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15 Archeo-

liedo skersmuo - 2,4 cm, aukštis - 1,5 cm, 
vielutės storis - 0,2 cm. Be to, šiam kapui 
priklausė trys rusvos spalvos lipdyto molinio 
puodelio šukės (Nr. 1696:3)' , 

Kapas Nr. 11. 15 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus atidengtas akmenų vainikas, kuris iš 
rytų pusės buvo apardytas. Viduryje akmen\! 
vainiko buvusi iškasla duobė. Kaip paaiškino 
sklypo savininkas J. Ubys, jis šioje vietoje, 
beveždamas žemę. apardė vainiką ir iškasė 

duobę. Iš pil. J. Ubio buvo gauti šiam kapui 
priklausę r a din i a i : ža l varinė pasidabruota 
smeigtuko ga lvutė (Nr. 1696: 4) ir žalvari nė 

S E NKŲ 

apyrankė storėjančiais daugiakampiais galais 
(Nr. 1696:5). Smeigtukas turėjęs geležinę 

smei giamąją adatą, jo galvutė apskrita, v idu
ryje yra pusrutulio formos išk i1imas, besibai
giantis nedideliu "tutuliu" (3 pav., 3). Galvu
tės skersmuo -- 4,4 cm, iškilimo aukštis -
0 ,4 cm, "tutulio" aukštis - 0,7 cm. Galvutės 

apskritimo pakraščiai puošti 2 ei lėmis spur
gelių. Zalvarinė apyrankė yra apskrito skersi
nio piūvio lankelis, besibaigiantis storėjan

či ais daugiakampiais galais (3 pav., I) , 
6,2 X 7,7 cm dydžio, galų storis - 1 cm. 

KAPINYNAS 

MYKOLAS MI C HEL BERT AS 

Pirmas ži nias apie Senku ose (Kretin
gos raj.) esanti kapinyną turime dar iš 
XX a. pradžios. Buv. Pete rburgo Archeo
log i nės komisijos 1909- 10 metų a taskai
toje pažymėta, kad Senkuose buvo rasta 
;alvarinė dėželinė antkaklė ir žiedas ' . Ne
didelius archeologinius tyrinėjimus Sen
kuose 1909 m. vykdė V. Nagevičius. Jis 
len atkasė 4 metrų skersmens akmenų 

vainiką , bet kapo nerado ' . Senkuose esan
ti kapinyną su griautiniais ka pais mini ir 
P. Tarasenka ' . 
Senkų kapinynas yra kairiajame Ten .. 

iės upelio slėnio krante , a pie 250 m i ry
tus nuo Tenžės upelio, buvusiuose v als
lieėių Petronaičio ir A. Ke lpšos sklypuose 
(I pav.). Kapinynas užima a pie pusės hek 
taro plotą . Kapinyną 1940 m. li epos 10-

16 di enomis tyrinėjo buv. Kauno Vytauto 
Didžiojo kultūros muziejus " Jau tuo me
tu kapinynas buvo žymiai apardytas, Ze
mė kapinyno ter itorijoje buvo dirbama, 
beveik visa ka pinyno te ritorij a buvo iš
kasinėta bulviarūsiais, be to, šiaurinėje 
ir šia urės rytin ėj e jo da lyj e buvo imamas 
žvyras keliams taisyti. Bekasdami bulvia
rūsius ar imdami žvyrą, v ietos gyvento
jai rasdavo geležinių imovinių kirvių, ieti
galių, žalvarinių papuošalų. Dvi žalvarinės 
juostinės, pusapvalio ske rsinio P1UV10 

apyrankės, ornamentuotos išilginia is g rio
veliais ir akuč i ų e ilėmis , buvo pas pil. Pet
ronai lj. 

Apie kitus kapinyne rastuosius papuoša
lus smulkesnių duomenų nėra, ir jų liki
m as nežinomas. 

• Tyrinėjimų dienorašlyje jos nepažymėlos. 
I OrąeT HMnepaTopcKo i'1 apxeohoruąecKOI1: KOM.HCCI!Ii 3a 1909-1910 IT., n e-rep6ypr, 1910, 
CTp. 168- 170. j.:adiniai Va lst. Ermitaze leningrade, inv. r. 2152/3 ir 2 152/4. 
~ V. "-agevičfa , Archeologijos tyrinėjimai Telšių ir Rase i nių apskntyse.-"Viltis", 190!). 
\1111.9(22) , N r. 9 1(276). Be lO, žr. AMa mmepilTopcKOH apxeoAom4ecKof! KOMIICC IIII 3(l 
1909 r., No 87. 
3 P. Turusenka , Lieluvos archeologijos medžiaga, Kaunas, 1928, p. 231. 
~ Tyrinėjimų dienoraščiai, planai ir radiniai yra Kauno Valstybinio istorijos muziejaus 
Alcheologijos skyriuje, 
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1 pav. Senkų kapinyne iškastų perkasų planas: 
1 - šlaitas, 2 - perkasai 

Kapinyno tyrinėjimų metu buvo iškasti 
penki perkasai (2 pav.), kurie apėmė 

285 m2 plotą. 

