ŠUKIONIŲ KAPINYNAS (PAKRUOJO RAJONAS,
LYGUMŲ APYLINKĖ)
ILONA V A Š K E V I Č I Ū T Ė

ĮVADAS
Vienas plačiau tirtų pietinių žiemgalių paminklų yra
Šukionių kapinynas. Tai labiausiai į pietus nutolęs žiem
galių paliktas paminklas. Jis yra pačiame Pakruojo rajo
no pakraštyje, prie pat ribos su Radviliškio rajonu.
Už 7 km j vakarus nuo j o žinomas Stačiūnų kapinynas,
apie kurį, deja, archeologai sužinojo tada, kai jis buvo
visiškai suardytas. Iš šio paminklo pavyko surinkti tik
pavienius radinius, kurių dalį R . Volkaitė-Kulikauskie
nė apžvelgė straipsnyje „Stačiūnų kapinyno antkaklės"
(Volkaitė-Kulikauskienė, 1943, p. 80-95). Iš surinktos
Stačiūnų kapinyno medžiagos matyti, j o g ankstyviausi
radiniai gali būti datuojami I X amžiumi.
Šukionių kapinynas ir dėl savo geografinės padė
ties (kol kas tai labiausiai į pietus nutolęs paminklas),
ir dėl tirtų kapų skaičiaus (surasti 134 palaidojimai)
yra svarbus, tiriant ne tik pietinių žiemgalių materia
linę bei dvasinę kultūrą, bet ir sprendžiant painius
baltų genčių etninius klausimus, nustatant genčių ri
bas, jų kaitą bėgant amžiams. Ilgą laiką istoriografijo
je vyravo nuomonė, j o g žiemgaliai gyvenę tik iki M ū 
šos, t. y. dešiniajame Mūšos krante (Latviešu vesture,
1938, p. 86), arba anksčiau užėmę didesnius plotus
dabartinėje Lietuvos teritorijoje, pasistūmėję šiaurės
kryptimi (Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, p. 34; Lietu
vių etnogenezė, 1987, p. 194).

tarti minčiai, j o g žiemgaliai tik V I I I - I X a. pasistūmė
j o į pietus (matyt, nuo Rygos įlankos pastūmėti Kuoknesės srities gyventojų) ir apsigyveno anksčiau dykro
se tarp žiemgalių ir aukštaičių bei tarp žiemgalių ir
žemaičių.
Šukionių kapinynas archeologams žinomas nuo
X X a. pradžios ( L A A , 1977, p. 112). Jis yra pietinėje
Šukionių kaimo dalyje tarp Vėzgės upelio, kaimo ka
pinaičių ir geležinkelio Radviliškis-Biržai (pav. 1). Pir
mieji radiniai aptikti Švedukalniu vadinamoje kalve
lėje tiesiant geležinkelį, kasant bulviarūsius ir smėlį,
o vėliau - ir pievelėje, ariant dirvą.
1931 m. kapinyną tyrinėjo Šiaulių „Aušros" mu
ziejaus darbuotojas B. Tarvydas. Jis nubraižė ir pa
minklo situacijos planą. Kalvelėje, vadinamoje Šve
dukalniu, iškasė dvi perkasas: vieną pietinėje, kitą šiaurinėje jos dalyje, Švedukalnyje B. Tarvydas palai
dojimų neaptiko. Vietiniai gyventojai jam aiškino, kad

Tiriant šį paminklą paaiškėjo, jog ankstyviausi pa
laidojimai datuotini tik V I I I a. (tai k. N r . 47, kuriame
rasta lankinė pelėdinė segė, bei k. N r . 110, kuriame
rastas įmovinis ietigalis su trumpa r o m b o formos
plunksna ir ilga įmova (tokie ietigaliai datuojami
V I I - I X a.) (Kazakevičius, 1979, p. 56), be to, atsitik
tinai rastos stambios neornamentuotos T formos
skerspjūvio apgalvių plokštelės ( V I I - V I I I a.).
Gerokai daugiau kapų yra iš I X a., o daugumą
sudaro X - X I a. palaidojimai. Tai rodo, j o g Šukionių
kaimo bendruomenė čia įsikūrė ne anksčiau kaip
V I I I a. Žinodami, kad ir Stačiūnų bendruomenės pa
likti kapai ne ankstesni nei I X a., galime drąsiai pri

1 pav. Šukionių kapinyno situacinis planas.
159

bronzinių daiktų j i e rasdavę ir pievoje, esančioje j
šiaurę nuo Švedukalnio. Buvo pabandyta kasti ir aria
mojoje dirvoje. Pasirinkta vieta visai prie kalvelės. Čia
10x1 m dydžio perkasoje rasta žalvarinės grandinėlės
fragmentas ir apatinis žmogaus žandikaulis. Dar vie
na 2x1,5 m dydžio perkasa buvo kasta statmenai mi
nėtajai. Čia aptikti žmogaus kojų kaulai, degėsiai, per
degusi žemė ir į vieną krūvelę suversti stuburo nare
liai. B. Tarvydui pavyko aptikti segę (pasak tyrinėto
jo, fibulą) ir gintaro karolį. Neradus nė vieno sveiko
kapo, manyta, j o g „vargiai daugiau ar bepapilnės esa
mas „Aušros" muziejaus rinkinys", ir buvo nuspręsta
darbus baigti (Tarvydas, 1931Š).
1939 m. Švedukalnį kasinėjo Pavėzgių kaimo mo
kytojas B . Brazauskas. Deja, apie j o tyrimų rezultatus
duomenų nėra. Tačiau šių kasinėjimų metu ir atsitik
tinai rasti daiktai yra patekę j Šiaulių bei Kauno mu
ziejus.
Sistemingi tyrinėjimai kapinyne buvo pradėti
1988 m., kai Šukionių kaimo gyventojai nusprendė pra
plėsti kaimo kapinaites pietų kryptimi, į šalia esančią
cievą. Teritorija tarp veikiančių kaimo kapinaičių ir
Švedukalniu vadinamos kalvelės - vietinės reikšmės
archeologijos paminklas. Lietuvos istorijos instituto
archeologinė ekspedicija (vad. V. Šimėnas) pradėjo
dirbti Šukionių kapinyne. Buvo ištirtas 384 kv. m plo
tas. Rasti 9 X V I I I - X I X a., bei 19 V I I I - I X a. kapų
(Šimėnas, 1990, p. 105-108). Paaiškėjus, kad kapiny
nas nėra visiškai suardytas, tyrimai buvo tęsiami
1989 ir 1990 metais. Darbams vadovavo šio straips
nio autorė (Vaškevičiūtė, 1990, p. 114-118; Vaškevi
čiūtė, 1992, p. 127-129). Per trejus darbo metus buvo
iškastas 1500 kv. m plotas, rasti 134 V I I I - X I a. kapai.
9 X V I I I - X I X a. kapai rasti prie pat kaimo kapinaičių
tvoros ir 1 X V I a. palaidojimas rastas Švedukalnyje.
Čia vienoje kapo duobėje palaidoti du vaikai, ant jų
griaučių rastos trys monetos, kurių vienoje galima bu
vo įžiūrėti ir datą - 15..? m.

LAIDOSENA
Kapinyną archeologai rado apardytą. Buvo tik ke
letas geriau išlikusių palaidojimų, kiti laiko ir žmonių
daugiau ar mažiau apnaikinti. Mirusiųjų lytis nusta
tyta tik 68 individams, t. y tik 50-iai proc. mirusiųjų.
Geriau ar blogiau išlikę 51 vyro ir 17 moterų palaido
jimai, be to, kapinyne aptikti 7 vaikų palaikai.
Mirusieji laidoti nedeginti, plokštiniame kapiny
ne. Jam vieta parinkta kalvelėje netoli Vėzgės upelio.
Laidota eilėmis, kurios nėra labai lygios, sudaro tarsi
puslankius (pav. 2 ) . Laidojant, atrodo, laikytasi eiliš
kumo principo: vyrai ir moterys laidoti vienas šalia
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kito, o vaikai guldyti tarp suaugusiųjų. Nebuvo tradi
cijos turtingesnius laidoti atskiroje kapinyno vietoje.
Duobės kastos labai negilios, vos 35-45 cm gylio nuo
dabartinio žemės paviršiaus. T i k keletas palaidojimų
rasta 60-70 cm gylyje. Tokie negilūs palaidojimai čia
ne išimtis. Ir kituose žiemgalių kapinynuose laidota
ne ką giliau. Pavyzdžiui Jauneikiuose (Joniškio r.) mi
rusieji rasti daugiausia 40-45 cm gylyje, Stungiuose
(Joniškio r.) - 35-50 cm, Linksmučiuose (Pakruojo r.)
35-50 cm gylyje ir 1.1. Tikėtina, j o g duobių gylis pri
klausė nuo metų laiko: šaltą žiemą mirusieji laidoti
seklesnėse duobėse, vasarą - gilesnėse. Duobės kas
tos stačiakampės, suapvalintais galais. Duobių kontū
rai iš aplinkinės žemės gerai išsiskyrė tamsesne spal
va. Jos 180x50-220x60 cm dydžio. Vieną duobę nuo
kitos skiria 30-50 cm tarpas. Neretai viena duobė kasta
visai šalia kitos, nepaliekant tarp jų tarpo.
A t r o d o , j o g dauguma mirusiųjų laidoti ne kars
tuose. Karsto likučiai aptikti tik kapuose N r . 37,118,
134. Karstuose palaidotų turėtų būti daugiau, tačiau
karsto žymių išlikę tik tuose kapuose. Vyrų kapuose
Nr. 52 ir 53 šalia kaukolės rasti žiediniai smeigtukai
greičiausiai liudytų, jog mirusysis turėjo būti susuktas į
audinį - maršką.
Vyrai ir moterys laidoti priešinga kryptimi. Vyrai
daugiausia guldyti galvomis į šiaurę 350-30, moterys į pietus 170-200° kryptimi (pav. 3 ) . Būta išimčių: vyrai
laidoti galvomis į pietus, o moterys - į šiaurę. Beje, vyrų
palaidotų „moteriška" kryptimi, gausiau, nei moterų
palaidotų „vyriška" kryptimi. Dvejopa vyrų kapų orien
tacija šiame kapinyne kol kas sunkiai paaiškinama.
Greičiausiai čia atsispindi laidojimo krypties pokyčiai,
vykę V I I I a. Žiemgaloje, kai vieni dar laikėsi „seno
sios", o kiti jau „naujosios" laidojimo krypties.
Mirusieji guldyti aukštielninki, ištiestomis kojo
mis, ant krūtinės sudėtomis rankomis. Tiesa, apie
rankų padėtį, galime kalbėti remdamiesi tik keliais
palaidojimais, t. y. tik 11 proc. palaidotųjų išliko su
pradinėje padėtyje sudėtomis rankomis (pav. 4 ) .
Mirusiųjų griaučiai išlikę labai blogai. Dažniau
siai randami tik ilgųjų kaulų ir kaukolės fragmentai, o
dar dažniau osteologinė medžiaga išlikusi tik dėl gau
sių žalvarinių papuošalų. Sprendžiant iš geriau išliku
sių nustatyta, j o g vyrų griaučių ilgis 170-180 cm, m o 
terų 155-160 cm.
Kapinyno teritorijoje aptiktos degėsių duobės. Jų
dydis įvairuoja nuo 120x120 cm iki 200x200 cm, gylis
iki 50 cm. Didesnės duobės kapinyno pietiniame ir
rytiniame pakraštyje. Be intensyvaus degėsių sluoks
nio, duobėse kartais rasta keramikos šukių. Duobių
paskirtis neaiški, gal tai laužavietės, kuriose atliekant
pagoniškas apeigas kūrenta šventoji ugnis, o gal tai
laužavietės, žymėjusios kapinyno teritoriją.
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2 pav. Kapų duobės Šukionių kapinyne.
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3 pav. Mirusiųjų erdvinė orientacija.
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renėliuose k. Nr. 9, Plinkaigalyje k. Nr. 223, Stungiuose
k. N r . 22 (Valatka., 1984, p. 22; Stankus, 1984, p. 75;
Kazakevičius, 1993, p. 34; Vaškevičiūtė, 1986Š).
Įkapės paprastai dėtos tam tikra, tik šiai genčiai
būdinga tvarka (pav. 5 ) . Darbo įrankiai čia nėra labai
gausūs. Jų randama galvos arba juosmens bei kojų sri
tyje. Vyrų darbo įrankiai, o tai dažniausiai peiliukai
tiesia nugarėle, dėti į kapą juosmens srityje, dažniau
siai skersai mirusiojo. T i k retkarčias randamos ylos
būna padėtos prie kojų. Moterims peiliukai lenkta nu
garėle dėti į kapą prie galvos, dešiniosios rankos arba
dešiniosios kojos išorėje, rečiau prie kairiosios ran
kos. Y l ų randama padėtų šalia peiliuko.
Ginklai, o tai dažniausiai ietys ir kovos peiliai, į
kapą dėti irgi nusistovėjusia tvarka: ietys (dažniausiai
kelios) guldytos prie vieno ar kito mirusiojo šono taip,
kad jų antgaliai randami šalia kaukolės (75 proc. kapų
dešinėje kaukolės pusėje ir 25 proc. kapų - kairėje
pusėje) vienas šalia kito ar vienas virš kito (pav. 6 ) .
Kovos peiliai -kalavijai taip pat turi savo vietą ka
pe. Jie guldyti skersai mirusiojo dubens ar šlaunų, ran
kena į dešiniosios rankos pusę. Taip padėti visi be iš
imties platieji kovos peiliai (pav. 7 ) . Toks savitas šių
ginklų dėjimo į kapą būdas, skiria žiemgalį nuo ž e 
maičio ir latgalio. Platieji kovos peiliai-kalavijai buvo

4 pav. Mirusiųjų rankų padėtis.

ĮKAPĖS
Baltų gentyse vyravo paprotys mirusiuosius lai
doti su gausiomis įkapėmis. Tikėta pomirtiniu gyve
nimu ir tuo, kad jame žmogui prireiks tų pačių daiktų,
kuriais naudojosi šiame, būdami gyvi, kad kitame pa
saulyje mirusysis turės tęsti čia pradėtus darbus. T o 
dėl laidojant dėti darbo įrankai, ginklai. Mirusieji
į naują gyvenimą išlydėti šventiškai aprengti ir labai
išpuošti.
Kapinyne aptikta apie 320 įvairios paskirties ra
dinių. Į kapą mirusiajam dėti j o asmeniniai daiktai ir
tik retkarčiais dovanos. Antai vaiko kape N r . 97 ras
tas žiedas, padėtas ant kojų. Pasitaiko atvejų, ypač lai
dojant vaikus, kai papuošalai „daryti" čia pat, t. y. iš
didesnių, suaugusiesiems priklausiusių papuošalų.
Vaikų kapuose N r . 76 ir 107 rastos apyrankės padary
tos iš antkaklės lankelio (pav. 44:6,75:2). Tai pastebi
ma ir kituose I tūkstantmečio vidurio ir antrosios pu
sės kapinynuose: Maudžioruose k. N r . 153, 162, Kai-
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5 pav. Darbo įrankių ir ginklų išsidėstymo schema: 1 - ge
riamieji ragai, 2 - geriamieji ragai, 3 - ginklai, 4 - pentinai,
5 - peiliukai lenkta nugarėle, 6 - ylos, 7 - peiliukai tiesia
nugarėle, 8 - ylos.

vienas vyras k. N r . 47 palaidotas su pentinu ant deši
niosios kojos) (pav. 8 ) .
Vaikų kapai, kaip įprasta, gausiomis įkapėmis ne
pasižymi. Dažniausiai randama įkapė - yla ir peiliu
kas. Tik keletas vaikų buvo palaidoti su sege, antkakle ar smeigtuku. Visos įkapės vaikų kapuose sudėtos
tokia tvarka, kaip ir suaugusiųjų.

Darbo įrankiai
Bene mažiausia įkapių grupė šiame kapinyne darbo įrankai. Jie sudaro tik 12 proc. visų radinių.
Panašiai yra ir kituose žiemgalių kapinynuose: Jauneikiuose darbo įrankiai sudaro 20 p r o c , Stungiuo
se 16 p r o c , Pamiškiuose 10 p r o c , Pavirvytėje 6 proc.
radinių. (Vaškevičiūtė, 1993Š, p. 55). Darbo įrankiai
ne tik negausūs palyginti su kitomis įkapių grupė
mis, bet ir neįvairūs. Tai peiliukai tiesia nugarėle,
peiliukai lenkta nugarėle ir ylos. T i k kape N r . 119
dar rasta žalvarinė adata ir akmeninė liejimo formelė, o kape N r . 54 - pentinis kirvis (dar vienas kirvis
rastas atsitiktinai kapinyno teritorijoje).

I I

I

I

Kadangi vyrų ir moterų darbo veikla skiriasi, skir
tingi ir darbo įrankiai. Vyrų kapuose rasta peiliukų
tiesia nugarėle, ylų bei minėtasis kirvis. Moterų ka
puose randama peiliukų lenkta viršūne, ylų, adatų ir
liejimo formelė. Jau įprasta, j o g kirviai žiemgalių bu
vo naudoti darbui, tačiau kape N r . 54 rastasis grei
čiau skirtas kovai. Tai matyti analizuojant visą šio

б pav. Kapų Nr. 8 ir 9 planai.
naudojami visų šių trijų genčių vyrų (Volkaitė-Kuli
kauskienė, 1970, p. 191; Lietuvių materialinė..., 1978,
p. 24), bet tik žiemgaliai jį dėjo į kapą skersai griau
čių, žemaičiai juos guldė išilgai ir tik prie mirusiojo
šono (Tautavičius, 1996, p. 69, pav. 14), o latgaliai vi
sai neturėjo griežtai nusistovėjusio papročio. Čia šie
ginklai randami ir skersai dubenkaulių, ir išilgai mi
rusiojo griaučių (Latvijas P S R , 1974, p. 241; Нук
шинский, 1957, рис. X X I X , X X X , X X X I , X X X V ,
XXXVII).
Papuošalai randami sudėti taip, kaip ir buvo ne
šioti. A n t galvos - kepuraitės ar raiščiai, ant kaklo antkaklės ir karoliai, krūtinės srityje vyrų kapuose ran
dama segių, moterų - smeigtukų pora, sujungta gran
dinėlėmis. A n t rankų užmautos apyrankės. Vyrų ka
puose paprastai viena, ant kairiosios rankos, moterų
kapuose dvi, po vieną ant kiekvienos. Retkarčiais ant
piršto būna žiedas. Prie galvos padedami ir geriamieji
ragai ir žąslai. Vienas kitas vyras palaidotas sujuostas
odiniu diržu ar su pentinu ant kairiosios kojos (tik

7 pav. Kapų Nr. 13, 24, 32 planai.
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kitų karių ir nešiotas makštyse, į kapą įdėtas neįpras
ta žiemgaliams tvarka - prie mirusiojo šono išilgai
griaučių; tuo tarpu kiti peiliai randami padėti įstrižai
šlaunikaulių. Nors ietigalių, rastų tame kape, formos
įprastos, tačiau jų dydis rodo ką kitą. B e abejo, tokio
dydžio iečių plunksnų randama ir kituose kapuose,
tačiau šiame komplekte tai nėra atsitiktinumas.
Rytinėje Žiemgalos dalyje paplitę pentiniai kir
viai. Tačiau daugiausia jie siauraašmeniai. Minėtame
kape rastasis - plačiaašmenis. Tai viso labo trečias to
kios formos kirvis pietinėje Žiemgalos dalyje. Dar du
rasti gretimame Pamiškių kapinyne, bet atsitiktinai
(Tautavičienė, 1973Š). A p t a r ę visas šio kapo įkapes,
galime teigti, j o g kape N r . 54 palaidotas neeilinis ben
druomenės narys, gal žynys, o gal kitos genties žmo
gus. D ė l to galima teigti, j o g šiame kape rastasis pen
tinis plačiaašmenis kirvis yra ne darbui.

8 pav. Kapų Nr. 73, 74, 76 planai.
kapo jkapių komplektą (pav. 9 ) . Šiame kape palaido
tas vyras - ypatingas bendruomenės narys. Jo įkapės įmoviniai ietigaliai, padėti kairėje galvos pusėje, abu
su karklo lapo formos plunksnomis, 32 ir 36 cm ilgio.
Prie dešiniojo šono, maždaug toje vietoje, kur turėtų
būti alkūnė, gulėjo pentinis plačiaašmenis kirvis, aš
menimis atsuktas į kapo vidų, kotu nukreiptu kojų link.
Prie kairiosios kojos blauzdikaulio, j o išorėje, lygia
grečiai jam gulėjo kovos peilis, į kapą įdėtas odinėse
makštyse, puoštose žalvariu. Jo ilgis - 35 cm, plotis - 3
cm, makštų apkalas - 7 cm ilgio, neornamentuotas.
A n t šio peilio buvo padėtas nedidelis geležinis peiliu
kas tiesia nugarėle. Prie didžiojo peilio rankenos gu
lėjo žalvarinis pincetas ir geležinis skiltuvas, prie pei
lio smaigalio - geležiniai žąslai. A n t kairiosios kojos
buvo uždėtas žalvarinis puošnus pentinas. Prie ietiga
lių įmovų rastas žalvarinis žiedas. Tai bene vienintelis
papuošalas šiame kape (pav. 10). Palaidojimas, ypač
krūtinės sritis, apiplėštas (ar apardytas), matyt, todėl
daugiau papuošalų nerasta. Dalis įkapių - ilgas siau
ras peilis su makštų apkalais, pincetas, skiltuvas, pla
čiaašmenis kirvis yra vieninteliai radiniai šiame kapi
nyne, o ir kituose kapinynuose tokie radiniai, kaip pin
cetas ir skiltuvas, reti. Kaip pažymi tyrinėtojai, pince
tai naudoti ne buitiniams reikalams, jie buvo susiję su
burtais ir magija (Tautavičius, 1981, p. 31). Šalia ras
tasis skiltuvas dar labiau patvirtintų prielaidą, j o g ka
pe palaidotas neeilinis bendruomenės narys - žem
dirbys ar karys. Juolab kad ir kovos peilis ne toks, kaip
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Visi darbo įrankai rasti kapuose su išdilusiais aš
menimis, matyt, ilgesnį laiką naudoti, į kapus dėti tik
rai nenauji.
Kirviai. Darbui skirtas kirvis rastas tik vienas, bet
ir tas ne kape, o atsitiktinai kapinyno teritorijoje
(pav. 11). Jis pentinis, siauraašmenis, kiek palenktas,
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r

9 pav. Kapų Nr. 54 ir 69 planai.

mas tuo pačiu laikotarpiu,
kaip ir kapinynas, t. у. V I I I X a. Šio tipo kirviai savo iš
vaizda nesiskyrė nuo I I a.
iki X amžiaus. X I a. kapuo
se tokių kirvių nerandama
ir Rytų Latvijoje, kur jie bu
v o ypač plačiai paplitę
( L A A , 1978, p. 111).

10 pav. Kapo Nr. 54 įkapės : 1, 2 - įmoviniai ietigaliai, 3 - kovos peilis, 4 - kirvis, 5 peiliukas, 6 - skiltuvas, 7 - žąslai, 8 - pentinas, 9 - pincetas, 10 - įvijinis žiedas, 11 sagtelė, 12 - neaiškios paskirties dirbinys, 13 - įvijėlės, 14 - neaiškios paskirties dirbinys,
15 - geležinė juostelė.
20 cm ilgio, ašmenys - 7 cm pločio, skylė kotui - 4 cm
skersmens. Žiemgalos teritorijoje naudoti dviejų tipų
kirviai: įmoviniai (paplitę vakarinėje dalyje) ir penti
niai (randami rytinėje Žiemgaloje). Tačiau paprotys
dėti kirvį į kapą Žiemgaloje nebuvo įsigalėjęs. V - V I I a.
kapuose kirvių kiek gausiau, o nuo V I I I a. jų vis ma
žėja. Šukioniuose, matyt, visai nebuvo papročio lai
doti mirusįjį su kirviu. Rastasis galėtų būti datuoja

Peiliai tiesia nugarėle.
Tai universaliausias ir gau
siausiai paplitęs darbo įran
kis. Jų rasta 17-oje vyrų
kapų ( N r . 1, 23, 31, 34, 36,
38,39,46,47,52,54,73,77,
87,107,115,121 ir 3 atsitik
tinai) (pav. 12). Taigi be
veik pusė vyrų palaidota su
peiliais. Peiliukų 10-19 cm
ilgio, 1,5-2,5 cm pločio ge
ležtės, 3,5-4 cm ilgio įkotės
įtvertos į medinį kotelį
(pav. 13). Geležtė ašmenų
pusėje yra su užkartomis.
T o k i e p e i l i u k a i naudoti
smulkiems darbams buity
j e ir asmeniniams reika
lams. N u o pat pirmųjų am
žių po Kr. jų išvaizda beveik
nekito. Randama jų visoje
L i e t u v o s t e r i t o r i j o j e bei
gretimuose kraštuose. Šu
kionių kapinyne rasti šalia
įmovinių su lauro ir karklo
lapo formos plunksnomis
ietigalių, lankinių aguoninių ir pasaginės segės ke
turkampiais galais, įvijinių
ir „kario" apyrankių, ant
kaklės su kabliuku ir kilpe
le. Taigi peiliukai tiesia nu
garėle datuojami I X - X I a.
(pav. 10:5, 36:4, 38:1, 55:2,
59:2, 75:4).

Peiliukai lenktomis nugarėlėmis. Jų rasta 10-yje
kapų ( N r . 16, 48, 56, 57, 60, 76, 99, 111, 116, 129 ir 2
atsitiktinai). Peiliukų 9-15 cm ilgio ir 1,5-3 cm pločio
geležtės, 3-5 cm ilgio įkotės. Šie peiliukai buvo nau
dojami ūkio darbams - ruošiant pašarą gyvuliams ar
dirbant kitus darbus (pav. 15:1, 44:7, 47:3, 48:1, 50:3,
51:5, 56:1). Jie, skirtingai nuo peiliukų tiesiomis nu
garėlėmis, paplitę tik Žiemgaloje, rytinėje Žemaitijoje
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ir sėlių gyventuo
se plotuose. Ran
dami V - X I a. ka
puose. Šukioniuo
se rasti kartu su
smeigtukais tri
kampėmis galvu
tėmis, kryžiniais
smeigtukais su
plotomis plokšte
lėmis, įvijinėmis
apyrankėmis. K a 
pai datuoti I X X I a.
Ylos. Tai uni
versalus d a r b o
įrankis, dažniau
siai randamas mo
terų ir vaikų ka

l i pav. Pentinis kirvis (atsitiktinis).

13 pav. Kapo Nr. 1 įkapės: 1 - ietigalis, 2 - kriauklelės, 3 įvija, 4 - žiedinis smeigtukas, 5 - peiliukas tiesia nugarėle.
puose (k. Nr. 12,21, 26,40,45, 60,76,83,99,104,105,
111, 119, 129 (dvi ylos) ir 1 atsitiktinai) (pav. 15:2).
Vaiko kape yla neretai būna tik vienintelė įkapė. Ret
karčiais su ja palaidotas vyras (k. N r . 24,50,56,127).
Y l o s geležinės, suplota arba rombine įtveriamąja da
limi, 9-14 cm ilgio, 0,5-0,8 cm skersmens, įtvertos į
medinius kotelius (pav. 17:6,29:7,44:4,48:2,50:2,56:2,
63:2, 3, 77:1). Jų išvaizda nesikeitė per visą m. e. I - I I
tūkstantmetį. Randama jų visuose kraštuose, ne tik
laidojimo paminkluose, bet ir gyvenvietėse. Šiame ka
pinyne rastos kartu su lankine aguonine sege, kryži
niais smeigtukais suplotomis plokštelėmis galuose,
smeigtukais su trikampe galvute, įvijinėmis apyran
kėmis. Kapai datuojami I X - X I a.
Adatos. Rasta tik viena, moters kape N r . 119. Ji
žalvarinė, 4,5 cm ilgio ir 0,3 cm skersmens, dalis su
skylute - suplota. Matyt, nebūta papročio į kapus dėti
adatas, todėl jų randama gana retai. Jauneikių kapi
nyne rasta taip pat tik viena adata labai turtingame
moters kape, datuotame I X - X a. (Vaškevičiūtė, 1985,
p. 55) (cav. 16).
•

12 pav. Kapų Nr. 1 ir 2 planai.
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•

i

Šis Šukionių kapinyno kapas išsiskiria iš kitų. Pa
laidojimas gana apardytas, kiek sveikesnė likusi tik
galvos sritis. Jame, be minėtos adatos (pav. 17:5) ras-

ta akmeninė liejimo formelė, yla ir gintarinis dvi
gubo nupjauto kūgio for
mos karolis. Be abejo, to
kie radiniai tiksliai da
tuoti kapą n e p a d e d a .
Remiantis bendra kapi
nyno medžiaga, šį kapą
reikėtų skirti X a. arba
X I a. pradžiai.

