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PRAŠMATNIOSIOS BARBARICUM PARIBIO DIDUOMENĖS
MOTERYS IR JŲ VYRAI
AUDRONĖ BLIUJIENĖ, RAMUNĖ BRAČIULIENĖ
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As early as the second half of the 2nd c.-beginning of the 3rd c. (phase B/C ), in Lithuania as well as
in the heritage of the Dollkeim-Kovrovo
and Bogaczewo cultures, one can single out the horizon of rich
women of elite with luxurious necklaces and well-armed men often buried with horses. Luxurious neck
laces of various arrangament
appear in the region of East Baltic seaside in result of common
cultural
influence of Central barbaricum. Origin of graves ofpersons having the highest social status show obvi
ously the stratification of society's social structure and the presence of nobility of various Baltic
communi
ties clearly standing out. The Bandužiai cemetery belonging to the West Lithuania Stone Circles
Grave
Culture. Female grave 91, allows revealing, through an example of the concrete community, the social
processes going on in the East Baltic region at the end of the 2nd c- beginning of the 3rd century.
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ĮVADAS
1

Bandužių kapinynas (Klaipėdos m.) , kurio pir
muosius kapus galima datuoti I a. pabaiga, o vėly
viausius degintinius palaidojimus - XIII a. pirmąja
puse, yra vienas iš gana gerai žinomų, ne kartą tyri
nėtų ir pakankamai neblogai skelbtų Vakarų Lietu
vos laidojimo paminklų (Nauburas, 1935, p. 9;
1935a,p. 5; 1935b,p. 4;Naubūras, 1937,p. 101-110;
Vaitkunskienė, 1976, p. 91-102; 1980, p. 5 9 - 6 1 ;
Stankus, 1995). Bandužių kapinynas yra Žardės upe
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cultural influences, Baltic nobility.

lio dešiniajame krante, 1 km į šiaurės vakarus nuo
Žardės piliakalnio, be to, netoliese yra Laistų pilia
kalnis ir kapinynas bei literatūroje minimas Gibišių
piliakalnis. Taigi Bandužių kapinynas yra dalis kom
plekso, sudarančio mikroregioną Žardės upelio že
mupyje (vėliau Pilsoto žemė) (Žulkus, 2004,8 pav.).
Neabejotinai Žardės upeliu buvo galima susisiekti
su jūra, tiek būti saugiu atstumu nuo jos (Genys, 1995,
p. 113-121).
Tačiau šiandien tenka pripažinti, kad, nepaisant
tyrėjų norų ir kažkada buvusios užduoties, Bandužių

Bandužių kapinynas (A.1852) dabar yra pietinėje Klaipėdos miesto dalyje, šalia nebeve.kmnč.ų XIX a. pab.- XX a. pr.
Bandužių kaimo kapinaičių. Matyt, romėniškojo laikotarpio kapai ar didelė jų dalis buvo sunaikinta XX a. 6-7 deš.mtmetyje, kasant
žvyrą. Kapinyno centre, prieš pradedant 1985 m. tyrinėjimus, žiojėjo didžiulė žvyrduobė, kuri buvo darpadtdinta 1986 m. (Stankus,
1995,2,2a pav.). Dabartinė Bandužių kapinyno aplinka iš esmės skiriasi nuo tos, kokia ji buvo tyrinėjant šį paminklą 1974 ir 19851989 metais, kuomet kapinynas buvo Klaipėdos pakraštyje. Šiuo metu Bandužių kapinynas atsidūrė Bandužių mikrorajone. Iš
šiaurės rytų pusės paminklą riboja gyvenamasis namas (Bandužių g. 11), o iš šiaurės vakam pusės - Bandužių gatvė, iš pietvakarių Mogiliovo gatvė. Tai nedidelė, 0,4 ha dydžio stačiakampio fonuos kalva, orientuota šiaurės vakarų-pictryčių kryptimi, dirbtinai
suformuotais šlaitais. Dalis kapinyno kalvos ir istorinių kapinaičių buvo nukasta tiesiant minėtas gatves.

kapinynas buvo ištirtas nevisiškai (Stankus, 1995,
p. 6, 2, 2a pav.; Bračiulienė, 2004Š). Didžiulė ne
tektis yra tai, jog nemaža šio laidojimo paminklo
dalis sunaikinta kasant žvyrą ir statant Bandužių gy
venamųjų namų rajoną. Matyt, vykdant statybas ir
naikinant kapus, dalis radinių (bent jau kelios skan
dinaviškos segės) pateko į privačias kolekcijas (Ge
nys, 1995, p. 109). Nors dalis Bandužių kapinyno
teritorijos užstatyta gyvenamaisiais namais, bet, lai
mė, kažkiek kapų atsidūrė kiemuose tarp pastatų,
todėl galima tikėtis, kad bent dalis šio reikšmingo
laidojimo paminklo gali būti bent fragmentiškai iš
likusi. Tokią nuostatą patvirtina 2004 metais, Kul
tūros paveldo centro užsakymu, Mažosios Lietuvos
istorijos muziejaus vykdyti tyrinėjimai (vad. Ramu
nė Bračiulienė), kurių metu buvo rastas vienas įspū
dingiausių pastarųjų metų Vakarų Lietuvos kapų su
akmenų vainikais kompleksų - moters (spėjama)
kapas 9 1 , kuris ir lėmė šio straipsnio atsiradimą ir
pavadinimą.
Bandužių kapinynas Lietuvos istoriografijoje ži
nomas tik nuo XX a. ketvirtojo dešimtmečio. Atrodo,
kad kapinyno kalvelė nuo seno buvo ariama. Tik
1934 m. ūkininkas Kunkis išartus daiktus surinko ir
perdavė Klaipėdos krašto muziejui (Naubūras, 1937,
p. 109). Matyt, muziejui perduoti radiniai tapo aks
tinu Martynui Emiliui Nauburui (1898-1973) pra
dėti nedidelius šio laidojimo paminklo tyrinėjimus.
M. E. Nauburas kapinyną kartu su seminaristais
1935 m. rugsėjo mėnesį tyrinėjo tris dienas (Naubu
ras, 1935, p. 9; 1935a, p. 5; 1935b, p. 4; Naubūras,
1937, p. 109). Iš trumpų tyrinėjimų aprašų dienraš
tyje „Lietuvos keleivis" ir jubiliejiniame draugijos
„Tautos kultūrai kelti" leidinyje „Aukuras" susidaro
įspūdis, kad tyrinėjimų metu buvo rasta nemaža I X XI a. dirbinių ir mažiausiai vienas nedeginto miru
siojo, matyt, viduriniojo geležies amžiaus, kapas, ku
ris buvo aptiktas tik 35 cm gylyje (Nauburas, 1935,
p. 9; 1935a, p. 5; Naubūras, 1937, p. 109). Be to, buvo
rastas „po mūšio apiplėšto tarno su žirgu kapas".
E. M. Nauburas pabrėžia, kad rastieji arklio kaulai
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gerai išsilaikę, o kojos buvo „gražiai sukryžiuotos"
(Nauburas 1935b, p. 4). Galima manyti, kad šis vyro
kapas priklausė romėniškojo laikotarpio palaidoji
mams su žirgais. Nors M. E. Nauburas akcentavo vi
kingų laikus, bet rado ir „akmenų sieną", kuri buvo
net 50 m ilgio (Nauburas, 1935b, p. 4). Tai vienaip
ar kitaip gali būti susiję su romėniškojo laikotarpio
akmenų vainikais. Tačiau tikslesni E. M. Nauburo
vykdytų tyrinėjimų rezultatai (radinių ir kapų skai
čius) lieka neaiškūs, tyrinėjimų metu jo aptikti radi
niai pateko į 1924 m. įsikūrusį Klaipėdos krašto mu
ziejų, kurio archeologijos skyriuje 1937 m. buvo apie
500radinių(l lent.) (Naubūras, 1937, p. 109). Šiuos
radinius ar bent jų dalį, matyt, jau apie 1935 m. ruoš
damas ekspoziciją, galbūt tikėdamasis panaudoti ren
giamoje priešistorės ekspozicijoje, apžiūrėjo Jonas
Puzinas (Puzinas, 1937Š) (1 pav.) . Be jokios abejo
nės, tarp žinomų ir išlikusių prieškarinių Bandužių
kapinyno radinių įdomiausi yra kamanų apkalai,
puošti raudonu emaliu, ir apskrita segė su nedideliu
tutulu, dekoruota balto ir raudono emalio intarpais
(1:3-5 pav.). Segė yra pagaminta II a. romėniškose
Galijos ar Pareinės provincijose (Michelbertas, 1972,
p. 31, 9:1-3; 2001, p. 35, Tafel 9:5). Tačiau spren
džiant iš viso Bandužių romėniškojo laikotarpio kon
teksto, apskrita segė priklauso B2/C1 periodui (150200 m.). Analogiškų ar artimai panašių segių rasta
Sembos pusiasalyje, Mozūrų ežeryno, Latvijos pa
jūrio (Piltene, Ventspilio r.) ir būsimų žiemgalių pa
minkluose (Gailisi, Dobelės r.) (Qinters, 1936,
p. 5 4 - 5 5 , 5 : 1 , 3 pav.; Nowakowski, 1995, XVIII:610 lent.). Tuo tarpu rombo formos apkalai, puošti
rombiškais raudono emalio intarpais, iš Bandužių
ir netoliese esančio Aukštkiemių kapinynų yra vie
tiniai gaminiai (Michelbertas, 1986, p. 153, 155,
63:2-3 pav.; 2000, p. 59). Vakarų Lietuvos pamin
kluose pastaraisiais metais rasta ar paskelbta vieti
nės gamybos emaliu puoštų papuošalų, kurių ema
lio dekoras jungia rombo elementus, o kalstyti geo
metriniai motyvai yra gana panašūs į Bandužių
kamanų apkalus (Michelbertas, 2000, p. 5 7 - 5 9 ,
2

Žalvarinė apskrita emaliuota segė su nedideliu tutulu (MLIM 280), puošta baltu ir raudonu emaliu, jos skersmuo - 3,0 cm,
tutulo skersmuo - 6 mm, jo h - 6 mm, segės skardos storis - 1 mm.
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1 pav. Bandužių ir kitų pajūrio kapinynų radiniai iš buvusio Klaipėdos krašto muz.ejaus nnk.n.ų: 1 - Katyčiai (Š.lutcs r.) (mv 683);
2 - Aukštkicmiai (Klaipėdos r.) (inv. 651); 3 , 4 , 5 - B a n d u ž i a i (Klaipėdos mst.) (inv. 1139,1140, 1143; 6 - Kerkutvieca., buvus,
Pagėgių aps. (inv. 1453); 7 - Klaipėdos kraštas (tiksli radinio vieta nežinoma) (inv. 80); (Jono Puzino (1905-1978) archyvo nuotr.;
LNB RS, f. 52-46).

1 pav.; Bitner-Wr6blewska, Bliujienė, 2003, p. 1 2 3 126, 2-4 pav.).
1974 m. Lietuvos istorijos institutas (vad. Lai
ma Vaitkunskienė) kartu su Klaipėdos kraštotyros
muziejumi (dabar Mažosios Lietuvos istorijos mu
ziejus) vykdė žvalgomuosius archeologinius Ban
dužių kapinyno tyrinėjimus. Tuomet buvo rasta
vienuolika III-V a. kapų, bet atsitiktiniai radiniai
p r i k l a u s ė I a. p a b a i g a i - I I a. v i d u r i u i . 1985—
1989 m. Lietuvos istorijos instituto (vad. Jonas
Stankus) ekspedicija vėl tyrinėjo Bandužių kapi
nyną, tuomet buvo aptikti dar 79 griautiniai ir de
giminiai kapai, priklausantys II a. antrajai pusei XIII a. pirmajai pusei.

Taigi po 2004 m. tyrinėjimų Bandužių kapinyne
iš viso ištirtas 91 kapas, iš kurių romėniškajam lai
kotarpiui ir Vakarų Lietuvos kapų su akmenų kultū
ra priklauso 36 palaidojimai (14 moterų ir 22 vyrų
kapai). Pagrindinis romėniškojo laikotarpio kapų ma
syvas koncentruojasi į šiaurę ir šiaurės rytus nuo kai
mo kapinaičių (Stankus, 1995, 2, 2a pav.) . Tačiau
keliolika romėniškojo laikotarpio kapų ir pavienių
radinių rasta į šiaurės vakarus nuo kapinaičių
(Stankus, 1995, 2, 2a pav.) . 2004 m. ištirtas ka
pas 9 1 , aptiktas į šiaurę nuo kaimo kapinaičių, ku
riam artimiausiuose plotuose 3 ir 78 buvo rasti ka
pai (k. 5) bei atsitiktiniai radiniai (akinės šaluti
nės prūsų serijos segės (A 57), priskiriami B l b -
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Plotai: 3, 76, 78, 87, 89, 91-92, 94, 97, 99-100, 102-107 110, 111, 113.