Kadangi įvamų ūkinių darbų metu 
(ariant lauką, kasant bulviarūsius ar imant 
žvyrą keliams taisyti) akmenų vainikai ir 
paskiri dirbiniai buvo aptinkami gana di
deliame plote, tai tyrinėjimų metu per
kasai buvo iškasti įvairiose, mažiau duo
bėmis išraustose vietose, kur dar buvo 
galima tikėtis surasti nesuardytų kapų. 
Atstumas tarp iškastųjų perkasų siekia 
nuo 2 m iki 27,5 m. Visuose perkasuose 
aptikti akmenų vainikai arba jų liekanos 
(2 pav.). Taigi, kasinėjimai patvirtino, kad 
čia dideliame plote (bent 50 m ilgio iš 
šiaurės į pietus ir apie tiek pat iš rytų 
į vakarus) yra buvę kapai, apdėti akmenų 
vainikais. 
Kasinėjimų ataskaitoje nurodyta, kad iš

tirtajame plote aptiktas. 51 kapas. Tačiau 
tik 14 iš jų buvo rastos įkapės (penkiuo-
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se kartu su dirbiniais rastos ir griaučių 

žymės) . Apie kitus 37 kapus jokių duo
menų ataskaitoje nėra. Todėl žemiau pa
teikiami duomenys tik apie minėtus 14 kapų 
ir, remiantis šių kapų duomenimis, apibū
dinamas visas Senkų kapinynas. Zinoma, 
reikia spėti, kad šiame dideliame plote 
galėjo būti ir kiek ankstyvesnių bei vėly
vesnių kapų su akmenų vainikais. Išsa
mesnių duomenų apie Senkų kapinyno 
kapus, akmenų vainikus ir laidoseną ga
lėtų duoti tik papildomi archeologiniai ty
rinėjimai. 

2 pav. Kapinyno kapų ir akmenų vainikų išsidės
tymas perkasuose. Romėniškais skaičiais pažymėti 
perkasų numeriai, arabiškais - kapų numeriai 
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LAIDOSENA 

Visi atidengti Senkų kapinyno kapai 
yra griautiniai. 

Mirusieji laidoti nedeginti, negi liose 
duobėse . Duobių gylis - nuo 0,2 iki 
0,9 m. Griaučiai kapinyne labai blogai 
išlikę, daugeliu atvejų visai sunykę, tik 
5 kapuose pastebėti dantų pėdsakai ir ke
li kitų kaulų fragmentai. Dviejuose ka
puose (Nr. 10 ir 14) pastebėti ąžuolinių 

karstų (greičiausiai, skobtinių) pėdsakai. 

Nors griaučiai labai blogai išlikę, pasise
kė nustatyti kai kurių mirusiųjų laidojimo 
kryptį. Daugiausia laidota viena krypti
mi - galvomis į šiaurę arba šiek tiek 
į šiaurės rytus. Kadangi griaučiai buvo la
bai sunykę , mirusiųjų lytis buvo nustato
ma tik, pagal įkapes. Kapuose Nr. 4, 10, 
11, 12, 13, 14 buvo palaidoti vyrai, ka
puose Nr. 6, 7 - moterys, kapuose Nr. 8, 
9 - vaikai, kitų kapų mirusiųjų lytis ne
nustatyta. 

Sunku atkurti ir įkapių dėjimo tvarką . 

Atrodo, kad darbo įrankiai (dalgiai, pei
liai, verpstukai, moliniai puodeliai) ir 
ginklai (ietigaliai) būdavo sudedami mi
rusiojo galvūgalyje, kartais jo kairėje pu
sėje (k. 10). Papuošalai paprastai aptinka
mi tose vietose, kaip jie buvo uždėti ant 
mirUSIOJO: antkaklės - kaklo srityje 
(k. 8, 10) , segės ir smeigtukai - krūtinės 

srityje (k. 5, 10). žiedai ir apyrankės ant 
rankų (k. 3, 5, 9) . Kape Nr. 12 juosmens 
srityje buvo aptiktos odinio diržo su žal
vario apkaustymais liekanos. Vyrų ka
pams būdingi darbo įrankiai ir ginklai, 
moterų - papuošalai ir smulkūs darbo 
įrankiai. 

Kapai buvo apdėti akmenų vainikais, 
kurie aptikti vos 5- 20 cm gylyje nuo že
mės paviršiaus. Dauguma jų labai apar-

dyti. Geriausiai išlikę buvo kapų r. 3, 4 
ir 14 akmenų vainikai. Kapo Nr. 3 akme
nų vainikas buvo pailgos keturkampės 

formos, vidinėje pusėj e - 2,5 m ilgio ir 
1,4 m pločio. Kapo Nr. 4 akmenų v ainikas 
buvo ovalo formos ir vidinėj e pusėj e 

2,5 m ilgio ir 1,15 m pločio. Kapo Nr. 14 
akmenų vainikas buvo pailgos, netaisyk
lingos formos. Išorinėje pusėj e jis buvo 
3,8 m ilgio ir 2 m pločio . Jo statybai nau
doti labai įvairaus dydžio akmenys, pra
dedant 25 X 30 cm ir baigiant 60 X 80 cm. 
Kartais akmenų vainikų viduje dar bū
davo primestų įvairaus dydžio akmenų 

(kapai Nr. 1, 2, 3) . 
Senkų kapinyn e aptikta ir mažesnių ap

skritų ir puslankio formos akmen'ų v aini
kų (2 pav.), kurie vidinėje pusėje buvo 
60 X 70 cm, 70 X 100 cm dydžio. Juose ra
dinių nebuvo. Puslankio formos akmem.! 
vainikai dažniausiai būdavo pritveriam.i 
prie ovalinės ar apskritos formos dides
nių akmenų vainikų . Kol kas sunku pasa
kyti, ar visuose akmenų vainikuose bu
vo kapai. 

