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galio iš vakarų pusės rasti trys akmeniniai 
įrankiai - smiltainio akmens galąstuvas 

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

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

vainikas visai nuardytas. Mirusiojo griaučiai 

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

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

geležinis dalgis (fragmentai). Dalgio viršūnė 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2400 
- šiaurės rytų 600 kampu. 

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

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

vietoje pastebėti kažkokio visai sunykusio 
žalvarinio papuošalo pėdsakai ir ąžuolinio 

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

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

PALANGOS KAPINYNAS 

ADOLFAS TAUTAVICIUS 

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

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

• Tyrinėjimų dienoraštyje diržo liekanos pavadintos odine apyranke. 
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dalyje, būsimoje Baltijos aikštėje, kurios 
ilgis - apie 150 m ir plotis - 80 m. Iš 
čia buvusių kopų liekanų toliau buvo ve
žamas smėlis gatvėms lyginti. Tuo metu 
kopos nukastos visai, o kai kur nukastas 
iš dalies ir podirvis. Visų tų kasinėjimų 
metu būdavo randama įvairių geležinių 

daiktų, žalvarinių papuošalų, varinių pa
juodusių monetų. Tačiau žinios apie radi
nius archeologų nepasiekė ir į radinius 
niekas rimtesnio dėmesio nekreipė. 

Apie kapinyną sužinota 1961 m., tyri
nėjant 150 m į pietus esantį VIII
XIII a. kapinyną. Gyventojas A. But
kus papasakojo, kad jis, dar paauglys 
būdamas, 1938 m. su broliu kasdamas bul
vėms duobę kopose, aptikęs akmenų ra
tą, o jo viduje - žmogaus ir arklio kau
lus, daug įvairių geležinių ir žalvarinių 

daiktų, puodelį su keliolika monetų. Tė
vui įsakius, beveik visos senienos buvu
sios atiduotos J. Šliupui, ir jo rinkiniuo-

LAIDOSENA 

Taip smarkiai apardytas kapinynas da
vė labai mažai duomenų laidosenai api
būdinti. Apie prie kapų buvusius akme
nų vainikus galima spręsti tik iš pasako
jimų. Ištirtame plote rasti daugiausia tik 
paskiri stambūs (40-60 cm skersmens) 
akmenys. Tik antrojo perkaso kvadratuo
se 3-7B buvo išlikusi 3 m ilgio gana tie
si akmenų eilė, kai kur net per dviejll 
akmenų aukštį, o nuo jos pietinio galo 
vakarų kryptimi ėjo dar apie 1 m ilgio 
šaka. Tai tarsi stačiakampių akmenų vai
nikų fragmentas. 
Mirusiųjų kapų duobės įkastos į neju

dintą gruntą tik 30- 50 cm, keturkampės, 
dažniausiai apie 2- 2,5 m ilgio ir 0,6-
0,9 m pločio. Kartais jos siekia iki 3,2 m 
ilgio ir 1,4 m pločio (kapas Nr. 3) . Jos 
užpildytos juoda maišyta žeme, kurioje 
dažnai pastebimos degėsių kruopelės. 

se, matyt, žuvo. Pas A. Butkų buvo išli
kusios iš šio kapo tik dvi juostinės iš
gaubtos apyrankės, puoštos akutėmis, ir 
dvi varinės monetos - Aleksandro Seve
ro ir Pilypo Sūnaus. Taigi čia, matyt, būta 
.turtingo III a. antrosios pusės kapo su ak
menų vainiku. 
Vėliau iš vaikų gautas įmovinis ietiga

lis, pora apyrankių ir laiptelinė segė. 

Šiuos daiktus jie suradę, žaisdarni Baltijos 
aikštės smėlio duobėse. 

Nors kapinynas atrodė jau visai sunai
kintas, 1962 m. gegužės 11 - 12 d. ir 27- -
30 d. atlikti šio kapinyno liekanų ban
domieji kasinėjimai I. Iškasti 9 įvairaus 

dydžio bendro 275 m2 ploto perkasai Bal
tijos aikštės pietryčių kampe, kuris atro
dė mažiausiai sunaikintas. 

Ištirtame plote rasta 20 kapų liekanos, 
nes beveik visi jie buvo daugiau ar ma
žiau apardyti. 

Mirusieji laidoti nedeginti. Tačiau 

griaučiai visur beveik ištisai sunykę . Daž
niausiai aptiktos tik dantų žymės arba ne
dideli kaulų fragmentai, prie kurių lietėsi 
žalvariniai papuošalai ir tuo pačiu juos 
i.wnservavo. Iš griaučių likučių matyti, 
kad mirusIejI laidojant buvo guldomi 
duobėse galvomis į šiaurę (žinoma, su ne
dideliais nukrypimais į šiaurės vakarus 
ar šiaurės rytus). Aiškesnių karstų žymių 
kapuose nepastebėta. Tik kape Nr. 17, 
kuris buvo neapardytas, prie papuošalų 

buvo išlikę medžio pėdsakų. Iš jų spėja
,ma, kad bent dalis mirusiųjų galėjo būti 
palaidoti karstuose. Tačiau jų forma ir 
dydis neaiškūs. 

Iš išlikusių nepajudintų įkapių matyti, 
kad dauguma daiktų mirusiajam buvo pa
dedama kapo duobėje, galvūgalyje. Vy-

1 Kasinėjimus vykdė grupė Lietuvos TSR Mokslų akademijos Istorijos instituto bendra· 
darbių: I. Mulevičienė, M. Michelbertas, L. Nakaitė, E. Radzvilovaitė ir A. Taulavičius 
bei Istorijos-etnografijos muziejaus bendradarbė B. Tautavičienė. Radinius vietoje konser· 
vavo lo paties muziejaus darbuotojas V . Urr.anavičius. Monetų chronologiją nustatė M. Mi· 
chelbertas. Daiktai saugomi Lietuvos TSR Istorijos-etnografijos muziejuj e. 
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rams ir moterims buvo dedamas nedidelis 
molinis puodelis, Romos monetos, kartais 
kai kurie papuošalai (apyrankės, žiedai) , 
taip pat darbo įrankiai. Vyrų kapuose 
galvūgalyje randami dalgiai, įmoviniai 

kirviai, galąstuvai. Salia kaukolės rasta 
prie mirusiojo kairiojo šono padėtų iečių 
įmoviniai antgaliai. Moterų kapuose daž
niausiai galvūgalyje randamos ylos, ak
meniniai verpstel1ai. 

