
, ~ I . 
--I l'\.. ' 

(~~ V~ D;" 
) LIETUVOS TSR MOKSLŲ AKADEMIJOS ISTORIJOS INSTITUTAS 

LIETUVOS 
ARCHEOLOGINIAI PAMINKLAI 
LIE T U V O S P A J O R I O I - V I I a. KAP I N Y N A I 

rw SE e 

VILNIUS 196 8 



Atsakingasis redaktorius 

ADOLFAS TAUTAVICIUS 

. .- --r- ~ ~ -~--- -- -~ - ----- -

- . 
- . ' 



ležinis 
lindę,; 

ių ga-
rasta 

edelis. 
s, vie
vomis 

rinės 

ka
inės 

ėjo. 

ioj i 

inis 
y-

u-

!s 
is 
!-

n 

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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LAIDOSE A 

Mirusieji laidoti eilėmis per 50-100 cm 
vienas nuo kito, pailgose keturkampėse 
'175-190 cm ilgio, 60-70 cm pločio ir 
75-80 cm gylio duobėse. Jose nuo pat 
paviršiaus pastebėti smulkūs degėsiai bei 
angliukų liekanos. Gausiau degėsių rasta 
kape Nr. 5. Griaučiai neišlikę, todėl lai
dojimo kryptis nustatyta tik pagal įkapių 
išsidėstymą. Iš jų matyti, kad mirusieji 
laidoti šiaurės vakarų arba šiaurės kryp
timi. Laidoti jie skobtiniuose karstuose, 
tai matyti iš siaurų kontūrų bei jų pus
apvalio dugno piūvio. 
Akmenų vainikų prie ištirtų kapų ne

pastebėta. Tačiau reikia manyti, jog da
lis Pryšmančių kapų yra turėję akmenų 

vainikus. Tai rodo I ir III plotuose ati
dengtų suardytų akmenų vainikų lieka
nos. Be to, III plote tarp vainiko liekanų 
buvo rasta žalvarinė kūginė antkaklė. 

Vainikai smarkiai apardyti, matyt, ariant 
lauką, nes jie buvo žymiai aukščiau už 
atkastuosius kapus. Jų formą nustatyti 
sunku, tačiau III plote, stebint atkastus 
akmenis, susidarė vaizdas, jog vainikai 
buvo vienaeiliai, rato arba pusračio for-

RADINIAI 

Mirusieji laidoti su įkapėmis: darbo 
įrankiais, ginklais, papuošalais ir Romos 
monetomis. Papuošalų gausumu kapai ne
pasižymėjo ir atrodo, kad visi šeši ka
pai buvo vyrų- Siek tiek papuošalų rasta 
ir atsitiktinai. 

Darbo įrankiai. Pagrindinę jų grupę su
daro geležiniai įmoviniai kirviai ir tiesia 
nugarėle peiliukai. 
Geležinių įmovinių kirvių 

rasta tiktai du: vienas kape Nr. 4 ir vie
nas atsitiktinai III plote. 

mos, sukrauti iš gana didelių akmenų. Jų 
dydis 25X30, 30X40 cm ir pan. 

Mirusieji laidoti su tvarkingai išdėsty

tomis įkapėmis. Prie galvos sudėti ginklai 
ir darbo įrankiai: ietigaliai, peiliai, kir
viai. Prie ginklų buvo padėtos ir tošinės 
dėžutės arba maži moliniai puodeliai, Ro
mos monetos. Dėžutės per ilgus amžius 
sunykusios, pasilikę tik paskiri tošies ga
baliukai. Papuošalai kape guli pagal pa
skirtį, pavyzdžiui, segės - ant krūtinės. 

Kiti papuošalai, kaip antai: antkaklė, pa
kabutis, rasti atsitiktinai, todėl jų padėtis 
kape nenustatyta. 

