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LIETUVOS ARCHEOLOGIJA. 2002. T 22, p. 9-198. ISSN 02-07-8694 

LAIVIŲ KAPINYNAS 

I EUGENIJA GINTAUTAITĖ-BUTĖNIENĖI, EUGENIJUS BUTĖNAS 

PRATARMĖ 

Gerbiamam skaitytojui pristatomas Lietuvos ar
cheologijos tomas, kuriame pateikiama informacija ir 
apie Kretingos r. esanti Laivių kapinyną. Jis pradėtas 
tirti prieš 60 metų (pirmas kapinyno tyrimų sezonas -
1940 m.), o 5-6 dešimtmetyje buvo vykdyti nuodug
nūs archeologiniai kasinėjimai. Pagrindinis šio darbo 
tikslas - supažindinti skaitytoją su kapinyno tyrinėji
mų istorija, laidosena, etnine priklausomybe, aptarti 
bei susisteminti rastąsias gana gausias jkapes (Lietu
vos muziejuose: LNM, VDKMK, ŠAM, Kr. KM šiuo 
metu saugoma 2874 radinių) . 

Pastebėtina, kad Laivių kapinynas Lietuvos ar
cheologinių tyrimų istorijoje užima svarbią vietą tiek 
savo tyrinėjimų apimtimi (ištirtas 3268 m2 plotas), 
tiek kapų skaičiumi - 374, tiek, kaip jau minėta, jka
pių skaičiumi. 

Negalima pamiršti, kad tyrinėjant Laivių kapiny
ną lauko archeologijos "gudrybių" mokėsi daugelis da
bartinių vyresniosios kartos mūsų krašto archeologų. 
Rastoji Laivių medžiaga ilgus dešimtmečius buvo nau
dojama ir tebenaudojama Lietuvos archeologijos 
moksle. 

Pakliuvusi j muziejų, aptariamo kapinyno me
džiaga, ne tik praturtina ekspozicijų sales, bet ir 
tampa akstinu muziejininkams tobulinti inven
torinimo, saugojimo, panaudojimo bei eksponavimo 
metodus. 

Norėtųsi pažymėti ir šio darbo atsiradimo ap
linkybes. Tiriant Laivių kapinyną 1949-1951 m. čia 
archeologinę praktiką atlikdavo Vilniaus uni
versiteto Istorijos fakulteto studentai. Viena iš 
daugelio tuometinių studentų praktikantų buvo ir 
mano mama Eugenija Gintautaitė-Butėnienė 
(1927-1997). Ši praktika, atlikta Laivių kapiny
ne, ją pastūmėjo pasirinkti archeologės kelią . Ma-

ma prisimindavo, kad tyrinėdama Laivių kapinyną 
ji pamatė tikrą kasdienj archeologo triūsą ekspedi
cijos metu be isivaizduojamos egzotikos ir romanti
kos, patyrė jvairiausių nepatogumų , o dažnai ir ne
priteklių. 

E. Gintautaitei-Butėnienei baigus universitetą ir 
pradėjus dirbti tuometinio LTSR MA Istorijos insti
tuto Archeologijos sektoriuje, pasirodė jos straipsnis 
apie Laivių kapinyno laidoseną (Butėnienė, 1964, 
p. 83-99). Vėliau , jau dirbdama Istorijos ir etnografi
jos muziejaus (dabar Lietuvos nacionalinis muziejus) 
Archeologijos skyriuje ji jautė savotišką skolą Lai
viams, todėl rinko ir sistemino medžiagą apie ši kapi
nyną , planavo išleisti darbą. Deja, pirmesni buvo kas
dieniai muziejiniai darbai. Jie atimdavo daug laiko, o 
jis taip greit bėga. 

Pateikiarname darbe stengtasi prisilaikyti E. Bu
tėnienės sum anytos planinės struktūros. 

Rengiant šj darbą spaudai kilo ir tam tikrų nenu
matytų sunkumų. Pirmiausia - rastosios tyrinėjimų 
medžiagos saugojimas bent keliuose muziejuose. Tai 
neleido pateikti daugiau iliustracijų, kai kurių kon
krečių tekste minimų radinių piešinių. Teko pasiten
kinti jų išsamesniu aprašymu, o iliustracinę medžia
gą daugiausia imti iš Lietuvos nacionalinio muzie
jaus. Beje, šiame muziejuje saugoma didžioji dalis 
Laivių kapinyno radinių, kurie atstovauja visoms jka
pių grupėms. Taip pat kilo keblumų ir dėl tyrinėjimų 
metu darytų brėžinių - dalies nepavyko aptikti (ypač 
kapų planų). 

Tačiau , manau, skaitytojas supras ir atleis šiuos bei 
kitus trūkumus. Juoba kad tenka naudotis (ir skelbti) 
kelių dešimtmečių senumo medžiagą, ir dar ne savo 
tyrinėjimų , o tai nėra lengva. 

Tekste yra naudojami seni (tuometiniai) jvairių 
istaigų pavadinimai, darbo pabaigoje pateikti dabar
tiniai atitikmenys. 
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KAPINYNO VIETA IR JO TYRINĖJIMŲ 
ISTORIJA 

Laivių plokštinis kapinynas yra Kretingos rajone, 
Imbarės apylinkėje, Laivių kaime. Kapinynas išsidės
tęs netoli Bubino ir Salanto upelių santakos (apie 
450 m į PR) Bubino dešiniajame krante. Kapinynas 
yra kiek pakilesnėje lygioje vietoje. Aplinkiniai gyven
tojai jo vietą vadina "Markapiais" arba "Maro kape
liais", nes vakarinėje kapinyno dalyje buvo XVIII-XIX a. 
kaimo kapinaitės (pav. 1, 2). 

Plokštinis kapinynas nėra vienintelis Laivių kai
mo archeologinis paminklas. Apie 350 m į šiaurės 

vakarus nuo kapinyno, kairiajame Bubino krante, 
yra dar netyrinėtas piliakalnis (pav. 1, LLA, 1977, 
p.92). 

Laivių plokštinis kapinynas aptiktas kasant žvyrą. 
Kapinyno vietoje kelis dešimtmečius buvo kasamas 
žvyras, todėl dalis kapinyno sunaikinta. Greičiausiai 
ne visame žvyryno plote, kuris užima apie 5 ha, būta 
kapų. Manoma, juos buvus tik šiaurinėje ir pietinėje 
žvyrduobės dalyje. 

Pirmą kartą Laivių plokštinis kapinynas pradėtas 
tyrinėti 1940 m. (tyrinėjo tuometinis Kauno valstybi
nis kultūros muziejus, vad. P. Baleniūnas). Buvo ištir-

r 

o 100 
I I 

1 pav. Laivių archeologinio komplekso planas. 
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tas 1250 m2 plotas, kuriame rasti 102 kapai: 101 griau
tinis ir 1 degintinis kapas. Antrojo pasaulinio karo me
tais kapinynas nebuvo kasinėjamas. 1948 m. Lietuvos 
istorijos instituto archeologinės žvalgomosios ekspe
dicijos metu buvo atkastas vienas labai įdomios laido
senos degintinis kapas. Kadangi kapinynas, kasant žvy
rą, buvo ardomas toliau, nutarta šio kapinyno tyrinė
jimus tęsti. 

Trejus metus iš eilės (1949-1951 m.) Laivių ka
pinyną tyrinėjo Lietuvos istorijos instituto ir Vil
niaus universiteto archeologijos-etnografijos kated
ra. Per tuos metus buvo ištirtas 1844 m 2 plotas, ku
riame atidengti 143 griautiniai ir 103 degintiniai 
kapai. 

Iš kapinyno teritorijos žvyras buvo kasamas ir to
liau, todėl vis dar buvo ardomi atskiri kapai. 

1952 m. Šiaulių "Aušros" muziejaus darbuotojai 
(vad. M. Černiauskas), aplankę šį archeologinį pamin
klą, atkasė du griautinius kapus, 01956 m. vasarą, vyk
dydami nedidelius kasinėjimus, a tidengė dar 22 griau
tinius kapus. 

1978 m. Lietuvos istorijos instituto archeolo
gas V. Daugudis atkasė dar vieną degintinį kapą 
(pav. 2). 

Taigi Laivių plokštinis kapinynas buvo tyrinėtas 
daugelį metų. Šių tyrinėjimų metu atidengtas gana di
delis - 3268 m2 - plotas, kuriame rasti 374 kapai: 268 

iautiniai ir 106 degintiniai. Kiekvienas tyrinėtojas sa
, tirtus kapus numeravo iš naujo. Susidarė po kelis 

vienodus numerius. Norėdami viso kapinyno kapus su-
numeruoti iš eilės, daugumą kapų teko pernumeruoti 
(žr. lent. 1, 2). 

Laivių plokštinis kapinynas yra vienas iš didžiau
sių kapinynų, tyrinėtų Vakarų Lietuvoje. Jis ypač ver
tingas dėl to, kad jame matyti, kaip viena laidojimo 
forma keičia kitą, kaip pereinama nuo griautinių prie 
degintinių kapų. 

Kapinyno daiktinė medžiaga taip pat įdomi. Ją 
sudaro įvairūs papuošalai, daugybė darbo įrankių bei 
ginklų. Šalia kapų, kuriuose šios medžiagos rasta 
daug, yra dalis kapų su negausiomis įkapėmis arba 
visai be jų. 

Informaciją apie Laivių kapinyną daugiausia 
sudaro tik paskelbti atskiri radiniai arba trumpai 
aprašyta kapinyno tyrinėjimų istorija. Alseikaitė
Gimbutienė M. 1946, p. 194-195; Bliujienė A., 
1999; Budrytė S., 1997, p. 8-13; 1998, p. 17-23; 
Butėnienė E., 1964, p. 83-99; Kazakevičius v., 
1996, p. 18-21, 44-53, 95, 102, 109; Kulikauskas P., 
Kulikauskienė R., Tautavičius A., 1961, p. 360-
520; Kuncienė O., 1972, p. 167, pav. 7:4,206-212, 
pav. 28:5, 243-246; Nakaitė L., 1964, p. 53-73; Na
vickaitė 0.,1961, p. 66-100; Simniškytė A., 1998, 



\ 

Pilipavičiaus 

sodybvietė 

0 ..... , -'--'-5 .... 9 m 

Perkasų CDHI vakarinė 
A-F 1949 m. H-I 1950 m. dalis tirta 1951 m. 

X Mažos apimties tyro vietos • t "Maro kapeliai" 
(1952, 1956, 1978 m.) t (vėlyvosios kaimo kapinaitės? ) 

2 pav. Kapinyno situacinis ir perkasų išsidėstymo planas. 

p. 217, 227-229; Tautavičius A., 1996, p. 85-91; 
Volkaitė-Kulikauskienė R., 1964, p. 197-226; 
1964a, p. 41-51;1970, p. 281, pav. XXI, XXIV, LV, 
LVI, LXI, LXII, LXIII, 21:13 , 23:8-13, 24:8, 28, 
35, 36:3, 37, 38:3, 4; 1981, p . 6-48; 1997, p. 59-
60, pav. 48. 

LAIDOSENA 

Laivių plokštiniame kapinyne mirusieji pradėti 
laidoti nedeginti, vėliau isigalėjo deginimo paprotys. 
Griautiniai kapai buvo aptikti daugiau kapinyno 
pietrytinėje dalyje, o degintiniai - šiaurės vakarinėje. 
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Reikia pasakyti, kad šiaurės vakarinėje kapinyno da
lyje sudeginti mirusieji buvo laidojami labai netvar
kingai. Šioje vietoje anksčiau buvo griautiniai kapai. 
Laidojant sudegintus mirusiuosius, ankstyvieji griau
tiniai kapai buvo perkasami ir dažniausiai suardomi. 

1. Griautiniai kapai 

Didesnę Laivių kapinyno tyrinėtų kapų dali suda
ro griautiniai kapai - iš viso jų atidengta 268. Griauti
niai kapai buvo išsidėstę gana tvarkingomis eilėmis. 
Tiesa, pasitaiko, kad dalis kapo suardyta (lent. 5) lai
dojant kitą mirusjji. Kapai Nr. 204, 205 ir 230 buvo 
perkasti vienas per kitą, ir visų trijų kryptis yra prie
šinga viso kapinyno kapų krypčiai, t. y. PV 230°-240°. 
Gali būti, kad šie kapai yra kiek vėlyvesni, ir duobės 
buvo kastos tada, kai ankstyvesnių kapų nebuvo nė 
žymės. 

Atstumas tarp kapų ivairus: kartais pasitaiko tik 
keliolika centimetrų, bet būna ir 0,75 m, 1 m ir 1,75 m, 
o kartais siekia net 6 m. 

Mirusieji laidoti nevienodo gylio duobėse. Dau
guma mirusiųjų palaidoti 60-80 cm gylyje. Tačiau kai 
kurie palaidoti 90 cm (kapai Nr. 18, 135, 163,212,215 
ir kt.), o kape Nr. 114 mirusysis aptiktas net 110 cm 
gylyje. Grupė kapų (Nr. 56, 58, 162, 167, 176, 181, 189) 
buvo 40 cm gilumoje, o kapai Nr. 72, 76,157,158,161, 
174 ir 191- tik 30-35 cm gilumoje, t. y. iškart po velė
na. Vaikai buvo laidojami daugiausia negiliai (lent. 5). 

