmentų (šon
kaulių? ) po žalvarin iais dirbiniais. Spren
džiant pagal išlikusių kaulų padėti, mirusioji 
laidota galva šiaurės kryptimi. Salia kairės 
kojos buvo 20 X30 cm dydžio akmuo. 

R a din i a i. Mirusiosios krūtinės .srityje 
rasla žalva rinė l aiptelinė segė (9 pav., 1). Jos 
ilgis - 3,5 cm. Salia segės rastas žalvarinis 
statinė l inis smeigtukas su žalvarine grandinė
le, sutrupėjusia i fragmentus (6 pav.. 6). 
Smeigtuko ilgis - 9,5 cm, grandinėlės - apie 
18 cm. Mirusiosios galvos ir kaklo srityje ras
ti 2 stikliniai paauksuoti karoliai - apvalus ir 
dvilypis. 

Kapas Nr. 4. Suardyto moters kapo lieka
nos aptiktos 35- 40 cm gylyje nuo žemės pa· 
virš iaus, tuoj po ariamos žemės sluoksniu. 
Apytikris kapo duobės dydis - 0,55 X2,4 m. 

Mirusiosios griaučiai sunykę, 30 X40 cm 
dydžio plotelyje rasti išsklaidyti dantys. Kapo 
duobėje pastebėta medžio pėdsakų - karsto 
li ekanų. 

R a din i a i. Minėtame plotelyje prie miru
siosios dantų rasti 2 nedideli žalvarinės segės 
smeigiamosios adatos fragmentėliai, keletas 
nedidelių puodo šukių fragmentų ir kaklo ap· 
varos liekanos. Kaklo apvaroje buvo stiklinill 
paauksuotų karoliq (iš jų pasisekė sveikus 
paimti vos 2, kiti sutrupėjo) ir 1 žalios emalės 
karolis, puoštas įva i riaspalvėmis juostelėmis. 

Kapas Nr. 5. 40 cm gylyje nuo žemės pa· 
viršiaus rastos suardyto kapo liekanos. Mi
rusiojo griaučiai sunykę, išlikę žandikaulio 
fragmentai su keliais dantimis. 

R a din i a i. Prie dantų rastas geležinis 
peilis ir lipdyto molinio puodo šukė. Peilio 
ilgis - 14 cm. 
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Kapas Nr. 6. 25- 30 cm gylyje nuo žemės 
paviršiaus rasta suardy ta vyro kapo dalis. Ka
pas buvęs sunaikintas, kasant bulviarūsj. Išli
kusios tik įkapės , kurios buvo sudėtos virš 
mirusiojo galvos. 30 cm nuo šių ikapių rasti 
arklio žandikaulio fragmentai su keliais dan
timis. Plote tarp dirbinių ir arklio dantų buvo 
anglių pėdsakų. 

R a din i a i. Įkapes, sudėtas virš mirusiojo 
galvos, sudarė: 3 ge ležiniai įmoviniai ietiga
liai (7 pav., 4, 6) , geležinis dalgis (5 pav. , I) , 
geležinis kaltas (5 pav., 5) ir akmeninis ga
ląstuvas (5 pav., 2) . Ietigaliai buvo atsukti 
smaigaliais į šiaurę. Jų ilgis - 22 cm, 36 cm, 
33 cm. Dalgis buvo sulūžęs j dvi dalis. Jo 
ilgis - 33 cm. Po dalgiu truputi istrižai buvo 
padėtas ge ležinis kaltas. Kalto ilgis - 25 cm. 
Salia kaito rastas akmeninis ištęsto ovalo 
formos galąstuvas. Jo ilgis - 14 cm. 

1,2 m nuo arklio dantų buvo rasti 2 žal
variniai juostiniai žiedai, galimas daiktas, ki
lę iš šio kapo. Jų skersmuo - 2,5 cm ir 2,7 cm. 

Kapas Nr. 7. 70 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus aptiktos vyro kapo su žirgu lieka
nos. Zmogaus griaučiai neišlikę . Iš arklio 
griaučių likę 'Ž.andikaulių dalys su dantimis ir 
keletas kažkokių kaulų fragmentų visoje duo
bėj e, kurios apytikris dydis - 1,8 X 1,65 m. 
Zirgas buvo orientuotas galva i šiaurės rytus 
30° kampu. Kapas buvo suardytas, kasant bul
via rūsius. 