118

14 pav. Kapų Nr. I l l ir 118 planai.

15 pav. Kapo Nr. 111 įkapės: 1 - peiliukas lenkta nugarėle, 2 yla, 3-4 - smeigtukai trikampe galvute su buoželėmis galuose.

4

Liejimo
formelė.
Kaip minėta, kape kartu
su adata rasta ypač reta
įkapė - akmeninė liejimo
f o r m e l ė (pav. 17:7). Ji
pagaminta iš balto kal
kakmenio, galuose yra
grioveliai skystam meta
lui tekėti, plokštumose
išraižyti liejamo dirbinio
atvaizdai. Formelės dydis
5,5x3, 1x1,7 cm. Tokios
formelės buvo naudoja
119
mos smulkiems papuoša
lams iš alavo lieti. A l a v o
lydymosi temperatūra
žema, todėl gaminti ala
16 pav. Kapo Nr. 119 planas.
vinius papuošalus buvo
galima namuose, prie židinio. Šį darbą galėjo dirbti
ne kalviai amatininkai, o moterys. Manoma, kad iš
alavo buvo liejami smulkūs spurgeliai, biseriai, sagos.
Jais puošdavo marškinių apykakles, rankogalius, siū
les. Galėjo būti dabinama ir galvos danga (Antonie
wicz, 1938; Голубева, 1984, с. 75-89; Volkaitė-Kuli
kauskienė, Jankauskas, 1992, p. 135-170).
Gaila, kad alavas, skirtingai nei žalvaris, kapuose
neišlieka, todėl sunku ką nors daugiau pasakyti apie
alavinius dirbinėlius. Šio kapinyno kapuose N r . 39 ir
40 galvos ir krūtinės srityje aptikti alavo pėdsakai. Tai
rodo, kad tokie papuošalai tikrai buvo žinomi ir ne
šiojami. Moterų kapuose liejimo formelių dažnai ran
dama mordvių, marių laidojimo paminkluose (Архипова, 1973, с. 47). Lietuvoje tai tik antras atvejis, kai
liejimo formelė rasta ne piliakalnyje, o kape. Beje,
abi radimvietės - Žiemgaloje (Vaškevičiūtė,1983š).
Latvijoje jų rasta tik piliakalniuose (Brivkalne, 1964,
p. 89). Estijos teritorijoje trijuose pilkapiuose rastos
liejimo formelės, tačiau ir jos estų archeologų traktuoja
mos kaip išimtis (Аун, 1980, рис. 18). Įdomu tai, j o g
su liejimo formelėmis laidotos jaunos moterys (Голу
бева, 1984, c. 75-89).
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18 pav. Kapų Nr. 37 ir 41 planai.

17 pav. Kapo Nr. 119 įkapės: 1-3 - įvijos, 4 - gintaro kara
liukas, 5 - adata, 6 - yla, 7 - akmeninė liejimo formelė.
Kaip matome, darbo įrankiai šiame kapinyne ne
įvairūs. Nerasta čia nei vieno verpstuko, kurie, beje ir
nebūdingi žiemgalių kapams, bet nerasta čia ir nė vie
no kaplio, kurie ypač būdingi žiemgalėms (Jauneikiuose jų rasta 23, Stungiuose - 6 ) .

Ginklai
Daliai baltų genčių būdingas paprotys laidoti vy
rus su ginklais. Y p a č daug ginklų randama žiemgalių
kapinynuose. Tai vienas būdingiausių žiemgalių lai
dosenos bruožų. Nustatyta, j o g ginklų čia rasta dau
giau nei darbo įrankių. Siame kapinyne ginklai suda-
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ro 21 proc. visų radinių. Tiek pat ginklų rasta ir Jau
neikių kapinyne (Vaškevičiūtė, 1986, p. 43).
Ginklai neįvairūs, tai ietys ir kovos peiliai (pav. 18).
Iš viso kapinyne rastos 68 ietys: 32 vyrai buvo palai
doti su ietimis, o 9 ietigaliai rasti suardytuose kapuo
se. Beveik visi ietigaliai įmoviniai ir tik 2 įtveriamieji.
Toks santykis čia, matyt, neatsitiktinis. Visoje Ž i e m 
galoje vyraujantis ietigalių tipas yra įmoviniai ietiga
liai. Palyginimui galime pateikti įmovinių ir įtve
riamųjų ietigalių santykį kituose kapinynuose. Pavyz
džiui, Jauneikiuose iš rastų 232 iečių antgalių - 217
įmoviniai ir tik 15 įtveriamųjų, Pamiškiuose iš 17 rastų
ietigalių - 12 įmovinių, Pavirvytėje iš 44 ietigalių - 41
įmovinis, Stungiuose iš 12 ietigalių - 1 0 įmovinių (Vaš
kevičiūtė, 1993Š, p. 70).
Įmoviniai ietigaliai su lauro lapo formos plunks
na. Jų rasta 33 (k. N r . 10, 15, 21, 22, 24 ( 2 ) , 25(2), 37
( 2 ) , 42, 49,52,59, 68, 69, 73, 74 ( 4 ) , 85, 88,109,126 ir
8 atsitiktinai). Ietigaliai 19-25 cm ilgio, plunksnos
10-17 cm ilgio ir 3-3,5 cm pločio. Kapuose Nr. 69 ir
74 rasti gerokai didesni ietigaliai: 34 ir 38 cm ilgio,
o kape Nr. 22 - tik 15 cm ilgio ietigaliukas (pav. 19:2).
Įmovinių ietigalių su lauro lapo formos plunksnomis

randama žemai
čių, kuršių ir
žiemgalių gyven
tuose plotuose.
Kaip rodo arche
ologinė medžia
ga, kuršiai ir že
maičiai tokius ie
tigalius naudojo
tik V I I - V I I I a.
(Kazakevičius,
1979, p. 53-65),
o Žiemgaloje jie
naudoti iki pat
X I amžiaus. T o 
kio l a i k o t a r p i o
kapuose ietiga
liai su lauro lapo
formos plunksna
rasti Jauneikių
kapinyne ( V a š 
kevičiūtė, 1986,
p. 47). Šukioniuo
se jie rasti viena
me komplekte su
lankinėmis aguo
ninėmis segėmis
(k. Nr. 24,42,73)
(pav. 20:1,3), „kar i o

l i

а

Įmoviniai rombo formos plunksna ietigaliai. To
kio tipo ietigaliai rasti 2 (k. N r . 22 ir 110). Ietigaliai
yra su trumpa plunksna ir ilga įmova (pav. 19:3). Jų
ilgis apie 16 cm, plunksna 6 cm ilgio, 2,5 cm pločio.
Tokie ietigaliai priskiriami įmovinių ietigalių su rombi
ne plunksna I I I prototipui ( K a z a k e v i č i u s , 1979,
p. 60). Naudoti nuo V I iki I X a. ir paplitę Vakarų
Lietuvoje, Latvijoje bei šiaurinėje Lietuvos dalyje. Šu
kionių kapinyne ietigaliai rasti suardytuose kapuose:
k. N r . 22 su ietigaliu ir lauro lapo formos plunksna,
kape N r . 110 - be kitų įkapių. Todėl juos galima da
tuoti tik remiantis bendra kapinyno chronologija ir
kitur rastais ietigaliais. Šukionių ietigalius galima būtų
datuoti V I I I - I X amžiais.
Įtveriamieji ietigaliai. T o k i e ietigaliai rasti 2
(k. Nr. 11, 37). A b u jie lauro lapo formos plunksno
mis (pav. 23:1). Y p a č įdomus k. N r . 37 ietigalis. Jis 32
cm ilgio, plunksna 15 cm ilgio, o dalis tarp plunksnos
ir įtvaros ypač būdinga latgaliams, ir, matyt, iš ten pa
teko čia. Latvijoje jie naudoti V I I - I X a. (Latvijas P S R ,
1974, p . 157). Jauneikiuose rasti X - X I a. kapuoses
(Vaškevičiūtė, 1986, p. 48). Šis rastas suardytame ka
pe. Be ietigaliuko, mirusiajam buvo padėtas peiliukas

г а п

" P° РУ "
19 pav. Įmoviniai ietigaliai: 1 k Nr 10
'
• ' k ė m i s ( k . Nr. 24),
2-3 - k. Nr. 22.
antkakle su kab
liuku ir kilpele (k. N r . 42) bei karklo ir rombo for
mos jmoviniais ietigaliais (pav. 32:2,35:2, 60:1, 68:1,
2, 69:1, 70:1, 2 , 7 1 : 1 - 4 ) . Šios įkapės datuojamos I X X I a.
ь

и

Įmoviniai ietigaliai su karklo lapo formos plunks
na. Jų rasta 31 (k. N r . 1, 5 ( 3 ) , 8 ( 2 ) , 9 ( 5 ) , 11, 13 ( 2 ) ,
18, 31, 42, 54 ( 2 ) , 68, 69 ( 3 ) , 73 ( 3 ) , 79, 91,123,126 ir
1 atsitiktinai). Ietigaliai su 22-27 cm ilgio, 2,7-3 cm
pločio plunksnomis ( p a v . 2 1 ) . K a p u o s e N r . 54 ir
69 rasti stambūs, 36-38 cm i l g i o , ietigaliai ( p a v .
22:1 3).
7

Šios formos iečių antgaliai paplitę visoje Lietuvo
je ir randami V I I - X I I a. kapuose (Volkaitė-Kulikaus
kienė, 1978, p. 11). Gausūs jie ir Žiemgaloje. Šukio
niuose rasti kartu su lankinėmis aguoninėmis segė
mis (k. Nr. 42, 73, 126), pasaginc sege keturkampiais
galais (k. N r . 3 1 ) , antkakle su kabliuku ir kilpele
(k. N r . 42), „kario" apyranke (k. Nr.42) (pav. 10:1, 2,
13:1, 23:4, 24:1, 3, 32:1, 35:1, 61:1). Šios įkapės lei
džia datuoti karklo lapo formos ietigalius I X - X I am
žiumi.

20 pav. Kapo Nr. 24 įkapės: 1, 3 - įmoviniai ietigaliai, 2 platusis kovos peilis, 4 - įvijinė apyrankė, 5 - lankinė aguoninė segė.
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laikėsi kitokio papročio dėdami šiuos ginklus į kapą.
Šukioniuose peiliai rasti viename kape kartu su lankinėmis aguoninėmis segėmis (k. N r . 24, 32, 41, 53,
73), įvijinėmis (k. N r . 24, 32) ir „kario" apyrankėmis
(k. N r . 42, 5 3 ) , antkaklėmis su kabliuku ir kilpele
(k. Nr. 42,53), įmoviniais karklo ir lauro lapo formos
ietigaliais (k. N r . 11,13, 24, 37,42,49, 73) (pav. 20:2,
23:3,32:4,34:2,41:2,43:1,69:2). Platieji kovos peiliaikalavijai datuojami I X - X I amžiais.
Kaip minėta, kape N r . 54 rastas vienintelis šiame
kapinyne ilgas siauras kovos peilis (pav. 10:3). Mano
ma, j o g šie peiliai yra vienašmenių kalavijų prototi
pai. Jų dažniau randama Pajūryje, Vidurio Lietuvoje.
Ten jie naudoti V I I - X a., nors labiausiai paplitę V I I I I X amžiais (Volkaitė-Kulikauskienė, 1981, p . 2 4 ) .
Šukioniuose rastasis irgi turėtų būti datuojamas šiuo,
o gal truputį vėlesniu amžiumi.

21 pav. Įmoviniai ietigaliai iš k. Nr. 9.
tiesia nugarėle, o kojų srityje aptikta medienos bei
audinio likučių, puoštų su žalvariniais spurgeliais.
Kovos peiliai. Šukionių kapinyne rasta 13 kovos
peilių, iš jų 12 - plačiųjų k o v o s peilių-kalavijų ir
1 siauras ilgas kovos peilis.
Platieji kovos peiliai—kalavijai rasti k. N r . 11, 13,
24, 32, 37, 41, 42, 49, 53, 73 (tik fragmentas), 124 ir
1 atsitiktinai (pav. 24:4). Jie nuo 39-50 cm ilgio, 5-7 cm
pločio, platėja nuo medinės rankenos į viršūnę, galas
įstrižai nusklembtas (pav. 25:2). Tokie peiliai nešioti
be makštų ir į kapą dėti taip pat be makštų. Šio tipo
ginklai ypač būdingi žiemgaliams. Jie čia pradėti var
toti jau nuo V I a., o V I I I a. tapo vyraujantys ir išstū
mė visus kitus peilius. Žiemgaloje neįsigalėjo ir dviaš
meniai kalavijai. B e žiemgalių, šiais peiliais naudojo
si žemaičiai ir latgaliai ( L A A , 1978, p. 124; VolkaitėKulikauskienė, 1981, p. 24).Tačiau tiek vieni, tiek kiti
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22 pav. Įkapių dalis iš k. Nr. 69: 1-3 - įmoviniai ietigaliai,
4 - žąslai, 5 - lankinė aguoninė segė.

23 pav. Kapo Nr. 11 įkapės: 1 - įtveriamasis ietigalis, 2 smeigtuko adatos dalis, 3 - platusis kovos peilis, 4 - įmovinis ietigalis.

24 pav. Kapo Nr. 13 įkapės: 1, 3 - įmoviniai ietigaliai, 2 grandelės, 4 - platusis kovos peilis.

Papuošalai
Šukionių kapinyne, kaip ir visuose kituose žiemga
lių paminkluose, gausu papuošalų. Visi jie žalvariniai,
tik vienas kitas geležinis ar sidabruotas. Kaip jau minė
ta, puošėsi ne tik moterys, bet ir vyrai. Vieni papuošalai
nešioti tik moterų, kiti - tik vyrų, o treti tiko ir vieniems,
ir kitiems. Papuošalai pagal jų paskirtį skirstomi į galvos
dangos, kaklo, krūtinės ir rankų papuošalus.
Galvos dangos papuošalai. Galvos dangos puoši
mo fragmentų rasta tiek vyrų, tiek moterų kapuose
(k. N r . 12, 34, 35, 74, 78, 85, 121, 131 ir atsitiktinai).
Daugiausia tai galvos raištį, juostos ar kepuraitės kraš
tus puošę žalvariniai spurgeliai (pav. 26). Moterų ka
puose N r . 12 ir 121 ši galvos danga išlikusi neblogai
todėl remiantis ja, galima pamėginti rekonstruoti to
kius galvos apdangalus.

25 pav. Kapo Nr. 41 įkapės : 1 - lankinė aguoninė segė, 2 platusis kovos peilis.
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Каре N r . 121 galvą kaktos srityje juosė žalvari
niais spurgeliais puošta audinio juosta. Jos plotis 5 cm,
spurgeliai išdėstyti per visą juostos plotį 7 eilėmis. Jie apie 0,5 cm skersmens, abiejuose šonuose turi po lie
žuvėlį, kuriuo spurgelis įsegamas į audinį. Į juostą šo
nuose, ties smilkiniais buvo įrištos 3 virvutės ir prie jų
pritvirtintos žalvarinės 7 cm ilgio įvijėlės (pav. 27,28).
Panaši buvo ir kapo N r . 12 galvos danga. Čia galvos
juostą puošė 3 eilės spurgelių, o viename šone buvo
įkabintos 2 žalvarinės įvijėlės ir oranžinės spalvos ka
roliukai - prie kiekvienos įvijėlės po vieną (pav. 29:1,
l a ) (Šimėnas, 1990, p. 106, pav. 13). Matyt, ir kituose
kapuose buvo analogiškos galvos dangos (pav. 54:4,
60:4). T i k vyrų kapuose šį danga siauresnė. Antai vy
ro k. N r . 34 juostelės plotis 1 cm, spurgeliai įsegti 2
eilėmis. Tokie galvos raiščiai rasti ir Jauneikių kapi
nyne k. Nr. 260 ir 351, Linksmučių k. N r . 8,20,21,22
(Vaškevičiūtė, 1987, p. 23; Volkaitė-Kulikauskienė,
1959, p. 43). Vyro k. N r . 131, ant galvos rastas žalvari
nės grandinėlės fragmentas. Galimas daiktas, j o g

27 pav. Galvos raiščio-juostos iš k. Nr. 121 rekonstrukcija

i

12

1

26 pav. Kapų Nr. 12 ir 121 planai.
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28 pav. Kapo Nr. 121 įkapių dalis: 1 - antkaklės fragm. (lan
kelio dalis), 2 - įvijiniai žiedeliai, 3 - žalvarinės juostelės
dalys, 4 - gintaro amuletas, 5 - įvijos, 6 - grandinėlė, 7 peiliuko fragmentas, 8 - žalv. grandinėlė.

O Q Q O O O O Q Q

tiktiniai radiniai rodo, j o g
Šukioniuose galėjo būti lai
dota ir V I I - V I I I a. Taip pat
atsitiktinai rasta T formos
skerspjūvio apgalvio plokšte
lė (pav. 30:5). Ji 3x1 cm dy
džio, ornamentuota dvigu
ba zigzago linija. Apgalviai
pagaminti iš šių plokštelių
taip pat ankstyvi, nešioti ne
vėliau V I I a. (Vaškevičiūtė,
1992, p. 129).
Reikia pasakyti, jog Žiem
galos teritorijoje labai papli
tusi puošybos detalė - žal
variniai spurgeliai. Jais puoš
ta ne tik galvos danga, bet
ir diržai, apavas.

Kaklo papuošalai. Tai
antkaklės ir karolių apvaros.
Tačiau šiame kapinyne, kaip
ir kituose žiemgalių kapiny
nuose, karolių apvarų ne
rasta, nes nebūta papročio
jomis puoštis. Tik kapuose
N r . 50 ir 119 rasta po vieną
gintaro karolį ( p a v . 17:4,
31:2). Pirmasis karoliukas
statinaitės formos, 1,8 cm
aukščio ir 1,5 cm skersmens,
antrasis - dvigubo nupjau
to kūgio formos, su aštria
briaunele
per
vidurį,
1,5x1,5 cm dydžio, su 0,7 cm
skersmens skylute. Matyt, bu
vo nešiotas ant storokos vir
29 pav. Kapo Nr. 12 įkapės: 1-la - galvos papuošalas, 2, 3 - įvijinės apyrankės, 4, 5 vutės. Karoliai visoje Žiem
kryžiniai smeigtukai su mažomis pusrutulio formos buoželėmis, 6 - antkaklė su kabliu
galos teritorijoje nešioti kaip
ku ir kilpele, 7 - yla.
amuletai ir randami retai.
B
e
to,
kape
N
r
.
121
rastas gintaro amuletas
grandinėlė dabino kokią nors galvos dangą. Taip pa
(pav.
28:4).
Jis
greičiausiai
buvo pririštas prie ant
puošta mirusioji rasta Jauncikiuose, k. N r . 124. K a 
kaklės
lankelio.
Tai
apskritas
gintaro gabalėlis su ne
pai, kuriuose mirusieji palaidoti su žalvariniais spurdidele
ataugėle
viename
šone.
geliais puoštomis juostomis, datuoti I X - X I a. remian
tis antkaklėmis su kabliuku ir kilpele, kryžiniais
smeigtukais, lankinėmis aguoninėmis segėmis, įviji
nėmis apyrankėmis.
Pietinėje Žiemgalos dalyje V I - V I I I a. moterys ne
šiojo apgalvius, pagamintus iš stambių žalvarinių plokš
telių ir įvijėlių. Šukionių kapinyne trys tokios plokšte
lės rastos atsitiktinai kapinyno teritorijoje, matyt, vi
siškai suardytuose kapuose (pav. 30:4). Plokštelės
5,5x5,5x0,5 cm dydžio, neornamentuotos, visos vieno
dos ir, matyt, priklausė vienam apgalviui. Tokie atsi

Antkaklių čia rasta 8 (k.Nr. 12, 35, 39, 42, 46,53,
107, 121) (pav. 32:3). Jas nešiojo ir vyrai (pav. 30:3),
ir moterys (k. 121) (pav. 2 8 : 1 ) , ir vaikai (k. N r . 12,39,
107) (pav. 29:6,36:2), tačiau manoma, kad jomis puo
šėsi tik turtingesni ir kilmingesni visuomenės nariai.
Šukionių kapinyne su antkaklėmis palaidota apie
6 proc. mirusiųjų. Kituose žiemgališkuose kapinynuose
šis procentas kiek didesnis: Jauneikiuose - 10 p r o c ,
Pavirvytėje - 11 p r o c , Linksmučiuose - 12 p r o c , Pa
miškiuose - 20 p r o c , Stungiuose - 25 proc. (Vaške-
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Segės. Jų rasta 15-oje kapų ir 3 atsitiktinai. Segės,
kaip ir antkaklės, čia nėra labai įvairios, nešiotos tik 2
tipų: lankinės ir pasaginės. Iš visų Žiemgaloje papli
tusių lankinių segių Šukionių kapinyne rastos tik dviejų
formų segės. Tai lankinės aguoninės, kurios čia suda
ro absoliučią daugumą, ir viena lankinė pelėdinė segė.
Lankinių aguoninių segių rasta 13 (k. N r . 8, 24,
32, 35, 39, 41, 42, 50, 53, 73, 126 ir 2 atsitiktinai).
Segių įvijų galai baigiasi suplotomis aguoninėmis gal
vutėmis, papuoštomis išilginiais ranteliais, įvijos lan
kelis ir kojelė - trikampio skerspjūvio, papuošti sker
siniais grioveliais. Arčiau kojelės galo dvi žemos atau
gėlės, primenančios išsprogusias akis (pav. 34:1,35:4).
Beveik visų segių įvijos virbas ir adata buvo geleži
niai. Visos segės beveik vienodos, savo išvaizda nesi
skiria viena nuo kitos. Taip ir norisi pasakyti, j o g tai
vieno meistro darbas. Beveik vienodas ir segių dydis:
įvijos plotis - 13 cm, kojelės ilgis - 13 cm. Tik vaiko
kape N r . 39 segė kiek skiriasi nuo aprašytųjų. Ji ne tik
mažesnė (įvija 8 cm pločio, kojelė 7 cm ilgio), bet ir
kiek kitaip pagaminta. Ši segutė tarsi iškirpta iš vieno

30 pav. Įkapės iš suardytų kapų: 1 - masyvi apyrankė, 2 geriamojo rago apkalas, 3 - antkakle su kabliuku ir kilpe
le, 4,5 - apgalvių plokštelės, 6,1 - apkaliukai.
vičiūtė, 1993Š, p. 79). Taigi Šukioniuose palaidotųjų su
antkaklėmis nėra gausu. B e to, visos rastosios antkaklės vienodos - su kabliuku ir kilpele galuose. Skirtingas
tik jų dydis. Vyrų kapuose jos didesnės, moterų ar vaikų mažesnės. Antkaklių lankelių galai tordiruoti, viduri
nė dalis - rombinio skerspjūvio, į galus lankelis plonėja
ir baigiasi kabliuku ir kilpele. Jų skersmuo - 1 2 - 1 8 cm,
lankelio storis - 0,4-0,7 cm. Šio tipo antkaklių gausu ir
kituose žiemgalių kapinynuose. Nors ne taip gausiai,
tačiau randama Vidurio bei Vakarų Lietuvoje. Pradė
tos nešioti nuo V I I a. po Kr. (Tautavičius, 1996, p. 168)
ir nešiotos dar ir X I a. Šukionių kapinyne tame pačia
me kape buvo ir kryžiniai smeigtukai su mažomis kito
je pusėje suplotomis buoželėmis (k. N r . 12), lankinės
aguoninės segės (k. Nr. 35,39,42,53), įvijinės (k. Nr. 12,
35, 39) ir „kario" (k. Nr. 42, 53) apyrankės, įmoviniai
karklo ir lauro lapo formos ietigaliai (k. N r . 42). Antkaklės datuojamos I X - X I amžiumi.
Krūtinės papuošalai. Jie yra - gausiausi. Tai vyrų
nešiotos segės ir moterų smeigtukai. Ir segės, ir smeig
tukai turėjo dvejopą paskirtį: jais ne tik puošdavo, bet
ir susegdavo viršutinį, iš storesnio audinio pasiūtą dra
bužį (pav. 33).
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31 pav. Kapo Nr. 50 įkapės: 1 - lankinė aguoninė segė, 2 gintaro karolis, 3 - įvijinė apyrankė.

32 pav. Kapo Nr. 42 įkapės: 1,2- įmoviniai ietigaliai, 3 - antkaklė su kabliuku ir kilpele, 4 - platusis kovos peilis, 5 - kario
apyrankė, 6 - lankinė aguoninė segė.
skardos gabalo, įvija ne vyta, o tik imituojanti viji
mą (pav. 36:3). K a i kurios segės prie įvijos lankelio
turi įkabintas grandinėles (pav. 31:1, 32:6).
Lankinės aguoninės segės mėgtos žiemgalių. Jų
rasta visuose šiaurinės Lietuvos kapinynuose. Taip pat
paplitusios vakarinėje Lietuvoje, pietinėje ir vakari
nėje Latvijoje ( L A A , 1978, p. 45; Latvijas PSR..., 1974,
p. 230). Datuojamos V I I I - X a. Šukioniuose rastos I X X a. kapuose kartu su antkaklėmis su kabliuku ir kil
pele (k. N r . 35, 39, 42, 53), įvijinėmis (k. N r . 24, 32,
35, 39, 50), „kario" (k. N r . 42) apyrankėmis, įmoviniais karklo ir lauro lapo formos ietigaliais (k. N r . 8,
24,31,42,73) (pav. 20:50,22:5,25:1,42:8,43:5,54:3).
Lankinė pelėdinė segė rasta kape N r . 47 (pav. 37).
Ši segė išlikusi ne visa, nėra įvijos ir skydelio apa
čios, užbaigiančios pelėdos „akis" (pav. 38:2). Kaip
ir visų lankinių segių, taip ir šios adata buvo geleži
nė. Segė, kaip įprasta šio tipo segėms, turėjo būti
dengta sidabro plokštele, tačiau ji neišliko. Neiš
likęs ir ornamentas. Šio tipo segės Lietuvoje nėra
gausios. Jos būdingesnės latgaliams ir sėliams, ran
damos ir Gotlande, datuojamos V I I - I X a. po K r .

