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ĮVADAS 
 

Etnokultūriniai tyrimai Lietuvoje archeologijos moksle užima vieną iš svarbiausių vietų. Geležies 

amžiaus etnokultūrinės sritys Lietuvos teritorijoje dažniausiai išskiriamos pagal laidojimo paminklų 

grupes, nes kol kas šio laikotarpio piliakalniai ir gyvenvietės tyrinėti dar gan negausiai. Be to, juose 

randamas inventorius dažniausiai būna susijęs su buitimi ir yra panašus skirtinguose regionuose, o 

laidojimo paminkluose matomi skirtingi laidosenos bruožai, papuošalai ir drabužių nešiosena, nors ir 

tiksliai neparodo, kaip to meto gyventojai rengėsi ir puošėsi, bet atskleidžia skirtumus ir leidžia išskirti 

etnokultūrines sritis.  

Senajame geležies amžiuje jau pradeda skirtis kultūrinės grupės, kurias bandoma sieti su  vėliau 

rašytiniuose šaltiniuose minimomis baltų gentimis. Pagal, M. Michelbertą, Viena iš pirmųjų dar B2 

periode (70-150 m.) pradeda skirtis Nemuno žemupio kapinynų kultūrinė sritis, kuri dažniausiai 

siejama su skalvių gentimi (Michelbertas, 1986, p. 238-239), tačiau Nemuno žemupio sritis aptarta tik 

apibendrinamojo pobūdžio veikaluose arba analizuota pavienių kapinynų medžiaga. Apibendrinamojo 

pobūdžio veikaluose sritis aptariama atskirais laikotarpiais, tačiau lieka neaiški srities raida. Be to, 

dažniausiai analizuojant remiamasi tik Lietuvos teritorijoje esančių paminklų duomenimis, o 

neapibendrinus visame regione esančių paminklų duomenų sunku tiksliai nustatyti bendrus bruožus, 

atlikti srities raidos analizę. Taigi, kol kas Nemuno žemupio sritis nesusilaukė individualios studijos. 

Taip pat, pastaraisiais dešimtmečiais sukaupta daug naujų duomenų, pradėta publikuoti archyvinė 

medžiaga (Nowakowski, 2006; Tamulynas, 2006; Banytė-Rowell, 2009). Šios priežastys ir paskatino 

atlikti šį darbą. 

Pagrindinis šio darbo tikslas yra išskirti ir aptarti Nemuno žemupio srities raidos etapus I-VIII a. 

remiantis kapinynų duomenimis. Siekiant įgyvendinti šį tikslą išsikelti uždaviniai:  

1. Nustatyti regiono ribų kaitą, remiantis Nemuno žemupio kapinynų kultūrinei sričiai ir 

skalviams priskiriamų kapinynų paplitimu.  

2. Išanalizuoti palaidojimų tipus ir jų kaitą.  

3. Aptarti kapo duobių įrengimą, akmenų konstrukcijas, apeigų duobes bei kitus laidosenos 

bruožus. 

4. Nustatyti mirusiųjų erdvino orientavimo tendencijas. 

5. Aptarti aptinkamas įkapės.  

Įgyvendinant šiuos tikslus naudojamasi tyrinėjimų ataskaitomis (nesant tyrinėjimų ataskaitų 

naudoti ATL pateikti duomenys), nepublikuota ir publikuota archyvine medžiaga, sukaupta iki Antrojo 
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pasaulinio karo, bei publikuotais tyrimų duomenimis. Pagrindiniai analizuojami duomenys iš šių 

šaltinių ir literatūros yra pateikti Priede 21. 
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1. ARCHEOLOGINIŲ TYRINĖJIMŲ RAIDA NEMUNO ŽEMUPYJE 
 

Nemuno žemupio tyrinėjimų istoriją nulėmė šios teritorijos politinė priklausomybė. Dauguma 

Nemuno žemupio paminklų yra Lietuvos teritorijoje, bet ne maža jų ir Kaliningrado srityje. Didžioji 

teritorijos dalis, kurioje yra paminklų koncentracija, iki Antrojo pasaulinio karo priklausė Vokietijos 

valstybei.  

Pirmasis tyrimų etapas sietinas su vokiečių mokslininkų darbais. Pirmasis dar XIX a. pabaigoje 

Nemuno žemupio kapinynus pradėjo tyrinėti A. Bezzenberger: 1897-1898 m. Greižėnų kapinyną, 1901 

m. Lumpėnų kapinyną (Tamulynas, 1998, p. 271-273), 1910-1911 m. kasinėjo Bendiglauken kapinyną 

(Sovetsk, Kaliningrado sritis) (Bezzenberger, 1914, p. 139). Po Pirmojo Pasaulinio karo dabartinės 

Kaliningrado srities kapinynus toliau tyrinėjo vokiečių archeologai ir mėgėjai. 1928-1938 m. C. Engel 

tyrinėjo Linkūnų kapinyną (MLE, 2003, p. 655). W. Gronau 1936-1940 m. tyrinėjo Tilsit-Splitter (Am 

Schwedischen Friedhof)1 (toliau Tilsit-Splitter 1) kapinyną (Nowakowski, 2006, p. 26).  

Lietuvių archeologai Nemuno žemupio objektus pradėjo tyrinėti visai neseniai, tačiau jau 

nemažai pasistūmėta į priekį. Pradėti pirmieji piliakalnių ir gyvenviečių tyrimai: Dauglaukio (Tauragės 

r.), Šereitlaukio (Pagėgių sav.) gyvenvietės, Opstainių I ir II piliakalniai (Pagėgių sav.), nors kol kas 

dar nedidelių apimčių. Surasti pirmieji akmens amžiaus objektai (Jarockis, 2010, p. 37-38; 

Zalepūgienė, Fediajevas, 2009a, p. 97-98, 147; Šimėnas, 2003, p. 37-38). Ištirti ankstyvojo metalų 

laikotarpio palaidojimai lietuviškoje regiono dalyje: Strazdų-Ječiškių ir Naudvario kapinyne 

(Tamulynas, 2004, p. 16-32; Šiaulinskas, 2006a, p. 121-123). Tačiau daugiausiai tyrinėti geležies 

amžiaus kapinynai. 

Lietuvos teritorijoje platesni Nemuno žemupio tyrimai siejami su senojo ir viduriniojo geležies 

amžių kapinynais, kurie prasidėjo XX a. devintajame dešimtmetyje. Antrajame tyrimų etape plačiai 

tyrinėti ardomi kapinynai. Pirmieji tyrinėjimus pradėjo J. Stankus ir E. Jovaiša Tauragės r. 1981-1983 

m. ištyrę ardomą Šaukėnų kapinyną. 1982-2004 m. E. Jovaiša su A. Asadausku ir A. Malonaičiu su 

pertraukomis tyrinėjo Dauglaukio archeologinį kompleksą. Be kapinyno čia kasinėta senovės 

gyvenvietė ir alkavietė. Šiuo metu tai plačiausiai ištirtas Nemuno žemupio senojo geležies amžiaus 

paminklas Lietuvos teritorijoje. 2006-2007 m. E. Jovaiša tyrinėjo labiausiai į šiaurę nutolusį kapinyną 

Skaudvilės apylinkėse. Vėluikių kapinyną ardė Ančios upė, todėl buvo atliekami gelbėjimo pobūdžio 

tyrinėjimai (Jovaiša, 2007, p. 7).  

                                                 
1 Tilžės mieste (Sovetsk, Kaliningrado sritis) esantys kapinynai išskirti remiantis W. Nowakowski straipsniu „On the track 
of the ancestors of the Scalvians. The remains of the migration period cemetery at Tilsit“. 
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Nemuno žemupio kapinynus tyrinėjo V. Šimėnas: 1986-1999 m. su pertaukomis Vidgirių 

kapinyną, 1987-1999 m. netoli esantį Kreivėnų kapinyną, 1999 m. Palumpių kapinyną (Šimėnas, 

2000b, p. 278-280). 1998-2001 m. tyrinėjo Barzūnų kapinyną. 2005 m. vykdant Šereitlaukio 

(Šereiklaukio) piliakalnio žvalgomuosius tyrimus aptiko kapinyną ir ištyrė du kapus (Šimėnas, 2006a, 

p. 403-404). 

1990-1991 m. A. Asadauskas tyrinėjo Greižėnų kapinyną, kurį dar XIX a. pabaigoje kasinėjo A. 

Bezzenberger. Taip pat tyrinėjo šalia esančią gyvenvietę. Šis kompleksas (piliakalnis, papėdės 

gyvenvietė ir kapinynas) išlieka reikšmingas, nors kapinynas ir visiškai sunaikintas (Asadauskas, 1992, 

p. 86-89).  

Šiame etape taip pat vykdyta nemažai žvalgomųjų tyrinėjimų. Pirmuosius tokius tyrinėjimus 

atliko V. Šimėnas 1986 m. Sodėnų kapinyne (Šimėnas, 1988, p. 92). 1998-2000 m. L. Tamulynas 

tyrinėjo Strazdų-Ječiškių kapinyną (Tamulynas, 2004, p. 16-32). 2005 m. R. Šiaulinskas tyrinėjo 

Viešvilės II kapinyną (Šiaulinskas, 2006b, p. 123-124). 2006 m. Smalininkų kapinyną tyrinėjo L. 

Tamulynas (Tamulynas, 2007, p. 163-166). 2008 m. Šereitlaukio kapinyną tyrinėjo O. Fediajevas ir A. 

Zalepūgienė (Zalepūgienė, Fediajevas, 2009b, p. 143-147).  

Taigi šiuo metu Nemuno žemupyje yra 17 tyrinėtų kapinynų, kuriuose ištirta nuo vieno 

(Smalininkai) iki kelių šimtų (Linkūnai) kapų.  
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2. ISTORIOGRAFIJA 
 

Nemuno žemupio kapinynai pradėti tyrinėti dar XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje tuometinėje 

Vokietijos imperijos teritorijoje. Tačiau iki šiol nėra veikalo, apibendrinančio visus tyrimų rezultatus ir 

nušviečiančio regiono raidą.  

Pirmasis apie Nemuno žemupyje egzistavusias atskiras kultūras dar XX a. pradžioje užsimena E. 

Hollack. Atskiros kultūrinės sritys neišskiriamos, tačiau pažymima, kad geležies amžiuje šiauriau 

Nemuno egzistavo kelios regioninės grupės, kur mirusieji laidoti nedeginti, o piečiau Nemuno dažnesni 

degintiniai palaidojimai (Hollack, 1908, p. 57). Tuo metu platesniems apibendrinimams dar trūko 

duomenų.  

Tik sukaupus daugiau duomenų XX amžiaus 4 dešimetyje C. Engel ir W. La Baume išskyrė 

Nemuno kultūrą („Memelkultur“) (Engel, La Baume, 1937). Trumpai apibūdinama kultūros raida I-

VIII a., nurodomas būdingos kapų formos ir įkapės: senajame geležies amžiuje Nemuno kultrūra apima 

pakrantės teritoriją nuo Nemuno žemupio iki Kuržemės (Latvija) (žr. Priedas 1). Čia nedeginti 

mirusieji laidoti įvairių formų kapuose, aptinkamos savitos klaipėdietiškos laiptelinės segės ir 

miniatiūriniai moliniai puodeliai (Engel, La Baume, 1937, p. 141, 149). Viduriniojo geležies amžiaus 

pirmojoje pusėje (V-VI a.) kultūra tebegyvuoja toje pačioje teritorijoje. Sritis išsiskiria, nes čia 

neaptinkama žirgų kapų, būdingos lankinės žieduotosios, žvaigždine ir vėduokline kojele segės (Engel, 

La Baume, 1937, p. 170-172). Antrojoje vidurinio geležies amžiaus pusėje (VII-VIII a.) Nemuno 

kultūros teritorija rytuose sumažėja, bet išplinta į pietus. Mirusieji dažniausiai laidoti nedeginti, 

būdingos įkapės – drabužių ir plaukų smeigtukai, medinės šukos, storagalės apyrankės, suktos ir 

vytinės antkaklės (Engel, La Baume, 1937, p. 180, 182). Nemuno kultūros viduje išskiriami du 

regionai: pietų (Tilžės ir Šilutės sritys) – skalviai, ir šiaurės (Klaipėdos ir šiaurės vakarų Kuržemės 

sritys) – kuršiai (Engel, La Baume, 1937, p. 151), tačiau skirtumai tarp regionų nenurodomi. Taip pat 

pateikti Nemuno kultūrai priskiriamų I-VIII a.paminklų sąrašai (Engel, La Baume, 1937, p. 262, 269, 

271). Tiesa, sąrašuose nurodyti objektai yra buvusioje Vokietijos valstybės teritorijoje, o kokiais 

duomenimis remdamiesi autoriai Nemuno kultūrai priskyrė teritorijas šiauriau ir ryčiau buvusio 

Klaipėdos krašto lieka neaišku. 

Lietuvos archeologų dėmesio Nemuno žemupio srities kapinynai sulaukė gerokai vėliau. 

Lietuvos archeologijos atlase išskirta Nemuno deltos II-XIII a. senkapių sritis, remiantis iki 1945 m. 

publikuotais duomenimis (žr. Priedas 2). Kartografuoti tik Lietuvos teritorijoje esantys paminklai 

(LAA, 1977, žemėlapiai 1-2), o kuo remiantis nustatyta Nemuno žemupio srities teritorija dabartinėje 

Kaliningrado srityje lieka neaišku. Nurodoma srities teritorija atskirais laikotarpiais, mirusiųjų 
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laidojimo būdas ir būdingos įkapės. II-IV a. mirusieji laidoti plokštiniuose kapuose be akmenų vainikų, 

šalia randama įmovinių kirvių ir ietigalių, dalgių, antkaklių trimitiniais, kūginiais ir dėželiniais galai bei 

žieduotųjų, laiptelinių ir lankinių segių, lazdelinių smeigtukų (LAA, 1977, p. 10). V-XIII a. Nemuno 

deltos senkapiai išskiriami į dvi grupes: pirmoji Šilutės-Švėkšnos ir Priekulės apylinkėse - lamatiečiai, 

o kita Jūros žemupio pakrantėse ir kairiajame Nemuno krante Sovetsko apylinkėse (Sovetsko-Pagėgių 

grupė) - skalviai. Šiam darbui svarbi būtent antroji grupė. V-VIII a. mirusieji dažniausiai laidoti 

nedeginti, o nuo VII-VIII a. pradedama mirusiuosius deginti. Nedeginti mirusieji laidoti galva į šiaurę 

ir šiaurės vakarus. Kapuose aptinkama įmovinių ietigalių, kovos peilių, vienašmenių kalavijų, lankinių 

segių, o apyrankės retesnės. Darbe remiamasi ne tik Lietuvos teritorijoje, bet ir Kaliningrado srityje 

esančių kapinynų duomenimis (LAA, 1977, p. 17).  

1986 m. M. Michelberto išleistame  apibendrinamajame veikale apie senąjį geležies amžių 

Nemuno žemupio kapinynai lokalizuojami „Nemuno žemupyje, abiejose Nemuno pusėse, daugiausia 

Jūros bei Nemuno santakos rajone“ (žr. Priedas 3) (Michelbertas, 1986, p. 41). Paminklai darbe 

nekartografuoti. Ganėtinai plačiai aptariama laidosena: mirusieji laidoti nedeginti kapuose be akmenų 

vainikų. Mirusieji orientuoti įvairiai: Šaukėnuose – į pietvakarius, vakarus, šiaurės vakarus, šiaurę, 

Dauglaukyje – į šiaurę ir šiaurės vakarus, Lupmėnuose – į pietus. Iš ginklų ir darbo įrankių kapuose 

aptinkami įmoviniai kirviai, įmoviniai ietigaliai, peiliai, akmeniniai gąlastuvai, moliniai verpstukai, 

adatos ir ylos. Aptinkami papuošalai įvairūs: kaklo apvaros iš gintaro, stiklo ir emalio karolių, 

antkaklės trimitiniais, kūginiais, viela apvyniotais galais su kilpele ir kabliuku, ritiniai ir statinėliniai 

smeigtukai, akinės, labai profiliuotos, laiptelinės ir lankinės lenkta kojele segės, įvairios juostinės 

apyrankės ir įvijiniai žiedai (Michelbertas, 1986, p. 42-44). 

1996 m. pasirodžiusiame vidurinįjį geležies amžiaus laikotarpį apibendrinančiame veikale A. 

Tautavičius skalvių kapinynus lokalizavo Jūros žemupyje Nemuno dešiniajame krante ir Tilžės 

apylinkės Nemuno kairiajame krante (žr. Priedas 4). Kapinynai taip pat nekartografuoti. Smulkiai 

aprašo laidoseną: V-VI a. mirusieji laidoti dažniausiai nedeginti, kapuose be akmenų vainikų, 

orientuoti įvairiai. V-VI a. pasirodo pirmieji degintiniai kapai. VII-VIII a. mirusieji laidoti tiek deginti, 

tiek nedeginti. Nedeginti dažniausiai orientuoti šiaurės vakarų, šiaurės ir šiaurės rytų kryptimis. Iš 

ginklų kapuose aptinkami įmoviniai ietigaliai, kovos peiliai, vienašmeniai kalavijai, iš įrankių tik 

peiliai, o moterų kapuose peiliai ir akmeniniai verpstukai. Papuošalai įvairūs: antkaklės su kilpele ir 

kabliuku, lankinės ilgakojės segės, apyrankės, įvijiniai žiedai, virbo formos smeigtukai galvos dangai 

susegti. Sudeginti mirusieji laidoti nedidelėse apvaliose arba ovaliose duobėse. Kaulai be degėsių su 

įkapėmis susukti į drobę ar supilti į nedidelę medinę dėžutę-karstą. Įkapės: įmoviniai ietigaliai, 

vienašmeniai kalavijai, lankinės žieduotosios ir aguoninės segės, apyrankės, įvijiniai žiedai, vytinės 
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antkaklės. Aprašydamas laidoseną rėmėsi ir Linkūnų kapinyno duomenimis (Slavsk, Kaliningrado 

sritis) (Tautavičius, 1996, p. 81-84). 

1997 m. E. Jovaiša kartografavo Lietuvos senojo geležies amžiaus laidojimo paminklus ir 

suskirstė juos pagal kultūras. Taip pat išskyrė Nemuno žemupio kultūrą (žr. Priedas 5), trumpai 

apibūdino jos bruožus: mirusieji laidoti nedeginti, o būdingos įkapės tai įmoviniai ietigaliai, įmoviniai 

kirviai, antkaklės trimitiniais ir kūginiais galais su kabučiais, akinės, profiliuotos ir laiptelinės segės, 

Romos imperijos monetos (Jovaiša, 1997b, p. 58).  

Išsiskiria W. Nowakowski darbas „Das Samland in der rӧmischen Kaiserzeit und Verbindungen 

mit dem rӧmischen Reich und der barbarischen Welt“ (1996 m.). Nors Nemuno žemupio grupė 

(„Untermemel-Gruppe“) lokalizuojama panašoje teritorijoje kaip ir kitų autorių (žr. Priedai 6), tačiau 

jos paplitimo teritorija ištęsiama į rytus, nes Nemuno žemupio grupei autorius priskyrė Pakalniškių 

kapinyną (Šakių r.). Be to, N. Nowakowski teigia, kad vėlyvuoju romėnišku laikotarpiu Lobellen ir 

Neu-Lubӧnen kapinynuose (Neman, Kaliningrado sritis) aptinkami degintiniai palaidojimai. Degintinių 

kapų liekanų būta ir kituose kapinynuose (Greižėnai, Lumpėnai, Bendiglauken). Ankstyvuoju 

romėnišku laikotarpiu kapuose aptinkamos prūsų serijos akinės segės, apvalaus skerspjūvio apyrankės, 

antkaklės kūginiais galais, sparninės segės, labai profiliuotos segės. Iš vėlyvojo romėniško laikotarpio 

aptinkamos Romos imperijos monetos, laiptelinės segės, rozetiniai smeigtukai. Tautų kraustymosi 

laikotarpio kapams būdingos lankinės segės žvaigždine kojele (Nowakowski, 1996, p. 86-87). Tačiau 

autorius remiasi tik iki Antrojo pasaulinio karo vokiečių archeologų surinktais duomenimis. 