Paprastai mirusysis buvo laidoj amas 
40- 70 cm žemiau akmenų vainiko ir tik 
labai retais atvej ais beveik tame pačiame 

lygyje, kaip ir akmenų vainikas. Beveik 
visuose kapuose aptikta anglių ar degė 

sių pėdsakų. Kartais anglys aptinkamos 
tarp akmenų vainiko (kapai Nr. 1, 2, 3, 
4, 7) arba po užmestais akmenimis (k. 9), 
kartais tik kapo duobės sampile arba tik 
prie pat kapo duobės dugno (kapai Nr. 6, 
8, 10, 14) . Degėsių ir anglių iki šiol rasta 
Kurmaičių kapinyne 5 ir Rūdaičių kapiny
ne prie Tenžės upelio 6 . Šis reiškinys yra 
siedinamas su mirusiųjų laidojimo apei
gomis. 

' P. !{ uJikauskas, R. KuJikauskienė, A. Taulavičius, Lietuvos archeologij os bruožai (to
liau - LAB), Vilnius, 1961 , p. 169. Be to, žr. šios knygos p. 60. 
6 Zr. Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, serija A, t. 2(1 5). Vilniu s (l9b3), p. 60. 
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RADINIAI 

2 

5 

o 3cm 

3 pav. Senkų kapinyno radiniai: 1 - žalvarinė azu
rinė segė (k. Nr. 5), 2 - žalvarinė laiptelinė segė 

(k. r. 10), 3 - žalvarinis smeigtukas (k. Nr. 5), 
4 - molinis puodelis (k. Nr. 6), 5 - akmeninis 
verpstukas (k. Nr. 6) 

Darbo įrankiai ir kiti buitiniai daiktai. 
Senkų kapinyne darbo įrankiai daugiau
sia rasti vyrų kapuose. Geležiniai dirbi
niai Senkų kapinyne dėl metalo korozijos 
labai blogai išlikę, dažniausiai aptinkami 
tik jų fragmentai 7. 

Iš darbo įrankių, susijusių su žemdir
byste, pirmiausia reikia paminėti g e 1 e
ZIn ius dal gi u s, rastus kapuose 
Nr. 12 ir 13. Kape Nr. 12 rastas dalgis 
(fragmentas) buvo 18 cm ilgio ir 3 cm plo-

ClO. Kape Nr. 13 rastas dalgis buvo 31 cm 
ilgio, jo ašmenų plotis - 3,3 cm. Geleži
niai dalgiai yra labai būdinga įkapė vyrų 
kapuose III- IV amžių vakarų Lietuvos 
kapinynuose 8. Dalgiai į kapus dedami ir 
to paties laikotarpio pietvakarių Latvijos 
kapinynuose, o kai kurių prūsų genčių ka
pinynuose sutinkami nuo II m. e. amžiaus9. 

Būdinga vakarų Lietuvos to laikotarpio 
kapinynų įkapė yra ir g ele žin i a i 
į m o v i n i a i k i r v i a i, kurių Senkuo
se rastas tik vienas egzempliorius (k. 14) . 
Kirvis iš kapo Nr. 14 yra labai sunykęs 
ir sulūžęs į fragmentus. 
Senkų kapinyno kape Nr. 12 buvo rasti 

g e le žin i o p eil i o fragmentai, ku
rių ilgis - 12 cm, ašmenų plotis - 2,3 cm. 

Kapinyne rasta ir keletas akmeninių 

darbo įrankių. Antai kape Nr. 11 rastas 
akmeninis galąstuvas, akmeninis skiltu
vas ir baltas netaisyklingos formos ak
muo, kuris, gal būt, taip pat buvo naudo
j amas įrankiams galąsti. A k m e n i nis 
g a Iąs t u v a s padarytas iš smiltainio ak
mens, 'keturkampio skersinio piūvio, pail
gas. Jo skersmuo - 5,1-5,2 cm, ilgis
apie 9,6-11,7 cm. Akmeninis skil
t u v a s - be'feik ovalo formos. Jo il
gis - 11,1 cm, plotis - 6 cm, storis -
3,5 cm. Akmeniniai skiltuvai ir galąstu

vai Lietuvos teritorijoje randami ne tik 
kapinynuose, bet ir I-IV m. e . amžių pi
liakalniuose 10, daug jų rasta ir kaimyni
nės Latvijos teritorijoje II. 
Senkų kapinyno moterų kapuose aptikti 

2 ;verpsčių smagračiai - ver p s tuk a i 
(k. 6 ir 7). Kape Nr. 6 aptiktas verpstukas 
(3 pav., 5) padarytas iš smiltainio ak
mens, cilindrinis . Jo skersmuo - 4,2 cm, 

7 Dėl šios priežasties daugelis geležinių ir kai kurie žalvariniai dirbiniai iš Senkų ka· 
pinyno Kauno Valstybirdo istorijos muziejaus Archeologijos skyriuje neinventorinta. 
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R Jie rasti Kurmaičiuose, Rūdaičiuose I ir II , Palangoje, Sernuose, Aukštakiemyje, Lum
pėnuose, GreiŽėnuose. 

9 H. Mooro, Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr., d. II, Tartu, 1938, p. 531-
534. 
10 LAB, 186-187. 
ii H. Mooro, Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr., Tafeln zum I Te i!, lent. 
XXXIX: 2-15, Tartu, 1929. 
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4 pav. Kapas N r. 10, mirusiojo galvos sritis 

storis - 1,1 cm. Panašios formos ir mat
menų yra ir smiltakmenis verpstu.kas iš 
kapo Nr. 7. 