(Urtans, 1961, p. 3 9 - 5 9 ) . Gretimame Jauneikių ka
pinyne rastos 2 pelėdinės segės, datuotos V I I a.
(Vaškevičiūtė, 1987, p. 2 6 ) . Šukioniuose pelėdinė
segė rasta apardytame kape kartu su pentinu, įviji
niu žiedu ir peiliuku tiesia nugarėle. Segė datuoja
ma V I I - V I I I a. (Tautavičius, 1996, p. 217, pav. 101).
A t r o d o , j o g tai vienas ankstyviausių šio kapinyno
kapų.
Pasaginės segės rastos 5 (k. N r . 31,130,133 ( 2 ) ir
atsitiktinai). Pagal galų užbaigimą segės skiriamos į 3
tipus: su cilindriniais, keturkampiais ir daugiakampiais
galais. Su cilindriniais galais rastos 3 (k. N r . 130,133).
Kape N r . 133 rastos abi segutės miniatiūrinės, 2,5 ir
3 cm skersmens, pagamintos iš apvalaus skerspjūvio
žalvarinės vielutės (pav. 39:5, 6 ) . Kapas visiškai suar
dytas, todėl neaišku, kur jos buvo įsegtos, bet gali bū
ti, kad tokios segutės buvo naudotos ne tik drabužiui,
bet ir apavui susegti. Panašaus dydžio segutės Pavir
vytės kapinyne buvo rastos kojų srityje (Pavirvytė
k. Nr. 135, 138, 144) (Vaškevičiūtė, 1983Š). Pasaginė
segė cilindriniais galais iš k. N r . 133 yra 6 cm sker
smens, lankelis apvalaus skerspjūvio (pav. 40). Kapo
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žalvariniai. T i k lazdeliniai
smeigtukai pagaminti iš gele
žies. Smeigtukai šiame kapiny
ne nėra labai įvairūs. Tai dau
giausia kryžiniai, žiediniai, vie
nas kitas lazdelinis, nuokamienis ar trikampe galvute.
Kryžiniai smeigtukai gau
siausi. Jie rasti kapuose Nr. 12,
48, 76, 105, 118, 120 ir 6 atsi
tiktinai. Šios formos smeigtu
kus nešiojo tik moterys, todėl
kapuose rasti poromis. Kryži
niai smeigtukai nešioti 2 for
mų: su mažomis, kitoje pusėje
suplotomis buoželėmis ir su
suplotomis kryžmomis.

I — I — I — I

33 pav. Kapų Nr. 48, 50,53 planai.
Nr. 31 segutė keturkampiais galais, lankelis plokščias,
ornamentuotas {kartėlėmis (pav. 41:3). Ji 7 cm sker
smens. Atsitiktinai rastoji atsitiktinai segė yra dau
giakampiais galais, lankelis rombinio skerspjūvio,
7 cm skersmens (pav. 42:7).
Pasaginės segės Lietuvos teritorijoje pradėtos ne
šioti V I I I - I X a., tačiau labiausiai mėgtos X a. Anksty
viausios yra cilindriniais galais, datuojamos I X a. Šio ti
po segių randama Pajūryje, Vidurio, Šiaurės Lietuvoje,
nešiotos Rytų Pabaltijyje, Vidurio Rusijoje, Vokietijoje,
Lenkijoje, Skandinavijoje (Volkaitė-Kulikauskienė, 1970,
p. 160; Latvijas PSR.., 1974, p. 216; L A A , 1978, p. 48).
Šukionių pasaginės segės priklausytų tam pačiam
laikui.
Smeigtukai. Drabužius smeigtukais segė ir jais
puošėsi moterys. Nors labai retai, tačiau ir vyrų ka
puose randama kai kurių formų smeigtukų. Šukionių
vyrų kapuose rasti tik žalvariniai žiediniai (pav. 43:4)
ir geležiniai lazdeliniai smeigtukai. Moterų kapuose
paprastai randami 2 smeigtukai, sujungti grandinėle.
Didžioji dalis smeigtukų, kaip ir apskritai papuošalų,
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Kryžinių smeigtukų su ma
žomis kitoje pusėje suplotomis
buoželėmis rasta kapuose N r .
12, 76, 118 ir 3 atsitiktinai.
Smeigtukai su 11,5-13,5 cm il
gio, 2,8 cm pločio galvutėmis.
Jie sujungti tarpusavyje gran
dinėlėmis, kurių ilgis iki 60 cm
( p a v . 4 4 : 1 , 2 ) . Į kai kurių
smeigtukų adatose esančias
kilpeles įkabinti pusmėnulio
formos, tiesiu pakraštėliu kabu
čiai (pav. 45:1, 2 ) . Šios formos
smeigtukai rasti kapuose kar
tu su įvijinėmis apyrankėmis
(k. Nr. 12,76), antkakle su kabliuku ir kilpele (k. Nr. 12)
(pav. 29:4, 5 ) . Tokie smeigtukai ypač mėgti žiemgalių
ir žemaičių, nešioti V I I I - I X a. (Tautavičius, 1979,
p. 110; 1996, p. 236). Šukioniuose rastieji galėtų būti
datuojami taip pat I X amžiumi.
Kryžiniai smeigtukai suplotomis kryžmomis rasti
kapuose N r . 48, 105, 120 ir 3 atsitiktinai. Jie taip pat
nešioti po 2, sujungti grandinėlėmis. Smeigtukai 12,515 cm ilgio, su 4,5 cm pločio galvutėmis, papuoštomis
koncentriniais apskritimais (pav. 46:1). Prie kape Nr. 48
rastų smeigtukų adatų pritvirtinti pusmėnulio formos
kabučiai su 3 ataugėlėmis galuose (pav. 47:1, 2 ) . Šios
formos smeigtukais mėgo puoštis moterys ne tik šiau
rinėje, bet ir centrinėje Lietuvoje. Jais puošėsi taip
pat latgalės bei kuršės ( L A A , 1978, p. 86). Šiaurinėje
Lietuvoje tokie smeigtukai nešioti V I I a., ypač mėgti
V I I I a., o jau I X - X I I a. buvo gausiausi iš visų smeig
tukų (Tautavičius, 1996, p. 237). Šukioniuose rastieji
datuojami I X - X I a. (pav. 76:1).
Žiediniai smeigtukai rasti k. N r . 30, 40, 53, 66,
125 ir 7 atsitiktinai. Kapuose N r . 40 ir 125 rasta p o

34 pav. Kapo Nr. 32 įkapės: 1 - lankinė aguoninė segė, 2 - platusis kovos peilis, 3 - įvijinė apyrankė.
2 smeigtukus, sujungtus tarpusavyje g r a n d i n ė l e
(pav. 48:3; 49). Dalis smeigtukų rasta vyrų kapuose.
Jie 9-12 cm ilgio, žiedelis 1,8 cm pločio. Žiedelis ir
plotelis tarp galvutės bei ąselės puošti eglute. Šios for
mos smeigtukai taip pat būdingi Žiemgalai. Nešioti
V I I I - X a., labiausiai mėgti V I I I a. (Tautavičius, 1996,
p. 228). Šukioniuose rasti kartu su antkakle, užsibai
giančia kabliuku ir kilpele ( k . N r . 5 3 ) , „ k a r i o " apy
ranke (k. Nr. 53), įvijinėmis apyrankėmis (k. Nr. 66)
(pav. 13:4, 42:2, 3, 43:4, 53:2). Remiantis šiais radi
niais, žiediniai smeigtukai datuotini I X - X I a.
Smeigtukai su trikampe galvute rasti 5: kapuo
se N r . 16, 99, 111 ( 2 ) ir atsitiktinai. Jie buvę dviejų
tipų: su išplotomis plokštelėmis kryžmų galuose
(k. N r . 99) ( p a v . 50:1) ir su mažomis buoželėmis
(pav. 15:3, 4, 42:5, 51:1). Smeigtukas su suploto
mis plokštelėmis kryžmų galuose turi 14 cm ilgio
ir 5 cm pločio galvutę. Plošteles ir smeigtuko cent
rą puošia „akutės", kurias sudaro iškilūs brūkšne
liai. \ smeigtuko adatą įkabintas pusmėnulio for
mos kabutis, p a p u o š t a s t o k i u pat o r n a m e n t u .
Smeigtuko galvutė ir kabutis padengti balto meta
lo ( s i d a b r o ? ) plokštele. Rastas kape kartu su pei
liuku lenkta viršūnėle ir yla. Jauneikių kapinyne
tokie smeigtukai rasti V I I I a. datuojamame kape
(Vaškevičiūtė, 1987, p. 3 2 ) .

Kiti smeigtukai su trikampėmis galvutėmis užsi
baigia mažomis buoželėmis. Jų galvutės - 13 cm il
gio, 3 cm pločio. Tik atsitiktinai rastasis kiek mažes
nis - 9,5 cm ilgio. K a p e N r . I l l rasti du smeigtukai.
Į jų adatas buvo įkabinti pusmėnulio formos kabu
čiai, smeigtukus tarpusavyje turėjo jungti grandinė
lės. Smeigtukų galvučių ir kabučių paviršius padeng
tas balto metalo (sidabro?) plokštelėmis. Šie smeig
tukai labiausiai mėgti šiaurinėje Lietuvoje, daug re
čiau randami Žemaitijoje, datuojami V I - V I I a., o pa
vieniai - dar ir V I I I a. (Tautavičius, 1996, p. 230). Šu
kioniuose rasti viename komplekte su yla ir peiliuku
lenkta nugarėle. Smeigtukus su trikampe galvute, ras
tus Šukioniuose, reikėtų datuoti V I I I - I X amžiumi.
Lazdeliniai smeigtukai rasti k. N r . 103, 107, 128
ir 2 atsitiktinai. Kapuose rastieji geležiniai, atsitikti
nai rastasis - žalvarinis. Šios formos smeigtukai ne
šioti ir vyrų, ir moterų (pav. 52). Jie 9-10 cm ilgio,
galvutės 1,6 cm dydžio (pav. 75:3). Lazdeliniai smeig
tukai paplitę visose baltų gentyse, nuo I tūkst. pr. Kr.
iki X I I a., tačiau nuo V I I I a. vis rečiau naudoti (Tau
tavičius, 1996, p. 226).
Nuokamienis smeigtukas rastas vienas - jis atsi
tiktinis. Smeigtuko galvutė baigiasi pusrutulio formos
kepurėle, dalis tarp galvutės ir kilpelės papuošta rante
liais (pav. 42:1). Kaip rodo kitų kapinynų medžiaga,
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kitos puoštos geometriniu ornamentu: {kartėlių eilė
mis abipus briaunelės ir akutėmis. Moterų nešiotos
apyrankės grakštesnės, aukštesnės, 5-7 apvijų, jų juos
telė plonesnė ir siauresnė. Apyrankes puošia geomet
rinis ornamentas, kurio gausiau prie apyrankių galų
(pav. 29:2,3,44:5,48:4,5). Įvijinių apyrankių gausiau
randama ir kituose žiemgalių kapinynuose. Pavyzdžiui,
Jauneikiuose jos taip pat gausiausios palyginti su kitų
formų apyrankėmis (Vaškevičiūtė, 1987, p. 72). Y p a č
paplitusios Šiaurės bei Vidurio Lietuvoje, latgalių ir
sėlių gyventuose plotuose. Datuojamos V I I I - X I a.
( L A A , 1978, p. 93; Tautavičius, 1996, 249-250). Šu
kioniuose rastos kartu su antkaklėmis su kabliuku ir
kilpele (k. N r . 12, 35, 39), lankinėmis aguoninėmis
segėmis (k. N r . 24, 32, 35, 39, 50) (pav. 36:1), kryži
niais smeigtukais su mažomis, kitoje pusėje suploto
mis buoželėmis (k. N r . 12 ,76). Kapai su šiomis apy
rankėmis datuojami I X - X I a. Vyrų kapuose rasto
sios masyvios įvijinės apyrankės datuotinos X - X I am
žiumi.
„ K a r i o " apyrankės rastos kapuose N r . 42 ir 53.
Šios apyrankės - trapecinio skerpjūvio, paplatintais,
beveik susiliečiančiais galais, puoštais {kartėlėmis ir

35 pav. Kapo Nr. 126 įkapės: 1, 2 - įmoviniai ietigaliai, 3 įvijos, 4 - lankinė aguoninė segė, 5 - spurgeliai.
šie smeigtukai nešioti vyrų. Be žiemgalių, jais puošėsi
žemaičiai ir aukštaičiai. Nešiojo juos V - V I I a. (Tau
tavičius, 1996, p. 229). Šukioniuose rastasis smeigtu
kas liudija, j o g šiame kapinyne turėjo būti ir anksty
vesnių palaidojimų.
Smeigtukas su rombine galvute rastas vienas, at
sitiktinai, kapinyno teritorijoje. Jis - 11 cm ilgio, gal
vutė - 4 cm pločio, papuošta keturiais nedideliais
rombeliais (pav. 42:6). Tokie smeigtukai reti. Žiem
galoje analogiškų nėra, o kadangi rastas atsitiktinai,
negalime j o datuoti.
Apyrankės. Įvijinės apyrankės šiame kapinyne
gausiausios. Rastos k. N r . 12,24,32,35,39,40,50,66,
76, 117 ir 5 atsitiktinai. Įvijines apyrankes nešiojo ir
vyrai, ir moterys. Vyriškos apyrankės (k. N r . 24, 32,
35, 39, 50, 60) masyvesnės, 3-4 apvijų, pagamintos iš
platesnės pusapvalio, trikampio ar daugiakampio
skerspjūvio juostelės (pav. 20:4,31:3,34:3,53:1,54:2).
Apyrankės iš pusapvalės juostelės neornamentuotos,
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36 pav. Kapo Nr. 39 įkapės: 1 - įvijinė apyrankė, 2 - ant
kaklė su kabliuku ir kilpele, 3 - lankinė aguoninė segė, 4 peiliukas tiesia nugarėle, 5 - įvijėlės.

ГА

42

38 pav. Kapo Nr. 47 įkapės: 1 - peiliukas tiesia nugarėle,
2 - lankinė pelėdinė segė, 3 - pentinas, 4 - įvija, 5 - žiede
lis, 6 - odos fragmentas su žalvariniais spurgeliais.
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37 pav. Kapų Nr. 42 ir 47 planai.
taškučiais (pav. 32:5). Apyrankių skersmuo - 9,5 cm, sto
ris - 1,5 cm, ties lankelio viduriu ir ties galais - 2,7 cm
(pav. 43:2). Šio tipo apyrankės nėra gausios. Be Šukio
nių kapinyno, trys žinomos iš Jauneikių kapinyno bei
pavienės dar iš 9 radimviečių ( L A A , 1978, p. 97). Nepa
lyginamai gausiau jų randama Latvijoje. Tai mėgiamas
latgalių vyrų papuošalas. Latgaloje jų rasta daugiau nei
200 vienetų (Latvijas PSR..., 1974, p. 232). Žiemgaloje
rastosios greičiau liudija žiemgalių ir latgalių ryšius. Šu
kioniuose „kario" apyrankės rastos labai turtinguose vyrų
kapuose kartu su antkaklėmis su kabliuku ir kilpele, lankinėmis aguoninėmis segėmis, žiediniu smeigtuku, pla
čiaisiais kovos peiliais—kalavijais, įmoviniais lauro ir kar
klo lapo formos ietigaliais. Kapai su „kario" apyrankė
mis datuojami I X - X I a. Jauneikių kapinyne jų rasta taip
pat šio laikotarpio kapuose (Vaškevičiūtė, 1987, p. 73).
Tokiu pačiu laikotarpiu datuojamos ir Latgaloje (Latvi
jas PSR..., 1974, p. 232).

Juostinė apyrankė rasta 1 vyro kape N r . 31. Ji pa
gaminta iš pusapvalio skerspjūvio žalvarinės juoste
lės, kurios galai pagražinti skersiniais ranteliais
(pav. 41:4). Šio tipo apyrankės plačiai paplitusios L i e 
tuvoje, buvo nešiotos V - V I a. ir tik retkarčiais V I I V I I I a. Šukioniuose rasta kartu su pasagine sege ke
turkampiais galais
ir įmovinių karklo
lapo formos ieti
galiu. K a p a s tu
rėtų būti datuoja
mas ne ankstesniu
kaip I X amžiumi.
M a s y v i apy
rankė rasta atsi
tiktinai kapinyno
teritorijoje. Tokio
mis apyrankėmis
puošėsi vyrai. Ji
8 cm skersmens,
ornamentuota
tin
39 pav. Kapo Nr. 130 įkapės: 1-4 įvijos, 5, 6 - pasaginės segės cilindri kliuku ir trikam
p ė l i a i s , lankelis
niais galais.
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e

daugiakampio, galai trikampio skerspjū
vio (pav. 30:1). Sios
apyrankės, panašiai
kaip ir „ k a r i o " la
biau mėgtos Latvijo
je, nešiotos X - X I a.
(Latvijas P S R
1974^ p. 232).
40 pav. Pasaginė segė cilindriniais gaŽ i e d a i visoje
lais iš k. Nr. 133.
Žiemgaloje nebuvo
v

labai populiarūs. Ran
dami tik viename kitame kape. Pavyzdžiui, Jauneikiuose su žiedais palaidota tik 2,3 proc. visų mirusiųjų
(Vaškevičiūtė, 1987, p. 74). Šukioniuose šiek tiek dau-

42 pav. Įkapės iš suardytų kapų: 1 - nuokamienis smeigtu
kas, 2, 4 - žiediniai smeigtukai, 5 - smeigtukas trikampe
galvute, 6 - smeigtukas rombo formos galvute, 7 - pasaginė
segė daugiakampiais galais, 8 - lankinė aguoninė segė.
giau - 4,5 proc. Jie rasti kapuose N r . 47, 54, 76, 97,
127 ir 2 atsitiktinai. N e visi žiedai rasti įprastoje vie
toje, t. y. užmauti ant piršto. Vaiko kape N r . 97 žiede
lis rastas padėtas ant kojų. Matyt, tai dovana mirusia
jam. Nešioti dviejų tipų žiedai: įvijiniai ir juostiniai,
užkeistais galais.

41 pav. Kapo Nr. 31 jkapės: 1 - įmovinis ietigalis, 2 - kovos
peilis, 3 - pasaginė segė keturkampiais galais, 4 - juostinė
apyrankė.
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Įvijiniai žiedai rasti kapuose N r . 47,54 ir 2 atsitik
tinai (pav. 10:10,38:5). Jie - 5-7 apvijų, 1,5-2 cm aukš
čio ir tiek pat skersmens.
Juostiniai, užsikeičiančiais galais, yra 0,7 cm plo
čio, ornamentuoti skersinėmis įkartėlėmis (pav. 44:3).
Žiedai rasti kapuose su lankinė pelėdinc sege
(k. N r . 4 7 ) , įmoviniais karklo lapo formos ietigaliais
(k. N r . 54), įvijinėmis apyrankėmis (k. N r . 76), kryži
niais smeigtukais su mažomis, kitoje pusėje suplo
tomis plokštelėmis (k. N r . 76). Kapai datuoti VIII—
X amžiumi.

Panašios konstrukcijos, tik puošnesnis diržas ras
tas k. N r . 69. Jis pagamintas iš 2 cm pločio odelės ir
papuoštas beveik tris kartus didesniais (skersmuo 1,2 cm)
žalvariniais spurgeliais. Kas 8-9 cm diržą puošė žal
varinis ratelis, ornamentuotas akutėmis. Tokių rate
lių būta 8. N u o jų į viršų ir apačią ėjo odinė juostelė,
taip pat papuošta spurgeliais. Prie užsegimo buvo di
delė 3,5 cm skersmens ir 1,5 cm aukščio žalvarinė tūta
(pav. 57). Prie sagtelės išlikę žalvariniai apkalėliai. Ka
pas apardytas, diržas irgi suardytas, todėl ne visai aiš
ku, kaip jis buvo nešiotas. Diržas ilgesnis nei to rei
kėtų, be to, rastos net trys sagtelės. Visos trys sagtelės
negalėjo būti pritvirtintos prie diržo lygiagrečiai, nes
to neleido padaryti odinio diržo plotis. Jeigu sagtelės
jungė visas tris diržo dalis, tai diržas buvo ilgesnis nei
to reikia. Trys atskiri diržai irgi negalėjo būti, nes tuo
atveju jie būtų buvę per trumpi. Diržas rastas dubens
srityje, taigi, atrodo, kad ir perpetė čia negalėjo būti.

43 pav. Kapo Nr. 53 įkapės: 1 - platusis kovos peilis, 2 „kario" apyrankė, 3 - antkaklė su kabliuku ir kilpele, 4 žiedinis smeigtukas, 5 - lankinė aguoninė segė.
Diržai. Papročio laidoti mirusiuosius, sujuostus
odiniais diržais, Žiemgaloje nebuvo, kaip, matyt, ne
buvo ir papročio nešioti odinius diržus. Čia juos grei
čiausiai atstojo austinės juostos. Todėl diržų ar jų me
talinių detalių - sagčių, skirstiklių, kutų randame la
bai retai. Šukioniuose su odiniais diržais buvo palai
doti trys vyrai: k. N r . 46, 56, 69 (pav. 55:3). Iš išliku
sių diržo fragmentų aišku, j o g k. N r . 46 ir 56 diržai
buvo vienodi: 1 cm pločio odinis diržas, visas j o pa
viršius puoštas žalvariniais spurgeliais, įsegtais vie
nas šalia kito. Kape N r . 56 prie diržo išlikusi ir žal
varinė ovalo formos sagtelė kartu su žalvariniais apkaustėliais (pav. 56:3). Žalvariniai spurgeliai diržo
puošybai naudoti visai tokie patys, kaip ir galvos dan
gai puošti.

о д а » msm ЙШШ
44 pav. Kapo Nr. 76 įkapės: 1 , 2 - kryžiniai smeigtukai ma
žomis buoželėmis, 3 - žiedelis, 4 - yla, 5 - įvijinė apyrankė,
6 - apyrankė, pagaminta iš antkaklės lankelio, 7 - peiliukas
lenkta nugarėle, 8 - įvijos.
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46 pav. Kapo Nr. 105 įkapės:
1 - kryžinis smeigtukas suplo
tomis plokštelėmis, 2 - yla.

45 pav. Kapo Nr. 118 įkapės: 1, 2 - kryžiniai smeigtukai su
mažomis, kitoje pusėje suplotomis buoželėmis, 3 - įvijos.

Kapuose su diržais rastos įkapės - antkaklės su
kabliuku ir kilpele bei įmoviniai ietigaliai su karklo ir
lauro lapo formos plunksnomis - leidžia juos datuoti
I X - X amžiais.

Žirgo ir raitelio apranga
Šiai dirbinių grupei priklauso žąslai, pentinai ir
apavas.
Žąslai. Kadangi Žiemgaloje nebuvo papročio lai
doti raitelį kartu su žirgu, tai ir žirgui skirtų įkapių
nėra. T i k labai retai į kapą dėti žąslai. Jauneikių ka-
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pinyne jų rasta dvie
juose kapuose, Pavirv y t ė j e taip pat tik
dviejuose kapuose, o
P a m i š k i u o s e , Stun
g i u o s e ir L i n k s m u 
čiuose jų visai neras
ta. Šukioniuose žąslų
rasta 4-iuose kapuose:
Nr. 54, 69, 73, 77 ir 2
atsitiktinai. Visi žąslai
trinariai, g e l e ž i n i a i .
G r a n d y s - 6-8 cm
skersmens, 18-21 cm
ilgio (pav. 59:1). Ras
ti kapuose kartu su
įmoviniais karklo ir
lauro lapo formos ie
tigaliais, plačiuoju ko
vos peiliu - kalaviju,
lankinė aguonine sege
(pav. 10:7, 22:4). Ka
pai datuojami I X - X I a.
Paprotys kartu su rai
teliu laidoti žirgą bu
vo paplitęs žemaičių,
aukštaičių ir prūsų

gentyse, tuo tarpu žiemgaliai, kaip ir latgaliai, sėliai
bei kuršiai raitelio kartu su žirgu nelaidojo.
Pentinai. Jie rasti k. N r . 47, 54, 85, 91, 96, 113 ir
2 atsitiktinai. Keturi jų geležiniai (k. N r . 47, 85, 96 ir
atsitiktinai) ir keturi žalvariniai (pav. 60:3, 61:2). G e 
ležiniai pentinai, pagaminti iš 0,5 cm storio juostelės,
su 1-1,5 cm ilgio spygliu, nėra puošnūs. Visai kitokie
buvo žalvariniai pentinai. Beveik visi skirtingi (pav. 62).
Vieni jų pagaminti iš 3 susuktų juostelių (k. N r . 54)
(pav. 10:8). Galuose juostelės įriestos į kilpeles. Kitų
pentinų juostelės tordiruotos (atsitiktiniai), spygliu
kai - apie 2 cm ilgio, profiliuoti. K a p o N r . 91 pentinas
pagamintas iš platesnės žalvarinės juostelės užriestais
galais. Pentinai rasti kapuose kartu su lankinė pelėdine sege (k. N r . 47) (pav. 38:3), įmoviniais lauro ir kar
klo lapo formos ietigaliais. Įkapės rodo, j o g pentinai
nešioti V I I I - X I amžiais.
Apavas. Jo fragmentų rasta kapuose N r . 2, 4, 9,
37, 47, 74, 90,126,131 (visi kapai vyrų). Tai daugiau
sia batų aulai, papuošti žalvariniais spurgeliais (pav. 38:6,
73:1,1). Papuoštasis aulas paprastai randamas ant kai
riosios kojos ties čiurna arba blauzdikauliu (pav. 58).
Kape N r . 90 rastos ir dvi sagtelės, matyt, naudotos
aului suveržti (pav. 74:2, 3 ) . Paprotys puošti kairio
sios kojos aulą žalvariniais spurgeliais pastebėtas ir
kituose V I I I - X I a. žiemgalių paminkluose: Jaunci-

48 pav. Kapo Nr. 40 įkapės: 1 - peiliukas lenkta nugarėle,
2 - yla, 3 - žiedinis smeigtukas, 4-5 - įvijinės apyrankės, 6 žalvarinės įvijos.

Buitiniai reikmenys

nors nevienodai. Daugiausia genamųjų ragų
rasta kuršių kapuose.
Ž i e m g a l o j e , kaip ir
Žemaitijoje, kapai su
g e r i a m a i s i a i s ragais
retesni. Nustatyta, j o g
geriamieji ragai turėjo
ne tik buitinę praktinę
paskirtį, bet ir atliko
reprezentacinę bei apei
ginę funkcijas (Tauta
vičius, 1979, p . 110;
K a z a k e v i č i u s , 1981,
p. 90; Simniškytė, 1998,
p. 217).

Geriamieji ragai. Jų rasta 4 (k. N r . 4, .88, 129 ir
atsitiktinai). Paprastai kapuose išlieka tik žalvariniai
ragų apkaustų apkalai, pagaminti iš plonos žalvarinės
skardelės (pav. 30:2, 63:4). Jie dengė tik patį geria
mojo rago angos pakraštį iš išorės ir vidaus. Geria
mieji ragai buvo dedami į kapus ir vyrams, ir mote
rims. Įkapės rodo, kad rasti I X - X I a. kapuose. Pa
protys dėti geriamuosius ragus į kapą Lietuvos terirorijojc pastebėtas nuo I I I a. (Tautavičius, 1968, p. 133),
o V I I I - I X a. jis įsigalėjo visoje Lietuvos teritorijoje,

Pincetas ir skiltu
vas. Siame kapinyne
rasti tik kape N r . 54.
Pincetas žalvarinis, 6 cm
ilgio, galai platėjantys,
žnyplių galai banguoti
(pav. 10:9). Kaip ma
tyti iš šio kapinyno pa
v y z d ž i o , pincetai ka
puose randami retai,
dažniausiai v a d i n a -

mmmnum
47 pav. Kapo Nr. 48 įkapės: 1-2 - kryžiniai smeigtukai su
plotomis plokštelėmis, 3 - peiliukas lenkta nugarėle, 4 įvijos.
kiuose, Linksmučiuose, Stungiuose. Diržiuose rastas
ypač puošnus apavas: odiniai batai, kurių paviršius pa
dengtas 1089 žalvariniais spurgeliais (Striškienė, 1998,
p. 213). Batų aulai, papuošti žalvariniais spurgeliais,
žinomi ir kituose Lietuvos regionuose.

J
49 pav. Žiediniai smeigtukai
iš k. Nr. 125.
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muosiuose „kunigaikščių" ar
„žynių" kapuose (Tautavičius,
1981, p. 31). Manoma, j o g pin
cetai buvo naudojami apeigoms,
susijusioms su magija ar burtais.
Rastasis skiltuvas yra gele
žinis, ovalo formos, turi per vi
durį suplotą ir profiliuotą juos
telę (pav. 10:6). Ilgis - 7 cm, plo
tis - 2,8 cm.

Kiti radiniai

50 pav. Kapo Nr. 99 įkapės: 1 - smeigtukas trikampe galvu
te ir suplotomis buoželėmis, 2 - yla, 3 - peiliukas lenkta
nugarėle.

