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Rukuižių (Joniškio r.) kapinyno radiniai
Ernestas VASILIAUSKAS
Straipsnio objektas – Rukuižių (Joniškio r.) kapinyno radiniai. Tikslas – apibendrinti per XX a. atsitiktinai
ir 1956 m. tyrinėjimų metu surinktus bei įvairiuose Lietuvos muziejuose saugomus radinius. Tipologinis metodas. Išvada: kapinyne aptikti radiniai datuojami dviem
laikotarpiais – VI–XIII a. ir XVI a. Dirbinių analizė padeda susidaryti aiškesnį vaizdą apie vakarų Žiemgalos
vienos bendruomenės materialinę kultūrą VI–XIII a.,
taip pat – apie apgyvendinimo raidą XVI a. šiaurės vidurio Lietuvoje.
Prasminiai žodžiai: antkaklė, apyrankė, ginklai, įmoviniai ietigaliai, kaimavietė, kapinynas, kirvis, moneta,
papuošalai, pasaginė segė, peilis, platusis kovos peiliskalavijas, žiediniai, kryžiniai smeigtukai, žiemgaliai,
Žagarė, Silenė.

Įvadas. Tyrinėjimų istorija

Šiaurės vidurio Lietuvoje iki šiol mažai tyrinėti Naujųjų laikų pradžios senkapiai (plačiausiai – Pavirvytė–Gudai, Mažeikiai, Meldiniai, Plaučiškiai, Šapnagiai). Penkių
paminklų (Aukštadvaris–Gudeliai, Pavirvytė–Gudai, Mažeikiai, Šapnagiai, Valdomai) medžiaga paskelbta. Dar
mažiau tyrinėti senkapiai, esantys istorinio Žiemgalos
regiono centrinėje dalyje. Prie pastarųjų priskirtini nežymiai archeologų tyrinėti Aukštadvario–Gudelių, Degėsių,
Kurmaičių–Linksmėnų ir Rukuižių senkapiai.
Rukuižių II kapinynas yra kairiajame Švėtelės (lat. Rukuiže – toks pat kaip ir kaimo pavadinimas) upelio krante,
šlaite, šalia kaimo. Jo vieta (0,26 ha) valstybės saugoma
kaip archeologijos paminklas (AR-247/ A590P/ 2032) (1
pav.). Kiek atokiau, 1 km į pietus, kitame upelio krante,
yra Rukuižių I senkapis (AR-248/ A589P/ 2033), apie kurio datavimą nėra duomenų (2 pav.).
Straipsnio tikslas yra paskelbti Rukuižių II (toliau
tekste – Rukuižių) kapinyne surinktus archeologinius radinius ir taip pratęsti ŠAM direktoriaus, archeologo Juliaus Naudužo tyrinėjimų medžiagos publikavimą (jau

Žiemgaloje yra nemažai tyrinėtų geležies amžiaus kapinynų. Vienų kapinynų duomenys yra paskelbti (Aurų
Agrariešai, Jauneikiai, Jaunsaulės Siliniai, Jaunsvirlaukos
Myklos kalno Kakuženai, Papilė,
Stungiai, Šukioniai, PavirvytėGudai, Valdomai, Užupiai), antrų – publikuoti iš dalies (Diržiai,
Drengerai-Čunkanai, Jaunsvirlaukos Vidučiai, Linksmučiai ir kt.), o
treti dar laukia tyrinėtojų dėmesio.
Skelbti ir apibendrinamieji straipsniai apie kapinynus (Stačiūnai, Rudiškiai, Lieporai), apie kuriuos yra
žinoma tik iš atsitiktinių radinių.
Kai kuriuose laidojimo paminkluose yra surinkta vertingų archeologinių radinių (tarp jų ir Rukuižiai
(Joniškio r., Žagarės sen.). Iš ten
į muziejus tiek atsitiktinai, tiek
1956 m. tyrinėjimų metu pateko
123 radiniai (saugomi LNM (in.
nr. AR 610:1–8 ir neinv.), ŠAM1
(in. nr. A-L 10:1–40) ir VDKM
(in. nr. 1685:1–70). Dalis dirbinių
yra skelbta Lietuvos mokslinėje ar
1. Rukuižių kapinyno ir Švėtelės upelio slėnio vaizdas. 2005 m. ŠAM AA, neg. AA Nr. 19/12, 2008.
cheologinėje literatūroje.2

11

MOKSLO DARBAI

ŠAM Archeologijos skyriuje saugomą
radinių sąrašą (sudarė Laima NakaitėVaitkunskienė),3 eksponatų inventorines knygas žinoma tik tiek, kad buvo
atidengtas 25 m2 plotas ir ištirta 13
XVI a. datuojamų kapų, surinkta 27
dirbiniai (24 vnt. kapuose)4 (1 lent.).
Rukuižių kapinynas (kaip ir kiti
Žagarės apyl. bei Joniškio r. archeologijos paminklai) buvo žvalgomas 1968
m. (LII, vad. Adolfas Tautavičius)5,
1973 m. (MMT, vad. Mykolas Černiauskas)6, 1977 ir 1980 m. (MMT,
vad. Bronius Dakanis). 1977 m. surinkti radiniai perduoti LNM (3 pav.).
Kapinyną žvalgė 1985 m. Stungių
kapinyną tyrinėjusi archeologinė ekspedicija (MMT, vad. B. Dakanis). Jos
metu surinkti atsitiktiniai archeologiniai radiniai buvo perduoti ŠAM (in.
nr. A-L 10:26–37).7

Radiniai
Kapinyne iš viso surinkta 122 radiniai, kurie suklasifikuoti į keturias grupes: darbo įrankius, ginklus, papuošalus ir kitus radinius. Kadangi dirbinių
kiekis nedidelis, jie nebus skirstomi į
du periodus, o apžvelgiami bendrai.
2. Rukuižių apylinkių archeologinių paminklų situacijos planas: I – Rukuižių I senkapis (? a.),
II – Rukuižių II kapinynas (VI–XIII a.), III – Rukuižių kaimavietė (XVI–XVIII a.),
IV – Petraičių kapinynas (I–VI a.). Sudarė E. Vasiliauskas.

paskelbta Laivių, Papilės, Valdomų kapinynų, Žagarės
II (Žvelgaičio) piliakalnio medžiaga). Tikimasi, kad ši
publikacija padės spręsti kai kuriuos diskutuotinus klausimus: apgyvendinimo raidą šiaurės vidurio Lietuvoje,
krikščionybės plitimą XV a. pabaigoje – XVI a.
Pirmieji archeologiniai radiniai iš šio kapinyno į
VDKM pateko 1935–1937 m. kasant žvyrą. Muziejaus
inventorinėje knygoje parašyta, kad radiniai perimti iš
Valstybinės centrinės bibliotekos, kuri šiuos eksponatus
gavo iš dr. Aleksandro Račkaus ūkio.
1954 m. į ŠAM pateko keletas VI–X a. atsitiktinių
radinių (ŠAM GEK nr. 3–5, 17, 18/ A-L 10:1–5). 1956
m. kapinyne atlikti pirmieji archeologiniai tyrinėjimai
(ŠAM, vad. J. Naudužas). Tačiau, kaip ir apie tais pačiais
metais tyrinėto Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnį, taip ir
apie tyrinėjimus šiame kapinyne nebuvo parašyta ataskaita, todėl nieko negalima pasakyti apie laidoseną. Pagal
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Darbo įrankiai
Darbo įrankius sudaro įmoviniai
kirviai, peiliai, skiltuvai, verpstukai,
galąstuvai, adatinės ir adata.