4

Plotai: 12, 14.

3

4

1 lentelė. Išrašas iš M a ž o s i o s Lietuvos istorijos muziejuje esančios prieškarinės inventorinės knygos
( D i e n y n o ) , sudarytos 1 9 3 1 - 1 9 3 9 m. apie Bandužių kapinyno radinius
5

Eil.
Nr.

Nr.
Dienyne

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
U.

1020
1021
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1121
1122
1123

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1139

22.

1140

23.
24.
25.

1141
1142
1143

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
3

Radimo aplinkybės

Daikto pavadinimas
1934 m.
Plokščias akmens kirvukas (Breitbeil)
Plokščias akmens kirvukas
Bronzos apyrankė
Bronzos apyrankė
Bronzos apyrankė
Bronzos apyrankė
Bronzos fibula
Bronzos fibula
Bronzos fibulos dalis
Bronzos fibula
Bronzos fibulos dalis
(segė - žalvarinė laiptelinė, su trimis laipteliais ir skylute viduriniame
laiptelyje, LNB RS, f. F52-46)
Įvijų apyrankė vaikams
Įvijų žiedas, bronza
Įvijų žiedas, bronza
įvijų žiedas, bronza
Bronzos apyrankė (vaikams)
įvijų žiedas (bronza)
Jvijų žiedas (bronza)
Vaikų apyrankė, bronza
Bronzos žiedas (įvija)
Bronzos papuošalas su įdėta emale
(žirgo kamanų apkalas, LNB RS, f. F 5 2 ^ 6 ) (1:3 pav.)
Bronzos papuošalas
(žirgo kamanų apkalas, LNB RS, f. F52-46) (1:4 pav.)
Bronzos papuošalas su sidabro priekaba
Papuošalais apsagstytos kepuraitės arba diržo apkalai
Bronzos papuošalas su emale
(segė apskrita, puošta emaliu LNB RS, f. F52-46) (1:5 pav.)
Bronzos grandelė ir priekaba
Bronzos špilka
Br. fibula (11,12šimtm.)
Br. špilka (smeigtas)
Br. apyrankė (8, 9 a.)
Br. pentinas (apie 400 m.)
Br. apyrankė (8, 9 a.)
Br. apyrankė
Br. apyrankė
Br. fibulos dalis
Br. sagtis
Br. apyrankės dalis
Br. apyrankės dalis
Br. žiedo dalis
Br. žiedo dalis
Br. žiedas
Br. spiralės dalis
Br. spiralės dalis
Br. spiralės dalis

Rasta Kunkio lauke
lt

Surinkta išartoje dirvoje

it

M

"

II

"
II

II

Surinkta darant kasinėjimus

II

Deja, iš šioje lentelėje minimų Bandužių kapinyno radinių tegalima indentifikuoti 8 išlikusius eksponatus. Kalba netaisyta.

1 lentelės tęsinys
Eil.
Nr.

Nr.
Dienyne

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1236
1237
1238
1239
1240

85.
86.

1241
1290

87.
-88i_

1522
1523

~89~

1550

Radimo aplinkybės

Daikto pavadinimas
1934 m.
Br. spiralės dalis
Br. spiralės dalis
Br. apykaklės dalis
Br. špilkutė
Br. špilkos dalis
Gėrimo rago apkalas
Br. apykaklė
Br. žiedas
Br. žiedas
Br. žiedas
Br. špilkos galvutė
Br. grandies dalis
Bi. žiedas
B r. sagtis
Br. papuošalas
Įvijų žiedas (bronza)
Br. papuošalo dalis
Br. papuošalas
Br. fibulos dalis
Br. sagtis
B r. apyrankė
Br. šukos
Br. apyrankės dalis

.
,

.
.

"

.
.

.
"

.
.
.
.
____
.

.
"

.

"

.
.

.

"

.

"

.
.

Ardamas dirvą surinko
ūkininkas Mačiulis ir perdavė
muziejui
"

Br. špilkos galvutės dalis
Br. papuošalo dalis
Br. apyrankė (įvija)
Br. apyrankės dalis
Br. apyrankės dalis
.
Br. apykaklės dalis
Br. apykaklės dalis
B r. barškalas
Br. apyrankės dalis
Br. apyrankės dalis
Br. juostelė
Br. apykaklės dalis
Apdirbtas akmenukas (kapų priedas)

"
"

"

.

"
u
it

.
"

;

"
"

.

Iškasta Bandužių senkap.

it

"

Spinnvvirtel
Br. apyrankės spiralė
Br. apyrankės spiralė
Sidabro žiedas
1938 m.
Geležinis kirvukas
Gelež. iešmo smaigalys
1939 m.
.
Gelež. ietigalis

.

Surinko p. Kunkis Bandužių
senkap.

,

.

.

.
.

.

Iš Bandužių senk.
Bandužių senkapis
Bandužių senkapis
Surinkta Kunkio lauke
1936 m. darant kasinėjimus

1 lentelės tęsinys
Eil.
Nr.

Nr.
Dienyne

90.
91.
92.
93.

1551
1552
1553
15541558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1966

94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.

Radinio aplinkybės

Daikto pavadinimas
1934 m.
Gelež. ietigalis
Gel. kirvis
Gel. ietigalis
Gel. ietigaliai
Gel.
Gel.
Gel.
Gel.
Gel.
Gel.
Gel.
Gel.

"
"

peilis
karolio dalis
žiedas (brizgilo dalis)
peilis
brizgilo dalis
brizgilo dalis
brizgilo dalis
brizgilo dalis

"
"
M
M

"
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2 lentelė. Turtingi Bandužių kapinyno romėniškojo laikotarpio kapai (daugiau kaip 5 radiniai ar išskirtiniai daiktai
(kokybinė analizė): monetos, papuošalai (vėriniai, s e g ė s ir smeigtukai), antskydžiai, ietigaliai,
kartu ar šalia palaidotos žirgo dalys)
Eil.
Nr.
1.

Kapas
(plotas)
3(pl.3)

2.

5 (pl. 3)

3.

Lytis

Kapo duobė

Kryptis

Radiniai

Pastabos

Chronologija

Kontūras 50 cm
gylyje, akm. vainiko
dalis (4 akmenys),
įkapės gylis - 55 cm
Kapo duobės
kontūrai nebuvo
matomi

PV

1. žiedas žalv., juostinis, dengtas
baltu metalu (Beckmann 17);
2. peiliukas; 3. yla

Spėjami karsto
pėdsakai

sv

Monetos rastos du B2/C-Cla
bens srityje, galbūt (150-220 m.)
odiniame ar audinio
maišelyje

13
(pl. 12)

M/mer Gylis - 4 0 cm, kapo
gaitė? duobė stačiakampio
suapvalintais galais
formos, 140x60 cm

P-Š

1. trinamųjų girnų fragmentas;
2.2 įmov. ietigaliai (padėti ant girnų
akmens); 3. dalgelis; 4. segė žalv.,
lankinė, lenkta kojele; 5. žiedelis
žalv., įvijinis; 6. 3 bronziniai sester
cijai: Faustina II (mirė 175 m.); ko
modas (180-192); kaldinta valdant
Antoninams (96-192)
1. smeigtukas žalv., statinėlinis,
II grupė

4.

14
(pl. 14)

s

1. ietigalis įmov. lauro lapo formos
plunksna; 2. ietigalis įmovinis,
profiliuota plunksna

2 žirgo dantys
pietinėje duobės
dalyje

5.

24
(pl. 27)

Kapo duobė
V+
2 žirgo stačiakampio
dantys formos, 180x70 cm,
P-Š krypt., įkapės
gylis - 60 cm
Kapo duobės kontū
M
rai nebuvo matomi;
įkapės gylis - 85 cm

v

Monetos tošinėje
1. antkaklė žalv. dėželinė;
dėžutėje?
2.3 bronziniai sestercijai: Trajano
(98-117 m.)?; Antonino Pijaus (140143 m.); Marko Aurelijaus (apie
161 m.): 3. peilis

6

M

V

B2/Cl-Clb periodas
(150-260 m.)

Clb-C2 periodas
(220-300 m.)

B2/Cl-Clb periodas
(150-260 m.)

Cla periodo pab.
(apie 200-220 m.)

Romėniškojo laikotarpio visuomenės struktūra turtingumo požiūriu, remiantis kapų inventoriais, gali būti skirstoma pagal
įkapių kiekį, pvz.: eiliniams bendruomenės nariams priskiriami vyrai, kurių kapuose buvo 1-4 radiniai, ir moterys, kurių kapuose
buvo 1-6 radiniai; pasiturintiems priskiriami vyrai, kurių kapuose rasti 5-8 radiniai, ir moterys, kurių kapuose buvo 7-13 radinių;
turtingiems bendruomenėms nariams priskirti vyrai, kurių kapuose rasta nuo 9 iki 12 radinių, ir moterys, kurių kapuose buvo nuo 14
iki 20 įkapių (Jovaiša, 1997, p. 24). Yra ir kitokių kiekybinės įkapių analizės pavyzdžių (dirbinių tipų kiekis kape; sutartos vertės
suteikimas dirbiniui) ir jų interpretacijų, siejančių kiekybinės ir kokybinės analizės duomenis (Švclniūtė, 2005, p. 9 - 2 1 , 1-7 pav.).

2 lentelės tęsinys
Eil.
Nr.
6.

Kapas
(plotas)
.59
pl. 87)

7.

Lytis

Kapo duobė

Kryptis

v

kapės gylis - 65 cm

Š

60
(pl. 89)

V

Kapo duobės
•contūrai nebuvo
matomi; įkapės gy
lis - 48-50 cm

S

8.

61
(pl- 91)

v?

Gylis - 4 5 cm; kapo
kontūrai neryškūs;
90x70 cm

Š-P

9.

63
(pl. 92)

M

Kapo kontūras
40 cm gylyje;
220x50-75 cm;
įkapės - 80 cm
gylyje

sv

10.

64
(pl. 94)

V

Kapo duobė
230x75x80 cm;
įkapės gylis - 50 cm

šv

11. " 65
(pl. 97)

V

PR

12.

66
(pl. 99)

V

13.

68
(pl. 100)

V

Kapo duobė
orientuota PR-ŠV
kryptimi;
stačiakampio
suapvalintais
kampais formos;
200x100-105 cm;
ikapcs cvlis — 70 cm
Kapo duobės
kontūrai nebuvo
matomi;
gylis 65-70 cm
Kapo duobės kontū
rai nebuvo matomi;
įkapės gylis - 60 cm

14.

71
(pl. 104)

V

Kapo duobės kontū
rai išryškėjo 35 cm
gylyje; stačiakampio
suapvalintais kam
pais formos,
180x95-100 cm;
įkapės gylis - 45 cn

S

Š

Radiniai

Pastabos

Chronologija

t. žiedas žalv. įvijinis; 2. sagtelė
Ivlonetos tošinėje
(Z\b periodas
alv. stačiakampė (D grupė, tipas
c lėžutėje?
i 220-260)
50); 3 . 3 bronziniai sestercijai:
Faustina II (mirė 175 m.)?; Marko
Aurelijaus (161-180 m.); Gordiano
II (238-244 m.); 4. dalgelis ryškia
kote; 5. smiltainio galąstuvas;
i. įmovinis karklo lapo formos
plunksna ietigalis
1. įmovinis ietigalis lauro lapo
Clb-C2 periodai
formos plunksna; 2. dalgelis; 3. ant(220-300 m.)
kaklės žalv. fragm.; 4. segė žaly.,
lankinė žieduotoji, 1 gr.; 5. peilio
frasm.
1. du bronziniai sestercijai: Faustina vlonetos rastos
Clb-C2 periodai
juosmens srityje
11 (mirė 175 m.); kitas (220-300 m.)
nenustatytas; 2. kovos peilio dalis,
L - 16 cm; 3. segė VIA 168
1. apgalvio? sąsagų žalv. fragmentai, Moneta rasta
Cla-Clb periodai
pritvirtinti karoliai: 1TM 126 mėl.
mirusiosios
(150-220 m.)
+ 1 TM 395a; 2-3. apyrankės žalv. viršugalvio srityje
juostinės, išgaubtos, H grupės;
po lipdytu puodeliu.
4. lipdytas puodelis (sudužęs);
Trikampio formos
5. bronzinis Antonino Pijaus sester apkalas? rastas kojų
cijus (138-161); 6.3 karolių vėriniai: srityje
I- 4TM 388+2TM 29+1 TM 29;
II: 4TM 388+1TM 36b + TM32b.+ l
TM34 +2TM30a+l molinis
III: 1 TM 388 +2TM 32a+l molinis
6. žiedas (Beckmann 22c);
7. smiltainio verpstukas;
8. apkalas? žalv. trikampio formos
1. ietigalis įmovinis, ištęsto rombo
Antskydžio fragm. Clb-C2 periodai
formos plunksna; 2. žiedas žalv. įvi rasti ant šlaunikau- (220-300 m.)
lio; dalgis - ant kai
jinis; 3. peilio fragm.; 4. surūdijęs
riojo blauzdikaulio
gelež. dirbinys - antskydžio ranke
na? S. antskydžio fragmentai (tipas J
6a?); 6. dalgelis
1.3 bronziniai neidentifikuoti ses
Monetos rastos krū- Clb periodas
tercijai; 2. peilio fragm.; 3. žalv. lan- tinės-juosmens sri (220-260 m.)
kinės segės fragmentai;
tyje
4. dalgelis; 5. įmovinis kirvis;
6-7. įmoviniai ietigaliai;
8. smiltainio galąstuvas

1. dvinariai žąslai; 2. miniatiūrinio
puodelio fragmentas; 3. įmovinis kir
vis; 4. dalgelio ryškia įkote fragmen
tas; 5. smiltainio galąstuvas
1. peilio fragmentas; 2. dalgis;
3. smiltainio galąstuvas;
4-5. antskydžių fragmentai
(tipas J 6bc?); 6. gelež. stačiakampio
formos sagtis
1. žalv. su kilpele antkakles frag
mentai; 2. žalv. lankinės segės
fragmentas; 3. dalgio ryškia įkote da
lis; 4. peilio geležtės fragm.;
5. bronzinis neidentifikuotas sester
cijus; 6. gintaro žaliavos gabaliukas;
7. įmovinis
ištęsto rombo formos plunksna ieti
galis

Clb-C2 periodai
(220-300 m.)