Kapo duobės žemė iš aplinkinės žemės išsiskiria 
tamsesne spalva. Duobių dydis ivairus. Daugiausia 
duobės 230-280 cm ilgio ir 70-90 cm pločio. Mažes
nės buvo vaikų kapų duobės - maždaug 120-180 cm 
ilgio ir 40-60 cm pločio. Didžiausi - dvigubi kapai. Lai
vių kapinyne tarp griautinių kapų rasti du tokie kapai
Nr. 79-80 ir Nr. 150. Jų dydis maždaug 230x150 cm. 

Kapo duobės užpilde beveik visuomet būna daugiau 
ar mažiau angliukų bei suodžių. Kartais daugiau anglių 
pačiame kapo duobės dugne (kapai Nr. 11, 12, 23). Ka
pe Nr. 58 labai daug stambių anglių buvo virš griaučių, o 
po griaučiais nepastebėta jokių degėsių pėdsakų. 

Degėsiai, randami griautiniuose kapuose, be abe
jo, turi ryši su laidojimo apeigomis. Kadangi degėsių 
randama ne tik virš mirusiojo, bet ir po juo, galima 
daryti išvadą, kad degėsiai bei angliukai būdavo išbars
tom i duobėje dar prieš laidojimą. 

Virš griaučių arba kapo duobės dugne degėsių ir 
anglių randama ir kituose to paties laikotarpio Vaka
rų Lietuvos plokštiniuose kapinynuose (Gintališkė, 
Plun&ės r.; Girkaliai, Klaipėdos r.; Palanga; Vilkų Kam
pas, Silutės r.). 

Kartais kapo arba karsto dugnas būdavo išklotas, 
pavyzdžiui, kapo Nr. 113 duobės dugne rasti nežymūs 
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degėsių pėdsakai ir organinės medžiagos, tarsi žolių 
ar šiaudų liekanos, o kape Nr. 193 skobtinis karstas 
buvo išklotas beržo tošimi (rasta jos liekanų). 

Laivių kapinyne dalis mirusiųjų buvo laidoti skob
tiniuose ir lentiniuose karstuose. Medienos išlikę la
bai mažai. Kapuose Nr. 9, 96, 170 rasti menki, atrodo, 
lentinių karstų fragmentėliai. Apie skobtinius karstus 
sprendžiama daugiausia iš apvalaus kapo dugno. Bū
tent pagal ši požymi ir išlikusius mažus medžio gaba
liukus spręsta, kad kapuose Nr. 43, 82, 144, 193 miru
sieji buvo palaidoti skobtiniuose karstuose. 

Skobtinių karstų liekanų rasta ir kituose Lietuvos 
teritorijoje tyrinėtuose kapinynuose (Kurmaičiai, Kre
tingos r.; Seredžius, Jurbarko r.; Sandrausiškė, Rasei
nių r.; Veršvai, Kauno m.; Gintališkė ir kt.). Skobti
niai karstai Lietuvoje buvo naudojami jau pirmaisiais 
šimtmečiais po Kristaus ir pasitaiko iki XVI-XVII a. 
(Vaškevičiūtė 1.,1995, p. 317). 

Mirusiųjų griaučiai Laivių plokštiniame kapinyne 
išsilaikę labai blogai. Nėra nė vieno kapo, kuriame būtų 
išlikę visi kaulai. Dažniausiai randami pavieniai kojų 
arba rankų kaulai, kartais - dar kaukolių fragmentai. 
Daugelyje kapų kaulai visiškai sunykę, todėl labai sun
ku nustatyti mirusiojo palaidojimo krypti. Tokiu atve
ju ji daugiausia nustatoma pagal ikapių išdėstymą. 

Mirusieji galvomis laidoti gana vienoda - PR 140°-
1700 

- kryptimi. Tik atskiri kapai buvo orientuoti kitaip: 
PV 230° kryptimi - kapai Nr. 204, 205, 230; PV 260°
kapai Nr. 199, 121; ŠV 3200 

- kapai Nr. 239, 240. 
Iš atskiruose kapuose išlikusių kaulų matyti, kad 

mirusieji laidoti aukštielninki, ištiestomis, daugiau ar 
mažiau suglaustomis per kelius kojomis ir ištiestomis 
prie šonų rankomis. Tik viename vaiko kape (Nr. 164) 
iš išlikusių dešinės rankos kaulų matyti, kad ranka bu
vusi nežymiai sulenkta per alkūnę. 

Laivių kapinyne, kaip ir kituose kapinynuose, lai
dojant mirusius buvo idedama i kapą tam laikotarpiui 
būdingų darbo irankių, ginklų ir papuošalų. Beveik vi
suose griautiniuose kapuose yra daugiau ar mažiau ika
pių (be jų yra tik keliolika kapų). Darbo irankiai ir 
ginklai daugiau būdingi vyrų kapams, o papuošalai ir 
smulkesni darbo irankiai - moterų kapams. 

Vakarų Lietuvos kapinynams jau nuo pirmųjų am
žių po Kr. būdinga nusistovėjusi ikapių dėjimo tvar
ka, būtent: darbo jrankiai ir ginklai dedami galvos sri
tyje, o papuošalai - pagal savo paskirti (pav. 3:1). 

Daugelyje griautinių kapų ikapių fragmentai ran
dami maždaug 15-20 cm virš mirusiojo. Tai daugiau
sia ivairių sulaužytų papuošalų dalys, kartais geriamųjų 
ragų žalvariniai apkalai. Galbūt tai - artimųjų dova
nos, kurios i kapą būdavo metamos sulaužytos, sunai
kintos - "negyvos". Jas mesdavo ant karsto, jau užbe
riant mirusUi žemėmis. 
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3 pav. Griautinis kapas Nr. 62 (1) ir griautinis kapas Nr. 15 (2). 

Kaip jau minėta, vyrų kapams būdingos įkapės yra 
darbo įrankiai ir ginklai. Iš darbo įrankių randami daI
giai, kirviai ir peiliai. Ginklus daugiausia sudaro vienas 
arba du ietigaliai ir, rečiau - geležinis kalavijas (kapai 
Nr. 195,216,361). Ietigaliai visada būna vienoje ar ki
toje galvos pusėje padėti išilgai mirusiojo. Keliuose ka
puose rasta po du ietigalius (kapai Nr. 62, 83, 113, 145); 
abu ietigaliai buvo padėti vienas šalia kito . Kape 
Nr. 240 greta ietigalio buvo padėtas žeberklas su viena 
užbarzda, kuris greičiausiai priskirtinas ginklams. Ka
pe Nr. 269 rastas vien žeberklinio tipo ietigalis, o kape 
Nr. 216, šalia dviejų įmovinių ietigalių, galvos srityje, 
buvo ir kalavijo rankena (pats kalavijas, matyt, suny
kęs). Kape Nr. 195 gražus vienašmenis kalavijas su sker
siniais ir buožele rankenos srityje buvo rastas prie šlau
nų . Kalavijas buvęs įdėtas į medines makštis. 

Galvos srityje dažniausiai būna padėti ir darbo 
įrankiai - natūralaus dydžio (kapai Nr. 34, 54, 190, 
251) ir miniatiūriniai daIgeliai, kapliukai (?) ar skap
teliai (?) bei kirveliai (kapai Nr. 139, 152,216). 

Prie mirusiojo galvos šalia kitų įkapių kartais ran
damas padėtas ir galąstuvas (kapai Nr. 54, 62), nors 
dažniausiai galąstuvas aptinkamas šlaunų srityje, ka
dangi jis, greičiausiai, buvo pritvirtintas prie diržo (ka
pai Nr. 51, 90, 99). 

Mirusiojo galvos gale tiek vyrų, tiek moterų ir vai
kų kapuose padėti vienas arba du geriamieji ragai, ku
rių išlikę tik žalvariniai apkalai, kiek rečiau - minia
tiūriniai moliniai puodeliai (kapai Nr. 21, 35, 54, 62, 
94,98,134). Kape Nr. 54 puodelyje buvo rastas žalvari
nis įvijinis žiedas, o kape Nr. 98 miniatiūrinis molinis 
puodelis, įvijinis žalvarinis žiedas ir žalvarinė įvija buvo 
sudėti į tošinę dėžutę, kurios išlikę tik fragmentai . 

Kape Nr. 62 mirusiojo galvos gale, be kitų įkapių, 
dar rastas ir geležinis skiltuvas. 

Stambesnis darbo įrankis, randamas vyrų kapuo
se, yra geležinis įmovinis kirvis. Jų aptikta nedaug, tik 
kapuose Nr. 74, 89, 99, 191 ir 249. Kirvis nuolatinės 
vietos neturi. Pavyzdžiui, kape Nr. 74 jis buvo po deši
nės rankos žastikauliu, kapuose Nr. 89 ir 249 - galvos 
gale, kape Nr. 99 - prie dešiniosios šlaunies, o kape 
Nr. 191 buvo padėtas statmenai prie dešinės kojos 
blauzdikaulio. 

Gana dažnai randama įkapė tiek vyrų, tiek mote
rų kapuose yra geležinis tiesus arba lenktas peilis. Vy
rų kapuose jų kartais būna po du (kapai Nr. 51 ir 99). 
Peiliai daugiausia, atrodo, būdavo pritvirtinti prie dir
žo, nes jie dažniausiai randami virš šlaunikaulių arba 
šalia jų (pav. 3:2). Tik kapuose Nr. 67, 68, 114 peilis 
rastas prie kairės rankos, o kape Nr. 62 lenktas peilis 
padėtas drauge su ietigaliais dešinėje galvos pusėje. 
Dalis peilių, be abejo, buvo dedami ne kaip darbo įran
kiai, bet kaip ginklai, kadangi jie turėjo gražias odi
nes, žalvariu puoštas makštis (kapas Nr. 171). 

Rečiau pasitaikanti Laivių griautinių kapų vyrų 
įkapė yra geležiniai žąsIai . Jų rasta kapuose Nr. 62, 
74, 98, 99, 184 ir 193. Jie taip pat neturi nuolatinės 
vietos: kape Nr. 74 buvo padėti dešinėje galvos pusėje 
šalia dalgio, kapuose Nr. 99 ir 193 rasti prie šlauni
kaulių, o kape Nr. 184 - kojų srityje. 

Taip pat vyrų kapams būdinga įkapė yra geležiniai 
ir žalvariniai pentinai. Jie daugiausia rasti po vieną prie 
dešinės ar kairės kojos, tik kapuose Nr. 21 ir 94 buvo 
po pentiną prie abiejų kojų. 

Beveik visuose vyrų kapuose randama odinių dir
žų liekanų. Diržai buvo naudojami kaip vyro papuo
šalas ir kaip drabužio dalis. Jie padėti pagal paskirtį -
juosmens srityje. Kad diržas buvo laikomas papuoša
lu, matyti iš kapų Nr. 99, 145, 195,217 ir 226. 
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Kape Nr. 145 vienas diržas, puoštas žalvarinėmis 
keturkampėmis pailgomis plokštelėmis, buvo padėtas 
virš blauzdikaulių, o antras - platus dvigubas odinis dir
žas, perpintas žalvarinių įvijų išilginėmis eilėmis, su žal
varine sagtimi, - buvo susuktas ir įdėtas į medinę dėžu
tę, kuri rasta šlaunikaulių srityje. Kape Nr. 217 taip pat 
susuktas puošnus odinis diržas rastas įdėtas į medinę 

dėžutę, o ši aptikta dubens srityje. Medinė dėžutė dar 
buvusi išklota storu vilnoniu audiniu. Labai puošnus 
odinis diržas, taip pat įdėtas į apvalią medinę dėžutę, 

buvo kape Nr. 99. Sis diržas skersai apkaitas žalvarinė
mis skardelėmis ir trimis eilėmis kūgelių, o diržo galo 
apkalas padengtas net sidabrine plokštele, ornamentuo
ta metaloplastiniu būdu. 

Kape Nr. 266, be ratu susukto odinio diržo, pUOš
to žalvarinėmis plokštelėmis (deja, jos labai sunyku
sios), rastos ir kitos gana gausios įkapės. Jas sudarė: 
žalvariniai dirbiniai - antkaklė, tordiruotu lankeliu 
daugiakampiais galiukais (buoželėmis), keturios pa
saginės segės, įvijinis žiedas bei pentinas. 

Antkaklė ir segės rastos padėtos galvos srityje, dir
žas šlaunų srityje, o prie blauzdikaulio fragmentų -
pentinas. 

Vyrų kapuose odinių diržų, įdėtų į medines dėžu
tes, randama ir kituose Vakarų Lietuvos kapinynuose 
(Gintališkė; Kiauleikiai, Kretingos r.). 