RADINIAI 

esiskiria nuo kitų bendralaikių kapi
nynų ir čia rastas kapų inventorius. Pa
vyzdžiui, CIa rasti geležiniai daiktai 
įmoviniai kirviai, dalgiai, peiliai, ylos ne
siskiria nuo kaimyniniuose bendraIai
kiuose kapinynuose (Kurmaičiai, Lazdi
ninkai, Rūdaičiai ir kt.) aptiktų tokių pat 
daiktų (2 pav., 3- 5; 3 pav., 2-4). Nie
kuo neišsiskiria ir čia rasti gana stambūs 
akmeniniai verpsteliai bei galąstuvai. 

Dauguma galąstuvų netaisyklingo ketur
kampio formos su aiškiomis galandimo 
žymėmis (4 pav., 5). Tik kape Nr. 19 ras
tas vienas netaisyklingos formos akmuo 
su galandimo žymėmis viename šone 
(4 pav:, 4) . 

Artimi kitų kaimyninių kapinynų in
ventoriui yra geležiniai įmoviniai iečiLĮ 

Dažnai prie Romos monetų ir kai kurių 
galvūgalyje padėtų papuošalų būna išlikę 

beržo tošies pėdsakų. Matyt, dalis daiktų 
galėjo būti tošinėse dėžutėse arba bent 
suvynioti į tošį· 

Kape Nr. 2 šalia mirusiojo iš vakarų 
pusės buvo paguldytas žirgas, taip pat 
galva į šiaurę· 

Dalis papuošalų buvo susiję su mirusio
jo apranga - drabužiais ir randami kapo 
duobėje prie griaučių liekanų. Mirusiųj lĮ 

kaklas kartais buvo puošiamas antkaklė
mis kūginiais ir dėže liniais bei viela ap
vyniotais galais, nedidelėmis įvijų - ka
rolių ar karolių ir cilindriukų - apvarė

lėmis, drabužiai krūtinės srityje susegami 
segėmis lenkta kojele arba laiptelinėmis, 
rečiau smeigtukais rozetinėmis galvutė

mis. Nešiotos juostinės ir įvijinės apy
rankės, žiedai. Visi rastieji papuošalai 
buvo žalvariniai. 

Tuo būdu visi dar atsekami laidosenos 
bruožai yra kaip ir kituose Lietuvos pa
jūryje tyrinėtuose m. e. pirmųjų amžių 

kapinynuose: kapai buvę apdedami ak
menų vainikais, mirusieji laidojami nede
ginti, pagrindinė įkapių dalis sudedama 
prie mirusiojo galvos. 

antgaliai. Į kapus mirusiems vyrams bu
vo dedama prie kairiojo šono po vieną 
ar dvi ietis. Jų geležiniai antgaliai labai 
įvairaus dydžio, ilgis svyruoja nuo 12 cm 
iki 30- 32 cm (2 pav., 1- 2, 3 pav., 1, 
4 pav., 1). Stambesni ietigaliai rasti ka
puose Nr. 1 ir Nr. 19. Tuo tarpu 12 cm 
ilgio ietigalis rastas kape Nr. 12 kartu 
su Antonino Pijaus kaldinta moneta. At
rodo, kad ietigalių dydis nepriklauso nuo 
jų chronologijos. 

Palangos kapinyno radiniai patvirtino, 
kad skydai mirusiems vyrams retai buvo 
dedami į kapus. Tik kape Nr. 2 rastas 
blogai išlikęs geležinis, suploto pusrutu
lio formos, apie 14 cm skersmens ant
skydis (5 pav., 1). Net iš tokio plačiu 
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2 pav. Kape r. 12 rasti geležiniai daiktai : 1, 2 - jmoviniai ietigaliai, 3, 4 - dal giai, 
5 - jmovinis kirvis 

mastu kasinėto Aukštakiemio kapinyno 
žinomi vos 4 antskydžiai 2. 

Labai reta įkapė, kaip ir kaimyniniuose 
kapinynuose, yra kartu su šeimininku pa
laidotas žirgas. Cia apirę žirgo griaučiai 
aptikti šalia mirusiojo kape Nr. 2. Žirgas, 
matyt, buvo palaidotas su to meto ap
ranga, kuri neišliko, bet tai rodo tarp 
žirgo dantų pastebėti geležies pėdsakai ir 
pažaliavę nuo žalvario papuošalų kaklo
sprando nareliai. Retai žirgų kaulai ran
dami ir kaimyniniuose bendralaikiuose 
kapinynuose - Kurmaičiuose (kapai 
Nr. 23 ir 42, 1951 m. tyr.) , Sernuose, 
Aukštakiemyje ir kt. 

Didesnę radinių grupę sudaro papuoša
lai, nors dalis jų dėl kapų apardymo yra 
blogai išlikę. Papuošalai visi ištisai žalva
riniai, gana įvairūs. Dalis jų aptikta prie 
griaučių liekanų, matyt, buvo nešiojami. 
puošė mirusiųjų drabužius, galvas, kak
lus, rankas, pirštus, o dalis buvo padė ta 
prie mirusiojo galvos dėžutėje arba su
vynioti į tošį· 

Kad kapuose galėjo būti puošnesniq 
kepurėlių, rodo tik suardytame kape r. 6 
kartu su ankstyvos antkaklės kūginiais 

galais fragmentu rasta dalis sraiginės įvi

jėlės iš žalvarinės vielos. Ji primena Ser
nų kapinyne rastosios kepurėlės pakraš
čiais buvusius pakabučius 3. 