Be žmonių kapų, buvo atkastas ir vieno 
žirgo griautinis kapas. Zirgas buvo palai
dotas pailgoje keturkampėje 200X90 cm 
dydžio ir 120 cm gylio duobėje, kniūbs
čias, nenormalioje padėtyje šiaurės va
karų 3450 kryptimi. Nasruose įsprausti 
geležiniai žąsIai. Tai yra vienas iš anks
tyviausių žirgų kapų vakarų Lietuvoje. 
Tokie ankstyvi žirgų kapai vakarų Lietu
voje iki šiol tebuvo žinomi tik iš Aukš· 
takiemi03 ir Sernų4, Klaipėdos raj., bei 
Kurmaičių 5 ir Kvecių, Kretingos raj. 

Kape Nr. 4 rastas kirvis teturi 11 cm 
ilgio. Ašmenys paplatinti, 4 cm pločio, 

įmovos skersmuo - 2,1 cm. Įmovos dalis 
nulūžusi. Zymiai didesnis yra atsitiktinai 
rastas kirvukas. Jo ilgis - 17 cm. Ašme
nys labai nežymiai paplatinti. Jų plo
tis - 4,3 cm. Įmovos skersmuo - 3,3 cm 
(1 pav., 2). Joje dar žymios medinio koto 
liekanos. 

Įdomesnis yra aprašytasis miniatiūrinis 

kirvelis, tačiau jo forma lygiai tokia pati, 
kaip ir didesnių kirvių. Jis kape buvo 

~ O. Tischler, Das Grabfeld bei Oberhof, Kreis Memel.-"Schriften der Physikalisch
ėikonomischen Gesellschaft zu Kėinigsberg Pr.", t. 29 (1888). p. 14. 
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, A. Bezzenberger, Das Graberfeld bei Schernen (Kreis Memel).-"Silzungsberichte der 
Altertumsgesellschaft Prussia", t. 17, Kėinigsberg, 1892, p. 141, 169, 220. 
5 LAB, 168. 
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rastas su Faustinos Jaunesniosios (161-
176 m.) ir Antonino Pijaus (138-161 m.) 
monetomis, pagal kurias datuojamas II
III mūsų eros amžiais. Tam pačiam laiko
tarpiui, be abejo, priklauso ir atsitiktinai 
rastas kirvukas. 

Prie geležinių to paties laikotarpio kir
vių reikia priskirti ir kape Nr. 3 rastą 

geležinį miniatiūrinį įmovinį vėduoklės 

formos ašmenimis kirvuką. Jo ilgis-
8 cm, ašmenų plotis - 3,5 cm. Sis kirvu
kas labai sunykęs ir imamas subyrėjo. 

Rastas kartu su Romos monetomis. 
Reikia pažymėti, kad miniatiūriniai dir

biniai šiame laikotarpyje nėra būdingi 

Lietuvai. Vakarų Lietuvoje jie pasirodo 
tik I tūkstantmečio pabaigoje 6. 

Geležiniai tiesia nugarėle 

p e i I i u k a i rasti du 7. Abu buvo po 
18 cm ilgio, su neplačia is ašmenimis. Prie 
įkočių buvo žymios buvusio medinio ko
to liekanos. Peilio iš kapo Nr. 3 kotas 
buvęs papuoštas žalvarinėmis įvijomis, 

.padarytomis iš apvalaus skersinio piūvio 
vielos, ornamentuotos skersiniais rante
liais. 

Ak m e n i nis gal ą s tu va s rastas 
kape Nr. 1. Jis yra pailgo apvalainio for
mos, padarytas iš gelsvo smiltainio ak
!llens. Jo ilgis - 9 cm, plotis - 4,2 cm, 
piūvis - keturkampis. 
_ Ginklai sudaro gausesnę dirbinių gru
pę. Tačiau jie neįvairūs, tik - g ele ž i
n i a i į m o v i n i a i i et i gal i a i. Jų 

rasta 5 egzemplioriai 8 . Formos atžvilgiu 
jie skirtingi (2 pav., 2, 3). Kape Nr. 2 ras
ti ietigaliai pasižymi formų masyvumu. 
Vieno ilgis - 31 cm, kito - 27 cm. JtĮ 