Kapinyne rasta ir keletas nedidelių m o
I i nių p u ode I i ų, kurie labai paplitę 
II- IV amžių ir vėlesniuose vakarų lietu
vos kapinynuose. Senkų kapinyno kape 
Nr. 1 rastas molinis puodelis yra lygiu pa
viršiumi, pūstais šonais, kiek atriestu į iš
orę angos pakraščiu. Jo aukštis - 5,7 cm, 
skersmuo per vidurį - 6,2 cm, dugno 
skersmuo - 4,2 cm. Kape Nr. 6 rastas 
puodelis atrodo kiek kitaip (3 pav., 4) -
jo forma primena ne taisyklingą dvigubą 
nupiautą kūgį. Puodelio aukštis - 4,3 cm, 
skersmuo per vidurį - 6,3 cm, dugno 
skersmuo - 3,1 cm. Labai panašaus dy
džio ir formos puodeliai rasti Aukštakie
mio kapinyne, Klaipėdos raj. 12 

Ginklai. Iš ginklų Senkų kapinyne rasti 
tik g ele žin i a i į m o v i n i a i i e t i
galiai (kapai Nr. 4,10,11 ir 13). Dau
guma (iš viso rasta 5 egzemplioriai) dėl 

metalo korozijos yra labai blogai išlikę, 

sutrūkę į fragmentus, todėl apie jų iš
vaizdą galima pasakyti tik tiek, kad jie 
buvo skirtingų matmenų. Kape Nr. 4 ras-

1: LAB, pav. 172 : a, c. 
13 LAB, 199- 201. 

tas ietigalis buvo 15 cm ilgio, plunksnos 
plotis - 4 cm; kape Nr. 11 rasto ietiga
lio ilgis - 14 cm, plunksnos plotis -
2,5 cm. Kape Nr. 13 ir kape Nr. 10 (4 pav.) 
(2 egzemplioriai) rasti ietigaliai buvo kiek 
didesni - jų ilgis - 17- 20 cm, o plunks
nų plotis - 2,7- 4,1 cm, plunksnų ilgis -
11- 12 cm, įmovų skersmuo - 1,8-3 cm. 

Papuošalai. Papuošalai daugiausia rasti 
moterų kapuose. Iš kaklo papuošalų rei
kia paminėti 2 žalvarines ant kak les 
kūginiais galais. Kape Nr. 8 rasta antkak
lė turi apskrito skersinio piūvio, šonuose 
kiek storėjantį lankelį. Antkaklės skers
muo - 12,5 cm, kūgelių aukštis - 0,8-
0,9 cm. Kūgeliai ornamentuoti aplink ei
nančiais grioveliais, antkaklės lankelis 
storesnėse vietose - skersiniais griove
liais ir iškilais ranteliais. Beveik analo
giška antkaklė buvo rasta ir kape Nr. 10 
(sutrūkusi į kelias dalis). Antkaklės skers
muo - 15 cm. Zalvarinės antkaklės kūgi
niais galais buvo vienas iš labiausiai pa
plitusių papuošalų III- IV m. e. amžiais 
Lietuvos teritorijoje 13. Senkų kapinyne 
rastosios antkaklės priklauso vadinamajai 
klaipėdietiškai antkaklių kūginiais galais 
grupei 14. 

Iš krūtinės papuošalų Senkų kapinyne 
rasta žalvarinis smeigtukas ir 2 žalvarinės 
segės. Kape Nr. 5 rastas s mei gt u kas 
yra statinėline galvute (3 pav., 3). Jo il
gis - 9 cm, galvutės aukštis - 1 cm. 
Statinėliniai smeigtukai III- IV m. e. am
žiais buvo paplitę visoje Lietuvos terito
rijoje 15. Kape Nr. 5 rasta ir apskrita a ž ū
r inė se g ė su šarnynmu užsegimu 
(3 pav., 1). Segės centre yra nedidelis "tu
tuli" (jo aukštis - 0,9 cm). Nuo jo iki 
aštuonių skritulėlių segės kraštuose eina 
stipinėliai. Skritulėliai puošti grioveliais. 
Apskritos ažūrinės segės III-IV m. e. 
amžiais yra būdingiausios vakarų lietu
vai, kitose Lietuvos dalyse jos aptinka-

11, H. Mooro, Die Eisenzeit. . , t. II, p. 284-288. 
15 LAB, 214. 
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mos labai retai. Analogiška Senkų eg
zemplioriui apskrita ažūrinė segė rasta 
Aukštakiemyje 16 , labai artima - Pryš
Imančiuose, Kretingos raj. 17 

Kape Nr. 10 rasta I a i p tel inė s e
g ė šarnyriniu užsegimu (3 pav., 2). Se
gės aukštis - 4,2 cm. Ji puošta dviem 
laipteliais. Jų ilgis - 2,7-2,8 cm. Laipte
liai ornamentuoti išilginiais grioveliais. 
Laiptelinės segės III-IV m. e. amžiais 
buvo paplitusios daugiausia vakarų ir vi
durio Lietuvoje 18. 