Antrojo antskydžio, Clb-C2 periodai
matyt, nepavyko
(220-300 m.)
preparuoti, nes
J. Stankaus monog
rafijoje jis nebemi
nimas
Moneta rasta
Clb periodas
krūtinės srityje
(220-260 m.)

2 lentelės tęsinys
Eil.
Nr.
15.

Kapas
(plotas)
72
(pl. 105)

16.

Lytis

Kapo duobė

M

Suardyta

73
(pl. 106)

M

Kapo duobės
kontūrai nebuvo
matomi;
įkapės - 40 cm gy
lyje

17.

74
(pl. 107)

M

Kapo duobės kontū
r a i - 3 5 cm gylyje;
190x70x85 cm;
įkapės - 60 cm
gylyje

18.

85
(pl. 142)

M

Kapo duobės
kontūrai nebuvo
matomi; įkapės 70 cm gylyje

19

91
(pl. 190)

M(?)

žr. 1 priedą

Kryptis

Radiniai

Pastabos

1. antkaklės žalv. storėjančiais viela
apvyniotais galais su kilpele ir kab
liuku fragmentai;
2-3. apskriti su „tutulu" smeigtukai
1. žalv. su kilpele ir kabliuku
šv
antkaklė;
2-3. du žalv. smeigtukai su „tutulu",
trikampio formos kiauraraščiais ka
bučiais, grandelių liekanos;
4. žalvarinis įvijinis žiedas
1-2. žalv. lankinės segės lenkta
šv
kojele;
3—4. du žalv. smeigtukai su „tutulu"
kabučių ir grand. sistema;
5. apyrankė žalv. apskrito skerspjū
vio lankeliu;
6. žalv. juostinė apyrankė;
7-8. žalv. įvijiniai žiedai;
9. sidabrinis paplatinta priek. dalimi
žiedas;
10. žiedas (Beckmann 22c);
11-13. žalvariniai įvijiniai žiedai
1. miniatiūrinis puodelis;
ŠV
2. žalv. dėželinė antkaklė; 3. sidabri
nė su kabliuku ir kilpele, su viela ap
vyniotu lankeliu antkaklė;
4. apgalvio? sąsagų žalv. dalys
5. vėrinys: 7TM395a+3TM30a;
6. žalv. lankinės žieduotosios segės
fragm.; 7-8.2 žalv. smeigtukai su
„tutulu"; 9. krūtinės papuošalas iš 21
disko formos gelež. kabučių+3TM388+2TM395a+18TM30a+
1TM136+2TMU9+7 žalv. įvijėlės;
10. žalv. lankinė segė su rombo for
mos kojele. 11. žalv. įvijinis žiedas;
12. smiltainio verpstukas; 13-14. mi
nimi du gelež. lazdeliniai smeigtukai
žr. 1 priedą
žr. 1 priedą žr. 1 priedą
S

B2 periodui (40-150 m.). Vyro kapas 5 su romė
niškomis monetomis gali būti datuotas II a. p a b . III a. pirmaisiais dviem dešimtmečiais (2 lent.)
(Vaitkunskienė, 1976, p. 98, 4 : 1 - 2 pav.; 1980,
p. 6 0 - 6 1 ; Stankus, 1986Š).
Aišku, šiandien sunku teigti, jog Bandužių ka
pinynas prasidėjo centrinėje ir kartu aukščiausioje
kalvelės dalyje, nes būtent šioje paminklo dalyje
buvo kasamas žvyras. Tačiau horizontali šio pa
minklo stratigrafija leidžia manyti, kad Blb/B2 pe
riodu buvo pradėta laidoti aukščiausioje kalvelės
dalyje, o kapai, matyt, koncentriškai ir pakankamai

Chronologija
C2/C3 periodų
sandūra (300 m. ir
kiek vėliau)
C2/C3 periodų
sandūra (300 m. ir
kiek vėliau)

C2/C3 periodų
sandūra
(300 m. ir kiek vė
liau)

C3 periodas
(300-350 m.
ir kiek vėliau)

B2/C1 periodas
(150-200 m.)

sparčiai apėmė šią kapinyno dalį (2 lent.) (Stankus,
1995, 2a pav.). Tai leistų manyti, kad Bandužių ka
pinyną pradėjo dinamiškos raidos I a. amžiaus pa
baigos bendruomenė.

M O T E R I S IŠ BANDUŽIŲ K A P O 9 1 .
KULTŪRINĖS PARALELĖS
2004 m. Bandužių kapinyne buvo rastas Rytų
Baltijos pajūrio regionui ir, be abejo, Vakarų Lietu
vos kapų su akmenų vainikais kultūrai reikšmingas

7

bei pagal įkapes priskiriamas moteriai , kapas 91
(2 pav.; 1 priedas). Atskiri šio kapo radiniai, nors yra
ir reti, bet žinomi kituose Rytų Baltijos jūros regio
no B l b - B 2 / C l periodų (70-150-200 m.) laidojimo
paminkluose, tokiuose kaip Kurmaičiai, Rudaičiai II
(abu Kretingos r.), Mazkatužiai (Liepojos r.), Sargėnai, Marvelė (abu Kauno m.). Tačiau kapą 91 išski
ria visas įkapių kompleksas, pradedant iki šiol Lie
tuvoje nežinotos kompozicijos karolių ir kabučių vė
riniais, gana retai aptinkamomis profiliuotomis Almgreno IV grupės 72 tipo segėmis, apyrankėmis pro
filiuotais galais ir žalvarine adata (3-6 pav.; 1 prie
das). Toks kapo radinių kompleksas leidžia šį kapą
datuoti B2/C1 periodu (150-200 m.).
Bandužių kapinynas su išskirtiniais romėniško
jo laikotarpio moterų kapais (k. 63, 74, 85 ir 91) ir
gerai ginkluotų vyrų kapais (k. 5, 14,64 ir 68) tvirtai
priklauso žymiausių Vakarų Lietuvos kapų su akme
nų vainikais kultūros paminklams, tokiems kaip
Aukštkiemiai (Klaipėdos r.), Ėgliškiai-Anduliai,
Kurmaičiai, Lazdininkai (Kalnalaukis, visi Kretin
gos r.), taip pat Mazkatužiai (Liepojos r.). Nors pas
tarasis, būdamas šiaurinė šios kultūros paplitimo ri
ba, akmenų vainikų, supančių kapus, ir nebeturi
(Wahle, 1924Š; 1928, p. 9-52; Šturms, 1942Š).
Jau II a. antrojoje pusėje - pačioje III a. pradžio
je Vakarų Lietuvos kapų su akmenų vainikais kultū
roje buvo susiformavęs pakankamai tankus gyven
viečių, piliakalnių ir laidojimo paminklų tinklas (Michelbertas, 1986, p. 193-194, 84-85 pav.; 1989,
P- 15-16, 1:2-3 pav.). Tarp šių paminklų galima iš
skirti svarbesnius Vakarų Lietuvos kapų su akmenų
vainikais kultūros centrus. Paminklų išsidėstymas
grupėmis leidžia manyti, jog juose koncentravosi ga
mybiniai - ūkiniai ir prekybiniai centrai bei valdžia,
sugebėjusi sujungti ir kontroliuoti tam tikrus, kad ir
geografine prasme nedidelius, regionus. Taigi Aukšt
kiemiai, Bandužiai, Ėgliškiai-Anduliai ir Lazdinin
kai (Kalnalaukis), taip pat Mazkatužiai buvo įsikūrę

2 pav. Bandužių kapinynas, kapas 91 in situ (radinių išdėstymas
ir aprašymas nurodytas 1 priede). R.
Bračhilienėspieš.

nedideliu atstumu nuo jūros, nedidelių, bet tinkamų
laivybai upių pakrantėse. Geografinė padėtis užtik
rino ne tik gerą komunikaciją Baltijos pajūriu su pie
tiniais prekybiniais partneriais, bet ir kontaktus su
giliau žemyne įsikūrusiomis bendruomenėmis (Kur
maičiai, Rudaičiai II ir kt.). Gera išvardytų pamin
klų geografinė aplinka buvo palanki ūkio plėtrai,

r,
, . .
. ...
<
i-nukolės skliauto ir apatinio žandikaulio dešinės pusės fragmentu bei
Remiantis įštkusiais antropologiniais duomenimis, Kaukoits b M u m
.
°
keliais nuolatiniais dantimis asmens, palaidoto kape 91, lytis pagal žandrkauho dydi - vyras; jo amžius pagal nuolatimi dantų
kramtomojo paviršiaus nusidėvėjimą yra 35-45 metai. Išvada - tirt, palaiką, greie.austa. 35-45 metų vyro. Tyre doc. R.mantas
Jankauskas. VU MF Anatomijos, histologijos ir antropologijos katedra.
7

v

1

3 pav. Bandužių kapinynas, kapas 91. Radiniai: emalio ir gintaro karoliai (36-37). J. Mažeikaitės

nuotr.

o pakankamai dideli atstumai
tarp šių centrų leido išlaikyti
konkurencinę pusiausvyrą ir ne
didinant konfrontacijos pasida
lyti įtakos zonomis, kurias buvo
galima kontroliuoti tiek žemyne,
tiek pajūryje.
Grįžtant prie Bandužių ka
po 91 radinių, reikia atkreipti dė
mesį į profiliuotą segę uždara
įvija ir dviem dvigubais skyde
liais bei trikampio pjūvio lanke
liu (5:3 pav.). Tokios segės pri
skiriamos ketvirtajai profiliuo
tų segių grupei (A IV grupės se
gių 72 tipas). Lietuvoje tokios
segės pasirodė B2 periodo pa
baigoje, bet labiausiai buvo ne
šiotos B2/C1 periodu (Alm- 6 pav. Bandužių kapinynas, kapo 91 vėrinių rekonstrukcija (2-3) ir pavieniai karoliai
(J. Mažeikaitės ir R. Bračiulienės) J. Mažeikaitės nuotr.
gren, 1897, tafel IV:72; MichelB2/C1 periodui priklausytų ir du Bandužių ka
bertas, 1986, p. 111-112,34:4 pav.). Tokių segių rasta
pinyno
kapo 91 vėriniai, kuriuose sujungiami net
Kurmaičių(k. 2, 22), Paštuvos (Kauno r.), Sargėnų
(k. 5) (Kauno r.), Dūkštų (Vigodkos), (Ignalinos r.) 35 įvairiaspalvio emalio karoliai , 7 apskriti kiauir kituose laidojimo paminkluose (LLM, 1958, 326, rakryžmiai žalvariniai kabučiai, 12 skirtingų for
325 pav.; LAB, 1961, 217, 143:2-5 pav.; Kulikaus mų žalvarinių karolių, 4 žiedo pavidalo karoliai, 3
kas, 1968, 18:2 pav.). Ypač daug šio tipo segių rasta Berlock IV: 1 tipo kabučiai ir žalvarinė spiralinė
Dollkeimo-Kovrovo (Zelinogradsko r., Kaliningra įvija (3-4 pav.; 1 priedas). Visi išvardyti karoliai
do sritis) kapinyno kapuose ir kituose šios kultūros ir kabučiai, sprendžiant iš jų padėties kape, buvo
laidojimo paminkluose (Gaerte, 1929, Abb. 139:g; sukomponuoti į du skirtingus vėrinius, tai yra pa
Novvakovvski, 1995, 4 žem.; KyjiaKOB, 2004, 6:1, puošalą, dengusį moters k r ū t i n ę ( 6 : 2 - 3 pav.;
1 priedas) (Bračiulienė, 2004Š, p. 8-9). Vėrinys,
14:1 p n c ) . Todėl atrodytų, kad šios segės yra kilu
sios regione tarp Sembos pusiasalio ir Vyslos žemu kuriame buvo 7 apskriti kiaurakryžmiai kabučiai,
pio, taigi Dollkeimo-Kovrovo ir Vielbarko kultūri yra ilgesnis, bet emalio ir žalvario karoliai abie
nėje terpėje (Almgren, 1897, p. 9, 38; Blume, 1915, juose vėriniuose yra tokie patys ( 3 : 7 - 3 5 ; 6 : 2 p. 5-6; Novvakovvski, 1995,4 žemėl.). II a. antrojoje 3 pav.; 1 priedas). Įvairiaspalvių emalio karolių,
pusėje-III a. pr. D o l l k e i m o - K o v r o v o kultūros puoštų horizontaliomis ar įstrižomis juostelėmis,
žmonės buvo svarbiausi Nemuno žemupio ir Vakarų randama Lietuvos, taip pat sūduvių laidojimo
Lietuvos pajūrio prekybiniai partneriai, iš ten sklido paminkluose (Michelbertas, 1972, p. 43,13:5-6; 2001;
ir pagrindinės kultūrinės idėjos (Novvakovvski, 1996). Tempelmann-Mączyhska, 1985, p. 55,317-318, 327,
8

8

Emalio, stiklo, gintaro ir metalinių karolių tipai nurodomi pagal M. Tempclmann-Mączynska, 1985. Žalvarinių kabučių tipai
nurodyti pagal A Müller ir A Bliujicne (Müller, 1958, p. 93-113; Bliujicnė, 2005,2 pav.), segių tipai pagal O. Almgren (Almgren,
1897), žiedų tipai pagal Chr. Beckmann (Beckmann, 1969, 1-2 lent.), diržų sagtys pagal R. Madyda-Legutko (Madyda-Lcgutko,
1986).