A. Bitner-Wróblewsko Nemuno žemupio grupę („Lower Nemunas group“) skyrė šiek tiek 

paletesnėje teritorijoje nei W. Nowakowski (žr. Priedas 7). Nemuno žemupio grupei priskyrė piečiau 

nuo kitų kapinynų esantį Groß Pillkallen (Mezhdurechey, Cherniakhovsk raj., Kaliningrado sritis) 

kapinyną. Taip pat kaip W. Nowakowski Nemuno žemupio grupei priskyrė Pakalniškių kapinyną 

(Bitner-Wróblewsko, 2001, p. 166).  

2006 m. pasirodžiusi V. Šimėno knyga „Etnokultūriniai procesai Vakarų Lietuvoje pirmojo mūsų 

eros tūkstantmečio viduryje“ išleista  1993 m. parašytos disertacijos pagrindu (Šimėnas, 2006b, p. 9) ir 

iš esmės paremta iki to meto surinktais duomenimis su nedideliais papildymais. Darbe analizuojami I 

tūkst. viduryje vykę procesai. Kiek daugiau dėmesio skiriama Nemuno žemupio sričiai. Teigiama, kad 

I-IV a. Nemuno žemupyje gyveno vakarų baltai (Šimėnas, 2006b, p. 40), o  IV a. pabaigoje teritorija 

ištuštėjusi (Šimėnas, 2006b, p. 73), todėl iš Vidurio Europos atėjusių polietninių bendruomenių nariai, 

dalyvavę didžiojo tautų kraustymosi žygiuose, čia didesnio pasipriešinimo nesulaukė ir įkūrė naujas 

bendruomenes (Šimėnas, 2006b, p. 99-100). Padaryta išvada, „kad Nemuno žemupio viduriniojo 
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geležies amžiaus kapinynų kultūra nėra Nemuno žemupio senojo geležies amžiaus kapinynų kultūros 

tąsa“ (Šimėnas, 2006b, p. 73).  

Kol kas iš visų pasirodžiusių darbų išsiskiria R. Tučo darbas „Lietuvos teritorijos apgyvendinimo 

raida I-XII a.“ (Tučas, 2012), kurioje autorius aptaria ir Nemuno žemupio teritoriją. Remdamasis 

skalviams priskirtų piliakalnių, gyvenviečių ir tyrinėtų kapinynų paplitimu ir datavimu autorius išskiria 

penkis I-VIII a. raidos periodus: kaitos (I a.), I plėtros (II a.), I stabilumo (III-IV a.), II plėtros (V a.), I 

regresijos (VI-VIII a.) (žr. Priedas 8), ir trumpai juos apibūdina. Skalviams V-VIII a. priskiriama 

teritorija išsiplečia į vakarus, nes autorius skalviams priskiria Rubokų kapinyną (Tučas, 2012, p. 136-

154). Laidosenos bruožai ar įkapės darbe neanalizuojamos. 

Taigi, iki šiol pasirodžiusiuose darbuose susijusiuose su Nemuno žemupio regiono raida autoriai 

dažniausiai rėmėsi tik kapinynų duomenimis (išskyrus R. Tučą). Dažniausiai susitelkta į įkapes, o 

palaidojimo tipui, ypač kapo įrengimui, skirtas maženis dėmesys.  Kartografuojant laidojimo paminklus 

nustatytos regiono ribos, tačiau naujesniuose darbuose remtasi tik Lietuvos teritorijoje esančiais 

paminklais ir pietinė regiono riba nėra aiški. Regionas apibūdinamas atskirais laikotarpiais (senuoju ir 

viduriniuoju geležies amžiumi), aprašomi bendriausi laidosenos bruožai, tačiau lieka neaiški regiono 

raida. Apžvelgus iki šiol pasirodžiusius darbus, taip pat išryškėja autorių nuomonių skirtumai dėl 

degintinių palaidojimų regione I tūkst. po Kr. Kai kurių kapinynų duomenys taip ir liko išsamiau 

neaptarti.  
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3. NEMUNO ŽEMUPIO SRITIES RIBŲ KAITA I-VIII AMŽIUJE 
 

Kaip jau rašyta istoriografijos skyriuje, Nemuno žemupio sritį tyrinėtojai išskyrė skirtingai, tad 

priskyrė ir skirtingus kapinynus. E. Jovaiša su Nemuno žemupio plokštinių kapinynų kultūra siejo 13 

kapinynų, tarp jų ir Pailgočio bei Žąsino kapinynus (abu Šilalės r.) (Jovaiša, 1997b, p. 63-64). Tačiau 

Pailgočio kapinyne ištirtas palaidojimas pilkapyje (Stankus, 1992, p. 124), o Žąsino kapinyną tyrinėjusi 

L. Vaitkunskienė siejo jį su žemaičių gentimi (Vaitkunskienė, 1978, p. 190). W. Nowakowski ir A. 

Bitner-Wróblewska Nemuno žemupio grupei priskyrė Pakalniškių kapinyną (Šakių r.) (Nowakowski, 

1996, Karte 18; Bitner-Wróblewska, 2001, p. 166). Tuo tarpu, A. Tautavičius šį kapinyną siejo su 

aukštaičių gentimi (Tautavičius, 1996, p. 58), tikriausiai dėl čia aptinkamų žirgų kapų. Nesutampant 

tyrinėtojų nuomonei dėl šių kapinynų priklausomybės, darbe kapinynai neskiriami Nemuno žemupio 

sričiai, jų medžiaga neanalizuojama.  

Nemuno žemupyje šiuo metu galima suskaičiuoti 35 kapinynus, kurie, remiantis ištirtų kapų arba 

atsitiktinių radinių duomenimis, datuojami I-VIII amžiumi. Jie paplitę teritorijoje (žr. Priedai 9 ir 10) 

nuo Skaudvilės apylinkių šiaurėje iki Tilžės (Sovetsk, Kaliningrado sritis) ir Ragainės (Neman, 

Kaliningrado sritis) apylinkių pietuose. Vakaruose aptinkami iki Vilkės ir Juodupės upelių santakos, 

rytuose iki Smalininkų apylinkių – Nemuno ir Šventosios santakos. Pagal administracinį suskirstymą 

tai Tauragės rajonas, Pagėgių savivaldybė, Jurbarko rajono vakarinė dalis ir Neman, Sovetsk bei Slavsk 

rajonų (Kaliningrado sritis) šiaurinės teritorijos. Didžiausia kapinynų koncentracija yra nedidelėje 

teritorijoje tarp Jūros upės ir Vilkės upelio bei Nemuno kairiajame krante. Čia kapinynai vienas nuo 

kito nutolę per 2-3 km. Šiaurinėje ir rytinėje paplitimo zonos dalyse kapinynai aptinkami prie Jūros, 

Ančios, Šešuvies ir Nemuno upių. Svarbu paminėti, kad ne visų literatūroje minimų kapinynų tiksli 

vieta šiuo metu žinoma. Kartografuojant šie kapinynai žymėti pagal aprašymus.  

Nagrinėjant srities raidą, svarbus kapinynų pasiskirstymas įvairiais laikotarpiais. Šiame darbe 

norint susidaryti kuo išsamesnį vaizdą, naudoti visų 35 žinomų Nemuno žemupio kapinynų duomenys, 

nors kai kurie kapinynai datuoti tik pagal atsitiktinius radinius. Analizuojant daroma prielaida, kad 

kapinynai naudoti be pertraukų.  

Nemuno žemupyje I tūkst. pr. Kr. kapų ištirta penkiuose kapinynuose (Strazdai-Ječiškės, 

Naudvaris, Lobellen, Neu-Lubӧnen, Lumpėnų kapai 6, 7, 11, 17) (Tamulynas, 2004, p. 16-34; 

Šiaulinskas, 2006a, p. 121-123; Engel, 1939, p. 21-27, Bezzenberger, 1909, p. 130-147). I tūkst. pr. Kr. 

kapų liekanų rasta dar dviejuose kapinynuose (Bendiglauken, Trakininkai) (Bezzenberger, 1914, p. 

139; LAA, 1977, p. 114). Nors B1 periodu datuojamų dirbinių neabejotinai rasta tik trijuose 

kapinynuose (Strazdai-Ječiškės, Trakininkai, Barzūnai) (Tamulynas, 2004; PM-A 675/1, Trakeningken; 

Šimėnas, 1998ša), šiuo laikotarpiu turėjo būti naudojami bent 7 kapinynai (žr. Priedas 11). Šie 

kapinynai išsidėstę tarp Jūros ir Vilkės upių bei kairiajame Nemuno krante.  
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B2 periodu naudota jau 14 kapinynų (žr. Priedas 12). Teritorija išsiplečia į rytus (Viešvilės II), 

šiaurę (Dauglaukis), o šiaurės rytuose persikelia per Vilkės upelį (Gudai). Padidėja kapinynų tankumas 

teritorijoje tarp Jūros upės ir Vilkės upelio. Visi kapinynai, išskyrus Trakininkų, naudoti ir vėlesniais 

laikotarpiais.  

Nuo C1a periodo kapinynų tinklas dar labiau išsiplečia – šiuo laikotarpiu turėjo būti naudojami 22 

kapinynai (žr. Priedas 13). Nemuno žemupio sritis pasiekia savo teritorijos maksimumą šiaurėje 

(Vėluikiai). Visi šio laikotarpio kapinynai naudoti ir C1b periodu (žr. Priedas 14). Be to, įkurti dar trys 

nauji kapinynai (Oplankis, Ringiai, Stirbaičiai). Nuo C2 periodo apleidžiami trys kapinynai 

(Dauglaukis, Gaurė, Gudai) (žr. Priedas 15). C3 periodu pradėtas naudoti tik vienas naujas kapinynas 

(Kerkutviečiai), bet senieji kapinynai neapleidžiami (žr. Priedas 16).  

D periode naudoti net 27 kapinynai, dalis jų naujai įkurti (žr. Priedas 17). Teritorija pasiekia savo 

maksimumą rytuose (Smalininkai). Kapinynų tinklas tarp Jūros upės ir Vilkės upelio bei kairiajame 

Nemuno krante ir toliau išlieka tankus. Tik D periodo pabaigoje keli kapinynai apleidžiami ir V a. II 

puseje – VI a. mirusieji laidoti 24 kapinynuose (žr. Priedas 18). Nuo šio laikotarpio pastebimas 

teritorijos mažėjimas: apleidžiami kapinynai Jūros ir Akmenos santakos regione (Lylavėnai, Ringiai, 

Šaukėnai) bei ryčiausias Smalininkų kapinynas. Dar ryškesni pokyčiai matomi nuo VII a. (žr. Priedas 

19). Kapinynų aptinkama tik nedidelėje teritorijoje tarp Jūros upės ir Vilkės upelio bei kairiajame 

Nemuno krante, tačiau kapinynų tankumas ganėtinai didelis. VIII a. naudota jau tik 12 kapinynų, kurie 

paplitę toje pačioje teritorijoje (žr. Priedas 20). Kapinynų tankumas sumažėja teritorijoje tarp Jūros ir 

Vilk ės upių, o kairiajame Nemuno krante išlieka nepakitęs.  

Jau rašyta, kad R. Tučas išskyrė penkis raidos periodus: kaitos (I a.), I plėtros (II a.), I stabilumo 

(III-IV a.), II pl ėtros (V a.) ir I regresijos (VI-VIII a.) (Tučas, 2012, p. 139). Tačiau analizuojant visus 

kapinynus išryškėja šiek tiek kitokie etapai. B1-C1a periodais vyko intensyvi plėtra - gyventojų 

gausėjimas. Strazdų-Ječiškių kapinyno duomenys rodo, kad kai kurios bendruomenės gyveno čia dar I 

tūkst. pr. Kr. ir išsilaikė iki pat II tūkst. pradžios. Taip pat netoli Nemuno esantys kapinynai pradėti 

naudoti II-III a. ir naudoti iki XII-XIII a. rodo, kad bendruomenės buvo ganėtinai stabilios, retai keitė 

laidojimo vietas. Pagal R. Tučą, II-VIII a. skalviams būdingas įdomus bruožas keltis į toliau nuo 

pagrindinio regiono esančias teritorijas (Tučas, 2012, p. 137). Reiktų atkreipti dėmesį į tai, kad, augant 

gyventojų skaičiui, kūrėsi naujos bendruomenės, kurios kėlėsi gyventi į tolimesnias teritorijas palei 

didesnes upes, nes gretimos pagrindiniam regionui vietovės nebuvo palankios gyventi: tarp Jūros upės 

ir Ežeruonos upelio, bei piečiau Šešuvies upės esti pelkėtos vietovės.  

Dar C1b periode prasidėjęs stabilumo laikotarpis, kai kapinynų tinklo plėtra sustojo, tęsėsi iki V a. 

II pusės, kol prasidėjo kapinynų tinklo retėjimas Akmenos ir Jūros santakos regione. V a. II pusėje – VI 

a. tik teritorijoje tarp Jūros upės ir Vilkės upelio bei kairiajame Nemuno krante įkuriama naujų 

kapinynų. Šioje teritorijoje gyventojų tankumas turėjo būti ganėtinai didelis: buvusio Tilžės miesto 
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teritorijoje V-VIII a. vienu metu naudoti du (nuo VI a. trys) netoli vienas nuo kito esantys kapinynai. 

Neaišku, ar jie priklausė vienai ar kelioms bendruomenėms.  

VII-VIII a. toliau fiksuojamas regresijos laikotarpis – kapinynų tinklas pradeda retėti teritorijoje 

tarp Jūros ir Vilkės upių, tačiau paplitimo teritorija daugiau nemažėja.  

Taigi, remiantis R. Tučo įvestomis plėtros, stabilumo ir regresijos sąvokomis, galima išskirti tris 

regiono raidos etapus: B1-C1a periodai (I-III a. pr.) pl ėtros, C1b-D periodai (III a. pr. – V a. vid.) 

stabilumo ir V a. II pusė – VIII a. teritorijos maž ėjimo (regresijos). Analizuojant neatsižvelgta į 

vėlesnio laikotarpio kapinynus ir gyvenamąsias vietas, nes kol kas sunku kapinynus susieti su 

konkrečiomis gyvenamosiomis vietomis, kadangi jos dar beveik netyrinėtos. Visgi pastebėta, kad 0,5-

3,5 km. atstumu nuo kapinyno dažnai yra piliakalnis arba gyvenvietė. Kapinynai dažnai įrengti 

priešingame upės ar upelio krante, o kartais – tiesiog piliakalnio papėdėje (Greižėnai). Kapinynams 

dažniausiai būdavo pasirenkamos aukštesnės už aplinkines vietos, tačiau pasitaiko ir išimčių 

(Vėluikiai).  

Nemuno žemupyje iš žinomų 35 kapinynų 7 yra datuoti senuoju geležies amžiumi, 8 – 

viduriniuoju geležies amžiumi, o 20 kapinynų tiek senuoju, tiek viduriniuoju geležies amžiumi. 17 

kapinynų daugiau ar mažiau tyrinėti: 2 – senojo geležies amžiaus, 4 – viduriniojo geležies amžiaus, 11 

– senojo ir viduriniojo geležies amžių. Atlikti įvairaus masto tyrimai: nuo vieno kapo Smalininkų 

kapinyne iki kelių šimtų Linkūnų kapinyne (tikslus ištirtų kapų skaičius nėra žinomas). Nors šiuo metu 

Nemuno žemupyje ištirta virš pusės tūkstančio kapų datuojamų I-VIII a., tačiau ne visų kapų 

infomaciją galima panaudoti analizei (pvz.: Linkūnų kapinyno medžiaga nebuvo paskelbta).  
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4. LAIDOSENOS BRUOŽAI 
 

Aptariant laidoseną, svarbus duobių įrengimas, akmenys ir jų konstrukcijos, apeigų duobės, 

degėsiai ir keramikos šukės, aptinkamos kapų sampiluose, bei karstai. Ne apie visus Nemuno žemupio 

kapinynus išlikusi vienoda informacija. Daugelis kapinynų apardyti, tad kartais sunku atsekti 

laidosenos bruožus. Analizuojant šiuos laidosenos bruožus, kapai suskirstyti į šešis chronologinius 

laikotarpius, kai kurie iš jų persidengia,  nes ne visus kapus įmanoma tiksliai datuoti. Be to, kapai 

datuojami VIII-IX a. naudoti analizuojant, nors ir peržiangia darbo chronologines ribas, nes kol kas 

vėlyvų kapų ištirta nedaug. 

 

4.1. Griautinių kapų duobių įrengimas 
 

Nemuno žemupyje kapai paprastai aptinkami 0,3-1,5 m. gylyje, tačiau kartais kapai aptikti vos 

0,15 m gylyje (Barzūnai) (Šimėnas, 1999š). Kapinynų teritorijoje paprastai randama nemažai 

atsitiktinių radinių, esančių žemės paviršiuje (Šimėnas, 1997ša), kurie rodo, kad dalis kapų, buvusių 

negiliai, buvo sunaikinta. Nors ne visada užfiksuojamas kapo duobės kontūras, tačiau dažniausiai 

laidota stačiakampėse suapvalintais kampais ar ovaliose duobėse.  

Išsiskyrė Barzūnų ir Vidgirių kapinyne ištirtų kapų duobės – šonuose buvo įrengti laipteliai. Taip 

įrengtus kapus galima suskirstyti į dvi grupes. Pirmąjai grupei priskirti kapai, kurių duobės iš vieno 

šono turėjo po vieną laiptelį (Barzūnų kapas Nr. 23, Vidgirių kapai Nr. 1, 13, 33, 35, 36, 38) (žr. 

Priedas 22). Laiptelis dažniausiai žemas ir platus. Barzūnų kapinyne aptiktas šio tipo kapas neišsiskyrė 

iš kitų kapų (Šimėnas, 2000š, p. 6-7). Tuo tarpu Vidgirių kapinyno kapai išsiskyrė įkapių gausa, 

įkapėmis iš brangiųjų metalų (kapai Nr. 33 ir 35 sidabrinės antkaklės su kilpele ir kabliuku), beveik 

visuose kapuose aptikta karstų liekanų. Visuose kapuose palaidoti vyrai (kape Nr. 13 berniukas) 

(Šimėnas, 1986š; Šimėnas, 1987ša; Šimėnas, 1994š). Barzūnų kapinyno kapas datuotas V a., o Vidgirių 

kapai V a. pab. – VI a. 

Antrąjai grupei priklauso kapai su laipteliais abiejuose duobės šonuose (Barzūnų kapai Nr. 22, 

25, 27, Vidgirių kapai Nr. 15, 16) (žr. Priedas 23). Barzūnų kapinyno kape Nr. 27 viename duobės šone 

laipteliai buvo net trijų pakopų. Barzūnų kapas Nr. 27 išsiskyrė rečiau Nemuno žemupio kapinynuse 

aptinkamomis įkapėmis (dalgis, perpetė, skiltuvas, pentinas) (Šimėnas, 2000š, p. 9-10), o Vidgirių 

kapas Nr. 16 išsikyrė įkapių gausa ir įkapėmis iš brangiųjų metalų (sidabrinė storagalė apyrankė bei 

sidabrinė antkaklė su kilpele ir kabliuku) (Šimėnas, 1987ša, p. 20-22). Šiuose kapuose laidoti vyrai ir 

moterys, Barzūnų kape Nr. 22 mergaitė. Barzūnų kapinyno kapai datuojami V a., o Vidgirių V a. pab. – 
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VI a. Neaišku, ar tokių kapų buvo kituose Nemuno žemupio kapinynuose. Kapus su laipteliais V. 

Šimėnas siejo su klajoklių genčių įtaka (Šimėnas, 2006b, p. 44). 