2 A. J enlsch. Bericht įiber die Verwa1tung des Ostpreussischcn Prov inzialmuseums der 
Physikillisch-6konomischen Gesellschaft in den Jahren 1893-1895.- "Schriften der 
Physikaiisch-6konomischen Gesellschaft", t. 36, K6nigsbe rg, 1896, p. 75. 
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Kaklas buvęs puošiamas antkaklėmis ir 
apvarėlėmis iš įvijų ar cilindrų ir karo
lių. Ant.kaklės nepasižymi gausumu ir 
ivairumu. Visos gana lengvos, nemasy
vios. Pagal galų užbaigimą išskiriame tris 
JŲ grupes : antkakles kūginiais, dėželiniais 
ir viela apvyniotais galais. 
Ankstyvų dar iš plonos vielos padarytų 

antkaklių su žemais kūgeliais galuose ap 
tikta tik kapuose Nr. 3 ir 6. Jų išlikę tik 
fragmentai (6 pav., 3). Savo forma ir pa-

-- - - ---~- ~.-

o 5cm ==========::::11 
3 pav. Kapo Nr. 18 radmiai : 1 - !?elp7inis !p.:m· lflIS 

ietigalis, 2 - geležinis da lgis, 3 - akmeninis galąsl u, 
vas, 4 - geležinis jmovinis kirvis 

gaminimo technika jos nesiskiria nuo 
II- III a. šio tipo antkaklių, rastų kaimyni
niame Kurmaičių kapinyne. 

Kad būta dėželinių antkaklių, galima 
,spręsti tik iš suardytame kape Nr. 9 ras
tos plonos apskritos plokštelės su mėlyno 

,stiklo akute, kuri paprastai puošia dėže
linės antkaklės užsegimą . Sio tipo ant
~aklių aptikta Kurmaičių III- IVa. ka
puose, Lazdininkuose, Rūdaičiuose ir ki
tuose to meto kapinynuose su akmenų 
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4 pav. Kapo Nr. 19 radiniai: 1 - geležinis įmovi
nis ietigalis, 2 - žalvarinio apkalo fragmentai, 3-
žalvarinis įvijinis žiedas, 4, 5 - akmeniniai galąs
tuvai 

vainikais, nors gana plačiai jos žinomos 
ir gretimoje vidurio Lietuvos srityje, taip 
pat Kaliningrado srityje ir Kurše. 

Geriau išlikusios kape Nr. 17 rastos dvi 
antkaklės viela apvyniotais galais, už
baigtos ki1pele ir kabliuku. Jos padarytos 
iš plonos vielos, neturi profiliuotų žiede
lių, kuriais vėliau puošiama viela apvy
niotos antkaklės dalis (7 pav., 1-2). Jos 
rastos kape kartu su ankstyva lankine 
sege lenkta kojele, dviem geležiniais 
smeigtukais su puosmomis rozetinėmis 

galvutėmis ir Faustinos I moneta, todėl 
kartu su viso kapo medžiaga galėtų būti 
datuojamos m. e . II a. pabaiga. Tai vie
nos IS ankstyviausių šio tipo antkaklių, 

kurios ypač plačiai naudojamos III-VI 

amZIaIS vakarų ir vidurio Lietuvoje ir 
kaimyninėse srityse. 
Apvarėlės, puošusios kaklą ir krūtinę, 

nedidelės. Jų rasta nedaug - kapuose 
Nr. 11 ir 17. 

Vaiko kape Nr. 11 aptikta apvarėlė iš 
dviejų žalvarinių cilindrėlių, tarp kurių 

įverti 2 smulkūs gintaro karoliukai ir du 
pailgi keturkampiai gintaro gabalėliai

pakabučiai su skersai išgręžtomis skylu
tėmis. Kape Nr. 17 pečių srityje įsmeig
tus geležinius smeigtukus su rozetinėmis 
galvutėmis jungė apvarėlė iš įvijėlių ir 
mažų gintaro karoliukų (7 pav., 5). Pa
skirų smulkių gintaro karoliukų aptikta 
ir kapuose Nr. 7 bei 16, o stiklo karoliu
kas rastas tik vienas mažas - kape 
Nr. 17. 
Drabužių susegimui naudoti smeigtukai 

ir segės. Smeigtukų rasta tik kape Nr. 17. 
Cia mirusiojo abiejų pečių srityje į dra
bužį buvę įsegta po vieną geležinį smeig
tuką su žalvarine rozetės formos galvute. 
Galvutės nevienoda skersmens, puoštos 
uždėtais koncentriniais rantytos vieliukės 
žiedeliais ir pakraščiuose pritvirtintomis 
mažomis apskritomis plokštelėmis, puoš
tomis tokiu pat žiedeliu su žemu pusru
tuliuku centre (7 pav., 3-4). Tai dar 
ankstyva - II a. pabaigai skirtina -
smeigtukų forma. Ypač jie paplitę ir bū
dingi pajūrio kapinynams III-IV a.4 

Kapinyne rastos segės nepasižymi gau
sumu ir formų įvairumu. Lankinių segių 

lenkta kojele po vieną rasta kape Nr. 17 
kartus su Faustinos I moneta ir kitais 
dirbiniais (7 pav., 6), vaiko kape Nr. 11 
ir kape Nr. 1 kartu su vyro kapams bū
dingomis įkapėmis ir II a. antrosios pu
sės - III a . pradžios Romos monetomis, 
kurių vėlyviausia kaldinta Septimo Se
vero (193-211 m.). Visos šios segės ne
didelės (iki 7 cm ilgio), lengvos, neorna
mentuotos, paslzymi savo paprastumu. 
Tik kape Nr. 1 rastoje segėje virš įvijos 

(, P. Kulikauskas, Kurmaičių (Kretingos raj.) plokštinio kapinyno tyrin,ėjimai.- Lietuvos 
istorijos instituto darbai, t. I, Vilnius, 1951, p. 334. 
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5 pav. Kapo Nr. 2 radiniai: 1 - geležinis antskydis, 2 - geležinė sagtelė ir 3 - neaiškaus 
dirbinio fragmentai 

yra nedidelė buoželė. Sios segės labai pa
našios į Rucavos kapinyne rastas lanki
nes seges 5. Tuo būdu šio kapinyno me
džiaga taip pat patvirtina, kad lankinės 

segės vakarinėje Lietuvos TSR dalyje pra
dedamos naudoti jau II a. pabaigoje
III amžiuje ir pamažu paplinta žymioje 
Lietuvos TSR dalyje. 