7 pav. Žalvariniai kiaurakryžmiai kabučiai ir kamanų dalys (8). 1 - Pakalniškiai (LNM AR 39:102, A. Ritzienės pieš )• 2-3 Kašučiai, k. 1 (A. Lūžos nuotr.); 4 - Užpelkiai? (LDM PMAp 4403; A. Bliujienės nuotr.); 5-6 - Mažiai (LNB RS f. 52^46)- 7 Slaveka, Latvija (LPA, 1974, 53:3 att.); 8 - Žyva Woda (Suvalkų apskritis), pilkapis 14, kapas 2 (I Balti 1992 352 pav)
'

9

Tafel 7, 49; Astrauskas, 1998, 34 lent.) . Dažnai
tokie karoliai randami su akinėmis ir profiliuotomis
segėmis (Tempelmann-Mączynska, 1985, p. 55).
Prašmatnūs karolių vėriniai, sukomponuoti iš tokių
pat emalio ir žalvario karolių, bet skirtingų metali
nių kabučių, buvo rasti Sargėnų kapinyno moterų ka
puose 207 ir 208 (LLM, 1958, p. 325,110-111 pav.),
taip pat Barzdūnų(buv. Barsduhnen, Šilutės r.) griau
tiniame moters kape 3. Pastarojo vėrinį sudarė net
apie 50 karolių, artimų Bandužių 91 kapo vėrinio ka
roliams (Tempelmann-Mączynska, 1985, p. 317-318,
327, Tafel 7,49). įvairiaspalvių emalio karolių, puoš
tų horizontaliomis ar įstrižomis juostelėmis, randa

ma Bogačevo, Vielbarko ir Pševorsko kultūros pa
minklų B2 ir B2/C1-C2 periodų kapuose (Tempel
mann-Mączynska, 1985, p. 55; HhiMaHCKH, 2003,
c. 85, puc. 2:10-11).
Bandužių kapo 91 žalvariniai ir žiedo pavidalo
karoliai yra artimi žinomiems iš Dollkeimo-Kovrovo, Bogačevo ir Vielbarko kultūrų B2 ir B2/C1-C2
periodų paminklų (Tempelmann-Mączynska, 1985,
p. 91-92, Tafel 2 0 , 7 4 , 7 5 ; UIiiMaiiciai, 2003, c. 85,
piic. 2:6-8). Lietuvoje žalvariniai karoliai buvo pra
dėti nešioti B2 periodo pabaigoje, jais puoštasi B2/
C1, kaip ir C1 a-C2 periodais, o 1986 m. duomeni
mis, buvo žinoma dvidešimt įvairių formų metali-

Barzduna! (buv. Barsduhnen, Šilutės r.), Akmeniai (Kelmės r.), Klangiai (Jurbarko r.), Kurmaičiai (Kretingos r.), Mikytai
(Sakių r.), Nikelai (Šilutės r.), Pajuostis (Panevėžio r.), Pakalniškiai (Panevėžio r.), Pavėkiai (Šiaulių r.), Rudaičiai I ir II (Kretin
gos r.), Sargenai (Kauno m.), Šernai (Klaipėdos r.), Upytė (Panevėžio r.) ir Veršvai (Kauno m.).

nių karolių radimviečių (Michelbertas,
p. 105).

1986,

Išskirtiniai ilgesniojo vėrinio elementai yra ap
skriti kiaurakryžmiai kabučiai, randami Vakarų Lie
tuvos kapų su akmenų vainikais srityje su B2/C1 pe
riodo medžiaga (4: 1-7 pav.). Apskritus kiaurakryžmius kabučius bandyta aptarti 2001 metais (Banytė
RovelI, 2001Š, p. 53-56, 68:1-2 pav.) . Lietuvoje
apskritų kiaurakryžmių kabučių žinoma iš Bandužių
(k. 91), Kašučių (k. 1; Kretingos r.) , Mažių (buv.
Massen, Šilutės r.; radimo aplinkybės - neaiškios,
Prussia inv. V, 83, 7218), Pakalniškių (LNM AR
39:102) , Pleškučių-Pangėsų (radimo aplinkybės ne
aiškios), Slavėkos , Stragnų (LNM AR 38:1712),
Užpelkių? (Kretingos r.; LDM PM Ap 4403) ( 7 : 1 7 pav.) (Puzinas, 1939Š; Bezzenberger, 1914, p. 150;
Majevvski, 1900, p. 93; LPA, 1974, 53:3 att.; Juga,
Ots, Szymanski 2003, p. 240, 4204:7-8 foto). Visi
Lietuvoje rasti apskriti kiaurakryžmiai kabučiai yra
lieti, todėl jie atrodo gana vienodi - jų centras ir kryž
mų galai puošti nedideliais gana masyviais pusapva
liais spurgeliais, beveik visų jų kilpelės ornamentuo
10

11

12

13

14

tos iškiliais rambeliais. Kartais smulkiomis [kartėlė
mis ornamentuotos ir kabučių kryžmos (7:4 pav.).
Kiek išsiskiria apskriti kiaurakryžmiai kabučiai, rasti
Mažiuose, kurių kryžmų centras ir galai ornamen
tuoti ne iškiliais pusapavaliais spurgeliais, bet spur
geliais, kurių viduryje yra nedideli įdubimai (7:5-6
pav.) (Juga, Ots, Szymanski 2003, p. 240, 4204:78 foto). Vieni kiaurakryžmiai kabučiai mažesni
(skersmuo - 2,0-2,2 cm, aukštis su kilpele - 2 , 9 3,0 cm), kiti-didesni (skersmuo-2,7-2,9 cm, aukš
tis su kilpele - 3,8 cm). Pakalniškių pilkapyje 11 ras
tas apskritas kabutis yra be kilpelės (7:1 pav.) (Majewski, 1900, p. 93). Todėl šis kabutis į vėrinį su Berlock\V:2 kabučiais, kryžiniais kabučiais žalvariniais
karoliais bei, matyt, įvairiais stiklo ir emalio karo
liais turėjo būti sujungtas papildoma jungtimi, pana
šiai kaip kabutis, rastas Bogačevo kultūros Gyžycko
(Augustavo pavietas, Lenkija) kapinyne (Gaerte, 1929,
p. 189, Abb. 140:j; Okulicz, 1976, p. 200, ryc. 9:e).
B2/C1 periode apskriti kiaurakryžmiai kabučiai
buvo paplitę nedidelėje teritorijoje tarp Minijos že
mupio ir Kretingos apylinkių (4:1-7; 7:2-6 pav.). Tai

10

Bartlikowo (Suvalkų vaivadija, Lenkija), Pakalniškiai (Panevėžio r. LNM AR 39:102), Pleškučiai-Panges.a. (Kla.pedos r.;
radimo aplinkvbės neaiškios), Stragnai (Klaipėdos r.; LNM AR 38:1712) ir Slaveka (Latvija, buv. Slavvehko).
Kape f buvo rasti du kiaurakryžmiai kabučiai (7:2-3 pav.), 3 žalvariniai karoliai, žalvariniai pusiau apskrito pjūvio juostin.s
ir įvijinis žiedai (Kr.M. 10154/1-4) (Radzvilovaitė, 1969Š, p. 6 - 7 , 4 3 ) .
11
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Iš skelbtos medžiagos atrodytų, kad šis kabutis rastas 11 pilkapyje, turtingame įkapių, griautiniame moters kape (Majewskt,
1900, p 93-103 41-42 pav • XIII-XIV lent) 1900 m. Erazmas Majewskis, skelbdamas Marijos Butrymownos atsiųstą informaci
ją, rašė, kad jis'ne visus šio kapo radinius ar jų piešinius matė. Dalis Pakalniškių medžiagos atsidūrė Varšuvos archeologijos
muziejuje, kiti - LNM Todėl visas šio kapo, kaip ir kitų šio pilkapyno, kompleksas lieka ne v.sai aiškus. Tačiau išlikę radimai
leidžia daryti prielaidą, kad tai vienos ar trijų turtingų moterų B 1 - B 2 (10-150 m.) ir B2/C1 periodų kapų radiniai, kūnuose buvo
rasti du plokšteliniai antsmilkiniai, apie 20 žalvarinių pusmėnulio formos kabučių (LNM AR 39:164a; 39:89-94), du ntmimai II
grupės smeigtukai, sujungti grandinėlėmis irbrankteliais užsibaigiančiais trapecijos formos kabuč.a.s (LNM AR 39:96), vėrinys iš
daugybės stiklinių ir emalio karolių (LNM AR 39:116-127, 128-133, 135-138, 139-140, 142, 144-159, 171) mažiausia. 7 Ber
to* IV: 2 tipo kabučių (LNM AR 39:85-87), 7 plokščių dviejų skirtingų tipų kryžmių kabučių (LNM AR 39:74-80), apskrito
kiaurakryžmio ratuko (7 • 1 pav ) (LNM AR 39:102) ir bent 12 spiralinių žalvarinių įvijų, taip pat juostinės apskrito pjūvio ir juosti
nės apyrankės siaurėjančiais galais, dviejų įvijinių žiedų kojų (?) žiedų. Iš Pakalniškių kapinyno 11 ir 12 pilkapių LNM saugomi
vienspalviai stiklo karoliai (TM I grupė, 7 , 1 0 ir 12 tipai; TM X grupė, 91a tipas), margaspalviai emalio ir stiklo karoliai (TM XXII
grupė, 287b ir 266 tipai TM XXI grupė, 222a, 223f tipai), taip pat žalvariniai statinaitės formos ir žiedo pavidalo profiliuotais
pakraščiais karoliai (artimi TM LX grupei, 520 ir LXI 528a tipai). Bent vienos moters drabužio pnekinc. daU puošė daugybė
žalvarinių sankabėlių ir dvi segės, viena jų - importinė segė trapecine kojele, puošta emaliu (Majevvski, 1900, p. 93-103, 4 1 42 pav.; XIII-XIV lcnt.; I Balti, 1992, 117 pav.; Michelbertas, 2001, p. 48).
Šiame kabutyje kryžma yra ne griežto lygiakryžmio formos, bet pasukta taip, kad sudaro X pavidalo ženklą (7:7 pav.) (LPA,
1974, 53:3 att.).
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Kabutis buvo rastas LDM organizuojamų žvalgomųjų išvykų į archeologinius paminklus, dar vadinamų „g.ntaravimu",
metu. Ataskaitos apie šiuos žvalgomuosius tyrinėjimus nėra. Visą dešimtmetį tyrinėjant Užpelkių kapinyną medžiagos, kuri būtų
susijusi su B2/C1 periodu nerasta. Matyt, ši radimvietė LDM inventorinėje knygoje yra nurodyta neteisingai. Greičiausiai šis
kabutis į LDM muziejų pateko iš Stragnų kapinyno, kurio muziejaus gintarautojai niekada neaplenkdavo.

leidžia manyti, jog Lietuvoje rasti apskriti kiaurakryžmiai kabučiai galėjo būti gaminti vienoje ar dvie
jose šio regiono dirbtuvėse. Jau pačioje II a. antrojo
je pusėje-III a. pirmojoje pusėje ( B 2 / C l - C l a peri
odai) kiaurakryžmiai apskriti, kaip ir IV tipo Berlock, kabučiai turėjo būti gaminami ir Žemaitijos pil
kapių srities juvelyrų (Bliųjienė, 2005, p. 124). To
kią nuostatą dar kartą patvirtina Pakalniškių pilkapy
ne rastas apskritas kiaurakryžmis kabutis, kaip ir čia
rasti Berlock IV:2 kabučiai. Slavekoje (Gaujos že
mupio regionas) rastas apskritas kiaurakryžmis ka
butis, matyt, gamintas ugrofinų juvelyrų (7:7 pav.)
(LPA, 1974, 53:3 att.).