R a din i a i. 25 cm į šiaurės vakarus nuo 
arklio kaukolės (žandikaulių) rastas akmeni
nis plokščias keturkampis galąstuvas . Jo il
gis - 14 cm, plotis - 5 cm. Po galąsiuvu bu
vo geležinės ylos fragmentas su medinio ko
telio liekanomis. Fragmento ilgis - 6,3 cm. 
BO cm nuo galąstuvo į pietvakarius rasti kaž
kokio sunykusio geležinio daikto fragmentai , 
45 cm nuo jų i pietvakarius - žalvarinis juos
tinis žiedas. Ziedo skersmuo - 2,5 cm. Netoli 
jo rastas kitas toks pat žalvarinis juostinis 
žiedas. Nuo galąstuvo 35 cm į vakarus rasti 
dar kažkokio geležinio dirbinio fragmentai. 

Kapas Nr. 8. 65 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus rastos moters kapo liekanos. Apy
likris kapo duobės dydiS - 0,65X 1,65 m. Ka
pas yra turėjęs akmenų vainiką, iš kurio 
i šlikę tik trys akmenys į vakarus nuo kapo 
duobės. Akmenys buvo 30 X 40 X 50 cm, 
30X40 X 60 cm ir 30 X 30X 45 cm dydžio. 

Mirusiosios griauėiai sunykę, išlikę tik 
dantų pėdsakai. Mirusioji buvo orientuota 

gal va į šiaurės ry tus 45° kampu. Kapo duo
bėje aptiktos medžio liekanos - karsto pėd

sakai. Kapo duobės pietvakarių kampe rasta 
anglių . 

R a din i a i. Mirusiosios kaklo srityje 
rasta paauksuotų apvalių ir dvigubų stiklo 
karolių apvara, iš kurių pasisekė paimti vos 
keletą aptrupėjusių. Tarp karolių buvo ras
ta5 žalvarinis pusmėnulio formos pakabutis. 
Netoli jo, krūtinės srityje, rasta žalvarinė 

labai profiliuola segė (9 pav., 8). Segės il
gis - 5 cm. Virš mirusiosios galvos buvo 
padė las nedidelis lipdytas molinis puodelis, 
kurio išlikęs dugnas su sienelių fragmentais. 
Dugno skersmuo - 5,8 cm. 

70 cm i pie tus nuo kapo Nr. 8 duobės piet
ryčių kampo išryškėjo juodos žemės dėmė su 
pelenais. Jos dydis - 30 X 35 cm. Preparuo
jant dėmę , 80 cm gylyje aplikia nedidelių 

apdegusių akmenų krūvelė ir tarp jų juodos 
spalvos lipdyto puodo šukių. Puodas buvo ne
žymiai gruoblėtu paviršiumi. Puodas profiliuo
tas, jo šonai siaurėja, o pats angos pakraštys 
atlenktas išorės link (3 pav., 3). Puodo šukių 
storis - 1,1 cm. Iš akmenų buvo sukrautas 
savotiškas židinė1is. Vienas akmuo buvo di
desnis - IO X 20 X 20 cm dydžio, kili mažes
ni - 5X 5X 10 cm, 5X IO X 10 cm dydžio. Tarp 
akmenų buvo anglių ir pelenų žymių. 

Kapas Nr. 9. 80 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus rastos suardyto kapo liekanos. Miru~ 

siojo griaučiai sunykę, išlikę tik keli dantys. 
R a din i a i. Prie dantų 15X 15 cm dydžio 

plote rasti 23 žalsvo stiklo apvalūs ir apvalūs 
suploti maži karoliai, 11 paauksuotų apvalių, 

dvigubų ir trigubų stiklo karolių. Netoli mi
nėto plotelio rastas geležinis peilis, su trupė
jęs i fragmentus (jų ilgis - 15 cm), netoli 
jo -- žalvarinės vielos gabaliukas. 