Iš rankų papuošalų Senkų kapinyne 
rasta žalvarinių apyrankių ir žiedų. Kape 
Nr. 5 rasta blogai išlikusi juo sti n ė 
pusapvalio skersinio piūvio ap yra n k ė, 
ornamentuota skersinių rantytų juostelių 
grupėmis. Apyrankės skersmuo - apie 
6 cm. Jau minėjome, kad juostinės apy
rankės IS Senkų kapinyno buvo pas 
pil. Petronaitį. Jų tolesnis likimas neaiš
kus. Juostinės apyrankės II- V m. e. am
žiais buvo labai plačiai paplitusios visoje 
Lietuvos teritorijoje 19. 

Kape Nr. 9 rasta labai sunykusi įvijinė 
ap yra n k ė. Jos skersmuo - apie 
3,5 cm. Kape Nr. 3 rastas įvijinis 4 ap-

KAPINYNO CHRONOLOGIJA 

Senkų kapinynas tiek savo laidosena, 
tiek ir radiniais yra būdingas vakarų Lie
tuvos kapinynų su akmenų vainikais at
stovas. Kapinyne rastos tokios būdingos 
vakarų Lietuvai įkapės, kaip geležiniaI 
įmoviniai kirviai, dalgiai, ietigaliai, moli
niai puodeliai, žalvarinės antkaklės kū

giniais galais, ažūrinės ir laiptelinės se-

vijų žiedas, susuktas iš pusapvalio piūvio 
vielos. Jo skersmuo - 2,3 cm. Kito įviji

nio žiedo fragmentas buvo rastas kape 
Nr. 5. 

Kiti daiktai. Vyro kape Nr. 12 rastos 
o din i o d i r ž o I i eka nos. Diržas 
buvo padarytas iš 5 siaurų odos juoste
lių, sukabintų žalvariniais apkalėliais. Iš 
išlikusio fragmento sunku pasakyti, ar 
visas diržas buvo apkaltas žalvariu, ar 
tik jo galai. Zalvariu puošti diržai III
IV amžių kapinynuose yra reta įkapė, la
biausiai žinoma vakarų Lietuvoje. Pavyz
džiui, žalvariu kaustytų odinių diržų lie
kanos buvo rastos Sernų kapinyne, Klai
pėdos raj.20 

Kape Nr. 1 rasta Rom o s m on e ta. 
Tai sestercija, kaldinta imperatoriaus Ka
rakalos valdymo laikotarpiu (211-217 m. 
e. m.). Romos monetos buvo labai papli
tusi įkapė vakarų Lietuvos II a. pačios 

pabaigos - III a. kapuose. Siuo metu va
karų Lietuvoje žinoma 20 kapinynll, ku
riuose kaip įkapės rastos Romos mone
tos 20a

. Paprotys dėti Romos monetas į ka
pus buvo paplitęs pietvakarių Latvijoje 21 

ir ypač prūsų genčių teritorijoje 22. 

gės, įvijinės apyrankės. Visi šie dirbiniai 
yra vietinės gamybos. Iš importinių dir
binių paminėtina tik kape Nr. 1 rasta va·· 
rinė Romos moneta. 
Kapų chronologija nekelia abejonių. 

Pagal tokius dirbinius, kaip antkaklės kū
giniais galais, ažūrinė ir laiptelinė segės, 

statinėlinis smeigtukas, juostinės apyran-

16 W. Gaerte, Urgeschichte Ostpreussens, K6nigsberg, 1929, p . 224, pav. 170: e . 
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17 O. Navickaitė, Pryšmančių, Kretingos raj. , II-IV amžių plokštinio kapinyno tyrinėji
mai, LTSR MA darbai, serija A, t. 2(7), Vilnius (1959), pav. 6: 2. Zr. šios knygos p. 141 
(4 pav., 2). 
18 Se!;(ių su dviem laipteliais radimo vietas žr. LAB, 221. 
19 Apie jų tipus ir chronologiją žr. LAB, 231-234. 
20 A. Bezzenberger, Litauische Graberfelder, 1. Das Graberfeld bei Schernen (Kr. Memel).
"Sitzungsberichte der Altertumsgesellschaft Prussia", K6nigsberg, 1892, sąs. 17, lent. 
VIII, dešinėje, fig. 1. 
20a Zr. šios knygos p. 93, išn. 77. 
21 R. Snore, Seno monetu atradumi Latvij a , Vestures atziųas un telojumi, RIga , 1937, p. 29. 
~2 Sto Balin, Die Funde r6mischer und byzantinischer Mi.inzen in Ostpreussen,-"Prussla", 
K6nigsberg, 1926, sąs. 20, p . 203-240. 
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kės, pagaliau III a. pradžios Romos mo
neta, visi 1940 m. Senkuose ištirti griau
tiniai kapai datuotini III- IV m. e. am
žiais. Kadangi 1940 m. buvo atlikti tik 

KAPŲ APRASYMAS 

Kapas Nr. 1. 10 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus atidengtas apardytas akmenų vaini
kas. Jo statybai naudoti maždaug 30 X50 cm-
50X70 cm dydžio akmenys. Į akmenų vaini
ką netvarkingai primesta įvairaus dydžio ak
menų. Vainikas sukrautas šiaurės-pietų kryp
timi. Visame plote buvo maišyta žemė, pa
stebėta smulkių anglių. 

70 cm gylyje nuo žemės paviršiaus ap
tiktas kapo duobės dugnas. Mirusiojo griau
čiai visai sunykę, laidojimo kryptis nenu
statyta. 

R a din i a i. Apie 10 cm nuo vakarinės ak
mentI vainiko sienos, pietiniame akmenų vai
niko gale, rastas molinis puodelis pūstais šo
nais (Nr. 1801 :9)*. Jo aukštis - 5,7 cm, skers
muo - 6,2 cm, dugno skersmuo - 4,2 cm. Po 
puodeliu rasta varme Romos sestercija 
( r. 1852:2). kaldinta Karakalos valdymo lai
kotarpiu (211-217m.) 