Kape N r . 134 mirusiojo ko
jos buvo užklotos trigubai su
lenktu vilnoniu audiniu (skara),
kurio paviršius buvo papuoštas
žalvarinėmis rombo formos
skardelėmis (pav. 64:3). Jų ras
52 pav. Lazdelinis
ta 23. Skardelės - 4x3,5 cm dy
smeigtukas iš k.
džio, ornamentuotos iškiliomis
Nr. 128.
akutėmis, pakraščiai apvesti
dviguba juostele. Analogiška skepeta rasta Šaukote
(Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, pav. X L I V ) ir Diržiuose k. Nr. 54 ir 55 (Striškienė, 1997Š). Abiejose kojų ir
galvos pusėse būta po 1 papuošalą, padarytą iš 3 įvijų,
sujungtų tarpusavyje plokštele, į kurią įkabintos 3 poros
grandinėlių, užsibaigiančių trikampės formos skarde-

51 pav. Kapo Nr. 16 įkapės: 1 - smeigtukas su trikampe
galvute ir buoželėmis galuose, 2-3 - keramikos fragmentai,
4 - įvija, 5 - peiliukas lenkta nugarėle.

53 pav. Kapo Nr. 66 įkapės: įvijinė apyrankė ir žiedinis
smeigtukas.
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įkapėmis skaičius. T ą reiškinį galima paaiškinti kai
mynų aukštaičių įtaka.
Šukionių bendruomenė bendravo ne tik su aukš
taičiais, bet ir su latgaliais. Tai rodo latgaliams būdin
gi įtveriamieji ietigaliai ir „kario" apyrankės. Čia gy
venusi bendruomenė nebuvo izoliuota ir atskirta nuo
kitų genčių nepereinamais miškais, o gyvai bendravo
su gentimis kaimynėmis, perimdama pastarųjų kultū
ros bruožus
v

Atlikta Šukionių kapinyno dirbinių analizė rodo,
jog ankstyviausias kapas datuojamas V I I I a., o vėly
viausias - X I a. Tačiau dauguma palaidojimų priklau
sytų X - X I amžiui.
Atsitiktiniai radiniai - apgalvio plokštelės, nuokamienis smeigtukas, juostinė apyrankė liudija, jog čia
galėjo būti ir ankstyvesnių, V I - V I I a. kapų.

54 pav. Kapo Nr. 35 įkapės: 1 - antkaklės lankeliai, 2 - įvi
jinė apyrankė, 3 - lankinė aguoninė segė, 4 - galvos raiščio,
papuošto žalvariniais spurgeliais, fragmentas.
lėmis (pav. 64:1, 2, 65:1, 2 ) . Tokie papuošalai rasti ir
Pavirvytės kapinyno kape Nr. 138 (Vaškevičiūtė, 1983Š).
Manoma, jog jie galėjo puošti skepetos ar prijuostės pa
kraščius (Lietuvių etnogenezė, p. 195, pav. 34). Tačiau
čia įvijos rastos visuose keturiuose kapo duobės pa
kraščiuose, todėl greičiau jie puošė audeklą, dengusį mirusįjį.

PABAIGA
Apžvelgus kapinyno įrangą, laidoscną, įkapes ma
tyti, j o g Šukionių kapinyną paliko žiemgalių bendruo
menė. Šalia žiemgališkų kultūros bruožų kapinyne pa
stebimi ir visai žiemgaliams svetimi reiškiniai. Tai visų
pirma didesnis nei įprasta kapų su žirgo ar raitelio

55 pav. Kapo Nr. 46 įkapės: 1 - antkaklė su kabliuku ir
kilpele, 2 - peiliukas tiesia nugarėle, 3 - diržo fragmentas,
4 - įvijėlės.
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ŠUKIONIŲ KAPŲ APRAŠAI
Kapas Nr. 1
Vyro palaidojimas rastas 50 cm gylio, 250x75 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 40-220° kryptimi. M i 
rusysis palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis,
dešinioji ranka atlaužta per alkūnę atgal, plaštaka
guli prie apatinio žandikaulio, kairioji ranka sulenk
ta smailiu kampu. Orientuotas galva į šiaurės rytus,
40° kryptimi (pav. 12).
Kairėje kaukolės pusė
j e gulėjo geležinis įmovinis
ietigalis, ant dešiniojo šlaunikaulio buvo padėtas gele
žinis peiliukas, juosmens sri
tyje gulėjo žalvarinis žiedi
nis smeigtukas su grandinė
le ir kabučiu. Kapo duobės
dugne rasta sraigių kiautų.
(V. Šimėnas, preparavęs
šj kapą, yra tos nuomonės,
jog sraigės pateko kartu su
meldais, kuriais buvo išklo
tas k a p o duobės dugnas)
(pav. 13).
Kapas Nr. 2
V y r o palaidojimo liku
čiai rasti 80 c m g y l i o ,
235x70 cm dydžio duobėje,
orientuotoje 345-165° kryp56 pav. Kapo Nr. 56 įka- Pradinėje padėtyje išpės: 1 - peiliukas lenkta ūkęs tik blauzdikaulio fragnugarėle, 2 - yla, 3-sagte- mentas. Sprendžiant iš j o ,
lė ir diržo fragmentas.
mirusysis palaidotas aukš
tielninkas, ištiestomis kojo
mis, galva orientuotas j pietryčius, 160° kryptimi
(pav. 12).
t i m i

Ant kojos gulėjo odinės juostelės, papuoštos žal
variniais spurgeliais, fragmentas.
Kapas Nr. 3
Kapavietės pėdsakai rasti 80 cm gylio, 200x80 cm
dydžio duobėje, o r i e n t u o t o j e 170-350° kryptimi.
Pietinėje duobės dalyje išlikę kaukolės fragmentai.
Sprendžiant iš jų mirusysis palaidotas galva į pie
tus, 170° kryptimi.
Prie apatinio žandikaulio gulėjo dvi žalvarinės
įvijėlės.
Kapas Nr. 4
V y r o p a l a i d o j i m o likučiai rasti 60 cm g y l i o ,
240x75 cm dydžio duobėje, orientuotoje 165-345°
kryptimi. Pradinėje padėtyje išlikęs kairiosios kojos
blauzdikaulis ir kairiosios rankos stipinkaulio fragmen
tas. Mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, išties
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tomis kojomis, galva orientuotas į pietvakarius,
165° kryptimi (pav. 66).
A n t kairiosios kojos čiurnos rastas odinio dirže
lio, papuošto žalvariniais spurgeliais, ir audinio frag
mentas. Prie rankos gulėjo geriamojo rago žalvarinio
apkalo likučiai.
Kapas Nr. 5
V y r o p a l a i d o j i m o likučiai rasti 60 cm g y l i o ,
240x70 cm dydžio duobėje, orientuotoje 160-340°
kryptimi. Pradinėje padėtyje išlikusi kaukolė, gulinti
ant dešiniojo šono. Mirusysis buvo palaidotas aukš
tielninkas, galva orientuotas į pietryčius, 160° krypti
mi (pav. 66).
Dešinėje kaukolės pusėje, 18 cm aukščiau miru
siojo, gulėjo trys įmoviniai ietigaliai.
Duobės viduryje gulėjo keletas smulkių žalvarinių
dirbinėlių fragmentų, įvijėlė ir žalvarinis įvijinis žiedas.
Kapas Nr. 6
A p a r d y t a s p a l a i d o j i m a s rastas 60 cm g y l i o ,
240x75 cm dydžio duobėje, orientuotoje 165-345°
kryptimi. Pradinėje padėtyje išlikusi kaukolė, dešiny
sis dubenkaulis ir blauzdikaulis. Mirusysis palaidotas
aukštielninkas, ištiestomis kojomis, galva orientuotas
į pietryčius, 180° kryptimi (pav. 66).
Kapas Nr. 7
Palaidojimo likučiai rasti 35 cm gylio, 235x55 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 170-350° kryptimi.
Griaučiai neišlikę, palaidojimo kryptis neaiški.
Pietiniame kapo duobės gale rastas gintarinis karolis, beveik kapo duobės viduryje - žalvarinės ir ge
ležinės grandinėlės fragmentai bei puodo šukelė.
Kapas Nr. 8
Suardyta v y r o k a p a v i e t ė rasta 30 cm g y l i o ,
215x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 170-350°
kryptimi. Griaučiai neišlikę. Palaidojimo kryptį nuro
do savo vietoje išlikusios įkapės. Mirusysis turėjo būti
palaidotas galva į šiaurę, 350° kryptimi (pav. 6 ) .
Šiaurės vakariniame duobės gale, greičiausiai de
šinėje mirusiojo galvos pusėje, buvo padėti du įmovi
niai ietigaliai. Kapo duobės viduryje gulėjo lankinės
aguoninės segės fragmentas.
Kapas Nr. 9
V y r o kapavietės pėdsakai rasti 45 cm g y l i o ,
255x75 cm dydžio duobėje, orientuotoje 180-360°
kryptimi. Griaučiai neišlikę. Sprendžiant iš savo vie
toje išlikusių įkapių, mirusysis buvo orientuotas galva
į pietus, 180° kryptimi (pav. 6 ) .
Pietrytiniame kapo duobės krašte, greičiausiai de
šinėje mirusiojo galvos pusėje, buvo padėti penki įmo
viniai ietigaliai (pav. 21). A n t kairiosios kojos išlikęs
odinis dirželis su žalvariniais spurgeliais.
Kapas Nr. 10
Palaidojimo likučiai rasti 50 cm gylio, 230x70 cm

57 pav. Kapo Nr. 69 diržas.
dydžio duobėje, orientuotoje 170-350° kryptimi. Pra
dinėje padėtyje išlikusi kaukolė, gulinti ant dešiniojo
šono. Mirusysis orientuotas galva į šiaurės vakarus,
350° kryptimi (pav. 67).
Dešinėje mirusiojo galvos pusėje buvo padėtas ge
ležinis įmovinis ietigalis, o 50 cm atstumu nuo apati
nio žandikaulio gulėjo gintaro karaliukas (pav. 19:1).
Kapas Nr. 11
Suardytas vyro palaidojimas rastas 35 cm gylio,
230x70 cm dydžio duobėje, orientuotoje 360-180°
kryptimi. Pradinėje padėtyje rasti tik kaukolės frag
mentai. Mirusysis palaidotas aukštielninkas, galva
orientuotas į šiaurę, 360° kryptimi (pav. 67).
Kairėje kaukolės pusėje gulėjo du ietigaliai: įmo
vinis ir įtveriamasis. A n t ieties koto išlikusios žalvari
nės įvijos. K a p o duobės viduryje skersai gulėjo platu
sis kovos peilis-kalavijas, greičiausiai padėtas ant mi
rusiojo dubenkaulių. U ž 20 cm nuo peilio smaigalio
gulėjo žalvarinė smeigtuko adata (pav. 23).
Kapas Nr. 12
Apardytas mergaitės palaidojimas rastas 45 cm gy
lio, 180x45 cm dydžio duobėje, orientuotoje 360-180°
kryptimi. Mergaitė palaidota aukštielninka, dešinioji
ranka sulenkta smailiu kampu, kairioji - sulenkta per
alkūnę ir atmesta galvos link. Kojų kaulai neišlikę. M i 
rusioji palaidota galva į šiaurę, 360° kryptimi (pav. 26).
A n t galvos buvo uždėta kepuraitė ar juosta, pa
puošta trimis eilėmis žalvarinių spurgclių, žalvarine
įvijėlc ir oranžinės spalvos emalio karolių. A n t kaklo

uždėta žalvarinė antkaklė, užsibaigianti kabliuku ir kil
pele, krūtinės srityje gulėjo du kryžiniai smeigtukai,
sujungti žalvarine grandinėle. Smeigtukų adatos nu
kreiptos į dešinįjį kapo duobės kraštą. A n t rankų už
dėtos žalvarinės įvijinės apyrankės. Juosmens srityje
gulėjo yla (pav. 29).
Kapas Nr. 13
V y r o p a l a i d o j i m o likučiai rasti 45 cm g y l i o ,
220x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 190-10° kryp
timi. Pradinėje padėtyje išlikę kaukolės fragmentai ir
dešiniosios kojos blauzdikaulis. Mirusysis palaidotas
aukštielninkas, ištiestomis kojomis, galva orientuotas
į pietus, 190° kryptimi (pav. 7 ) .
Dešinėje kaukolės pusėje gulėjo du geležiniai įmo
viniai ietigaliai. Skersai šlaunikaulių buvo padėtas pla
tusis kovos peilis-kalavijas, j o kotas atsuktas dešinės
rankos link. Prie peilio gulėjo keletas žalvarinių gran
delių (pav. 24).
Kapas Nr. 14
Kapavietės pėdsakai rasti 40 cm gylio, 215x56 cm dy
džio duobėje, orientuotoje 20-200° kryptimi. Griaučiai
neišlikę, įkapės neišlikusios, palaidojimo kryptis neaiški.
Kapas Nr. 15
Suardyti vyro palaidojimo likučiai rasti 35 cm gy
lyje. Duobės kontūras neaiškus, griaučiai neišlikę.
Rastas įmovinis ietigalis ir 19 cm ilgio peilis.
Kapas Nr. 16
Suardyto moters palaidojimo likučiai rasti 35 cm
gylyje. Duobės kontūras neaiškus, griaučių nerasta.
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58 pav. Kapų Nr. 126 ir 129 planai.

60 pav. Kapo Nr. 85 įkapės: 1 - įmovinis ietigalis, 2 - įvijos,
3 - pentinas, 4 - spurgeliai.

59 pav. Kapo Nr. 77 įkapės : 1 - žąslai, 2 - peiliukas ti
nugarėle, 3 - įvijos, 4 - grandinėlė.
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Rastas žalvarinis smeigtukas trikampe galvute su
buoželėmis galuose, peiliukas lenkta viršūnėle, įvija,
keramikos fragmentų (pav. 51).
Kapas Nr. 17
Kapavietės pėdsakai rasti 70 cm gylio, 220x75 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 160-340° kryptimi.
Griaučiai neišlikę, palaidojimų kryptis nenustatyta.

Prie pat kairiojo kapo duobės krašto, 50 cm atstu
mu nuo pietinės kapo duobės galo, gulėjo geležinis
įmovinis ietigalis.
Kapas Nr. 19
Moters palaidojimo likučiai rasti 35 cm gylyje. Išli
kusi tik pietinė kapo duobės dalis. Jos dydis 160x70 cm,
orientuota 150-330° kryptimi. Pradinėje padėtyje iš
likęs tik kaukolės skliautas. Mirusioji palaidota aukš
tielninka, galva orientuota į šiaurės vakarus, 330° kryp
timi.
Kairiojoje mirusiosios galvos pusėje buvo padė
tas geležinis peiliukas lenkta viršūnėle.
Kapas Nr. 20
Kapavietės pėdsakų rasta 50 cm gylio, 180x60 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 345-165° kryptimi. M i 
rusiojo griaučiai neišlikę.
Kapas Nr. 21
Suardyta v y r o k a p a v i e t ė rasta 55 cm g y l i o ,
220x65 cm dydžio duobėje, orientuotoje 360-180°

61 pav. Kapo Nr. 91 įkapės: 1 - įmovinis ietigalis, 2 - penti
nas, 3 - įvijos.
Pietinėje duobės dalyje rastas žalvarinės įvijėlės
fragmentas.
Kapas Nr. 18
Suardytas vyro palaidojimas rastas 45 cm gylio,
190x70 cm dydžio duobėje, orientuotoje 160-340°
kryptimi. Pradinėje padėtyje išlikę kaukolės fragmen
tai ir kairės kojos blauzdikaulis. Mirusysis palaidotas
aukštielninkas, ištiestomis kojomis, galva orientuotas
į šiaurės vakarus, 340° kryptimi.

62 pav. Pentinai: 1 - k. Nr. 114,2 - atsitiktinis, 3 - k. Nr. 96,
4 - atsitiktinis.
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10 cm atstumu nuo šiaurinio kapo duobės galo
gulėjo organinės medžiagos fragmentas su žalvarinės
grandinėlės likučiais. 50 cm atstumu nuo jų gulėjo ge
ležinio peiliuko ir ylos dalys.
Kapas Nr. 24
Suardyta kapavietė rasta 60 cm gylio, 220x70 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 150-330° kryptimi.
Griaučiai neišlikę. Sprendžiant iš išlikusių įkapių, mi
rusysis turėjo būti palaidotas galva į pietryčius, 150°
kryptimi (pav. 7 ) .
Dešinėje kaukolės pusėje prie pietinio duobės kraš
to ir rytinio šono gulėjo 2 įmoviniai ietigaliai. 65 cm
atstumu nuo pietinio duobės galo gulėjo lankinė aguoninė segė. Ji turėjo būti padėta ant mirusiojo krūtinės.
75 cm atstumu nuo pietinio duobės galo gulėjo įvijinė
apyrankė. Ji buvusi užmauta ant dešinės rankos. Spren
džiant iš jos, ranka turėjo būti sulenkta stačiu kampu.
Skersai kapo duobės, greičiausiai mirusiojo juosmens
srityje, gulėjo geležinis platusis kovos peilis-kalavijas.
40 cm atstumu nuo šiaurinio duobės galo, greičiausiai
kojų srityje, buvo padėta geležinė yla (pav. 20).

63. pav. Kapo Nr. 129 įkapės: 1 - peiliukas lenkta viršūne,
2-3 - yla, 4 - geriamojo rago apkalas, 5 - grandinėlė.
kryptimi. Mirusiojo griaučiai neišlikę. Sprendžiant iš
išlikusių įkapių, mirusysis orientuotas galva į šiaurę,
360° kryptimi.
30 cm atstume nuo šiaurinio duobės galo, vakari
niame duobės šone, gulėjo įmovinis ietigalis. Jis turė
jo būti padėtas dešinėje mirusiojo galvos pusėje. 90 cm
atstumu nuo šiaurinio duobės galo rastas peiliukas.
Kapas Nr. 22
Suardyta v y r o k a p a v i e t ė rasta 70 cm g y l i o ,
240x70 cm dydžio duobėje, orientuotoje 360-180°
kryptimi. Mirusiojo griaučiai neišlikę. Sprendžiant iš
išlikusių įkapių, mirusysis buvo palaidotas galva į
šiaurę, 360° kryptimi.
20 cm atstumu nuo šiaurinio galo ir 8 cm atstumu
nuo vakarinio duobės šono gulėjo įmovinis ietigalis,
10 cm pietinio kapo duobės galo link gulėjo įmovinis ieti
galis su rombo formos plunksna ilga įmova. Jie turėjo būti
padėti dešinėje mirusiojo galvos pusėje (pav. 19:2,3).
Kapas Nr. 23
Suardyta moters kapavietė rasta 60 cm gylio,
180x70 cm dydžio duobėje, orientuotoje 330-150°
kryptimi. Mirusiosios griaučiai neišlikę. Sprendžiant
iš išlikusių įkapių, moteris palaidota galva į šiaurę,
330° kryptimi.
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Kapas Nr. 25
Suardyta kapavietė rasta 50 cm gylio, 220x55 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 150-330° kryptimi. Griau
čiai neišlikę. Iš išlikusių įkapių aišku, kad mirusysis bu
vo palaidotas galva į pietryčius, 150° kryptimi.
Pietrytiniame duobės krašte gulėjo 2 geležiniai
įmoviniai ietigaliai. Jie turėjo būti padėti dešinėje mi
rusiojo galvos pusėje (pav. 68).
Kapas Nr. 26
Suardyta kapavietė rasta 50 cm gylio, 220x50 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 330-150° kryptimi.
Griaučiai neišlikę, palaidojimo kryptis neaiški.
30 cm atstumu nuo pietinio duobės galo, duobės
viduryje, gulėjo geležinės ylos fragmentas.
Kapas Nr. 27
Suardyta kapavietė rasta 60 cm gylio, 220x55 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 150-330° kryptimi.
Griaučiai neišlikę, palaidojimo kryptis neaiški.
45 cm atstumu nuo pietinio duobės galo, duobės
viduryje, gulėjo žalvarinės grandinėlės fragmentai.
Kapas Nr. 28
Suardyta kapavietė rasta 55 cm gylio, 220x65 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 315-135° kryptimi.
Griaučiai neišlikę, palaidojimo kryptis neaiški.
Kapas Nr. 29
Suardyta kapavietė rasta 45 cm gylio, 210x60 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 340-160° kryptimi.
Griaučiai neišlikę, palaidojimo kryptis neaiški.
Kapas Nr. 30
Suardyta kapavietė rasta 45 cm gylio, 230x70 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 345-165° kryptimi.
Griaučiai neišlikę, palaidojimo kryptis neaiški.

pasaginė segė keturkampiais galais.
Ji turėjo būti padėta kairiojoje mi
rusiojo krūtinės pusėje. Šalia segės
gulėjo juostinė apyrankė. A n t kurios
rankos ji buvo nešiota, neaišku. 5 cm
atstumu nuo segės, skersai kapo duo
bės, buvo padėtas geležinis peiliukas
(pav. 41).
Kapas Nr. 32
Apardyta kapavietė rasta 45 cm
gylio, 180x65 cm d y d ž i o duobėje
orientuotoje 330-150° kryptimi.
Griaučiai neišlikę. Sprendžiant iš iš
likusių įkapių, žmogus palaidotas
galva į šiaurės vakarus, 330° krypti
mi (pav. 7 ) .
45 cm atstumu nuo šiaurinio duo
bės galo gulėjo žalvarinė įvijinė apy
rankė. Į ją rėmėsi lankinė aguoninė
segė. Prie segės gulėjo ilgojo kovos
peilio - kalavijo įkotė. Peilis buvo pa
dėtas skersai kapo duobės, rankena
atsukta d e š i n i o s i o s r a n k o s link
(pav. 34).

64 pav. Kapo Nr. 134 įkapės: 1-2 - papuošalas, 3 - žalvarinės skardelės
40 cm atstumu nuo šiaurinio duobės galo rastas
žalvarinis žiedinis smeigtukas. 70 cm atstumu nuo šiau
rinio duobės galo gulėjo geležinio peiliuko nuolauža.
Prie pietinio duobės galo rasta keletas žalvarinių spurgelių. A r jie puošė galvos dangą ar apavą, neaišku.
Kapas Nr. 31
Apardyta kapavietė rasta 70 cm gylio, 170x100 cm
dydžio duobėje, o r i e n t u o t o j e 330-120° kryptimi.
Griaučiai neišlikę. Sprendžiant iš išlikusių įkapių, mi
rusioji palaidota galva į pietryčius, 120 "kryptimi.
25 cm atstumu nuo rytinio duobės galo ir 8 cm
atstumu nuo pietinio krašto gulėjo geležinis įmovinis
ietigalis. Jis turėjo būti padėtas kairiojoje mirusiojo
galvos pusėje. 80 cm atstumu nuo rytinio duobės galo
ir 10 cm atstumu nuo pietinio duobės krašto gulėjo

Kapas Nr. 33
Suardyta kapavietė rasta 50 cm
gylio, 200x60 cm dydžio duobėje,
orientuotoje 330-150° kryptimi.
Griaučiai neišlikę, palaidojimo kryp
tis neaiški.
Kapas Nr. 34
Suardyta kapavietė rasta 30 cm
gylio, 140x50 cm dydžio duobėje,
orientuotoje 330-150° kryptimi.
Griaučiai neišlikę, sprendžiant iš iš
likusių įkapių, žmogus palaidotas gal
va į pietryčius, 150° kryptimi.

27 cm atstumu nuo pietrytinio
duobės galo gulėjo 6x8 cm dydžio organinės medžia
gos likučiai, o ant jų 1 cm pločio žalvarinių spurgelių
juostelė. Tai galvos dangos, greičiausiai juostos, frag
mentas. 23 cm atstumu nuo jos, skersai kapo duobės,
gulėjo geležinio peiliuko fragmentas.
Kapas Nr. 35
Suardytas žmogaus palaidojimas rastas 30 cm gy
lio, 120x40 cm dydžio duobėje, orientuotoje 315-135°
kryptimi. Šiauriniame duobės gale išlikę žmogaus kau
kolės fragmentai. Vyras palaidotas galva į šiaurę, 315°
kryptimi.
Ant kaukolės rasta žalvarinių spurgelių. Matyt, vy
ras buvo palaidotas su galvos raiščiu. 11 cm atstumu
nuo šiaurinio duobės galo gulėjo žalvarinė antkaklė,
užsibaigianti kabliuku ir kilpele (kabliukas ir kilpelė
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riamasis. 45 cm atstumu nuo ietigalių, skersai kapo
duobės, rastas platusis kovos peilis-kalavijas, kuris
turėjo būti padėtas juosmens ir dubens srityje. Prie
šiaurinio kapo duobės galo gulėjo stambi žalvarinė
įvija, prie kojų - audinio likučiai ir žalvariniai spurgeliai.

65 pav. Kapo Nr. 134 įkapės: 1-2 - papuošalas, 3 - įvijinis
žiedelis.
nulūžę). Užsegimas rastas sprando srityje. Dešiniojo
je antkaklės lankelio pusėje gulėjo žalvarinė įvijinė
apyrankė. Ji turėjo būti uždėta ant kairiosios rankos.
Prie antkaklės lankelio gulėjo žalvarinės lankinės se
gės dalis (pav. 54).
Kapas Nr. 36
Suardytas žmogaus palaidojimas rastas 45 cm gy
lio, 150x55 cm dydžio duobėje (išlikusi tik šiaurinė da
lis), orientuotoje 360-180° kryptimi. Pradinėje padė
tyje išlikusios tik kojos. Žmogus palaidotas aukštiel
ninkas, ištiestomis kojomis, orientuotas galva į šiaurę,
360° kryptimi.
A n t šlaunikaulių gulėjo geležinis peiliukas.
Kapas Nr. 37
Suardytas žmogaus palaidojimas rastas 40 cm gy
lio, 220x50 cm dydžio duobėje, orientuotoje 340-160°
kryptimi. Griaučiai neišlikę, pradinėje padėtyje rasti
tik blauzdikaulių fragmentai. Mirusysis palaidotas
aukštielninkas, ištiestomis kojomis, galva orientuotas
į šiaurės vakarus, 340° kryptimi (pav. 18).
Mirusiojo kojos buvo įvyniotos j audinį papuoštą
žalvariniais spurgeliais. A n t audinio rasta medienos
likučių. Tai greičiausiai karsto fragmentai.
6 cm atstumu nuo šiaurinio kapo duobės galo,
dešiniojoje mirusiojo galvos pusėje, gulėjo trys gele
žiniai ietigaliai: iš kraštų įmoviniai, viduryje - įtve
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Kapas Nr. 38
170 cm ilgio vyro griaučiai rasti 35 cm gylio,
200x50 cm dydžio duobėje, orientuotoje 345-165°
kryptimi. Žmogus palaidotas aukštielninkas, ištiesto
mis kojomis, ant krūtinės sukryžiuotomis rankomis
(dešinioji uždėta ant kairiosios), galva orientuotas į
šiaurę, 345° kryptimi.
Dešiniojoje juosmens pusėje gulėjo geležinis pei
liukas, ant rankų padėta žalvarinė įvijėlė.
Kapas Nr. 39
Vaiko palaidojimas rastas 30 cm gylio, 90x40 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 60-240° kryptimi. Pra
dinėje padėtyje išlikę tik menki kaukolės fragmentai
ir dilbio kaulai, buvę apyrankėse. Vaikas palaidotas
aukštielninkas, ištiestomis kojomis, galva orientuotas
į šiaurė rytus, 60° kryptimi.
A n t kaklo buvo uždėta antkaklė su kabliuku ir kil
pele, prie jos lankelio gulėjo lankinė aguoninė segė,
prie segės - žalvarinė įvijinė apyrankė. Dešiniojoje
juosmens pusėje buvo padėtas geležinis peiliukas. Prie
peiliuko gulėjo neaiškios paskirties radinys - ant ge
ležinio strypelio užmautos žalvarinės grandinėlės. Nu
ėmus antkaklę, po ja rasta alavo kruopelyčių (pav. 36).
Kapas Nr. 40
Suardyto kapo likučiai rasti 35 cm gylio, 90x40 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 300-120° kryptimi.
Griaučiai neišlikę. Iš savo vietoje išlikusių įkapių ma
tyti, kad vaikas palaidotas galva į šiaurės vakarus,
300° kryptimi.
30 cm atstumu nuo vakarinio kapo duobės krašto
ir 9 cm atstumu nuo šiaurinio duobės galo gulėjo dvi
žalvarinės įvijinės apyrankės. Sprendžiant iš jų, miru
siojo rankos buvo sudėtos viena prie kitos ir atmestos
galvos link, guli kairiojoje krūtinės pusėje. Prie apy
rankių rastas žiedinis smeigtukas. 10 cm atstumu nuo
apyrankių, pietinio kapo duobės galo link, gulėjo pei
liukas lenkta nugarėle, po juo - geležinė yla, bei žal
varinės įvijėlės. Galvos ir krūtinės srityje aptikta ala
v o kruopelyčių (pav. 48).
Kapas Nr. 41
Suardytas p a l a i d o j i m a s rastas 40 cm g y l i o ,
180x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 360-180°
kryptimi. Griaučiai neišlikę. Iš išlikusių įkapių aišku,
kad žmogus palaidotas galva į šiaurę, 360° kryptimi
(pav. 18).
60 cm atstumu nuo šiaurinio duobės galo, skersai
duobės gulėjo lankinė aguoninė segė, 30 cm atstumu
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66 pav. Kapų Nr. 4, 5, 6 planai.
nuo jos, taip pat skersai duobės buvo padėtas platusis
kovos peilis-kalavijas. Jo įkotė atsukta dešiniosios ran
kos link (pav. 25).
Kapas Nr. 42
Apardytas žmogaus palaidojimas rastas 50 cm gy
lio, 200x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 330-150°
kryptimi. Pradinėje padėtyje išlikęs tik kaukolės frag
mentas. Kaukolė gulėjo ant dešiniojo šono. Mirusysis
palaidotas, 330° kryptimi (pav. 37).
Dešiniojoje kaukolės pusėje buvo padėti du įmo
viniai ietigaliai, ant kaklo uždėta antkakle su kabliu
ku ir kilpele, užsegimas - sprando srityje. 60 cm at
stumu nuo apatinio žandikaulio, matyt, krūtinės sri
tyje gulėjo lankinė aguoninė segė. Segės kojelė rė
mėsi į kario apyrankę, kuri buvusi uždėta ant kairio
sios mirusiojo rankos. Sprendžiant iš apyrankės, ran
ka turėjo būti sulenkta per alkūnę smailiu kampu.
35 cm atstumu nuo apyrankės, mirusiojo kojų link,
skersai kapo duobės, gulėjo platusis kovos p e i l i s kalavijas. Jo įkotė atsukta dešiniosios rankos link
(pav. 3 2 ) .