328; 154,214-215, pav.; Michelbertas, 1986, p. 107,
30:2-3 pav.; Vasks, 2001, p. 173:9, 12"; Banytė-Rowell, 2004, 2:1 pav.). Apskriti kryžmomis dalijami
papuošalai įgijo nemaža gana įvairių, kartais netikė
tų raiškos formų, kuriose vis dėlto sugebėjo išlikti
pagrindinė idėja - akcentuotu centru ir galais kryž
ma ar kelios kryžmos apskritime. Rutuliojant kiaurakryžmių kabučių idėją Šiaurės Lietuvos ir Pietų
Latvijos pilkapiuose, Rytų Lietuvoje, Bogačevo kul
tūros ir sūduvių-jotvingių bei Pabaltijo ugrofinų pa
minkluose randama apskritųketurdalių, penkiadalių,
šešiadalių ar aštuoniadalių kabučių ir kitų papuoštų
su granulių imitacijomis (Moora, 1929, XXIX:11;
LLM, 1958, p. 325, 138, 226 pav.; Okulicz 1973,
185:a pav.; LPA, 1974, 53:1-2 pav.; Jaskanis, 1962,
p. 2 4 4 - 2 4 5 , 11:1 pav.; Lenarczyk, 1991, XV1:35 lent.; Nowakowski, 1998, p. 66, 23:651 Abb.,
29:651, 652, 656 Taf.; Laul, 2001, 54:6, 57:5 pav.;
VE, 982:4-5). Tačiau, kita vertus, gana akivaizdu,
kad dalis apskritų kiauraraščių kabučių, dekoruotų
pseudogranulėmis, į Rytų Lietuvą atkeliavo iš Bo
gačevo kultūros ir sūduvių regiono (LLM, 1958,
p. 325, 138 pav.; Okulicz 1973, 185:a pav.; Jaska
nis, 1962, p. 244-245, 11:1 pav.; Lenarczyk, 1991,
XVl:3-5 lent.;Nowakowski, 1998, p. 66,23:651 Abb.,
29:651, 652, 656 Taf.; VE, 982:4-5; JIyxTa , 2001,
pnc. 3:2; IllHMaHCKH, 2003: pnc. 2:13-14).

Pati kryžmos jungtis su apskritimu, kaip ir ap
skritimo dalijimas į 4 , 5, 6, 7, 8 ar 12 irt. t. dalių, yra
universalus principas. Baltų papuošalų dekoras dėl
vyraujančio geometrinio ornamento kūrėjus savai
me įpareigojo laikytis griežtos veidrodinės simetri
jos, todėl apskriti papuošalai dažniausiai kryžmomis
buvo dalijami į 4, 6, 8 ar 12 dalių. Be to, dažname
papuošale ši dalyba nebuvo vien puošybos detalė,
nes pačia bendriausia prasme baltams toks papuoša
lų dizainas galėjo būti įsivaizduojamo pasaulio mo
delio atitikmuo (Bliųjienė, 1999, p. 145-149, 1 6 pav.). Tačiau griežto ir aiškaus ornamento apskriti
kiauraraščiai kabučiai, matyt, yra originalus Vakarų
Lietuvos kapų su akmenų vainikais kultūros žmonių
aplinkoje suformuotas papuošalas (4:1-7; 6:3; 7:2Antrojo Bandužių kapo 91 vėrinio, kuris buvo
6 pav.). Gana reikšmingas romėniškojo laikotarpio
suvertas ant lininės virvutės, pagrindinis akcentas yra
baltiškojo kultūrų rato papuošalų dekoro bruožas bu
trys Berlock IV: 1 tipo žalvariniai kabučiai (4:17-19;
vo tų pačių ar artimų detalių naudojimas įvairiems
6:2 pav.; 1 priedas). Tokių kabučių atsiradimas Lie
papuošalams (smeigtukai, vėrinių, antkaklių kabu
tuvoje B2/C1 periode, kilmė, kaip ir raida baltų že
čiai) ar net visiškai skirtingiems dirbiniams (apskriti
mėse, yra plačiai aptarti (Bliųjienė, 2005, p. 112-128).
kiauraraščiai kabučiai ir žirgo kamanų apkalai)
Belieka pridurti, kad tokių kabučių, bėjau paskelb
(7:8 pav.).
tų, dar buvo rasta Pakalniškių pilkapiuose (LNM AR
Kyžmos apskritime idėja kaip dekoro elementas 39:74-78, 8 1 - 8 7 ) . Be to, MLIM saugoma dar 7
II—IV a. pradžioje buvo paplitusi didžiulio Pietryčių Berlock tipo IV: 1 kabučiai, bet jų radimvietė neži
ir Rytų Baltijos jūros arealų apskritų papuošalų de noma, o į LNM iš buvusios Kauno gubernijos pate
kore (Moora, 1929, XXIX:12; LLM, 1958, p. 326, ko 8 Berlock tipo IV:2 tipo kabučių v ė r i n y s .
H

15

16

Pakalniškių pilkapiuose buvo rasti trijų skirtingų tipų žalvariniai kabučiai. Vieni jų - penki plokšti kryžiniai kabučiai (LNM
AR 39:74-78), du didesni plokšti kryžiniai kabučiai (LNM AR 39:79-80) ir penki Berlock IV:2 tipo kabučiai (Majcvvski, 1900
p. 95-96, XIII: 1-9 lent.). Galima manyti, kad plokštieji kryžiniai kabučiai buvo Berlock IV tipo kabučių tolesnės raidos produktas'
matyt, kiląs Žemaitijos pilkapių srityje (Michelbertas, 1986, 30:1 pav.; Banytė Rovcll, 200lš, 68-3 pav)
MLIM inv. 270; LNM AR 58:12.
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Trys raudono emalio su įvairiaspalvėmis akutė
mis, vienas mozaikinis Millefiori tipo ir du nedideli
gintariniai karoliai buvo rasti atskirai, išbarstyti karste
(2; 3:2,4-6,36-37 pav.; 1 priedas). Mozaikiniai Mil
lefiori tipo emalio karoliai yra patys puošniausi im
portiniai karoliai, rasti Lietuvoje. Jų rasta nedaug,
žinomi iš Kurmaičių(k. 7), Seredžiaus (k. 10), Verš
vų (k. 1 ir 23) ir Stragnų kapinynų (Kulikauskas,
1951, p. 329; Michelbertas, 1972, p. 45).
Bandužių moters kape 91 rastos dvi juostinės
apyrankės pusiau apskrito pjūvio lankeliu ir profi
liuotais statmenai užbaigtais galais. Apyrankių lan
keliai puošti kiek skirtingu geometriniu ornamentu,
išdėstytu horizontaliomis juostomis (5:4-5 pav.; 1
priedas). Tokių apyrankių rasta Rūdaičių II (atsitik
tinis radinys), Sargėnų (k. 110), Mazkatužių (k. 13/
1942) ir kituose B2-B2/C1 periodų kapinynų kapuo
se (Šturms, 1943Š; Michelbertas, 1968, p . 69,
10:5 pav.). B2 periode nemaža apyrankių profiliuo
tais galais rasta Dollkeimo-Kovrovo kapinyne (k. 6,
7, 11a, 11b, 14, 26), kaip ir Vakarų Lietuvos kapų su
akmenų vainikais kultūrinėje grupėje, dažniausiai
moterų kapuose (Blume, 1912, p. 71-72, 89Abb.;
KyjiaKOB, 2004, 5:8, 7:6, 9:4, 13:2, 14:7, 15:3,
21:2 pnc).
Bandužių kape 91 galvos srityje rastas pakanka
mai retas Lietuvoje radinys žalvarinė adata (5:2 pav.;
1 priedas) . Sprendžiant iš šių dirbinių padėties ka
puose, jos galėjo būti kaip galvos dangos ar kitos
paskirties smeigtukai (Markelevičius, 1975Š; Markelevičius, Morauskienė, 1978, p. 92, 10:8 pav., Jo
vaiša, 1990, p. 82,10:3 pav.). Galiausiai šie radiniai
galėjo būti tiesiog masyvios specialios paskirties (bat
siuvio?) adatos. Bandužių kape 91 rasta ir geležinė
yla su medinio kotelio liekanomis yra įprasta Vaka
rų Lietuvos kapų su akmenų vainikais kultūros mo
terų kapų įkapė (5:1 pav.; 1 priedas) (Michelbertas,
1986, p. 166). Žalvarinių adatų ar masyvių smeigtu
kų rasta Sembos pusiasalyje (Schlakalken, k. 20)
(Nowakowski, 1996,91:12 lent.).
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Taigi, remiantis visu įkapių kompleksu, Bandu
žių moters kapą 91 galima datuoti B2/C1 periodu
(150-200 m.) ir priskirti aukštą socialinį statusą už
ėmusiai bei neabejotinai priklausiusiai Bandužių ben
druomenės elitui moteriai. Šio laikotarpio Rytų Bal
tijos jūros regione tokių kapų išties nedaug. Kultūri
ne ir chronologine prasme artimiausi yra Kurmaičių
kapinyno moterų kapai 22 ir 24 (Kulikauskas, 1968,
p. 40—41). Artimas aptariamam Bandužių palaidoji
mui yra ir Mazkatužių kapinyno kapas 13/1943, ku
riame, be kitų B2/C1 periodo papuošalų, rastas ypač
prašmatnus vėrinys iš emalio karolių (artimi TM XXI
grupė, 233d tipas; TM grupė XXII, 286b ir 287b ti
pai) ir mėlyno rantyto stiklo (TM XVIII grupės 168
tipas) bei 9 žalvarinių Berlock IV: 1 tipo kabučių bei
4 apyrankių profiliuotais galais (Šturms 1942Š;
Mūller, 1958, p. 113; Tempelmann-Mączyhska,
1985, Tabelle 8, Tafel 3, 4, 7, 45, 49). Be to, miru
sioji buvo palaidota laive, kurio pirmagalyje buvo
pastatytas puodas su degėsiais (Šturms, 1942Š).
Ypač turtingi yra B1-B2/C1 periodų Dollkei
mo-Kovrovo kultūros moterų ir vyrų kapai. Šiame
chronologiniame tarpsnyje Sembos kultūrinė įtaka
nevienareikšmiškai atsispindi Vakarų Lietuvos ka
pų su akmenų vainikais palaidojimuose, o proce
sai, vykę abiejuose kultūriškai artimuose regionuose
II a. antrojoje pusėje-III a. pradžioje, buvo pakan
kamai gerai sinchronizuoti. Tai rodo tapačių papuo
šalų paplitimas moterų kapuose (profiliuotos (A IV
72) ir akinės segės, apyrankės profiliuotais galais,
antkaklės trimitiniais galais, karolių vėriniai iš ke
lių dešimčių stiklo ir emalio karolių, smeigtukaiadatos), kaip ir žirgų su puošniomis kamanomis bei
U formos vadinamos Kehlberge kamanų detalėmis,
ankstyvųjų tipų pentinai, ietigaliai, antskydžiai ir
puošnūs diržai su metaliniais apkalais vyrų kapuo
se (Gaerte, 1929, 117, 119 Abb; Šturms, 1942Š; La
Baume, 1944, p. 2-12, 1-12 Abb; Okulicz, 1976,
p. 188-190, 207-208; 3A:B; 4 pav.; Novvakovvski,
1996, 5 1 , 8 1 , 95, 96, 104 lent.; KyjiaKOB, 2004,

Be Bandužių kapo 91, masyvių žalvarinių adatų-smeigtukų rasta Dauglaukio (Tauragės r.) kapinyno moters kape 54 ir
Muoriškių (Biržų r.) pilkapyno pilkapio II vyro kape 2, juosmens srityje (Markelevičius, 1975Š; Markelevičius, Morauskienė, 1978,
P- 92, 10:8 pav., Jovaiša, 1990, p. 82, 10:3 pav.).