1. 1956 m. tyrinėto Rukuižių kapinyno statistinė kapų
įkapių radinių lentelė.

ERNESTAS VASILIAUSKAS. RUKUIŽIŲ (JONIŠKIO R.) KAPINYNO RADINIAI

Rasta 11 geležinių įmovinių kirvių. Jų ilgis – 12,9–25,8 cm, ašmenų
plotis – 3,6–6,8 cm, įmovos skersmuo
– 3,2–3,8 cm (3:7–9; 4 pav.).8 Pagal
archeologo Arvydo Malonaičio sudarytą tipologiją, skiriami 2-ojo tipo a ir
c variantai, kurie datuojami II–VIII a.9
Geležiniai peiliai skirstomi į 2 grupes: įtveriamuosius ir kriauninius.
Įtveriamųjų peilių tiesia nugarėle ar jų dalių rasta 7. Geriau išlikusių
ilgis – 15,1–18,7 cm, ašmenų plotis –
1,5–3 cm, storis – 2–4 mm (VDKM,
in. nr. 1685:64, 65, 66, 67, ŠAM, in.
Nr. A-L 10:27, 32, 33) (5:3 pav.). Pagal formą visi peiliai turėtų būti datuojami XVI a.
Kapuose Nr. 6 (ant dubens kaulų),
Nr. 11 (ties kairės rankos alkūne) ir
atsitiktinai rasti 3 kriauniniai peiliai.
Jų ilgis – 14,3–21,5 cm, ašmenų ilgis –
7,3–11,8 cm, plotis – 1,1–1,75 cm, storis – 0,25–0,5 cm, kriaunų ilgis – 9,6
cm, plotis – 1,25–1,5 cm, storis – 1,5
mm (VDKM, in. nr. 1685:68, ŠAM
A-L 10:20, 24). Vienas peilis buvo su
žalvarinėmis kniedėmis (5:2, 4 pav.).
Datuojami XVI a.
Rastas akmeninis ovalo formos
skiltuvas (6 pav.). Per vidurį eina griovelis. Jo dydis – 5,5x7,1 cm, storis –
2,6 cm (ŠAM, in. nr. A-L 10:5). Panašus atsitiktinai rastas Veršių kaime.
Atsitiktinai rastas geležinis skiltuvas į vidų užriestais galais (VDKM, in. nr. 1685:69). Jo
dydis – 7,7x3,5 cm, storis – 4–5 mm (5:1 pav.). Šie skiltuvai – gana retas radinys Žiemgaloje. Turėtų būti datuojamas XII–XIII a.10
Atsitiktinai rastas smiltainio verpstukas. Jo skersmuo – 3,5 cm, storis – 1,5 cm, skylės skersmuo – 1,2 cm
(VDKM, in. nr. 1685:40).
Aptikta po vieną akmeninį ir pilko šiferio galąstuvą.
Šiferinis suskilinėjęs, aptiktas kape Nr. 6, buvo padėtas
ant dubens kaulų, šalia peilio. Jo ilgis 9,1 cm, skersmuo
– 1,5 cm. Kito akmeninio galąstuvo ilgis – 4,4 cm, skersmuo – 1,3x1,45 cm, skylės skersmuo – 5 mm (ŠAM, in.
nr. A-L 10:11; VDKM, in. nr. 1685:41). Šie galąstuvai turėtų būti datuojami XVI a.
Rastos 2 adatinės. Viena adatinė – kaulinė, cilindro formos, tekinta, tarsi dekoruota tekinimo rievėmis

3. Geležiniai dirbiniai saugomi LNM (AR 610:3, 5, 6, neinv., 7, 8, 1, 2, 4).
Audronės Ruzienės piešinys.

(VDKM, in. nr. 1685:70). Jos ilgis – 7,9 cm, skersmuo
– 1,5 ir 1,8 cm. Kita adatinė – žalvarinė, trapecijos formos, rasta atsitiktinai 1956 m. plote Nr. 1. Ji padaryta iš
dviejų 0,5 mm storio plokštelių, kurios šonuose sukniedytos, abu galai atviri (ŠAM, in. nr. A-L 10:25) (7 pav.).
Viduje buvo organinės medžiagos, o joje – žalvarinė 6,9
cm ilgio adata (ŠAM GEK, nr. 251:22). Adatinės ilgis –
6,3 cm, skersmuo galuose – 1,9 ir 3,5 cm, storis – 1,4 cm.
Datuojama XVI a.