Kapas Nr. 2. 10 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus atidengtas apardytas akmenų vaini
kas, sukrautas pietryčių 1600 

- šiaurės vakarų 
3400 kryptimi. Vainiko viduje buvo primesta 
akmenų, kurių vidutinis dydis - apie 
20 X30 cm. Taip pat pastebėta smulkių anglių . 

60 cm gylyje nuo žemės paviršiaus pastebė
tos kapo liekanos. 

R a din i a i. Pietrytinėje kapo dalyje, apie 
15 cm nuo kapo Nr. 1 akmenų vainiko, ras
tas 3,1 cm ilgio geležies gabaliukas (sagties 
dalis?). 

Kapas Nr. 3. 5-10 cm gylyje nuo žemės 
paviršiaus aptiktas ne visai· taisyklingas ak
menų vainikas, kuriame buvo primesta 
15X25-25 X30 cm dydžio akmenų. Akmenų 
va mikas vidinėje pusėje - 2,5 m ilgio ir 
1,4 m pločio. Akmenų vainiko statybai nau
doti 25X30-35X40-50 X70 cm dydžio akme
nys. Akmenų vainikas sukrautas šiaurės rytq 
20

0

-pietvakarių 2000 kampu. Tarp akmenlį 
vainiko pastebėta smulkių anglių. 

nedidelės apimties kapinyno tyrinėjimai, 

šiuo metu sunku pasakyti, ar kapinyne 
buvo laidota ankstyvesniu ar vėlyvesniu 
laikotarpiais. 

70 cm gylyje nuo žemės paviršiaus aptiktas 
kapo duobės dugnas. Mirusiojo griaučiai su
nykę, laidojimo kryptis nenustatyta. 

R a din i a i. Kapo duobės dugne, pietinėje 
kapo dalyje, rastas žalvarinis įvijinis žiedas , 
pusapvalės vielos, 4 apvijų. Jo skersmuo -
2,3 cm. Prie žiedo išlikusi piršto kaulo da
lelė. 

Kapas Nr. 4. 10 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus rastas apskritas, kiek pailgas akme
nų vainikas, sukrautas iš 40 X50-60 X80 cm 
dydžio akmenų. Akmenys sudėti glaudžiai vie
nas prie kito. Vainiko ilgis vidinėje pusėje -
2,5 m, plotis - 1,15 m. Akmenų vainike pa
stebėta smulkių anglių. 

R a din i a i. 35 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus, šiaurės vakarinėje akmenų vainiko 
dalyje, išilgai vainiko, 12 cm nuo šiaurės ry
tų akmenų vainiko kampo, rastas sulūžęs ge
ležinis ietigalis. Jis gulėjo smaigaliu į šiau
rės rytus 600 kampu. Jo ilgis - 15 cm, plunks
nos plotis - 4 cm. 

Kapas Nr. 5. 20 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus, apardytame akmenų vainike, aptik
tos kapo liekanos. Griaučiai visai sunykę, iš
likę tik dantų pėdsakai. Mirusysis palaidotas 
galva i šiaurės rytus apie 20- 250 kampu. Iš 
akmenų vainiko likę tik keli akmenys. 

R a din i a i. Krūtinės srityje, netoli nuo 
dantų pėdsakų, skersai kapo, galvele i kairę, 

rastas žalvarinis statinėlinis smeigtukas 
(3 pav., 3) (Nr. 1801:3). Smeigtuko ilgis -
8 cm, galvutės aukštis - 1,7 cm. 16 cm nuo 
smeigtuko kojų link rasta apskrita žalvarinė 
ažūrinė segė (3 pav., 1) (Nr. 1801:2). Jos 
skersmuo - 5,3-5,6 cm, skritulėlių skers
muo - 1,6 cm, "tutulio" aukštis - 0,9 cm. 
Po sege išlikę audeklo pėdsakų. 6,5 cm nuo 
segės kojų link, truputi i kairę, rasta žalvari
nė juostinė apyrankė, pusapvalio skersinio 
piūvio, ornamentuota skersinių rantytinių juos .. 
telių grupėmis. Apyrankės skersmuo - apie 

* Čia ir toliau skliausteliuose pateikiamas Kauno Valstybinio istorijos muziejaus Archeo
logijos skyriaus inventoriaus numeris. Radiniai, prie kurių numeris nenurodytas, nein
venlorinti. 
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6 cm. 9 cm nuo segės kojų link rasta dalis žal
varinio ivijinio žiedo. Prie radinių pastebėta 
smulkių anglių. 

Kapas Nr. 6. 55 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus rastos moters kapo liekanos. Miru
siosios griaučiai visai sunykę. Akmenų vai
nikas apardytas, išlikę vos keli akmenys. 
Sprendžiant pagal radinių padėtį ir akmenų 
vainiko kryptį. mirusioji palaidota galva šiau
rės kryptimi. 

R a din i a i. Siauriniame kapo gale, 30 cm 
nuo akmenų vainiko, rastas molinis puodelis 
(3 pav., 4) (Nr. 1801:8). Puodelis netaisyklin
go dvigubo nupiauto kūgio formos, jo angos 
pakraščiai kiek atriesti išorės link. Puodelio 
aukštis - 4,3 cm. 25 cm nuo puodelio į kairę 

ir apie 12 cm į kapo išorę rastas cilindrinis 
smiltakmenio verpstukas (3 pav., 5) (Nr. 1801 : 
7). Jo skersmuo - 4,2 cm, storis - 1,1 cm. 