c. 11-20). Taigi aptariamu laikotarpiu Vakarų Lie pai (5 ir 14) rasti toje Bandužių kapinyno dalyje, ku
tuvos kapų su akmenų vainikais sritis ir Sembos- rioje koncentravosi kiti ankstyviausiejf šio pamin
Notangos grupė buvo artimos socialinės ir visuo klo palaidojimai. Apardytame kape 14 rasti du žir
meninės sanklodos bendruomenės.
go dantys, kurie rodytų, kad su šiuo vyru buvo pa
Vielbarko kultūros aplinkoje jau II a. antrojoje laidota žirgo galva, o gal ir kitos žirgo dalys. Ma
pusėje - III a. pradžioje atsiranda aukščiausio so žiausiai dar vieno vyro, palaidoto su žirgu gražiai
cialinio statuso moteriškų kunigaikštiškų palaido sukryžiuotomis kojomis „ar jo dalimis", kapas bu
jimų (Okulicz-Kozaryn, Natuniewicz-Sekula, 2005, vo rastas M. E. Nauburo tyrinėjimų metu, be to, į
p. 13-38). Be abejo, trūksta duomenų kalbėti apie muziejų pateko du minėti rombo formos raudonu
kunigaikštiškus II a. antrosios pusės-pačios III a. emaliu puošti kamanų apkalai (1:3-4 pav.; 1 lent.)
pradžios Rytų Baltijos regiono pajūrio palaidojimus. (Nauburas, 1935b, p. 4). Panašių kamanų apkalų ži
Tačiau Bandužių kapas 9 1 , kaip ir minėti Kurmai- noma iš Swajcarijos (pilkapis 26, Augustavo pa
čių bei Mazkatužių moterų kapai, yra šio regiono vietas, Lenkija), Lazdininkų (Kalnalaukio) kapiny
moterų, priklausiusių galbūt aukščiausiam diduo no, Althof-Insterburgo ir Šilutės dvaro (Adlig Hemenės sluoksniui, palaidojimai. Tačiau, kita vertus, ydekrug) (Godtowski, 1970, XI: 14 lent.; BanytėII a. antrosios pusės-III a. pradžios vakarų baltų Rovvell, Nowakowski, 2001, p. 123-125, 3 Abb.;
bendruomenės stengėsi jiems prieinamomis priemo Butkus, 2002, p. 99). Vakarų Lietuvos kapų su ak
nėmis kartoti jau perėjusią per Dollkeimo-Kovro- menų vainikais srityje kamanų dalių (įvairios for
vo kultūros aistiškąjį filtrą ne tik Vielbarko kultū mos apkalai, apkalai skirstikliai, rozetės ir kitos de
ros žmonių socialinę-ūkinę sanklodą, bet ir sekti kul talės) randama vyrų kapuose, taip pat vyrų, kurie
tūrinėmis iš Vidurio Europos barbaricum sklidu- palaidoti su žirgais, kapuose. Taigi kamanos su įvai
siomis idėjomis.
riais apkalais vyrų kapuose yra ne tik savitas baltų
kultūros bruožas, bet ir pakankamai ankstyvas, pri
skirtinas B2-B2/C1 periodui, reiškinys (MichelberII A. A N T R O S I O S P U S Ė S - I I I A. P R A D Ž I O S
tas, 1986, p. 178; Butkus, Kanarskas, 1992, p. 85).
BANDUŽIŲ DIDUOMENĖS VYRAI
Ankstyviausi saviti vyrų su žirgų dalimis (galvos)
Įkapių kompleksai leidžia manyti, kad vyriškąją ir žirgų palaidojimais Vakarų Lietuvos kapų su ak
B 2 / C l - C l b (150-260 m.) periodo diduomenės, jos menų vainikais srityje atsiranda II a. antrojoje puvadų ar karo vadų, greičiausiai raitelių dalį apibū sėje-III a. pradžioje, bet tokių bendruomenės diduo
dintų išskirtiniai ginklai ar jų gausa, ginkluotės ele menei priskirtinų kapų tuomet yra nedaug . Vyrų,
mentai, papuošalai ir papildomos įkapės, atspindė palaidotų su žirgais, padaugėja C2 periode ( 2 5 0 jusios ne tik ritualus, bet pirmiausia fiksavusios pa 300 m.) (Varnas, 1986, p. 82; Butkus, 2002, p. 9 9 100; Michelbertas, Vitkūnas, 2003, p. 28). Šio lai
laidoto individo socialinį statusą bei užsiėmimą. Taigi
kotarpio
Lietuvos pajūrio vyrų su žirgais palaidoji
diduomenės ar karo vadų sluoksniui galima priskirti
kapus su žirgais (tik jų dalimis), kamanomis ar ka mai turtingumu panašūs į C2 periodo Vidurio Eu
manų dalimis ir raitelio aprangos elementais (penti ropos bendruomenės vadų ar karo vadų kapus
nais). Nors ankstyvieji Bandužių kapinyno vyrų ka (Godlovvski, 1970, p. 39, 52-54). Taigi prašmatnio
pai yra labai apardyti, be iš jų galima išskirti du ben sios barbaricum paribio diduomenės moterys, be
druomenės diduomenei priklausiusių vyrų kapus 5 abejo, nebuvo vienišos, joms prilygo j ų vyrai ir 14 (2 lent.). Šie kapai pagal savo socialinę padėtį diduomenės vadams ar karo vadams priklausą rai
prilygtų moteriai, palaidotai kape 91. Abu vyrų ka teliai.
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Anduliai, k. 43/2002; Mazkatužiai, k. 20/1942; Rudaičiai II, k. 1; Šilutės dvaras ir kiti (Šturms, 1943Š; Michelbertas 1986
p. 178; Bliujicnė, 2005a, p. 95-96).
"

TURTINGI BANDUŽIŲ KAPINYNO
VĖLYVOJO ROMĖNIŠKOJO
LAIKOTARPIO KAPAI

Tęsiant prašmatniųjų moteriškų vėrinių temą rei
kia pripažinti, kad ir III-IV a. pirmojoje pusėje (apie
220/250-350 m.), ir net kiek vėliau tiek Vakarų Lie
tuvos kapų su akmenų vainikais srityje, tiek visame
Rytų Baltijos jūros regione diduomenės moterų ka
puose randami įvairios kompozicijos metaliniai krū
tinės papuošalai ir karolių vėriniai. Būtent šie pa
puošalai yra baltų arealo kultūrų moterų socialinio
statuso atributas.
Tiek Bandužių kapinyno, tiek kitų pajūrio laido
jimo paminklų moterų vėrinių sudėtis, palyginti su
ankstyvesnių, II a. antrosios pusės-III a. pradžios lai
kotarpiu, pakinta. III-IV a. pirmojoje pusėje randa
mi prašmatnūs karolių vėriniai iš įvairių formų me
talinių kabučių, įvairių spalvų stiklo ir emalio bei
pavienių gintarinių karolių, taip pat aštuoniukės for
mos gintarinių kabučių ir žalvarinių įvijų. Įvairios
formos metalinių kabučių nešiojimas vėlyvuoju ro
mėniškuoju laikotarpiu tapo ypač patrauklus „neap
rėpiamo" barbaricum moterims (Beilke-Voigt, 1998,
p. 52-88). Ši papuošalų nešiojimo tendencija atke
liavo ir į Rytų Baltijos jūros regioną, o kabučiai bu
vo gaminami iš žalvario, geležies ir gintaro. Tačiau
vėlgi, vakarų baltų kultūrų arealui svarbu, jog papli
to prašmatnūs vėriniai, kurių reikšminga sudėtine de
tale tampa vietinės kilmės geležiniai disko pavidalo
kabučiai (Stankus, 1995, 54 pav.; Banytė Rovell,
2001 S, p. 12-14, 83 pav.; Bliujienė, 2003, p. 51-52,
> 6 pav.). Būtent toks vėrinys rastas Bandužių mo
ters kape 85 (8-9 pav.). Šis vėrinys išsiskiria ne tik
paties vėrinio elementais, bet ir tuo, kad tokios pat
paskirties papuošalas nebuvo vienintelis, kuriuo pa
puošta moteris iškeliavo Anapilin. Taigi moters, pa
laidotos kape 85, kaklą puošė kuklutis 7 gintarinių ir
3 stiklo karolių vėrinys (8:2 pav.; 2 lent.) (Stankus,
!995, p. 117, 28 pav.). Tuo tarpu vėrinys iš 26 gele
žinių disko formos kabučių, tarp kurių įverta stikli
nių ir gintarinių karoliukų bei žalvarinių įvijėlių,
sprendžiant iš kapo plano, kartu su rozetiniais smeig
tukais su tutulais buvo padėtas dubens ir kojų srity
2

je, matyt, tuo norint pabrėžti išskirtinę šio papuošalo
reikšmę (Stankus, 1995, p., 28 pav.; 2 lent.). Vėrinių su
stiklo karoliais ir geležiniais disko pavidalo kabučiais
rasta Baitų (k. 8), Lazdininkų (Kalnalaukio) kapinyno
kape 23 1996 m., Šernų (k. 2,10,22) ir kituose pajūrio
kapinynuose (9 pav.). Pavienių kabučių rasta ir kituose
Vakarų Lietuvos kapų su akmenų vainikais bei kituose
baltų kapinynuose, Vielbarko kultūros ir net Maclomęczo grupės paminkluose (Banytė Rovell, 200 lš, p. 1214, 83 pav.). Dauguma minėtų vėrinių datuojami C3
(300-350 m.) periodu ir kiek vėlesniu laiku.
Bandužių kapinyno vėlyvojo romėniškojo laiko
tarpio kai kurie moterų kapai išsiskiria ne tik praš
matniais vėriniais, bet ir tuo, kad kapuose randamas
ne vienas vėrinys (6:2-3, 8:2; 9 pav.; 2 lent.). Be to,
Bandužių kapinyne vėriniai buvo papildomai deda
mi ant mirusiosios, o ne tik įdedami į dėžutes virš
galvos, kaip būdavo įprasta Vakarų Lietuvos kapuo
se su akmenų vainikais. Su trimis nedideliais karolių
vėrinėliais, rastais tarp mirusiosios krūtinės ir dubens,
buvo palaidota moteris kape 63 (2 lent.) (Stankus,
1995, 113-114, 22 pav.). Be to, šiame kape rastas
unikalus radinys - žalvarinis trikampis (19,5x6,5 cm
dydžio), matyt, kažkokio odinio dėklo apkalas (Stan
kus, 1995, 62, 55:1 pav.).
Vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiu Vakarų Lie
tuvos kapų su akmenų vainikais srityje ir Nemuno
žemupio laidojimo paminkluose paplinta įvairūs
kiauraraščiai papuošalai. Kiauraraščių moterų diržų
apkalų kilmė ir raida Sembos pusiasalyje (B2-B2/
Cl periodai), jų pasirodymas Lietuvoje bei tolesnė
raida Rytų Baltijos jūros areale yra plačiai aptarti
(Moora, 1938, p. 226-245, 27: 4 - 6 , 29-31 Abb.;
Okulicz, 1976, p. 192-198, 7-8 pav.; Michelbertas
1986, 180-181, 76:2 pav.). Tačiau, be bendros šio
stiliaus dirbinių degeneracijos, kiek mažiau aptartas
kiauraraščio papuošalo virsmas iš moteriško diržo
apkalo Sembos pusiasalyje į vyrišką diržo apkalą ir
galiausiai į moterišką krūtinės ar kaklo papuošalo ka
butį Lietuvos pajūryje (10 pav.). III-IV a. pusapva
liai, trikampiai ir stačiakampiai kiauraraščiai kabu
čiai, dažniausiai kartu su rozetiniais smeigtukais su
tutulo formos ataugomis, tapo savitais baltų bendruo
menės elito moterų krūtinės papuošalais (Stankus,

pav. Bandužių kapinynas, moters kapo 85 radiniai (1, 5, 8-9 - žalvaris; 2 - gintaras, stiklas; 3 - sidabras, 4 - žalvaris mėlyno
tklo akutes; 6, 10 - žalvaris, mėlyno stiklo akutės, geležis; 7 - smiltainio akmuo; 11 - keramika; pagal Stankus, 1988Š).
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bučių ir kitų elementų vėrinys arba metalinių kabu
čių ir rozetinių smeigtukų krūtinės papuošalas (3^1;
8:6, 9; 10 pav.; 2 lent.). Taigi savo puošnumu, kaž
kuria prasme net nešiojimo būdu (tvirtinti rozetiniais
su tutulu smeigtukais pečių srityje) prašmatnūs va
karų baltų diduomenės moterų vėriniai yra panašūs į
II a. pab.-III a. trečiojo dešimtmečio Vielbarko kul
tūros barokinio stiliaus papuošalus ir jų nešioseną
(Wolągewicz 1974:150-152; Tempelmann-Mączyhska, 1989, p. 206-209, 1:D. 2 pav.).
Vakarų baltų vėlyvojo romėniškojo laikotarpio
bendruomenės diduomenės vyrai buvo raiteliai ir ge
rai ginkluoti pėstininkai (1-2 skirtingos ietys, vienas
ar net du antskydžiai, matyt, kovos peiliai), dažnai

9

P a v . Bandužių kapinynas, moters kapas 85, krūti
nes papuošalas (geležis, stiklas, gintaras, žalvaris)
K. Demerecko >i nuotr.