Dėžutės vyrų kapuose nebūdingos įkapės. Be mi
nėtų kapų Nr. 99 ir 145, dėžutės rastos ir kituose ka
puose (Nr. 98, 120, 195,202,215,217). Kapuose Nr. 202 
ir 215 rastos ios dėžutės palyginti su moterų kapuose 
randamomis gana paprastos, padarytos iš beržo tošies. 
Viena jų (kape Nr. 215) dar buvo apsiūta pluoštiniais 
siūlais. Vienoje dėžutėje (kape Nr. 202) įdėta žalvari
nių įvijų apvara ir žalvarinis praplatinta priekine dali
mi žiedas, kitoje (kape Nr. 215) - trys žalvariniai įviji
niai žiedai. Kape Nr. 215 dėžutė buvo padėta galvos 
srityje, prie ietigalių, kape Nr. 202 - ties kapo viduriu, 
matyt, ant mirusiojo. 

Vyrų kapuose tošinių dėžučių rasta ir netolimame 
Gintališkės plokštiniame kapinyne. 

Be minėtų įkapių, vyrų ir moterų kapuose randa
ma ir įvairių žalvarinių papuošalų. Jie kape išdėlioti 
pagal savo paskirtį: antkaklės ant kaklo, segės - krūti

nės srityje, o apyrankės ir žiedai - ant rankų. 
Daugelyje vyrų kapų randama įvairių dydžių įvijų. 

Įvijomis buvo puošiami darbo įrankių (pavyzdžiui, ka
pe Nr. 190 - dalgio kotas) ir ginklų (kape Nr. 34,145 -
ieties kotas) mediniai kotai. Be to, rasta smulkių žalva
rinių įvijų, suvertų ant odinio dirželio. Pavyzdžiui, kape 
Nr. 145 buvo net dvi atskirai suvertos žalvarinių įvijėlių 
apvaros. Įvijų apvaras vartojo, be abejo, kaip papuoša
lus. Dažnai randamos įvijos, o jose - medžio liekanos 
(kapai Nr. 9, 11, 14), šie radiniai - neaiškios paskirties. 
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Daugiau įkapių yra moterų kapuose. Įkapių gau
sumą nulemia ne darbo įrankiai, bet papuošalai - jų 

moterų kapuose yra daug daugiau ir įvairesnių. Prie 
galvos aptinkama smeigtukų, kurie greičiausiai buvo 
įsegami į kokį nors galvos apdangalą, arba žalvarinių 
įvijėlių (kapas Nr. 67) - jomis buvo puošta galvos dan
ga. Mirusiųjų kaklus puošė antkaklės ir karoliai. Ka
rolių būta stiklinių arba gintarinių, o kartais tarp ka
rolių įmaišyta žalvarinių įvijų (kapas Nr. 143). Krūti
nės srityje sutinkamos tam laikotarpiui būdingos se
gės ir smeigtukai, kuriais buvo su segami drabužiai, bei 
įvairių kabučių. Rankas puošė žalvariniai žiedai ir apy
rankės. Kape Nr. 211 mirusiajai ir ant kairės kojos pirš
to buvo užmautas žalvarinis įvijinis žiedas. 

Darbo įrankiai moterų kapuose yra smulkūs. Tai 
peiliai, ylos, žalvarinės ir geležinės adatos, žalvariniai 
juostų vijimo miniatiūriniai įrankėliai ir verpstukai. 

Peiliai randami ant krūtinės (kapas Nr. 33) arba 
palei šoną, prie rankos, maždaug alkūnės srityje (ka
pai Nr. 67,211). Ylos, adatos, juostų vijimo įrankiai ir 
verpstukai daugiausia būna padėti mirusiosios galvos 
gale. Išimtį sudaro kapas Nr. 172, kur yla buvo rasta 
kojų srityje, ir kapai Nr. 12 ir 93, kur geležinės adatos 
rastos ant krūtinės. Minėti darbo įrankiai sudėti mi
rusiosios galvos gale, vienas šalia kito be jokios ypa
tingos tvarkos. Labai dažnai (kapai Nr. 18,28,57,211 
ir kt.) šie įrankiai ir dar vienas kitas papuošalas (apy· 
rankės, žiedai, įvairios įvijos), o dažnai ir miniatiūri
nis molinis puodelis būna sudėti į paprastą tošinę dė

žutę. Neretai mirusiosios galvos gale, be tokios dides
nės dėžutės, dar būna padėta ir maža tošinė dėžutė 
(kapai Nr. 18, 33, 43, 57 ir 67), apjuosta dažniausiai 
septyniais odiniais dirželiais, kurie apvynioti žalvarine 
viela. Šone dėžutė turi puošnų, žalvario apkaliukais 
papuoštą užsegimą. Šios dėžutės paprastai tuščios. 

Moterų ir vyrų, kapuose, mirusiųjų galvos gale be
veik visada randama geriamųjų ragų žalvarinių apka
lų. Dažniausiai jų būna po vieną, rečiau po du, o kar
tais - net trys (kapas Nr. 192). 

Iš kitų išsiskiria kapas Nr. 211, kurio kairėje mi
rusiosios galvos pusėje buvo rastas įmovinis plačia 
plunksna ietigalis. Kiti kapo priedai yra būdingi tik mo
ters kapui. Gale galvos aptikta labai sunykusi dėžutė, 
o joje įdėtos žalvarinės juostų vijimo miniatiūros, žal
varinis įvijinis žiedas ir žalvarinė įvija su medžio liku
čiu joje. Mirusiosios galva papuošta·žalvariniu rateli
niu 25 cm ilgio smeigtuku, kaklo vietoje rasta geležinė 
antkaklė. Kairiojo raktikaulio srityje gulėjo geležinė 
pasaginė segė cilindriniais galais, o toje pat pusėje, ant 
petikaulio, - dar vienas žalvarinis smeigtukas, tik kryži
nis. Kairioji velionės ranka ties riešu papuošta žalvari
ne įvijine apyranke, o du pirštai - žalvariniais įvijiniais 
žiedais. Įvijinio žiedo būta ir ant kairės kojos piršto. 



I Griautiniuose vaikų kapuose įkapes daugiausia su
daro papuošalai. Dalis papuošalų pritaikyti vaikams, 
maži. Gale vaikų galvų taip pat buvo dedami vienas 
arba du geriamieji ragai su žalvariniais apkalais. 

Darbo įrankių bei ginklų randama labai nedauge
lyje vaikų kapų. Pavyzdžiui, mergaitės kapui būdingų 
ikapių rasta tik kape Nr. 50. Mergaitės galvos gale bu
vo padėtas molinis miniatiūrinis puodelis ir gintarinis 
verpstukas, o palei šoną, ties ranka - geležinis peiliu
kas. Kitas įkapes sudaro vaikiški papuošalai: minia
tiūrinė pasaginė segelė, apyrankėlė, žiedas ir du gin
tariniai karoliukai. 

Berniukų kapuose kartais randama vyrų kapams 
būdingų ikapių, tik mažų matmenų - miniatiūrinių, 

pavyzdžiui, kape Nr. 58 gale galvos išliko miniatiūri
nių geležinių žąslų fragmentai, o ant krūtinės gulėjo 
8 cm geležinis peiliukas. Kapo Nr. 82 viduryje rastas 
geležinis miniatiūrinis daigelis, kape Nr. 183 buvo mi
niatiūrinis geležinis daigelis ir geležinis peiliukas, o ka
pe Nr. 17 galvos srityje buvo natūralaus dydžio du įmo
viniai geležiniai ietigaliai. 

Dalis vaikų kapų, kaip ir suaugusių, yra visai be 
ikapių. 

Laivių plokštiniame kapinyne rasti du dvigubi ka
pai, tai kapas Nr. 79-80 ir Nr. 115-115 a. 

Kapas Nr. 79-80 yra vaiko ir vyro. Vaikas, matyt, 
buvo paauglys, nes jo griaučių ilgis - 133 cm. Kape 
negausu įkapių. Prie vaiko griaučių rasta: ant krūtinės 
žalvarinė lankinė ilgakojė segė, ant rankos - juostinė 

apyrankė, ant kairės rankos piršto - žalvarinis ivijinis 
žiedas, juosmens srityje - šešios, plokščios vielos, žal
varinės įvijos. Galvūgalyje buvo miniatiūrinis molinis 
puodelis ir du žalvariniai geriamųjų ragų apkalai. Prie 
vyro griaučių buvo: galvos gale miniatiūrinis molinis 
puodelis, klubų srityje, dešinėje pusėje, skersai kapo 
padėtas geležinis peilis, ant dešinės kojos - geležinis 
pentinas. Šis dvigubas kapas pagal lankinę lietinę il
gakoję segę datuotinas IX a. po Kr. 

Dvigubo kapo Nr. 115-115a mirusiųjų lytys nenusta
tytos, nes čia griaučiai buvo beveik visai sunykę. Įkapių 
rasta mažai, ir tos pačios necharakteringos kokiai nors ly
čiai: prie vieno mirusiojo galvos buvo padėti tik du geria
mieji ragai, o prie antrojo - tik žalvarinis ivijinis žiedas. 

Griautinių dvigubų kapų yra ir kituose Lietuvos 
kapinynuose. II a. po Kr. dvigubas kapas žinomas Sar
gėnų kapinyne, Kauno m.; iš IVa. po Kr. - trys dvigu
bi kapai rasti Upytėje, Panevėžio r., vienas - Veršvuo
se; iš I tūkstantmečio vidurio vienas atidengtas Upy
tėje, vienas - Reketėje, du - Tūbausiuose, Kretingos r.; 
iš I tūkstantmečio pabaigos ir II tūkstantmečio pra
džios - vienas dvigubas kapas Juodsodės kapinyne, Tel
šių r., trigubas kapas - Palangoje, du dvigubi ir vienas 
trigubas - Žąsine, Šilalės r., ir kt. 

2. Degintiniai kapai 

Laivių plokštiniame kapinyne ištirti 106 deginti
niai kapai, kurie daugiausia buvo aptikti kapinyno šiau
rės vakarinėje dalyje. Anksčiau čia buvo laidoti nede
ginti mirusieji, todėl labai dažnai griautiniai kapai yra 
perkasti degintinių kapų, jų įkapės susimaišiusios. Be 
to, pasitaiko, kad dvi degintinių kapų duobės yra per
kastos viena per kitą, jų pakraščiai susilieję, todėl sun
ku atskirti jų kontūrus. Tai ypač pastebima didelėse 
duobėse. Degintinių kapų kontūrai nėra tokie apibrėž
ti, taisyklingi kaip griautinių. Dalis degintinių kapų ap
tikta visai negiliai, iškart po velėna, daugelis jų ariant 
buvo apardyti. 

Atstumai tarp kapų yra labai nevienodi: vieni ka
pai susilieja su kitais, tarp kitų yra net kelių metrų 
tarpai. 

Pagal įkapių išdėstymą kapuose bei kapo duobių 
formas visus Laivių plokštinio kapinyno degintinius 
kapus galima suskirstyti i kelias grupes. 

Chronologiniu atžvilgiu, ankstyviausi (I grupė), yra 
tie degintiniai kapai, kuriuose įkapės yra išdėstytos to
kia pat tvarka, kaip prie nedegintų mirusiųjų. Tai perei
namieji kapai. Tokių kapų rasti tik keli (Nr. 268,269, 
270,275 ir 361). Šių degintinių kapų duobės yra lygiai 
tokio pat dydžio ir formos, kaip ir griautinių kapų 
(pav. 4). Duobių gylis 60-80 cm. Sudegę kaulai bei 
degėsiai supilti karsto arba duobės viduryje, o įkapės 
išdėliotos pagal paskirtį, kaip ir griautiniuose kapuo
se. Pavyzdžiui, kape Nr. 269 įkapės buvo išdėliotos taip: 
galvos vietoje buvo padėtas geriamasis ragas ir maža 
tošinė dėžutė, į kurią idėta sidabrinė žieduotoji segė, 
krūtinės vietoje buvo žalvarinis trikampe galvute (IV ti
po) smeigtukas, rankų vietose - po žalvarinę platėjan
čiais trikampiais gaubtais galais apyrankę. Tarp apy
rankių, kapo viduryje, ant sudegintų kaulų, skersai ka
pą buvo padėtas geležinis peiliukas. 

Tokiuose ankstyviausiuose degintiniuose kapuo
se visos įkapės nepaliestos ugnies. 

Tai rodytų, kad kūnų deginimo paprotys atsirado 
ne iš karto. Ilgą laiką - iki II tūkstantmečio pradžios -
buvo gajos griautinio kapo tradicijos, kol galiausiai per
si orientuota į mirusiųjų deginimo paproti. 

Tokių deginti nių kapų rasta ir artimuose Palan
gos, Genčų II, Gintališkės, Lazdininkų bei Rūdaičių 
kapinynuose. Jie būdingi tik Vakarų Lietuvai. Tačiau 
Laivių kapinyno šios rūšies degintiniai kapai yra anks
tyviausi - priskirtini VIII a. pab. - IX a., o kitur šie 
kapai yra iš X a. 