Kapas Nr. 7. 20 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus, apardytame akmenų vainike, paste
bėta tamsesnė kasinėta žemė su anglių prie
maišomis. Duobės kontūras buvo apie 2 m 
ilgio ir 1-1,2 m pločio. 

30 cm gylyje šiaurinėje duobės dalyje buvo 
pastebėti žmogaus dantų pėdsakai; visi griau
čiai sunykę. 

Sprendžiant pagal radinių padėtį ir kai ku
riuos išlikusius vainiko akmenis, mirusysis 
buvo palaidotas galva į šiaurės rytus apie 
20- 300 kampu. 

R a din i a i. 30 cm į šiaurės rytus nuo dan· 
tų pėdsakų rastas smiltakmenio verpstukas. 
Jo skersmuo - 3,7 cm, storis - 1.2 cm. 

Kapas Nr. 8. 10- 15 cm gylyje nuo žemės 
paviršiaus atidengtas apardytas akmenų vai
nikas. Akmenų vainikas pietų pusėje jungėsi 
su kapo Nr. 5 akmenų vainiku, o rytų pu
sėje turėjo bendrą sieną su kito kapo akme
nų vainiku. Rytinėje pusėje išlikę dideli ak
menys, o vakarinėje ir šiaurinėje pusėje

visi nuardyti. 
20 cm gylyje rastos vaiko kapo liekanos. 

Griaučiai sunykę, išlikę tik dantų ir apatinio 
žandikaulio pėdsakai. Mirusysis palaidotas 
galva į šiaurės vakarus 3400 kampu. Kapo 
kontūre pastebėta smulki1.Į degėsių. 

R a din i a i. Kaklo srityje rasta žalvarinė 

antkaklė kūginiais galais (Nr. 1801:1). Jos 
skersmuo - 12,5 cm, kūgelių aukštis - 0,8-
0,9 cm. Antkaklės lankelis ornamentuotas vie-
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tomis skersiniais grioveliais ir iškilais rante
!iais, kūgeliai - aplink einančiais grioveliais. 

Kapas Nr. 9. 25 cm gylyje nuo žemės pa
VHSlaus, apardytame akmen1.Į vainike, po 
25-30 cm skersmens akmenimis, atidengtos 
vaiko kapo liekanos. Pačiame paviršiuje, po 
akmenimis, pastebėta daug angliq. Griaučiai 

sunykę, laidojimo kryptis nenustatyta. 
R a din i a i. 3 apvijų sunykusi žalvarinė 

įvijinė apyrankė. Jos skersmuo - 3,5 cm. Prie 
apyrankės išlikę kaulo likučiq. 

Kapas Nr. 10. 30 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus atidengtos kapo liekanos (4 pav.). 
Akmenų vainikas labai apardytas, tik kur-ne
kur išlikę pavieniai akmenys. Kapo duobės 

sampile pastebėta anglių. Mirusiojo griaučiai 

sunykę, išlikę tik keli dantys. Mirusysis pa
laidotas galva šiaurės kryptimi. 

R a din i a i. Kaklo srityje rasta į kelias da
lis sulūžusi žalvarinė antkaklė kūginiais ga
lais (Nr. 1813: 1). Antkaklės lankelis apskrito 
skersinio piūvio, šonuose kiek storėjantis. Jo 
skersmuo - 0,4 ir 0,7 cm. Lankelis puoštas 
įstrižais grioveliais ir ranteliais. Antkaklė~ 

skersmuo - 15 cm, kūgeliai puošti aplink 
einančiais grioveliais. Virš antkaklės ir po 
antkakle išlikę ązuolinio karsto pėdsakai. 

20 cm nuo antkaklės kojų link, krūtinės sri
tyje, rasta žalvarinė laiptelinė segė (3 pav., 
2) (Nr. 1813:2), galvele atsukta mirusiojo 
galvos link. Segės aukštis - 4,2 cm, laiptelių 

ilgis - 2,7-2,8 cm. Kairėje mirusiojo gal
vos pusėje, 18 cm nuo antkaklės, išilgai ka
po, smaigaliais į šiaurę, gulėjo du geležiniai 
įmoviniai ietigaliai. Ietigaliai gulėjo lygiagre
čiai vienas prie kito (atstumas tarp jų - 4 cm). 
Vieno ietigalio, rasto arčiau mirusiojo gal
vos, ilgis - 17 cm, plunksnos ilgis - 4,5 cm, 
plunksnos plotis - 2,7 cm, įmovos skers
muo - 1,8 cm. Antro ietigalio ilgis - 20 cm, 
plunksnos ilgis - 11 cm, plunksnos plotis-
4,1 cm, įmovos skersmuo - 2,2 cm. 

Kapas Nr. 11. 40 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus atidengtos kapo liekanos. Akmenų 

vainikas nuardytas, likę keli akmenys. Miru
siojo griaučiai sunykę. Sprendžiant pagal ra
dinių padėti, mirusysis buvo palaidotas galva 
~ilaurės kryptimi. 