Kape Nr. 5 rastas lankinės žieduotosios 
segės fragmentas kartu su neaiškia vari
ne Romos moneta. Matyt, ir palangiš
kiams III a. buvo pažįstamos šios grupės 
lankinės segės. Dar vienas nedidelis lan
kinės segės fragmentas (dalis įvijos ir 
liežuvėlis) aptiktas kape Nr. 3. Taigi lan-

kinių segių arba jų liekanų turime iš 
penkių kapų. 

Antrąją segių grupę sudaro laiptelinės 
segės. Viena iš jų rasta kape Nr. 3 
(6 pav., 1) kartu su nedidelės antkaklės 
kūginiais galais fragmentu, o kita gauta 
iš gyventojų, kurie ją rado Baltijos aikštės 
smėlynuose, matyt, iš suardyto kapo. Abi 
jos turi po tris skersinius (laiptelius), 
puoštus išilginiais grioveliais. Jos pana
SlOS į Kurmaičių kapuose Nr. 12 ir 
22 (1940 m. tyrinėjimai) rastas laiptelines 
seges ir datuotinos III m. e. a., nes viso
je eilėje kapų rastos kartu su II a. vidu
rio ir antrosios pusės Romos monetomis. 

5 E. Wahle, Die Ausgrabungen in Rutzau und Bauske, Riga, 1928, lent. 11 : 1, 2, lent. 20,21. 
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o 5 ·cm 

6 pav. Kapo Nr. 3 radimai: 1- žalvarinė laipte
linė segė, 2 - juostinis ŽIedas, 3 - žalvarinės ant
kaklės kūginiais galais fragmentas 

Laiptelinės segės, kaip ir lankinės lenk
ta kojele, buvo plačiai naudojamos 
III-IVa. visame Rytų Pabaltijyje 6. 

Rankų papuošalai - apyrankės ir žie
dai - nepasižymi dideliu įvairumu. Apy
rankių aptikta tik juostinių ir įvijinių. 

Įvairesnės juostinės apyrankės. Jos pus
apvalio piūvio, kiek įgaubtos viduje ir 
trikampio piūvio, puoštos išilginiais ran
teliais bei pirmaisiais m. e. amžiais mėg
tu akučių ornamentu (8 pav.). Tik kape 
Nr. 20 rastos dvi apyrankės buvo pa
puoštos skersinių rantelių grupėmis 

(9 pav., 3- 5). Jų forma ir ornamen-

tas panašus į įvamuose Lietuvos TSR 
II- IVa. kapinynuose randamų apyrankių 
formą ir ornamentą. 

Įvijinių apyrankių rasta kapuose Nr. 11, 
12, 16 ir 20. Visos jos padarytos iš pusap
valės vielos ar siauros juostelės, kartais 
papuoštos nedideliais ranteliais. 
Apyrankių rasta ir vyrų, ir moterų, ir 

vaikų kapuose (10 pav., 1). Matyt, 
II- III a. tai buvęs visų papuošalas. Tik 
įvijinės apyrankės daugiau būdingos vy
rų ir vaikų kapams. 

Liedai palyginti blogai išlikę . Daugiau
sia jie pagaminti iš plonos vielos, įviji

niai, retai kada ornamentuoti, puošiant 
vielutę skersinėmis įkartėlėmis (7 pav., 
7, 9, 10, 11; 10 pav., 1, 2). Tik suardyta
me kape Nr. 3 rastas nedidelis juostinis 
žiedelis, padarytas tarsi iš apyrankėlės 

dalies (6 pav., 2). o kape Nr. 17 vienas 
žiedas, padarytas iš gana siauros juostelės, 

kurios galai, perskelti ir susukti į sraigi
nes įvijėles, sudarė tarsi puošnią žiedo 
akutę (7 pav., 12). Tokie žiedai, nors gana 
retai, aptinkami beveik visoje Lietuvos 
TSR teritorijoje III- Va. kapinynuose i. 

Prie mirusiųjų drabužių rasta sagčių. 

Kape Nr. 10 aptikta žalvarinė pusapvalė 
sagtelė (11 pav., 2) su III a. vidurio mo
netomis (Maksimino, Pilypo Arabo ir Pi
lypo Sūnaus). Kita panaši sagtelė rasta 
5 perkase, matyt, iš suardyto kapo. Vyro 
kape Nr. 18 rasta gana stambi (6 X3 cm) 
keturkampė geležinė sagtis, o kape 
Nr. 2 - kita, mažesnė (5 pav., 2). Visos 
šios sagtys panašios į kituose bendralai
kiuose vakarų Lietuvos kapinynuose ras
tas sagtis. 