Ginklai
Rasti šie ginklai: geležinis platusis kovos peilis-kalavijas, plačiaašmenis pentinis kirvis, įmoviniai ietigaliai.
Atsitiktinai rastas geležinis platusis kovos peilis-kalavijas yra 34,9 cm ilgio, geležtės plotis – 4 cm, storis
– 3 mm (LNM, in. nr. AR 610:3) (3:1 pav.). Tokie ginklai
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Visi geležiniai ietigaliai – įmoviniai.14 Jie skirstomi į 7 pogrupius.
Rasti 5 įmoviniai ietigaliai profiliuota plunksna ir 1 dalis (8:2 pav.).
Jų ilgis – 18,6–20,7 cm, plunksnų ilgis – 11,1–14,5 cm, plotis – 2,1–4 cm,
storis – 4,5–9 mm, pjūvis – rombo formos, įmovos skersmuo – 1,7–2,3 cm
(VDKM, in. nr. 1685:52, 54, 60; ŠAM,
in. nr. A-L 10:30, 31). Datuojami VI–
VII a. Tokių ietigalių rasta tyrinėtame
žiemgalių Jauneikių kapinyne.15
Aptikti 2 įmoviniai ietigaliai
ilga įmova bei trumpa rombo formos plunksna (8:1 pav.). Jų ilgis –
20,4–29,6 cm, plunksnų ilgis – 6,5
cm, plotis – 1,7–1,9 cm, storis – 4–7
mm, pjūvis – rombo arba lęšio formos, įmovos skersmuo – 1,8–2,3 cm
4. Geležiniai įmoviniai kirviai. ŠAM, in. nr. A-L 10:1, 2, VDKM 1685:46.
(VDKM, in. nr. 1685:58; ŠAM, in.
5. Geležinis skiltuvas [1], įtveriamasis [3] ir kriauniniai [2, 4] peiliai.
nr. A-L 10:28). Datuojami VI–IX a.,
VDKM, in. nr. 1685:69 [1], 64 [3]; ŠAM, A-L 10:20 [2], 24 [4].
daugiau paplitę šiaurės ir vakarų Lietuvoje.16
Rasti 5 įmoviniai ietigaliai karklo
lapo plunksna (3:3; 8:3, 6 pav.). Jų
ilgis – 12,6–23,6 cm, plunksnų ilgis –
7,4–14 cm, plotis – 2,5–3 cm, storis –
4–5,5 mm, pjūvis – rombo arba lęšio
formos, įmovos skersmuo – 1,7–2,2
cm (VDKM, in. nr. 1685:53, 57, 62;
ŠAM, in. nr. A-L 10:29; LNM AR
610:6). Datuojami VII–XII a., paplitę
baltų gyventuose kraštuose.17
Rasti 6 įmoviniai ietigaliai lauro
lapo plunksna (3:2; 8:4, 5 pav.). Jų
pasirodė VI a. ir naudoti iki XI a., buvo paplitę žiemgalių, ilgis – 15,5–20,7 cm, plunksnų ilgis – 8,2–16,3 cm, plotis – 2,8–3,5 cm, storis – 4–7 mm, pjūvis – rombo arba
žemaičių ir latgalių žemėse.11
Atsitiktinai aptiktas nedidelis geležinis plačiaaš- lęšio formos, įmovos skersmuo – 1,7–2,9 cm (VDKM,
menis pentinis kirvis. Kirvio ašmenų plotis – 7,6 cm in. nr. 1685:55–56, 59, 61; ŠAM, A-L 10:3; LNM AR
(VDKM in. Nr. 1685:50). Dirbinio pentis nutrupėju- 610:5). Datuojami VII–XII a., paplitę baltų gyventuose
si – sudėtinga nustatyti, ar ji buvo nulaužta specialiai kraštuose.18
Rastas įmovinis juostinis ietigalis. Jo plunksna ypač
pagal tam tikrą daugiausia kuršių gentyje vyravusį paprotį, ar vėliau ardant kapus.12 Tokie kirviai datuojami siaura ir ilga, palaipsniui pereina į įmovą. Ietigalio ilgis
XI–XIII a., tačiau didžioji jų dalis rasti XIII a. kapuo- – 23,2 cm, plunksnos ilgis – 14,4 cm, plotis – 2,5 cm,
se.13 Panašūs nedideli (beveik miniatiūriniai) kirviai storis – 5,5 mm, įmovos skersmuo – 1,7 cm (LNM, in.
rasti Jaunsaulės Silinių kapinyno kape Nr. 5, atsitiktinai nr. AR 610:8) (3:6 pav.). Juostinių ietigalių rasta žiemMazruokų (Vircavos) (KPM XVII, 1998 / 9), Žeimelio galių Jauneikių, Linksmučių, Stungių, Šukionių kapi(ŠAM 1457), Degėsių (VDKM, in. nr. 1586:1, 2), Pum- nynuose, Mežuotnės piliakalnyje. Lietuvoje ir Latvijoje
pėnų–Smilgelių kapinynuose, Jakštaičių–Meškių kapi- pavieniai tokie ietigaliai paplito IX a., tačiau daugiausia
datuojami X a., rečiau – XI a. pradžia.19
nyno kapuose Nr. 3d, 62.
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Aptiktas įmovinis ietigalis siaura rombine plunksna
(su briaunomis per vidurį). Jo plunksna ypač siaura ir ilga,
palaipsniui pereina į įmovą, nuo senųjų geležies ietigalių
skiriasi grakštumu. Rukuižių kapinyne rasto ietigalio ilgis
– 23 cm, plunksnos ilgis – 14,4 cm, plotis – 3,3 cm, storis – 8 mm, įmovos skersmuo – 2,3 cm (LNM in. Nr. AR
610:7) (3:5 pav.). Lietuvoje rastieji ietigaliai datuojami X
a. antrąja puse – XI a.20
Rasta įmovinio ietigalio grakščia ištempto rombo formos plunksna ir siaura įmova dalis (įmova nutrupėjusi). Jo plunksnos ilgis – 25,6 cm, pjūvis – rombo formos,
plotis – 2,9 cm, storis – 4 mm (VDKM in. Nr. 1685:51).
Tokie ietigaliai XI–XIII a. buvo paplitę kuršių, rečiau –
žiemgalių (Rubos Rūsyšų–Debešų kapinynas) gyventose
teritorijose.21

Papuošalai
Papuošalai skirstomi į galvos, kaklo, krūtinės ir rankų.
Iš galvos papuošalų – vienintelis žalvarinis klaustuko
formos auskaras (VDKM, in. nr. 1685:38). Jo ilgis – 5,15
cm (14:1 pav.). Panašūs rasti tyrinėto Šapnagių senkapio
XVI a. vidurio moterų kapuose Nr. 2, 3.22 Panašiai reikėtų
datuoti ir Rukuižių radinį.
Kaklo papuošalus sudaro 3 grupių antkaklės, 2 jų yra
sidabrinės.
Antkaklės. Rasta po vieną žalvarinę ir sidabrinę antkaklę, pasibaigiančią kabliuku ir kilpele (9, 10:1 pav.).
Jų lankelis per vidurį yra rombinio pjūvio, šonuose – tordiruotos. Žalvarinės antkaklės vidurinė dalis dekoruota
2 lygiagrečiomis linijomis sudarytų rombų eile, o šonai,
kaip ir kitų vėlyvų XII a. antkaklių, smulkiai tordiruoti.
Jos dydžiai – 14 cm, galų skersmuo – 4x6,5 mm (9 pav.).
Sidabrinė antkaklė deformuota, lankelio skersmuo – 9,5
mm.23 Tokių antkaklių daugiausia rasta Žiemgaloje, datuojamos VI–XI a. Rečiau aptinkamos vidurio ir vakarų
Lietuvoje.24 Sidabrinę antkaklę reikėtų datuoti X–XI a., o
žalvarinę – XII a. Pastaroji atspindi paskutinį tokių antkaklių raidos etapą.25
Aptikta po vieną žalvarinę ir sidabrinę antkaklę užkeistais storėjančiais galais.26 Sidabrinė antkaklė sulaužyta į 2 dalis, išliko ne visa. Jos galų pjūvis – daugiakampis, palei briaunas dekoruotas taškučiais, o plokštumos
– apskritimais. Šios antkaklės fragmentų dydžiai – 13,3
ir 12,8 cm, galų skersmuo – 5–6 mm, lankelio – 3–3,5
mm. Žalvarinės antkaklės galų pjūvis rombinis, lankelio
– apvalus, šiek tiek deformuota, galai susikeičia. Jos dydžiai – 16,4x14,9 cm, galų skersmuo – 4,5x4 ir 3x4,5 mm,
lankelio – 3 mm. Panašių antkaklių rasta Žiemgaloje, datuojamos VI–XI a. Jų rasta tik šiaurės ir vakarų Lietuvoje,
Latvijoje – tik žiemgalių gyventoje teritorijoje.27