plunksnos gana plačios, ir, palyginus su 
įmova, žymiai ilgesnės: viso ietigalio il
gis - 31 cm, iš jų 21 cm sudaro plunks
na. Panašus yra ir antrasis ie tigalis. Jo 
ilgis - 27 cm, plunksna - 20 cm. Per ši.ų 

ietigalių plunksnų vidurį eina nežymi iš-

o 
I 

Scm 

1 pav. Kapo Nr. 4 jka
pės: 1 - geležinis jmovi
nis ietigalis, 2 - geležinis 
jmovinis kirvis 

kila briauna. Panašus ietigalis, tik žymiai 
mažesnis (18 cm ilgio) rastas kape Nr. 4. 

Chronologiniu atžvilgiu, sprendžiant iš 
kapuose rastų Marko Aurelijaus (161 -
180 m.) ir Faustinos Jaunesniosios mo
netų bei žalvarinės laiptelinės segės , jie 
turėtų priklausyti II- III m. e. a. 

Skirtingi yra kapo Nr. 5 ietigaliai. Jie 
žymiai lieknesni ir trumpesni (3 pav., 1, 
3). Vieno ilgis - 18 cm, kito - 20 cm. Jų 

6 L. Nakailė , Miniatiūrinės IX- XII amžių jkapės Lietuvoje.- MAD, serija A, 2(17), 1964 . 
7 Kapai r. 3 ir 4. 
8 Kapai N r. 2 (2 egz.). 4 (1 egz.) ir 5 (2 egz.). 
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2 pav. Kapo Nr. 2 jkapės: 1 - žalvarinė laiptelinė 

segė, 2, 3 - geležiniai jmoviniai ietigalIai 

plunksnos siauros, plokščios ir daug trum
pesnės už įmovas: vieno plunksna yra 
vos 1,5 cm pločio ir 8 cm ilgio. Įmovos 
skersmuo - 2 cm. Kito ietigalio plunks
na kiek platesnė. 

Sie ietigaliai, sprendžiant iš viso kapų 
inventoriaus, greičiausiai, priklauso tam 
pačiam laikotarpiui, kaip ir aprašytieji 
plačiomis plunksnomis ietigaliai. 

Papuošalų gausumu Pryšmančių kapi
nynas nepasižymėjo. Jų rasta tik kapuose 
Nr. 2 ir 5. Daugiau jų rasta atsitiktinai, 
matyt, iš suardytų kapų. 

Ant kak 1 ė s. Gerai išlikusi antkak16 
atsitiktinai rasta III plote, 55 cm gylyje. 
Kitos antkaklės iš vietinių gyventojų gau
ta tiktai dalis. Gerai išlikusi antkaklė 

yra 11 cm skersmens, ji padaryta iš ne
storos apvalaus skersinio piūvio vielos. 
Lankelis į galus nežymiai storėja, o pa
čiuose galuose vėl suplonėja ir užsibaigid 
mažais rantelėtais kūgeliais. Lankelio pa
storintoji dalis ornamentuota įstrižiniais 

ranteliais ir smulkių įkartų ornamentu, o 
prie kūgelių - vėl skersiniais ranteliais. 
Tokios pat formos yra buvusi ir antroj i 
antkaklė. 

Jos abi, sprendžiant iš kitų tokios for
mos antkaklių, datuojamos II- III m. e. a. 
ir pagal prof. H. Mooros suskirstymą pri
klauso kaipėdietiško tipo antkaklių gru
pei 9. 

Se gi Ų rasta trijų tipų: laiptelinių , ap
skritinių ir lankinių . 

Kape Nr. 2 rasta žalvarinė laiptelinė 
segė (2 pav., 1) nedidelė, 4,5 cm ilgio. 
Įvija neišlikusi. Lankelis išlenktas, į galą 

siaurėjantis, užsibaigia maža apvalia 
buožele. Prie įvijos yra vienas neilgas 
laiptelis, ornamentuotas brūkšnių kombi
nacijomis. Užkaba lietinė. Si segė yra 
naujas, matyt, ankstyviausias laiptelinilĮ 

segių variantas. Ji skiriasi nuo Lietuvos 
teritorijoje paplitusių laiptelinių segių, 

nes turi tiktai vieną laiptelį, o forma , 
ypač kojelės užbaigimu, primena profi
liuotas seges. 