Atskirai paminėtina antrajame perkase 
rasta žalvarinė apskrita sagtelė su apkalu 
diržui pritvirtinti. Ji iš kitų šio tipo dir
binių išsiskiria forma. Sagtį sudaro apvali 
grandelė, ant kurios uždėtas paukščio 

G P. KuJikauskas, Kurmaičių .. , p. 220-222; H . MOOIa, Die Eisenzeit in Lettland, d. II, 
Tartu, 1938, p. 81 - 100. 
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7 Jų rasta kaimyniniuose Aukštakiemio, Rūdaičių I ir Sernų kapinynuose, Klaipėdos raj., 
Sargėnuose prie Kauno, Cigelnėje, Svenčionių raj ., taip pat kaimyninėje Latvijoje 
(žr. H . Moora, Die Eisenzeit in Lett1and, lent. XXVII :4 ir šios knygos p. 93). 
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7 pav. Kapo Nr. 17 radiniai: 1, 2 - žalvarinės antkak lės viela apvyniotais galais su kilpele ir kabliuku, 
3, 4 - žalvarinės rozetinės smeigtukų galvutės (geležinės adatos sunykusios). 5 - žalvarinių jvijėJių ir 
~intaro karolių apvarėlė, 6 - žalvarinė lankinė segė lenkta kojele, 7, 9, 10 ir 11 - žalvariniai jvijiniai 
žiedai, 12 - žalvarinio juostinio žiedo su sraige su suktais galais fragmentas, 8 - žalvarinis pakabutis, 
13 - gintaro karoliukai, 14 - molinis puodelis, 15 - geležinis peilis, 16 - akmeninis verpste1is 



snapo formos liežuvėlis ir apkalas, pada
ryti iš vieno metalo gabalo (14 pav., 4). 
Beveik 5,5 cm ilgio apkalas pamažu pla
tėja ir gale yra 2,2 cm pločio. Jo pavir
šių puošia 6 pusrutulio formos vinučių 
galvutės. Tokios formos sagtys mūsų pa
jūrio kapinynuose ap tinkamos labai retai. 

8 pav. Kape Nr. 7 rastos žalvarinės apyrankės 

Panašiausia į ją yra beveik tokio pat 
dydžio ir formos sagtis, rasta Gotlande. 
Tik jos paviršiuje esančios dviejų vinu
čių galvutės papuoštos raudona ir mėlyna 
emale. Datuojama IV: 1 periodu (ĮI a.
III a. pirmoji pusė)8. Galimas dalykas, 
kad palangiškė sagtis yra tokios puošnios 

9 pav. Kape Nr. 20 rastos žalvarinės apyrankės 

o 5cm 

S O. AJmgren, Die atlere Eisenzeit Gotlands, Stockholm, 1914, p. 18, fig. 132. 
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sagties vietinis sekimas. Ji galėjo būti 

pagaminta ne anksčiau kaip III a. 
Kapuose gana gausiai aptikta molinių 

puodelių - jų fragmentų ar geriau išliku
sių rasta 7 iš 20 ištirtų kapų. Stambiau
sias puodukas (apie ' 11 cm skersmens) 
aptiktas kape Nr. 19. Kituose kapuose 
aptikti mažesni (5- 6 cm skersmens) puo
deliai. Dalis jų gana dailaus darbo, plo
nomis sienelėmis, į išorę atlenktais angos 
kraštais, gražiai profiliuoti ir kiek prime
na metalinius. Toks dailus gerai išlikęs 

indelis aptiktas kape Nr. 17 (1 pav., 
7 pav., 14). Panašus buvęs kape Nr. 18. 

Taigi Palangos kapinyno medžiaga pa
tvirtina, kad Lietuvos pajūryje II a . pa
baigoje - III a. buvo paprotys mirusiems 
i kapą galvos gale dėti nedidelį molinį 

puodelį. Tuo metu susiformavęs šis pa
protys išlieka iki pat XII-XIII a . Lygiai 
toks pat paprotys tuo metu buvo ir Got
lando saloje, kur puodelis taip pat deda
mas prie galvos, tuo tarpu kitos įkapės, 

skirtingai negu Lietuvoje, sudedamos prie 
griaučių kitose kapo vietose. Pavyzdžiui, 
tošinė dėžutė dedama prie mirusiojo 
kojų 9. 

Įdomus radinys aptiktas kape Nr. 16 -
tai žalvarinės geriamojo rago krašto ap
,kalo liekanos. Jos rastos apardytame ka
pe ir todėl tik pagal viso kapinyno me
džiagą gali būti datuojamos maždaug 
m. e. III a. Tai bene ankstyviausios žino
mos geriamojo rago apkalų liekanos. Va
.dinasi, paprotys dėti į kapus geriamuosius 
ragus Lietuvos pajūrio gyventojų tarpe 
randasi apie III a. ir pamažu plinta. Sie 
radiniai tampa masiški tik VIII-IX a . 
kapuose. 

Paprotys dėti geriamuosius ragus į ka
pus siedintinas su ryšių tarp baltų ir ger
manų genčių atsiradimu mūsų eros pir
maisiais amžiais. Jau Julius Cezaris, kal
bėdamas apie karus su galais, mini, kad 
germanai naudoja gėrimui per šventes si
dabru apkaustytus laukinių gyvulių ra-

gus. O. Almgrenas nurodo, kad germanų 
genčių archeologiniuose paminkluose ge
riamųjų ragų liekanos aptinkamos tik 
nuo Markomanų valstybės klestėjimo 
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10 pav. Kapo Nr. 11 radiniai: 1 - žalvarinė jviji
nė apyrankė , 2, 3 - žalvarinia i jvijiniai žiedai, 
4 - žalva rinė lankinė segė lenkta kojele, 5, 6-
ginta ro karoliuka i ir kabutis 

11 pav. Kapo Nr. 10 radinia i : 1 - geležinis jmo
v inis ietiga lis, 2 - žalvarinė sagtelė 

e 
2 

Q 5cm , 

9 O. Almgren, Die ~iltere Eisenze it GotIands, p. 24-7..5. 
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12 pav. Kapo r. 13 radiniai: 1 - geležinis peilis, 
2 - akmeninis verpstelis 

13 pav. Baltijos aikštėje rasti žalvariniai papuoša
lai: 1, 2 ir 4 - juostinės apyrankės, 3 - apyrankės 

fragmentas, 5 - !aiptelinė segė 

2 

4 

5 

o 

laikotarpio, o šiaurinių germanų genčių 
(Danijoje, Gotlande) kapuose pasirodo tik 
II a.-III a. pirmoje pusėje. Galimas da
lykas, kad paprotys dėti geriamuosius 
ragus kartu su bendru papročiu - toši
nių dėžučių ir puodelių dėjimu į kapus pa
plito dėl Gotlando gyventojų įtakos. 