Rastos 2 žalvarinės antkaklės užkeistais keturkampiais galais. Jų lankelis ištisai tordiruotas, galai nežymiai susikeičia. Viena antkaklė deformuota. Kitos dydžiai – 16 cm, galų skersmuo – 6,5 mm.28 Panašių antkaklių rasta Žiemgaloje, datuojamos VIII–XI a. Jų rasta
tik šiaurės ir vakarų Lietuvoje, Latvijoje – tik žiemgalių
gyventoje teritorijoje.29
Pagal VDKM saugomus likusių žalvarinių tordiruotų
antkaklių 2 dalis (VDKM, in. nr. 1685:18, 19), apvalaus
pjūvio lankelio (VDKM, in. nr. 1685:17), 1 susuktos iš
trijų vielučių (vytinės (?) (VDKM, in. nr. 1685:20) fragmentus yra sudėtinga nustatyti, kokiai grupei jos galėjo
priklausyti.
Krūtinės papuošalai. Krūtinės papuošalus sudaro
smeigtukai (bei į juos prikabinti laikikliai, grandinėlės,
kabučiai), segės.
Smeigtukai pagal formą skirstomi į 3 grupes – kryžinius, trikampe galvute, žiedinius.
Smeigtukai kryžine galvute skirstomi į 3 pogrupius.
Rasti 2 žalvariniai kryžiniai smeigtukai su pusrutulio formos buoželėmis galuose (3 pogrupio I tipo pagal
Normundo Jerumo tipologiją). Jie buvo sujungti grandinėlėmis. Kryžmos galai puošti 5 grioveliais, kurie užsibaigia buoželėmis. Galvutė dengta sidabro plokštele. Jos
kryžmos pakraščiais eilė įmuštų iškilių apskritimų eina,
o centre – mėlyno stiklo „akutė“ bei aplink ją įkartėlių

6. Akmeninis skiltuvas. ŠAM, in. nr. A-L 10:5.
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4,5 mm (VDKM, in. nr. 1685:5). Lielupės baseino kapinynuose
tokių smeigtukų rasta nedaug. Jie buvo aptikti paauglių (mergaičių) kapuose po vieną, datuojami VIII a. Tokie smeigtukai
kildinami iš sėlių gyventosios teritorijos.33
Rastas žalvarinis kryžinis smeigtukas su suplotomis plokštelėmis kryžmų galuose (5 pogrupio III tipo pagal N. Jerumo tipologiją) bei 1 galvutė su išgręžta skylute (apie jį plačiau – skyrelyje apie kabučius (13 pav.). Jo ilgis – 14,1 cm, galvutės skersmuo
– 4,2–4,3 cm, adatos skersmuo – 4 mm. Žemiau galvutės yra
ąselė grandinėlei prikabinti34 (12 pav.). Tokių smeigtukų daugiausia surasta Žiemgaloje, aptinkama ir Žemaitijoje, rečiau –
Kurše. Žiemgalių gyventoje teritorijoje šie smeigtukai datuojami
VIII–XI a., aptikti turtinguose moterų kapuose, dažnai po du.35
Aptiktas deformuotas žalvarinis smeigtukas žiedine galvute.
Jo galvutės skersmuo – 2,1 cm, pjūvis – rombo formos.36 Tokių
smeigtukų daugiausia rasta Žiemgaloje, datuojami VIII–X a., bet
labiausiai nešioti VIII a. Be žiemgalių, jais puošėsi žemaičiai,
sėliai ir latgaliai.37
7. XVI a. žalvarinė adatinė. ŠAM, in. nr. A-L 10:25.
Izoldos Maciukaitės piešinys.
8. Geležiniai įmoviniai ietigaliai.
ŠAM, in. nr. A-L 10:28, 30, 29 [1–3], 3 [5], VDKM, 1685:56 [4], 57 [6].

eilė – taip sudarytas saulutės motyvas.
Žemiau galvutės ant adatos yra ąselė, į
kurią įverta grandelė, o prie jos prikabintas laikiklis (buvęs dengtas sidabro
plokštele) su įkabintais 3 klevo lapo
formos kabučiais (11:1 pav.). Jų galvutės plotis – 6,3 cm, buoželių skersmuo
– 11,5–12,5 mm. Grandinėlių laikiklių
plotis – 3,3 cm, storis – 2,5 mm.30 Analogiškas smeigtukas rastas Gaidelių
Vidučių kapinyno kape Nr. 22, kuris
datuojamas VII a.31 Tokie smeigtukai
aptinkami Žiemgaloje ir Žemaitijoje,
datuojami VI–VII a.32
Aptiktas žalvarinis kryžinis smeigtukas su išplotomis plokštelėmis
(4 pogrupio II tipo, pagal N. Jerumo tipologiją). Jo galvutės centrinė dalis yra
rombo formos, dekoruota 3 įstrižomis
eilėmis po 4 duobutes – sudaro rombo
motyvą. Kryžmų galai suploti, ornamentuoti koncentriniais ratukais. Žemiau galvutės yra ąselė grandinėlėms
prikabinti (11:2 pav.). Smeigtuko ilgis
– 16,1 cm, galvučių skersmuo – 5,25
cm, storis – 3 mm, adatos skersmuo –
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Aptikta sudėtinio (?) kabučio žalvarinės detalės – vienas tarpsnis ir vieno sulūžusios 2 dalys. Sveiko tarpsnio
ilgis – 4,9 cm, plotis – 8 mm (VDKM, in. nr. 1685:39).
Panašus dirbinys 2005 m. atsitiktinai rastas Kurmaičių–
Linksmėnų kapinyne (JIKM GEK nr. 10513 / in. nr. AR
45:114). Panašūs tarpsniai sudarė Jauneikių kapinyno VI–
VII a. kape Nr. 464 aptiktą sudėtinį kabutį.38
Rastas nudilusio kryžinio smeigtuko galvutė-kabutis
su išgręžta skyle (13 pav.). Jo skersmuo – 5,15 cm, storis
– 2–3 mm, skylės skersmuo – 2–3 mm (VDKM, in. nr.
1685:8). Kabutis turėtų būti datuojamas XVI a. ir sietinas
su krikščionišku simboliu – kryželiu. Kaip jie galėjo būti
nešiojami, tiksliau nustatyti sudėtinga – reikalinga platesnė tokių dirbinių apžvalga.39 Ši papuošalų grupė bei jų
paskirtis iki šiol beveik nenagrinėta nei latvių, nei lietuvių
archeologų.

9. Žalvarinė antkaklė, pasibaigianti kabliuku ir kilpele.
VDKM, in. nr. 1685:13.
10. Sidabrinė antkaklė, pasibaigianti kabliuku ir kilpele, žalvarinė
pasaginė segė daugiakampiais galais. VDKM, in. nr. 1685:14, 21.