Kapas Nr. 43
Suardytas palaidojimas rastas
60 cm g y l i o , 220x70 cm dydžio
duobėje, o r i e n t u o t o j e 350-170°
kryptimi. N e i mirusiojo griaučiai,
nei įkapės neišlikę.
Kapas Nr. 44
Suardytas palaidojimas rastas
50 cm gylio, 180x65 cm dydžio duo
bėje, orientuotoje 345-165° kryp
timi. N e i mirusiojo griaučiai, nei
įkapės neišlikę.
Kapas Nr. 45
Suardyta kapavietė rasta 50 cm
gylio, 220x65 cm dydžio duobėje,
orientuotoje 345-165° kryptimi.
N e i mirusiojo griaučiai, nei įkapės
neišlikę.
Kapas Nr. 46
Palaidojimo likučiai rasti 55 cm
gylio, 150x50 cm dydžio duobėje,
orientuotoje 165-345° kryptimi.
Pietiniame duobės gale išlikę kele
tas kaukolės fragmentų. Iš jų ma
tyti, j o g žmogus buvo palaidotas
galva į pietryčius, 165° kryptimi.
10 cm atstumu nuo pietinio
duobės galo gulėjo antkakle su kab
liuku ir kilpele, 25 cm atstumu nuo
jos, šiaurinio duobės galo link, bu
vo geležinis peiliukas, padėtas sker
sai kapo duobės. Prie j o įkotės gu
lėjo susuktas odinis diržas, papuoštas žalvariniais spur
geliais (pav. 55).
Kapas Nr. 47
Apardytas žmogaus palaidojimas rastas 45 cm gy
lio, 220x50 cm dydžio duobėje, orientuotoje 350-170°
kryptimi. Pradinėje padėtyje išlikę tik kojų kaulai.
Sprendžiant iš jų, mirusysis palaidotas galva į šiaurės
rytus, 350° kryptimi.
60 cm atstumu nuo šiaurinio kapo duobės galo,
matyt, ant mirusiojo krūtinės, gulėjo lankinė pelėdinė segė, už 5 cm nuo jos rastas žalvarinis įvijinis žie
das, matyt, buvęs užmautas ant dešiniosios rankos.
Prie segės ir žiedo skersai kapo duobės gulėjo gele
žinis peiliukas, įkote nukreiptas dešinės rankos link.
A n t dešiniojo blauzdikaulio rastas 13x7 cm dydžio
organinės medžiagos gabaliukas, puoštas žalvariniais
spurgeliais. Tai greičiausiai bato aulo likučiai. N u 
ėmus juos, rasta geležinė sagtelė ir geležinio penti
no fragmentas (pav. 3 8 ) .
Kapas Nr. 48
Apardytas moters palaidojimas rastas 50 cm
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skersai kapo duobės, gulėjo platusi kovos peilis-kala
vijas. Jo įkotė atsukta dešiniosios rankos link (pav. 69).
Kapas Nr. 50
Palaidojimo likučiai rasti 45 cm gylio, 170x60 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 330-150° kryptimi. Pra
dinėje padėtyje išlikę tik keletas stuburo narelių. M i 
rusysis orientuotas galva į šiaurės vakarus, 330° kryp
timi (pav. 33).
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67 pav. Kapų Nr. 10,11 planai.

gylio, 200x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 195-15°
kryptimi. Pradinėje padėtyje išlikusi kaukolė, abu
blauzdikauliai, ir dešiniosios rankos fragmentai. M i 
rusioji palaidota aukštielninka, ištiestomis kojomis,
galva į pietvakarius, 195° kryptimi (pav. 33).
A n t dešiniojo blauzdikaulio buvo padėtas gele
žinis peiliukas lenkta nugarėle. A n t krūtinės gulėjo
du kryžiniai smeigtukai mažomis buoželėmis. P r i e
vieno jų pritvirtintas pusmėnulio formos kabutis. P o
apatiniu žandikauliu gulėjo keletas žalvarinių jvijėlių (pav. 4 7 ) .

60 cm atstumu nuo šiaurinio kapo duobės galo
gulėjo lankinė aguoninė segė su grandinėle ir gintaro
karoliukų. Ji turėjo būti padėta ant krūtinės. Šalia se
gės gulėjo įvijinė apyrankė; ji buvo užmauta ant deši
niosios rankos. 20 cm atstumu nuo segės, pietiniame
duobės gale, gulėjo geležinė yla (išimama iš kapo su
trupėjo) (pav. 31).
Kapas Nr. 51
Suardytas žmogaus kapas rastas 45 cm gylio,
120x55 cm dydžio duobėje, orientuotoje 165-345°
kryptimi. Pradinėje padėtyje išlikę tik kojų kaulai. M i 
rusysis
palaidotas
aukštielninkas, išties
tomis kojomis, galva
orientuotas į pietry
čius, 180° kryptimi.
Kapas Nr. 52
Apardytiyyro griau
čiai rasti 45 cm gylio,
210x60 cm d y d ž i o
duobėje, orientuotoje
360-180° kryptimi.
Pradinėje padėtyje iš
likusi kaukolė, kairio
sios rankos fragmen
tai ir šlaunikaulių da
lys. Mirusysis palaidotas aukštielninkas,
galva į šiaurę, 360°
kryptimi, ištiestomis
kojomis, kairioji ran
ka sulenkta smailiu
kampu taip, kad pirš
tai liečia apatinį žan
dikaulį.

Kapas Nr. 49
Palaidojimo likučiai rasti 45 cm gylio, 200x55 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 165-345° kryptimi. Pie
tiniame duobės gale gulėjo apnykusi kaukolė. Vyras
buvo palaidotas aukštielninkas, galva į pietryčius, 165°
kryptimi.
Kairiojoje kaukolės pusėje gulėjo geležinis įmovinis ietigalis, už 55 cm nuo j o į šiaurę, kapo duobės link,
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68 pav. įmoviniai ietigaliai
k. Nr. 25.

A n t kaklo buvo
uždėta antkakle su
kabliuku ir k i l p e l e ,
užsegta sprando srity
je, prie antkaklės lan
kelio gulėjo lankinė
aguoninė segė, šalia
segės - „kario" apy
rankė. Skersai dubens
kaulų gulėjo platusis

kovos peilis-kalavijas.
Kairiojoje kaukolės pusė
j e gulėjo žalvarinis žiedi
nis smeigtukas, adata at
suktas į ją. Šiuo smeigtu
ku galėjo būti susegtas au
dinys, į kurį buvo įsuktas
miręs vyras.
Kapas Nr. 53
Apardytas palaidoji
mas rastas 45 cm gylio,
210x60 cm dydžio duobė
je, orientuotoje 360-180°
kryptimi. Pradinėje padė
tyje išlikusi kaukolė, kai
riosios rankos fragmentai
ir šlaunikaulių dalys. M i 
rusysis palaidotas aukš
tielninkas, galva orientuo
tas į šiaurę, 360° kryptimi,
ištiestomis kojomis, kai
rioji ranka sulenkta smai
liu kampu (pav. 33).

69 pav. Kapo Nr. 49 įka
pės: 1 - įmovinis ietigalis,
2 - platusis kovos peilis.

A n t kaklo rasta žalva
rinė antkaklė su kabliuku
ir kilpele, užsegimas - sp
rando srityje, prie antkak
lės lankelio gulėjo žalva
rinė lankinė aguoninė se
gė, šalia segės, greičiausiai
ant kairės rankos, buvo
uždėta „kario" apyrankė.
Kairiojoje kaukolės pusė
je gulėjo žalvarinis žiedi
nis smeigtukas, adata at

suktas į kaukolę. Šiuo smeigtuku galėjo būti susegtas
audinys, į kurį įvyniotas mirusysis. Skersai šlaunikau
lių gulėjo platusis kovos peilis-kalavijas, kotu atsuk
tas dešinės rankos link (pav. 43).
Kapas Nr. 54
Suardytas palaidojimas rastas 45 cm gylyje. Duo
bės ilgis neaiškus, plotis - 65 cm, orientuota 180-360°
kryptimi. Griaučiai neišlikę, išskyrus kelis pradinėje
padėtyje rastus šlaunikaulių fragmentus. Sprendžiant
iš jų matyti, j o g mirusysis buvo palaidotas aukštiel
ninkas, galva į pietus, 180° kryptimi, ištiestomis kojo
mis (pav. 9 ) .
Pietvakariniame duobės kampe, greičiausiai kairio
joje galvos pusėje, gulėjo du geležiniai įmoviniai ietiga
liai. 25 cm atstumu nuo jų, pietrytiniame duobės kampe
arba dešinėje galvos pusėje, gulėjo geležinis pentinis kir
vis. 30 cm atstumu nuo ietigalių šiaurinio kapo duobės
galo link gulėjo žalvarinis įvijinis žiedas. Išorinėje kairės

kojos blauzdikaulio pusėje lygiagrečiai jai buvo padėtas
ilgas siauras kovos peilis žalvariu apkaustytose makšty
se, ant j o gulėjo geležinis peiliukas tiesia nugarėle. Prie
kovos peilio įkotės gulėjo žalvarinis pincetas, o prie smai
galio - geležiniai dvinariai žąslai. Po žąslų grandimi bu
vo padėtas geležinis neaiškios paskirties dirbinys - kilpa
atriestais galais, o prie jos - dviguba geležinė juostelė
platėjančiais galais. Po kairiosios kojos pėda rastas žal
varinis pentinas su sagtele (pav. 10).
Kapas Nr. 55
Kapavietės pėdsakai rasti 45 cm gylio, 220x60 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 180-360° kryptimi.
Griaučiai neišlikę, palaidojimo kryptis neaiški.
110 cm atstumu nuo pietinio kapo duobės galo
gulėjo du žalvarinės grandinėlės fragmentai.
Kapas Nr. 56
Suardytas p a l a i d o j i m a s rastas 45 cm g y l i o ,
220x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 180-360°
kryptimi. Pradinėje padėtyje išlikęs tik dešiniosios ko
jos blauzdikaulis. Mirusysis palaidotas aukštielninkas,
ištiestomis kojomis, galva j pietus, 180° kryptimi.
10 cm atstumu nuo pietinio duobės krašto, kai
riojoje mirusiojo galvos pusėje gulėjo odinio diržo,
puošto žalvariniais spurgeliais, fragmentas. Dešinėje
kaukolės pusėje rasta keletas žalvarinių spurgelių. D e 
šinėje juosmens pusėje, 65 cm atstumu nuo pietinio
duobės galo gulėjo geležinė yla ir peiliukas (pav. 56).
Kapas Nr. 57
Suardytas p a l a i d o j i m a s rastas 45 cm g y l i o ,
200x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 170-350°
kryptimi. Pradinėje padėtyje išlikę tik kaukolės
fragmentai. Mirusysis palaidotas galva į pietryčius,
170° kryptimi.
15 cm atstumu nuo kaukolės šiaurinio kapo duo
bės galo link gulėjo geležinis peiliukas. Jis buvo padė
tas mirusiojo juosmens ir dubens srityje.
Kapas Nr. 58
Suardytas p a l a i d o j i m a s rastas 60 cm g y l i o ,
200x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 345-165°
kryptimi. N e i griaučių, nei įkapių neaptikta.
Kapas Nr. 59
Suardytas p a l a i d o j i m a s rastas 55 cm g y l i o ,
130x50 cm dydžio duobėje, orientuotoje 360-180°
kryptimi. Iš išlikusių įkapių matyti, jog mirusysis orien
tuotas galva į pietus, 180° kryptimi.
5 cm atstumu nuo pietinio duobės krašto gulėjo
įmovinis ietigalis. Jis turėjo būti padėtas kairiojoje mi
rusiojo galvos pusėje.
Kapas Nr. 60
Suardytas p a l a i d o j i m a s rastas 50 cm g y l i o ,
220x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 180-360°
kryptimi. Griaučiai neišlikę. Iš išlikusių įkapių matyti, jog
mirusioji buvo palaidota galva į pietus, 180° kryptimi.

195

50 cm atstumu nuo pietinio kapo duobės galo gu
lėjo geležinė yla ir peiliukas lenkta nugarėle.
Kapas Nr. 61
Suardyta kapavietė rasta 55 cm gylio, 210x60 cm
dydžio duobėje, o r i e n t u o t o j e 180-360° kryptimi.
Griaučiai neišlikę, palaidojimo kryptis neaiški.
Kapas Nr. 62
Suardytas p a l a i d o j i m a s rastas 55 cm g y l i o ,
220x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 350-170°
kryptimi. Pradinėje padėtyje išlikę tik kaukolės frag
mentai. Mirusioji palaidota galva į šiaurę, 350° kryp
timi.
Ant kaukolės gulėjo žalvarinė įvija ir grandinėlės
fragmentai.
Kapas Nr. 63
Suardytas palaidojimas rastas 35 cm gylio, 150x40 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 90-270° kryptimi. Pra
dinėje padėtyje išlikęs kaukolės fragmentas ir šlaunikaulio dalys. Mirusysis palaidotas galva į vakarus,
270° kryptimi.
Kapas Nr. 64
Apardyti 170 cm ilgio žmogaus griaučiai rasti
45 cm gylio, 175x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje
15-195° kryptimi. Mirusysis palaidotas aukštielninkas,
ištiestomis kojomis, rankų padėtis neaiški. Orientuo
tas galva į šiaurės rytus, 15° kryptimi.
Kapas Nr. 65
Apardyti 165 cm ilgio žmogaus griaučiai rasti 40 cm
gylio, 180x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 165-345°
kryptimi. Griaučiai išlikę ne visi - nėra kaukolės ir
rankų kaulų. Mirusysis palaidotas aukštielninkas,
ištiestomis kojomis, galva orientuotas į pietryčius,
165° kryptimi.
Kapas Nr. 66
Apardyti žmogaus griaučiai rasti 35 cm gylio,
200x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 110-290° kryp
timi. Pradinėje padėtyje išlikę kojų kaulai ir kairiosios
rankos dilbio kaulai. Mirusysis palaidotas aukštielnin
kas, galva orientuotas į pietryčius, 110° kryptimi.
Ant kairiosios rankos buvo uždėta žalvarinė įviji
nė apyrankė, o 30 cm atstumu nuo rytinio kapo galo,
greičiausiai ant mirusiojo krūtinės, gulėjo žalvarinis
žiedinis smeigtukas (pav. 53).
Kapas Nr. 67
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 35 cm gylio,
200x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 15-195° kryp
timi. Pradinėje padėtyje rasti tik kojų kaulai. Mirusy
sis palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis, galva
orientuotas į šiaurę, 15° kryptimi.
Kapas Nr. 68
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 35 cm gylio,
220x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 195-15° kryp
timi. Pradinėje padėtyje išlikę kojų kaulai ir kairio-
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sios rankos dilbis.
Mirusysis palaido
tas aukštielninkas,
ištiestomis kojomis,
kairioji ranka sulenk
ta per alkūnę stačiu
kampu, galva orien
tuotas į pietvakarius,
195° kryptimi.

\2

Kairėje kauko
lės pusėje gulėjo 2
geležiniai įmoviniai
ietigaliai (pav. 70).
Kapas Nr. 69
Apardyti vyro
griaučiai rasti 70 cm
gylio, 220x70cm dy
džio duobėje, orien
t u o t o j e 180-360°
kryptimi. Pradinėje
padėtyje išlikęs apa
tinis žandikaulis,
dešiniosios rankos
žasto kaulas ir kai
rysis
raktikaulis,
blauzdikaulių frag
mentai. Kiti kaulai
išmėtyti p o k a p o
duobę be j o k i o s
tvarkos. Mirusysis
palaidotas aukštiel
ninkas, ištiestomis
kojomis, galva orien
tuotas į pietus, 180°
kryptimi (pav. 9 ) .

Dešinėje galvos
pusėje buvo padėti
6 įmoviniai ietiga
liai, kairėje galvos pusėje - geležiniai dvinariai žąslai.
Po visą kapo duobę buvo išsimėtę stambūs žalvariniai
spurgeliai (greičiausiai nuo diržo), kurių kiek daugiau
šiauriniame kapo duobės gale. Prie apatinio žandi
kaulio gulėjo žalvarinis žiedas, prie kairiosios kojos
rasta odinio dirželio fragmentas ir žalvarinė sagtelė.
30 cm nuo jos, prie dešiniosios kojos blauzdikaulio
rasta dar viena sagtelė, apkalėlis ir žalvariniai spurge
liai (pav. 22, 57 ) .
Kapas Nr. 70
70 pav. Įmoviniai ietigaliai iš
k. Nr. 68.

Palaidojimo likučiai rasti 40 cm gylio, 200x60 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 360-180° kryptimi.
Griaučiai neišlikę.
Kapas Nr. 71
Palaidojimo likučiai rasti 35 cm gylio, 200x60 cm

palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis, kaukolė
guli ant kairiojo šono, orientuotas galva į pietryčius,
170° kryptimi (pav. 8 ) .
Dešinėje galvos pusėje buvo padėti trys ietigaliai,
kairėje gulėjo dvinariai žąslai, krūtinės srityje - lankinė
segė. Juosmens srityje gausu rūdžių pėdsakų, matyt, mi
rusiajam buvo įdėtas platusis kovos peilis-kalavijas.
Kapas Nr. 74
170 cm ilgio vyro griaučiai rasti 40 cm gylio,
220x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 180-360°
kryptimi. Žmogus palaidotas aukštielninkas, ištiesto
mis kojomis, galva orientuotas į pietus, 180° kryptimi
(pav. 8 ) .
Kairėje kaukolės pusėje gulėjo 4 įmoviniai ietiga
liai. Kaukolės viršugalvis plačia juosta pažaliavęs, ma
tyt, būta galvos raiščio, puošto žalvariniais spurgeliais.
A n t kairiosios kojos gulėjo organinės medžiagos frag
mentas su baltos spalvos (alavo) spurgeliais (pav. 71).

71 pav. Kapo Nr. 74 įkapės: 1-4 - įmoviniai ietigaliai, 5 įvija, 6 - spurgeliai.
dydžio duobėje, o r i e n t u o t o j e 170-350° kryptimi.
Griaučiai neišlikę.
Kapas Nr. 72
Palaidojimo likučiai rasti 35 cm gylio, 110x65 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 360-180° kryptimi.
Griaučiai neišlikę.
Kapas Nr. 73
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 50 cm gylio,
220x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 170-350°
kryptimi. Pradinėje padėtyje gulėjo kaukolė (labai
sutrešusi) ir kairiosios kojos šlaunikaulis. Mirusysis

Kapas Nr. 75
Suardyti žmogaus graučiai rasti 45 cm gylio,
180x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 330-150°
kryptimi. Pradinėje padėtyje išlikę tik kojų kaulai. M i 
rusysis palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis,
galva orientuotas į pietryčius, 150° kryptimi.
Kapas Nr. 76
Suardyti griaučiai rasti 45 cm gylio, 120x50 cm dy
džio duobėje, orientuotoje 345-165° kryptimi. Pradi
nėje padėtyje išlikę tik kaukolės fragmentas ir dilbio
kaulai. Mirusioji palaidota aukštielninka, ant krūti
nės sudėtomis rankomis, galva orientuota į šiaurės va
karus, 345° kryptimi, (pav. 8 ) .
10 cm atstumu nuo kaukolės, greičiausiai ant kak
lo, buvo uždėta žalvarinė grandinėlė, ant krūtinės gulė
j o du kryžiniai smeigtukai su mažomis buoželėmis.
Smeigtukus jungė grandinėlė, ant abiejų rankų buvo
uždėta p o apyrankę: ant dešiniosios įvijinė, ant kai
riosios - apyrankė, padaryta iš antkaklės lankelio.
Prie dešiniosios apyrankės gulėjo geležinė yla, o ša
lia jos - trys įvijėlės. U ž 6 cm nuo ylos gulėjo geleži
nis peiliukas lenkta viršūne. Prie kairėje krūtinės pu
sėje gulinčio smeigtuko galvutės rastas žalvarinis žie
delis (pav. 4 4 ) .
Kapas Nr. 77
Palaidojimo likučiai rasti 40 cm gylio, 100x45 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 345-165° kryptimi.
Griaučiai neišlikę. Palaidojimo kryptis neaiški (pav. 72).
6 cm atstumu nuo šiaurinio duobės galo gulėjo dvi
nariai žąslai ir prie jų geležinis peiliukas. Tarp žąslų ir
peiliuko buvo smulkių įvijėlių (pav. 59).
Kapas Nr. 78
Suardyti mirusiojo griaučiai rasti 45 cm gylio,
200x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 360-180°
kryptimi. Pradinėje padėtyje išlikę tik blauzdikauliai
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72 pav. Kapų Nr. 77 ir 88 planai.
ir kairysis raktikaulis. Mirusysis palaidotas aukštiel
ninkas, ištiestomis kojomis, galva orientuotas į šiaurę,
360° kryptimi.
Šiauriniame kapo duobės gale, greičiausiai galvos
srityje, rasta žalvarinių įvijėlių ir spurgelių.
Kapas Nr. 79
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 45 cm gylio,
180x70 cm dydžio duobėje, orientuotoje 195-15° kryp
timi. Pradinėje padėtyje išlikę tik kojų kaulai. Miru
sysis palaidotas aukštielninkas, ištiestomis kojomis,
galva orientuotas j pietvakarius, 195° kryptimi.
40 cm atstumu nuo pietinio kapo duobės galo ras
tas įmovinis ietigalis. Jis turėjo būti padėtas dešinėje
mirusiojo galvos pusėje.
Kapas Nr. 80
Suardytas p a l a i d o j i m a s rastas 35 cm g y l i o ,
200x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 195-15°

198

kryptimi. Griaučiai neišlikę. Palaidojimo kryptis ne
aiški.
Kapas Nr. 81
Palaidojimo likučiai rasti 35 cm gylio, 200x60 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 360-180° kryptimi.
Griaučiai neišlikę. Palaidojimo kryptis neaiški.
Kapas Nr. 82
Suardyto palaidojimo likučiai rasti 35 cm gylio,
210x55 cm dydžio duobėje, orientuotoje 360-180°
kryptimi. Griaučiai neišlikę. Palaidojimo kryptis ne
aiški.
Kapas Nr. 83
Kapavietės pėdsakai rasti 40 cm gylio, 150x45 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 360-180° kryptimi.
Griaučiai neišlikę. Palaidojimo kryptis neaiški.
15 cm atstumu nuo pietinio duobės krašto gulėjo
žalvarinės įvijėlės, o 30 cm atstumu nuo jų, šiaurinėje
kapo duobės pusėje, rasta geležinė yla.
Kapas Nr. 84
Suardyto palaidojimo pėdsakai rasti 35 cm gylio,
210x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 350-170°
kryptimi. Griaučiai neišlikę. Palaidojimo kryptis ne
aiški.
Kapas Nr. 85
Palaidojimo likučiai rasti 45 cm gylio, 180x60 cm
dydžio duobėje, orientuotoje 340-160° kryptimi.
Griaučiai neišlikę. Iš savo vietoje rastų įkapių aišku,
j o g vyras buvo palaidotas galva į šiaurės vakarus,
340° kryptimi.
20 cm atstumu nuo šiaurinio duobės galo rastas
geležinis įmovinis ietigalis. Jis turėjo būti padėtas de
šinėje mirusiojo galvos pusėje. Kaukolės srityje gulė
j o žalvariniai spurgeliai ir įvijėlės. Greičiausiai ant kai
riosios kojos bato turėjo būti uždėtas pietiniame ka
po duobės gale rastas geležinis pentinas; prie j o išli
kusios 3 įvijėlės (pav. 60).
Kapas Nr. 86
Apardyti žmogaus 180 cm ilgio griaučiai rasti 45 cm
gylio, 220x50 cm dydžio duobėje, orientuotoje 90-270°
kryptimi. Mirusysis palaidotas aukštielninkas, išties
tomis kojomis, dešinioji ranka ištiesta palei šoną,
kairioji ranka neišlikusi. Orientuotas galva į rytus,
90° kryptimi.
Kapas Nr. 87
Suardyto palaidojimo likučiai rasti 45 cm gylio,
140x45 cm dydžio duobėje, orientuotoje 360-180°
kryptimi. Griaučiai neišlikę. Palaidojimo kryptis ne
aiški.
Pačiame duobės viduryje gulėjo geležinis peiliukas.
Kapas Nr. 88
200 cm ilgio apardyti vyro griaučiai rasti 45 cm
gylio, 220x55 cm dydžio duobėje, orientuotoje 30-210°
kryptimi. Mirusysis palaidotas aukštielninkas, išties-

tomis kojomis, rankų kaulai neišlikę. Orientuotas galva
į šiaurę, 30° kryptimi (pav. 72).
Dešinėje mirusiojo galvos pusėje gulėjo geležinis
įmovinis ietigalis. Tarp ietigalio ir kaukolės rastas ge
riamojo rago apkalas.
Kapas Nr. 89
Suardytas p a l a i d o j i m a s rastas 45 cm g y l i o ,
200x50 cm dydžio duobėje, orientuotoje 180-360°
kryptimi. Pradinėje padėtyje gulėjo tik kaukolės da
lys. Mirusysis palaidotas galva į pietus, 180° kryptimi.
Kapas Nr. 90
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 45 cm gylio,
150x40 cm dydžio duobėje, orientuotoje 180-360°
kryptimi. Pradinėje padėtyje išlikę tik kojų pėdų kau
lai. Mirusysis palaidotas aukštielninkas, ištiestomis ko
jomis, galva orientuotas į pietus, 180° kryptimi.
Prie pėdų kaulų rasta žalvarinių spurgelių ir po
žalvarinę sagtelę (pav. 73).
Kapas Nr. 91
Suardytas pa
laidojimas rastas
45cmgylio,220x700
cm dydžio duobėje,
orientuotoje 180360° kryptimi. Pra
dinėje padėtyje iš
likę tik menki kau
kolės likučiai ir
blauzdikauliai. M i 
rusysis palaidotas
г

va į pietus, 170° kryptimi, aukštielninkas, ištiestomis
kojomis.
Kapas Nr. 94
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 50 cm gylyje. Duo
bės kontūras neaiškus. Pradinėje padėtyje išlikę tik
kojų kaulai. Mirusysis palaidotas galva į pietus, 190°
kryptimi, aukštielninkas, ištiestomis kojomis.
Kapas Nr. 95
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 40 cm gylyje. Duo
bės kontūras neaiškus. Griaučių likučiai gulėjo suversti
vienoje krūvoje, duobės viduryje. A t r o d o , j o g mirusy
sis buvo palaidotas galva į šiaurę.
Tarp suardytų ir į vieną krūvą suverstų kaulų ras
tas geležinis dirbinio fragmentas.
Kapas Nr. 96
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 40 cm gylyje. Duo
bės kontūras neišlikęs. Pirminėje padėtyje gulėjo tik
kojų kaulai. Mirusysis palaidotas galva į šiaurę, aukš
tielninkas, ištiestomis kojomis.
Kairiojo blauzdikaulio išorėje gulėjo geležinis lazdelinis smeigtukas, prie čiurnos - geležinis peiliukas.
Kapas Nr. 97
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 40 cm gylio,
200x55 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išlikę
tik kojų kaulai. Mirusysis palaidotas galva į šiaurę,
10° kryptimi, aukštielninkas, ištiestomis kojomis.
Prie kairiojo blauzdikaulio gulėjo žalvarinis žiedelis.
Kapas Nr. 98
Apardyti vaiko griaučiai rasti 40 cm gylio, 120x45 cm