14 pav. Atsitiktiniai radiniai iš Baltijos aikštės: 
1, 2, 3 - jmoviniai ietigaliai, 4 - žalvarinė sagtis 
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KAPINYNO CHRONOLOGIJA 

Visa kapinyno medžiaga priklauso II a. 
pabaigai ir III a. Tai matyti ir lyginant 
su Kurmaičiuose tyrinėtais kapais. Palan
gos kapinyne kol kas nerasta ankstyviau
siems Kurmaičių ir Rūdaičių kapams bū
dingų akinių ir profiliuotų segių, apskri
tų akiniu raštu puoštų apyrankių ir kitlĮ 

dirbinių, būdingų I-II a. kapams. Nėra 
čia ir vėlyvesniems - IVa. kapams bū
dingų didesnių antkaklių kūginiais ga- . 
lais ir kt. Radinių datavimą II a. pabai
ga-III amžiumi patvirtina ir Romos mone
tos. Iš šio kapinyno turime apie 30 vari
nių-bronzinių Romos monetų. Iš jų 27 ras
tos kasinėjimų metu (22 egz.- k. 1, 4, 5, 
7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17 ir 20 bei 5 egz. 

KAPŲ AP R ASYMAS 

Kapas Nr. 1. Duobės kontūrai neišryškėjo. 
Iš griaučių išlikusios tik dantų žymės. Miru
sysis palaidotas galva į šiaurės rytus 45° kryp
timi, kojų sritis sunaikinta bulviarūsio. 

Į kap ė s. Ant kaklo - žalvarinė antkaklė 

kūginiais galais, krūtinės srityje -lankinės 
segės lenkta kojele su buožele virš įvijos lie
kanos, kairiojo peties srityje - geležinis 
24 cm ilgio peilis, rankena galvos link. Mi
rusiojo kairiajame šone buvusių iečių gele
žiniai įmoviniai 28 ir 30 cm ilgio antgaliai 
gulėjo šalia mirusiojo galvos. Viršugalvio sri
tyje padėtas geležinis 32 cm ilgio dalgis, prie 
jo ašmenų - akmeninis keturkampis galąstu

vas, toliau nuo kaukolės - geležinis įmovinis 
kirvis, dvi žalvarinės juostinės apyrankės ir 
po jomis - 3 varinės sestercijos: Marko Aure
lijaus, Septimo Severo ir viena nudilusi. 

Kapas Nr. 2. Maišytoje žemėje aptiktos žir
go kaukolės liekanos su geležies žymėmis 
tarp dantų ir pažaliavusiais sprando nareliais, 
išlikusios užpakalinių kojų žymės . Arklys pa
laidotas galva į šiaurės vakarus. Salia jo iš va
karų - 2X 1 m dydžio duobės žymės. Jos pa
kraštyje, 20 cm nuo žirgo kojų kaulų,- sunykęs 

geležinis pusrutulio formos antskydis (5 pav.). 
Kapas Nr. 3. 3,2 X l,4 m dydžio keturkampė 

duobė apvaliais kampais užpildyta tamsia 
maišyta žeme iki 35 cm storio sluoksniu. 
Pietryčių dalis perkasta bulviarūsiui. 

atsitiktinai), dvi gautos iš 1938 m. aptikto 
kapo su žirgu ir dvi teko matyti pas vie
ną Palangos gyventoją (rastas 1962 m. 
pavasarį, kasant smėlį). Ankstyviausia 
(viena moneta) yra kaldinta Trojano 
(98-117 m.). Tačiau ji rasta kartu su Ka
raka los ir Julijos Mezos monetomis kape 
Nr. 20, taigi, taip pat III amžiaus kape. 
Dauguma monetų priklauso laikotarpiui 
nuo Antonina Pijaus (138-161 m.) iki 
Pilypo Sūnaus (247-249 m.), t. y. II am
žiaus antrajai pusei ir III amžiaus pirma
jai pusei. Tuo būdu, Romos monetos ro
do, kad dauguma kapų priklauso II a. 
pabaigai-III a. 

Dėmės centre dugne menkos žmogaus dan
tų žymės . Duobės šiaurės vakarų pakraštyje 
aptiktas kūginės antkaklės fragmentas, lanki
nės segės įvijos dalis ir adata, paskira laipte
linė segė, juostinis žiedas (6 pav.). 

Kapas Nr. 4. Siaurės-pietų kryptimi - pail
gos duobės dugno žymės. Juodoje maišytoje 
žemėje rasta varinė Faustinos II moneta ir 
20 cm nuo jos į šiaurę - 9 cm ilgio geležinio 
peilio liekanos, kitur - geležies rūdžių žymės. 

Griaučių liekanų nepastebėta. 

Kapas Nr. 5. Neaiškios formos, šiaurės-pie
tų kryptimi pailgos apie 1,8 X 1 m dydžio duo
bės dugno žymės. Abu duobės galai nukasti 
bulviarūsiams. Virš šios dėmės rasta varinė 
Romos moneta, o maišytoje žemėje - keletas 
žalvarinės grandinėlės fragmentėlių ir lanki
nės žieduotosios segės fragmentas. 

Kapas Nr. 6. Siaurės-pietų kryptimi -
1,45 m ilgio ir apie 1 m pločio keturkampės 

duobės liekanos. Jos pietvakarių ir šiaurės 

vakarų kampai perkasti bulviarūsiams, o pie
tų ir rytų duobės krašte yra tarsi akmenų vai
niko liekana. Išlikę 15-25 cm skersmens 
15 akmenų. Siauriniame duobės gale aptikti 
keli pažaliavusių kaulų fragmentai, tarp jų 
dalis žandikaulio, sraiginė įvijėlė iš žalvari
nės vielos, o arčiau duobės centro - du frag
mentėliai mažos buoželinės antkaklės. 
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Kapas Nr. 1. Duobės kontūrai neišryškėjo. 
20 cm skersmens plote rastos nedidelio puo
do šukelės ir ant jų - dvi išgaubtos juostinės 
apyrankės, puoštos akutėmis (8 pav.), o šalia 
jų IS pietryčių pusės - 3 Romos monetos: 
Antonino Pijaus, Komodo ir Asardupondijos. 
Po monetomis pastebėtos tošies žymės. 20 cm 
į pietryčius nuo monetų gulėjo geležinis 13 cm 
ilgio peiliukas, o 20 cm nuo jo į pietryčius

smulkutis gintaro karoliukas. Griaučių žymių 
nerasta. 