Molio konstrukcijos kapo duobėms įrengti naudotos itin retai. Įvairaus storio molio sluoksnis 

dengia kapo duobės sieneles, dugną arba tik duobės kraštus. Nemuno žemupyje ištirti 8 kapai su  molio 

konstrukcijomis (Barzūnų kapai Nr. 2, 14, Dauglaukio kapas Nr. 94, Kreivėnų kapai Nr. 3, 19, 21, 

Vidgirių kapai Nr. 18 ir 19). (Šimėnas, 1999š; Jovaiša, 1993š; Šimėnas, 1987ša; Šimėnas, 1987šb; 

Šimėnas, 1997šb). Šie kapai datuojami I-IX a., juose laidoti vyrai ir moterys, įkapėmis kapai 

neišsiskyrė. Konstrukcijų paskirtis nenustatyta, tačiau gali būti, jog molis naudotas tiesiog sienelėms 

sutvirtinti, kad šios nebyrėtų.  

 

4.2. Akmenys ir jų konstrukcijos 
 

Nemuno žemupyje akmenų aptikta 54 kapų duobėse. Pastebėti chronologiniai skirtumai ir 

skirtumai tarp vyrų ir moterų kapų (žr. 1 pav.). 

 

 

Akmenų kapų duobėse daugiausia rasta B1-B2 ir C1b–C3 periodų kapuose. Pirmuoju laikotarpiu 

moterų kapuose akmenų aptikta dažniau nei vyrų. C1a-C2 periodų kapuose akmenų rasta kur kas rečiau. 

C1b–C3 periodų kapuose pasikeičia santykis tarp vyrų ir moterų – abiejų lyčių kapuose akmenys 

aptinkami beveik vienodai. D periodo ir V a. kapuose akmenų vėl aptinkama rečiau, ypač moterų 

kapuose. V a. pab. - IX a. kapuose akmenų randama labai retai, jų visai nerasta moterų kapuose. 

Akmenų aptikta degintiniuose nenustatytos lyties mirusiųjų kapuose. Kapuose aptikta nuo 1 iki 15 

1 pav.: Akmenų kapų duobėse pasiskirstymas atskirais laikotarpiais ir pagal lytį. 
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akmenų. C1a-C2, D periodų ir V a. kapuose dažniau aptikti pavieniai akmenys, o C1b–C3 ir V a. pab. - 

IX a. kapuose dažniau aptikta po 2 ar 4 akmenis.  

Dažniausiai akmenys būdavo padėti mirusiojo galvūgalyje ir kojūgalyje, rečiau – iš šonų. Kartais 

jie naudoti kaip konstrukcinė atrama karstui padėti (Barzūnų kapas Nr. 14) (Šimėnas, 1999š, p. 24-25). 

Pavienių akmenų paskirtis lieka neaiški. 

Duomenų apie akmenų konstrukcijas turime iš Barzūnų, Šaukėnų ir Strazdų-Ječiškių kapinynų. 

Barzūnų kapinyne ištirti akmenų grindinėliai yra neatsiejami nuo apeigų duobių, todėl bus aptarti 

kitame skyrelyje. Šaukėnų kapinyne (Perkasa Nr. 16, žr. Priedas 59) keturis eilėje esančius kapus juosė 

netaisyklingos apvalios formos iš gan didelių akmenų iki 0,5 m. siekiančiais tarpais sudėtas akmenų 

vainikas. Šiame kapinyne taip pat aptikta iš akmenų sukrautų eilių. Nuo kapų Nr. 24 ir 25 galvūgalių 

apie 1 m atstumu sukrauta apie 3 m ilgio akmenų eilė (Jovaiša, 1982š). Panašių konstrukcijų aptikta 

Vakarų Lietuvos kapų su akmenų vainikais kultūrinei grupei priskiriamame Žvilių kapinyne, šalia 

senojo geležies amžiaus kapų (Vaitkunskienė, 1999, p. 101). Strazdų-Ječiškių kapinyne mirusiųjų 

galvūgalyje buvo sukrauti akmenų puslankiai, kurie būdingi Vakarų Lietuvos kapams su akmenų 

vainikais (Tamulynas, 2004, p. 28). 

 

4.3. Apeigų duobės 
 

Dauglaukio, Barzūnų, Vidgirių ir Greižėnų kapinynuose aptikta duobių, kurių paskirtis ir santykis 

su kapais ne visada aiškus. Dažniausiai duobės 0,5-1,5 m. skersmens. Dauglaukio kapinyne įrengtos 

šalia kapų, kartais kapų ir laužaviečių kontūrai susilieję (Jovaiša, 1988šb). Barzūnų kapinyne aptiktos 

apeigų duobės iš viršaus buvo uždengtos akmenų grindinėliais. Po apeiginėmis duobėmis kartais buvo 

įrengti kapai (kapai Nr. 10, 12, datuojami V a.) (Šimėnas, 1999š). Vidgirių kapinyne duobės aptiktos 

nuošaliau nuo kapų. Jų ryšis su kapais nėra aiškus (Šimėnas, 1994š). Greižėnų kapinyne duobės 

aptiktos po kapais. Nėra aišku, ar jas reiktų sieti su kapinynu, ankstyvesnio laikotarpio gyvenviete ar 

apeigų vieta (Asadauskas-Žvirblis, 1992, p. 24).  

Aptinkamos duobės dažniausiai užpildytos žemėmis su degėsiais, nedegto molio intarpais, kartais 

randama keramikos šukių. Greižėnų kapinyno duobėse aptikta paukščių kaulų ir bebrų dantų, 

akmeninis gąlastuvas (Asadauskas-Žvirblis, 1992, p. 25). Dauglaukio kapinyne ištirta duobių be 

degėsių (Jovaiša, 1988š). Vidgirių kapinyno duobėse aptikta pavienių akmenų (Šimėnas, 1994š, p. 3).  
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4.4. Degėsiai ir keramikos šukės 
 

Degėsių aptikta apie 30% Nemuno žemupio griautinių kapų. Kapų su angliukais sampiluose 

aptikta Dauglaukio, Bendiglauken, Barzūnų, Strazdų-Ječiškių, Lumpėnų, Vidgirių ir Kreivėnų 

kapinynuose. Degėsių neaptikta Šaukėnų ir Greižėnų kapinynuose, o apie Tilsit-Splitter 1 kapus 

informacijos nėra.  

Degėsių kiekis ir dydis kapų sampiluose skiriasi: kartais jų visai nedaug, o kartais angliukai gan 

stambūs, jų daug. Dažniausiai degėsių aptinkama B1-B2 ir V a. pab. - VI a., kapuose (žr. 2 pav.), kiek 

rečiau C1a-C2, D periodų ir V a. kapuose. C1b-C3 ir VI-IX a. kapuose degėsių visai neaptikta. Daugelis 

2 pav.: Degėsių aptiktų griautinių kapų sampiluose pasiskirstymas atskirais laikotarpiais  ir pagal lytį. 

3 pav.: Keramikos šukių aptiktų kapų sampiluose pasiskirstymas atskirais laikotarpiais  ir pagal lytį. 
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C1b-C3 kapų yra iš Šaukėnų kapinyno, kur degėsių kapuose neaptikta. Visuose B1-B2 vyrų kapuose 

apytikta degėsių, vėliau situacija pasikeičia ir degėsių šiek tiek dažniau randama moterų kapuose.  

Kapų sampiluose randama ir pavienių keramikos šukių (sveiki puodeliai, randami kapuose, bus 

aptarti skyriuje apie įkapes). Dažniausiai šukių aptikta B1-B2 vyrų ir V a. pab. - IX a. moterų kapuose 

(žr. 3 pav.). C1b-C3 periodais degėsių aptikta tik moterų kapuose. Kitais laikotarpiais degėsių kiek 

dažniau aptikta moterų kapuose. Dažniausiai šukės randomos susimaišiusios su kapo sampilo žemėmis, 

kur kas rečiau duobės dugne prie mirusiojo. Šukių būna viena ar kelios, retai keliolika. Jos labai mažos, 

dažniausiai lipdytos keramikos su lygiu, rečiau brūkšniuotu paviršiumi. 

Dažnai degėsių ir keramikos šukių aptinkama kartu. Degėsius ir keramikos šukes susieti bandė A. 

Bliujienė, teigdama, kad degėsiai iš laužavietės buvo atnešami su indais ir paskui virš kapo sudaužomi 

(Bliujienė, 2005, p. 87). Tačiau Nemuno žemupio kapuose aptiktos pavienės keramikos šukės neleidžia 

teigti, kad buvo daužomi sveiki puodai. 

 

4.5. Karstai 
 

Organika kapuose išlieka retai, tačiau kartais pasitaiko rasti karstų liekanų. Karstų liekanų rasta 

Dauglaukio, Barzūnų, Greižėnų, Tilsit-Splitter 1, Vidgirių ir Šereitlaukio kapinynuose. Tikriausiai, 

karstuose mirusieji laidoti ir kituose kapinynuose tiesiog jie neišliko.  

Dažniausiai karstų liekanų aptikta V a. pab. - VI a. kapuose (žr. 4 pav.).  Rečiau karstų liekanų 

aptikta B1-B2, D periodų ir V a. kapuose, o C1a-C2 kapuose dar rečiau. C1b-C3 periodų ir VI-IX a. 

kapuose karstų liekanų nepavyko rasti. Vyrai karstuose laidoti dažniau negu moterys, išskyrus D 

periode ir V a., kai moterys karstuose laidotos dažniau nei vyrai. Karstuose laidoti ir vaikai.  

4 pav.: Karstų liekanų aptiktų griautiniuose kapuose pasiskirstymas atskirais laikotarpiais  ir pagal lytį. 
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Vidgirių kapinyno mirusieji, palaidoti karstuose, išsiskyrė iš kitų įkapių gausa bei įkapėmis iš 

brangiųjų metalų (kapai Nr. 16, 19, 32, 33, 35, 40) (Šimėnas, 1987ša; Šimėnas, 1994š). Barzūnų 

kapinyne kape Nr. 5 palaidotas vyras taip pat išsiskyrė įkapių gausa (Šimėnas, 1999š, p. 9-12). Kituose 

kapinynuose nepastebėta ryškesnių skirtumų tarp karstuose palaidotų ir kitų mirusiųjų.  

Dažniausiai išlieka maži medžio fragmentai, tačiau retais atvejais išlieka nemaža dalis karsto, 

tuomet karstus galima rekonstruoti. Kol kas turime dviejų karstų rekonstrukcijas. Pirmoji atlikta pagal 

Dauglaukio kapinyne kapuose Nr. 34 ir 39 (atitinkamai datuoti C1a, C1b periodais) rastas karstų 

liekanas. Karstas buvęs skobtinis. Ilgoji karsto dalis vientisa, tik galai iš atskiros medžio dalies. Karsto 

vidus išklijuotas švendrais. Mirusysis į karstą dėtas suvyniotas į vilnonę maršką (žr. Priedas 24) 

(Jovaiša, 1997a, p. 31-32). Antroji rekonstrukcija atlikta pagal Vidgirių kapinyno kapą Nr. 30. Karstas 

lentinis, sudėtingos konstrukcijos – lentos sujungtos mediniais kaiščiais (žr. Priedas 25) (Šimėnas, 

2006, p. 51). Linkūnų kapinyne mirusieji senajame ir viduriniajame geležies amžiuje laidoti 

skobtiniuose karstuose (žr. Priedas 26) (Engel, 1930, p. 315-316). Kol kas neaišku, kada tiksliai 

skobtinius karstus pakeitė lentiniai.  
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5. MIRUSIŲJŲ ERDVINIS ORIENTAVIMAS 
 

Aptariant laidoseną, vienas iš dažniau aprašomų bruožų yra erdvinis mirusiųjų orientavimas. 

Pagal mirusiųjų erdvinį orientavimą dažnai sprendžiama apie dangaus kūnų garbinimą, senųjų 

bendruomenų požiūrį į lytį ir amžių (Michelbertas, 1986, p. 228; Jovaiša, 2003, p. 351-366). 

Informacija mirusiųjų erdvinio orientavimo analizei pateikta Priede 21. Kai kurių kapinynų 

planai (perbraižyti remiantis tyrinėjimų ataskaitosmis ir V. Šimėno asmeninio archyvo duomenimis) 

pateikti Prieduose 57-64.  

Šiuo metu Nemuno žemupyje iš tyrinėtų 17 kapinynų, 16 duomenis galima panaudoti erdvinei 

mirusiųjų orientacijai analizuoti. 321 mirusiojo erdvinę orientaciją pavyko nustatyti, o 250 mirusiųjų 

pavyko nustatyti ir erdvinę orientaciją, ir lytį. Kadangi daugelio mirusiųjų griaučiai visiškai sunykę, 

dažniausiai lytis nustatyta pagal įkapes. Kaulams visiškai sunykus, sunku išskirti ir vaikų kapus. Kapų, 

kuriuose palaidotų mirusiųjų lyties nepavyko nustatyti, medžiaga nenaudota, nes tyrimo metu susitelkta 

į vyrų ir moterų orientavimo skirtumus.  

 

5.1. Mirusiųjų erdvinio orientavimo tendencijos atskiruose kapinynuose 
 

Prieš pradedant gilintis į bendrus 

regiono dėsningumus, trumpai apžvelkime 

visų kapinynų duomenis. Svarbu 

paminėti, kad regione ištirti keturi 

grupiniai kapai, analizuojant šie 

palaidojimai vienas nuo kito atskirti ir 

analizuojami kaip atskiri kapai. 

Lietuvos teritorijoje plačiausiai 

tyrinėtas Dauglaukio kapinynas. Iš čia 

ištirtų 128 kapų (130 mirusiųjų), analizei 

panaudota 79 mirusiųjų duomenys (42 

vyrai ir 37 moterys). Miruseji laidoti 

orientuojant įvairiomis kryptimis (žr. 5 

pav.). Vyrai dažniausiai laidoti į šiaurę 
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5 pav.: Dauglaukio kapinyno mirusiųjų erdvinis orientavimas. 
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(340°-20°). Pastebėta, kad B2 periode Dauglaukio bendruomenės moterys, kaip ir to laikotarpio vyrai, 

laidojant orientuotos į šiaurę (350°-20°), o nuo C1a periodo pradėtos orientuoti įvairiau, bet vyrauja 

pietų kryptis (180°-210°). Tuo metu vyrai visą laiką orientuoti vienodai. 

Strazdų-Ječiškių kapinyne iš ištirtų 

penkių kapų, keturių erdvinė orientacija 

nustatyta (žr. 6 pav.). Visuose ištirtuose 

kapuose palaidoti vyrai, iš kurių trys 

orientuoti į šiaurę (360°), o vienas į 

šiaurės vakarus (330°).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Šaukėnų kapinyne iš ištirtų 57 kapų 

erdvinės orietacijos analizei panaudoti 

galima 35 kapų duomenis. Šis kapinynas 

išsiskiria iš kitų, nes čia nepastebėta 

didesnių skirtumų tarp moterų ir vyrų 

orientavimo, be to, mirusieji retai 

orientuoti į šiaurę (žr. 7 pav.). Vyrai ir 

moterys beveik visada orientuoti į pietus, 

pietvakarius ir vakarus (180°-310°).  
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6 pav.: Strazdų-Ječiškės kapinyno mirusiųjų erdvinis orientavimas. 
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7 pav.: Šaukėnų kapinyno mirusiųjų erdvinis orientavimas. 
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Bendiglauken kapinyne ištirti 7 

kapai, šešių mirusiųjų erdvinė orientacija 

nustatyta (žr. 8 pav.). Vyrai laidoti 

orientuojant į šiaurę (360°) ir šiaurės 

vakarus (320°, 340°). Moterys, priešingai, 

laidotos orientuojant į pietus (180°).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilsit-Spliter 1 kapinyne ištirta virš 

šimto kapų, tačiau duomenų apie kapus 

išliko nedaug. Pagal išlikusius kapų 

brėžinius matyti, kad mirusieji šiame 

kapinyne laidoti kapo duobes orientuojant 

šiaurės – pietų kryptimi (žr. Priedas 63). 

Tik 11 mirusiųjų  erdvinę orientaciją ir 

lytį pavyko nustatyti (žr. 9 pav.). Vyrai 

dažniausiai laidoti į šiaurę (340°-360°). 

Ištirtas tik vienas moters kapas orientuotas 

į pietryčius (120°). Šie kapai datuoti II-VI 

a., skirtumų tarp skirtingai datuojamų 

kapų nepastebėta. 
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8 pav.: Bendiglauken kapinyno mirusiųjų erdvinis orientavimas. 

9 pav.: Tilsit-Spliter 1 kapinyno mirusiųjų erdvinis orientavimas. 
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Lumpėnų kapinyne ištirta 18 kapų, 

iš jų 12 erdvinė orientacija nustatyta (žr. 

10 pav.). Vyrai dažniausiai orientuoti į 

šiaurę (360°), pavieniai orientuoti į pietus 

(180°), vakarus (270°) bei šiaurės vakarus 

(320°, 340°). Visos moterys laidotos 

orientuojant į pietus (180°).  

Ringių kapinyne ištirti trys kapai, 

bet pavyko nustatyti tik vieno mirusiojo 

lytį ir orientaciją. Moteris buvo palaidota 

orientuojant į šiaurę (360°). Kitu du 

nenustatytos lyties mirusieji palaidoti į 

vakarus (270°) ir pietvakarus (230°).  

Smalininkų kapinyne ištirtas vienas 

moters kapas. Mirusioji orientuota į rytus (70°).  

Vėluikių kapinyne ištirti trys kapai. Vyrai orientuoti į šiaurės vakarus (320°) ir šiaurę (350°). 

Moteris orientuota į pietryčius (120°).  

Sodėnų kapinyne ištirti trys kapai. Visuose kapuose palaidoti vyrai, iš kurių du orientuoti į šiaurę 

(360°), o vienas į šiaurės vakarus (320°).   

Greižėnų kapinyne ištirta 18 kapų, 

kuriuose palaidoti 23 mirusieji (2 kapai 

grupiniai). 15 mirusiųjų orientaciją 

pavyko nustatyti (žr. 11 pav.). Šio 

kapinyno mirusiųjų erdvinis orientavimas 

taip pat išsiskiria iš kitų kapinynų. Vyrai 

dažniausiai orientuoti į rytus (90°) ir 

pietvakarius (230°). Tai grupiniai kapai 

(Nr. 11 - 90°, Nr. 12 - 230°), kuriuose visi 

mirusieji orientuoti ta pačia kryptimi, tad 

šie kapai gali iškreipti tikrąsias mirusiųjų 

orientavimo tendencijas. Į kitas kryptis 
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10 pav.: Lumpėnų  kapinyno mirusiųjų erdvinis orientavimas. 
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11 pav.: Greižėnų  kapinyno mirusiųjų erdvinis orientavimas. 
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orientuota tik po vieną vyrų kapą. Ištirti tik du moterų kapai: viena iš keturgubo kapo orientuota kaip ir 

kiti šalia palaidoti – į pietvakarius (230°), kita moteris orientuota į pietus (160°). Taigi, šiame kapinyne 

nepastebėta skirtumų tarp vyrų ir moterų.  

Barzūnų kapinyne ištirti 52 kapai, 

kurie datuojami I-VII a. Šiame darbe 

erdvinei mirusiųjų orientacijai analizuoti 

panaudoti 24 kapų duomenys, kuriuos 

galima sukirstyti į dvi chronologines 

grupes: B1-B2 periodai 6 kapai  ir IV-VII 

a. 18 kapų. B1-B2 perioduose laidojant 

mirusieji orientuoti labai kryptingai (žr. 

12 pav.): vyrai į šiaurės vakarus (330°-

340°), o moterys į pietus (170°-180°). Tuo 

tarpu IV-VII a. mirusieji laidoti neteikiant 

reikšmės erdvinei orientacijai (žr. 13 

pav.). Tiek vyrai, tiek moterys laidoti 

įvairiomis kryptimis, tik retais atvejais 

užfiksuota, kad ta pačia kryptimi būtų 

orientuoti du mirusieji. Kada įvyko 

pasikeitimas mirusiųjų orietavime, kol kas 

neaišku, nes neištirta kapų datuojamų C 

periodu, kurių erdvinį orientavimą būtų 

pavykę nustatyti.  