Kita (II grupė) degintinių kapų grupė irgi dar 
artima griautinio kapo tradicijoms, tik jie yra šiek 
tiek vėlyvesni. Čia kapo duobė dar pailga kaip ir 
griautinio kapo, bet degintiniai kauliukai ir įkapės 
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4 pav. Degintinis kapas Nr. 361. 

jau neišdėlioti visame kapo duobės plote arba dide
liame karste, o sudėti i mažą medin<;: arba tošinę dėžu
tę . Laivių kapinyne rasti devyni tokie kapai (Nr. 317, 
321, 348, 352, 360, 364-366, 372). Šių kapų duobės yra 
80-100 cm gylio. Kapo duobės užpildas su degėsių 
priemaiša bei pasi taikančiais paskirais degintiniais 
kauliukais. Didesnis degėsių kiekis susikaupęs pačia
me duobės dugne. Čia būna ir degintinis palaidoji
mas, kuri sudaro dalis degintų kauliukų bei degėsių 
ir ikapės. Kartais randamos net dvi dėžutės. Pavyz
džiui, moters kape Nr. 321 abi dėžutės buvo padėtos 
pačiame kapo duobės dugne ant nejudinto smėlio. 
Vienoje dėžutėje buvo pats kapas, t. y. sudeginti kau
liukai , degėsių liekanos ir apdegusios ikapės, o 20 cm 
atstumu nuo pirmosios dėžutės - karstelio padėta kita 
dėžutė, kurioje ikapės, ugnies nepaliestos ir nesulau
žytos. Ši dėžutė, matyt, idėta kaip dovana mirusiajai , 
nes joje buvo vien tik papuošalai. O štai pirmojoje 
dėžutėje, be papuošalų, buvo ir darbo irankių: gele
žinis peiliukas ir yla. 

Kapų, kada sudeginto mirusiojo likučiai supiiami 
i nedidelę dėžutę, kuri greičiausiai turėjo anksčiau bu
vusio didelio karsto prasmę, žinoma ir kitose Vakarų 
Lietuvos vietovėse (Ramučiai ir Anduliai, Klaipėdos r.) . 

Tai pačiai grupei priskirtinas degintis kapas Nr. 333. 
Jis buvo 30x70 cm dydžio, irengtas ovalioje dubens for
mos duobutėje maždaug 30-40 cm gylyje. Palaikų li
kučiai, kuriuos sudarė degintiniai kauliukai ir degė
siai, buvo rasti 30 cm gilumoje sudėti i kaklo papuoša
lo viduri. Papuošalas buvo iš geležinių vielų, ant kurių 
suverti mėlyno stiklo karoliukai. Kitos ikapės: geleži
nių ir žalvarinių smeigtukų adatos, žalvarinio kryžinio 
smeigtuko fragmentas ir juostų vijimo irankių plokš
telės - buvo ivairiose kapo duobės vietose. Daugiau
sia anglių buvo kapo duobės dugne. 
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Be minėtų pereinamųjų degintinių kapų, Laivių 
kapinyne randame chronologiniu atžvilgiu vėlyvesnių 
degintinių kapų. Tai trečia degintinių kapų grupė 
(III grupė). Jų dauguma buvo didelėse duobėse, ku
riose buvo išmėtytos ikapės visame sampile (pav. 156) 
(kapai Nr. 289,295,298,299,300, 302,305,307,311, 
315, 316, 318, 319, 320, 324, 326, 327, 328, 330, 338, 
339,343,345,356,362,370). Kapų dydis labai ivairus
nuo 125x75 cm iki 300x200 cm. Šių kapų duobės dau
giausia yra pailgos, tik žinoma, platesnės negu griau
tinių kapų. Paviršiuje jos dažnai susiliejusios, todėl la
bai sunku nustatyti tikrą dydi. Kapų duobių gylis maž
daug 60-150 cm, gilyn nežymiai siaurėjančios. Skersi
niame pjūvyje jos panašios i didžiuli plokščiu dugnu 
dubeni. Kapo duobės žemė (užpildas) tamsi , joje gau
su degėsių. Daugelyje kapų 10-15 cm storio sluoks
nis, kuriame labai gausu degėsių, būna pačiame duo
bės dugne, po juo - švarus smėlis. Matyt, iškasus duo- . 
bę jos dugnas buvo išbarstomas grynais degėsiais, at
neštais iš laužavietės . Kiti degėsiai su visais kapo prie
dais buvo išbarstomi po kapo duobės užpildą, užka
sant duobę. Sudegę kaulai taip pat būna išbarstyti vi
same kapo duobės užpilde. 

Įkapės randamos visame kapo duobės užpilde. To
kiuose degintiniuose kapuose ikapės palyginti nėra 
gausios. Tai galima paaiškinti tuo, kad didži , Ij i ikapių 
dalis, ypač žalvariniai papuošalai , ugnyje susiiydę ar
ba sulaužyti. Daugelyje kapų aptinkami tik atskiri su
silydžiusio žalvario gabaliukai. 

Iš aptariamų kapų išskirtini keturi, tai Nr. 302, 305, 
307,335. Jie yra didesni už kitus. Kapas Nr. 335 buvo 
net 500x300x200 cm dydžio, netaisyklingos formos. Šių 
kapų duobėse labai gausu degėsių, visos ikapės smar
kiai apsilydžiusios, todėl iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad 
tokiose didžiulėse duobėse mirusysis buvo sudegina-
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mas vietoje - toks reiškinys yra pastebėtas Rytų Lie
tuvos pilkapių rajone (Didžiuliai, Šalčininkų r.) (Tau
tavičius, 1958, p. 78-81); Šveicarai, Vilniaus r. 
(I10KPOBCK11I1, 1895, c. 215-218); Žvirbliai, Vilniaus r. 
(Jakimowicz, 1929, p. 145-146) ir kai kuriuose Vidu
rio Lietuvos plokštiniuose kapinynuose (Sargėnai ir 
Veršvai, Kauno m.). Tačiau Laivių kapinyne šie kapai 
sukelia abejonių, nes įkapės, degintiniai kauliukai ir 
degėsiai randami ne tik kapo duobės dugne, bet ir sam
pile. Greičiausiai čia yra kolektyviniai kapai, kuriems 
reikėjo didesnės duobės (Griežė, Mažeikių r.; Varnas, 
1982, p. 75-78; 1984, p. 108-111). 

Paskutinę (IV grupė) degintinių kapų grupę su
daro tie kapai, kuriuose laužo likučiai supilti į mažą 

duobutę (kapai Nr. 285, 286, 288, 289, 291-294, 296, 
304, 310, 325, 332, 340). Šie kapai aptikti labai negi
liai, dažniausiai po velėna (kapai Nr. 284, 286 ir 291) 
arba 30-40 cm gylyje (kapai Nr. 294, 296), todėl jie 
apardyti arba visai suardyti ariant žemę. Kapų duobės 
buvo maždaug 60x80 cm dydžio, nedidelio ovalo (ka
pai Nr. 30 ir 340) arba apskritos formos (kapas Nr. 311). 
Siame kape duobutė gilyn nežymiai susiaurėja, dug
nas yra gaubtas. Įkapės, degėsiai bei degintiniai kau
liukai randami visame kapo duobės užpilde. Įkapės 
daugiau ar mažiau apdegusios, didesnė jų dalis smar
kiai susilydžiusi arba sulaužyta. Degėsiai ir degintiniai 
kauliukai gana smulkūs. Išimtį sudaro tik anglys, ras
tos kape Nr. 294, kurios buvo gana stambios (apie 3-
4 cm ilgio ir 2 cm storio gabalai). 

Atskirai paminėtini du dvigubi degintiniai kapai 
(Nr. 354-354a ir 363-363a). Abiejuose palaidota po 
vyrą ir moterį. Kape Nr. 354-354a abiejų mirusiųjų 
kauliukai bei degėsiai išbarstyti visame kapo duobės 
užpilde, neapdegusios gana gausios įkapės, be jokios 
tvarkos sudėtos pačiame dugne (100 cm gylyje) ant 
įžemio. Abiejų mirusiųjų įkapės sumaišytos. Daugu
ma įkapių, matyt, buvo suvyniotos į kažkokį plaušinį 

arba sudėtos į kelias tošines dėžutes. Tik vyro kapui 
charakteringos įkapės buvo: geležinis įmovinis ietiga
lis,3 geležiniai miniatiūriniai kirvukai, 3 geležiniai mi
niatiūriniai daigeliai, 3 geležiniai kovos peiliai su žal
variu apkaustytomis makštimis ir žalvarinis miniatiū
rinis pentinas. Moters kapui priklausytų juostų vijimo 
miniatiūriniai įrankiai ir žalvarinės adatos dalis bei pa
puošalai: antkaklės, apyrankės ir segės. Tačiau sunku 
atskirti, kurie iš papuošalų (ypač segės) priklausė vy-
rui, kurios - moteriai. \ 

Kape Nr. 363-363a tarp moters ir vyro kaulų bu
vo 35 cm tarpas. Abu kapai buvo vienodame 90 cm 
gylyje, pačiame duobės dugne. Degintiniai kauliukai 
ir dalis degėsių išrinkti ir supilti tarp įkapių. Visos įka
pės ugnies nepaliestos. Moters kapui priklauso: žal
varinė vytinė įvijinė antkaklė, trys žalvarinės įvijinės 

apyrankės (viena sulaužyta į dalis), dvi žalvarinės 
plokštelinės kryžinės segės, žalvarinė pasaginė cilin
driniais galais segė, žalvarinis įvijinis žiedelis, gintari
nis ir kalkakmenio karoliukai, juostų vijimo įrankėliai 
ir geležinis peiliukas. Vyro kape buvo geležiniai dalgis 
ir miniatiūriniai žąsiai, žalvariniai diržo apkalai, labai 
primityvi, padaryta iš žalvarinės vielos, sukabinama ant
kaklė ir dvi žalvarinės pasaginės segės. Dalis įkapių, kaip 
antai geriamojo rago žalvarinis apkalas, vytinė antkak
lė, geležinė yla bei žalvariniai apkaliukai, buvo rasti 
atskirai arčiau žemės paviršiaus. Matyt, šios įkapės bu
vo metamos jau užkasant kapą kaip artimųjų dovanos. 
Kuriam mirusiajam jos priskirtinos, neaišku. 

Įkapių išdėstymą degintiniuose kapuose sunku su
sisteminti, nes juose nėra nusistovėjusios tvarkos, iš
skyrus pirmuosius degintinius kapus, kur įkapės buvo 
išdėliotos taip pat, kaip ir griautiniuose kapuose. 

Sunku nustatyti, ar įkapių buvo daug, nes jos dau
giausia susilydžiusios arba sulauŽYtos. Be to, yra gru
pė kapų, kuriuose, išskyrus degintinius kauliukus ir de
gėsius, jokių įkapių nebuvo rasta (kapai Nr. 283, 285, 
309, 342, 347). Dalis sulaužytų įkapių randama ir ki
tuose Vakarų Lietuvos plokštinių kapinynų deginti
niuose kapuose (Palanga ir Girkaliai, Kretingos r.; Pau
laičiai, Šilutės r.; lazdai, Kretingos r.; Dimitravai, Kre
tingos r.). Su tokiu pat reiškiniu susiduriama ir Latvi
jos kuršių X-XIII a. degintiniuose kapuose (LA, 1974, 
p. 195). Kodėl dalis įkapių buvo laužoma, tiksliai pa
sakyti sunku. Galbūt šis paprotys siejamas su pačiu mi
rusiuoju: kadangi tų daiktų savininkas yra miręs, no
rėdami tai pabrėžti, žmonės laužydavo jam priklau
siusius daiktus. Sulaužyti daiktai tarytum tampa "ne
gyvi". Vienintelė įkapė, kuri visame deginti nių kapų 
laikotarpiu nebuvo nei deginama, nei laužoma - geria
mieji ragai. lie dažniausiai randami arčiau kapo duo
bės paviršiaus. Taigi atrodo, kad geriamieji ragai buvo 
įmetami į kapą laidotuvių apeigų metu ir, galimas da
lykas, pripilti gėrimo. 

Įkapės degintiniuose kapuose daugiausia tokios 
pačios, kaip ir griautiniuose, keičiasi tik jų formos. 