Si segė rasta kartu su Marko Aureli
jaus (161 - 180 m.) monetomis, todėl da
tuojama II mūsų eros amžiumi. 

Antra laiptelinė segė rasta kape Nr. 5 
(3 pav., 2). Ji skiriasi nuo aprašytosios 
segės. Jos lankelis plokščias ir žymiai 
platesnis, taip pat išlenktas ir kojelės link 

9 H . MooIU, Die Eisenzeit in Lettland bis etwa 500 n. Chr., d. 2, TarIu, 1938, p. 286; 
P. KuJikauskas, Kurmaičių (Kretingos raj.) plokštinio kapinyno tyrinėjimai.- Lietuvos 
istorijos instituto darbai, t. I, Vilnius, 1951, p . 327. 
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nežymiai siaurėjantis, o pats galas UZSI
baigia profiliuota buožele. Laiptelių ji 
turi ne vieną, o tris: vieną prie įvijos, 

antrą - ties kojelės viduriu, trečią - ko
jelės gale. Visi laipteliai ornamentuoti iš
ilginiais grioveliais, o lankelis - smulkių 

akučių ir kryžiukų ornamentu. Si segė, 
sprendžiant iš akinio ornamento bei jos 
formos, priklauso II- III mūsų eros am
žiams. 

Be aprašytųjų, minėtinos ir atsitiktinai 
šio kapinyno teritorijoje 1957 m. rudenį, 

kasant silosui duobes, rastos segės. Buvo 
rasta žalvarinė aps k r i tin ė k i a u
r a r a š t ė se g ė su iškilu spurgu vidu
ryje (4 pav., 2). Jos skersmuo - 6 cm. 
Užkaba lietinė. Antroje segės pusėje žy
mu trys kilpelės, kuriose, greIcIausIaI, 
buvo įvertos grandinėlės, tačiau jos ne
išlikę· 
Segė, remiantis tokios pat formos jau 

datuotomis segėmis 10, priskiriama IV mū
·sq eros amžiui. 

II plote rasta žalvarinė I a n k inė 
1 e n kt a ko jeI ese g ė (4 pav., 1) . 
Tai yra labai nedidelė, 6 cm ilgio segutė, 
gana lieknų formų, virš įvijos su maža 
iškila buožele. Lankelis išlenktas. Kojelė 
lenkta ir užsibaigia apvalios vielos ap
vija. Datuojama II- III mūsų eros am
žiais. 

Zymiai masyvesnė yra žalvarinė I a n
k inė žie duo toj i s e g ė. Jos ilgis -
10 cm. Lankelis trikampio skersinio piū
vio, išlenktas. Kojelė, palyginus su lan
keliu, yra žymiai ilgesnė, užlenkta ir su
daro segės užkabą. Virš įvijos ši segė tu
ri vieną žiedelį, o virš jo - buoželę. Pa
našiomis buoželėmis užsibaigia ir įvijll 

galai. Lankelis ir kojelė papuošta keturio
mis poromis žiedelių. Ziedeliai ir buože
lės puošti skersiniais ranteliais. 

Si žalvarinė žieduotoj i segė pagal 
kitas tokios formos seges datuotina 
IV-V mūsų eros amžiais II. 

o 6cm 3 

3 pav. Kapo Nr. 5 jkapės: I, 3 - geležiniai jmo
viniai ietigaliai, 2 - žalvarinė laiptelinė segė 

4 pav. A tsitiktiniai radiniai: 1 - žalva rinė lankinė 
žieduota segė, 2 - žalvarinė apskritinė kiauraraštė 

segė 

o 6cm 
1:::1 =I:=:I::::::=*=d:::=d1 

10 Li etuvių liaudies menas.- Kn. Senovės lietuvių papuošalai, t. 1, Vilnius, 1958, p. 327, 
iliustracijų Nr. 187-190 paaiškinimai. 
II H . Moora, Die Eisenzeit. . , p. 133. 
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Prie papuošalų skiriamas ir 1957 m. 
rudenį rastas žalvarinis p u smė nuI i o 
'f o r m o s k i a u r a r a š tis kab uti s 
su ne žymiomis ataugėlėmis prie pagrin
do. Jo viršuje yra ąselė su apvalia gran
dele, prie kurios pritvirtintas 4,5 cm il
gio branktelis. 