Kapas Nr. 8. 30 cm žemiau akmenų eilės 

šiaurės-pietų kryptimi išryškėjo 2X O,6 m 
dydžio apvaliais kampais duobės kontūrai. 

Ties jos šiaurės kampu surasta Julijos Mamė
jos varinė moneta. Duobės šiauriniame gale, 
dugne, 55 cm žemiau akmenų, rastos kauko
lės žymės, o 70 cm į pietryčius nuo jos
įvijinis žiedelis su piršto kaulo žyme. Duobės 
dugne buvo truputis degėsių. 

Kapas Nr. 9. Tamsesnėje žemėje 60 cm gy
lyje rasta dubens kaulų liekanų ir pastebėta 
rankų kaulų žymių, o 50 cm nuo jų į šiaurės 

vakarus - dantų žymių. Prie dantų - dėželi

nės antkaklės fragmentėlis, prie dubens kau
lų - įvijinių žiedų liekanos. 

Kapas Nr. 10. Po velėna maišytoje žemėje 
rastas 17 cm ilgio geležinis įmovinis ietigalis, 
gulėjęs smaigaliu į šiau~~, 18 cm nuo jo į va
karus - molinis 7 cm aukščio puodelis, o prie 
jo - pusapvalė sagtelė ir po puodeliu-
3 varinės monetos: Pilypo Arabo, Pilypo Sū
naus ir Maksimino (11 pav.). 

Kapas Nr. 11 (vaiko). Duobės kontūrai ne
išryškėjo. Pastebėta krūminių dantų liekanų 

ir kaukolės pėdsakų, rankų kaulų žymių. Mi
rusysis palaidotas galva į šiaurės vakarus, ko
jų srityje yra kiek degėsių. 

Prie viršugalvio padėtas molinis puodelis, 
stambi sunykusi varinė Romos moneta, žiedi
nė įvija, smulkus gintaro karoliukas. Prie mo
netos išlikusios tošies žymės. Krūtinės srityje 
išlikusios dvi mažos įvijinės apyrankės ir ne
didelė lankinė segė lenkta kojele. Ant kaklo 
buvusi apvarėlė iš 2 žalvarinių cilindrėlių ir 
tarp jų 2 smulkūs gintaro karoliukai ir 2 pa
ilgi keturkampiai pakabučiai (10 pav.). 

Kapas Nr. 12. Duobės dugnas 2X O,9 m dy
džio, apvaliais galais. Griaučių liekanų ne
rasta. Duobės šiaurės rytų kampe gulėjo ge
ležinis įmovinis 12 cm ilgio ietigalis, šiaurės 
vakarų gale - geležinis 30 cm ilgio dalgis, 
ant jo smaigalio - antras, 21 cm ilgio įmovinis 
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ietigalis, duobės pietryčių krašte - geležinis 
įmovinis 15 cm ilgio kirvis. Po juo palindę,; 

antro dalgio smaigalys. Duobės pietryčių ga
le maišytoje žemėje, kiek aukščiau" rasta 
Antonino Pijaus sestercija ir įvijinis žiedelis. 
Sprendžiant iš ietigalių ir dalgių padėties, vie
nas ar du mirusieji buvo palaidoti galvomis 
į šiaurę-šiaurės vakarus (2 pav.). 

Kapas Nr. 13. Išryškėjo 2,4 X O,55 m dydžio 
duobės dugnas, užpildytas tamsia žeme, ga
lais į šiaurės vakarus ir pietryčius. Griaučilj 

liekanų nerasta. · Siaurės vakarų gale rasta 
dalis geležinio peilio, o pietvakarių krašte
akmeninis 3,8 cm skersmens verpstelis (12 pav.). 

Kapas Nr. 14 (vaiko). Duobės kontūrai ne
išryškėjo. Pastebėtos smulkių krūminių dan
tų žymės, nuo jų į šiaurę gulėjo dvi varinės 
Romos monetos - Gordiano III ir Marko Au
relijaus su audinio žymėmis, be to, sunykusi 
geležinė yla ir žalvarinė įvijėlė. 

Kapas Nr. 15. Tamsesnė ovalinė 1,8X O,9 m 
dydžio dėmė galais į šiaurės vakarus ir piet
ryčius. Griaučių liekanų nerasta. Siaurės va
karų dėmės gale rasta molinio puodelio da
lis ir dvi varinės Komodo monetos. 

Kapas Nr. 16. Taisyklingos keturkampės 

2,4 X O,9 m dydžio duobės dugnas, galais 
į šiaurės vakarus ir pietryčius. Siaurės vakanl 
galas perkastas apie 60 cm skersmens duobe. 
Rasti krūminio danties likučiai ir išblaškytų 

įkapių liekanos - geležinės ylos ir žalvarinės 
įvijos fragmentai, 2 smulkūs gintariniai ka
roliukai, pailgas gintaro pakabutis, įvijinės 

apyrankės fragmentas. 
Kapas Nr. 11. Duobės kontūrai neišryškėjo. 

Rastos kaukolės liekanos ir įkapės. Mirusioji 
palaidota galva į šiaurės vakarus. 

Į kap ė s. Prie viršugalvio - dailus molinis 
6 cm aukščio puodelis. Salia - geležinė suny
kusi yla, įvijinis žiedelis, stiklinis ir gintari
nis karoliukas, varinė Faustinos I moneta ir 
tošies žymės prie jos, be to, 3,5 cm skersmens 
akmeninis verpstelis. 