Ir šio tipo vyrų kapuose, be papuošalų, randami 
darbo irankiai ir ginklai. Pastebima, kad kai kurie vy
rų kapai išsiskiria savo turtingumu. Greta visai be įka
pių arba su negausiomis ikapėmis kapų randami tokie 
turtingi kapai, kaip Nr. 335, 337, 354, 361. Tai ypač 
ryšku vėlyvesniuose - XI-XII a. - kapuose. Daugelyje 
to meto vyrų kapų visai neberandama ginklų. Jie ap
tinkami tik turtinguose kapuose. Be to, ir patys gin
klai jau įvairesni ir brangesni. Be anksčiau buvusių ie
čių antgalių, dabar atsiranda kalavijai, kurie pasitaiko 
tik turtingų karių kapuose, ir kovos peiliai su puoš
niomis žalvariu apkaustytomis makštimis. Vyrų kapuo
se labai dažnai susiduriama su miniatiūriniais darbo 
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irankiais bei arklio balnoj imo reikmenimis (kapai Nr. 276, 
358, 361, 371, 372 ir kt.). Peršasi mintis, kad darbo 
jrankius tuo laikotarpiu imta branginti, dėl to juos pa
keitė nerūpestingai, greitomis pagamintomis miniatiū
romis. Antra vertus, galbūt šis faktas rodo socialinius 
pokyčius kuršių visuomenėje, t. y. dalies žmonių nu
skurdimą ir priklausomumą nuo turtingųjų. Pavyzdžiui, 
degintinj kapą Nr. 361 galima laikyti didiko, kario
vado kapu. Cia virš sudeginto mirusiojo kaulų ir laužo 
likučių buvo sudėtas turtingas ir jvairus inventorius: 
trijų iečių ietigaliai, kalavijas, plačiaašmenis kovos kir
vis, greičiusiai balnas, kurio buvo išlikusios tik geleži
nės balnakilpės, žąsiai, devynios žalvarinės pasaginės 
segės, odinis diržas, puoštas žalvariu. Rasta ir buities 
reikmenų, kaip geležiniai skiltuvas, raktas, žalvarinės 
svarstyklės ir svarelis. Greta šių natūralaus dydžio ika
pių, kape rasta ir geležinių miniatiūrinių dirbinių: kirvu
kas, kapliukas (?) (skaptukas), žąsleliai (pav. 4, 47a:2, 3). 

Moterų ir vaikų kapų inventorius toks pats. Pa
grindiniai moters kapo priedai - papuošalai, tik, žino
ma, didelė jų dalis sulaužyta arba ugnyje deformuota. 
Iš darbo jrankių daugiausia randama miniatiūrinių 
juostų vijimo jrankių, žalvarinių bei geležinių adatų, 
ylų ir peilių. 

Degintinių kapų, kuriuos būtų galima laikyti vai
kų kapais, rasta tik keli (Nr. 285,292,293,317,336). 
Vaikų kapuose darbo jrankiai maži - miniatiūriniai. 

Daugumą jkapių sudaro tik keli papuošalai arba jų da
lys, tik kape Nr. 317 buvo gausiau jkapių. Be papuoša
lų - juostinių apyrankių, antkaklių dalių ir devynių žal
varinių pasaginių segių, - rastas geležinis daigelis, ge
ležiniai dvinariai miniatiūriniai žąsiai, žalvarinis mi
niatiūrinis pentinas bei geležinis kirvukas. 

ĮKAPĖS 

Mirusieji Laivių plokštiniame kapinyne, kaip ir ki
tuose to meto kapinynuose, laidoti su gausiomis ir jvai
riomis jkapėmis. Jie buvo laidojami aprengti su ne
kasdieniais drabužiais ir gausiai papuošiami jvairiais 
žalvariniais papuošalais. 

Visas kapinyne rastas jkapes galima suskirstyti i 
šias grupes: 1) darbo jrankiai, 2) ginklai, 3) papuoša
lai, 4) raitelio ir žirgo aprangos reikmenys, 5) jvairi 
buitinė medžiaga ir keramika. 

1. Darbo įrankiai 

Darbo jrankių, palyginti su papuošalais, Laivių 
plokštiniame kapinyne nega usu. Didelė jų dalis, kaip 
antai kirvių, kapliukų (?) (skaptelių), dalgių, yra pa
keista miniatiūromis. Visi stambieji darbo irankiai yra 
geležiniai, išskyrus keletą adatų bei juostų vijimo mi-
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niatiūrų, kurios yra žalvarinės. Geležiniai darbo jran
kiai yra taip sunykę, kad kartais net sunku suprasti, 
kokios formos jie buvę. 

1.1. Kirviai 
Laiviuose kirvių rasta nedaug, dauguma jų yra mi

niatiūriniai. Visi kirviai yra geležiniai, rasti tik vyrų ka
puose. Laivių kapinyne rasti kirviai dvejopi: jmoviniai 
ir pentiniai. 

1.1.1. {moviniai kirviai (pav. 5). Jų Laiviuose rasta 
tiktai septyni, kaeuose Nr. 74, 89,99, 191, 249 ir du 
rasti atsitiktinai (SAM 250:50, 52). Visi yra iš griauti
nių vyrų kapų. Jie šiek tiek skiriasi ir nėra vienalaikiai. 

Ankstyviausias imovinis kirvis yra iš kapo Nr. 191. 
Jis nedidelis - 14,4 cm ilgio, jmovos skersmuo - 3,6 cm. 
Ašmenų link šis kirvis labai nedaug praplatėja, šonuose 
dar neturi vėlyviesiems kirviams būdingo jsmaukimo. 
Ašmenys tiesūs, jų plotis 4,7 cm (pav. 5:2). Gaila, kad 
šiame kape nieko daugiau nerasta. Tačiau, sprendžiant 
pagal kituose kapinynuose (Reketė, Kretingos r.; Ra
ginėnai, Radviliškio r.; Bandužiai, Klaipėdos m.) ras
tus labai panašius jmovinius kirvius iš V-VIII a., ir ši 
Laivių kirvj galima skirti maždaug V a. po Kr. 

Kiek vėlyvesnis, jau maždaug VI-VII a. po Kr., 
yra imovinis kirvis, rastas atsitiktinai (ŠAM 250:50). 

.. tf""~ ' 
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5 pav. Įmoviniai kirviai: 1 - atsitiktinis (ŠAM 250:52), 2 -
kapas Nr. 191 (EM 2:583), 3 - kapas Nr. 249 (ŠAM 250:7), 
4 - atsitiktinis (ŠAM 250:50). 



Kirvio ilgis - 16,5 cm, ašmenų plotis - 4,5 cm, jmovos 
plotis - 4,5 cm. Įmova, palyginti su ašmenimis, gana 
masyvi, kirvis link ašmenų labai nežymiai jsmauktas, 
ašmenys nuapvalinti (pav. 5:4). 

Kirvis iš kapo Nr. 74 yra gana didelis, jo ilgis 
16,8 cm. Ties ašmenimis smarkiai jsmauktas, ašmenų 
plotis - 5,4 cm, jmovos skersmuo - 4,3 cm. Be kirvio ir 
kitų ikapių, kape buvo rasta žalvarinė platėjančiais tri
kampio pjūvio gaubtais galais apyrankė, pagal kurią 
kirvi galima datuoti VIII a. 

Didelių matmenų yra kirvis iš kapo Nr. 249 
(pav. 5:3). Jo ilgis - 19,5 cm, ašmenų plotis 5,8 cm, 
jmova - 4 cm skersmens. Kirvio šonai taip pat smar
kiai jsmaukti. Kitos kape rastos ikapės sunkiai datuo
jamos, tačiau pagal bendrą formą šis kirvis skirtinas 
VIII a. 

Įmovinis kirvelis iš kapo Nr. 99 nedidelis, jo ilgis-
13,4 cm. Pats kirvis siauras, ties ašmenų pradžia smar
kiai jsmauktas, ašmenys platėja ir daugiau išgaubti 
j vieną pusę. Ašmenų plotis - 4,2 cm, jmovos skersmuo-
2,7 cm. Kirvis labai apnykęs, rastas kartu su žalvarine 
lankine gyvuline kojele sege, pagal kurią datuotinas 
VIII-IX a. 

Atskirai paminėtinas kirvis, 
rastas atsitiktinai (ŠAM 250:50; 
pav. 5:1). Jis yra dar mažesnių 
matmenų, ypatingai siauras. Ilgis -
12,5 cm, o ašmenų plotis tesiekia 
vos 2,7 cm. Kirvelis per vidurj ne
žymiai jsmauktas. 

Geležiniai jmoviniai kirviai Lie
tuvoje pasirodė II a. ir buvo nau
dojami iki VIII-IX m. po Kr. Jie 
plačiausiai buvo paplitę Vidurio ir 
Vakarų Lietuvos rajonuose (LAA, 
1978. T. 4, p. 113-117). 

Į kapą mirusiajam buvo dedama tik po vieną kirvj, iš
skyrus dvigubą kapą Nr. 371, kuriame aptikti trys. 

Natūralaus dydžio pentiniai kirviai palyginti labai 
nedideli - 10-13 cm ilgio, ašmenys - 6-7 cm pločio. 
Kirvių pentys yra labai siauros - 1,9-2,5 cm pločio , 

skylė kotui ovali (pav. 6:7, 9). 
Vizualiai miniatiūriniai pentiniai kirveliai padaryti 

labai paprastai ir nekruopščiai. Jie nedideli - 5-7 cm 
ilgio, ašmenys - 2-3 cm pločio. Pentis padaryta užlen
kiant supi otą vieną galą (pav. 6:4-6). Labai savotiškos 
formos yra kirvukas iš kapo Nr. 317. Jis visas yra 8,8 cm 
ilgio, pentis - 3,6 cm pločio, turi plačius ašmenis -
6,8 cm. Tarp penties ir ašmenų yra labai didelė išėma, 
todėl ašmenys - tik 1,5 cm skersmens. 

Dalis miniatiūrinių kirvelių buvo naudojami bui
tyje, kasdieniame gyvenime.Tokią išvadą leidžia dary
ti dr. J. Stankaus geležinių jrankių technologiniai tyri
mai. Pavyzdžiui, kirvelio iš kapo Nr. 354-354a ašme
nys suvirinti iš keleto plieninių ir geležinių juostų, gau
tas vadinamasis "paketas" (Stankus, 1970, p. 126). 

Miniatiūriniai kirveliai taip pat buvo su mediniais 
kotais. Kirvelio iš kapo Nr. 354 pentyje rasta dar išli
kusių medinio koto liekanų (pav. 6:8). 
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1.1.2. Natūralaus dydžio pen
tiniai kirviai rasti tik du (kapai 
Nr. 360 (EM 2:1306) ir Nr. 370 
(EM 2: 1446). Daugiau rasta minia
tiūrinių [kapai Nr. 212 (EM 2:501), 
317 (EM 2:752), trys rasti Nr. 354 
(EM 2:1507-1509), 358 (EM 
2:1263), 361 (EM 2:2192), 371 
(EM 2:1456), 372 (EM 2:1467). 
Dar du pentiniai kirviai rasti atsi
tiktinai (EM 2:1921, 1922)]. Dalis 
šių kirvių turbūt buvo pagaminti 
specialiai dėti j kapą, nes padaryti 
labai atmestinai (pav. 6). 

Visi pentiniai kirviai yra iš de
gintinių vyrų kapų, išskyrus vieną, 
kuris yra iš griautinio kapo Nr. 212. 

6 pav. Pentiniai kirviai: 1 - kapas Nr. 372 (EM 2:1467) , 2 - kapas Nr. 212 (EM 
2:801),3 - kapas Nr. 358 (EM 2:1263), 4-5 - atsitiktiniai (EM 2:1921,1922),6, 
8- kapas Nr. 354 (EM 2:1507,1509),7 - kapas Nr. 370 (EM 2:1446) ir 9 - kapas 
Nr. 360 (EM 2:1306). 
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Tiek natūralaus dydžio, tiek miniatiūriniai penti
niai kirviai kapuose rasti kartu su papuošalais, datuo
tinais IX-XII a., būtent - žalvarinėmis pasaginėmis 

segėmis cilindriniais, aguoniniais, pastorintais bei gy
vuliniais galais, kryžiniais smeigtukais ir juostinėmis 
gyvulinėmis apyrankėmis. Remiantis minėtais papuo
šalais, ir Laivių pentinius kirvius galima laikyti buvus 
iš to paties laikotarpio. 

Daug geležinių pentinių kirvių randama I tūkstant
mečio pabaigos ir II tūkstantmečio pradžios Vakarų, 
Vidurio bei Rytų Lietuvos laidojimo paminkluose 
(LAB, 1961, p. 401), o štai miniatiūrinių pentinių kir
velių daugiausia yra iš vakarinės Lietuvos plokštinių 
kapinynų (Nakaitė, 1964, p. 54-55). Tik atskiri egzem
plioriai yra iš Vidurio, Šiaurės ir Rytų Lietuvos (Na
kaitė, 1964, p. 55). 

1.2. Kapliai / skaptai 
Dėl šių dirbinių paskirties nėra vieningos nuo

monės. Senesnėje literatūroje (Nakaitė, 1964, p. 55-
56, pav. 2:3) jie skiriami miniatiūriniams kapliukams, 
o to paties regiono Bandužių kapinyne rastieji dirbi
niai skiriami skaptukams (Stankus, 1995, p. 77, 79, 
pav. 67:2, 7). 

Laivių plokštiniame kapinyne natūralaus dydžio 
kaplių, neaptikta, yra rasta tik trylika miniatiūrinių kap
liukų (?) ar skaptelių (?), kapuose Nr. 99, 134, 139, 152, 
163, 166, 185, 216, 218, 262, 300, 361. Jie pagaminti 
labai nerūpestingai ir paprastai (pav. 7). Kapliukai 
(skapteliai) randami po vieną ir tik vyrų kapuose. 

Sie darbo įrankiai nedidelių matmenų - 5-9 cm 
ilgio, ašmenys vienodai i abi puses daugiau mažiau pla
tėja, jų plotis 2,9-4,4 cm. Vienų įmovos yra visai užda
ros, tokios kaip įmovinių kirvių (kapai Nr. 138, 166), 
kitų padarytos labai paprastai, užlenkiant išplotą įmo
vinę dalį iš abiejų pusių (kapai Nr. 216, 185). 