Rukuižių kapinyne rastos 5 segės: 4 pasaginės ir kiauraraštė rato formos.
Aptikta žalvarinė pasaginė segė daugiakampiais galais
(10:2 pav.). Jos skersmuo – 10,4x9,8 cm, galų skersmuo –
1,7 cm, aukštis – 1,7 cm. Lankelis per vidurį dekoruotas
taškučiais, linijomis, laužyta linija – zigzago motyvu, jo
pjūvis – šešiakampio formos, skersmuo – 10x13 mm, adatos keteros plotis – 8,5 mm.40 Datuojama XI a.41

Krūtinės papuošalų komplektus sudaro į smeigtukus ir jų grandinėlių laikiklius įkabinti žalvariniai kabučiai, prikabintos grandinėlės (iš apvalaus pjūvio
grandelių) (11:1 pav.) ir jų laikikliai.
Rasti 4 nedideli žalvariniai pusmėnulio formos grandinėlių laikikliai. Du
iš jų buvo prikabinti prie VII a. datuojamų kryžinių smeigtukų (11:1 pav.), o
likę 2 – nuplėšti (11:3 pav.). Pastarųjų
laikiklių galuose įkabinta po vieną didelę apvalaus pjūvio grandelę. Jų paviršius palei pakraščius dekoruotas apskritimų eilių bei akučių kombinacija. Laikiklių plotis – 2,9–3,3 cm, aukštis – 3
cm, storis – 1,5–2,5 mm (VDKM, in.
nr. 1685:9, 10).
Žalvariniai klevo sėklos formos
kabučiai rasti kartu su aprašytais VII
a. kryžiniais smeigtukais (11:1 pav.).
Jų ilgis – 7,8–7,9 cm, plotis – 5,1 cm.
Panašūs kabučiai atsitiktinai rasti Kurmaičių–Linksmėnų kapinyno V–VIII a.
kapų dalyje.

17

MOKSLO DARBAI

11. Žalvariniai kryžiniai smeigtukai ir grandinėlių laikiklis. VDKM, in. nr. 1685:4, 5, 9.

Atsitiktinai rasta žalvarinės pasaginės segės keturkampiais galais dalis – vienas galas neišliko. Jos keturkampiai galai – nusklembtais šonais ir išlenktais viršutiniais kraštais. Segės skersmuo – 7,5 cm, galų – 1,45x1,5
mm, lankelio pjūvis – trapecijos formos, jo skersmuo –
5x12,5 mm, šonuose dekoruota 4–5 grioveliais (VDKM,
in. nr. 1685:22). Panašios segės aptiktos Stačiūnų42, Ringuvėnų (ŠAM, in. nr. A-L 3:41, 42) kapinynuose. Rukuižių segė, kaip ir kitos, turėtų būti datuojama XI a.
Rastos 2 žalvarinės pasaginės segės cilindriniais
galais.
Pirmosios segės skersmuo – 3,3 cm, galų – 7,5x8 mm,
keteros plotis – 7 mm. Jos lankelio pjūvis – stačiakampio
formos, pakraščiai dekoruoti įkartomis, skersmuo – 3x5,5
cm (14:4 pav.) (VDKM, in. nr. 1685:24). Segė turėtų būti
datuojama XV a. pabaiga – XVI a.
Antrosios segės skersmuo – 4,2x4,7 cm, keteros plotis – 3,5 mm. Jos lankelis yra stačiakampio pjūvio, tordiruotas, skersmuo – 4 mm, galai išplatinti, palei briaunas
ornamentuota taškučių eilutėmis, jų skersmuo – 6x7 mm
(14:3 pav.) (VDKM, in. nr. 27:23). Panašios (I–1 tipo, pagal Armando Vijupo tipologiją) rastos Duobelės senkapio
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XV a. pabaigos – XVI a. kapuose Nr. 60, 551, 663,43 Šapnagių senkapyje.44 Panašiai reikėtų datuoti ir Rukuižiuose rastą segę.
Atsitiktinai rasta žalvarinė kiauraraštė rato formos
segė (1 variantas pagal Eugenijaus Svetiko tipologiją).
Jos skersmuo – 5,25 cm, storis – 2 cm45 (14:2 pav.). Šios
segės, anot archeologo E. Svetiko, susijusios su Senųjų
Trakų benediktinais (šv. Kotrynos kultu), XV a. – XVI a.
pradžioje aktyviai veikusiais Vilniaus vyskupystėje. Tokių segių Lietuvoje iš viso yra rasta 18 (13 vietovių).46
Šie radiniai ypač dažnai aptinkami Aukštaitijoje, dviejose, gerokai viena nuo kitos nutolusiose Vilniaus vyskupystės dalyse: tarp Molėtų–Ukmergės (Bikūnų, Pušaloto,
Ažugirių, Diktarų, Narkūnų, Klevėnų senkapiuose) bei
Kauno apylinkėse (Karmėlavos, Masteikių, Rumšiškių,
Skrebinių senkapiuose). Keletas tokių segių taip pat rasta
dviejose Žemaičių vyskupystės vietose: Nevėžio, Dubysos ir Nemuno tarpupyje (Kauno apylinkėse – Kriemalos,
Stanislavos senkapiuose) bei paribyje su Livonija (Rukuižiai). Taigi segės su rato simboliu buvo paplitusios ir
Medininkų (Žemaičių) vyskupystės paribyje su Vilniaus
vyskupyste.47 Rukuižių radinys lyg ir iškristų iš bendro
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konteksto (regionas priklausė Žemaičių vyskupystės šiaurinei daliai). Tačiau,
žinant, kad tuo metu – XVI a. trečiajame–ketvirtajame dešimtmečiais Vilniaus
vyskupas Jonas iki paskyrimo vyskupu
Poznanėje 1536 m. buvo tuometinio Šiaulių valsčiaus valdytojas, Joniškio parapijos steigėjas, visai realus atrodo šios segės siejimas su Senųjų Trakų benediktinų
vykdoma christianizacijos veikla šiaurinėje LDK dalyje – buvusioje pietinėje
Žiemgaloje. Tam neprieštarautų ir faktas,
kad 1536 m. netoli nuo Rukuižių įsteigta
Joniškio parapijos bažnyčia turėjo šv. Kotrynos titulą, altorių bei statulas (ar atvaizdus).48 Tad šią segę reikėtų datuoti XVI a.
pirmąja puse.
Rankų papuošalus sudaro apyrankės
ir žiedai.
Apyrankės
Apyrankės skirtinos į 4 grupes.
Rastos 2 žalvarinės juostinės apyrankės pusiau apskrito pjūvio lankeliu ir 3 jų
dalys (viena perlūžusi į 2 dalis). Jų skersmuo – nuo 5–5,3 iki 5,2x7,2 cm. Vienos
apyrankės lankelis dekoruotas vertikaliomis linijomis, kitų ornamentą nustatyti sudėtinga. Jų lankelio skersmuo – nuo 3x7,5
– 4x10 iki 7x10 mm.49 Tokios apyrankės
datuojamos V–VI a.50
Aptiktos 2 žalvarinės juostinės apyrankės trikampio pjūvio lankeliu (15:2,
3 pav.). Jų skersmuo – nuo 5,5x4,5 iki
5,7x6,5 cm. Galai dekoruoti vertikaliomis
(sudaro pynės motyvus), horizontaliomis
linijomis, akutėmis, jų plotis – 1,15–1,5
cm, storis – 0,3 cm (ŠAM, A-L 10:36, 37).
Labiausiai nešiotos V–VI a., tačiau dar ir
VII–VIII a. Tokiomis apyrankėmis puošėsi vakarų, vidurio, rytų ir šiaurės Lietuvoje, Latvijoje jos randamos ne tik žiemgalių, bet ir kuršių bei latgalių gyventose
teritorijose.51
Atsitiktinai rasta deformuota žalvarinė
apyrankė storėjančiais galais ir deformuota kitos dalis. Jų lankelis nedekoruotas, pjūvis – apvalus, ovalus, skersmuo
per vidurį – 5x8 mm. Galai palei briaunas dekoruoti taškučių, akučių eilėmis ar