Monetos. Pryšmančių kapinyne kartu 
su kitomis įkapėmis buvo rasta 11 žalva
rinių Romos monetų: 8 - kapuose Nr. 2, 
3, 4 ir trys atsitiktinai. Kapuose jos ap
tiktos po tris, tik kape Nr. 4 - dvi. 

Jas ištyrus, paaiškėjo, kad visos mone
tos yra vienalaikės, iš II mūsų eros am
žiaus 12. Jų tarpe pažymėtinos dvi mone
tos, kaldintos Faustinos Jaunesniosios, 
161- 176 m. (rastos kape Nr. 4 ir viena 
atsitiktinai), trys - Marko Aurelijaus val
dymo metais, 161-180 m. (rastos kape 
Nr. 2 ir viena atsitiktinai), viena Komodo, 
181 m. (rasta kape Nr. 2), viena Trojano, 
104-111 m. (rasta atsitiktinai) ir viena 
Antonino Pijaus, 138- 161 m. (rasta kape 
Nr. 4). Kitų trijų monetų priklausomybė 

nenustatyta. 

KAPINYNO CHRONOLOGIJA 

Kapinynas, sprendžiant iš žalvarinių 

laiptelinių segių, Romos monetų, kūginės 
antkaklės ir, pagaliau, geležinių įmovinių 
ietigalių, palyginus su kitų vakarų lie
tuvos kapinynų panašiomis įkapėrnis, da
tuojamas II- V mūsų eros amžiais. 

KAPŲ APRASYMAS 

Kapas Nr. 1 (vyro)_ 75 cm gilumoje aptikti 
žmogaus griaučiai, išjudinti iš pirminės padė
ties. Išlikusi tiktai kaukolės dalis, raktikau
lis ir du kojų kaulų fragmentai. 

R a din i a i. Prie kaulų - akmeninis 
9 X 4,2 cm dydžio galąstuvėlis. 

Romos monetos Lietuvos teritorijos ka
,l>uose nėra dažnas reiškinys. Jų daugiau
sia rasta vakarų Lietuvos kapinynuose 13. 

Monetos, kaip ir kituose kapinynuose, 
mirusiajam į kapą buvo dedamos tošinėse 
dėžutėse arba mažuose moliniuose puo
deliuose. Tošinių dėžučių išlikę tik nedi
deli fragmentai, todėl jų smulkiau apibū
dinti negalima. 

-Gerai išlikęs yra m o I i nis p u o d_e
I i s kape Nr. 4. Jis labai gerai išdegtas, 
juodos spalvos, lygiu paviršiumi su ne
žymiai į išorę atlenktu kraštu. Jo aukš
tis - 6,5 cm, skersmuo - 7 cm. 

Zirgo įkapės. Pryšmančių kapinyne, ša
lia žmonių kapų, buvo atkastas ir vienas 
žirgo kapas. Tačiau jis įkapėmis nepasi
žymėjo. Paminėtina tik viena g ele ž i
n i Ų ž ą s I Ų g r and i s. Ji, palyginus 
su kitų vietovių žąslais, gana didelė-
11,5 cm skersmens. Padaryta iš nestoros 
apvalaus skersinio piūvio vielos. Panašūs 
žąsIai su tokiomis didelėmis grandimis 
rasti 1958 m. Reketėje, Kretingos raj. 14 

Pryšmančių kapinynas savo laidosena 
ir įkapėmis yra būdingas vakarinės lie
tuvos dalies archeologinis paminklas, da
vęs gana įdomios ir naujos medžiagos 
mūsų pajūrio ankstyvo laikotarpio gy
ventojų materialinei kultūrai pažinti. 