1995, p. 58,61; Vasks, 2001,163 pav.;von
Carnap-Bornheim, 2002, p. 4 9 - 5 3 , 2 pav.). Todėl Bandužių kapinyno moters
kapo 74 radinių komplektas ir, be abejo,
įspūdingas krūtinės papuošalas iš dviejų
rozetinių smeigtukų bei aštuonių kiauraraščių kabučių sistemos tapo etalonu ap
tariant C2/C3 periodų sandūros Rytų Bal
tijos jūros regiono diduomenės moterų kaPus (10 pav.) (Stankus, 1995, p. 58, 61;
W95a, p. 88-93, 1-4 pav.; von CarnapBornheim, 2002, p. 45-53, 2-3 pav.). Ta
čiau, kita vertus, apskritų rozetinių smeig
tukų kilmė ir raida baltų kraštuose buvo
susijusi su germaniškojo barbaricum kul
tūrine įtaka (von Carnap-Bornheim, 2002,
P- 49-53, 2-3 pav.).
3

Kaip ir II a. antrojoje pusėje-III a. pra
džioje, taip ir vėlesnėje romėniškojo lai
kotarpio fazėje Bandužių kapinyne išsiski
ria tiek moterų, tiek vyrų diduomenei pri
klausantys kapai. Nors skirtingo laikotar
pio diduomenės kapus lydi skirtingi komPlektai, bet pastovus vakarų baltų elito mo
terų palydovas yra prašmatnus karolių, ka

10 pav. Bandužių kapinynas, moters kapas 74, krūtinės papuošalas (žalvaris,
alavo danga, mėlyno stiklo akutės) A. Lukšėno nuotr.

viena - trys ar daugiau romėniškosios monetos ir ga
liausiai papildomos įkapės, kurios sudedamos į dė
žutes ir pastatomos virš mirusiojo galvos (2 lent.).
Dažnai tokiuose kapuose randami pentinai, žąslai,
žirgai ar jų dalys (galvos, kartais kojos) rodytų, kad
dalis diduomenės vyrų buvo raiteliai (2 lent.).

elitą, atstovaujamą moterų, kurioms į kapą galėjo būti
dedami prašmatnūs vėriniai ir kiti asmeniniai daik
tai, bei prestižiniais ginklais ginkluoti vyrai, matyt,
dažniausiai raiteliai.
Prašmatnių vėrinių ir įspūdingų krūtinės papuo
šalų, sukomponuotų iš įvairių žalvarinių kiauraraščių kabučių ir įvairių formų bei medžiagų karolių,
padaugėja III amžiaus viduryje, jų randama iki pat
IV a. pabaigos. Tuomet išsiplečia tokių radinių geog
rafija, apimdama visą Lietuvą. Pavienių originalesnių
vėrinių randama Latvijoje (Wahle, 1928, lent. 12-13;
Moora, 1929, XI lent.). Ypač prašmatniais vėriniais
galėjo puikuotis vėlyvojo romėniškojo laikotarpio Vi
durio Lietuvos Marvelės bendruomenės moterys, ku
riuose emalio ir stiklo karolių randama nuo 150 net
iki 343 vienetų (Astrauskas, 1998, p. 2 1 - 2 2 ,
35 lent.). Net 66 stiklo ir emalio karoliai rasti gar
siajame Veršų kapinyno dvigubame moters ir vyro ka
pe 197, kurio moteriškajame palaidojime buvo aptik
tas bronzinis ąsotėlis (Puzinas, 1941, p. 31-42).

PRAŠMATNIOSIOS
VAKARŲ LIETUVOS KAPŲ SU A K M E N Ų
VAINIKAIS DIDUOMENĖS MOTERYS
IR JŲ KAIMYNĖS

II a. antrojoje pusėje-III a. pradžioje dabartinės
Lietuvos teritorijoje gyvenusių moterų kapuose at
siranda pirmieji ypač prašmatnūs vėriniai, suverti iš
įvairių bronzinių kabučių, įvairiaspalvio emalio ir
stiklo karolių, į kuriuos retkarčiais įkomponuojami
keli gintaro karoliai ar kabučiai (3-4; 6:2-3 pav.).
Nors tokių vėrinių Lietuvoje nėra daug, bet jie rasti
Vakarų Lietuvos kapuose su akmenų vainikais, Ne
muno žemupio, Vidurio ir Rytų Lietuvos laidojimo
Vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiu prašmat
paminklų moterų kapuose (Bandužiai, Kurmaičiai,
niuose vėriniuose laipsniškai pradeda daugėti ginta
Rudaičiai II, Mazkatužiai, Pakalniškiai, Pakalniai,
rinių karolių. Tokių vėrinių, sukomponuotų iš stiklo,
Sargėnai, Veršvai, Marvelė). Atskirame šio laikotar
emalio ir gintaro karolių, randama ir Rytų Lietuvos
pio vėrinyje randama nuo 10 iki 80 atskirų elemen
pilkapiuose palaidotų moterų bei mergaičių griauti
tų. Pastaraisiais metais ypač įspūdingų prašmatnių
niuose kapuose. IV a. antrosios pusės Pašekščių pil
vėrinių rasta Marvelės kapinyne (Astrauskas, 1998,
kapyne, pilkapyje 12, kape 1, moteris buvo palaido
35 lent.) . II a. pab.-III a. pradžios Rytų Lietuvos
ta net su dviem ypač įspūdingais vėriniais, padėtais
pilkapių griautiniuose moterų (mergaičių) kapuose
prie mirusiosios galvos. į vieną vėrinį buvo suverti
rasta pavienių, kiek kuklesnių, bet savo reikšme jiems
net 53 netaisyklingos formos gintariniai karoliai (TM
prilygstančių vėrinių (Vaitkevičius, 2004, p. 54-58).
grupė XXXVI 403), 14 stiklinių karolių ir 4 rusvo
Taigi jau II a. antrojoje pusėje-III a. pr. baltus emalio karoliai (TM XII grupės 121 tipas ir TM III
pasiekė vidurio barbaricum kultūriniai atgarsiai, pa grupės 4-55 tipai). Kitas vėrinys buvo suvertas iš
sireiškę prašmatnių karolių vėrinių nešiojimu. Tačiau alavinių karolių, juostelių ir tūtelių (Grižas, Stepo
tai ne tik to meto barbaricum kultūrinių įtakų atgar naitis, 2005, p. 61).
siai, bet pirmiausia tokie kapai rodo visuomenės so
Tradiciškai romėniškuoju laikotarpiu prašmat
cialinę sanklodą, kuri aiškiai išskiria bendruomenės niais karolių vėriniais išsiskiria Vidurio Lietuvos lai20
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dojimo paminklai, iš jų Marvelės kapinyno moterų
kapai (Astrauskas, 1998, 35 lent.) • Vėlyvuoju ro
mėniškuoju laikotarpiu didžiuliuose barbaricum
plotuose tarp Reino, Dunojaus ir Vyslos bei Pietų
Skandinavijoje ir Jutlandijos pusiasalyje randama
ypač turtingų moterų kapų su prašmatniais vėriniais
iš 100-260 daugiausia tekintų gintarinių karolių, ku
rie veriant dažnai buvo maišomi su aštuoniukės ir
kitų formų kabučiais (Okulicz-Kozaryn, 1992,
P- 137-145; von Carnap-Bornheim, 2000, p. 4 9 - 5 1 ,
Abb. 2; Stjernąuist, 2003, 140-146, fig. 2). Tokius
kapus sieja ne tik išskirtinė gintaro dirbinių gausa,
bet ir panašios laidojimo apeigos: mirusioji dažnai
laidota gulinti ant šono, suriestomis kojomis.
21

Prašmatniųjų vėrinių sudėtis baltų kraštuose žy
miai keičiasi pačioje IV a. pab.-V a. pradžioje, kuo
met Lietuvos, ypač Vidurio Lietuvos, kapinynuose
gausėja prašmatnių gintarinių karolių vėrinių, kuriuo
se beveik nebėra stiklinių ir emalio karolių. Tokie
vėriniai komponuojami beveik vien iš pusiau tekin
tų gintarinių karolių. Taigi nors keičiasi baltų mote
rų karolių vėrinių sudėtis, bet jie ir toliau lieka vie
nas iš prestižą lėmusių elementų.
Kaip priešingybę prašmatniesiems vėlyvojo romė
niškojo laikotarpio vėriniams tenka išskirti žymiai pa
prastesnius, tik iš kelių gintarinių ar gintarinių, stikli
nių ir žalvarinių detalių, randamus Vakarų Lietuvos kaPH su akmenų vainikais srityje moterų ir mergaičių ka
puose, kurie pečių srityje prie drabužių tvirtinti papras
čiausiais vienu ar dviem geležiniais lazdeliniais smeigtukėliais (Michelbertas, 2002, p. 68,21,26:1,28:2-4).
IŠVADOS
Bandužių kapinyno romėniškojo laikotarpio kaPai priklauso žymiausiems Lietuvos kapų su akme
nų, vainikais kultūros paminklams. Bandužių kapi
nynas yra dalis ūkinio komplekso, sudarančio nedi
delį mikroregioną Žardės upelio žemupyje.
2004 m. Bandužių kapinyne buvo rastas 35-45
metų amžiaus, pagal įkapes - moters, B2/C1 peri
odo (150-200 m.) kapas, kuris yra reikšmingas Rytų

Baltijos pajūrio regiono ir, be abejo, Vakarų Lietu
vos kapų su akmenų vainikais kultūros palaidojimas.
Bandužių kapinyno moters kapą 91, remiantis vi
su įkapių kompleksu, galima priskirti aukštą sociali
nį statusą užėmusiai ir, be abejo, priklausiusiai Ban
dužių bendruomenės diduomenės moteriai, kuri, be
kitų reikšmingų įkapių, buvo palaidota su dviem praš
matniais karolių vėriniais, susidedančiais iš emalio
ir žalvario karolių bei įvairių žalvarinių kabučių.
Kaip ir II a. antrojoje pusėje - III a. pradžioje, baltų
vėriniuose vyrauja emalio, stiklo ir žalvariniai karoliai
bei žalvariniai baltiški Berlock, apskriti ir kitų formų
kabučiai bei žalvarinės įvijos. Gintarinių karolių tokiuo
se vėriniuose būna vos keli arba gintariniai karoliai į to
laikotarpio gintarinius vėrinius visai neveriami.
III a. viduryje - IV a. prašmatniuose karolių vė
riniuose padaugėja įvairių metalinių kabučių ir laips
niškai daugėja gintarinių karolių. Vėlyvuoju romė
niškuoju laikotarpiu atsiranda kiauraščių kabučių, su
jungtų į puošnų krūtinės papuošalą ir prikabintą prie
rozetinių smeigukų su tutulais papuošalų.
Kaip ir II a. antrojoje pusėje - III a. pradžioje,
taip ir vėlesnėje romėniškojo laikotarpio fazėje Ban
dužių kapinyne išsiskiria tiek moterų, tiek vyrų di
duomenei priklausantys kapai.
Nors skirtingo laikotarpio diduomenės kapus ly
di skirtingi kompleksai, bet nuolatinis vakarų baltų
elito moterų palydovas yra prašmatnus vėrinys iš ka
rolių, kabučių ir kitų elementų arba metalinių kabu
čių ir rozetinių smeigtukų krūtinės papuošalas.
Prašmatnieji įvairios kompozicijos karolių vėri
niai Rytų Baltijos jūros regione atsiranda kaip ben
dra Vidurio barbaricum kultūrinė įtaka. Tačiau bal
tų kraštuose paplitę prašmatnieji vėriniai buvo savi
ti, o jų žalvarinės detalės, nors ir atsiradusios germa
niškų kultūrų įtakoje, buvo adaptuotos baltiškojoje
aplinkoje ir virto baltiškais papuošalais.
Prašmatniųjų vėrinių sudėtis baltų kraštuose žy
miai keičiasi IV a. pab.-V a. pradžioje, kuomet Lie
tuvos, ypač Vidurio Lietuvos, kapinynuose randama
daug gintarinių karolių vėrinių, kuriuose beveik ne
belieka stiklinių ir emalio karolių.