Šereitlaukio kapinyne ištirti penki 

V-VII a. griautiniai palaidojimai. Vyras ir 

šalia jo palaidota moteris orientuoti į 

šiaurę (360°), o kita moteris ir mergaitė 

laidotos orientuojant į pietus (180°). 
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12 pav.: Barzūnų kapinyno B1-B2 mirusiųjų erdvinis orientavimas. 
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13 pav.: Barzūnų kapinyno IV-VII a. mirusiųjų erdvinis 
orientavimas. 
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Vidgirių kapinyne ištirti 63 kapai. 

48 kapų infomacija panaudota erdvinei 

orientacijai analizuoti. Mirusiųjų erdvinis 

orientavimas šiame kapinyne tikslingumu 

išsikiria iš visų kapinynų (žr. 14 pav.). 

Vyrai orientuoti intervale 300°-30°, o 

moterys 130°-230°. Nenustatytos lyties 

mirusieji taip pat orientuoti šiuose 

intervaluose. Kadangi nepasitaiko jokių 

išimčių, mirusiųjų lytį įmanoma nustatyti 

pagal erdvinį orientavimą.  

   

 

 

Vėlyviausi griautiniai kapai, 

datuojami V-IX a., ištirti Kreivėnų 

kapinyne. Kol kas duomenų nedaug ir 

kalbėti apie vyravusias tendencijas 

neįmanoma (žr. 15 pav.). Tačiau vyrai 

laidojant orientuoti į šiaurės rytus (50°-

60°), pietus (170°) ir vakarus (270°), 

moterys į vakarus (240°, 270°) ir pietus 

(170°).  

Taigi, nors daugelyje Nemuno 

žemupio kapinynų mirusieji laidoti 

laikantis tendencijos vyrus orientuoti į 

šiaurės vakarus ir šiaurę, o moteris į 

pietus, tačiau yra kapinynų kur vyrai ir 

moterys orientuoti vienodai (Šaukėnai, Dauglaukis B2 periode) arba mirusiųjų erdviniame orientavime 

neįžvelgta jokių tendencijų (Greižėnai, Barzūnai IV-VII a., Kreivėnai). Linkūnų kapinyne mirusieji 

dažniausiai laidoti orientuojant šiaurės vakarų – pietryčių kryptimi, galva tradiciškai į šiaurės vakarus 

(Engel, 1930, p. 315-316). Neaišku, ar vyrai ir moterys orientuoti vienodai ar skirtingai. 
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14 pav.: Vidgirių kapinyno mirusiųjų erdvinis orientavimas. 
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15 pav.: Kreivėnų kapinyno mirusiųjų erdvinis orientavimas. 
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5.2. Amžius ir lytis 
 

Šiuo metu Nemuno žempyje ištirta 250 kapų, kurių erdvinę orientaciją ir mirusiųjų lytį bei amžių 

pavyko nustatyti. 226 kapuose buvo palaidoti suaugę asmenys: 137 vyrai (61%) ir 89 moterys (39%), ir 

tik 24 kapuose palaidoti vaikai: 8 berniukai (33,33%) ir 16 mergaičių (66,66%). Moterų kapų ištirta 

mažiau nei vyrų, o pagal vaikų kapus matoma, kad mergaičių mirtingumas buvo didesnis nei berniukų. 

Tačiau kol nei vienas kapinynas nėra pilnai ištirtas, neįmanoma tyrinėti bendruomenių demografinės 

sudėties. Mažesnį moterų kapų skaičių greičiausiai lėmė lyties nustatymo kriterijus – įkapės. Moterų 

kapuose, rečiau nei vyrų kapuose, aptinkama darbo įrankių, pagal kuriuos ir nustatoma mirusiojo lytis, 

tad dažniausiai neidentifikuoti lieka būtent moterų kapai.  

Ištirti vaikų kapai, kurių lytį ir 

erdvinę orientaciją pavyko nustatyti,  

datuojami I-VII a.  jų aptikta Dauglaukio, 

Barzūnų, Vidgirių, Greižėnų, Šereiklaukio 

ir Kreivėnų kapinynuose. Analizuojant 

vaikų erdvinio orientavimo tendencijas, 

dėl mažo vaikų kapų skaičiaus jie 

neskirstyti pagal kapinynus ar 

chronologines grupes ir aptarti visi kartu 

(žr. 16 pav.). Berniukai dažniausiai 

orientuoti į šiaurės vakarus (320°-340°) ir 

vakarus (270°). Mergaitės orientuotos 

įvairiau nei berniukai, bet dažniausiai 

pietryčių-pietų kryptimi (140°-200°).  
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16 pav.: Vaikų erdvinis orientavimas. 
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Jau minėta, kad pastebėta vyravusi 

tendencija vyrus ir moteris laidoti į priešingas 

kryptis. Analizuojant visų kapinynų duomenis, 

ši tendencija taip pat ryški. Vyrai dažniausiai 

orientuoti į šiaurės vakarus-šiaurę (320°-360°), 

o moterys į pietus (160°-210°) (žr. 17, 18 pav.). 

Tačiau nemaža ir išimčių, kurias nulemia 

skirtumai tarp atskirų kapinynų.  

Taigi, nors vaikų orientavimas nėra toks 

tikslingas kaip suaugusių, tačiau berniukai ir 

mergaitės taip pat laidojant dažniausiai 

orientuoti priešingomis kryptimis. Nežymiai 

skiriasi suaugusiųjų ir vaikų orientavimo 

kryptys. Berniukai kaip ir vyrai dažnai orientuoti 

į šiaurės vakarus, bet taip pat ir į vakarus, kas 

nėra būdinga vyrams. Moterų ir mergaičių 

orientavimas panašesnis, nors mergaitės, 

dažniau nei moterys, orientuotos į prietryčius.  
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17 pav.: Vyrų erdvinis orientavimas. 

18 pav.: Moterų erdvinis orientavimas. 
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5.3. Mirusiųjų erdvinio orietavimo kaita I-IX a. 
 

Analizuojant mirusiųjų erdvinio orientavimo kaitą laiko atžvilgiu išskirtos penkios chronologinės 

grupės (žr. Lentelė 1). Penktos grupės kapai yra platesnės chronologijos, nes vėlyvų griautinių kapų yra 

nedaug. Svarbu pažymėti, kad kartu analizuoti suaugusių ir vaikų kapai.  

Datavimas 
amžiais 

Datavimas 
periodais Vyrai Moterys 

I-II a. vid. B1 - B2  5 8 

II a. vid. – III a. C1a-C2 58 40 
III a. pr. - IV a. 

vid. C1b-C3 8 11 
IV a. vid. -  V a.  D 15 11 

V a. pab. - IX a.   49 32 
 

 

B1-B2 periodo kapų ištirta Barzūnų ir Dauglaukio kapinynuose. Vyrai laidojant orientuoti į 

šiaurės vakarus ir šiaurę (330°-360°). Tuo tarpu moterys orientuotos į šiaurę (360°-10°) ir pietus (170°, 

180°) (žr. 19 pav.). Moterų erdvinio 

orientavimo skirtumus nulėmė skirtumai tarp 

kapinynų. Kaip jau rašyta, Dauglaukio kapinyne 

moterys B2 periode laidojant orientuotos į 

šiaurę, kai tuo tarpu Barzūnų kapinyne moterys 

orietuotos į pietus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelė 1: Mirusiųjų pasiskirstymas chronologinėse grupėse. 
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19 pav.: B1-B2 mirusiųjų erdvinis orientavimas. 
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C1a-C2 periodo kapų ištirta Dauglaukio, 

Strazdų-Ječiškių, Šaukėnų, Bendiglauken ir 

Tilsit-Splitter 1 kapinynuose. Vyrai dažniausiai 

orientuoti į šiaurę (330°-20°), o moterys į pietus 

ir pietvakarius (170°-210°) (žr. 20 pav.). Šiuo 

laikotarpiu moterys tik retais atvejais 

orientuotos į šiaurę.  

 

 

 

 

 

 

 

C1b-C3 kapų ištirta Šaukėnų ir Lumpėnų 

kapinynuose. Šiuo laikotarpiu skirtumų tarp 

vyrų ir moterų orientavimo nepastebėta (žr. 21 

pav.). Dažniausiai laidojant visi orientuoti 

plačiame diapazone: pietūs – vakarai – šiaurė 

(180°-360°). Daugelis šio laikotarpio kapų yra 

iš Šaukėnų kapinyno, o jau minėta, kad čia 

mirusieji orientuoti kitaip nei didžiojoje dalyje 

kapinynų, todėl iškreipiamos bendrosios 

mirusiųjų orientavimo tendencijos. Lumpėnų 

kapinyne ištirti tik 2 kapai (vyro ir moters), 

kurie datuoti C1b-C3. Vyras orientuotas į šiaurę 

(360°), o moteris į pietus (180°).   
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20 pav.: C1a-C2 mirusiųjų erdvinis orientavimas. 
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21 pav.: C1b-C3 mirusiųjų erdvinis orientavimas. 
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D periodo ir V a. kapų ištirta Barzūnų, 

Lumpėnų, Smalininkų, Sodėnų, Vėluikių ir 

Vidgirių kapinynuose. Vyrai dažniausiai 

orientuoti į šiaurę (360°) ir šiaurės vakarus 

(320°) (žr. 22 pav.). Moterų erdvinė orientacija 

įvairesnė – pietūs (180°), pietryčiai ir rytai (90°-

140°). Išimtis sudaro Barzūnų kapinyno V a. 

mirusiųjų orientavimo įvairovė. 

V a. pab. - IX a. priskirtų kapų ištirta 

Barzūnų, Greižėnų, Lumpėnų, Sodėnų, 

Vidgirių, Šereitlaukio, Kreivėnų ir Tilsit-Splitter 

1 kapinynuose. Didžioji dalis šio laikotarpio 

kapų yra iš Vidgirių kapinyno. Vyrai 

dažniausiai laidojant orientuoti į šiaurės 

vakarus– šiaurę (320°-360°). Vyrai į rytus (90°) 

ir pietvakarius (230°) orientuoti tik Greižėnų 

kapinyne, tačiau į vakarus (270°) orientuoti 

skirtinguose kapinynuose palaidoti vyrai. 

Moterys orientuotos į pietryčius – pietus – 

pietvakarius (130°-230°). Išimtis sudaro tik 

pavieniai atvejai (žr. 23 pav.).  

I-IX a. mirusiųjų erdvinė orientacija kinta 

nežymiai. Ryškesni skirtumai pastebėti tarp 

kapinynų. Vyrai dažniausiai orientuoti į šiaurės 

vakarus – šiaurę. Moterys dažniausiai 

orientuotos į pietus, tačiau pastebima didesnė 

įvairovė: B1-B2 perioduose vyrauja dvi kryptis: 

šiaurė ir pietūs, C1a-C3 periode įsivyrauja pietų 

kryptis (išskyrus Šaukėnų kapinyną), D periode ir V a. vyrauja rytų – pietryčių (70°-140°) kryptis, o V 

a. pab. - IX a. į rytus moterys neorientuotos, vėl orientuota į pietryčius – pietus (140°-180°), dažniau 

orientuota ir į pietvakarius (200°-240°). Taigi, per visą laikotarpį atsekama tendencija vyrus ir moteris 

laidojant orientuoti į priešingas puses. Tačiau Dauglaukio B2 periode, Barzūnų IV-VIII a., Greižėnų, 
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22 pav.: D periodo ir V a. mirusiųjų erdvinis orientavimas. 
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23 pav.: V a. pab. - IX a. mirusiųjų erdvinis orientavimas. 
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Šaukėnų ir Kreivėnų kapinynuose ši tendencija neužfiksuota. Barzūnų kapinyne IV-VIII a., Greižėnų 

bei Kreivėnų kapinynuose mirusieji laidoti chaotiškai, neteikiant dėmesio mirusiųjų erdviniam 

orientavimui.  

 

5.4. Erdvinės mirusiųjų orientacijos atspindžiai degintiniuose kapuose 
 

Viduriniajame geležies amžiuje mirusiuosius pradėta deginti. Ankstyviausi degintiniai kapai 

aptikti Vidgirių (kapas Nr. 24) ir Viešvilės II (kapas Nr. 2) kapinynuose. Jie datuojami V-VI a. Šie 

ankstyvieji degintiniai kapai teikia informacijos ir apie erdvinę orientaciją. 

Vidgiriuose rastas tik vienas degintinis kapas (Nr. 24). Mirusysis palaidotas 200x120 cm dydžio 

duobėje. Degintiniai kauliukai švariai išrinkti iš laužo ir supilti vakariniame duobės kampe. Šalia buvo 

padėti puošalai, o kitos vyrui būdingos įkapės (ietigaliai, kovos peilis, geležinė diržo sagtis) išdėliotos 

anatomine tvarka. Į kapą įdėta ir žirgo galva su žąslais. Pagal įkapių išsidėstymą nustatyta, kad jei čia 

būtų griautinis kapas, mirusysis būtų orientuotas į šiaurę (Šimėnas, 1990, p. 101). Taigi, kaip ir kiti 

Vidgiriuose palaidoti vyrai.  

Taip pat įrengtų kapų rasta ir Kreivėnų kapinyne, kurie datuojami VII-VIII a. (Šimėnas, 2000a, p. 

277), tačiau apie juos daugiau duomenų neturime. Viešvilės II kapinyno kape Nr. 2 degintiniai 

kauliukai buvo supilti vienoje krūvelėje, tačiau įkapių aptikta tik perkastose žemėse (5 įvijiniai 

bronziniai žiedai, 7 gintaro karoliai, antkaklė tordiruotu lankeliu su kilpele ir kabliuku, žirgo kaulai ir 

dantys. Kitos įkapės tikriausiai surinktos ar sunaikintos.) (Šiaulinskas, 2006b, p. 123-124). 

Nors kol kas turime nedaug duomenų apie ankstyvus šio tipo degintinius kapus, galima teigti, jog 

pradžioje deginti mirusieji laidoti imituojant griautinį palaidojimą, kuriame taip pat galima atsekti ir 

erdvinį mirusiojo orientavimą. Vėliau kremuotus mirusiuosius pradėta laidoti ovalo formos duobėse. 

Šio tipo kapuose neįžvelgiama jokių sąsajų su erdviniu orientavimu. 
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6. DEGINTINIAI PALAIDOJIMAI NEMUNO ŽEMUPIO KAPINYNUOSE 
 

Lietuvos archeologinėje literatūroje įsgalėjusi nuomonė, kad degintiniai palaidojimai Nemuno 

žemupio kapinynuose pasirodo V–VI a. (Tautavičius, 1996, p. 81). Tačiau pasak lenkų archeologo W. 

Nowakowski, jau nuo vėlyvojo romėniško laikotarpio (III-IV a.) Nemuno žemupio kapinynuose šalia 

griautinių aptinkami ir degintiniai palaidojimai (Nowakowski, 1996, p. 87).  

W. Nowakowski rėmėsi dar prieš Antrąjį pasaulinį karą vokiečių archeologų nurodytų datavimu 

(Nowakowski, 1996, p. 86-87). C. Engel Lobellen kapinyno radinius datavo C periodu pagal Tischler 

(III-IV a.), o Neu-Lubӧnen senojo geležies amžiaus pabaiga arba viduriniojo geležies amžiaus pradžia. 

Šiuose kapinynuose ištirti palaidojimai urnose be metalinių įkapių (Engel, 1939, p. 23-25). Degintinių 

kapų urnose ir be jų ištirta Lumpėnų, Stazdų-Ječiškių ir Naudvario kapinynuose (Bezzenberger, 1909, 

p.130-147; Tamulynas, 2004, p. 17-18; Šiaulinskas, 2006, p. 121-123). Degintinių kapų urnose liekanų 

rasta Trakininkų ir Bendiglauken kapinynuose (LAA, 1977, p. 114; Bezzenberger, 1914, p. 139). Pagal 

datuotą Strazdų-Ječiškių kapinyno kapą  Nr. 1 visi degintiniai kapai be įkapių datuojami I tūkst. pr. Kr.  

Senajame geležies amžiuje mirusieji laidoti nedeginti. Degintiniai palaidojimai Nemuno 

žemupyje vėl pasirodo V a. pabaigoje. Iš ištirtų degintinių palaidojimų tik du datuojami V a. pab. – VI 

a. pr. VI-IX a. griautinių ir degintinių palaidojimų kol kas ištirtas vienodas skaičius, o nuo X a. regione 

aptinkami tik degintiniai palaidojimai. Degintinių kapų datuojamų V a. pab. – VII a. ištirta Tilsit-

Splitter 1, Vidgirių, Viešvilės II, Greižėnų ir Šereiklaukio kapinynuose. Kreivėnų kapinyno degintiniai 

kapai datuojami VIII-IX a. Galima išskirti du degintinių kapų tipus. 

Pirmąjam degintinių kapų tipui priskiriami kapai, kai sudeginti mirusieji laidoti didelėse 

stačiakampėse (kaip griautinių kapų) duobėse. Degintiniai kauliukai supilti į nedidelę krūvelę, o įkapės 

išdėliotas anatomine tvarka. Šio tipo kapai jau aptarti skyrelyje „Erdvinės mirusiųjų orientacijos 

atspindžiai degintiniuose kapuose“.  

Antrąjam degintinių kapų tipui priskirti kapai, kai sudeginti mirusieji laidoti apvaliose ir ovaliose 

įvairaus dydžio duobėse. Tokie kapai šiek tiek skiriasi atskiruose kapinynuose. Greižėnų kapinyne 

ištirtas tik vienas degintinis kapas Nr. 4. Kaulų analizę atlikęs prof. dr. Zander abejojo, ar jie priklausė 

žmogui, tačiau gausios įkapės, sudėtos ant degintinių kaulių, rodo, kad kapas priklausęs vyrui. Šis 

kapas, kaip ir kiti Greižėnų kapinyno kapai, datuoti V-VI a. (Bezzenberger, 1900, p. 140).  

Apie Tilsit-Splitter 1 degintinius kapus duomenų išlikę nedaug. Tačiau pagal išlikusius piešinius 

aišku, kad kapas Nr. 12 priskirtinas trečiąjam tipui. Jis apvalus, 0,7 m skersmens, 0,3 m gylio (PM-A 

772/1, Splitter (3). Duomenų apie įkapes neišliko. 
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Šereitlaukio kapinyne V-VII a. sudeginti mirusieji laidoti 0,4-0,8 m gylio pailgose ovaliose 

duobėse. Duobės orientuotos pietų – šiaurės, rečiau pietvakarių – šiaurės rytų kryptimi (Zalepūgienė, 

Fediajevas, 2009, p. 144-145).  

Kreivėnų kapinyno degintiniai VIII-IX a. kapai taip pat priskiriami antrąjai grupei, tačiau jie šiek 

tiek skiriasi nuo ankstyvesnių. Sudeginti mirusieji laidoti didelėse apvaliose 0,95-1,3 m skermens 

duobėse. Degintinių kauliukų aptinkama nedaug, jie nesudaro koncentracijų. Labai gausiai kapuose 

aptinkama degėsių. Duobių dugnai apvalūs arba plokšti. Kapai Nr. 15 ir 24 be įkapių, kape Nr. 23 rasta 

geležinė sagtis. Kiek gausiau įkapių kituose kapuose. Kape Nr. 25 surastas ankaklės fragmentas, 

apkalėlis, du žavariniai įvijiniai karoliai, o kape Nr. 27 – dvi pasaginės segės ir diržo sagtis. Kape Nr. 

14 palaidota mirusioji įkapių gausa išsiskyrė iš kitų degintinių kapų (kaklo apvara, apgalvis, vytinė 

antkaklė, šukos, virbo formos smeigtukas, dvi ilgakojės segės, dvi kanopiniais galais apyrankės, šeši 

įvijiniai žiedai, molinis ir gintarinis verpstukai) (Šimėnas, 1997šb).  

Linkūnų kapinyne ankstyvieji degintiniai palaidojimai aptinkami 0,6-0,9 m gylyje. Atrodo, 

kartais sudeginti mirusieji laidoti mažuose mediniuose karsteliuose (Engel, 1930, p. 315, 318). 