Kapas Nr. 10. 75 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus aptiktas vaiko kapas. Vaikas buvo 
palaidotas skobtiniame karste, kurio juodi 
kontūrai labai ryškiai išsiskyrė iš aplinkinės 
žemės . Karsto ilgis - 1,5 m, plotis galvūgaly
je - 0.45 m, kojūgalyje - 0,35 m. Mirusiojo 
griaučiai išlikę nepilnai - rasti dantų frag
mentai , dubens ir abiejų kojų kaulai. Bendras 
iš likusių griaučių ilgis - 75 cm. Nuo vaiko 
galvos iki karsto galo buvo likęs tuščias 

40 cm tarpas. Mirusysis orientuotas galva 
į šiaurės vakarus 330° kampu. 

R a din i a i. Mirusiojo kaklo srityje ir prie 
galvos rasla 10 paauksuotų didelių stiklo ka-
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rolių, 1 žalvarinis karolis ir 4 profiliuati žal
variniai kabučiai su skylutėmis pakabinimui 
(6 pav., 1). Netoli karolių rastas žalvarinis 
juostinis žiedas nuo suaugusio žmogaus rankos 
(10 pav., 1). Ziedo skersmuo - 2 cm. Krūti

nės srityje rasta labai profiliuota segė su sky
deliu prie jvijos (9 pav., 4). Jos ilgis - 4 cm. 
6 cm nuo segės rasta žalvarinė juostinė apy
rankė (10 pav., 6). Jos skersmuo - 3,5-4 cm. 
Prie apyrankės buvo išlikę rankos kaulų frag
mentų. 

Kapas Nr. 11. 25 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus aptiktos kapo liekanos. Mirusiojo 
griaučiai sunykę. 

R a din i a i. Mirusiojo kaklo ir galvos sri
tyje rasti 2 maži apvalūs emalės karoliai , 
2 paauksuoti stiklo karoliai - vienas apvalus, 
antras dvigubas. Prie mirusiojo galvos buvo 
padėtas nedidelis lipdytas molinis puodelis, 
išpūstais šonais. atriestais i išorę angos pa
kraščiais (3 pav., 1). Jo aukštis - 5,6 cm, 
dugno skersmuo -- 5,1 cm. sienelių storis -
0.5 cm. 19 cm i pietus nuo puodelio rasta 
žalvarinė laiptelinė segė (9 pav., 6). Jos il
gis - 3,5 cm. Visame buvusio kapo plote ras
tos netvarkingai išmėtytos plonos sraiginės 

įvijos, kurios, greičiausiai, puošė viršutinius 
drabužius. 

Kapas Nr. 12. 60 cm gylyje nuo žemės pa
v irš iaus aptiktos suardyto vyro kapo lieka
nos. Kapas, matyt, buvęs apjuos tas akmenq 
vainiku, kurio išlikusi tik dalis. Jo statybai 
naudoti 40 X60 X20 cm, 40 X30 X25 cm, 
20 X45 X55 cm dydžio akmenys. Mirusiojo 
griaučiai sunykę. išskyrus kelis nedidelius 
kaulų fragmentus. išlikusius prie žalvarinių 

dirbinių. 

R a din i a i. Rastas geležinis įmovinis kir
vis, gulintis pusiau vertikalioje padėtyje, at
suktas ašmenimis i šiaurę (5 pav., 3). Jo il
gis - 16 cm. 5 cm nuo kirvio į vakarus ras
tas geležinis peilis, dar 5 cm atstumu - kaž
kokio geležinio dirbinio fragmentas. Peilio il
gis - 22 cm. 25 cm j šiaurę nuo minėtų daik
tų rasti kažkokio kito geležinio dirbinio frag
men tai ir geležinės sagties fragmentai. 35 cm 
į šiaurę nuo kirvio ašmenų ras ta masyvi žal
var inė laip telinė segė (9 pav., 5). J os i1g is-
6,5 cm. Nuo segės 28 cm į rytus rasti suny
kusio geležinio dirbinio fragmentai. 