73 pav. Kapo Nr. 90 įkapės: 1 - odos tiestomis kojomis,
fragmentas puoštas žalvariniais spur- galva orientuotas
geliais, 2-3 - sagtelės.
į pietus, 180° kryp
timi (pav. 74).
Dešinėje mirusiojo galvos pusėje gulėjo įmovinis
ietigalis. Prie kairiosios kojos pėdos gulėjo žalvarinis
pentinas. U ž 30 cm nuo ietigalio įmovos, kojų link,
gulėjo dvi žalvarinės įvijos (pav. 61).
Kapas Nr. 92
Apardyti žmogaus griaučiai rasti 40 cm gylio,
210x70 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išliku
si kaukolė be apatinio žandikaulio, kairiosios rankos
žastikaulis ir kairiosios kojos blauzdikaulis. Mirusysis
palaidotas galva į šiaurę 310°, aukštielninkas, išties
tomis kojomis.
80 cm atstumu nuo kaukolės, kojų link, gulėjo žal
varinės grandinėlės likučiai.
Kapas Nr. 93
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 40 cm gylio,
190x55 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išlikę
tik blauzdikauliai ir kulnakauliai. Kaukolė ir mentės
kaulai gulėjo duobės vidury. Mirusysis palaidotas gal

74 pav. Kapų Nr. 91, 99,107 planai.
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dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išlikę tik kauko
lės fragmentai, dešiniojo dubenkaulio ir dešinio šlaunikaulio dalys. Vaikas palaidotas galva j vakarus,
270° kryptimi, aukštielninkas, ištiestomis kojomis.
Kapas Nr. 99
160 cm ilgio, moters griaučiai, rasti 50 cm gylio,
210x60 cm dydžio duobėje. Mirusioji palaidota galva
j rytus, 90° kryptimi, aukštielninka, ištiestomis kojo
mis. Dešinioji ranka ištiesta palei šoną, kairioji su
lenkta smailiu kampu, plaštaka padėta ant kairiojo
raktikaulio. Kaukolė guli pasvirusi ant dešiniojo šono
(pav. 74).
Ant krūtinės gulėjo žalvarinis su trikampe galvu
te smeigtukas su išplotomis plokštelėmis galuose ir pri
tvirtintu pusmėnulio formos kabučiu. P o apatiniu
žandikauliu rastas geležinis peiliukas lenkta viršūne,
o kaukolės dešinėje - geležinė yla (pav. 50).
Kapas Nr. 100
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 50 cm gylio
180x50 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išlikę
tik kojų kaulai. Mirusysis palaidotas galva į pietus,
170° kryptimi, aukštielninkas, ištiestomis ir per kelius
suglaustomis kojomis.
Kapas Nr. 101
Apardyti žmogaus griaučiai rasti 50 cm gylio,
180x45 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išliko
kaukolė, gulinti ant kairiojo šono, ir kairiojo blauz
dikaulio dalis. Mirusysis palaidotas galva į šiaurę,
20° kryptimi, aukštielninkas, ištiestomis kojomis.
Prie kojos kaulo gulėjo geležinio smeigtuko dalis.
Kapas Nr. 102
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 55 cm gylio,
170x45 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje rasti
tik kulno kaulai. Mirusysis palaidotas galva j pietus,
185° kryptimi, aukštielninkas, ištiestomis kojomis.
Kapas Nr. 103
Sunykę naujagimio griaučiai rasti 50 cm gylio,
90x35 cm dydžio duobėje. Išlikę tik kaukolės frag
mentai. Naujagimis palaidotas galva į pietvakarius,
230° kryptimi.

170x60 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išlikę
kaukolės likučiai, dešiniosios rankos žastikaulis ir
abiejų pėdų kaulai. Mirusioji palaidota galva į šiaurę,
360° kryptimi, aukštielninka, ištiestomis kojomis.
Išorinėje dešiniosios pėdos pusėje gulėjo geleži
nė yla, koteliu nukreipta galvos link, ir šalia jos - žal
varinis kryžinis smeigtukas suplotomis plokštelėmis.
Jis gulėjo apverstas, adata nukreipta kaukolės link
(pav. 46).
Kapas Nr. 106
Apardyti 80 cm ilgio vaiko griaučiai rasti 45 cm
gylio, 100x45 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje
išlikusi kaukolės dalis, aptrešę stuburo nareliai ir šon
kauliai. Mirusysis palaidotas galva į rytus, 90° krypti
mi, aukštielninkas, ištiestomis kojomis.
Prie dešiniojo šlaunikaulio rastas geležinio smeig
tuko adatos fragmentas.
Kapas Nr. 107
Apardyti 70 cm ilgio vaiko griaučiai rasti 55 cm
gylio, 100x45 cm dydžio duobėje. Mirusysis palaido
tas galva j pietus, 160° kryptimi, aukštielninkas, išties
tomis kojomis. Rankų padėtis neaiški, išlikę tik žastikauliai (pav. 74).

Prie kaukolės gulėjo geležinio lazdelinio smeigtu
ko fragmentas su žalvarine grandinėle.
Kapas Nr. 104
Apardyti žmogaus griaučiai rasti 55 cm gylio,
200x60 cm dydžio duobėje. Pirminėje padėtyje išlikę
tik kojų kaulai ir kairiosios rankos kaulai. Mirusysis
palaidotas galva j šiaurę, 360° kryptimi, aukštielnin
kas, ištiestomis kojomis, kairioji ranka sulenkta .smai
liu kampu.
Dešiniojo dubenkaulio vietoje gulėjo geležinė yla
smaigaliu nukreipta kojų pėdų link.
Kapas Nr. 105
160 cm ilgio moters griaučiai rasti 55 cm gylio,
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75 pav. Kapo Nr. 107 įkapės: 1 - antkaklės lankelis, 2 apyrankė, 3 - lazdelinio smeigtuko galvutė, 4 - peiliukas
tiesia nugarėle.

A n t kaklo uždėta žalvarinė antkaklė (išlikęs frag
mentas), ant kairiosios rankos buvo apyrankė, paga
minta iš antkaklės lankelio, dešinėje krūtinės pusėje
gulėjo geležinio lazdelinio smeigtuko dalis, ant kai
riosios rankos žastikaulio - peiliukas tiesia nugarėle,
smaigaliu nukreiptas galvos link (pav. 75).
Kapas Nr. 108
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 70 cm gylyje. Duo
bės kontūras neišlikęs. Pradinėje padėtyje rasti tik kojų
kaulai. Mirusysis palaidotas galva j šiaurę, 10° kryptimi.
Kapas Nr. 109
Apardyti 180 cm ilgio vyro griaučiai rasti 65 cm
gylio, 210x60 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje
buvo tik kaukolė, gulinti ant dešiniojo šono, kairio
sios rankos žastikaulis ir abiejų kojų blauzdikauliai.
Mirusysis palaidotas galva j pietus, 180° kryptimi, aukš
tielninkas, ištiestomis kojomis.
Dešiniojo žastikaulio vietoje gulėjo geležinis įmo
vinis ietigalis lauro lapo formos plunksna.
Kapas Nr. 110
Apardyti vyro griaučiai rasti 60 cm gylio, 200x55 cm
dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje gulėjo kaukolė,
pasvirusi ant dešiniojo šono, ir dešiniosios rankos kau
lai. Mirusysis palaidotas galva į pietus, 200° kryptimi,
aukštielninkas, ištiestomis kojomis, dešinioji ranka su
lenkta smailiu kampu.
Dešinėje kaukolės pusėje gulėjo geležinis įmovi
nis ietigalis su rombo formos plunksna. Krūtinės sri
tyje buvo padėta žalvarinės grandinėlės dalis, viena
me gale užsibaigianti geležinio smeigtuko galvute, ki
tame - rūdžių gniužulėliu.
Kapas Nr. I l l
160 cm ilgio moters griaučiai rasti 90 cm gylio,
210x60 cm dydžio duobėje. Mirusioji palaidota galva
į šiaurę 350° kryptimi, aukštielninka, ištiesomis kojo
mis, kairioji ranka sulenkta stačiu kampu, dešinioji
sulenkta per alkūnę ir atlaužta atgal (pav. 14).
A n t dešinės rankos alkūnės gulėjo peiliukas lenk
ta viršūne, šalia peiliuko - geležinė yla, skersai krūti
nės, adatomis nukreipti kairiosios rankos link gulėjo
du žalvariniai smeigtukai su trikampėmis galvutėmis
(pav. 15).
Kapas Nr. 112
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 50 cm gylio,
170x30 cm dydžio duobėje, orientuotoje 360-180°
kryptimi. Šiaurinėje duobės dalyje gulėjo smulkūs
griaučių fragmentai. Mirusiojo laidojimo kryptis ne
nustatyta.
Kapas Nr. 113
Apardyti vyro griaučiai rasti 70 cm gylio, 180x50 cm
dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išlikę tik kojų kau
lai. Mirusysis palaidotas galva į šiaurę 360° kryptimi,
aukštielninkas, ištiestomis kojomis.

Ant kairiosios kojos buvo uždėtas geležinis pentinas.
Kapas Nr. 114
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 45 cm gylio,
210x50 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išlikęs
tik kairiosios kojos blauzdikaulis ir kairiosios rankos
kaulo fragmentas. Mirusysis palaidotas galva į pietus
170° kryptimi, aukštielninkas, ištiestomis kojomis.
Kapas Nr. 115
Suardyta v a i k o k a p a v i e t ė rasta 45 c m g y l i o ,
140x50 cm dydžio duobėje, orientuotoje 340-160°
kryptimi. Griaučiai neišlikę, mirusiojo orientacija ne
aiški. Pietvakariniame duobės gale gulėjo trys žalvari
nės įvijėlės, o šiaurės rytiniame gale - geležinio pei
liuko likučiai.
Kapas Nr. 116
Suardyta žmogaus kapavietė rasta 45 cm gylio,
180x60 cm dydžio duobėje, orientuotoje 350-170°
kryptimi. Griaučiai neišlikę, palaidojimo kryptis ne
aiški. Šiauriniame duobės gale gulėjo geležinis peiliu
kas lenkta viršūnėle.
Kapas Nr. 117
Suardytų žmogaus griaučių likučiai rasti 45 cm gy
lio, 220x50 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje gu
lėjo tik kairiosios rankos kaulai. Mirusysis palaidotas
galva į šiaurę, 350° kryptimi, aukštielninkas, kairioji
ranka sulenkta smailiu kampu.
A n t kairiosios rankos buvo uždėta įvijinė apyran
kė, šiauriniame duobės gale, greičiausiai galvos srity
je, rastos dvi žalvarinės įvijėlės.
Kapas Nr. 118
Suardytas moters palaidojimas rastas 45 cm gylio,
210x55 cm dydžio duobėje, orientuotoje 330-150°
kryptimi. Griaučiai neišlikę, palaidojimo kryptis ne
aiški.
Duobės viduryje, 80 cm atstumu nuo šiaurinio jos
galo, gulėjo du kryžiniai smeigtukai su mažomis buo
želėmis, sujungti 3 eilėmis grandinėlių, ir žalvarinė įvi
ja. Prie pat šiaurinio duobės galo gulėjo 2 žalvarinės
įvijėlės (pav. 14, 45).
Kapas Nr. 119
Suardyti moters griaučiai rasti 35 cm g y l i o ,
210x60 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje ras
ta tik kaukolė ir keletas šonkaulių. Mirusioji palai
dota galva į pietvakarius 210° kryptimi, aukštielnin
ka (pav. 16).
Prie viršugalvio gulėjo akmeninė liejimo formelė,
dešinėje kaukolės pusėje - geležinė yla, dvi žalvarinės
ir viena geležinė įvijėlės. Po kaukole rastas gintarinis
nupjauto kūgio formos karaliukas ir krūtinės srityje žalvarinė adata (pav. 17).
Kapas Nr. 120
Suardytas moters palaidojimas rastas 35 cm gylio,
210x55 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išlikę
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Kapas Nr. 122
Suardyti vyro griaučiai rasti 35 cm gylio, 220x60 cm
dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išlikę tik kojų kau
lai. Mirusysis palaidotas galva į šiaurę, 20° kryptimi,
aukštielninkas, ištiestomis kojomis.
Įstrižai kapo duobės, dubenkaulių srityje, buvo
padėtas kovos peilis tiesia nugarėle.
Kapas Nr. 123
Suardytas vyro palaidojimas rastas 35 cm gylio,
200x55 cm dydžio duobėje, orientuotoje 200-20° kryptimi.
30 cm atstumu nuo pietinio duobės galo, rytinia
me jos šone, gulėjo geležinis įmovinis karklo lapo for
mos ietigalis.
Kapas Nr. 124
Suardytas vyro palaidojimas rastas 40 cm gylio,
220x50 cm dydžio duobėje, orientuotoje 230-50 ° kryp
timi. Palaidojimo kryptis neaiški.
Duobės viduryje skersai jos gulėjo geležinis kovos
peilis.
Kapas Nr. 125
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 45 cm gylio,
200x45 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išlikę
tik kaukolės fragmentai. Mirusysis palaidotas galva
į pietryčius, 120° kryptimi. Krūtinės srityje gulėjo 2 žal
variniai žiediniai smeigtukai- (pav. 49).

76 pav. Kapo Nr. 120 įkapės: 1 - kryžinis smeigtukas suplo
tomis plokštelėmis, 2 - įvijos.
tik kaukolės likučiai. Mirusioji palaidota galva į pie
tus, 200° kryptimi.
A n t kaukolės išlikusios kelios žalvarinės įvijėlės,
krūtinės srityje gulėjo kryžinis smeigtukas suplotomis
plokštelėmis ir keletas žalvarinės grandinėlės frag
mentų (pav. 76).
Kapas Nr. 121
Suardyti m o t e r s griaučiai rasti 35 cm g y l i o ,
210x55 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išliku
si tik kaukolė ir dešiniosios kojos blauzdikaulis. M i 
rusioji palaidota galva į pietus, 200° kryptimi, aukš
tielninka, ištiestomis kojomis (pav. 26).
Kaukolė buvo aplipusi 5 cm pločio žalvarinių spurgelių juosta, kurie buvo įsegti 7 eilėmis į austinį ar odinį
galvos raištį (pav. 27). Abiejose kaukolės pusėse gulėjo
po 3 žalvarines įvijėlės; dar viena įvijėlė rasta nuėmus
kaukolę. A n t kaklo išlikęs antkaklės fragmentas ir gin
taro amuletas. Krūtinės srityje gulėjo žalvarinė grandi
nėlė. Ant juosmens rasti du žalvariniai žiedeliai, kairio
joje juosmens pusėje gulėjo geležinis peiliukas (pav. 28).
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Kapas Nr. 126
Apardyti 170 cm ilgio vyro griaučiai rasti 60 cm
gylio, 200x50 cm dydžio duobėje. Mirusysis palaido
tas galva į pietus, 210° kryptimi, aukštielninkas, išties
tomis kojomis. Rankų kaulai neišlikę (pav. 58).
Dešiniojoje mirusiojo galvos pusėje gulėjo du ge
ležiniai įmoviniai ietigaliai su karklo ir lauro lapo for
mos plunksnomis. A n t krūtinės buvo trys žalvarinės
įvijėlės, ant šlaunikaulių gulėjo išmėtytos žalvarinės
lankinės segės dalys. A n t kairiosios kojos čiurnos išli
kusi odinio bato aulo dalis, papuošta žalvariniais spur
geliais (pav. 35).
Kapas Nr. 127
Suardyti vyro griaučiai rasti 40 cm gylio, 200x70 cm
dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išlikusi kaukolė
ir kojų kaulai. Mirusysis palaidotas galva į pietus,
210° kryptimi, aukštielninkas, ištiestomis kojomis.
P o kaukole rasta geležinė grandinėlė ir geležinė
įvija. Šalia jų buvo padėta geležinė yla, ant kairiojo
dubens gulėjo žalvarinis žiedelis (pav. 77).
Kapas Nr. 128
Apardyti žmogaus griaučiai rasti 40 cm gylio,
200x50 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išliku
si kaukolė ir kairiosios kojos blauzdikaulis. Mirusysis
palaidotas galva į šiaurę, 30° kryptimi, aukštielninkas,
ištiestomis kojomis.
Krūtinės srityje gulėjo geležinis lazdelinis smeig
tukas (pav. 52).

77 pav. Kapo Nr. 127 įkapės: 1 - yla, 2 - žiedelis, 3 - įvija, 4 grandinėlė.
Kapas Nr. 129
Suardyti m o t e r s griaučiai rasti 50 cm g y l i o ,
200x50 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išliku
si tik kaukolė ir žastikauliai. Mirusioji palaidota gal
va į šiaurę, 30° kryptimi, aukštielninka (pav. 58).
Dešinėje kaukolės pusėje gulėjo žalvarinis geria
mojo rago apkalas, peiliukas lenkta viršūne ir dvi ge
ležinės ylos (pav. 63).
Kapas Nr. 130
Suardyta žmogaus kapavietė rasta 45 cm gylio,
180x50 cm dydžio duobėje, orientuotoje 220-40° kryp
timi. Griaučiai neišlikę.
Pietiniame duobės gale rasta žalvarinė pasaginė
segė cilindriniais galais ir žalvarinės įvijos (pav. 39).
Kapas Nr. 131
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 45 cm gylio,
185x45 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje rasta
tik apnykusi kaukolė ir blauzdikauliai. Mirusysis pa
laidotas galva į šiaurę, 30° kryptimi, aukštielninkas,
ištiestomis kojomis.

Prie viršugalvio gulėjo žalvarinė grandinėlė, ant
kairiosios kojos čiurnos - 3 cm pločio apnykusi odinė
juosta, puošta žalvariniais spurgeliais.
Kapas Nr. 132
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 45 cm gylio,
200x55 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje gulėjo
blauzdikauliai ir rankų kaulų fragmentai. Mirusysis
palaidotas galva į šiaurę, 20° kryptimi, aukštielninkas,
ištiestomis kojomis.
Juosmens srityje gulėjo žalvarinė įvijėlė.
Kapas Nr. 133
Apardyti žmogaus griaučiai rasti 45 cm gylio,
200x50 cm dydžio duobėje. Pradinėje padėtyje išlikę
kairiosios kojos kaulai ir kairysis žastikaulis. Mirusy
sis palaidotas galva į šiaurę, 20° kryptimi, aukštielnin
kas, ištiestomis kojomis.
Galvos srityje, kairėje jos pusėje, gulėjo žalvarinė
pasaginė cilindriniais galais segė (pav. 40).
Kapas Nr. 134
Suardyti žmogaus griaučiai rasti 40 cm gylio,
200x60 cm dydžio duobėje. Iš medienos likučių, rastų
ant mirusiojo pėdų kaulų, galima spręsti, j o g žmogus
buvo palaidotas mediniame karste. Pradinėje padėty
j e išlikę kulno kaulai ir kojų pirštų fragmentai. Miru
sysis palaidotas galva į pietus, 200° kryptimi, aukštiel
ninkas, ištiestomis kojomis.
Duobės kampuose (galvūgalyje ir kojūgalyje) ras
ti 4 papuošalai: trys žalvarinės įvijos, sujungtos plokš
tele ir trys poros grandinėlių, užsibaigiančių trapeci
jos formos žalvarinėmis plokštelėmis. Mirusiojo ko
jos buvo užklotos audiniu (sulankstytas 3 kartus), ku
rio kraštą puošė žalvarinės rombinės plokštelės
(pav. 64, 65).
Kapas Nr. 135 (Švedukalnis)
Dviejų vaikų griaučiai rasti 25 cm gylio, 100x45 cm
dydžio duobėje. Kairiojoje duobės pusėje gulėjo apar
dyti didesniojo vaiko griaučiai. Pradinėje padėtyje iš
likusi kaukolė ir dešiniosios rankos žastikaulis. Vai
kas palaidotas ant nugaros, galva į šiaurės vakarus,
300° kryptimi. Dešinėje j o pusėje buvo palaidotas ma
žesnis vaikas. Jo kaukolė gulėjo prie didesniojo vaiko
alkūnės. Šis vaikas palaidotas ant nugaros, plačiai iš
skėstomis kojomis, galva į vakarus, 270° kryptimi.
Griaučių ilgis 60 cm.
A n t m a ž e s n i o j o v a i k o krūtinės b u v o padėta
moneta. D a r dvi monetos gulėjo ant mažesniojo
vaiko dešiniojo dubenkaulio. V i e n o j e jų išlikusi da
ta 15..? m.
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ŠUKIONIAI BURIAL GROUND
Ilona Vaškevičiūtė
Summary
The southernmost burial ground at Šukioniai is one
of the most extensively investigated archaeological sites
left by Semigallians. It is situated by the edge of the Pa
kruojis district.
For its geographical situation and the number of in
vestigated graves (134 have so far been found) the Šu
kioniai burial ground is important not only as a source
of evidence about the material and spiritual culture of
southern Semigallians, but also provides information
helpful while solving the complicated ethnic questions
of Baltic tribes related to the boundaries of these tribes
and their change in the course of centuries. It has been a
common opinion in historiography that Semigallians in
habited the area stretching no further than the Mūša ri
ver, i.e., on the right bank of Mūša, or, having occupied
larger areas of the present Lithuanian territory, moved
northwards.
Investigations revealed that the earliest burials can
be dated only to the 8th century (Grave 47, which con
tained a crossbow owl-shaped brooch and Grave 110,
which contained a socketed spearhead with a short pro
nounced midrib and large long socket (Fig. 38) and a
few chance large T - shaped headband plates without or
naments (Fig. 30:5)).
By far more burials belong to the 9th century but the
majority of burials are dated to the 10th—11th centuries.
This suggests that the Šukioniai community emerged not
earlier than in the 8th century. In view of the fact that
burials left by Stačiūnai community (7 km westwards from
Šukioniai) date to the 9th century we can be positively
sure that only in the 8th—9th centuries Semigallians mo
ved to the south (perhaps were pushed out from the Gulf
of Riga by the inhabitants of Kuoknese land) and inha
bited the waste areas between the territories of Semigal
lians and upland Lithuanians and Samogitians.
The Šukioniai burial ground has been known to ar
chaeologists since the beginning of the 20th century. It is
located in the southern part of Šukioniai settlement bet
ween the Vėzgė rivulet, present cemetery and railway
Radviliškis-Biržai (Fig. 1).
In 1931 the Šukioniai burial ground was investiga
ted by a staff member of "Aušra" museum B. Tarvydas.
In 1939 teacher B. Brazauskas from the Pavėzgiai
village excavated Švedukalnis.
Systematic investigations were started in 1988 when
the inhabitants of Šukioniai village decided to expand
the cemetery, joining the near-lying meadow, to the
south. It was then that the archaeological expedition (he
aded by V. Šimėnas) from the Lithuanian Institute of His
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tory began its work in the Šukioniai burial ground. The
excavated area of 384 m contained 9 Graves from the
18th—19th centuries and 19 Graves from the 8th-9th cen
turies. A s the burial ground turned out to be not com
pletely destroyed the investigations were continued in
1989 and 1990 (the works were headed by the author).
In three years an area of 1500 m was excavated revea
ling 134 Graves from the 8th—9th centuries, 9 Graves from
the 18th—19th centuries (these were found right by the
fence of the village cemetery) and one grave dated to
the 16th century, which was uncovered in Švedukalnis
(Fig. 2). The latter represented a burial of two children.
Three coins were found on their skeletal remains. On
one of the coins it was possible to distinguish the date 15..?
2

2

Funeral customs
The burial ground was strongly disturbed. The sex
of only 68 buried individuals was identified, i.e., only 50%
of individuals. There were 51 male and 17 female bu
rials. Besides, remains of 7 children were uncovered.
The burials were represented by inhumations in a
flat burial ground. The burial ground occupied a small
hill not far from the Vėzgė rivulet. The burials are arran
ged in slightly bent lines. Males and females were buried
side by side. Children were buried between the adult
members of the community. There was no tradition to
bury the rich members of the community in a special sec
tion. The grave pits were very shallow-hardly 35-45 cm
from the present earth surface. Only a few burials were
found at the depth of 60-70 cm. Grave pit contours were
darker than the surrounding background area. They we
re 180x50-220x60 cm in size. Most pits were spaced 3650 cm, however, some of them had no spans between.
It seems likely that most of the individuals were bu
ried without coffins. Remains of coffins were found only
in Graves 37,118,134. Pins with a ring head found by the
skull in male Graves 52 and 53 most probably imply that
the individual was wrapped up in a linen cloth.
Males and females were buried in opposite direc
tions. Most males are oriented to the N (356-30°), fe
males - to the S (176-200°). There were exceptions when
males were buried with their heads oriented to the S,
whereas women - to the N . The number of males buried
following the "female" orientation was higher than the
number of females who were oriented like males. So far
the meaning of this double orientation has not been
found out. Most probably, this was a reflection of the
changes in body orientation, which took place in Semi
gallia in the 8th century, when some kept to the "old"

and others - to the "new" body orientation tradition
(Fig. 3).
The individuals were buried supine with outstretched
legs and arms folded over the breast. We can judge about
the posture of arms from only a few graves, i.e., only 11%
of individuals had their arms in the primary position
(Fig. 4 ) .
Skeletal remains were few, mostly fragments of long
bones and cranium. In the majority of cases the osteological material has survived only due to abundant bronze
ornaments. Judging, from the best remains the length of
male skeletons was 170-180 cm, female - 155-160 cm.