Taigi, Nemuno žemupyje senajame geležies amžiuje mirusieji laidoti nedeginti, o iki šiol senajam 

geležies amžiui priskirti degintiniai palaidojimai datuojami I tūkst. pr. Kr. Mirusieji vėl pradėti laidoti 

deginti V a. pabaigoje. Pradžioje kai kuriuose kapinynuose išlaikyti griautinių kapų bruožai – kapo 

duobės forma, įkapių dėjimo tvarka. Vėliau sudeginti mirusieji laidoti ovaliose ar apvaliose mažesnėse 

duobėse. 
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7. ĮKAPĖS I-IX AMŽIAUS KAPUOSE 
 

Nemuno žemupyje, kaip ir kitose srityse, mirusieji laidoti su įkapėmis. 333 mirusysis (iš 363 

kapų, kurių informaciją apie įkapes gauta) palaidotas su įkapėmis. Įkapių kiekis ir sudėtis skiriasi. 

Šiame skyriuje aptariamas įkapių (papuošalų, darbo įrankių ir ginklų) pasiskirtymas kapuose atskirais 

laikotarpiais, skirtumai tarp vyrų ir moterų. Aptariama, kokie įkapių tipai būdingi atskirais 

laikotarpiais. Taip pat trumpai pristatomi atsitiktiniai radiniai. Išskiriami įkapių kompleksai atskirais 

laikotarpiais. 

 

7.1.Kapuose surastos įkapės 
 

7.1.1.  Papuošalai ir aprangos dalys 
 

Papuošalai - dažniausiai besikeičiančios įkapės, todėl pagal juos ir datuojami kapai. Pagal 

papuošalų kaitą lengviausia atsekti pokyčius, nes ginklų ir darbo įrankių tipai keitėsi gerokai rečiau. 

Kai kurie papuošalai gali būti laikomi aprangos dalimi (pvz.: smeigtukai ir segės), bet šiame darbe 

susitelkiama į tipų kaitą, o ne radinių paskirtį. Neabejotina aprangos dalis buvo diržų sagtys, kurios bus 

aptariamos šio poskyrio pabaigoje. 

Iš galvos papuošalų Nemuno žemupyje aptinkami apgalviai ar galvos dangos papuošimai, 

antsmilkiniai ir smeigtukai galvos dangai ar plaukams susegti. Apgalviai ar galvos dangos 

papuošimai kapuose aptinkami nuo C1b periodo. Tai moterų papuošalas, nors vienas rastas vyro kape 

(Vidgirių kapas Nr. 35) (Šimėnas, 1994š, p. 8). Dauglaukio kapinyne aptikti galvos dangalų 

papuošimai: nugaroje puošta bronzinėmis įvijomis ir gintaro karoliukais, o priekyje, kaktos vietoje, 

bronziniais cilindriukais ir įvijomis (žr. Priedas 27: 2) (Jovaiša, 1988ša; Jovaiša, 1995š). Galvos juostų 

ar raiščių rasta Linkūnų kapinyne (Engel, 1930, p. 317). Išsiskyrė Dauglaukio kapinyno mergaitės kape 

Nr. 66 rasta vilnonė kepuraitė visa padengta bronzinėmis plokštelėmis (žr. Priedas 27: 1) (Jovaiša, 

1991š, p. 8-10). Vidgirių kapinyne rasta apgalvių iš sidabrinių kibirėlio formos cilindriukų, kurių vidus 

užpildytas vašku, o jie patys suverti ant bronzinės vielos (moterų kapai Nr. 11, 16, 19) (žr. Priedas 27: 

3) (Šimėnas, 1987ša). Vyro kape Nr. 35 aptiktas trijų eilių apgalvis iš bronzinių įvijėlių (žr. Priedas 27: 

4) (Šimėnas, 1994š, p. 8).  

Galvos dangai susegti neabejotinai naudoti virbo formos smeigtukai (žr. Priedas 28), kurie 

moterų kapuose aptinkami nuo V-VI a. Rasta bronzinių ir geležinių. Bronziniai – apie 30 cm ilgio, 

padaryti iš apvalios vielos su praplatinta galvute, prie kurios dažnai randamos prikabintos apvarėlės iš  
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3-7 gintaro ar stiklo karoliukų. Geležiniai prastai išlieka, tačiau atrodo jie buvę trumpesni – apie 20 cm 

ilgio (Šimėnas, 2000š; Šimėnas, 1997šb; Šimėnas, 1987ša). Virbo formos smeigtukų rasta beveik 

visuose moterų ir keliuose vyrų kapuose Linkūnų kapinyne. Keliuose kapuose išlikę plaukai leido 

nustatyti, kad smeigtukai naudoti šukuosenai (Engel, 1930, p. 317). 

Antsmilkinis  rastas tik viename Dauglaukio kapinyno moters kape Nr. 32, datuojamame C1a 

periodu. Atsmilkinis  - bronzinis įvijinis (Jovaiša, 1998). 

Kaklo papuošalams priskiriamos antkaklės ir apvaros. Kapuose antkaklės (žr. 24 pav.) 

aptinkamos nuo C1a periodo, tačiau kiek dažniau C1b periode. Taip pat dažnai antkaklės aptinkamos V 

a. pab. - VI a. ir VI a. datuojamuose kapuose. Šiais laikotarpiais antkaklės kapuose randamos 

dažniausiai. Rečiausiai antkaklės aptinkamos C1b-C3 periodais datuojamuose kapuose. Moterų kapuose 

antkaklės aptinkamos dvigubai dažniau nei vyrų, o VI-IX a. vyrų kapuose antkaklių iš vis nerasta, tik 

C1b-C3 perioduose vyrai su antkaklėmis laidoti dažniau nei moterys. Dažniausiai aptinkama po vieną 

antkaklę ir tik C1b-C3 kapuose dažniau aptinkta po dvi antkaklės.  

C1a-C3 perioduose kapuose populiariausios bronzinės antkaklės kūginiais galais (žr. Priedas 29: 

1).  Kiek dažniau dar rasta bronzinių antkaklių dėželiniais galais (žr. Priedas 29: 3). Rasta pavienių 

bronzinių šaukštinių, rakto skylutės formos kilpele (žr. Priedas 29: 2) ir buoželiniais galais antkaklių. 

Lumpėnų kapinyne dalis rastų antkaklių buvo viela apvyniotais galais su kilpele ir kabliuku 

(Bezzenberger, 1909). Nuo V a. II pusės kapuose aptinkama daug naujų tipų antkaklių. Dažniausiai 

aptinkamos bronzinės ir sidabrinės (viena bronzinė sidabruota) antkaklės su kilpele ir kabliuku 

tordiruotu arba lygiu lankeliu (žr. Priedas 29: 4). Sidabrinės dažniausiai randamos vyrų kapuose. 

Antkaklės dvigubu lankeliu taip pat randamos bronzinės ir sidabrinės. Moterų kapuose dar aptikta 
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bronzinių ir geležinių antkaklių užkeistais galais. Vyrų kapuose aptika bronzinių vytinių ir rakto 

skylutės formos kilpele. VIII-IX a. degintiniuose moterų kapuose randamos vytinės antkaklės.  

Apvaros (žr. 25 pav.) kapuose aptinkamos nuo B1 periodo. Itin retai apvarų rasta C1b-C3 periodo 

kapuose. Dažniausiai su apvaromis mirusieji laidoti B1-B2, D periodais ir V a., o nuo V–VI a. sandūros 

mirusieji su apvaromis pradedami laidoti rečiau. Apvaros beveik išimtinai moterų papuošalas. Dažniau 

aptinkamos tik V a. vyrų kapuose. Paprastai kapuose aptinkama po vieną apvarą, tačiau kartais po 2-3. 

Svarbu pažymėti, kad dažniausiai mirusieji laidoti su antkakle arba su apvara, tačiau kartais mirusysis 

palaidotas kartu su antkakle ir apvara.  

Ne visos apvaros naudotos kaklui puošti. Kaip minėta ankščiau, gintarinių karolių apvarėlių 

aptikta prikabintų prie virbo formos smeigtukų. Vidgirių kapinyne kape Nr. 11 apvara iš 12 gintarinių 

karolių rasta prie juosmens (Šimėnas, 1987ša, p. 13-15), o kape Nr. 16 po vieną gintarinių karolių 

apvarą rasta prie mirusiosios rankų (galbūt apyrankės) (Šimėnas, 1987ša, p. 20-22). Tačiau daugelis 

aptiktų apvarų vis dėl to naudota papuošti kaklo sričiai. B1-C2 periodų kapuose aptinkamos apvaros 

dažniausiai suvertos iš stiklo ir emalio karolių, įvairių bronzinių detalių (karoliukų, plokštelių, žiedelių, 

įvijėlių). Kartais apvarose įvertas vienas kitas gintaro karolis (žr. Priedas 30: 1-2). Barzūnų kapinyne 

kape Nr. 13 aptikta apvara iš sidabrinių ar alavinių kibirėlio formos kabučių (žr. Priedas 30: 5) 

(Šimėnas, 1999š, p. 23-24). Dauglaukio kapinyne kape Nr. 54 aptikta apvara iš bronzinių kryžinių 

pakabučių ir žiedelių (žr. Priedas 30: 3) (Jovaiša, 1990š, p. 6-7). Tačiau apvarų iš metalinių pakabučių 

aptinkama palyginti retai.  

Nuo D periodo apvarose pradeda vyruoti gintaro karoliai. Jie įvairių formų: apvalūs, disko, 

dvigubo nupjauto kūgio, lašo formos, rantyti. Stiklo ir emalės karolių apvarose pasitaiko retai. Apvaras 

sudaro nuo 5 iki 50 karoliukų (žr. Priedas 30: 6). Karoliukai kartais atskirti bronziniais skirstikliais – 
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įvijėlėmis, žiedeliais, rečiau cilindriukais (žr. Priedas 30: 4). Šiuo laikotarpiu brozinių pakabučių 

apvarose pasitaiko labai retai.  

Be apvarų II-IX a. kapuose, nors ir retai, randama pavienių pakabučių. Kiek dažniau jų 

aptinkama moterų kapuose. Barzūnų kapinyne kape Nr. 33 surastas pakabutis – kutas. Tai iš bronzinių 

įvijų, žiedelių ir karoliukų sudarytas apie 60 cm ilgio papuošalas. Įvijėlės buvo suvertos ant odos 

juostelių. Papuošalas gulėjo krūtinės srityje, tačiau tikroji jo paskirtis nėra aiški (Šimėnas, 2000š, p. 15-

16). Lumpėnų kapinyne kape Nr. 14 surastas geležinis varpelio formos pakabutis (Bezzenberger, 1909, 

p. 141), o Tilsit-Splitter 1 kapinyne kape Nr. 84 ažūrinis pakabutis (PM-A 772/1, Splitter (4)). 

Krūtinės papuošalams priskiriami smeigtukai ir segės. Smeigtukai (žr. 26 pav.) kapuose 

aptinkami nuo B2 periodo. B2 periode - V a. puoštasi itin dažniai, o nuo V a. pab. jų populiarumas 

žymiai sumažėjo. Dažniausiai smeigtukais puošėsi moterys. Vyrų kapuose smeigtukų aptinkta tik C1a-

D periodais. Dažniausiai kapuose randama po vieną smeigtuką, tačiau moterų kapuose gan dažnai 

pasitaiko ir po du smeigtukus (tik viename vyro kape rasti du smeigtukai). Po tris smeigtukus rasta tik 

C1a-C2 moterų kapuose Dauglaukio ir Bendiglauken kapinynuose (Jovaiša, 1985š, p. 3-5; Jovaiša, 

1990š, p. 6-7; Jovaiša, 1993š, p. 14-15; Bezzenberger, 1914, p. 145-146).  

Per visą laikotarpį populiariausi išlieka geležiniai lazdeliniai smeigtukai (58% visų smeigtukų) 

(žr. Priedas 31: 1). Kiti smeigtukų tipai aptinkami tik tam tikrais laikotarpiais. B2-C1a perioduose 

populiarūs bronziniai ritiniai smeigtukai (žr. Priedas 31: 4), o C1a-C1b tarp moterų populiarūs bronziniai 

statinėliniai smeigtukai (žr. Priedas 31: 3). C1a-C3 nešioti ir bronziniai lazdeliniai smeigtukai bei 

bronziniai rateliniai smeigtukai. Kitų tipų smeigtukų aptinkama tik pavieniais atvejais: C1a kapuose – 

geležinių ir bronzinių žiedinių bei bronzinių adatos formos smeigtukų; C1b-C3 kapuose – bronzinių 

26 pav.: Smeigtukų aptiktų kapuose pasiskirstymas atskirais laikotarpiais  ir pagal lytį. 
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kiaurakryžmių (žr. Priedas 31: 6), nuokamienių, apskritomis ažūrinėmis ir neažūrinėmis galvutėmis (žr. 

Priedas 31: 2, 5); D kapuose – geležinių žiedinių ir bronzinių kryžinių smeigtukų (žr. Priedas 31: 7).  

Segės (žr.: 27 pav.) populiariausias papuošalas Nemuno žemupyje kapuose aptinkamas nuo B1-

B2. Dažniausiai aptinkamos B2 ir V a. pab. - VI a. kapuose.  Rečiausiai segės aptinkamos C1a-C3 

periodo kapuose. Beveik visuose kapinynuose jų randama ganėtinai daug. Išsiskiria tik Šaukėnų 

kapinynas – iš ištirtų 56 kapų tik kape Nr. 32 rasta bronzinė lankinė laiptelinė segė (Jovaiša, 1982š, p. 

76)). Šaukėnų kapinyno duomenys iškreipia bendras tendencijas – iš tiesų, C1a-C3 kituose kapinynuose 

segės buvo ganėtinai populiarios. Kituose kapinynuose 33,33% mirusiųjų šiuo laikotarpiu palaidoti su 

segėmis.  B1 periode - V a. I pusėje su segėmis dažniau laidoti vyrai, o nuo V a. II pusės situacija 

pasikeičia ir su segėmis dažniau laidojamos moterys. VI-IX a. skirtumas padidėja: trys iš keturių 

moterų laidojamos su segėmis, o vyrų tik kas trečias. Dažniausiai aptinkama po vieną segę, kiek 

dažniau po dvi, po 3-5 aptinkama tik pavieniuose dažniausiai V-VII a. vyrų kapuose. 

B2 kapuose dažniausiai aptinkamos bronzinės profiliuotos segės (žr. Priedas 32: 2-3), tik moterų 

kapuose randamos bronzinės prūsų šalutinės serijos akinės segės (žr. Priedas 32: 1). Taip pat rasta 

bronzinių lankinių trikampe kojele, lankinių laiptelinių bei viena geležinė profiliuota segė (žr. Priedas 

32: 5). C1a datuojamuose tiek vyrų, tiek moterų kapuose dažniausiai aptinkamos bronzinės lankinės 

laiptelinės segės (žr. Priedas 33: 1-2), vis dar aptinkama lankinių profiliuotų segių (žr. Priedas 33: 3), 

pasirodo lankinės trikampe kojele segės (žr. Priedas 33: 4, 7). Dauglaukio kapinyne rasta viena ažūrinė 

stačiakampė su kabučiais segė (kapas Nr. 14) (žr. Priedas 33: 6) (Jovaiša, 1985š, p. 5-6). Nuo C1b 

periodo pasirodo lankinės lenkta kojele ir žieduotosios (žr. Priedas 33: 5, 8), vis dar populiaros išlieka 

lankinės laiptelinės segės. C1b-C2 periode lankinės žieduotosios aptinkamos tik vyrų kapuose. 

Dauglaukio kapinyne rasta bronzinė simetrinė segė (kapas Nr. 23) (Jovaiša, 1985š, p. 15). D periodu 

27 pav.: Segių aptiktų kapuose pasiskirstymas atskirais laikotarpiais  ir pagal lytį. 
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vyrų kapuose vis dar dažniausiai aptinkamos bronzinės arba sidabrinės lankinės žieduotosios segės (žr. 

Priedas 34: 1; Priedas 35: 1). Bronzinė lankinė žieduotoji segė aptikta tik viename moters kape. Tarp 

moterų populiaresnės  bronzinės lankinės su žvaigždine kojele segės (žr. Priedas 34: 2). Taip pat rasta 

bronzinių lankinių ilgakojų segių (žr. Priedas 34: 3) ir viena geležinė lankinė lenkta kojele segė. V a. 

pab. - VI a. dominuoja lankinės ilgakojės (žr. Priedas 35: 3). Jų rasta geležinių, bronzinių ir sidabrinių. 

Dažniau lankinių ilgakojų segių rasta vyrų kapuose. Moterų kapuose rasta bronzinių lankinių 

žvaigždine arba trikampe kojele segių. Vidgirių kapinyne rasta lankinių sidabrinių paauksuotų 

gyvulinių segių (žr. Priedas 35: 2) (Šimėnas, 1986š; Šimėnas, 1994š). VI-IX a. kapuose segės 

dažniausiai aptinkamos po dvi. Populiariausios išlieka lankinės ilgakojės segės, bet šiuo laikotarpiu 

aptinkamos tik bronzinės. Tik Šereitlaukio kapinyno kapuose rasta lankinių segių kryžine kojele (žr. 

Priedas 35: 4) (Zalepūgienė, Fediajevas, 2009b). Linkūnų kapinyne dažniausiai rastos lankinės 

ilgakojės ir kryžine kojele bei plokštelinės kryžinės segės (Engel, 1930, p. 320). Nuo VIII a. 

degintiniuose kapuose aptinkamos bronzinės pasaginės segės ( Kreivėnai kapas Nr. 27) (Šimėnas, 

1997š, p. 14).   

Rankų papuošalus sudaro apyrankės ir žiedai. Apyrank ės (žr. 28 pav.) kapuose aptinkamos nuo 

B1-B2 periodo. Popiuliarios išlieka visą laikotarpį, nors nuo V a. pab. įkapus dedamos vis rečiau. 

Apyrankės dažniausiai aptinkamos moterų kapuose, C1b-C3 periode ir VI-IX a. vyrų kapuose apyrankių 

iš vis nerasta. Vyrų kapuose dažniausiai aptinkama po vieną apyrankę, retais atvejais po dvi. Moterų 

kapuose paprastai aptinkama po 1-6 apyrankes (tik viename kape rasta 11 apyrankių). Nors dažniausiai 

aptinkama po vieną apyrankę, tačiau dažnai randama ir po 2, 4 ar 6, o po 3 ar 5 apyrankes kiek rečiau. 

Viename kape aptinkamos apyrankės paprastai būna tokio pačio tipo, tačiau randama ir skirtingų tipų 

apyrankių.  

28 pav.: Apyrankių aptiktų kapuose pasiskirstymas atskirais laikotarpiais  ir pagal lytį. 
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B1-C3 periode populiariausios bronzinės juostinės pusapvalio, trikampio ir keturkampio pjūvio 

apyrankės (žr. Priedas 36: 1, 3-5). B2 moterų kapuose taip pat rasta bronzinių juostinių apvalaus pjūvio 

apyrankių (žr. Priedas 36: 2). C1a-C2 moterų ir mergaičių kapuose gan populiaros bronzinės įvijinės 

apyrankės. Lumpėnų kapinyne rasta juostinių apyrankių profiliuotais galais (žr. Priedas 36: 4)  

(Bezzenberger, 1909, p. 134). C1b periode pasirodo bronzinės storagalės apyrankės, nuo C3 periodo jos 

populiariausios (žr. Priedas 36; 6, 8). Kartais aptinkamos kartu su bronzinėmis juostinėmis ir įvijinėmis 

apyrankėmis. V a. pab. - VI a. Vidgirių kapinyne aptikta ir sidabrinių storagalių apyrankių (Šimėnas, 

1987ša). Storagalės apyrankės populiarios vyrų tarpe, kitų tipų apyrankių vyrų kapuose aptikta retai. V-

VI a. pasirodo bronzinės apyrankės kanopiniai galais, bet populiaresnės tik VIII-IX a. Jos aptinkamos 

po dvi ir tik moterų kapuose (žr. Priedas 36: 7). Linkūnų kapinyne rasta storagalių ir kanopiniais galais 

apyrankių (Engel, 1930, p. 322, Abb. 4. q, r). 