Tokios formos miniatiūriniai dirbiniai rasti tik Va
karų Lietuvos plokštiniuose kapinynuose (Nakaitė, 1964, 
p.57). 

Panašių geležinių miniatiūrinių dirbinių rasta ir 
Latvijoje - Kurše (KA, 1930, lent. 22:17). 

Drauge su aptarta is dirbiniais kapuose rastos žal
varinės pasaginės cilindriniais galais vėlyvesnės segės, 
vėlyvosios žalvarinės lankinės aguoninės segės, žalva
rinės masyvios storagalės apyrankės ir kiti IX-XI a. 
papuošalai. 

1.3. Dalgiai 
Dalgių (lent. 10) Laivių plokštiniame kapinyne ras

ta gana daug, bet, deja, dauguma jų, kaip ir visi Laivių 
geležiniai dirbiniai, labai sunykę - likę tik atskiri ga
balai. Didesnė dalis dalgių yra miniatiūriniai. Kapai 
Nr. 134, 139, 152, 183, 212, 216, 218, 228, 232, 317, 
354,363,370,372, du rasti atsitiktinai (EM 2:1920 ir 
KVIM 1689:430) ir dviejų rastų atsitiktinai dalys 
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7 pav. Įmoviniai kapliukai / skapteIiai: 1 - kapas Nr. 218 
(EM 2:869), 2 - kapas Nr. 166 (EM 2:366), 3 - kapas Nr. 262 
(ŠAM 250:39) ir 4 - kapas Nr. 185 (EM 2:544). 

(EM 2:1947 ir KVIM 1689:436). Neabejotinai natū
ralaus dydžio dalgių (arba jų dalių) rasta tik devyni. 
Kapai Nr. 74, 78, 129, 190,249,360, 361, dviejų dalys, 
rastos atsitiktinai (ŠAM 250:74, 75). Visi šie radiniai 
aptikti tik griautiniuose vyrų kapuose. Miniatiūriniai 
daigeliai daugiausia jau yra iš degintinių kapų. Dalgis, 
tiek natūralaus dydžio, tiek miniatiūrinis, i kapą buvo 
dedamas tik vienas, išskyrus dvigubą kapą Nr. 354, ku
riame rasti net trys miniatiūriniai daigeliai. 

Natūralaus dydžio ir miniatiūriniai dalgiai skiriasi 
chronologiškai. 

Natūralaus dydžio dalgiai irgi nėra didelių mat
menų: jų ilgis - 37-43 cm, geležtė - 2,5-3,7 cm pločio. 
Visų dalgių įkotė baigiasi mažesniu ar didesniu užlen
kimu (pav. 8:1, 2) įtvėrimui į medinį kotą. 

Natūralaus dydžio dalgiai kapuose rasti kartu su 
žalvarinėmis trikampiais platėjančiais tuščiaviduriais 
galais apyrankėmis bei geležiniais įmoviniais kirviais. 
Pagal šias įkapes ir dalgius galima skirti maždaug VIII a. 

Miniatiūriniai daigeliai yra įvairaus dydžio: vieni 
visai trumpi -11-12 cm ilgio ir 1-1,2 cm pločio gelež
te (atsitiktinis radinys, EM 2:1920), kiti - net 20-23 cm 



8 pav. Dalgiai: 1 - kapas Nr. 190 (EM 2:582), 2 - kapas 
Nr. 74 (KVIM 1689:292), 3 - kapas Nr. 232 (EM 2:1039), 
4 - kapas Nr. 361 (EM 2:2196) ir 5 - kapas Nr. 360 (EM 
2:1307). 

ilgio ir 2 cm pločio geležte (kapas Nr. 354, EM 2:1498). 
Jie visi labai nežymiai išlenkti, o daugumos įkotė taip 
pat baigiasi užlenkimu į priešingą pusę, įtvėrimu 

(pav. 9). 
Įdomu tai, kad tuose kapuose, kur yra miniatiūri

niai daIgeliai, rasti ir miniatiūriniai dirbiniai: penti
niai kirvukai bei kapliukai (skapteliai). 

Miniatiūriniai daIgeliai rasti jau kartu su vėlyves
nio laikotarpio papuošalais: žalvarinėmis pasaginėmis 
cilindrinėmis gyvuliniais ir pastorintais galais segėmis, 
vėlyvesniais žalvariniais kryžiniais smeigtukais, juos
tinėmis gyvuliniais galais apyrankėmis ir kt. X-XII a. 
papuošalais. 

Mūsų respublikos kapinynuose dalgiai rasti iš II a. 
Pirmiausia jie buvo aptikti vakarinėse Lietuvos srity
se, kur ir yra labiausiai išplitę. Mažiau jų rasta Vidu
rio ir visiškai nerasta Rytų Lietuvos laidojimo pamin
kluose. Rytų Lietuvoje dalgiai žinomi tik iš piliakal
nių (LAA, 1978. T 4, p. 118-119). 

Nemažai miniatiūrinių daIgelių rasta ir kituose 
I tūkstantmečio pabaigos ir II tūkstantmečio pradžios 
Vakarų Lietuvos plokštiniuose kapinynuose (Nakaitė, 

, , 

9 pav. Miniatiūriniai daigeliai : 1, 3 - kapas Nr. 354 (EM) 
2:1497,1498), 2 - kapas Nr. 152 (EM 2:240) , 4 - kapas 
Nr. 372 (EM 2:1468), 5 - kapas Nr. 212 (EM 2:803). 

1964, p. 57). Jų taip pat sutinkama ir to paties lai
kotarpio Kuršo kapinynuose (Moopa, JIHfH, 1964, 
plK 6). 

1.4. Peiliai 
Pačią gausiausią darbo įrankių grupę sudaro pei

liai. Jie rasti kapuose Nr. 10,13, 18, 21,29,34,41,44, 
47,50,51,52,54,55,58,62,64,68,74,77,84,91,99 (du), 
105, 107, 111, 113, 114, 121, 124, 13 (du), 132, 137, 
138, 152, 145, 157, 167, 168, 171, 182, 183, 184, 186, 
201,202,207,210,211,217,218,221,241,244,255,261, 
266,269,276,281,302,310,321,324,325,335,352, 
354,358 (du), 359 (du), 361 (duĮ, 363, 365, 366, 369 
(du), 370 ir du rasti atsitiktinai (SAM 250:53 ir nein
ventorintas). Jų rasta griautiniuose ir degintiniuose ka
puose. Peiliai buvo moterų bei vyrų darbo įrankiai. Ka
puose daugiausia rasta po vieną peilį, nors yra keletas 
kapų, kur buvo įdėta po du (kapai Nr. 99, 131, 211, 
358,359,361). Didesnė dalis peilių yra labai sunykę, 
rasti tik jų gabaliukai. Geriau išlikę peiliai yra iš de
ginti nių kapų. 

Iš geriau išlikusių peilių matome, kad dauguma jų 
buvo nedideli - 10-14 cm ilgio (matuojant ir įtveria
mąją dalį), tiesia nugarėle, o daugelio ašmenys labai 
išdilę. Taigi į kapą dedami peiliai buvo asmeniniai, var
toti kasdieniame gyvenime, o ne specialiai pagaminti 
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kaip ikapė (pav. 10, 11). Dauguma peilių visai nepuošti. 
Tik trys peiliai iš kapų Nr. 359 ir 370 (pav. 12:3,4) palei 
nugarėlę turėjo ibrėžtą grioveli ir trumpų ikartėlių eilu
tes arba retų taškelių eilutę (iš kapo Nr. 358) (pav. 12:5). 
Peiliai buvo itveriami i medinius kotus (pav. 11:2), ku
rie prie pat geležtės dar suveržti, apvynioti plona žalva
rine viela (pavyzdžiui, peilis iš kapo Nr. 111). 

Rasta keletas ilgesnių gana plačiomis geležtėmis 
peilių (kapai Nr. 21, 29, 64, 58, 202). Sveikas išlikęs 
peilis iš kapo Nr. 64 (pav. 10:2), jis - 28 cm ilgio ir 4 cm 
pločio. Peilio nugarėlė tiesi, viršūnė nežymiai smailė
dama nuapvalėja. Tokie didžiuliai peiliai, matyt, buvo 

10 pav. Peiliai: 1 - kapas Nr. 131 (EM 2:136), 2 - kapas 
Nr. 64 (KVIM 1689:261),3 - kapas Nr. 281 (EM 2:318), 4-
kapas Nr. 41 (KVIM 1689:116) ir 5 - kapas Nr. 211 (EM 
2:782). 

vartojami kokiam nors specialiam darbui. lie rasti tik 
griautiniuose kapuose - tiek vyrų, tiek moterų ir vaikų. 

Šeši peiliai (kapai Nr. 10, 13,51, 62, 91, 99) arba 
jų dalys rastos su nežymiai išlenkta nugarėle ir kiek 
smarkiau i vidaus pusę palenkta itveriamąja dalimi. 
Deja, visi šios rūšies peiliai yra daugiau ar mažiau ap
nykę. lie buvę apie 15-20 cm ilgio, geležtės plotis -1,7-
2,5 cm, itveriamoji dalis gana trumpa. Šie peiliai taip 
pat turėjo medinius kotus, nes prie kai kurių yra dar 
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11 pav. Peiliai: 1 - kapas Nr. 366 (EM 2:1411), 2 - kapas 
Nr. 111 (EM 2:63), 3 - kapas Nr. 210 (EM 2:797) ir 4 -
kapas Nr. 369 (EM 2:1436). 

išlikusių medienos žymių. Penki tokie peiliai rasti 
griautiniuose vyrų kapuose, o vienas - griautiniame 
mergaitės kape (Nr. 91). 

Lenkti peiliai rasti chronologiniu atžvilgiu anksty
vesniuose kapuose. lie aptikti drauge su žalvarinėmis 
platėjančiais trikampiais gaubtais galais apyrankėmis, 
lankinėmis gyvuline kojele segėmis bei geležiniais imo
viniais kirviais. Tai maždaug VIII-IX a. kapai. 

Archeologinėje literatūroje nėra nusistovėju

sios tvirtos nuomonės dėl lenktų peilių paskirties. 
Vieni archeologai (IIIMI1)J,exeJIbM, 1955, c. 195) ma
no, kad šios rūšies peiliai yra darbo irankiai, var
toti lydiminėje žemdirbystėje, - jais buvę nuvalo
mi dirvonai. Kiti autoriai (Eriec, 1948, p. 124-133, 
pav. 105-112) juos laiko pašaro ruošimo irankiais. 
Manoma, kad irankiais nugenėdavo plonas lapuo
čių medžių šakeles, nupjaudavo ežerų meldus, ba
lų žoles ir pan. 

Lenkti peiliai daugiausia aptinkami šiaurinėje Vi
durio Lietuvos dalyje (LAB, 1961, p. 404), nors žino-



mi ir kituose Vakarų Lietuvos kapinynuose (Kiaulei
kiai, Bandužiai, kapo Nr. 36, 43B). 

Dalis peilių turėjo odines makštis. Išliko tik tų odi
nių makščių, kurios buvo apkaustytos žalvario plokš
telėmis, liekanos (kapai Nr. 52,168,171,184,221,302). 
Daugiausia buvo kaustyta tik pati makštų viršūnė 
(pav.l2:1). Apkaustai puošti įkartėlių eilėmis (kapas 
Nr. 302) arba sieteliniu raštu (kapas Nr. 171) (pav. 12:2). 
Vieno peilio makštis buvo apkalta geležinėmis plokš
telėmis (kapas Nr. 52), tik jos labai sunykusios. 

Peiliai, kurie turėjo odines makštis, be abejo, bu
vo nešiojami prie diržo ar juostos ir galbūt kai kurie 
galėjo atlikti ginklo funkcijas. 

Q 
2 

12 pav. Peiliai ir maketų apkaustai: 1 - kapas Nr. 335 (EM 
2:1051),2 - kapas Nr. 171 (EM 2:442), 3 - kapas Nr. 370 
(EM 2:1447), 4 - kapas Nr. 359 (EM 2:1284) ir 5 - kapas 
Nr. 358 (EM 2:1264). 

Atskirai paminėtinas kriauninis geležinis peilis iš 
degintinio kapo Nr. 369 (pav. 11:4). Jis yra kiek ilges
nis - 20,1 cm ilgio, geležtė - 1,7 cm pločio. Peilis tie
sus, ašmenys labai išdilę. Rastas su gana gerai išliku
siomis kaulinėmis kriaunomis. Atrodo, kad šis peilis 
yra jau gana vėlyvas, XVI-XVII a., ir į degintinį kapą 
bus patekęs atsitiktinai, iš vėlyvų palaidojimų. Be to, 
šiame kape buvo ir antras, bet ankstyvesnis, nedidelis 
geležinis tiesus peiliukas, kuris tikrai turėtų priklau
syti minėtam degintiniam kapui. 