Ant kaklo - dvi antkaklės viela apvynio
tais galais su kilpele ir kabliuku, pasmakrė

je - du įvijiniai žiedeliai su pirštų kaulų lie
kanomis. Ant krūtinės buvęs papuošalas iš 
dviejų geležinių smeigtukų rozetinėmis galvu
tėmis, įsegtų pečių srityje ir sujungtų apvara iš 
įvijėlių ir gintarinių karolių. Dešiniojo peties 
srityje - dar vienas įvijinis ir kitas juostinis 
žiedelis. Ant krūtinės - nedidelė lankinė se
gė lenkta kojele. Prie kairiojo peties - 13 cm 
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ilgio peiliukas smaigaliu kojų link. Prie žal
varinių dirbinių išlikusios drabužių žymės ir 
medžio liekanos (17 pav.). 

Kapas Nr. 18. Kapo duobės dugnas 2X O,6 m 
dydžio galais į šiaurę-šiaurės vakarus ir pie
tus-pietryčius. Griaučių liekanų nepastebėta. 

Duobės šiaurės gale išlikę daiktai, kurie ran
dami mirusiajam padėti galvūgalyje: 20 cm 
ilgio įmovinis ietigalis, smaigaliu į šiaurę, tu
Jėjęs gulėti prie mirusiojo kairiojo šono. Va
kariniame duobės pakraštyje - geležinis da~

gis, o prie jo galo, beveik vertikalioje padė
tyje, ašmenimis žemyn,- geležinis įmovinis 

kirvis, prie kurio ašmenų - geležinė ketur
kampė sagtis ir netaisyklingos formos akme
ninis galąstuvas. Pačiame duobės gale - ap
nykęs molinis puodelis (3 pav.) . 

Kapas Nr. 19. Kapo duobės dugnas-
2,3 XO,5 m dydžio galais į šiaurę ir pietus. 

Griaučių liekanų nėra. Siaurini ame duobės 
gale aptikti vyrui prie galvos padedami daik
tai: geležinis įmovinis 28 cm ilgio ietigalis, 
buvęs prie mirusiojo kairioj ,) šono, šalia jo ·
keturkampis akmeninis galąstuvas ir netaisyk
lingos formos akmuo, naudotas kaip galąstu

vas. Prie jo vakarinio galo - suskilęs apie 
11 cm skersmens puodas, o duobės vakarų 

pakraštyje -- pusapvalė sagtis, žiedinė įvija bei 
žalvarinių papuošalų fragmentai (4 pav.). 

Kapas Nr. 20. Duobės kontūrai neišryškėjo. 
Tik 50 cm gylyje, šalia apie 20 cm skersmens 
akmens, aptiktos dvi žalvarinės juostinės apy
rankės, puoštos skersinių rantelių grupėmis, 

o po jomis - trečia įvijinė apyrankė ir 3 va
rinės Romos monetos: Julijos Mezos, Troja
no ir Karakalos. Po daiktais išlikusios tošies 
žymės (9 pav.). Griaučių liekanų nepastebėta. 

PRYŠMANČIŲ KAPINYNAS 

ONA NAVICKAITE - KUNCIENE 

1958 metų pavasarį Kretingos Krašto
tyros muziejus gavo žinių apie Pryšman
čių kaime aptiktą naują kapinyną. Pryš
mančiuose yra du plokštiniai kapinynai. 
Vienas, jau plačiai žinomas iš anksčiau, 
yra kairėje kelio Kretinga-Palanga pu
sėje, 4 km nuo Kretingos. Jis tyrinėtas 

1912 ir 1921 m.J Tada buvo atkasti 22 
griautiniai, 50 degintinių ir 22 ypatingieji 
kapai iš VIII-XIII a. 

1,5 km į pietus nuo minėtojo yra ant
ras, žymiai ankstyvesnis kapinynas. Jis 
įrengtas neaukštoje dirbamoje kalvoje, 
kurią iš šiaurės rytų ir pietryčių pusės su
pa pievos, per kurias teka Tenžės upelis. 
Pro vakarinę jo pusę eina Pryšmančių 
kaimo keliukas. Rytiniame jo pakraštyje 
stovi kolūkiečio J. :Lylio sodyba. Statant 
gyvenamąjį namą bei ūkinius pastatus, 

taip pat įrengiant bulviarūsius, buvo ras
ta nemažai žalvarinių ir geležinių dirbi
nių. Sie dirbiniai į muziejus nepateko, 
o išsimėtė. Tik 1957 metų rudenį tarybi
nio ūkio darbininkai, kasdami silosui duo
bes, vėl aptiko dirbinių, kuriuos pristatė 
i Kretingos kraštotyros muziejų. 

Iš radinių minėtinos: žalvarinė lankinė 
žieduota segė, žalvarinė apskritinė kiau
raraštė segė, žalvarinės kūginės antkaklės 

dalis ir dvi Romos monetos. 
Muziejus, gavęs šiuos radinius ir pa

tikrinęs kapinyno stovį, bendromis jėgo
mis su Istorijos institutu atliko bando
muosius šio kapinyno tyrinėjimus 2. 

Ištirti trys plotai pietinėje kapinyno da
lyje, iš viso 140 m2, atkasti 6 griautiniai 
žmonių kapai ir vienas apardytas griau
tinis žirgo kapas. 

I "Senovė", I, Kaunas (1935). p. 7- 100; IV (1938), p. 280- 284. 
? Tyrinėjimų dienoraščiai ir planai yra Lietuvos TSR Mokslų akildemijos Istorijos insti
tute, o radiniai - Kretingos kraštotyros muziejuje ; O. Navickailė, Pryšmančių, Kretingos 
raj., II-IV amžių plokštinio kapinyno tyrinėjimai.-- Lietuvos TSR Mokslų akademijos 
darbai (toliau MAO). serija A, t. 2(7), Vilnius (1959), p. 43-55; la pati, Plokštinių kapi
nynų tyrinėjimai Lietuvoje 1948- 1958 m.- Iš lietuvių kultūros istorijos, t. 3, Vilnius, 
1961, p. 71-72. 
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