Žiedus (žr. 29 pav.) nešiojo ir vyrai, ir moterys. Aptinkami jau nuo B1-B2 periodo, tačiau tik nuo 

D periodo išpopuliarėja. Žiedais dažniau puošėsi moterys ir tik B1-B2, D perioduose ir V a. dažnesni 

tarp vyrų. Paprastai aptinkama po vieną, kiek rečiau po 2-3, tik pavieniais atvejais po 4-6 žiedus 

viename kape.  

Nemuno žemupio kapinynuose aptikami bronziniai įvijiniai, uždari praplatinta priekine dalimi, 

juostiniai ir kryžiniai žiedai (žr. Priedas 37: 1-6). Visų surastų žiedų absoliučią daugumą visų sudaro 

įvijiniai žiedai (85%). Populiarūs išlieka per visą aptariamąjį laikotarpį. Linkūnų kapinyne taip pat 

dominuoja bronziniai įvijiniai žiedai (Engel, 1930, p. 324). II-IX a. kapuose aptikama ir uždarų su 

praplatinta priekine dalimi žiedų, bet jie ganėtinai reti. Juostiniai žiedai aptinkami C1a-C1b periodų 

moterų kapuose. Tik vienas juostinis žiedas rastas vyro kape. Kryžinių žiedų rasta tik dviejuose 

Dauglaukio kapinyno kapuose datuojamuose C1b periodu (Jovaiša, 1995š; Jovaiša, 1998).  
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Svarbi vyrų aprangos detalė, aptinkama kapuose, yra diržo sagtis (rasta tik trijuose moterų 

kapuose). Aptinkamos I-IX a. kapuose, dažniausiai po vieną, tik retais atvejais po 2-4. Dažniausiai 

geležinės, bet būna ir bronzinių, dažniausia apvalios ar ovalios formos, rečiau keturkampio rėmelio (žr. 

Priedas 37: 7-9).  

 

7.1.2. Darbo įrankiai ir buities reikmenys 
 

Darbo įrankiai ir buities reikmenys (žr. 30 pav.) aptinkami vyrų ir moterų kapuose nuo B1-B2 

periodo. B1-B2 periode darbo įrankių aptikta visuose vyrų kapuose. Vėliau vyrų kapuose darbo įrankių 

aptinkama vis rečiau, o moterų kapuose vis dažniau. V a. pab. - VI a. darbo įrankių po lygiai aptikta 

tiek vyrų tiek moterų kapuose, o VI-IX a. kapuose darbo įrankių dažniau aptinkama moterų kapuose.  

Vyrų ir moterų kapuose aptinkami skirtingi darbo įrankiai. 

Dažniausiai iš darbo įrankių aptinkami peiliai (žr. Priedas 38: 1). Jie aptinkami B1 periodo - IX a. 

vyrų ir moterų kapuose. Tiesa, moterų kapuose kur kas rečiau. Dažniausiai aptinkami po vieną, labai 

retai po du peilius. B1 periodo - V a. kapuose aptinkami peiliai lenkta nugarėle, tačiau kur kas dažnesni 

yra peiliai tiesia nugarėle.  

Vyrų ir moterų kapuose taip pat randamos ylos ir adatos. Ylos randamos B1 periodo - VII a. 

moterų kapuose, tačiau rasta ir penkiuose vyrų kapuose. Jos geležinės, apie 7-8 cm ilgio, dažniausiai 

prastai išlikusios, todėl ne visada įmanoma atskirti nuo adatų (žr. Priedas 39: 1). Adatos randamos kur 

kas rečiau. Dažniausiai B2 periodo - V a. moterų kapuose (rasta tik viename vyro kape). Adatų rasta tik 

dvejuose kapinynuose: Dauglaukyje (1 vnt.) ir Lumpėnuose (5 vnt.) (Jovaiša, 1995š, p. 23; 

Bezzenberger, 1909). 
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Tik vyrų kapuose aptinkami kirviai , kurie kartu laikomi ir ginklais, aptinkami nuo B1-B2 periodo. 

Kirvi ų nerasta VII-IX a. kapuose. Paprastai į kapą dėti po vieną (tik viename kape rasti du kirviai). Visi 

geležiniai įmoviniai (žr. Priedas 38: 2), tik Vidgirių kapinyne kape Nr. 2 rastas geležinis pentinis 

siauraašmenis kirvis (Šimėnas, 1986š, p. 12-14). 

Pjautuvai aptinkami nuo C1a periodo. Ankstyviausias dalgis surastas Dauglaukio kape Nr. 53 

(Jovaiša, 1990š, p. 5-6), tačiau šiame kape nerasta tiksliai datuojamų dirbinių ir pagal aplinkinius kapus 

jis datuotas B2-C1b periodu. Kituose kapinynuose dalgiai aptinkami tik nuo V a. Jie geležiniai 27-37 cm 

ilgio (žr. Priedas 38: 3), tik Kreivėnų kapinyne VIII-IX a. datuojame kape Nr. 20 surastas 45 cm 

(Šimėnas, 1997šb, p. 8).  

Kiek rečiau vyrų kapuose aptinkami gąlastuvai. Jie pagaminti iš smulkiagrūdžio akmens, pailgos 

formos, kartais su skylute viename gale (žr. Priedas 38: 4-5). Skiltuvų rasta tik trijuose kapuose. 

Dauglaukyje surastas titnaginis skiltuvas (kapas Nr. 104, C1b) (Jovaiša, 1998). Barzūnų kapinyne rasti 

skiltuvai geležiniai. Kape Nr. 5 rastas 18 cm ilgio (Šimėnas, 1999š, p. 9-12), kape Nr. 27 rastas labai 

suiręs (Šimėnas, 2000š, p. 9-10), datuojami V a. Kaltų rasta Dauglaukio ir Šereitlaukio kapinynuose 

(Zalepūgienė, Fediajevas, 2009b). Dauglaukio kapinyne kape Nr. 21 datuojamame C1a periodu. Kaltas 

geležinis, 23,5 cm ilgio (Jovaiša, 1985š, p. 26). Kiek dažniau dar vyrų kapuose aptinkami pincetai. 

Randami C1a periodo - VI a. kapuose, jie būna geležiniai arba bronziniai (žr. Priedas 38: 6-7).  

Tik moterų kapuose randami verpstukai. Aptinkami nuo C1a periodo, dažniausiai po vieną, retai 

po du. Dažniausiai daryti iš molio, bet rasta gintarinių bei iš smiltainio pagamintų ornamentuotų 

verpstukų (Vidgirių kapas Nr. 34) (žr. Priedas 39: 2-3) (Šimėnas, 1994š, p. 7-8). Verpimo ir audimo 

įrankių – adatų ir iš smiltainio padarytų verpstukų – rasta Linkūnų kapinyno moterų ir vyrų kapuose 

(Engel, 1930, p. 317-318). 

V a. pab. - IX a. moterų kapuose randama kaulinių šukų. Kiek dažniau jų rasta degintiniuose 

kapuose. Kreivėnų kapinyne kapuose datuojamuose VIII-IX a. rastos kaulinės šukos su bronziniu dėklu 

ir apkalais (žr. Priedas 39: 4) (Šimėnas, 1997ša). Kaulinių šukų su bronziniais arba geležiniais dėklais 

rasta Linkūnų kapinyne moterų kapuose (Engel, 1930, p. 317). 
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7.1.3. Karybos reikmenys 
 

 Ginklams priskiriami ietigaliai, kovos peiliai, kalavijai, skydai (kapuose randami skydų umbai). 

Šiame skyrelyje taip pat aptarsime perpetes, raitelio aprangos dalis ir žirgų aukas. Ginklų (žr. 31 pav.) 

aptinkama tik vyrų kapuose. Gausiai randama visuose kapinynuose jau nuo B1-B2 periodo. Kiek rečiau 

ginklų rasta C1b-C3 periodo ir V a. pab. - VI a. kapuose, bet VI-IX a. visi vyrai palaidoti su ginklais. 

Dažniausia aptinkama po vieną ginklą (paprastai ietigalį), tačiau randama ir po 2-5 ginklus kape. 

Dažniausiai kapuose randama ietigalių. Dažniausiai po vieną, kartais po du  ir tik retais atvejais 

po tris. Visi rasti ietigaliai geležiniai įmoviniai (žr. Priedas 40: 1), rombo, karklo ar lauro lapo formos 

plunksna.  

Kovos peilių randama  nuo C1b periodo, bet daugiausia jų V a. pab. - VI a. kapuose. Randami po 

vieną, tik viename kape rasti du. Didžiąją dalį Nemuno žemupyje surastų kovos peilių galima priskirti 

kovos peilių-durklų su grioveliais tipui (žr. Priedas 40: 2). Šio tipo kovos peilių-durklų rasta Linkūnų 

kapinyne (Engel, 1930, p. 319).  

Kalavij ų rasta palyginus nedaug ir tik V-VII a. kapuose. Daugiausia vienašmenių kalavijų rasta 

degintiniuose Šereitlaukio kapinyno V-VII a. kapuose (Zalepūgienė, Fediajevas, 2009). Vidgirių 

kapinyne kape Nr. 32 surastas tik vienašmenio kalavijo fragmentas (įkotė ir dalis geležtės) (Šimėnas, 

1994š, p.4). Barzūnų kapinyne kape Nr. 34 surastas vienašmenis kalavijas buvo be rankenos skersinio 

62 cm ilgio (žr. Priedas 40: 4) (Šimėnas, 2000š, p. 17).  

Iš buvusių skydų kapuose išlieka tik skydų umbai. Jie geležiniai ir aptinkami tik C1a-C2 periodo 

kapuose (žr. Priedas 40: 3). Skydų umbų rasta Dauglaukio, Šaukėnų ir Tilsit-Splitter 1 kapinynuose. 
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(Balčiūnas, 1984š; Jovaiša, 1985š; Jovaiša, 1991š; Jovaiša, 1995š; Stankus, 1981š; PM-A 772/1, 

Splitter (2).  

Kadangi organika kapuose retai išlieka, kapuose randama  tik perpečių papuošimų ir sagčių. 

Barzūnų, Vidgirių, Vėluikių  ir Greižėnų kapinynuose rastos perpetės, puoštos kūgeliais – kniedėmis ir 

ornamentuotomis plokštelėmis, užsibaigia cilindriniu apkalėliu (žr. Priedas 40: 5-6) (Šimėnas, 1999š; 

Šimėnas, 2000š; Bezzenberger, 1900). Tokios perpetės randamos V-VI a. kapuose. Kiek kitokia 

perpertė rasta Šaukėnų kapinyne. Puošta tik kniedėmis, o užsibaigia pailgu netaisyklingos fromos 

ažūriniu pakabučiu (Jovaiša, 1982š).  

Iš su raiteliais siejamų daiktų Nemuno žemupio kapinynuose rasta tik žąslų ir pentinų. 

Dažniausiai žąslų rasta V-VII a. kapuose. Tik Strazdų-Ječiškių kapinyne rasti datuoti C1a periodu 

(Tamulynas, 2004, p. 21-23). Randami vienanariai žąslai su apvaliomis grandimis galuose (žr. Priedas 

41: 1). Taip pat rasta dvinarių H formos žąslų (žr. Priedas 41: 2). Vėluikių ir Šereiklaukio kapinynuose 

rastos visos kamanos (Jovaiša, 2007, p. 12-13; Zalepūgienė, Fediajevas, 2009, p. 145). 

V-VII a. kapuose randama pentinų (Šimėnas, 1999š; Šimėnas, 2000š; Šimėnas, 1986š; Šimėnas, 

1987ša; Šimėnas, 1994š; Zalepūgienė, Fediajevas, 2009b). Dažnai jie randami kartu su žąslais. 

Aptinkami po vieną arba po du kape (žr. Priedas 41: 3). Jie geležiniai, prie spyglio dažnai praplatinti.  

Žirg ų kapų-aukų Nemuno žemupio kapinynuose aptinkama retai. Anktyviausias žirgo kapas 

rastas Dauglaukio kapinyne šalia kapo Nr. 12 datuojamo C1a periodu. Žirgas palaidotas visas, tačiau 

prie jo nerasta jokių radinių ir neužfiksuotas vyro ir žirgo kapo kontūras, todėl gali būti, kad žirgo 

kapas nesusijęs su vyro kapu ir čia palaidotas vėliau (Balčiūnas, 1984š, p. 28-30). V-IX a. kapuose 

žirgų kapų-aukų patinkama dažniau. Jas galima suskirstyti į dvi grupes. Pirmąjai grupei priskiriami 

griautiniai ir degintiniai kapai, kuriuose aptinkamos žirgų galvos arba žirgų galvos ir galūnės. Tokių 

kapų rasta Barzūnų (kapas Nr. 15), Vidgirių (kapai Nr. 1, 33, 36) ir Kreivėnų kapinyne (kapai Nr. 14, 

24) (Šimėnas, 1999š; Šimėnas, 1986š; Šimėnas, 1994š; Šimėnas, 1997šb). Vidgirių kapinyne kape Nr. 

36 rastos dviejų žirgų galvų liekanos padėtos ant duobės pakraštyje įrengto laiptelio (Šimėnas, 1994š, 

p. 8-9). Antrąjai grupei priskiriami griautiniai ir degintiniai kapai, kuriuose aptinkamas palaidotas visas 

žirgas. Barzūnų kapinyne ištirtas griautinis palaidojimas su žirgu (Šimėnas, 1999š, p. 9-12), o Viešvilės 

II (kapas Nr. 2) ir Šereiklaukio (kapas Nr. 13) kapinynuose šalia degintinių kapų rasti nedeginti visi 

žirgo griaučiai (Šiaulinskas, 2006, p. 123-124; Zalepūgienė, Fediajevas, 2009, p. 145). Šio tipo kapas 

atrodo buvo rastas ir Greižėnų kapinyne (Bezzenberger, 1900, p. 150). Keletas žirgų kapų ištirta ir 

Linkūnų kapinyne, tačiau neaišku kokio jie tipo (Engel, 1930, p. 318). Žirgų kaulų rasta ir netyrinėtame 

Aukštvilkių kapinyne (LAA, 1977, p. 24). 
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7.1.4. Kitos paskirties įkapės 
 

Be papuošalų, darbo įrankių, buities reikmenų ir ginklų aptinkama Romos imperijos monetų ir 

miniatiūrinių puodelių, kurie nepriskiriami nei vienai iš aptartų įkapių grupių.  

Romos imperijos monetų aptinkta C1a-C1b periodo kapuose Dauglaukio, Bendiglauken ir Tilsit-

Splitter 1 kapinynuose (Jovaiša, 1998; Bezzenberger, 1914; PM-A 772/1, Splitter (2)). Dažniausiai jos 

varinės, retai randama sidabrinių. Kapuose paprastai aptinkama po vieną monetą, kartais po dvi, tačiau 

kai kuriuose kapuose rasta ir po 4-5 monetas.  

 Miniati ūrini ų puodelių Nemuno žemupio kapinynuose aptinkama retai. Sveikas miniatiurinis 

puodelis rastas Dauglaukio kapinyne moters kape Nr. 113. Puodelis padėtas prie dešinio peties 

(Jovaiša, 1995š, p. 23-24a). Kitas sveikas puodelis rastas Vidgirių kapinyne kape Nr. 31. Jis apie 8,5 

cm aukščio, profiliuota ąsele, puoštas gnaibytiniu ornamentu  (žr. Priedas 42: 3) (Šimėnas, 1990, p. 

100). Lumpėnų kapinyne kape Nr. 9 rastas mažas molinis puodelis, profiliuota ąsele (Bezzenberger, 

1909, p. 138). Tilsit-Splitter 1 kapinyne kape Nr. 6 vyras palaidotas su dviem miniatiūriniais 

puodeliais. Abu apie 12 cm aukščio, ties plačiausia vieta pirmasis apie 12 cm, o antrasis apie 16 cm 

pločio (žr. Priedas 42: 1-2) (PM-A 772/1, Splitter (3)). Visi miniatūriniai puodeliai (išskyrus Vidgirių 

kapinyno) rasti C1a-C3 periodo kapuose. Miniatiūrinių puodelių taip pat rasta Linkūnų kapinyne (Engel, 

1930, p. 324).  

 

7.2. Atsitiktiniai radiniai 
 

Atsitiktiniai radiniai rasti tyrinėtuose ir netyrinėtuose kapinynuose svabūs, nes padeda patikslinti 

ar nustatyti kapinyno chronologiją. Šiame poskyryje aptariami reikšmingiausi atsitiktiniai radiniai. 

Atsitiktinių radinių, kurie pakoreguotų tyrinėtų kapinynų chronologiją, rasta Bendiglauken, 

Greižėnų, Ringių, Strazdų-Ječiškių, Tilsit-Splitter 1, Vėluikių kapinynuose. Bendiglauken kapinyne 

sidabrinė žieduotoji (Almgren 167, C1a pab. – C1b vid.) ir I grupės bronzinė žieduotoji (C1b-C2) segės 

atsitiktinai rastos tyrinėjimų metu (Bezzenberrger, 1909, p. 147-148). Literatūroje minimos dvi segės 

žvaigždine kojele su sidabrine plokštele (VI a.) (žr. Priedas 43: 2), segė trikampe kojele (V-VI a.), 

lankinės segės kryžine kojele (VI-VII a.) (Ǻberg, 1919, p. 31, 128, 166). Taip pat galbūt šiame 

kapinyne ar netoli jo rasta III grupės sidabrinė žieduotojo segė  (žr. Priedas 43:3) (Кулаков, 2009, p. 

70, 72). 

Didžioji dalis Greižėnų kapinyno atsitiktinių radinių datuojami kaip ir kapuose surastieji,  

išskyrus bronzinę lankinę segę lenkta kojele (žr. Priedas 43: 4) (Bezzenberger, 1900, p. 138), kurią būtų 
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galima datuoti C1a periodu. Ringių kapinyno atsitiktiniai radiniai: II grupės antkaklės dėželiniais galais 

(C1b-C2), III grupės antkaklės kūginiais galais (C1b II pusė – D) ir I grupės žieduotoji segė (C1b pr. – D I 

pusė) (LAA, 1978, p. 18, 15, 40) leido datuoji kapinyne ištirtus tris palaidojimus be įkapių. 

Svarbiausi Strazdų-Ječiškių kapinyno atsitiktiniai radiniai: apvalaus skerspjūvio III grupės akinė 

apyrankė (B1 pab. – B2/C1), kryžinio smeigtuko galvutė (V-VI a.) ir pentinis kirvis su antsparnėmis (II 

tūkst. I puse) (Tamulynas, 2004, p. 26, 28).  

Kiek daugiau duomenų išliko apie Tilsit-Splitter 1 kapinyne rastus atsitiktinius radinius. Didžioji 

dalis radinių: antkaklės trimitiniais ir buožėliniais galais, apvalaus skerspjūvio ir juostinės profiliuotais 

galais apyrankės, prūsų šalutinės serijos, profiliuotos, sparninės, lankinės lenkta kojele, apskritos 

rozetinės segės datuojamos romėnišku laikotarpiu, o apskrita ažūrinė segė datuota anktyvaisiais 

viduramžiais (Nowakowski, 2006). 

Vėluikių kapinyne surasta segė lenkta kojele (C1a pab. – D) ir antkaklė kūginiais galais (C1b II 

pusė – D) (radiniai saugomi Skaudvilės muziejuje) leido paankstinti kapinyno datavimą. 

Aukštvilkių, Gaurės, Gudų, Lylavėnų, Oplankio, Opstainių, Palumpių, Paskalwen, Rambyno, 

Stirbaičių, Tilsit Am Philosophengang, Trakininkų ir Vilkyškių kapinynai datuoti tik pagal 

aptsitiktinius radinius. Apie Aukštvilkių kapinyną išlikę nedaug duomenų, bet žinoma, kad jame 

surastos kryžinės segės, pagal kurias kapinynas datuojamas VII-VIII a. (LAA, 1977, p. 24). Gaurės 

kapinyne rasta Romos imperijos moneta (LAA, 1977, p. 38) į kapinyną patekti galėjo C1a-C1b periodu. 