Kapuose 71, 138 ir 176 rasti vėriniai suverti nuo 59 iki 35 karolių, bet tarp jų buvo tik po kelis gintarinius karolius.
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PRIEDAS

BANDUŽIŲ KAPINYNAS, M O T E R S KAPAS 91

Laidosena (2:1-15 pav.). Atidengta kapo dėmė bu
vo ovalo formos, ryškiais kontūrais, ilgis -1,95 m, plo
tis - 0,95 m, orientuota šiaurės-pietų kryptimi. Miru
sioji greičiausiai buvo palaidota mediniame karste, nes
preparuojant kapo duobę rasta medienos liekanų. Iš mi
rusiosios griaučių išliko nedidelis kaukolės skliauto
fragmentėlis, keli nuolatiniai dantys ir apatinio žandi
kaulio dešinės pusės fragmentas. Mirusiosios skeleto
liekanos ir įkapių išsidėstymas leidžia teigti, kad mote
ris buvo palaidota galva į šiaurę, aukštielninka, rankos
buvo ištiestos, priglaustos prie šonų (sprendžiant pagal
apyrankių padėtį). Radiniai atidengti 0,55 m gylyje. Gal
vos srityje, šalia kaukolės skliauto fragmento, rasta žal
varinė adata ar smeigtukas (2:1 pav.). Šalia apatinio
žandikaulio buvo įvairiaspalvio emalio karolių, žalva
rinių kiaurakryžmių bei Berlock IV: 1 tipo kabučių suli
pęs blokas (du kaklo papuošalai-vėriniai) (2:2-5 pav.).
Mirusiosios dešinėje pusėje, į vakarus nuo vėrinių, ap
tikta geležinė yla (2:6 pav.). 25 cm atstumu nuo ylos į
pietus, t.p. dešinėje pusėje, skersai krūtinės rasta žalva
rinė segė (2:11 pav.). Mirusiosios riešus puošė dvi žal
varinės apyrankės (2:9,10 pav.). Šeši pavieniai karoliai
rasti išmėtyti visoje kapo duobėje (2:7, 8, 13-15 pav.).
Radiniai: 1. Žalvarinė adata - smeigtukas, L 84 mm, apvalaus skerspjūvio, vienas jo galas išsiša
koja į dvi dalis (panašiai kaip adatos galvutė), pats
galiukas nulūžęs, jo pabaiga neaiški (5:2 pav.). 2. Pir
mąjį vėrinį sudarė 22 spalvoti emalio, 11 žalvari
nių, 7 žalvarinės kiaurakryžmės kabutės ir 1 žalvari
nė spiralinė įvija (6:2 pav.). Šio vėrinio emalio karo
liai yra su įstrižomis, pasuktomis juostelėmis (3:1,
7, 8, 12-28 pav.). Dominuoja raudona, balta, gelto
na, žalia, kai kur ruda, tamsiai violetinė, tamsiai mė
lyna spalva (TM XXII grupės 290c, 291c ir TM 287
b tipai). Karoliai yra apvalaus skerspjūvio, skersmuo 11-15 mm, h - 10-12,5 mm. Forma šiek tiek skiria
si - 4 suploto rutulio formos, 5 - statinaitės formos,
13 apvalių, rutulio formos. Žalvariniai kiaurakryžmiai kabučiai vėrinyje išdėstyti taip: vėrinio centre 5 stambesni, pakraščiuose - 2 mažesni. Kabučių
skersmuo-22-30 mm, lankelių p l o t i s - 4 mm. Stam
besniųjų kabučių kilpelės priekinėje pusėje yra po

tris keturias horizontalias rieves. Kabučių kryžmos
centre ir sujungimo su lankeliu vietose yra pusapva
liai spurgeliai, kurių skersmuo - 3-4,5 mm ( 4 : 1 7 pav.). Vėrinio žalvariniai karoliai yra: 3 - statinai
tės formos; vienas jų apvalaus skerspjūvio, puoštas
keturiomis horizontaliomis rievėmis, h - 14,5 mm,
skersmuo - 13,5 mm, artimas TM LX grupės 520
tipui (4:10 pav.); kiti du - statinaitės formos su briau
nelėmis galuose, h - 11, skersmuo - 1 1 , 5 mm ir h —
17,5 mm, skersmuo - 15 mm, šis karolis ornamen
tuotas, artimi TM LX grupės 521 tipui (4:9 pav.);
karolis apvalus, puoštas horizontaliomis rievėmis per
centrą ir galuose bei pasvirusiomis rievelėmis, ku
rios, galais susiliesdamos, sudaro trikampius, h 15 mm, skersmuo - 17 mm, artimas TM LXI grupės
531 tipui (4:11 pav.); karolis dvigubo nupjauto kū
gio formos, ties skylute turi nedideles briauneles, h 15 mm, skersmuo - 14 mm, artimas TM LX grupės
522 tipui (4:12 pav.); 5 žiedo formos karoliai, keturi
iš jų padaryti iš 4,5-6 mm pločio išgaubtos juoste
lės, kuri pakraščiuose turi po rievę (4: 2 0 - 2 2 ,
3:27 pav.), karolių skersmuo - 12-18,5 mm; vienas
žiedinis karolis yra padarytas iš beveik apvalaus
skerspjūvio vielos, dviejose vietose įsmaugtas, lan
kelis - ovalo formos, 18x16 mm dydžio, artimas TM
LX grupės 527 tipui (4:23 pav.); karolis suploto ru
tulio formos su briaunelėmis ties angomis, viršuje ir
apačioje yra po dvi horizontalias rieves, jų viduryje
yra pasvirusių įkartėlių fragmentų.Viena briaunelė
ties pakraščiu irgi ornamentuota įkartėlėmis. Karolio
h - 16,5 mm, skersmuo - 16 mm, artimas TM LX
grupės 528a tipui (4:8 pav.); žalvarinė, tampriai su
sukta įvija iš apvalaus skerspjūvio vielos (iš viso 9
apvijos), ilgis - 19 mm, skersmuo - 8,5 mm
(4:24 pav.). 3. Antrąjį vėrinį sudaro 13 tokių pačių
emalio ir 3 žalvariniai žiedo formos karoliai, 4 žal
variniai karoliai bei 3 Berlock IV: 1 tipo kabučiai
(6:1 pav.). Berlock IV: 1 tipo kabučių L 27-29 mm
(vienas trumpesnis - 21 mm). Visi jie turi rutulio for
mos liemenėlį, besibaigiantį keturiomis ataugėlėmis
(rageliais), liemenėlio skersmuo - 10 mm (4:17, 18,
19 pav.). Konservuojant šį vėrinį, sulipusių karolių

viduryje buvo rastas lininės virvelės fragmentas
(MLIM restauratorės J. Mažeikaitės duomenys). Vir
velės skersmuo - a p i e 2,5 mm, L - 3 , 9 mm, ji vytais
keturių siūlų. 4. Yla - geležinė, su medinio koto lie
kanomis. Jos L - 122 mm (5:1 pav.).5. Segė-žalva
rinė skydelinė, labai profiliuota (A IV 72 tipas), įvi
ja dengta, liemenėlis trikampio skersinio pjūvio, L92 mm, dengtos įvijos L - 50 mm (5:3 pav.). 6. Apy
rankė - profiliuotais galais, ornamentuota, lankelis
pakraščiuose puoštas trikampėlių ir akučių ornamen
tu, per patį centrą eina įkaltų taškelių juosta, dydis 70x57 mm, lankelio pl. - 9 mm (5:4 pav.). 7. Apy
rankė - profiliuotais galais, ornamentuota, dydis 71x61 mm, lankelio pl. - 10 mm (5:5 pav.). 8. Šeši
Pavieniai karoliai: 2 gintariniai (TM XXX grupė
TM 388 ir TM 395a tipas), vienas jų - neryškaus
dvigubo nupjauto kūgio formos, jo skersmuo 19 mm, h - 7 mm, (3:36 pav.), kitas - suploto rutu
lio formos, j o skersmuo - 13 mm, h - 6,5 mm
(3:37 pav.), 3 - emalio, puošti akutėmis ir juostelė
mis (TM 223 ir 225e tipų XXI-XXII grupės), h 11-15,5 mm, skersmuo - 12-13,5 mm (3:5, 6 pav.).
1 mozaikinis (MT 366b, XXIII grupė), Millefiori tiPo, statinaitės formos, juodo stiklo, puoštas gelto
nos, raudonos, baltos ir juodos spalvos keturkampėliais šachmatų tvarka, karolio h - 12 mm, skersmuo 13 mm (3:4 pav.).
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FASHIONABLE NOBLE WOMEN OF BARBARICUM
PERIPHERY AND THEIR MATES
Audrone Bliujiene, Ramune Braciuliene

Roman period graves in Bandužių cemetery are
ones of most significant cultural legacy of West
Lithuanian Stone Circle Grave Culture. The Bandu
žiai cemetery constitutes a part of the economical
complex covering a small micro region in the lower
reaches of the Žardė stream. In 2004 in the Bandužiai
cemetery there was found a grave of a woman, aged
35-45, judging by grave goods, from the phase B2/
CI (150-200) (Fig. 2-6; Annex 1). This grave makes
a significant burial of the East Baltic region and, of
course, of West Lithuanian Stone Circle Grave Cul
ture. Basing on the set of burial items, the Bandužiai
woman from grave 91 may be allocated to a woman
of high social status, who, undoubtedly, belonged to
the Bandužiai community elite. Beside other signifi
cant burial items, she was buried with two chic strings
of beads made of multicoloured enamel and bronze
beads and various bronze pendants. In addition to
enamel beads, the longer string contained seven
round openwork-cross bronze pendants, which were
popular in the small terrain between the low reaches
of the river Minija and the Kretinga environs. These
pendants could have been made in one or two work
shops (Fig. 7). Most likely, these round openwork
pendants of strict and definite designament is an origi
nal ornament developed by people, of the West
Lithuanian Stone Circle Grave Culture.
As in most strings of beads typical to the second
half of the 2nd c. - beginning of the 3d c , there pre
vail enamel, glass and bronze beads and Baltic
Berlock, round and various-shaped pendants, as well
as bronze spirals. The strings of beads from this pe
riod contain only some amber beads or none at all
(3; 6; Fig. 1-2). The chic strings of beads from the
middle of the 3rd c. - 4th c. have more various metal
Pendants and the number of amber beads is gradu
ally increasing. In the late Roman period there ap
pear openwork pendants, which are joined into a chic

bosom ornament and attached to rosette pins with
tutuli. In the first half of the 3rd-4th c. (approximately
220/250-350) and even somewhat later, both in the
region of West Lithuanian Stone Circle Graves and
in the whole East Baltic region, in the female graves
of nobility, there occurs the metal bosom ornament
of various compositions, as well as strings of beads
(Fig. 8-10; Annex 2). Though the graves of nobility
of various periods are usually accompanied by dif
ferent sets of burial items, nevertheless, the constant
component of West Baits elite women is a chic string
of beads, pendants and other elements or a bosom
ornament of metal pendants and rosette pins (Fig. 10).
In the East Baltic Sea region chic strings of beads of
various compositions appeared in result of general
cultural influence of Central barbaricum nobility.
Nonetheless, the chic strings of beads, widespread
in Baits lands, carried an original character, and their
bronze details, though influenced by German cul
tures, were adapted for the Baits milieu and turned
into Baits ornaments. At the end of the 4th c. - be
ginning of the 5th c. the composition of chic strings
of beads underwent considerable changes, as the cem
eteries of Lithuania, and in particular those of Cen
tral Lithuania were flooded by amber strings con
taining few, if any, glass and enamel beads. Namely,
the chic pectoral ornament was an attribute of
women's high social status in Baits cultures of the
Roman period.
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Fig. 1. Finds of the Bandužių and other seaside
cemeteries from the collections of the former
Klaipėda Land Museum. 1 - Katyčiai (Šilutė dis
trict inv. N683); 2 - Aukštkiemiai (Klaipėda district
inv. N651); 3, 4, 5 - Bandužiai (inv. N1139, 1140,
1143); 6 -Kerkutviečiai, Šilutė district (inv. N1453),
7 - Klaipėda land (inv. N80) (photo from the archive
of Jonas Puzinas (1905-1978); LNB RS, ph. 52-46).
Fig. 2. Bandužių cemetery, grave 91 in situ.
Fig. 3. Bandužių cemetery, grave 91. Enamel and
amber beads.
Fig. 4. Bandužių cemetery, grave 91. Bronze pen
dants and beads.
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Fig. 5. Bandužių cemetery, grave 91. Awe, pin,
fibula and bracelets.
*
Fig. 6. Bandužių cemetery, reconstruction of
strings (2 and 3) and single beads from grave 91.
Fig. 7. Bronze openwork-cross pendants and parts
of bridle (8). 1 - Pakalniškiai (LNM AR 39:102,);
2-3 - Kašučiai, grave 1; 4 - Užpelkiai? (LDM PMAp
4403); 5-6 - Mažiai (LNB RS, ph. 52-46); 7 Slavėka (Latvija, LPA, 1974, fig. 53:3); 8 - Zywa
Woda (Suvalki district), barrow 14, grave 2 (I Balti,
1992, Fig. 352).
Fig. 8. Bandužių cemetery, grave goods of fe
male grave 8 5 ( 1 , 5 , 8-9 - bronze; 2 - amber, glass;
3 - silver, 4-bronze, blue glass inlays; 6,10-bronze,
blue glass inlays, iron; 7 - sandstone; 11 - ceramics;
according to Stankus, 1988s).
Fig. 9. Bandužių cemetery, female grave 85, pec
toral ornament iron glass amber and bronze.
Fig. 10. Bandužių cemetery, female grave 74,
pectoral ornament.