Burial items
The dominating custom of Baltic tribes was to bury
with abundant burial items.
The investigated burial ground yielded about 320 va
rious items. They were personal things and only in rare
cases - presents (e.g., a ring placed on the legs found in
child's Grave 97). In some cases ornaments were "maderight on the spot, i.e., larger ornaments of adults were
remade into smaller ornaments of children. Bracelets
found in children's Graves 76 and 107 were made from a
neck-rings (Fig. 44:6, 75:2).
Burial items would be distributed in a special order
characteristic of a concrete tribe.
Working tools, which were rather scarce, were pla
ced by the head or waist: male working tools - in most
cases knives with a straight back - were usually placed
diagonally on the waist, whereas awls - which were few were placed by the legs. In female graves the knives with
a bent back were placed by the head, right arm or leg, in
rarer cases - by the left arm. The awls were found placed
near the knives.
Weapons - mostly represented by spears and battle
knives - were also placed in a settled order: spears (in
most cases a few ones) - by the side with the spearheads
reaching the skull area (in 75% of graves the spearheads
were found on the right side of the skull, in 25% - on the
left side). They were placed besides or over each other
(Fig. 6).
Battle knives-swords also had their own place in a
grave. They were placed diagonally on the pelvis or
thighs with the handle facing the right hand. Such pla
cement is characteristic of absolutely all wide battle kni
ves (Fig. 7 ) .
Ornaments were distributed as they were worn: on
the head - hats or bands, on the neck - neck-rings and
necklaces, on the breast - brooches in male graves and a
pair of pins joined with a chain in female graves. Brace
lets were put on hands. In male graves, usually, one bra
celet on the left hand, in female graves two bracelets one on each hand. Sometimes there were rings on fin
gers. Drinking horns and riding bits were placed by the
head. Sometimes a male was buried with a leather belt
or with a spur on the left foot (only one buried male in
dividual had a spur on the right foot)

Children's graves had few burial items. The most fre
quently found items were awls and knives. Only a few
buried children had a brooch, a neck-ring or pin. The
burial items in children's graves were arranged in the sa
me order as in adults' graves.

Working tools
This group of burial items found in the Šukioniai
burial ground is the smallest one. It includes only 12%
of all finds. The working tools are scarce and not variab
le. They are represented mainly by knives with a straight
back, knives with a bent back and awls. Only Grave 119
contained a bronze needle and a stone casting mould
and Grave 54 contained an axe with a blunt end (one
more axe was found in the territory of burial ground).
Female and male working tools are different. Male
graves contained knives with a straight back, awls and
the mentioned axe. Female graves contained knives with
a bent point, awls, needles and a casting mould. Though
commonly Semigallians used axes as working tools the
one found in Grave 54 is rather a battle knife than a tool.
It became evident while analysing the complete set of
burial items of this grave.
All uncovered working tools have worn blades which
suggests that they were in use for a long time, i.e., not
new tools were put into graves.

Axes
We uncovered only one axe (Fig. 11). It was found
not in a grave, but in the burial ground territory. It has a
narrow blade and a blunt end, slightly bent, 20 cm long,
the blade is 7 cm wide, the socket is 4 cm in diameter.
Two types of axes were used in Semigallia - socketed
(popular in the western part) and blunt-ended (popular
in the eastern part). The custom to put axes into burials
was not firmly established in Semigallia. In graves of the
5th-7th centuries the number of axes is somewhat grea
ter, but from the 8th century it decreases. Probably, in
the Šukioniai community there was no such custom to
bury with an axe. The uncovered axe can be dated to the
same period as the burial ground itself, i.e., to the 8th—
9th centuries.

Knives with a straight back
They are the most universal and most popular wor
king tools. They were uncovered in 17 male Graves (Gra
ves 1, 23,31,34, 36,38,39,46, 47,52,54,73, 77,87,107,
115, 121 and 3 stray finds). Thus, almost half of the ma
les were buried with knives. The knives are 10-19 cm
long, with 1.5-2.5 cm wide blades and 3.5-4 cm long
tangs haftcd in wooden handles. The blade of such kni
ves is barbed. Such knives were used for minor house
hold works and personal needs. The knives with a straight
back date to the 9th-llth centuries (Fig. 10:5, 55:2).

Knives with a bent back
They were uncovered in 10 Graves (Graves 16, 48,
56, 57, 60, 76, 99, 111, 116, 129 and 2 stray finds). They
are 9-15 cm long, have 1.5-3 cm wide blades and 3-5 cm
long tangs. Contrary to the knives with a straight back
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they were popular only in Semigallia, Eastern Samogitia
and areas inhabited by Selonians. In the Šukioniai bu
rial ground they were uncovered in graves dated to the
9th-llth centuries (Fig. 15:1, 44:7, 50:3, 63:1).

Awls
The awl was a universal working tool mostly found
in children's and female graves (Graves 11, 21, 26, 40,
45, 60, 76, 83, 99,104,105, 111, 119,129 (two awls) and
one stray find). In children's graves an awl often is the
only burial item. Sometimes awls are found in male gra
ves (Graves 24, 50, 56, 127). The awls are made of iron,
with a flattened or rhomboid 9-14 cm long tang which
is 0.5-0.8 cm in diameter and hafted into a wooden hand
le. The graves with awls date to the 9th—11th centuries
(Fig. 15:2,17:6, 50:2).

Needles
Only one needle was uncovered in female Grave
N o . 119. It is made of bronze, 4.5 cm long and 0.3 cm in
diameter, the eye of the needle is flattened. Presumably
there was no custom to put needles into graves. For this
reason they are rare finds. The grave with the needle
should be dated to the 10th century or beginning of the
11th century (Fig. 17:5).

Casting mould
A particularly rare find - a stone casting mould was uncovered together with the needle. It is made of a
white limestone with grooves in the terminals for molten
metal and the surface has a carved picture of required
artefact. T h e size of the mould is 5.5x3.1x1.7 cm. Such
casting moulds were used for moulding small ornaments
of tin. Presumably tin was used for moulding small ironbits, glass beads, buttons. They were used for ornamen
tation of collars, cuffs and hems. They were probably al
so used for ornamentation of headdress (Fig. 17:7).
As one can see, the working tools uncovered in the
burial ground under consideration are not variable. Not
one spindle (which, a propos, are not characteristic for
Semigallian graves) neither one hoe (which are particu
larly characteristic of Semigallian female graves) were
uncovered.

Weapons
Some of the Baltic tribes had a custom to bury ma
les with weapons. Particularly many weapons have been
uncovered in Semigallian burial grounds. They represent
one of the most characteristic traits of Semigallian bu
rial customs. The number of uncovered weapons is hig
her than the number of working tools. Weapons in the
burial ground under consideration make up 21% of all
finds.
The weapons are not variable. They are mostly rep
resented by spears and battle knives. A total of 68 spears
were uncovered. 32 males were buried with spears, 9 spe
arheads were found in destroyed graves. Almost all un
covered spearheads are socketed and only 2 - halted.

52,59,68,69,73,74(4), 85,88,109,126 and 8 stray finds).
Spearheads are 19-25 cm long, their blades - 10-17 cm
long and 3-3.5 cm wide. Graves 69 and 74 contained by
far bigger spearheads - 34 and 38 cm long, whereas Gra
ve 22 contained only a 15 cm long spearhead. In Semi
gallia such spearheads were in use till the 11th century.
In the burial ground under consideration these burial
items date to the 9th-llth century (Fig. 19:1, 2, 20:1, 3
60:1).

The number of socketed willow-leaf-shaped spearhe
ads amounted to 31 (Grave 1, 5(3), 8(2), 9(5), 11,13(2),
18, 31, 42, 54(2), 68, 69(3), 73(3), 79, 123, 126 and one
stray find). The spearheads are 22-27 cm long and have
2.7-3 cm wide blades. Graves 54 and 69 contained big
36-38 cm long spearheads dated to the 9th—11th centu
ries (Fig. 22:1-3, 35:1).

The socketed rhomboid spearheads amounted to 2
(Graves 22 and 110). They have short blades and long
sockets. The length of these spearheads is about 16 cm,
the width - 2.5 cm. The spearheads from the Šukioniai
burial ground were found in destroyed graves. For this
reason they can be dated only on the ground of genera!
chronology and similar items found in other places, i.e.,
to the 8th-9th centuries (Fig. 19:3).
A total of 2 hafted spearheads were uncovered (Gra
ves 11, 37). Both have lanceolate blades. The spearhead
from Grave 37 is particularly interesting. It is 32 cm long,
blade - 15 cm long. The part between the blade and the
haft was particularly characteristic of Lettigallia from
where it, presumably, has come. It was found in a destro
yed grave. Along with the spearhead the grave contai
ned a knife with a straight back. In the leg area frag
ments of wood and cloth with bronze bits were found
(Fig. 23:1)

Battle knives
The Šukioniai burial ground contained 13 battle kni
ves including 12 wide battle knives-swords and 1 narrow
long battle knife.
The wide battle knives-swords were found in Gra
ves 11,13,24,32,37,41,42,49,53,73 (only a fragment),
124 and 1 stray find. They are from 39 to 50 cm long, 57 cm wide, flaring from the haft towards the slanting
point. Such knives were carried and, concomitantly, put
into graves without scabbards. This type of weapons was
particularly characteristic of Semigallians. They came in
to use as far back as the 6th century and in the 8th centu
ry they supplanted all other types of knives. The wide
battle knives were uncovered with other burial items da
ted to the 9th-llth centuries (Fig. 20:2, 23:3, 25:2).
As was mentioned above, Grave 54 contained the
only, in the burial ground under consideration, long nar
row battle knife. It can be dated to the 8th-9th centuries
or, perhaps, to a later period (Fig. 10:3).

Ornaments

A total of 33 socketed lanceolate spearheads were un
covered (Graves 10, 15, 21, 22, 24(2), 25(2), 37(2), 49,
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The Šukioniai burial ground abounded in ornaments
as is common with all Semigallian archaeological sites.

Most of them are made of bronze, only a few are made
of iron or silvered.

Ornaments of the headdress
Fragments of headdress ornaments were uncovered
both in male and female Graves (Graves 12,34,35,74,78,
85,121,131 and stray finds). In most cases they are repre
sented by bronze bits decorating headbands or rims of hats.
In Grave 121 the forehead area of the head had a
band decorated with bronze bits. It was 5 cm wide, the
bits were arranged in 7 lines covering the entire width.
The temple areas had 3 tied in strings with bronze 7 cm
long spirals. Similar headdress was also uncovered in Gra
ve 12. This headband was decorated with 3 lines of bits,
whereas one side had 2 bronze spirals and orange beads one on each of the spirals. Presumably, similar headdress
could have been placed in other graves as well. In male
graves it is more narrow. The graves were dated to the
9th-llth centuries (Fig. 27, 28, 29:1, l a ) .

Neck ornaments
They are usually represented by neck-rings and nec
klaces. However, in the burial ground under considera
tion no necklaces were uncovered because there was no
custom to wear them. Only in Graves 50 and 119 one
amber bead was found in each.
The number of uncovered neck-rings amounted to
8 (Graves 12,35,39,42,46,53,107,121). They were worn
by males, females (Grave 121) and children (Graves 12,
107). There were not many individuals in the Šukioniai
burial ground buried with neck-rings. Besides, all unco
vered neck-rings were similar - with a loop-and-hook
clasp on the terminals. They had moulded terminals and
a rhomboid middle part. The terminals were tapering
and ended with a hook-and-loop clasp. Their diameter
was 12-18 cm, thickness - 0.4-0.7 cm. They were dated
to the 9th-llth centuries (Fig. 29:6, 30:3, 36:2, 54:1).

Pectoral ornaments
The group of pectoral ornaments was the most nu
merous one. It was represented by brooches, worn by
males, and pins, worn by females.

Brooches

tempted to assume that they were made by one craftsman.
The size of brooches was almost the same - the width of
the axis - 1 3 cm, the length of the foot - 1 3 cm (Fig. 20:5,
22:5, 34:1). Only the brooch found in child's Grave 39
was somewhat different from the described ones. It was
not only smaller (the axis - 8 cm wide, the foot - 7 cm
long) but also made according to different technology.
It looks as if „cut o f f from a tin-plate (Fig. 36:3). The
axis was not twisted - only an imitation of twisting. Some
brooches had chains fastened to the axis. The brooches
were uncovered in graves of the 9th—10th centuries.
The crossbow owl-shaped brooch was found in Gra
ve 47. It had lost its axis and the lower part of the screen
finishing the owl "eyes". Its pin was made of iron. As was
common for this type of brooches it had to be covered
with a silver plate which had not survived. The ornamen
tation had become invisible. The brooch was dated to
the 7th-8th century (Fig. 38:2).
The penannular brooches amounted to 5 (Graves 31,
130,133(2) and stray finds). According to the shape of the
terminals these brooches were distinguished into 3 types:
with cylindrical, quadrangular and faceted terminals. The
brooches with cylindrical erminals were 3 (Graves 130,
133). Grave 133 contained tiny brooches - 2.5-3 cm in made of a round wire (Fig. 39:5, 6,40,41:3,42:7).

Pins
Pins were used by females for pinning clothes and
as ornaments. Though in extremely rare cases, certain
forms of pins were uncovered also in male graves. The
male graves of Šukioniai burial ground contained only
bronze pins with a ring head and iron crook-like ones.
Female graves usually contained 2 pins joined with a
chain. Most of pins or ornaments in general were ma
de of bronze. Only the crook-like pins were made of
iron. The uncovered pins are not variable. They are
mostly represented by cruciform ones, ones with a ring
head, a few crook-like ones and ones with a flask-sha
ped or triangular head.
The cruciform pins were of two forms: pins with
flattened knobs on the reverse side and cruciform pins
with flattened cross-pieces.

They were uncovered in 15 Graves and 3 of them
were stray finds. The brooches as also the neck-rings we
re not variable. They were represented by only two types crossbow and penannular ones. Of all forms of crossbow
brooches widely popular in Semigallia only two were
found in the Šukioniai burial ground. They were cros
sbow with poppyseed-shaped terminals - making the ma
jority - and one owl-shaped brooch.

were uncovered in Graves 12, 76, 118 and 3 stray finds.
They were 11.5-13.5 cm long with a 2.8 cm wide head.
These pins were linked in pairs with a 60 cm long chain.
Some pins had loops with suspended crescentic pendants.
The pins of this group could be dated to the 9th century
(Fig. 29:4,5, 44:1,2,45:1,2).

There were 13 crossbow brooches with poppyseed-sha
ped terminals (Graves 8,24,32,35,39,41,42,50,53,73,
126 and 2 stray finds). The terminals of axes were flat,
poppyseed-shaped and decorated with linear notches.
They had a triangular bow and foot decorated with cross
grooves. The terminals had two protuberances remin
ding "goggle eyes". Almost all brooches had an iron axis
and an iron pin. All brooches arc nearly identical. One is

vered in Graves 48, 105,120 and 3 stray finds. Pins were
worn in pairs joined with chains. The pins are 12.5-15 cm
long, with 4.5 cm wide heads which are decorated with
concentric circles. Grave 48 contained pins with faste
ned crescentic pendants which have 3 protuberances on
the terminals. They date to the 9fh-l 1 th century (Fig. 46:1,
47:1,2, 76).

Pins with small flattened, on the reverse side, knobs

Cruciform pins withflattenedcross-pieces were unco
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Pins with a ring head were uncovered in Graves 30, nals - 2.7 cm). This type of bracelets is not numerous.
40,53, 66,125 and 7 stray finds. Graves 40 and 125 each
contained 2 pins joined with a chain. Some pins were
found in male graves. They are 9-12 cm long with a 1.8 cm
wide ring. The pins with a ring head should be dated to
the 9th-llth centuries (Fig. 48:3, 49:1,2, 53:2).

Graves with "warrior" bracelets date to the 9th-l 1 th cen
turies (Fig. 32:5, 43:2).
A sash-like bracelet was found in male Grave 31. It is
made of a bronze band with a semicircular cross-section.
Its terminals are decorated with transverse notches. It
Three pins with a triangular head were uncovered -was uncovered with a penannular brooch with quadran
two in Grave 111 and a stray find. Grave 111 contained
gular terminals and a socketed lanceolate spearhead. The
two pins joined with a chain from which are suspended
grave should be dated to not earlier as the 9th century
crescentic pendants. The pins have acute angles with knob(Fig. 41:4).
shaped terminals. The surface of heads and pendants are
A massive bracelet was found by chance in the terri
silver-plated. The pins are 13 cm long with a 3 cm wide
tory of the burial ground. Such bracelets were worn by
head. The stray find is only 9.5 cm long. The pins with a
males. The uncovered bracelet is 8 cm in diameter and
triangular head found in the Šukioniai burial ground
has a network design with triangles. The bow has a mul
should be dated to the 8th-9th centuries (Fig. 15:3, 4).
tangular cross-section, the terminals - a triangular one.
Crook-like pins were found in Graves 103, 107, 128
and 2 stray finds. The ones uncovered in graves are ma
de of iron, the stray ones - of bronze. Such pins used to
be worn both by males and females. They are 9-10 cm
long, they heads - 1.6 cm wide. T h e crook-like pins ca
me into use in the 1st millennium ВС and remained po
pular till the 12th century (Fig. 52, 75).

Such bracelets were worn in the 10th—11th centuries
(Fig. 30:1).

Rings
Rings were not popular in Semigallia. They were un
covered only in a few Graves: Graves 47, 54, 76, 97,127
and 2 stray finds. Not all rings were found in their usual
place - on fingers. In child's Grave 97 a ring was found
on the leg. It was, presumably, a present to the dead child.

We found only one stray pin with aflask-shapedhe
ad. The head have a semicircle cap. The section betwe
Ring are of two types - spiral and sash-like with overlap
en the loop and the head is decorated with grooves. Jud
ping terminals.
ging from the material obtained in other burial fields the
Spiralringswere found in Graves 47, 54 and 2 stray
se pins were worn by males in the 5th-7th centuries
finds. They have 5-7 plaits, are 1.5-2 cm high and are
(Fig. 42:1).
identical in diameter (Fig. 38:5).

One pin with a rhomboid head was found by chance
in the territory of the burial field. It is 11 cm long, the
head - 4 cm wide and decorated with a design of 4 small
rhombs (Fig. 42:6).

Hand ornaments. Bracelets and rings
Spiral bracelets
They represent a numerous group of finds including
the ones uncovered in Graves 12, 24, 32, 35, 39, 40, 50,
66,76,117 and 5 stray finds. Spiral bracelets were worn
by males and females. The "male" bracelets (Graves 24,
32, 35, 39, 50, 60) are more massive, 3 or 4 constituent
spirals are made of a wider band with a semicircular,
triangular or multangular cross-section. The bracelets
made of a semicircular band are without ornaments, ot
her bracelets have a geometrical design - rows of not
ches on both sides of the edge and eyes. The female bra
celets are more elegant, higher and have 5-7 plates. They
are made of a thinner and more narrow band. The bra
celets are decorated with a geometrical design which is
more densely distributed at the terminals. The graves with
such bracelets are dated to the 9th—11th centuries. The
massive spiral bracelets found in male graves should be
dated to the lOth-llth century (Fig. 48:4, 5, 53:1). -

Sash-likeringswith overlapping terminals are 0.7 cm
wide and decorated with transverse notches. The graves
with rings date to the 8th—10th centuries (Fig. 44:3).

Belts and foot-wear
Semigallians had no custom to bury with leather belts
and, it seems likely, had no custom to wear them. Inste
ad of leather belts, they, probably, used to wear woven
sashes. For this reason, belts or their metal parts - buc
kles, spacer plates, iron - are scarce finds. Three males
buried in the Šukioniai burial field had leather belts Graves 46,56,69. Judging from the preserved fragments
the belts in Graves 46 and 56 are identical - 1 cm wide,
made of leather, the surface decorated with iron bits
(Fig. 55:3).

A belt of the same construction but by far more splen
did was uncovered in Grave 69. It is made of leather, 2 cm
wide, and decorated with three times as large (1.2 cm in
diameter) bronze bits (Fig. 57).
The graves with belts also contained neck-rings with
a loopand-hook clasp and socketed spearheads with lan
ceolate or willow-leaf-shaped blades. This allows to date
them to the 9th—10th centuries.
Foot-wear. Fragments of foot-wear were found in
"Warrior" bracelets were uncovered in Graves 42 and Graves 2, 4, 9, 37, 47, 74, 90, 126, 131 (all male graves).
53. Such bracelets have a trapezoid cross-section with
In most cases they are represented by top part decora
flaring almost adjoining terminals, ornamented with not
ted with bronze bits (Fig. 38:6, 73:1-3).
ches and dots. The diameter of such bracelets is 9.5 cm,
Riding gear Riding bits
thickness - 1.5 cm (at the middle of the bow and termi
This group of artefacts includes the riding bits and
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spurs. A s there had been no custom in Semigallia to bu
ry humans together with horses w e found no items of
riding gear. Only in rare cases graves contained riding
bits. They were uncovered in Graves 54, 69, 73, 77 and 2
stray finds. A l l riding bits are made of iron and have a
three-jointed mouthpiece. The ring terminals are 6-8 cm
in diameter and 18-21 cm long. Riding bits were unco
vered with socketed spearheads with lanceolate or wil
low-leaf-shaped blades, a wide battle knife, and a cros
sbow brooch with poppyseed-shaped terminals. The gra
ves date to the 9th-llth centuries (Fig. 10:7, 59:1).

Spurs
They were found in Graves 47, 54, 85, 91, 96, 113
and 2 stray finds. Four of the spurs are made of iron (Gra
ve 47, 85, 96 and one stray find) and four - of bronze.
The iron spurs are made of 0.5 cm thick band, have a 11.5 cm long spike and no ornaments. The bronze spurs
are all different. Some are made of twisted plaits (Grave
54), some have terminals with loops or torque plaits
(stray). The spikes are 2 cm long, profiled. The spur un
covered in Grave 91 is made of a wider bronze band with
looped terminals. The graves date to the 8th—11th cen
turies (Fig. 60:3,62).

Household items
Drinking homs
Four drinking horns were uncovered (Graves 4,
88,129 and a stray find). The remains of drinking horns
were usually represented by preserved bronze bindings
made of a thin bronze sheet. They used to cover only the
orifice from the outside and from the inside. Drinking
horns were put, into male and female graves. Judging
from other burial items they belong to the 9th—11th cen
tury (Fig. 30:2,63:4).

Pincer and firesteel
They were uncovered only in Grave 54. The pincer is
made of bronze, 6 cm long, with flaring wavy terminals.
The uncovered oval firesteel has a flattened and pro
filed band in the middle. It is 7 cm long and 2.8 cm wide
(Fig. 10:9).

Other finds
In Grave 134 the legs of the buried individual were
covered with a woolen folded in three wrap. Its surface
was decorated with 23 bronze rhomboid small sheets.
The sheets are 4-4.5 cm in size, ornamented with pro
minent eyes and have a double edging. On both sides
of the head and legs there were ornaments made of 3
spirals joined with a plate. The plate has three pairs of
suspended chains ending in triangular small metal she
ets. It is a common view that such ornaments could ha
ve been used to decorate the edges of a kerchief or ap
ron. However, in the grave under consideration these
ornaments decorated the wrap of the buried individual
(Fig. 64:3).

Concluding remarks
The analysis of the funeral customs, burial equip
ment and burial items leaves no doubts that the Šu
kioniai burial ground has been left by the Semigallian
community. This burial ground bears the traits of alien
to Semigallians culture - an unusually high number of
graves with riding gear. This phenomenon can be ac
counted for by the influence of the neighbouring uplanders.
The Šukioniai community kept relations not only
with uplanders but also with Lettigallians. This is testi
fied by Lettigallian hafted spearheads and "warrior" bra
celets. The Šukioniai community was not isolated from
other tribes by impassable forest tracts. On the contrary
they kept close relations with the neighbouring tribes ta
king over their cultural traits.
The analysis of the artefacts uncovered in the Šu
kioniai burial ground revealed that the earliest grave
can be dated to the 8th, the latest - to the Uth century.
The majority of the burials belong to the 10th—11th cen
turies.
The stray finds - a headband plate, a pin with a flaskshaped head, a sash-like - suggest that the Šukioniai bu
rial ground might include graves dated to as far back as
the 6th-7th centuries.
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Fig. 48. Burial items of Grave 40: 1 - knife with a
bent point, 2 - awl, 3 - pin with a ring head, 4, 5 - spiral
bracelet, 6 - spirals.
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Fig. 53. Burial items of Grave 66: spiral bracelet nd
pin with a ring head.
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Fig. 62. Spurs: 1 - Grave 1 1 4 , 2 - stray find, 3 - Gra
ve 96, 4 - stray find.
Fig. 63. Burial items of Grave 129: 1 - knife with a
bent back point, 2, 3 - awls, 4 - binding of a drinking
horn, 5 - chain.
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Fig. 69. Burial items of Grave 49: 1 - hafted spear
head, 2 - wide battle knife-sword.
Fig. 70. Hafted spearheads from Grave 68.
Fig. 71. Burial items of Grave 74: 1-4 - hafted spe
arheads, 5 - spiral, 6 - bronze bits.
Fig. 72. Plans of Graves 77 and 88.
Fig. 73. Burial items of Grave 90: 1 - fragment of
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Translated by Ada Jurkonytė

ШУКЁНЯЙ

Илона Вашкявичюте
Резюме
Одним из наиболее полно исследованных земгальских памятников является могильник Шукёняй.
Этот могильник, наиболее отдаленный к югу, нахо
дится на самой окраине Пакруойского р-на. Могиль
ник как из-за своего географического положения,
так и из-за количества исследованных погребений
( № 134) я в л я е т с я важным п а м я т н и к о м д л я
исследования материальной и духовной культуры
земгалов, а также для решения важных этнических
вопросов.
Долгое время в историографии существовало
мнение о том, что земгалы, проживавшие только
до реки Муша или в раннем периоде занимавшие
более обширную площадь на сегодняшней терри
тории Литвы, сдвинулись в северном направлении.
После исследования данного могильника выясни
лось, что самые ранние захоронения датированы
только V I I I веком (погр. № 47, где обнаружена
совообразная фибула, погр. № 110, где обнаружен
втульчатый наконечник копья с коротким ромбо
видным пером и длинной втулкой, случайно на
территории могильника обнаружена пластинка от
головного венка, которая в поперечном сечении
имеет форму буквы " Т " ) (рис. 38; 30:5). Гораздо
больше погребений датированы IX веком, а самую
большую часть составляют погребения X - X I вв. Это
наводит на мысль, что население села Шукёняй на
данной территории поселилось не ранее VIII века. Имея
в виду то, что и население села Стачюнай оставило
спои погребения не раньше IX века, можем предпо
лагать, что земгалы только в VIII—IX вв. двинулись на
юг (скорее всего, после того, когда от Рижского залива