R a din i a i. Siauriniame kapo duobės gale, 
70 cm nuo akmens, gulinčio šiauriniame gale, 
rastas sunykęs geležinis ietigalis. Jo ilgis
apie 14 cm, plunksnos plotis - 2,5 cm. Ieti· 
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galio iš vakarų pusės rasti trys akmeniniai 
įrankiai - smiltainio akmens galąstuvas 

(Nr. 1801 : 4), ne taisyklingos formos baltas ak
muo, skirtas, gal būt, taip pat įrankių galan
dinimui, ir akmeninis ovalinės formos skiltuvas 
( r. 1801 :6) . Galąstuvas keturkampis, 5,l X 5,2 
cm storio, ilgis - 9,6-11,7 cm. Skiltuvo il
gis - 11,1 cm, plotis - 6 cm, storis - 3,5 cm. 

Kapas Nr. 12. 20 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus atidengtos kapo liekanos. Akmenų 

vainikas visai nuardytas. Mirusiojo griaučiai 

sunykę, išlikę tik dantų pėdsakai ir dešinio
sios rankos kaulų fragmentai. Mirusysis palai
dotas galva į šiaurės vakarus 2800 kampu. 

R a din i a i. Virš muusiojo galvos, ašme
nimis i. kapo vidų, smaigaliu į dešinę , gulėjo 

geležinis dalgis (fragmentai). Dalgio viršūnė 

nulaužta. Dalgio ilgis - 18 cm, ašmenų plo
tis - 3 cm. Prie dalgio ašmenų lygiagrečiai 

su juo, ašmenimis į kapo vidų, smaigaliu 
i dešinę gulėjo geležinis 12 cm ilgio peilis. 
25-28 cm nuo dantų likučių, prie išlikusių 

dešiniosios rankos kaulų fragmentų, pilvo sri
tyje rastos odinio diržo liekanos su žalvario 
apkaustymais *. Diržo liekanas sudaro žalva
rinis apkalas, į kurį įdėti 5 siauri odos rė

želiai, savo ruožtu sujungti žalvariniais glau
džiai vienas prie kito einančiais apkalėliais . 

Kapas Nr. 13. 15 cm gylyje nuo žemės pa
viršiaus aptikta keturkampio akmenų vaini
ko dalis. Buvo atkasta tik jo šiaurinė ir va
karinė pusė (žr. 2 pav.). Vainikas sukrautas iš 
50 X60 cm dydžio dkmenų. Atkastosios da
lies ilgis - 1,8 m, plotis - 1,8 m. Mirusysis 
buvęs palaidotas galva į šiaurę . 

50 cm gylyje nuo žemės paviršiaus rastos 
kapo liekanos. Mirusiojo griaučiai sunykę. 

Kape pastebėta anglių. 
R a din i a i. Siauriniame kapo duobės ga

le, 28 cm nuo šiaurinės akmenų vainiko sie
nos ir 65 cm nuo vakarinės akmenų vainiko 
sienos, rastas geležinis (sulūžęs) ietigalis ir 
geležinis dalgis. Abu jie guli lygiagrečiai, iš
ilgai kapo, vienas nuo kito per 12 cm. Ieti
galis gulėjo į vakarus nuo dalgio, smaigaliu 
atsuktas į šiaurę. Jo ilgis - 20 cm, plunks
nos ilgis - 12 cm, plunksnos plotis - 3,5 cm, 
įmovos skersmuo - 3 cm. Dalgis smaigaliu 
buvo atsuktas į šiaurę, ašmenimis į vakarus. 
J o ilgis - 31 cm, ašmenų plotis - 3,3 cm. 

Kapas Nr. 14. 15- 20 cm gylyje nuo žemės 
paviršiaus atidengtas apardytas akmenų vai
nikas (žr. 2 pav.), krautas iš 25 X30-35X 50-
60 X80 cm dydžio akmenų. Akmenų vainikas 
buvo pri tvertas prie didesnio akmenų vainiko 
šiaurės vakarų pusės. Kapo Nr. 14 akmenų 
vainiko ilgis išorinėje pusėje - 3,8 m, plo
tis - 2 m. Vainikas sukrautas pietvakarių 

2400 
- šiaurės rytų 600 kampu. 

90 cm gylyje nuo žemės paviršiaus rastos 
kapo liekanos. Mirusiojo griaučiai sunykę. 

Kapo dugne pastebėta anglių. 
R a din i a i. Maždaug mirusiojo juosmens 

vietoje pastebėti kažkokio visai sunykusio 
žalvarinio papuošalo pėdsakai ir ąžuolinio 

karsto fragmentas. Pietvakarinėje kapo daly
je, apie 20 cm nuo akmenų vainiko, skersai 
kapo, ašmenimis į pietryčius, gulėjo geležinis 
įmovinis kirvis (Nr. 1852: 1). Kirvis labai su
nykęs ir sulūžęs. Jo ilgis - 16 cm, ašmenų 

plotis - 4,5 cm, įmovos skersmuo - 4 cm. 

PALANGOS KAPINYNAS 

ADOLFAS TAUTAVICIUS 

Pirmųjų mūsų eros amzlŲ kapinynas 
buvęs Palangos miestelio rytiniame pa
kraštyje apie 150 m nuo Ronžės upelio 
kairiojo kranto. Jį dengė smėlio kopos. 
Todėl čia dalis palangiškių kasė bulviarū-

sius, iš čia kasė ir vežė smėlį keliams 
tvarkyti, ėmė randamus akmenis staty
boms. Pokario metais kapinyno vieta at
sidūrė jau miesto teritorijoje. Dalis jo 
buvo užstatyta, o dalis liko šioje miesto 

• Tyrinėjimų dienoraštyje diržo liekanos pavadintos odine apyranke. 
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