Geležinis peilis tiesia nugarėle yra toks paprastas 
ir reikalingas darbo įrankis, kad jis, mažai pakitęs, iš
skyrus koto konstrukciją, randamas kapuose visoje 
Lietuvos teritorijoje nuo pirmųjų amžių po Kr. iki 
XVI-XVII a. 

1.5. Galąstuvai 
Kirviams, peiliams, dalgiams ir kitiems darbo įran

kiams bei ginklams galąsti buvo naudojami akmeni
niai galąstuvai, todėl juos į kapus dėjo drauge su ki
tais darbo įrankiais. Laiviuose jų rasta tik šeši, kapuo
se Nr. 51, 54, 62, 74, 99 ir 249, visi - iš griautinių vyrų 
kapų. Rasti galąstuvai padaryti iš smiltainio akmens 
(pav. 56). Jų forma - netaisyklingo keturkampio, kar
tais vienas galas yra daug siauresnis (kapas Nr. 74), o 
kai kurių - ištęsto keturkampio formos (kapas Nr. 99). 
Jie 7-11 cm ilgio, 3-5 cm pločio ir 2-3 cm storio. Per vidu
rį iš vienos arba iš abiejų pusių yra daugiau nugaląsti. 

Akmeniniai galąstuvai Lietuvoje labiausiai išplito 
V-VI a. Laivių galąstuvai rasti kapuose drauge su VIII
IX a. papuošalais, t. y. žalvariniais platėjančiais gaub
tais galais apyrankėmis, rombinėmis plokščiomis gal
vutėmis smeigtukais, lankinėmis gyvuline kojele se
gėmis ir kt. 

Mūsų respublikos tyrinėtuose kapinynuose, pilia
kalniuose bei gyvenvietėse tokios pat formos akmeni
nių galąstuvų yra rasta gana daug. 

1.6. Ylos 
Ylų Laivių plokštiniame kapinyne būta daugelyje 

kapų. Tai kapai Nr. 38, 56, 86, 97, 118, 121 (trys), 122, 
13,132,169,176,188,190, 241,250,284,310 (dvi), 
321,338,339,358,361 ir šešios rastos atsitiktinai (EM 
2:1864-1870), tik jos labai sunykusios, ir daugumos 
likę mažyčiai fragmentėliai. Ylos rastos griautiniuose 
ir degintiniuose kapuose. Yla tradiciškai laikoma la
biau moters darbo įrankiu, jos daugiausia ir rastos mo
terų kapuose. Dažniausiai mirusiajai buvo įdėta tik vie
na yla, nors yra kapų, kur rastos dvi (kapas Nr. 310) ar 
net trys (kapas Nr. 121) ylos. 

Visos rastos ylos yra geležinės (pav. 13:7-11), iš
skyrus vieną žalvarinę, aptiktą atsitiktinai (EM 2:1870). 
Ši yla yra neilga - 5,3 cm ilgio, jos įkotė - keturkampė, 
į galą smailėja (pav. 13:12). 

Geležinės ylos, kaip jau minėta, yra labai sunyku
sios. Iš geriau išlikusių dalių galima spręsti, kad jos 
buvo padarytos iš maždaug 0,5 cm skersmens, apie 
10-15 cm ilgio apvalaus virbo. Ylos buvo įtveriamos 
į medinį kotelį, kai kur dar matyti jo liekanų (kapas 
Nr. 190, pav. 13:7). 

Ylos - dažna įkapė kapinynuose ir pilkapynuose, 
taip pat gyvenvietėse. Pradedant pirmaisiais amžiais 
po Kr. iki II tūkstantmečio po Kr. pradžios jos dažnai 
dėtos į moterų kapus. 

1.7. Adatos 
Kaip ir ylos, adatos laikytinos labiau moterų dar

bo įrankiais. Jų daugiausia ir rasta moterų kapuose 
Nr. 7,8, 12,33,38,43,57,93, 154, 169, 172, 176, 179, 
188,197,225,275,356,359 ir penkios atsitiktinės (EM 
2:1872-1876). Tik trijuose vyrų kapuose rasta po 
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te (pav. 14:1) arba be jokios tvar
kos, padrikai (pav. 14:2). Verpstu
kų dydis nevienodas. Jų skersmuo 
svyruoja tarp 2,5-5 cm, storis irgi 
gana ivairus: yra visai plonų, 0,4-
0,7 cm (kapai Nr. 50, 90) ir 1,2-
1,7 cm (kapai Nr. 26, 37, 93, 214). 

Gintariniai verpstukai rasti ka
puose drauge su VIII-X a. papuo
šalais: smeigtukais ivijinėmis gal
vutėmis, apskritiminiais kabu
čiais, tuščiavidurėmis, platėjan

čiais išgaubtais trikampiais galais 
apyrankėmis ir pan. 

Gintariniai verpstukai dau-
giausia sutinkami Vakarų Lietu
voje (Kiauleikiai, Pryšmančiai, 
Kretingos r.; Uogučiai, Plungės r.; 
Stragnai, Klaipėdos r.; Palanga, 
Kretingos r.) . 

13 pav. Adatos (1-6) ir ylos (7-12) : 1- kapas Nr. 225 (EM 2:916),2-5 - atsitiktinės 

(EM 2:1872-1875), 6 - kapas Nr. 359 (EM 2:1301), 7 - kapas Nr. 190 (EM 2:577), 
8 - kapas Nr. 361 (EM 2:2218),9 - kapas Nr. 310 (EM 2:684),10-12 - atsitiktinės 

(EM 2:1869, 1870 ir neinventorintas) . Akmeniniai verpstukai rasti 
kapuose, be kitų radinių, kuriais remiantis juos būtų 
galima datuoti, tačiau tokios pat formos akmeniniai ir 
moliniai verpstukai plačiai sutinkami I tūkstantmetyje 

adatą (kapai Nr. 89, 212 ir 360). Daugiausia adatų ap
tikta griautiniuose kapuose. Matyt, degintiniuose ka
puose jų neliko, nes toks smulkus irankėlis ugnyje ga
lėjo lengvai sunykti arba likdavo 
kremavimo vietoje nepaimtas. 

Dauguma adatų - žalvarinės, 

geležinės tik aštuonios. 
Adatos ivairaus ilgio (nuo 3 iki 

10 cm), pagamintos iš apvalios vie
los -vienas galas nusmailintas, ant
ras išplotas, jame padaryta didesnė 
ar mažesnė skylutė (pav. 13:1-6). 

1.8. Verpstukai 
Tai labai populiari, tipiška mo

terų kapų jkapė. Jų Laiviuose rasta 
aštuoniolikoje griautinių moterų ka
pų (Nr. 8, 26, 28, 37, 42, 43, 50, 56, 
57, 67, 75, 91, 92 ,93, 97, 249, 258, 
283). Visi verpstu kai yra gintariniai, 
išskyrus du, kurie - iš smiltainio ak
mens (kapai Nr. 249 ir 258). 

Formos atžvilgiu rasti verpstu
kai yra gana vienodi: visai plokščio 
arba aukštesnio ritinio formos 
(pav. 14:1-7). Verpstukai nėra la
bai taisyklingai apskriti - akmeni-
niai yra gana gerai apšlifuoti, o 
gintarinių didesnė dalis visai ne
gludinta. Gintarinių verpstukų pa
viršius dažnai puošiamas duobu
tėmis, kurios išdėstytos spindu
liais (pav. 14:3), aplink viena eilu-
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14 pav. Verpstukai: 1 - kapas Nr. 92 (KVIM 1689:366), 2 - kapas Nr. 43 (KVIM 
1689:133),3 - kapas Nr. 75 (KVIM 1689:299), 4- kapas Nr. 56 (KVIM 1689:199), 
5 - kapas Nr. 36 (KVIM 1689:109),6 - kapas Nr. 47 (KVIM 1689:147),7 - kapas 
Nr. 249 (ŠAM 250:10), 8 - kapas Nr. 258 (ŠAM 250:29), 9 - kapas Nr. 26 (KVIM 
]689:85). 



po Kr. kituose mūsų respublikos acheologiniuose pa
minkluose. 

1.9. Juostų vijimo įrankių miniatiūros 
Tai, matyt, tik Vakarų Lietuvos kapinynų moterų 

kapuose sutinkama įkapė. Miniatiūrinių įrankėlių kom
plektą sudaro keturios žalvarinės plokštelės, kurių kam
puose yra po skylutę, žalvarinis miniatiūrinis verpstu
kas, žalvarinis mažas peiliukas, žalvarinių vielų šluote
lė arba tarsi miniatiūrinės šukelės, kartais yla ar adata 
(pav. 15:17). Laivių kapuose pilnų komplektų rasta la
bai nedaug (kapai Nr. 321, 354, 359, 363, 366 ir vienas 
komplektas rastas atsitiktinai), 
daugiausia būna arba tik plokšte-
lės ir verpstukas, arba tik peiliukas. 
Kapai Nr. 207 (peiliukas ir dvi 
plokštelės), 211 (verpstu kas ), 
275(dvi plokštelės), 298 (šukų pa
vidalo plokštelė), 310 (šukų pavi
dalo plokštelė, dvi plokštelės ir du 
verpstukai), 315 (dvi plokštelės ir 
verpstukas), 318 (dvi plokštelės, 
šukų pavidalo plokštelė), 320 
(verpstukas), 321(dvi plokštelės, 
peiliukas, verpstukas, 323(plokšte
lė ir du verpstukai), 324 (plokšte
lė), 333 (plokštelė), 338 (peiliukas 
ir penkios plokštelės), 339 (plokš
telė, šukų pavidalo plokštelė ir 
verpstukas ), 341 (dvi plokštelės, 
peiliukas, verpstukas ir šukų pavi
dalo plokštelė, 348 (šluotelė, verps
tukas), 352 (verpstukas), 354 (trys 
plokštelės, dvi šluotelės), 355 (pen
kios plokštelės, verpstukas ir dvi 
šukų pavidalo plokštelės), 358 (dvi 
plokštelės), 359 (keturios plokšte
lės, du verpstukai, peiliukas, ada-
ta, šukų pavidalo plokštelė), 360 
(dvi plokštelės), 363 (keturios 
plokštelės, peiliukas ir verpstukas ), 
364 (verpstukas, keturios plokšte
lės ir verpstukas, 366 (keturios 
plokštelės, peiliukas bei į vieną vie
tą susilydę geležinė yla, žalvarinis 
verpstukas ir žalvarinių vielų šluo-

1 2 

peiliukas ir šluotelė, taip pat vienuolika peiliukų 
(EM 2:1885-1894), šešiolika keturkampių plokštelių 
(EM 2:1895-1908), trys verpstukai (EM 2:1871,1877, 
1878), trys šluotelės (EM 2:1882-1884) ir keturios šu
kų pavidalo plokštelės (EM 2:1879,1880,1881,1916). 

Juostų vijimo įrankių miniatiūros Laiviuose buvo 
rastos daugiausia degintiniuose kapuose, išskyrus tris, 
kurios rastos griautiniuose kapuose (Nr. 207, 211, 315). 

Žalvarinės keturkampės plokštelės visos yra labai 
panašios. Jos iškirstos iš plonos skardelės ir kampuose 
turi po skylutę. Jų dydis 1,5-2,2x1,3-2,2 cm. Skirtingos 

3 5 6 7 

13 14 

10 

9 

16 

telė), 367 (plokštelė, verpstukas ir 
šukų pavidalo plokštelė), 368 (pei
liukas), 369 (vielų šluotelė), 370 
(verpstukas, šukų pavidalo plokš
telė), 373 (plokštelė ir adata) ir at
sitiktinai rasti - visas komplektė
lis, suvertas ant žalvarinės vielos, 
kurį sudaro keturios skardelės, 

15 pav. Juostų vijimo irankių miniatiūros: 1- kapas Nr. 323 (EM 2:934), 2- kapas 
Nr. 321 (EM 2:817), 3 - kapas Nr. 211 (EM 2:781), 4 - kapas Nr. 366 (EM 2:1418), 
5 - kapas Nr. 359 (EM 2:1298), 6 - kapas Nr. 321 (EM 2:814), 7 - kapas Nr. 338 
(EM 2:1112), 8 - kapas Nr. 355 (EM 2:1242), 9 - atsitiktinis (EM 2:1880), 10 -
kapas Nr. 354 (EM 2:1534), 11 - kapas Nr. 370 (EM 2:1454), 12 - kapas Nr. 318 
(EM 2:716),13 - kapas Nr. 354 (EM 2:1536),14 - kapas Nr. 348 (EM 2:1185),15-
kapas Nr. 354 (EM 2:į532,1533), 16 - kapas Nr. 338 (EM 2:1072-1075) , 17 -
atsitiktiniai s(neinventorinti). 
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plokštelės yra iš kapo Nr. 338. Visos jos sidabrinės (?), 
paviršius puoštas ispaustais trikampėliais su trimis taš
kučiais viduryje (pav. 15:16). Įdomu tai, kad Palangos 
kapinyne tokios plokštelės buvo rastos gintarinės (Na
kaitė L., 1964, p. 59, pav. 5). 