Kapas Nr. 2 (vyro). Aptiktas 80 cm gilu
moje, griaučiai sunykę. Kryptis - šiaurės va
karų 315°. 

R a din i a i. Prie galvos - du geležiniai 
įmoviniai 27 cm ir 31 cm ilgio ietigaliai. Prie 
jų - tošinės dėžutės liekanos su trimis Romos 

.2 Monetas ištyrė TSRS MA Archeologijos instituto bendradarbis ist. m. kand. V . Kra
)Jotkinas . 
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• 3 M. Michelberlas, Romos monetų radiniai Lietuvos TSR leritorijoje.- MAD, serija A, 
1961, p. 19-36; žr. šios knygos p. 93. 
14 Kretingos kraštotyros muziejus (žr. šios knygos p. 164, 175). 
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monetomis - dvi Marko Aurelijaus (181-
180 m.) ir Komodo (181 m.). Be to, 40 cm virš 
kapo - žalvarinė laiptelinė segė. 

Kapas Nr. 3 (vyro). Aptiktas 80 cm gilu
moje, griaučiai sunykę. Kryptis - šiaurės va
karų 330°. 

R a din i a i. Virš galvos - geležinis 18 cm 
ilgio tiesia nugarėle peilis, ant koto - tošinė 

dėžutė su trimis Romos monetomis. Prie pei
lio viršūnės - ~eležinis įmovinis vėduokli

niais ašmenimis kirvukas. 
Kapas Nr. 4 (vyro). 80 cm gylyje aptikti 

sunykę griaučiai. Kryptis - šiaurės vakarų 

315°. 
R a din i a i. Duobės pietrytiniame šone-

18 cm ilgio geležinis įmovinis ietigalis. Prie 
jo jmovos - geležinis 11 cm ilgio įmovinis 

kirvukas, prie jo - geležinis tiesia nugarėle 

peiliukas, o ant jo - molinis puodelis su Ro-

mos moneta. Antroji moneta - po puodeliu. 
Viena moneta kaldinta Faustinos Jaunesniosios 
161- 176 valdymo metais ir viena Antonino 
Pijaus, 138-161 m. 

Kapas Nr. 5 (vyro). 70 cm gilumoje aptikti 
sunykę griaučiai. Kryptis - šiaurės. 

R a din i a i. Virš galvos - du geležiniai 
imoviniai 18 ir 20 cm ilgio ietigaliai. Zemiau 
jų - žalvarinė laiptelinė segė. 

Kapas Nr. 6. 75 cm gylyje aptikti sunykę 
griaučiai. Radinių nerasta. 

Zirgo kapas. 120 cm gylyje aptikti žirgo 
griaučiai. Išlikusi tik apatinio žandikaulio da
lis, kuri gulėjo ant priekinių kojų, ir užpa
kalinių galūnių kaulai. Kryptis - šiaurės va
karų 345°. 

R a din i a i. Nasruose įsprausti geležiniai 
žąsIai. Išlikusi tik viena grandis. 
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LAZDININKŲ KAPINYNAS 

EUGENIJA BUTENlENE 

Lazdininkų kapinynas yra Kretingos ra
jone, Lazdininkų apylinkėje, buvusiose 
Petro Vaičekausko ir Antano Baužio so
dybose ir sklypuose. Gyventojai kapiny-
110 vietą vadina "Kalno lauku". 

Lyginant su apylinkės laukais, kapiny
nas guli kalvoje ir apima maždaug 3 ha 

plotą. Ant jo stovi dviejų kolūkiečių so
dybos. Apie 500 m į šiaurę nuo kapiny
no teka Darbės upelis. Kapinynas yra kai
riajame upelio krante. Kapinyno užima
mas plotas nuo seno buvo dirbami lau
kai. Ariant dirvą, buvo ardomi akmenų 
vainikai, ypač kalvos viršuje. Be to, 
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