jų grupėmis (15:1 pav.), pjūvis –
apvalus, ovalus ir aštuonkampis,
skersmuo – 1,25–1,5 cm (VDKM,
in. nr. 1685:30, ŠAM, A-L 10:35).
Tokios apyrankės datuojamos V–
VI a. Jomis puošėsi žiemgaliai,
žemaičiai, kuršiai, skalviai ir kitos
baltų gentys.52
Aptiktos 4 žalvarinės apyrankės trikampe iškilia briauna (15:4;
16 pav.). Viena apyrankė nedekoruota, kitos 2 galai ir šonai dekoruoti akučių ir 2 įkartų eilėmis. Jų
skersmuo – 9,7x9,2 ir 9,5x9,9 cm,
plotis – 4,65 ir 5,1 cm, lankelio
storis – nuo 1,5–2 iki 2–2,5 mm.53
Šios apyrankės datuojamos V–VI
a. Jomis puošėsi tik žiemgalės ir
žemaitės.54

12. Žalvarinis kryžinis smeigtukas.
VDKM, in. nr. 1685:6.
13. Žalvarinio kryžinio smeigtuko
galvutė-kabutis. VDKM, in. nr. 1685:8.

Žiedai
Rasta keletas XVI a. žiedų grupių: įvijiniai, paplatinta priekine
dalimi ir susikeičiančiais galais,
uždari paplatinta priekine dalimi ir
juostiniai. Žiedai kapuose Nr. 8, 9
buvo užmauti ant dešinės, kape Nr.
12 – ant kairės rankos, kape Nr. 13
rastas dubens kaulų srityje.
Aptikti 2 žalvariniai įvijiniai
žiedai bei 2 fragmentai (17:10
pav.) (VDKM, in. nr. 1685:32, 35,
37; ŠAM, in. nr. A-L 10:6). Vienas
jų aptiktas kape Nr. 1, kiti atsitiktinai. Jų lankelis dekoruotas zigzago motyvais. Žiedų skersmuo
– 2,1–2,2 cm, aukštis – 8,5 mm,
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iškarpyta. Žiedų skersmuo – 2,1–2,4 cm,
priekinės dalies plotis – 7–8 mm (VDKM,
in. nr. 1685:34; ŠAM, in. nr. A-L 10:17,
21, 40). Panašūs rasti tyrinėtuose Šapnagių57, Mažeikių58, Pavirvytės–Gudų59
senkapiuose. Archeologas E. Svetikas
juos datavo XVI a. – XVII a. trečiuoju ketvirčiu.60 Rukuižių žiedai turėtų būti datuojami XVI a.
Kape Nr. 13 rastas žalvarinis žiedas
paplatinta priekine dalimi, dekoruota
po 5 taškučius šonuose. Jis kiek primena jau aprašytuosius, tačiau priekinė dalis
yra lygi. Jo skersmuo – 2,1 cm, priekinės
dalies plotis – 7 mm, lankelio plotis – 3
mm (ŠAM, in. nr. A-L 10:22). Datuojamas XVI a.
Kape Nr. 9 rastas žalvarinis žiedas
paplatinta priekine ovalia dalimi. Ji dekoruota brūkšneliais (17:6 pav.). Žiedo
skersmuo – 2,2 cm, priekinės dalies plotis
– 0,9 cm, lankelio plotis – 4 mm (ŠAM,
in. nr. A-L 10:39). Jis turėtų būti datuojamas XVI a. Panašūs rasti tyrinėtuose Šapnagių61, Mažeikių62, Pavirvytės–Gudų63
senkapiuose.
Kapuose Nr. 3, 8 ir atsitikinai rasti 5
žalvariniai juostiniai žiedai, kurie 2 horizontaliais grioveliais dekoruoti 3 tarpsniais (17:1–3 pav.). Jų skersmuo – nuo 1,8
iki 2–2,3 cm, lankelio pjūvis – stačiakampis, plotis – 3–4 mm, storis – 1–1,5 mm
(VDKM, in. nr. 1685:36, 43; ŠAM, in. nr.
A-L 10:7, 16, 23). Panašūs rasti tyrinėtame Šapnagių64, Pavirvytės–Gudų65 sen14. XVI a. žalvarinis auskaras, pasaginės segės. VDKM, in. nr. 1685:38, 26, 23, 24.
kapiuose. Tokie žiedai Rukuižių kapinyne
lankelio plotis – 2–3 mm, storis – 1 mm. Panašių žiedų turėtų būti datuojami XVI a.
rasta tyrinėtame Šapnagių senkapyje.55 Rukuižių radiniai
Atsitiktinai rastas juostinis žalvarinis žiedas, kuris pridatuojami XVI a.
mena vestuvinius (VDKM, in. nr. 1685:33). Jo skersmuo
Kape Nr. 2 rastas žalvarinis žiedas paplatinta rom- – 2,2 cm, plotis – 7 mm, storis – 1,5 mm (18 pav.).
bo formos priekine dalimi, susikeičiančiais galais (17:5
pav.). Priekinė dalis dekoruota 2 eilėmis susikertančiomis
Kiti radiniai
įkartomis. Žiedo skersmuo – 2,1 cm, priekinės dalies ploRasta geriamojo rago angos žalvarinių briaunuotų
tis – 1,7 cm (ŠAM, in. nr. A-L 10:38). Datuojamas XVI a. apkaustų dalis. Angos skersmuo – 6,6 cm, apkaustų pjūPanašūs rasti tyrinėtame Šapnagių senkapyje.56
vis – šešiakampis, skersmuo – 0,7 cm (19 pav.). Jie turėtų
Likusieji žiedai yra uždari.
būti datuojami XI–XII a.66
Kapuose Nr. 9 (2 vnt.), 12 ir atsitiktinai rasti 4 žalvaSu apranga yra susijusios kapuose Nr. 6 (2 vnt.), 11 rasriniai žiedai paplatinta priekine dalimi, dekoruota įmuš- tos 367 geležinės I tipo (pagal E. Svetiko tipologiją) apskritomis duobutėmis (IV tipo 2 variantas pagal E. Svetiką) tos diržo sagtys. Kape Nr. 6 rastosios skersmuo – 3,7 cm,
(17:4, 7–9 pav.). Jų priekinė dalis pakraščiuose nelygi – lankelio skersmuo – 0,5 cm (ŠAM, in. nr. A-L 10:10). To-
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kios formos sagtys aptinkamos XIV a. – XVI a.
pradžios Lietuvos senkapių kapuose.68 Rukuižių
radiniai turėtų būti datuojami XVI a.
1956 m. tyrinėjimų metu rastos 9 sidabrinės
XV a. antrosios pusės – XVI a. pirmosios pusės monetos (20 pav.). Tai kape Nr. 9 aptiktas
Lenkijos karalystės Kazimiero (1447–1492)
pusgrašis (ŠAM, in. nr. A-L 10:18), kapuose
Nr. 1, 5, 6 ir atsitiktinai – Aleksandro denarai
(atmainos A, A-B) (ŠAM, in. nr. A-L 10:8, 9,
12), kape Nr. 9 – Lenkijos karalystės Žygimanto Senojo 1507 m. pusgrašis (ŠAM, in. nr. A-L
10:19), kape Nr. 6 – Livonijos Talino Valterio
von Pletenbergo (1494–1535) (ŠAM, in. nr. A-L
10:14) ir Rygos Hermano von Bermingėjaus
(1535–1549) 1539 m.69 šilingai (ŠAM, in. nr.
A-L 10:13) bei kapuose Nr. 6 (ŠAM, in. nr. A-L
10:15), 8 (neišliko) – po 1 tiksliau nenustatytą
monetą70 (1 lent.).
Monetos mirusiesiems buvo padėtos įvairiose vietose: kairės rankos alkūnės vietoje (kapas
Nr. 5), dubens kaulų vietoje (kapas Nr. 6), juosmens vietoje (kapas Nr. 8), kairėje galvos pusėje (kapas Nr. 9).71 Monetų dėjimas į mirusiųjų
kapus aiškinamas įvairiai. Kai kurie tyrinėtojai
teigia, kad tai – pagoniškų papročių reliktas. Tačiau labiausiai tikėtina pastaruoju metu išsakyta
mintis, kad jos laikytinos krikščionišku atributu
15. Žalvarinės apyrankės: 1 – storėjančiais galais,
2, 3 – juostinės trikampio pjūvio, 4 – trikampe iškilia briauna.
ŠAM, in. nr. A-L 10:35, 36, 37, 4. I. Maciukaitės piešinys.
16. Žalvarinė apyrankė trikampe iškilia briauna.
VDKM, in. nr. 1685:1.