Kapas N r. 13. Tarp akmenų vainiko, 70 cm 
gylyje nuo žemės paviršiaus ir 30 cm gylyje 

12 

nuo akmenų vainiko viršaus, atidengtas kapo 
liekanos. Kapo akmenų vainikas buvo netai
syklingo ovalo formos . Jo plotis viduje va
karų-rytų kryptimi - 1,4 m, ilgis pietų-šiau

rės kryptimi - 2,6 cm. Vakarinei sienai pa
naudotas kapo Nr. 12 akmenų vainikas. Pie
linė ir rytinė akmenų vainiko siena statyta 
iš IO X25X30 cm, 15 X22 X25 cm, 20 X30' 40 
cm dydžio akmenų. Kapo akmenų vainiko 
pietryčių kampas sudarė lyg nedideli uždarą 

apskritą 50X 50 cm dydžio va iniką, kuriame 
buvo rasta žalvario liekanų - sunykusio dir
binio fragmentai. 

Mirusiojo griaučiai sunykę, išlikę tik keli 
dantys. Atrodo, kad kapo išlikusi tik galvos 
sritis. 

R a din i a i. Prie dantų rasta žalvarinė ant
kaklė kūginiais galais (6 pav., 3). Jos skers
muo - 13 cm. Salia antkaklės rastas žalvari
nio ratelinio smeigtuko fragmentas. Jo ilgis -
3,5 cm. 17 cm i šiaurę nuo antkaklės lastas 
geležinis peilis. Jo ilgis - 18 cm. 

DEGJNTINIS ZMOGAUS KAPAS NR. 1 

Degintinis kapas urnoje atidengtas 50 cm 
gylyje nuo žemės paviršiaus ir 30 cm gylyje 
nuo akmenų vainiko viršaus. Akmenų vaini
kas buvo puslankio formos. Jis statytas iš 
30 X25 X 15 cm, IO X25 X30 cm dydžio ir ma
žesnių akmenų. 

Urna - didelis lipdytas lygiu paviršiumi 
molinis puodas, platėjantis į viršų. Molis su 
žvyro priemaišomis. Viršuje urna buvo 23 cm 
skersmens (pats viršus nutrupėjęs). jos dugno 
skersmuo - 12 cm, sienelių storis - 1 cm, 
dugno storis - 2,5 cm. Urnoje buvo perdegu
sių, sutrupėjusių kauliukų liekanų ir ikapės. 

Rastos dvi geležinės 4,5-5 cm skersmens ap~ 

skritos vielos apyrankėlės ar antsmilkiniai 
nusmailintais galais (2 pav., 2) ir geležinė 

adata (2 pav., 1). Adatos ilgis - 9,2 cm. Ur
nos viduryje dar buvo aptikti kažkokios su· 
silydžiusios masės gabalai. 

Salia urnos, prie jos vakarinio šono, buvo 
padėtas mažesnis lipdytas puodas su ąsa, kuri 
buvo nulūžusi (3 pav., 2). Puod ukas buvo da
linai prislėgtas urnos ir suspaustas. Puodukas 
buvo dvigubo nupiauto kūgio formos, su at· 
riestais i išorę angos pakraščiais. Puoduko 
a ukštis - apie 10 cm. dugno skersmuo -
6 cm. 
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Z I RGŲ KAPA I 

Kapas Nr. 1. 25-60 cm gylyje nuo žemės 
paviršiaus atidengtas žirgo kapas. Kapo duo
bės dydis - I X2,5 m. Zirgo galvos kaulai ap
ardyti. Kiek geriau išlikę priekinių IT užpa
kalinitĮ kojų kaulai be i dalis stuburo. Apytik
ris žirgo griaučių ilgis - 1,8 m, Sprendžiant 
i~ kaulų padėties. :lirgas buvo paklupdyta5. 
ZiTgas buvo orientuotas galva i šiaurės ry
tus 150 kampu. 