Gudų kapinyne surastas kompleksas datuotas B2 periodu: dvi įvijinės apyrankės (žr. Priedas 44: 1), 

akinė segė (tipas Almgren 57) ir ietigalis (Banytė-Rowell, 2009, p. 56-59). Šiame kapinyne taip pat 

rasta antkaklė trimitiniais galais (B2 periodas) ir II grupės antkaklių kūginiais galais (C1a pab. – C1b 

periodas) (LAA, 1978, p. 11, 14). Lylavėnų kapinyne rastas mažas įmovinis kirvis ir kelios antkaklės 

kūginiais galais (C1a-D) (LAA, 1977, p. 63).  

Oplankio kapinyne rasta lankinių ilgakojų segių, antkaklių ir kitų V-VII a. dirbinių (LAA, 1977, 

p. 74), o literatūroje minima, kad kapinyno teritorijoje rasta apskritiminė kiauriaraštė segė (MLE, 2006, 

p. 331) datuojama C1b-C3, tačiau Tauragės „Santakos“ muziejuje prie saugomos segės nurodyta, kad 

radimo vieta nežinoma (žr. Priedas 44: 3). Opstainių kapinyne rasta Antonijaus Pijaus valdymo laikų 

(138-161 m.) moneta (MLE, 2006, p. 332), kuri į kapinyną tikriausiai pateko C1a periodo vid. ar pab. 

(180-220 m.). Taip pat rasta apvalaus skerpsjūvio apyrankė su profiliuotais galais  (žr. Priedas 44: 2) 

(Banytė-Rowell, 2009, p. 56). 

Palumpiuose surastas įkapių kompleksas (antkaklė trimitiniais galais, prūsų šalutinės serijos 

akinė ir profiliuota segės, apvalaus pjūvio akinė apyrankė ir stiklo bei žalvario karoliai), datuotas B2 
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periodu  (žr. Priedas 45) (Banytė-Rowell, 2009, p. 53-56). Be to, Palumpių kapinyne aptikta įvairių 

radinių, kuriuos galima datuoti C1b-D periodu (Šimėnas, 2000, p. 278-279). 

Paskalwen kapinyne rasta vėlyvo tipo segės žvaigždine kojele fragmentas (VI a.) ir lankinė 

laiptelinė segė (VI-VII a.) (Ǻberg, 1919, p. 128, 161). Atrodo, kad šiame kapinyne arba netoli jo 

surasta antkaklė kūginiais galais su pakabučiais (C1a pab. – C2) (žr. Priedas 46: 2) ir X-XII a. 

datuojamos antkaklės (Кулаков, 2009, p. 70).  

Įvairių laikotarpių dirbinių rasta Rambyno kapinyne: profiliuota segė (B2 pab. – B2/C1), dvi II 

grupės antkaklės kūginiais galais (C1a pab. – C1b), I grupės žieduotoji (C1b-C2) ir dvi II grupės 

žieduotosios (V a. II pusė – VI a.) segės, bronzinė lankinė segė žvaigždine kojele su sidabrine plokštele 

(V-VI a.) (LAA, 1978, p. 14, 35, 40, 41, 43) bei dvi lankinės ilgakojės segės (VI-VIII a.) (Ǻberg, 1919, 

p. 166), antkaklė dvigubu lankeliu su kilpele ir kabliuku (Tamulynas, 2006, p. 174, 3 pav.). 

Stirbaičių kapinynas taip pat datuotas tik pagal atsitiktinius radinius: dėželinę antkaklę (C1b-VI 

a.), seges žvaigždine kojele su sidarine plokštele ir trikampe kojele (V-VI a.) (LAA, 1978, p. 18, 42, 

43). Tik pagal lankines seges kryžine kojele datuojamas Tilsit Am Philosophengang kapinynas 

(Nowakowski, 2010, p. 236). Apie Trakininkų kapinyną išlikę nedaug duomenų. Atrodo, čia buvo ir I 

tūkst. pr. Kr. palaidojimų (LAA, 1977, p. 114). „Prussia-Museum“ archyvinėje medžiagoje minimi 

kapinyne surasti radiniai: bronzinė apyrankė, 5 bronziniai karoliai ir vienas rantytas stiklo karolis. 

Pagal išlikusią radinių nuotrauką atrodo, kad apyrankė buvusi pumpuriniais galais (PM-A 676/1, 

Trakeningken). Šiuos radinius reiktų datuoti B1-B2 periodu.  

Vilkyškių kapinyne rasta įvairių II-XI a. dirbinių: Almgren V grupės 1 serijos ir Almegren 42 

formos segės (B2) (žr. Priedas 46: 2) (Banytė-Rowell, 2009, p. 53), laiptelinė segė (C1a pab. – C2) 

(LAA, 1978, p. 39), lankinė žieduotoji (V a. II pusė – VI a.), ilgakojė (žr. Priedas 46: 1) ir kryžine 

kojele segės (VI-VII a.) (Ǻberg, 1919, p. 128, 156, 166) bei įvairių kitų vėlesnio laikotarpio dirbinių.  

Atsitiktiniai radiniai padeda ne tik patikslinti ar nustatyti kapinynų chronologiją, bet ir parodo, 

kad su tokiais pat dirbiniais mirusieji laidoti ir kituose, kol kas netyrinėtuose kapinynuose (ypač tai 

pasakytina apie seges, nes apie jas išlikę daugiausiai duomenų).  

 

7.3. Įkapių kompleksai 
 

Svarbiau nei atskirų dirbinių tipų aptarimas yra įkapių kompleksų išskyrimas. Šiame skyriuje 

aptariami įkapių kompleksai būdingi vyrams ir moterims, atskirais laikotarpiais.  

B1-B2 periode vyrai laidoti su profiliuotomis segėmis (dažniausiai su dviem). Iš ginklų į kapus 

dėti ietigaliai ir kirviai, o iš darbo įrankių tik peiliai (žr. Priedas 48). Moterų kapuose daugiau 
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papuošalų (žr. Priedas 47): prūsų serijos akinės segės (po vieną kape), ritiniai smeigtukai, apvalaus 

skerspjūvio akinės arba pusapvalio skerpjūvio apyrankės (dažniausiai su dviem), apvaros iš stiklo ir 

emalio karolių. Iš darbo įrankių aptinkamos tik ylos. Kapuose antkaklių nerasta, nors didelis atsitiktinai 

surastų antkaklių trimitiniais galais kiekis leidžia manyti, kad jos dėtos į kapus. 

C1a periode vyrai laidoti su įvairių tipų smeigtukais, laiptelinėmis segėmis, tačiau papuošalų vyrų 

kapuose nedaug. Gausu ginklų ir darbo įrankių: ietigalių, kirvių ir peilių. Šiuo laikotarpiu vyrų kapuose 

aptinkama Romos imperijos monetų. Moterys laidotos su gausiais papuošalais: ritiniais ir statinėliniais 

smeigtukais (dažniausiai su dviem), laiptelinėmis segėmis, juostinėmis ir įvijinėmis apyrankėmis, 

antkaklėmis kūginiais galais ir/arba apvaromis iš stiklo ir emalio karolių. Su darbo įrankiais laidotos 

retai. Rasta tik ylų ir verpstukas. 

C1b-C3 periode vyrų kapuose padaugėja papuošalų (žr. Priedas 49). Dažnai laidoti su geležiniais 

lazdeliniais smeigtukais, rečiau su segėmis (žieduotosios, lenkta kojele), pasitaiko juostinių apyrankių, 

įvijini ų žiedų, antkaklių kūginiais galais bei dėželinių antkaklių. Vyrai ir toliau laidoti su ietigaliais, 

kirviais, peiliais, Romos imperijos monetomis. Moterys laidojamos dažniausiai su geležiniais 

lazdeliniais smeigtukais (bet rasta ir kitų tipų), juostinėmis apyrankėmis, įvijiniais žiedais, antkaklėmis 

kūginiais galais, dėžėlinėmis antkaklėmis ir apvaromis iš stiklo ir emalio karolių. Šiuo laikotarpiu 

moterys retai laidotos su segėmis. Iš darbo įrankių dažniau aptinkamos tik ylos. 

D periode  ir V a. vyrai laidojami su geležiniais lazdeliniais smeigtukais, dažniau su segėmis 

(įvairių tipų), įvijiniais žiedais. Iš ginklų ir darbo įrankių į kapus dėti ietigaliai, kirviai, peiliai (žr. 

Priedas 51). Moterų kapuose aptinkama mažiau papuošalų (žr. Priedas 50). Dažniausi geležiniai 

lazdeliniai smeigtukai, storagalės apyrankės, įvijiniai žiedai, apvaros iš gintaro karolių. Iš darbo įrankių 

dažniau į kapus dėtos ylos, verpstukai ir peiliai.  

V a. pab. - VI a. vyrai laidojami (žr. Priedai  53 ir 54) su lankinėmis ilgakojėmis segėmis (taip pat 

sidarbrinėmis), storagalėmis apyrankėmis, įvijiniais žiedais, sidabrinėmis antkaklėmis su kilpele ir 

kabliuku ir/arba apvaromis iš gintaro karolių. Vyrai laidojami su gausiais ginklais ir raitelio 

reikmenimis: ietigaliais, kirviais, kovos peiliais-durklais, perpėtėmis, žąslais, pentinais. Iš darbo įrankių 

randama peilių, dalgių, gąlastuvų ir ylų. Moterys laidotos (žr. Priedas 52) su geležiniais lazdeliniais 

smeigtukais, segėmis žvaigždine kojele arba ilgakojėmis, storagalėmis apyrankėmis, įvijiniais žiedais, 

įvairių tipų antkaklėmis (taip pat sidabrinėmis), apvaromis iš gintaro karolių. Iš darbo įrankių dažniau 

aptinkamos tik ylos ir verptukai. 

VI-IX a. vyrų įkapių kompleksas labai pasikeičia (žr. Priedas 55). Vyrai laidojami su įvijiniais 

žiedais, tik pavieniais atvejais su segėmis (lankinėmis ilgakojėmis ir kryžine kojele), o kitokių 

papuošalų į kapą iš vis nedėta. Iš ginklų aptikami ietigaliai, labai retai kovos peiliai-durklai, o iš darbo 
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įrankių aptinkami peiliai. Šiuo laikotarpiu į vyrų kapus nebededami kirviai. Moterys laidotos (žr. 

Priedas 56) su virbo formos smeigtukais galvos dangai susegti, ilgakojėmis segėmis (visada po dvi), 

apyrankėmis kanopiniais galais (visada po dvi), įvijinais žiedais, o iš darbo įrankių dažniau patinkami 

tik verpstukai. 

Kaip matyti iš trumpo atskirų laikotarpių įkapių kompleksų aptarimo, vyrų ir moterų įkapės 

skyrėsi sudėtimi ir kiekiu. Tik vyrų kapuose aptinkama ginklų, taip pat vyrų kapuose dažniau 

patinkama darbo įrankių, jie įvairesni. Per laiką ginklų ir darbo įrankių tipai vyrų kapuose keitėsi labiau 

nei darbo įrankių tipai moterų kapuose. Moterims į kapus dažniau ir gausiau dėdavo papuošalų, jie 

įvairesnių tipų nei vyrų kapuose. Be to, pastebėta, kad kai kurių tipų papuošalų aptinkama tik moterų 

kapuose (prūsų serijos akinės segės, segės žvaigždine kojele). Tačiau papuošalų iš brangiųjų metalų kur 

kas dažniau aptikta vyrų kapuose, o tai rodo, kad labiau puošėsi tik išskirtiniai bendruomenių vyrai.  
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8. NEMUNO ŽEMUPIO SRITIES RAIDOS ETAPAI I-VIII A. IR RYŠIAI SU KAIMYNINIAIS 
KRAŠTAIS 

 

Aptarus kapinynų duomenis pradeda ryškėti Nemuno žemupio srities raida I-VIII a. Šiame 

paskutiniame darbo skyriuje apibendrinus visus tyrimų rezultatus išskiriami ir aptariami raidos etapai. 

Taip pat trumpai aptariami ryšiai su kaimyniniais ryšiais.  

Centrinėje Nemuno žemupio srities teritorijoje (tarp Jūros upės ir Vilkės upelio bei kairiajame 

Nemuno krante) bendruomenės gyveno jau nuo I tūkst. pr. Kr., o Strazdų-Ječiškių ir kitų kapinynų 

duomenys rodo, kad bendruomenė viename kapinyne galėjo laidoti savo mirusiuosius kelis tūkstančius 

metų. Tokie duomenys rodo bendruomenių stabilumą, tačiau I-VIII a. pokyčiai vyko, todėl galima 

išskirti penkis raidos etapus. 

1. Kult ūros kaitos etapo rezultatai fiksuojami B1 periode, nors patys pokyčiai turėjo vykti 

kiek ankščiau. Fiksuojami pasikeitę laidojimo papročiai – šiuo laikotarpiu mirusieji laidojami nedeginti 

plokštiniuose kapuose be akmenų vainikų. Plačiau tyrinėto Naudvario kapinyno duomenys rodo, kad I 

tūkst. pr. Kr. mirusieji laidoti be įkapių (Šiaulinskas, 2006a, p. 121-123), o B1 periodo atsitiktiniai 

radiniai ir B1-B2 periodo kapų įkapės atskleidžia, kad šiuo laikotarpiu jau susifomavęs įkapių 

kompleksas (moterų – papuošalai ir darbo įrankiai, vyrai – papuošalai, darbo įrankiai ir ginklai), kuris 

vėliau keičiasi nežymiai. Šiuo laikotarpiu aptinkamos profiliuotos ir prūsų šalutinės serijos akinės segės 

rodo ryšius ne tik su Vakarų Lietuvos kapų su akmenų vainikais kultūrine sritimi, bet ir su Dollkeim-

Kovrovo bei Wielbark kultūromis (Nowakowski, 1996, Karte 3, 4).  

2. B2-C1a periodai tai regiono apgyvendinimo laikotarpis, fiksuojamas pagal kapinynų tinklo 

plėtrą.  

3. C1b-D periodai stabilumo laikotarpis, regiono apgyvendinimas pasiekęs maksimumą.  

B2-C1b periodų moterų kapuose rasti ritiniai smeigtukai ir apskrito skerspjūvio apyrankės, kurie 

būdingi Žemaitijos ir Šiaurės Lietuvos pilkapių bei Centrinės Lietuvos kapinynų kultūrinėms sritims 

(Michelbertas, 1986, p. 129), atskeidžia šiaurinių ir rytinių kaimynų įtaką. C1a-C3 perioduose sustiprėja 

vakarinių kaimynų įtaką, atsekama pagal pasitaikančias akmenų konstrukcijas aplink kapus (Strazdai-

Ječiškės, Šaukėnai). Tuo tarpu kapuose aptinkamos laiptelinės, trikampe kojele ir žieduotosios segės, 

stiklo ir emalio karoliai bei Romos imperijos monetos atskleidžia ryšius su Dollkeim-Kovrovo ir 

Bogaczewo kultūromis (Nowakowski, 1996, Karte 6, 8, 12; Ǻberg, 1919, Karte I). Apie ryšius su 

Bogaczewo ir Przeworsk kultūrų regionais jau rašė L. Tamulynas remdamasis Strazdų-Ječiškių 

kapinyno duomenimis (Tamulynas, 2004, p. 29). Importiniai stiklo ir emalio karoliai bei Romos 

imperijos monetos rodo, kad, nors Nemuno žemupio gyventojai patys neturėjo priėjimo prie 
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pagrindinio prekybos objekto gintaro išteklių, tačiau, atrodo, suvaidino nemažą vaidmenį prekyboje su 

pietų kraštais. Prekybai nutrūkus D periode vietiniai Nemuno žemupio gyventojai pradeda vis dažniau 

puoštis gintaro karolių apvaromis. Tačiau kapuose aptinkamos segės žvaigždine kojele ir žieduotosios 

segės rodo, kad ryšiai su pietiniais kaimynais ir toliau palaikyti (Bitner-Wróblewska, 2001, p. 60, Fig. 

11 B; Ǻberg, 1919, Karte I). 

4. V a. pab. – VI a. regiono konsolidacijos, ekonominio ir kult ūrinio pakilimo laikotarpis . 

Šiuo laikotarpiu regione fiksuojami ryškūs pokyčiai. Apleidžiami toliau nuo centrinės teritorijos 

esantys kapinynai. Keičiasi vyrų įkapių kompleksas: ginkluotę papildo kovos peiliai-durklai, į kapus 

dėti žąslai, pentinai, žirgų aukos. Tokios įkapės rodo, kad išaugo vyro kaip kario reikšmė. Kapinynų 

tinklo koncetravimąsi centrinėje teritorijoje ir vyrų įkapių komplekso kaitą galima tiesiogiai susieti 

darant prielaidą, kad vyro kaip karo reikšmė galėjo išaugti tik nestabiliu laikotarpiu, kai 

bendruomenėms reikėjo nuolatinės karinės apsaugos. Tokiu nestabiliu laikotarpiu pavienės toliau nuo 

centro esančios bendruomenės nesugebėjo apsiginti ir buvo priverstos apleisti savo gyvenamąsias 

vietas. Gyvendamos nedidelėje teritorijoje bendruomenės veikdamos kartu sugebėjo ne tik apsisaugoti, 

bet ir paveikti kitas kultūras. Tai pavirtina segės žvaigždine kojele su sidabrine plokštele (tipas III, 

pagal A. Bitner-Wróblewska, dar vadinamos segės vėduokline kojele). Jos būdingos Nemuno žemupio 

sričiai, čia jų rasta daugiausiai. Kiek daugiau šių segių dar rasta Vakarų Lietuvoje, tik pavienės 

Žiemgaloje, Centrinėje Lietuvoje, Gołdap srityje ir Gotlande (Bitner-Wróblewska, 2001, p. 60, Fig. 11 

C). Ir toliau palaikyti ryšiai su pietiniais kaimynais. Tikriausiai, iš pietų į Nemuno žemupį atkeliavo 

mirusiųjų deginimo paprotys (Tautavičius, 1996, p. 82). Ryšius su Bogaczewo kultūra (Olsztyn grupe) 

patvirtina Vidgirių kapinyne surastos Daumen-Tumiany tipo segės (Bitner-Wróblewska, 2001, p. 85, 

Fig. 17). Apie bendruomenių ekonominį klestėjimą liudija kapuose aptinkami sidabriniai papuošalai. 

5. VII-VIII a. regresijos ir kult ūros pokyčių laikotarpis . Retėja kapinynų tinklas. Mirusieji 

vis dažniau laidojami sudeginti. Į kapus dedama vis mažiau papuošalų, o papuošalų iš sidabro 

nebededama. Vyrų kapuose sumažėja ginklų, nebeaptinkama su raiteliu siejamų daiktų. Pokyčių 

priežastys kol kas nėra aiškios. Problemą padės išspręsti tik tolimesni tyrimai, nes kol kas šio 

laikotarpio kapų ištirta nedaug.  

Aptarus visus duomenis paaiškeja, kad, nors dalis bendruomenių ir buvo gan stabilios, ryškūs 

pokyčiai vyko visame regione. I tūkst. pr. Kr. – I tūkts. po Kr. sandūroje įvykus kultūriniams 

pokyčiams pastebima sparti regiono plėtra. V a. pab. – VI a., nors ir sumažėja apgyvendinta teritorija, 

tačiau fiksuojamas regiono ekonominis pakilimas. VII-VIII a. fiksuojamo regresijos laikotarpio 

priežastys nėra aiškios. Per visą laikotarpį Nemuno žemupio ir Vakarų Lietuvos gyventojai palaikė 
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glaudžius ryšius, kurie atsekami pagal papuošalų formas. Apie tiesioginius ryšius su Dollkeim-

Kovrovo, Wielbark ir Bogaczewo kultūromis liudija kapuose aptinkamos segės.  
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IŠVADOS 
 

Aptarus Nemuno žemupio srities kapinynų paplitimą atskirais laikotarpiais, kapų tipus ir 

laidosenos bruožus bei įkapes, gautos tokios išvados: 

1) Remiantis kapinynų paplitimu regione atskirais laikotarpiais, išskiriami trys raidos etapai: 

B1-C1a periodai (I-III a. pr.) – plėtros, C1b-D periodai (III a. pr. – V a. vid.) – stabilumo, V a. II pusė – 

VIII a. teritorijos mažėjimo (regresijos). 