их вытеснили жители Куокнесе). Земгалы заняли
земли, ранее не занятые другими соседними общи
нами - между земгалами и аукштайтами и земгалами
и жемайтами.
Могильник Шукёняй известен археологам с
начала X X века. Он находится в южной части
деревни Шукёняй, между речкой Везге, сельским
кладбищем и железной дорогой РадвилишкисБиржай (рис. 1). В 1931 году проводились раскопки
его сотрудниками Шяуляйского музея "Аушра". В
1939 году гору, называемую Шведукалнисом, попы
тался исследовать учитель местной школы Б. Бра
заускас. Систематические раскопки были начаты в
1988 году, когда жители села решили расширить
сельское кладбище. Экспедиция и-та Истории Лит
вы (рук. В. Шименас) начала работы на территории
могильника. Была исследована территория п л о 
щадью в 384 кв.м, обнаружено 9 погр. XVHI-XIX вв.,
19 погр. V I I I - I X вв. Выяснилось, что могильник
окончательно не разрушен. Исследования были про
должены в 1989-1990 годах (руков. - автор статьи).
За три года была исследована территория площадью
1500 кв.м, обнаружено 134 погр. V I I I - X I вв., 9 погр.
X V I I I - X I X вв. и 1 погр. X V I в. (Здесь в одном погр.
были захоронены двое детей, обнаружены 3 монеты
чеканки 15..? года).
Способ захоронений. Множество погребений
разрушены. Пол умерших установлен только у 68-и
индивидов, т.е. 50% от всех захороненных: из них
51 мужчина, 17 женщин. Обнаружены и погребения
7 детей. Место для могильника выбрано на небольшом
холме, в долине реки Везге. Умершие похоронены
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рядами, мужчины и женщины лежат рядом друг с
другом, дети - между взрослыми. Глубина ям
достигала 35-45 см. В отдельных случаях обнаружены
ямы глубиной 60-70 см. Они величиной 180x50220x60 см, одну от другой отделяет небольшое
расстояние, а некоторые погребения лежат совсем
рядом. Большая часть умерших захоронена не в
гробах. Останки последних обнаружены только в
погр. 37, 118, 134. В мужских погр. № 52 и 53
обнаруженные около головы умершего булавки
наводят на м ы с л ь , что у м е р ш и е м о г л и быть
захоронены завёрнутыми в ткань. Существовал
обычай мужчин и женщин хоронить в проти
воположных направлениях. Мужчин х о р о н и л и
головой на север, женщин - на юг. Обнаружены и
такие погр., где мужчины ориентированы головой
на юг, а женщины - на север. Также установлено,
что мужчин, захороненных в "женском" направ
лении, гораздо больше, чем женщин в "мужском".
Двойную ориентацию в этом могильнике объяснить
трудно. Скорее всего, это остатки смены ориенти
ровки умерших, происходившей в Земгале в V I I I в.,
одни придерживались старой, другие - уже новой
ориентации умерших (рис. 3). Умершие захоронены
в вытянутом положении на спине, с согнутыми и
сложеными на груди руками. Произвести анализ
положения рук удалось только у 11% захороненных
(рис. 4). Скелеты умерших сохранились очень плохо.
В большинстве обнаружены только длинные кости,
череп или его фрагменты. Остеологический анализ
показал, что длина мужских скелетов 170-180 см,
женских - 155-160 см.
Погребальный инвентарь. У балтских племен
существовал обычай хоронить умерших с богатым
инвентарём. В Шукёняй обнаружено 320 разных
находок. В могильную яму укладывали личные вещи
умершего, а в отдельных случаях и подарки. Так, в
детском погр. № 97 в области ног обнаружен перс
тень. Известны случаи, особенно в детских погребе
ниях, когда украшение "изготавливали на месте",
то есть украшения, предназначенные для взрослых,
приспосабливались для детей. В детских погр. № 76
и 107 обнаружены браслеты, изготовленные из
шейной гривны (рис. 44:6; 75:2). Все предметы в
погребениях располагались в строго установленном
порядке. Орудия труда, которые в земгальских
могильниках немногочисленны, обнаружены в об
ласти головы или таза, ног. В мужских погребениях это ножи с прямой спинкой, иногда шилья, в
женских - ножи с согнутой верхушкой, шилья,
иголки, изредка пряслица. Большинство оружия это копья и боевые ножи-мечи - в погребениях
клались тоже в строго установленном порядке.
Копья лежат возле головы (75% с правой, 25% с
левой стороны), одно рядом с другим или одно на
другом. Боевые ножи-мечи лежат поперек ног или
таза умершего. Украшения лежат так, как их носили:
шапочки на голове, шейные гривны и бусы на шее,
фибулы (в мужских погребениях) и булавки (в
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женских погребениях) на груди, браслеты (по одному
на левой руке в мужских погребениях и по два - на
каждой руке по одному - в женских погребениях). В
области головы иногда бывали обнаружены ритоны,
уздила. Один-другой мужчина похоронен с кожаным
ремнем или шпорой на правой н о г е . Детские
погребения обычно не богаты инвентарем. Наиболее
распространенным инвентарем являются ножи и
шилья. Только некоторые похоронены с фибулой,
шейной гривной или булавкой. Весь инвентарь
обнаружен в таком же порядке, как и у взрослых.
Орудия труда. Среди обнаруженного погребаль
ного инвентаря орудия труда составляют лишь 12 %
находок. Они не только немногочисленны, но и
немногообразны. Это ножи с прямой спинкой, ножи
с согнутой верхушкой и шилья. Только в погр. № 119
обнаружена иголка и литейная формочка, а в погр.
№ 54 - проушный топор (еще один топор обнаружен
случайно на территории могильника). Принято счи
тать, что топоры у земгалов были предназначены
для работы, но обнаруженный в погр. 54 скорее все
го - боевой.
Топоры. Топор, предназначеный для работы,
обнаружен один случайно на территории могиль
ника. Он проушный, узколезвийный, чуть согнутый,
20 см длиной, лезвия 7 см шириной (рис. 11). На
территории земгалов использовались топоры двух
типов: проушные (в восточной части) и втульчатые
(в западной части). Н о обычай хоронить умершего
с топором не был широко распространен. Топоров
больше в погребениях V - V I I вв., а с V I I I в. их число
уменьшается. Обнаруженый топор датирован VIII—
X вв. Ножи с прямой спинкой (рис. 12; 13:5) - это
универсальное и широко распространенное орудие
труда. Они обнаружены в 17-ти мужских погребениях
( № 1, 23, 31, 34, 36, 38, 39, 46, 47, 52, 54, 73, 77, 87,
107, 115, 121 и 3 случ.). Длина их составляет 10-19 см,
с шириной клинка 1,5-2,5 см. Все ножи черешковые,
с деревянными рукоятками. Предназначены для
бытовых работ. Датированы I X - X I вв. Ножи с
согнутой спинкой обнаружены в 10-ти погребениях
( № 16, 48, 56, 57, 60, 76, 99, 111, 116, 129 и 2 случ.)
(рис. 15:1). Длина их составляет 9-15 см, с шириной
клинка 1,5-3 см, ножи черешковые с деревянными
рукоятками. Распространены на территории Зем
гале, восточной Жямайтии и Селонии. Обнаружены
в погр. I X - X I вв. Шилья - универсальные орудия
труда, обычно богаты ими погребения женщин и
детей ( № 12, 21, 26, 40, 45, 60, 76, 83, 99, 104, 105,
111, 1119, 129(2) и 1 случ.) (рис. 15:2). В детских
погребениях нередко ш и л ь я - единственная
находка. Изредка с шильями похоронены и мужчины
( № 24, 50, 56, 127). Длина шильев 9-14 см, рукоятки
изготовлены из дерева. Погребения датированы I X XI вв. Игла обнаружена одна в погр. 119 (рис. 17:5).
Изготовлена из бронзы, длина 4,5 см, диаметр 0,3 см.
Иглы в погребениях довольно редки, скорее всего,
не существовал обычай хоронить с иглой. Погре
бение X в. или начала X I в. Литейная формочка

обнаружена в погр. № 119. Это очень редкая находка.
Формочка изготовлена из известняка, в обоих
концах сделаны стоки, на поверхности изображён
орнамент. Формочка небольшая, величиной 5,5x3,
1x1,7 см (рис. 17:7). Такие формочки использова
лись для отливки мелких оловянных предметов:
бусинок, бляшек, пуговичек, которые использова
лись для украшения одежды или головного убора.
Орудия труда, обнаруженные на территории могиль
ника Шукёняй, немногообразны. Не обнаружено
здесь ни одного пряслица, которые, кстати, не харак
терны для погребений земгалов, не обнаружено и
ни одной мотыги, которые очень характерны для
погребений земгалов.
Оружие. Для ряда балтских племен характерен
обычай хоронить мужчин с оружием. Особенно мно
го оружия в погребениях земгалов. Это одна из са
мых характерных черт погребений этого региона.
Установлено, что оружия в погребениях больше, чем
орудий труда. Они составляют 21% всех находок.
Оружие немногообразно - это копья и боевые ножи.
Всего обнаружено 68 наконечников копий - 32
мужчины похоронены с копьями, а 9 копий обнару
жены случайно на территории могильника. Почти
все обнаруженные копья - втульчатые и только 2 черешковые.
Наконечников копий
лавроволистообразной
формы обнаружено 33 (погр. 10, 15, 21, 22, 24(2),
25(2), 37(2), 42, 49, 52, 59, 68, 69, 73, 74(4) 85, 88,
109, 126 и 8 случайных. Длина наконечников 19-25 см,
ширина пера 3-3,5 см, длина 10-17 см. В погр. № 69
и 74 обнаружены наконечники длиной 34-38 см, а в
погр. № 22 - только длиной 15 см. Земгалы ими
пользовались до X I в. В этом могильнике они обна
ружены в погр. I X - X I вв. (рис. 19:1, 2; 20:1, 3). Нако
нечников иволистообразной формы обнаружено 31
(погр. № 1; 5(3); 8(2);9(5); 11; 13(2); 18; 31; 42; 54(2);
68; 69(3); 73(3); 79; 91; 123; 126 и 1 случ.). Длина
наконечников 22-27 см, ширина пера 2,7-3 см. В
погр. 54 и 69 обнаружены крупные наконечники
длиной 36-38 см. Погребения датированы I X - X I вв.
(рис. 21:1-5; 22:1-3). Наконечников с ромбовидным
пером обнаружено 2 (погр. 22 и 110). Они с корот
ким пером и длинной втулкой (перо 6 см, втулка
10), ширина пера 2,5 см. Обнаружены в разрушенных
погребениях и могут быть датированы только на
основе материалов из других могильников, т.е. V I I I IX вв. (рис. 19:3). Черешковых наконечников обна
ружено тоже 2 (погр. № 11; 37). Оба лаврово
листообразной формы. Наконечник, обнаруженный
в погр. № 37, длиной 32 см, перо длиной 15 см, а
часть между пером и черешком особенно характерна
для латгалов и, скорее всего, этот наконечник попал
путем обмена. Умерший похоронен с ножом с
прямой спинкой, в области ног обнаружены остатки
дерева с бронзовыми сережками (рис. 23:1).
Боевых ножей обнаружено 13. 12 из н и х - ш и р о 
кие боевые ножн-мечи и 1 длинный узкий нож.
Широкие боевые ножи-мечи обнаружены в погр.

№ 11, 13, 24, 32, 37, 41, 42, 49, 53, 73, 124 и 1 случ.
Они длиной 39-50 см, шириной 5-7 см, клинок от
рукоятки постепенно расширяется и у острия дости
гает 7 см. Такие ножи не имели ножен. Они осо
бенно характерны для земгалов. Обнаружены в погр.
с V I в., а с V I I I в. становятся преобладающими. В
этом могильнике обнаружены в погр. I X - X I вв.
(рис. 24:4; 25:2; 43; 1). Длинный узкий боевой нож
обнаружен 1, в погр. № 54. Датирован V I I I - I X вв.
или несколько более поздним периодом (рис. 10:3).
Украшения. В могильнике Шукёняй, как и в
других земгальских могильниках, много украшений.
Все они изготовлены из бронзы и только одно другое - из железа или из серебра.
Головные уборы. Фрагменты головных уборов
обнаружены и в мужских, и в женских погребениях
( № 12, 34, 35, 74, 78, 85, 121, 131 и случ.). В боль
шинстве это кожаная полоса, покрытая бронзовыми
сережками, или льняная шапочка с такими же
сережками. В погр. № 121 обнаружена лента шири
ной 5 см, сережки расположены 7 рядами. По обеим
сторонам ленты прикреплены 3 шнурка с брон
зовыми спиральками. Почти такая же лента была
обнаружена в погр. № 12. Ее украшали 3 ряда сере
жек, а с одной стороны к ленте прикреплены 2
веревки с бусами и спиралями. В остальных погр.
обнаружены аналогичные головные уборы. Погре
бения датированы I X - X I вв. (рис. 27; 28; 29:1, 1а).
Украшения шеи - это гривны и бусы. В могиль
нике Шукёняй бусы редки, здесь не было обычая
украшаться ими. Только в погр. № 50 и 119 обна
ружено по одной янтарной бусинке (рис. 17:4; 31:2).
Шейных гривен обнаружено 8 (погр. № 12; 35; 39;
42; 46; 53; 107; 121) (рис. 29:6; 30:3; 32:3). Ими укра
шались и мужчины, и женщины ( № 121), и дети
( № 12:107). Шейные гривны не разнообразны. Поч
ти все с крючком и петелькой на концах. Концы
таких гривен тордированы, средняя часть - ромбо
видного сечения, диаметр 12-18 см, ширина 0,4-0,7 см.
Обнаружены в погр. I X - X I вв.
Украшения груди - это самая многочисленная
группа находок. Они представлены фибулами, обна
руженными в мужских погр., и булавками - в женс
ких. Фибулы обнаружены в 15 погр. и 3 случ. Украша
лись двумя типами фибул: арбалетовидными и
подковообразными. Из всех носимых в Земгале
арбалетовидных типов фибул в Шукёняй обнаружено
только 2 типа - это арбалетовидные фибулы с голов
ками в виде маковых коробочек и
совообразная
фибула. Фибул 1-ого типа обнаружено 13 (погр. 8;
24; 32; 35; 39; 41; 42; 50; 53; 73; 126 и 2 случ.) (рис.
20:5; 34:1; 35:4). Все фибулы похожи друг на друга,
длиной 13 см и шириной 13 см. Только обнаруженная
в погр. № 39 отличается от остальных. Она меньше
размером (8 см шириной и 7 длиной) и изготовлена
несколько иначе (рис. 36:3) - выглядит, как "выре
занная" из одного куска бронзы. Некоторые фибулы
имеют прикрепленные к ножке цепочки. Обнару
жены в погр. 1Х-Х вв. Арбалстовидная совообразная
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фибула обнаружена в погр. № 47 (рис. 38:2). Она
сохранилась не полностью. Не сохранилась и сереб
ряная пластинка с орнаментом. Погребение датиро
вано V I I - V I I I вв. Подковообразных фибул обнару
жено 5 (погр. № 31; 130; 133(2) и случ.). Они 3 ти
пов: с цилиндрическими концами, с четырехуголь
ными концами и многоугольными концами (рис.
39:5,6; 40; 41:3; 42:7). В погр. № 133 обнаружены
миниатюрные фибулы диаметром 2,5-3 см. Подково
образные фибулы датированы I X - X I вв.
Булавки. Обычно ими украшались женщины и
только в редких случаях булавки некоторых форм
обнаружены в погр. мужчин. Мужчины украшались
посоховидными булавками и булавками с коль
цевидной головкой. Женщины украшались, как пра
вило, двумя булавками, соединенными между собой
цепочкой. Все булавки, за исключением железных
посоховидных, - бронзовые. Обнаружены булавки
шести типов.
Крестовидные булавки 2-х типов: 1) с небольши
ми головками в виде полушария и 2) с перекрестием
из пластинок. Крестовидные булавки 1-ого типа
обнаружены в погр. № 12, 76, 118 и 3 случ. Они длиной
11,5-13,5 см, головки шириной 2,8 см. Соединены
цепочкой, длина которой достигает 60 см. Погребения
датированы IX в. (рис. 29:4,5; 44:1,2). Крестовидные
булавки 2-го типа обнаружены в погр. № 48, 105, 120
и 3 случ. Булавки длиной 12,5 -15 см, головки шириной
4,5 см, украшены концентрическими кругами.
Датированы I X - X I вв. (рис. 41:1; 47:1,2). Кольцевидные
булавки обнаружены в погр. № 30; 40; 53; 66; 125 и 7
случ. В погр. № 40 и 125 обнаружено по 2 булавки.
Они длиной 9-12 см и шириной 1,8 см. Датированы
I X - X I вв. (рис. 49:1,2; 53:2)
Булавок с трехугольной головкой обнаружено 3
в погр. № 111(2) и случ. Булавки из погр. № 111
соединены цепочкой и подвесками. Головки в виде
полушария на углах покрыты серебром. Длина 13 см,
ширина 3 см. Случайно обнаружена булавка длиной
9,5 см. Булавки датированы V I I I - I X вв. (рис. 42:5;
51:1). Посоховидные булавки обнаружены в погр.
№ 103, 107, 128 и 2 случ. Булавки, обнаруженные в
погр., - железные, случ. - бронзовые. Они длиной
9-10 см, ширина головки 1,6 см. Украшались ими
до X I I в. (рис. 52, 75). Булавка с расширяющимися
трубовидными головками обнаружена 1, случайно.
Головка заканчивается покрытием в виде полу
шария. Датирована V - V I I вв. (рис. 42:1). Булавка с
ромбовидной головкой обнаружена 1. Она случ.,
длиной 11 см и шириной 4 см. (рис. 42:6).
Украшения рук - это браслеты и кольца. Обна
ружено несколько типов браслетов: 1) спиральные,
2) "воинские", 3) массивные, 4) ленточные. Спираль
ные браслеты - самые многочисленные. Обнару
жены в погр. 12; 24; 32; 35; 39; 40; 50; 66; 76; 117 и 5
случ. Спиральными браслетами украшались и муж
чины и женщины. В мужских погребениях (погр. № 24;
32; 35; 39; 50; 60) обнаружены более массивные из
3-4 спиралей, спиральная лента широкая. Одни
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браслеты с орнаментом, другие - без. Орнамент на
браслетах - геометрических форм. Женские браслеты
из 5-7 спиралей, лента узкая. Браслеты из женских
погр. датированы I X - X I вв., из мужских X - X I вв.
(рис. 48:4,5; 53:1). "Воинские" браслеты обнаружены
в погр. № 42 и 53. Они в поперечном сечении - в
форме трапеции, концы орнаментированы гео
метрическим орнаментом, их толщина на концах
2,7 см. Такие браслеты редки в этом регионе. Дати
рованы I X - X I вв. (рис. 32:5; 43:2).
Лентообразныйбраслет обнаружен 1, в мужском
погр. № 31. Погр. датировано IX в. (рис. 41:4). Мас
сивный браслет обнаружен 1, случайный. Такими
браслетами украшались мужчины. Он диаметром
8 см, орнаментированный в сеточку. Украшались
ими в X - X I вв. (рис. 30:1).
Перстни. Этот тип украшений не был популярен
у земгалов. Обнаружены в погр. № 47; 54; 76; 97;
127 и 2 случ. В детском погр. № 97 перстень лежал
у ног. Это скорее всего подарок умершему. Укра
шались перстнями двух типов: 1) спиральными и 2)
ленточными. Перстни 1-ого типа обнаружены в погр.
№ 47; 54 и 2 случ. Они из 5-7 спиралей, 1,5-2 см
высотой и такого же диаметра (рис. 38:5). Ленточные 0,7 см шириной, орнаментированы (рис. 44:3). Погре
бения датированы VIII—X вв.
Ремни и обувь. Обычая хоронить умерших с
кожаными ремнями не было, как не было и обычая
носить кожаные ремни. С ремнями в Шукёняй обна
ружены только 3 мужчины - погр. № 46; 56; 69.
Ремни из погр. № 46 и 56 почти одинаковы - они
шириной 1 см и украшены бронзовыми сережками
(рис. 55:3). Похож, но гораздо роскошнее ремень
из погр. 69. Он шириной в 2 см и украшен большими
(диаметром 1,2 см) бронзовыми сережками (рис. 57).
Погребения датированы I X - X вв. Фрагменты обуви
обнаружены в погр. № 2; 4; 9; 37; 47; 74; 90; 126;
131. В большинстве - это кожаные части, укра
шенные бронзовыми сережками (рис. 38:6; 73:1-3).
Предметы всадника и коня. Это обнаруженные
в погребениях удила и шпоры. Удила обнаружены в
погр. № 54; 69; 73; 77 и 2 случ. Они длиной 18-21 см,
диаметром 6-8 см. Погребения датированы I X - X I вв.
(рис. 10:7; 59:1). Шилья обнаружены в погр. 47; 54;
85; 91; 96; 113 и 2 случ. Шилья из погр. № 47; 85; 96
и случ. - изготовлены из железа, остальные - брон
зовые. Железные шпоры шириной 0,5 см, неорнаментированные. Бронзовые разнообразнее: тордирированные, изготовленные из 3 полос или одной ши
рокой полосы. Погр. датированы V I I I - X I вв.
Другие находки. Бронзовые оковы питьевых
рогов обнаружены в мужских и женских погр. № 4;
88; 129 и 1 случ. Изготовлены из узкой бронзовой
полосы. Датированы I X - X I вв. (рис. 30:2; 63:4). В
погр. № 54 обнаружены железное огниво и пинцет.
Огниво формы овала длиной 7 см и шириной 2,8 см.
Пинцет - 6 см длиной, концы расширены и вол
нистые. В погр. № 134 ноги умершей были накрыты
тканью из шерсти (платком?), поверхность которой

покрыта ромбовидными бляшками. Их обнаружено
23. Бляшки 4x3,5 см, орнаментированы геометричес
ким орнаментом. У ног и головы умершей обнару
жено по 1 украшению из 3, соединенных между со
бой спиралью с подвесками. Такие украшения мог
ли украшать концы платка или фартука (рис. 64, 65).
Окончание.
Судя по сооружению могильника, обряду захо
ронения, обнаруженным вещам, становится ясно, что
могильник Шукёняй оставила община
земгалов.
Вместе с земгальским своеобразием в описании
исследуемого могильника могут быть обнаружены
некоторые черты, свидетельствуюшие о времени

культур соседних племён. Больше, чем обычно,
обнаружено предметов всадника и коня - это вли
яние аукштайтов. Община земгалов поддерживала
связи и с латгалами. На это указывают черешковые
наконечники копий, "воинские" браслеты.
Анализ материала показал, что самые ранние по
гребения относятся к V I I I в., а поздние - к X I в.
Большинство погребений могут быть датированы X X I вв. Самими ранними находками являются
пластинка от головного венка, булавки с расши
ряющимися трубовидными головками, ленточный
браслет. Это указывает на то, что в могильнике могут
быть и погр. V I - V I I веков.
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Рис. 26. План погребений № 12, 121.
Рис. 27. Реконструкция головной ленты из погр.
N° 121.
Рис. 28. Часть инвентаря из погребения № 121:
1) фрагмент шейной гривны, 2) спиральный перс
тень, 3) фрагмент бронзовой ленты, 4)янтарный
амулет, 5)спирали, 6) цепочка, 7)фрагмент ножа, 8)
бронзовая цепочка.
Рис. 29. Инвентарь погребения № 12.Т-1а) укра
шения головного убора, 2-3) спиральные браслеты,
4-5) крестовидные булавки, 6 ) шейная гривна с
крючком и петелькой, 7) шилья.
Рис. 30. Случайные находки: 1) массивный брас
лет, 2) оковы питьевого рога, 3) шейная гривна с
крючком и петелькой, 4-5) пластинки головного
венка, 6,7) оковы.
Рис. 31. Инвентарь погребения № 50: 1) арбале
товидная фибула с маковидными концами, 2) ян
тарная бусинка, 3) спиральный браслет.
Рис. 32. Инвентарь погребения № 42: 1-2) втуль
чатые копья, 3) шейная гривна с крючком и петель
кой, 4) широкий боевой нож, 5) "воинский" браслет,
6) арбалетовидная фибула с маковидными концами.
Рис. 33. План погребений № 48, 50, 53.
Рис. 34. Инвентарь погребения № 32: 1) арбале
товидная фибула с маковидными концами, 2) широ
кий боевой нож, 3) спиральный браслет.
Рис. 35. Инвентарь погребения № 126: 1-2)
втульчатые копья, 3) спирали, 4) арбалетовидная фи
була с маковидными концами, 5) сережки.
Рис. 36. Инвентарь погребения № 39: 1) спи223

ральные браслеты, 2) шейная гривна с крючком и
петелькой, 3) арбалетовидная фибула с маковидными
концами, 4) нож с прямой спинкой, 5) спирали.
Рис. 37. План погребений № 42, 47.
Рис. 38. Инвентарь погребения № 47: 1) нож с
прямой спинкой, 2) арбалетовидная совообразная
фибула, 3) шпора, 4) спираль, 5) перстень, 6) фраг
мент кожи с бронзовыми сережками.
Рис. 39. Инвентарь погребения № 130: 1-4) спи
рали, 5-6) подковообразные фибулы с цилиндри
ческими концами.
• Рис. 40. Подковообразная фибула с цилиндри
ческими концами из погребения № 133.
Рис. 41. Инвентарь погребения № 31: 1) втульчатый наконечник, 2) боевой нож, 3) подковооб
разная фибула с четырехугольными концами, 4) л е н 
точный браслет.
Рис. 42. Инвентарь из разрушенных погребений:
1) булавка с расширяющейся трубовидной головкой,
2, 4) кольцевидные булавки, 5) булавки с треуголь
ной головкой, 6) булавка с ромбовидной головкой,
7) подковообразная фибула с многогранными голов
ками, 8) арбалетовидная фибула с маковидными
концами.
Рис. 43. И н в е н т а р ь п о г р е б е н и я № 53: 1)
широкий боевой нож, 2) браслет воина, 3) шейная
гривна с крючком и петелькой, 4) кольцевидная бу
лавка, 5) арбалетовидная фибула с концами в виде
маковых коробочек.
Рис. 44. Инвентарь погребения № 76:1, 2) крес
товидные булавки с маленькими головками в виде
полушария, 3) кольцевидная булавка, 4) шилья, 5)
спиральный браслет, 6) браслет из шейной гривны,
7) ножик с согнутой спинкой. 8) спирали.
Рис. 45. Инвентарь погребения №118:1,2) крес
товидные булавки с маленькими головками в виде
полушария, 3) спирали.
Рис. 46. Инвентарь погребения № 105: 1) булавка
с перекрестием из пластинок, 2) шилья.
Рис. 47. Инвентарь погребения № 48: 1-2) бу
лавки с перекрестием из пластинок, 3) ножик с сог
нутой спинкой, 4) спирали.
Рис. 48. Инвентарь погребения № 40: 1) ножик с
согнутой спинкой, 2) шилья, 3) кольцевидная булав
ка, 4-5) спиральные браслеты, 6) бронзовые спирали.
Рис. 49. Кольцевидная булавка из погребения
№ 125.
Рис. 50. Инвентарь погребения № 99: 1) булавка
с треугольной головкой, 2) шилья, 3) ножик с сог
нутой спинкой.
Рис. 51. Инвентарь погребения № 16: 1) булавка
с треугольной головкой, 2-3) фрагменты керамики,
4) спираль, 5) ножик с согнутой спинкой.
Рис. 52. Посоховидная булавка из погребения
№ 128.
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Рис. 53. Инвентарь погребения № 66: спираль
ный браслет и кольцевидная булавка.
Р и с . 54. И н в е н т а р ь п о г р е б е н и я № 35: 1)
фрагмент шейной гривны, 2) спиральный браслет,
3) арбалетовидная фибула с концами в виде маковых
коробочек, 4) фрагмент головной ленты с бронзо
выми сережками.
Рис. 55. Инвентарь погребения № 46: 1) шейная
гривна с крючком и петелькой, 2) нож с прямой
спинкой, 3) фрагмент ремня, 4) спирали.
Рис. 56. Инвентарь погребения № 56: 1) ножик
с согнутой спинкой, 2) шилья, 3) фрагмент ремня.
Рис. 57. Ремень из погребения № 69.
Рис. 58. Планы погребений № 126 и 129.
Рис. 59. Инвентарь погребения № 77: 1) удила,
2) ножик с прямой спинкой, 3) спирали, 4) цепоч
ка.
Рис. 60. Инвентарь погребения № 85: 1) втульчатый наконечник, 2) спирали, 3) шпора, 4 )
сережки.
Рис. 61. Инвентарь погребения № 91: 1) втульчатый наконечник, 2) шпора, 3) спирали.
Рис. 62. Шпоры: 1) погр. № 114; 2) случайная,
3) погр. № 96; 4) случайная.
Рис. 63. Инвентарь погребения № 129: 1) ножик
с согнутой спинкой, 2-3) шилья, 4) питьевой рог,
5) цепочка.
Рис. 64. Инвентарь погребения № 134: 1-2) укра
шение, 3) бронзовая пластинка.
Рис. 65. Инвентарь погребения № 134: 1-2) укра
шение, 3) спиральный перстень.
Рис. 66. Планы погребений № 4, 6, 5.
Рис. 67. Планы погребений № 10,11.
Рис. 68. Втульчатый наконечник из погребения
№ 25.
Рис. 69. Инвентарь погребения № 49: 1) втуль
чатый наконечник, 2) широкий боевой нож.
Рис. 70. Втульчатый наконечник из погребения
№ 68.
Рис. 71. Инвентарь погребения № 74: 1-4) втуль
чатые наконечники, 5) спираль, 6) сережки.
Рис. 72. Планы погребений № 77 и 88.
Рис. 73. Инвентарь погребения № 90: 1) фраг
мент кожи с бронзовыми сережками, 2-3) пряжки.
Рис. 74. Планы погребений № 91, 99, 107.
Рис. 75. Инвентарь погребения № 107: 1) фраг
мент шейной гривны; 2) браслет, 3) головка посоховидной булавки, 4) нож с прямой спинкой.
Рис. 76. Инвентарь погребения № 120: 1) кресто
видная булавка с перекрестием из пластинок, 2)
спирали.
Рис. 77. Инвентарь погребения № 127: 1) шилья,
2) перстень, 3) спираль, 4) цепочка.
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