R a din i a i. Zirgo pilvo srityje po išliku
siais stuburo kaulais buvo rasla 3 X 5 cm dy
džio gele:linė sagtelė. Aplink kaukolės kaulus 
buvo rasla daug žalvarin i ų apkalėli tĮ ar jų 
Iragmentų (24 vien.) ir keletas apskritų žal
varinių plokštelių su alaugėlėmis (4 vien.). 
PastartĮjų skersmuo - 2-2,5 cm. Apkalėliai ir 

RUDAIČIŲ 

plokštelės (7 pav., 3), tikriausiai, puošė ka
manas. Tarp žirgo žandikaulių rasti geležiniai 
dvi nariai žąsIai su laužtukais (7 pav., 1). Jt! 
plotis -- t5 cm, laužtukll ilgis - 12 cm. Nu
imant galvos kaulus, raslas neaiškios paskir
lies žalvarinis dirbinys (7 pav., 5). kurio vit-· 
ną galą sudaro lulel ė, kitas galas profiliuotas. 
Dirbinio ilgis - 3,9 cm. Jis ornamenluota3 
grioveliais. 

Kapas Nr. 2. 50-65 cm gylyje nuo žemės 
paviršiaus atidengtas sua rdyta zirgo kapo lie
kanos. Griaučiai beveik visai sunykę, if)likę 

žandikaulių fragmentai su dantimis, nuo jų 

90 cm į pietus - kažkokio kaulo fragmentai. 
Sprendžiant pagal šiuos kaulus, žirgas buvo 
orientuotas galva į šiaurę· 

R a din i a i. Prie žandikaulių rasta 7 cm 
ilgio geležinės grandies (i.slų?) dalis. 

I KAPINYNAS 

MYKOL AS MICHELBER T AS 

Rūdaičių I kapinynas (Kreti ngos raj.) 
yra vienas iš stambiausi ų tyrinėtų vaka
rų Lietuvos kapinyntl su akmenų vaini
kais. Kapinyną 1940 m. lie pos 17- rug
piūčio 13 dienomis tyrinėjo buv. Kauno 
Vytauto Didžiojo kultūros muziejus '. 
Rūdaičių I kapinynas y ra apie 2 km 

i šiaurės vakarus nuo Rūdaičiq ka imo, 
prie pil. S. Ba lsio sodybos (I pav,). Api~ 
ši kapinyną sužinota 1940 m. vasarą, ty
rinėjant Jazdų ir Senkų kapinynus. Vie
noje Rūda i čių I kapinyno dalyje buvo 
pastaty tas S. Balsio gyvenamas namas, 
svirnas ir tvartai, kitoje kapinyno dalyje. 
pereinančioje i kaimyninį valstiečio 

A. Bertu žio sklypą, žemė buvo ariama. 
Pietrytinėje kapinyno daly je senia u buvo 
kasami bulviarūsiai, be to, ka i kuriosE' 
kapinyno dalyse buvo imamas žvyras. Vi
same kapiny no plote aukštesnėse v ie tose 
buvo sukrauti stambesnių akmenų vai ni-

kai, o į vidurį primesta mažesnių akme
nq. Dideliame kapinyno plote akmem! 
vainikai buvo nuardyti ir ardomi toliau. 
Dalis akmenų buvo panaudota j ūros til 
to sta tyba i Pala ngoj e, da lis - gretimo 
Zibin inkų ka imo pastatų pamatams. Vie
ti n ių gyventojų pasakojimu, imant žvyrą, 
valstiečio S. Balsio sklype buvo randa
ma įvairių ge ležinių ir žalvarinių dirbi
nių. Dalis rastų dirbinių pateko į tuome
tin į Klaipėdos krašto muz i ejų, dalis 
į kolekcionieriaus Kuprio rin kin į, dalis 
vietos moky tojams. 

Siuo metu kapinyno teritorijoje tebe
stovi kolūkiečio S. Balsio gyvenamieji ir 
ūkiniai pastatai. Rytinė kapinyno dalis, 
kurioj e kai k ur matyti iš žemės išlindę 

stambių akmenų va inikai, yra apsodintiJ 
jaunu mišku. 
Rūdaiė ill kaime y ra ir antras ka piny

nas. Ji s y ra apie 1,5 km į šiaurės rytus 

I Tyrinėjimų dienorašėlai, pl.mal ir radmiai yril Kauno Valslybiflio istorijos muziejaus 
(toliau - KV!Ml Alcheolcgijos skyriuje. 
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