2) Tokie laidosenos bruožai kaip griautinių kapų gylis ir duobės dydis, kapuose aptinkami 

pavieniai akmenys, degėsiai, keramikos šukės bei karstai, nors ir skiriasi atskirais laikotarpiais, tačiau 

jų kaitos neįmanoma susieti su viso regiono raida. Tuo tarpu, akmenų konstrukcijos ir kapų duobės su 

laipteliais aptinktos tik atskirų laikotarpių kapuose ir siejamos su kaimyninių  kultūrų įtaka.   

3) Mirusiųjų erdvinė orientacija laiko tėkmėje kinta labai nežymiai ir regiono raidoje 

neatsispindi.  Ryškesni skirtumai pastebėti tarp kapinynų. Vyrai dažniausiai laidoti orientuojant galva į 

šiaurės vakarus – šiaurę, o moterys į pietus, nors didesnė įvairovė pastebėta moterų erdviniame 

orientavime.  

4) Senajame geležies amžiuje mirusieji Nemuno žemupyje laidoti nedeginti, o deginimo 

paprotys regione vėl pasirodo V a. pabaigoje. Kai kurie pirmieji degintiniai palaidojimai išlaiko dalį 

griautinių kapų bruožų (kapo duobės forma, įkapių dėjimo tvarka). Vėliau sudeginti mirusieji laidojami 

skirtingo dydžio apvaliose ar ovaliose duobėse. 

5) Nemuno žemupio gyventojai palaikė glaudžius ryšius su Vakarų Lietuvos gyventojais, 

Dollkeim-Kovrovo, Wielbark ir Bogaczewo kultūromis. 

6)  Apibendrinus visus duomenis, išskirti penki Nemuno žemupio srities raidos etapai:  

1. Kultūros kaitos (B1 periodas ar kiek ankščiau);  

2. Regiono apgyvendinimo (B2-C1a periodai);  

3. Stabilumo (C1b-D periodai);  

4. Regiono konsolidacijos, ekonominio ir kultūrinio pakilimo (V a. pab. – VI a.);  

5. Regresijos ir kultūros pokyčių (VII-VIII a.).  

Taip pat svarbu pabrėžti, kad ne visų pokyčių priežastys aiškios, jas nustatyti padės tik tolimesni 

tyrimai. 
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PRIEDŲ SĄRAŠAS 
 

1. Nemuno kultūra "Memelkultur", pagal C. Engel ir W. La Baume  (Engel, La Baume, 

1937, Karte 23, 29, 30).  

2. Nemuno deltos senkapių sritis, pagal LAA (LAA, 1977. 3. Žemėlapiai 7, 9). 

3. Nemuno žemupio kapinynų sritis I-IV a., pagal M. Michelbertą (Michelbertas, 1986, 89 

pav.). 

4. Skalviai, pagal A. Tautavičių (Tautavičius, 1996, 1 pav.). 

5. Nemuno žemupio plokštinių kapinynų kultūra, pagal E. Jovaišą ir M. Michelbert ą 

(Jovaiša, Michelbertas, 1997, Žemėlapis). 

6. Nemuno žemupio grupė, pagal W. Nowakowski (Nowakowski, 1996, Karte 16, 17, 18). 

7. Nemuno žemupio grupė, pagal A. Bitner-Wróblewsko (Bitner-Wróblewska, 2001, Fig. 2). 

8. Skalviai, pagal R. Tučą (Tučas, 2012, 23-28 pav.). 

9. Nemuno žemupio kapinynai I-VIII a. (lentelė) 

10. Nemuno žemupio kapinynai I-VIII a. (žemėlapis) 

11. Nemuno žemupio kapinynai B1 periode. 

12. Nemuno žemupio kapinynai B2 periode. 

13. Nemuno žemupio kapinynai C1a periode. 

14. Nemuno žemupio kapinynai C1b periode. 

15. Nemuno žemupio kapinynai C2 periode. 

16. Nemuno žemupio kapinynai C3 periode. 

17. Nemuno žemupio kapinynai D periode. 

18. Nemuno žemupio kapinynai V a. II pusėje - VI a. 

19. Nemuno žemupio kapinynai VII a. 

20. Nemuno žemupio kapinynai VIII a.  

21. Informacija apie analizuojamus kapus (lentelė). 

22. Vidgiri ų kapas Nr. 36 (Šimėnas, 1994š, Pav. 23). 

23. Barzūnų kapas Nr. 27 (Šimėnas, 2000š, Pav. 15). 

24. Dauglaukio kapinyno karsto rekonstrukcija (Jovaiša, 1997a, 9 il.). 

25. Vidgiri ų kapo Nr. 30 karsto rekonstrukcija (Šimėnas, 2006b, 20 pav.). 

26. Link ūnų kapinyno karstai (Engel, 1930, Abb. 1). 
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27. Galvos papuošalai: 1. Kepuraitė, Dauglaukis kapas Nr. 66 (Jovaiša, 1998); 2. Galvos juosta, 

Dauglaukis kapas Nr. 39 (Jovaiša, 1998); 3. Apgalvis, Vidgiriai kapas Nr. 19 (Šimėnas, 1997ša, Pav. 

42); 4. Apgalvis, Vidgiriai kapas Nr. 35 (Šimėnas, 1998ša, Pav. 22). 

28. Virbo formos smeigtukai: 1. Barzūnai kapas Nr. 28 (Šimėnas, 2000š, Pav. 19); 2. Barzūnai 

kapas Nr. 33 (Šimėnas, 2000š, Pav. 33); 3. Kreivėnai, atsitiktinis radinys (Šimėnas, 1987šb, Pav. 5); 4. 

Kreivėnai kapas Nr. 14 (Šimėnai, 1997šb, Pav. 42). 

29. Antkakl ės: 1. Šaukėnai kapas Nr. 15 (Stankus, 1981š, Pav. 15); 2. Barzūnai kapas Nr. 25 

(Šimėnas, 2000š, Pav. 12); 3. Tilsit-Splitter 1 kapas Nr. 59 (PM-A 772/1, Splitter (3); 4. Vidgiriai 

kapas Nr. 40 (Šimėnas, 1994š, Pav. 34). 

30. Kaklo apvaros: 1. Dauglaukis kapas Nr. 6 (Jovaiša, 1998); 2. Dauglaukis kapas Nr. 36 

(Jovaiša, 1998); 3. Dauglaukis kapas Nr. 54 (Jovaiša, 1998); 4. Barzūnai kapas Nr. 9 (Šimėnas, 1999š, 

Pav. 28); 5. Barzūnai kapas Nr. 13 (Šimėnas, 1999š, Pav. 41); 6. Vidgiriai kapas Nr. 21 (Šimėnas, 

2006š, 36 pav.). 

31. Smeigtukai: 1. Barzūnai kapas Nr. 21 (Šimėnas, 1999š, Pav. 65); 2. Dauglaukis kapas Nr. 

36 (Jovaiša, 1998); 3. Dauglaukis kapas Nr. 25 (Jovaiša, 1998); 4. Dauglaukis kapas Nr. 50 (Jovaiša, 

1998); 5. Lumpėnai kapas Nr. 2 (Gearte W., 1929. Urgeschichte Ostpreussens. Königsberg. Abb. 170 

f); 6. Šaukėnai kapas Nr. 47 (Stankus, 1981š, Pav. 69); 7. Barzūnai kapas Nr. 9 (Šimėnas, 1999š, Pav. 

29). 

32. Segės: 1. Barzūnai kapas Nr. 3 (Šimėnas, 1999š, Pav. 8); 2. Barzūnai kapas Nr. 14 (Šimėnas, 

1999š, Pav. 55); 3. Barzūnai kapas Nr. 16 (Šimėnas, 1999š, Pav. 54); 4. Barzūnai kapas Nr. 19 

(Šimėnas, 1999š, Pav. 60); 5. Viešvilės II kapas Nr. 2 (Šiaulinskas, 2006b, XVI pav. 1, 2). 

33. Segės: 1. Barzūnai kapas Nr. 21 (Šimėnas, 1999š, Pav. 65); 2. Dauglaukis kapas Nr. 5 

(Jovaiša, 1998); 3. Dauglaukis kapas Nr. 11 (Jovaiša, 1998); 4. Dauglaukis kapas Nr. 51 (Jovaiša, 

1998); 5. Lumpėnai kapas Nr. 2 (Bezzenberger, 1909, Abbild. 131); 6. Dauglaukis kapas Nr. 14 

(Jovaiša, 1998); 7. Dauglaukis kapas Nr. 32 (Jovaiša, 1998); 8. Dauglaukis kapas Nr. 63 (Jovaiša, 

1998). 

34. Segės: 1. Barzūnai kapas Nr. 5 (Šimėnas, 1999š, Pav. 65); 2. Vidgiriai kapas Nr. 7 (Šimėnas, 

1987š, Pav. 12); 3. Barzūnai kapas Nr. 33 (Šimėnas, 2000š, Pav. 32). 

35. Segės: 1. Barzūnai kapas Nr. 15 (Šimėnas, 1999š, Pav.49); 2. Vidgiriai kapas Nr. 32 

(Šimėnas, 1994š, Pav. 10); 3. Vidgiriai kapas Nr. 11 (Šimėnas, 1987š, Pav. 22); 4. Šereitlaukis kapas 

Nr. 13 (Zalepūgienė, Fediajevas, 2009šb, 4 pav.). 

36. Apyrank ės: 1. Barzūnai kapas Nr. 2 (Šimėnas, 1999š, Pav. 6); 2. Barzūnai kapas Nr. 24 9 

(Šimėnas, 2000š, Pav. 10); 3. Barzūnai kapas Nr. 7 (Šimėnas, 1999š, Pav. 23); 4. Lumpėnai kapas Nr. 
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2; 5. Barzūnai kapas Nr. 9 (Šimėnas, 1999š, Pav. 28); 6. Greižėnai kapas Nr. 7 (Gearte, 1929, Abb. 235 

f); 7. Barzūnai kapas Nr. 33 (Šimėnas, 2000š, Pav. 32); 8. Vidgiriai atsitiktinis radinys (Šimėnas, 

1986š, Nr. 9). 

37. Žiedai ir dirž ų sagtys: 1. Barzūnai kapas Nr. 16 (Šimėnas, 1999š, Pav. 54); 2. Barzūnai 

atsitiktinis radinys (Šimėnas, 1999š, Pav. 52); 3. Dauglaukis kapas Nr. 103 (Jovaiša, 1998); 4. 

Dauglaukis kapas Nr. 110 (Jovaiša, 1998); 5. Lumpėnai kapas Nr. 9 (Bezzenberger, 1914, Abbild. 

135); 6. Vidgiriai kapas Nr. 23 (Šimėnas, 2006b, 48 pav.); 7. Šaukėnai kapas Nr. 35 (Jovaiša, 1982š); 

8. Vidgiriai kapas Nr. 36 (Šimėnas, 1994š, Pav. 50); 9. Vigiriai kapas Nr. 37 (Šimėnas, 1994š, Pav. 

53). 

38. Vyrų darbo įrankiai ir buities reikmenys: 1. Peilis Barzūnai kapas Nr. 2 (Šimėnas, 1999š, 

Pav. 6); 2. Kirvis Barzūnai kapas Nr. 19 (Šimėnas, 1999š, Pav. 60); 3. Dalgis Barzūnai kapas Nr. 5 

(Šimėnas, 1999š, Pav. 13); 4. Gąlastuvas Šaukėnai kapas Nr. 4 (Stankus, 1981š, Pav. 9); 5. Gąlastuvas 

Barzūnai kapas Nr. 29 (Šimėnas, 2000š, Pav. 21); 6. Pincetas Viešvilės II kapas Nr. 1 (Šiaulinskas, 

2006b, XVI pav. 3); 7. Pincetas Dauglaukis kapas Nr. 12 (Jovaiša, 1998). 

39. Moterų darbo įrankiai ir buities reikmenys: 1. Yla Šaukėnai kapas Nr. 30 (Stankus, 

1981š, Pav. 40); 2. Verpstukas Vidgiriai kapas Nr. 34 (Šimėnas, 1994š, Pav. 19); 3. Verpstukas 

Vidgiriai kapas Nr. 44 (Šimėnas, 1998, Pav. 25); 4. Kaulinės šukos Kreivėnai kapas Nr. 19 (Šimėnas, 

1997šb, Pav. 44). 

40. Ginklai:  1. Ietigalis Greižėnai (Gearte, 1929, Abb. 242 b); 2. Kovos peilis Greižėnai (Gearte, 

1929, Abb. 242 e); 3. Skydo umbas Dauglaukis kapas Nr. 19 (Jovaiša, 1998); 4. Kalavijas Barzūnai 

kapas Nr. 34 (Šimėnas, 2000š, Pav. 34); 5. Perpetė Barzūnai kapas Nr. 5 (Šimėnas, 1999š, Pav. 18); 6. 

Perpetė Vidgiriai kapas Nr. 23 (Šimėnas, 2006b, 27 pav.). 

41. Raitelio daiktai: 1. Žąslai Barzūnai kapas Nr. 5 (Šimėnas, 1999š, Pav. 17); 2. Žąslai 

Vidgiriai kapas Nr. 32 (Šimėnas, 1994š, Pav. 9); 3. Pentinai Vidgiriai kapas Nr. 23 (Šimėnas, 2006b, 

32 pav.). 

42. Miniati ūriniai puodeliai:  1-2. Tilsit-Splitter 1 kapas Nr. 2 (PM-A 772/1, Splitter (3); 3. 

Vidgiriai kapas Nr. 31 (Šimėnas, 2006b, 52 pav.). 

43. Atsitiktiniai radiniai:  1. Laiptelinė segė iš Bendiglauken kapinyno (Bezzenberger, 1914, 

Abbild. 51); 2. Segė žvaigždine kojele iš Bendiglauken kapinyno (Gaerte, 1929, Abb. 214 i); 3. 

Žieduotoji segė iš Bendiglauken kapinyno (Кулаков, 2009, Pис. 6); 4. Segė lenkta kojele iš Greižėnų 

kapinyno (Bezzenberger, 1900, Abbild. 51). 
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44. Atsitiktiniai radiniai: 1. Apyrankės iš Gudų kapinyno (Banytė-Rowell, 2009, Fig. 7); 2. 

Apyrankė iš Opstainių kapinyno (Banytė-Rowell, 2009, Fig. 6. 1); 3. Ažūrinė segė, galbūt iš Oplankio 

(J. Stankevičiūtės nuotrauka). 

45. Palumpių kapinyno radiniai:  1-2. Stiklo karoliai; 3-5. Žalvario karoliai; 6. Rantyti stiklo 

karoliai; 7. Antkaklė; 8-9. Segės; 10. Apyrankė; (Banytė-Rowell, 2009, Fig. 4), 

46. Atsitiktiniai radiniai:  1. Lankinė segė iš Vilkyškių kapinyno (Ǻberg, 1919, Abb. 63); 2. 

Almgren 42 formos segė iš Vilkyškių kapinyno (Banytė-Rowell, 2009, Fig. 2. 3); 3. Antkaklė kūginiais 

galais su kabučiais, galbūt iš Paskalwen kapinyno (Кулаков, 2009, Pис. 5). 

47. Barzūnai kapas Nr. 14, B1-B2 periodai (Šimėnas, 1999š, Pav. 44). 

48. Barzūnai kapas Nr. 16, B1-B2 periodai (Šimėnas, 1999š, Pav. 54). 

49. Barzūnai kapas Nr. 21, C2 periodas (Šimėnas, 1999š, Pav. 65). 

50. Barzūnai kapas Nr. 25, V a. (Šimėnas, 2000š, Pav. 12). 

51. Vėluikiai kapas Nr. 3, V a. (Jovaiša, 2007, 12 il.). 

52. Vidgiriai kapas Nr. 34, V a. pab. - VI a. (Šimėnas, 1994š, Pav. 19). 

53. Vidgiriai kapas Nr. 32 (ginklai), V a. pab. - VI a. (Šimėnas, 1994š, Pav. 9). 

54. Vidgiriai kapas Nr. 32 (papuošalai), V a. pab.  - VI a. (Šimėnas, 1994š, Pav. 10). 

55. Kreiv ėnai kapas Nr. 20, VIII-IX a.  (Šimėnas, 1997šb, Pav. 46). 

56. Kreiv ėnai kapas Nr. 19, VIII-IX a.  (Šimėnas, 1997šb, Pav. 44). 

57. Dauglaukio kapinynas. 

58. Barzūnų kapinynas. 

59. Šaukėnų kapinynas. 

60. Strazdų-Ječiškių kapinynas. 

61. Vidgiri ų kapinynas. 

62. Vėluiki ų kapinynas. 

63. Tilsit-Splitter 1, Am Schwedenfriedhof kapinynas. 

64. Kreiv ėnų kapinynas. 

 

Sutrumpinimai: 

ATL – Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. 

LAA – Lietuvos TSR archeologijos atlasas. 

MLE – Mažosios Lietuvos enciklopedija. 
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Summary 

 

Development of the Lower Nemunas area in I-VIII century (according burial grounds 

data) 

 

The Lower Nemunas area has been mostly discussed using burial grounds data only from 

Lithuanian territory and still has not been individually comprehensively studied. In recent years, 

a lot of new information has been collected. Moreover, the archival material gathered before the 

Second World War became available for analysis. Therefore, it was decided to summarize the 

burial grounds data and to discuss development of the Lower Nemunas area in I-VIII century.  

Firstly, burial grounds referring to the Lower Nemunas culture and scalvians were mapped 

and changes of area margins were determined. Three stages of development were identified: B1-

C1a periods (I c. – beginning of III c.) – expansion; C1b-D periods (beginning of III c. – middle of 

V c.) – stability; the second half of V c. – VIII c. – decrease of territory (regression).  

Following discussion of the burial features showed that such features as the depth and size 

of inhumation graves, single stones, carbons, pottery shards discovered in graves and coffins are 

differently distributed in different periods, however it is impossible to link these changes to 

development of the area. Meanwhile, stone constructions and graves with steps have been only 

found in separate periods and are associated with the influence of neighbour cultures. In the Old 

Iron Age people were buried in the inhumation graves, but at the end of V c. the custom of 

cremation appeared in the area. Some of the earliest cremation graves had some of the features of 

inhumation graves such as the form of pit graves and laying order of grave goods. Later, 

cremated people were buried in round or oval pits of different size.  

The spatial orientation of the dead are comprehensively analyzed in the work. It was 

estimated that the spatial orientation of the dead had varied very little in the different periods and 

it is not reflected in the development of the area. However, significant differences were observed 

among the burial grounds. Men usually were buried orientating into Northwest – North and 

women into South, nevertheless women spatial orientation varies more.  

According to the findings of brooches in the area, the people living in the Lower Nemunas 

area maintained close ties with West Lithuanians, the cultures of Dollkeim-Kovrov, Wielbark 

and Bogozcewo. 



Finally, after summing up all data five development phases has been distinguished:  

1) Cultural change (B1 period or slightly earlier) – the change of burial customs (flat 

inhumation graves) and formation of complex of grave goods.  

2) Area settlement (B2-C1a periods), which was distinguished according to development of 

burial ground system.   

3) Stability (C1b-D periods) – settlement of the area has reached  maximum.  

4) Consolidation, economic and cultural rise of the area (the end of V c. – VI c.). At this 

phase burial grounds situated beyond the centre of the area are abandoned. The change in men’s 

complex of grave goods shows that the importance of a man as a soldier had grown. The findings  

of silver jewellery in the graves reveals the economic prosperity. 5. Regression and cultural 

changes (VII-VIII c.) phase is distinguished according to decline of burial grounds system and 

change of complex of grave goods (less jewellery, fewer weapons in men’s graves).  

It should be stated that not all the reasons for the changes are clear and only further 

investigation of the area will help to distinguish it. 