– į kapus buvo dedamos tam, kad mirusysis galėtų susimokėti šv. Petrui už įleidimą į Dangaus karalystę.72
Keletas pastabų kai kuriais diskusiniais
regiono istorijos klausimais
Dauguma Rukuižių kapinyno radinių yra atsitiktiniai
ir, kaip jau buvo minėta aukščiau, 1956 m. tyrinėjimų
ataskaita nebuvo parašyta – ši aplinkybė gerokai apsunkina tikslesnį kapinyno datavimą, nesuteikia duomenų apie
laidoseną. Pagal atliktą radinių analizę galima teigti, kad
Rukuižių kapinyne buvo laidojama VI–XIII a. ir XVI a.
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Panaši padėtis, kai po ilgesnės pertraukos pradedama laidoti XVI–XVII a., pastebėta ir kituose Žiemgalos kapinynuose (Jauneikiai, Kurmaičiai–Linksmėnai, Pavirvytė–
Gudai, Šukioniai, Valdomai ir kt.).
Anot archeologės Ilonos Vaškevičiūtės, iš rastų dirbinių – ginklų (plačiaašmeniai kovos peiliai-kalavijai,
įmoviniai ietigaliai karklo lapo plunksnomis), papuošalų
(antkaklės su kabliuku ir kilpele, smeigtukai kryžine ir
žiedine galvutėmis, apyrankės trikampe iškilia briauna)
bei kitų73 matyti, kad Rukuižių kapinyne buvo palaidoti
žiemgalių genties žmonės. Panašios įkapės aptinkamos ir
kituose tyrinėtuose Lietuvos ir Latvijos žiemgalių kapi-

18. Žalvarinis žiedas. VDKM, in. nr. 1685:33.
19. Žalvarinių geriamojo rago apkalų fragmentas. ŠAM, in. nr. A-L 10:34.

17. XVI a. žalvariniai žiedai. Kapas Nr. 1 [10], Nr. 2 [5], Nr. 3 [2],
Nr. 8 [1], Nr. 9 [6, 8, 9], Nr. 12 [7], Nr. 13 [4], ats. [3]. ŠAM, in. nr.
A-L 10:16, 7, 23, 22, 38, 39, 21, 17, 40, 6. I. Maciukaitės piešinys.
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nynuose (Diržių, Jauneikių, Jaunsaulės Silinių, Lieporų,
Linksmučių, Pamiškių, Stungių, Balių–Škerstainių, Drengerų–Čunkanų, Mežuotnės ir kt.).
Rukuižių kapinyno VI–XIII a. radiniai yra būdingesni
vakarų Žiemgalai. Jame buvo palaidoti vienos vakarinių
žiemgalių žemės Žagarės arba Silenės (pagal upių baseinus labiausiai tikėtina, kad Silenės – apima dalį Vilkijos ir
Švėtelės baseinų)74 apygardos bendruomenės (tikriausiai
centrinio kaimo) atstovai. Iki šiol nėra lokalizuota kapinyne palaidotos bendruomenės gyvenvietė.
Kyla klausimas, ar Rukuižių kapinyne, kaip ir daugelyje kitų, buvo laidojama iki XVI a.? Atlikus istorinės
Žiemgalos regiono senkapių analizę nustatyta, kad daugelyje vietų laidosena nutrūko XIII a. pabaigoje pasibaigus
kryžiaus žygiams. Tačiau dalyje senųjų kapinynų vis dar
buvo laidojama. Tai patvirtina šalia Rukuižių esančių Žagarės (Žvelgaičių)75 ir Budraičių76 kapinynų atsitiktiniai
ir 2009 m. Žagarės II (Žvelgaičio) piliakalnio papėdės gyvenvietės tyrinėjimų metu77 surinkti XIV–XV a. radiniai.
Tiek lietuviškoje, tiek latviškoje Žiemgalos dalyse
senkapių ypač pagausėjo nuo XVI a.78 Tai tyrinėtojams
leido teigti, kad regionas intensyviau apgyvendinti pradėtas nuo XVI a. Tačiau staigus senkapių kiekio padidėjimas turėtų būti susijęs su laidosenos pokyčiais, kurie buvo
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įtakoti nuo XV a. pabaigos – XVI
a. trečiojo–ketvirtojo dešimtmečių
pietinėje Žiemgaloje plintančios
krikščionybės. Minėtoji kiauraraštė
rato formos segė, nudilusio kryžinio
smeigtuko galvutė-kabutis (atstojęs
kryželį), monetos bei Joniškio parapijos įsteigimas Vilniaus vyskupo
Jono iniciatyva kalba apie krikščioniškų laidojimo papročių, artefaktų
buvimą Rukuižių (kaip ir kituose)
kapinyne. Krikščioniška ideologija griežtai reglamentavo laidosenos papročius: mirusieji turėjo būti
laidojami nedeginti, aukštielninki,
galvomis orientuoti į vakarus, dažniausiai sudėtomis ant dubens ar
ištiestomis palei šonus rankomis,
su negausiomis įkapėmis (monetos,
20. Monetos: 1 – LDK, Aleksandras, denaras, 2 – Lenkijos karalystė, Kazimieras, pusgrašis,
kiti krikščioniški simboliai, darbo
3 – Lenkijos karalystė, Žygimantas Senasis, 1507 m., pusgrašis, 4 – Livonija, Talinas, Valteris von
79
aprangos detalės, darbo įrankiai).
Pletenbergas, šilingas, 5 – Livonija, Ryga, Hermanas von Bermingėjus, 1539 m., šilingas.
Kapas Nr. 6 [1, 4, 5], kapas Nr. 9 [2, 3]. ŠAM, in. nr. A-L 10:12, 18, 19, 14, 13.
Taip mirusieji laidoti plačiau tyrinė80
81
21. Rukuižių kaimo vaizdas (2005 m.). ŠAM, neg. AA nr. 19/32, 2008.
tuose Šapnagių , Mažeikių , PaE. Vasiliausko nuotraukos.
82
virvytės–Gudų senkapiuose.
Tad iki krikščionybės įsitvirtinimo tiek šiame, tiek kituose
Žiemgalos kapinynuose turėjo būti
laidojama alternatyviais laidojimo
būdais, kurių archeologiškai nustatyti neįmanoma.83 Kitaip sunkiai
paaiškinamas staigus pietinės Žiemgalos regiono apgyvendinimas per
trumpą 25–50 m. laikotarpį. Turint
tai omeny, nagrinėjant regiono apgyvendinimo raidą reikėtų atsargiai
naudoti senkapių medžiagą. Tiesa,
nereikia ignoruoti ir to, kad ryškesniems teigiamiems demografiniams
pokyčiams Europoje (taip pat ir vakarinėje LDK dalyje) didelės įtakos
turėjo XV a. pabaigoje – XVI a.
pradžioje įvykę esminiai ekonominiai pokyčiai, sąlygoti didžiųjų geografinių atradimų, technikos raidos,
(1702–1801 m.)85 monetų lobiai, o 2005 m. „Versmės“ leigeopolitinės padėties pasikeitimo84 bei kitų veiksnių.
XVI a. Rukuižių II kapinynas sudaro kompleksą su ne- dyklos organizuotos kraštotyros ekspedicijos metu – akmuo
tyrinėtu I senkapiu (radinių iš jo nėra žinoma, todėl chro- su smailiadugniu dubeniu.86 2004–2007 m. žvalgant ir tyrinologija lieka neaiški) ir išlikusiu gatviniu kaimu (500 m nėjant Šiaurės Vidurio Lietuvos kaimavietes nustatyta, kad
į pietryčius) (2, 21 pav.). Jame ar jo aplinkoje aptikti du toje vietoje, kur aptinkamas akmuo su smailiadugniu dubeXVII a. pabaigos (1699 m.) ir XVIII–XIX a. pradžios niu, buvo ir XVI–XVII a. kaimavietė.87
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Išvados
Rukuižių kapinyno radiniai datuojami dviem laikotarpiais – VI–XIII a. ir XVI a. Surinkta medžiaga panaši į
kitų to laikotarpio tyrinėtų šiaurės vidurio Lietuvos laidojimo paminklų radinius.
VIII–XIII a. kapinyne buvo palaidoti vakarinių žiemgalių Žagarės arba Silenės žemės vienos apygardos bendruomenės atstovai.
XVI a. kapinyno radiniai kalba apie vieną to laikotarpio šiaurės vidurio Lietuvos kaimo materialinę kultūrą.
Kapinynas kartu su kitu senkapiu ir kaimaviete sudaro
bendrą kompleksą.
Kai kurie XVI a. radiniai (kiauraraštė rato formos
segė, kryžinio smeigtuko galvutė-kabutis, monetos) suteikia papildomų duomenų apie istorinio Žiemgalos regiono
pietinės bei centrinės dalies (Žagarės apylinkės) apgyvendinimo raidą, plintančią krikščionybę.
SANTRUMPOS:
JIKM – Joniškio istorijos ir kultūros muziejus.
KPM – buv. Kuršo provincijos muziejus (Jelgava).
LII – Lietuvos istorijos institutas.
LIIR – Lietuvos istorijos instituto rankraštynas.
LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus (Vilnius).
MMT – Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba.
ŠAM – Šiaulių „Aušros“ muziejus.
ŠAM AS – Šiaulių „Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus archyvas.
VDKM – Vytauto Didžiojo karo muziejus (Kaunas).
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Findings of the Rukuižiai
(Joniškis district) Cemetery
Ernestas VASILIAUSKAS
There are many researched cemeteries of the Iron Age in
Žiemgala. Some of them, including Rukuižiai (Joniškis District, Žagarė Region), have provided valuable archaeological
findings, 123 of which have ended up in museums. Some of
them accidentally and some after research carried out in 1956
(13 graves researched).
Rukuižiai II cemetery is on the left bank of the spring Švėtelė
(Lat. Rukuiže), on a slope, next to the eponymous village.
Findings of the Rukuižiai cemetery (tools, weapons,
jewellery, coins and other metal works) are dated back to the
6th -13th and the 16th centuries. The data resembles the data
found in other North-Central Lithuanian cemeteries. From
the 8th to 13th centuries, members of the central village of one
district of Western Semigallia, the lands of Žagarė or Silenė
(judging by catchment areas, most probably Silenė, because
it covers parts of Vilkija and Švėtelė catchment areas) were
buried at Rukuižiai cemetery.
Old cemeteries from the beginning of the modern era have
not been widely researched in North-Central Lithuania. The
most comprehensive research has been carried out by Pavirvytė.
She looked at Gudai, Mažeikiai, Meldiniai, Plaučiškiai, and
Šapnagiai. Old cemeteries at the central part of the historic
Žiemgala Region have been researched even less.
The 16th century data from the Rukuižiai cemetery is revealing of the material culture of the time in one North-Central
Lithuanian village, the development of the population in the region and its Christianisation. Due to the absence of any research
description, nothing is known about the manner of burying in
the Rukuižiai cemetery. The cemetery together with another old
cemetery and a village area make up one complex.
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