Verpstukai padaryti paprastai: per nedidelę apskri
tą plokštelę perkištas nestoras vielos virbas, kurio 
dažniausiai vienas galas suplotas, ir padaryta kilpelė 
ikabinimui (pav. 15 :1-3). Kape Nr. 365 verpstu kas 
padarytas ne iš apskritos plokštelės, bet iš keturkam
pės, kuri kampuose turi skylutes, o per viduri per
vertas virbas. 

Žalvariniai peiliukai, kurie skirti juostų siūlams 
primušti, yra nedideli -7-10 cm ilgio, be ašmenų, i vir
šų šiek tiek smailėja. Gale visi turi skylutę kabinimui 
(pav. 15: 4- 7). Vienas peiliukas (kapas Nr. 368) buvo 
puoštas smulkių ikartėlių eilutėmis . 

Žalvarinės šukų pavidalo plokštelės yra neaiškios 
paskirties (pav. 15:8-14). Vienos jų keturkampės (ka
pai Nr. 298, 354), kitos pusapskritimio formos (kapai 
Nr. 310, 355), dar kitos trapecinės (kapai Nr. 319, 339, 
370). Kartais jos turi gerai iškirstus danteiius (kapai 
Nr. 339, 354, 370), bet daugiausia dantų vietoje yra tik 
ibrėžti grioveliai (kapai Nr. 310, 319). Visos šios šukų 
pavidalo plokštelės turi po vieną arba dvi skylutes kabi
nimui, kartais dar ivertą kelių grandelių grandinėlės ga
baliuką (kapas Nr. 355). Pastarosios, galimas daiktas, 
yra ne iš miniatiūrinių juostų vijimo irankių komplek
to, o miniatiūrinės šukos, kurios buvo kabinamos prie 
diržo ar juostos. Šią minti galėtų patvirtinti ir tas fak
tas, kad šukų pavidalo plokštelės kapuose buvo rastos 
ir drauge su vyrų kapams būdinga medžiaga (pentinais, 
balno kilpomis, ietigaliais ir pan.). Vyrų kapuose žalva
rinių šukų miniatiūrų aptikta ir kituose Vakarų Lietu
vos plokštiniuose kapinynuose (Gintališkė; Palanga, 
Pryšmančiai, Kretingos r.). 

Juostų vijimo irankių miniatūros yra grynai mo
ters ikapės. Jos randamos išimtinai tiktai Vakarų Lie
tuvos IX-X a. kapuose (Nakaitė , 1964, p. 58-62). 

Miniatiūriniai juostų vijimo irankėliai randami ir 
vakarinėje Latvijos dalyje, tiksliau Kurše (KA, 1930, 
pav. 22:5, 15, 17). 

2. Ginklai 

Be darbo jrankių , Laivių kapinyne aptikta ir gin
klų. Jie rasti ir griautiniuose, ir degintiniuose kapuo
se. Ginklas - vyro ikapė . Laiviuose rastus ginklus ap
tarsime tokia tvarka: kovos kirviai, ietigaliai, kalavi
jai, kovos peiliai. 

2.1. Kovos kirviai 
Rasti tik keturi [kapai Nr. 120 (EM 2:91),335 (EM 

2:1062),337 (EM 2:1069) ir 361 (EM 2:2192)]. 
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Tai trys pentiniai ir vienas įmovinis kovos kirviai. 
Visi skirtingų formų. 

Du panašūs savo vėduokliniais ašmenimis kirviai 
rasti kapuose Nr. 337 ir 361 (pav. 16:1, 4). Pirmasis 
skirtinas M tipui (pagal Peterseną), o antrasis - jau 
plačiaašmenis vėduokliniais ašmenimis su ataugomis 
penties viršuje. Abiejų kirvių pentys siauros ir nedi
delės, jų plotis su ataugomis - 6,5 ir 8,3 cm. Kirvių 
ilgis -16 cm. Abu kirviai žemiau penties yra labai siauri 
ir jsmaukti - tik 1,5 cm pločio, ašmenų link labai stai
giai platėja, patys ašmenys yra išgaubti, jų plotis -18-
18,5 cm. Kirvis iš kapo Nr. 361 nuo ašmenų link pen
ties turi tarsi išėmą, o kirvio iš kapo Nr. 337 pakraš
čiai ir palei ašmenis yra puošti jmuštų trikampėlių ei
lute (pav. 16:4). Be to, pastarasis kirvis 4,5 cm atstu
mu nuo ašmenų turi nedidelę apskritą skylutę. 

o 

o Scm 

16 pav. Kovos kirviai: 1 - kapas Nr. 337 (EM 2:1069), 2-
kapas Nr. 120 (EM 2:91),3 - kapas Nr. 335 (EM 2:1062), 
4 - kapas Nr. 361 (EM 2:2192). 

M tipo kirviai paplitę gana apibrėžtoje baltų teri
torijoje - Vakarų Latvijoje ir Vakarų Lietuvoje, taip 
pat žinomi pavieniai egzemplioriai iš Rytprūsių (Sam
bijos pusiasalyje), dabar jų priskaičiuojama apie 200 
vienetų (Kazakevičius , 1996, p. 233, pav. 2). Aptaria
masis M tipo kirvis iš Laivių remiantis analogijomis ir 
kitu kapo inventoriumi datuoti nas XI a. 

Kirvis iš kapo Nr. 337, kaip minėta, panašus jMtipo 
kirvj, tik turi ataugas penties viršuje. Šie ginklai labiau
sia mėgti kuršių, manoma, kad tai - vietinė kovos kir
vių forma naudota taip pat XI a. 



Kiek kitoks kirvis rastas kape Nr. 335. Jis yra ne
didelių matmenų: pentis 7,8 cm pločio, kirvio ilgis -
15,2 cm, ašmenų plotis - 10,2 cm. Jo ašmenys, nors ir 
išgaubti, bet neilgi, o vienas galas nukirstas tiesiai. Be 
to, ašmenys iš abiejų pusių puošti įmuštų trikampėlių, 
[kuriuos, savo ruožtu, dar įmušta po tris akutes, eilu
te. Mažesniais trikampėliais puošti ir kirvio pakraš
čiai (pav. 16:3). Panašūs kirviai žinomi iš Palangos ir 
Vilkumuižos (Latvija). 

Kape Nr. 120 rastas įmovinis kirvis, greičiausiai 
skirtinas taip pat prie kovos kirvių. Jo ašmenys yra bū
dingi kovos kirviams, I. y. vėduoklės formos, tik, deja, 
labai aptrupėję. Išlikęs kirvio ilgis 13 cm, įmovos skers
muo - 3,3 cm, ašmenų plotis - 7,1 cm (pav. 16:2). 

Geležiniai kovos kirviai yra būdingas ginklas V ė
lyvajam geležies amžiui (LAB, 1961, p. 430; Volkaitė
Kulikauskienė, 1970, p. 208-217). Laivių kapinyne ras
ti kovos kirviai pagal drauge kapuose aptiktas kitas 
įkapes (žalvarines pasagines vyniotais ir aguoniniais 
galais seges, žalvarines vytines iš dviejų vielų su kab
liuku ir kilpele galuose antkakles, ietigalius trikampe 
plunksna) skirtini X a. pab. - XI a. 

2.2. Ietigaliai 
Pačią didžiausią ginklų dalį sudaro geležiniai ieti

galiai. Dauguma ietigalių labai smarkiai sunykę, bet 
yra ir geriau išlikusių (lenl. 8). 

Daugelyje kapų buvo įdėta po vieną ietigalį, ta
čiau keliolikoje kapų, rasta po du (kapai Nr. 17, 55, 
62,83,120,133,145,152,184,185, 195,212,215,216, 
218,228,347) ar net po tris (kapai Nr. 359, 361). 

Ietigaliai pagal tvirtinimą prie koto skirstomi į dvi 
grupes: įmovinius ir įtveriamuosius . 

Įmoviniai ietigaliai sudaro didžiausią grupę. Pa
gal plunksnos formą jie skirstomi į tipus bei potipius. 

2.2.1. Populiariausi įmoviniai ietigaliai karklo lapo 
formos plunksna. Jų rasta daugelyje griautinių ir de
gintinių kapų (Nr. 17(du), 62(du), 63, 83 (du), 94, 107, 
120 (du), 129, 133(du), 134, 152 (du), 166a, 184 (du), 
185 (du), 211, 212 (du), 215 (du), 216, 218 (du), 22, 228, 
253,310,347,350 ir 9 rasti atsitiktinai (KVIM 1689:426, 
431,432,433,435), (EM 2:426), (ŠAM 250:67, 68, 79). 

Šios grupės ietigaliai dažniausiai turi ilgą siaurą 
plunksną ir trumpą įmovą. Įmovos ir plunksnos santy
kis daugiausia yra 1:2, o kartais net 1:4 (kapas Nr. 120). 
Mažesnis skirtumas tarp įmovos ir plunksnos yra trum
pesniuose ietigaliuose. Trumpesnių ietigalių dydžiai yra 
16-20 cm, ilgesniųjų - 25-33 cm. Visų šios rūšies ieti
galių įmova yra apskrita, plunksna nuo įmovos atsi
skiria ne staigiai, o nuolaidžiai. Plunksna siaura, per 
vidurį nežymiai platesnė ir turi žymesnę arba mažiau 
iškilią briaunelę (pav. 17:2-7). 

Šeši šios grupės ietigaliai (kapai Nr. 133,211,212, 
253, 310 ir vienas rastas atsitiktinai (ŠAM 250:67» šiek 

tiek skiriasi savo santykiu tarp plunksnos ir įmovos -
santykis yra maždaug 1:1. Šie ietigaliai yra irgi įvai
raus ilgio - nuo 16 cm iki 26 cm. Jų plunksnos yra kiek 
platesnės ir daugiau primena lauro lapą (pav. 17:3,4,7). 

Pagal drauge kapuose rastas kitas įkapes, kaip an
tai žalvarinius smeigtukus plokščia trikampe ir rom
bine galvute, žalvarinius smeigtukus rateline galvute, 
žalvarines lankines aguoniniais galais seges bei žalva
rines pasagines vyniotais ir aguoniniais galais seges 
šiuos ietigalius galima skirti VIII-X a. 

, 2 

o Scm 
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17 pav. Įmoviniai (karklo lapo formos plunksna) ietigaliai: 
1, 6 - kapas Nr. 120 (EM 2:93 ir 92), 2 - atsitiktinis (ŠAM 
250:79), 3 - kapas Nr. 212 (EM 2:800), 4 - kapas Nr. 211 
(EM 2:783), 5 - kapas Nr. 310 (EM 2:709), 7 - kapas Nr. 253 
(ŠAM 250:17). 

Ietigalių karklo lapo formos plunksna rasta ir 
daugelyje kitų Vakarų Lietuvos plokštinių kapinynų 
(Reketė, Pryšmančiai, Kiauleikiai, Gintališkė, Tūbau
siai; Palanga; Anduliai, Klaipėdos r. ir kt.). Be to, jų 
randama ir Šiaurės bei Rytų Lietuvoje (LAB, 1961, 
p.427). 

Šios formos ietigalių taip pat aptinkama Latvijos 
(LA, 1974, lenl. 54:1) ir Estijos (Tallgren, 1925, p. 20, 
lenl. 38) teritorijose. 

Tai viena iš ilgaamžiškiausių ietigalių formų baltų 
genčių ginkluotėje. 

2.2.2. Antrą tipą sudaro juostiniai ietigaliai arba 
E tipo ietigaliai pagal Europoje priimtą J. Peterseno 
sudarytą klasifikaciją. Jie taip pat rasti ir griautiniuo
se, ir degintiniuose vyrų kapuose Nr. 145 (du), 139, 
195 (du), 202, 216, 238, 291, 354, 276 ir vienas 
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atsitiktinai (KVIM 1689:427). Šio tipo ietigaliai turi 
visai nežymų perėjimą iš imovos i plunksną, skirtumo 
tarp plunksnos ir imovos skersmenyje beveik nėra. Ie
tigalių ilgis labai ivairus - nuo 15 iki 39 cm. Įmova 
labai trumpa (pav. 18:5-7). 

E tipo ietigaliai yra kiek vėlyvesni, maždaug I-II 
tūkstantmečio riboje, atsirado Vakarų Europoje ir bu
vo ypač populiarūs Skandinavijoje. Laivių kapuose jie 
rasti drauge su žalvarinėmis pasaginėmis aguoniniais 
galais segėmis ir žalvarinėmis juostinėmis gyvuliniais 
galais apyrankėmis. 
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18 pav. Įmoviniai (juostiniai, trikampio formos plunksna bei 
Damasko plieno) ietigaliai: 1- kapas Nr. 361 (EM 2:2190), 
2 - kapas Nr. 335 (EM 2:1061), 3 - kapas Nr. 336 (EM 
2:1065), 4- kapas Nr. 359 (EM 2:1283), 5 - kapas Nr. 238 
(EM 2:1482), 6 - kapas Nr. 195 (neinventorintas) ir 7 - kapas 
Nr. 145 (EM 2:193). 

Šios formos ietigaliai gerai žinomi iš vakariniuose 
Lietuvos rajonuose tyrinėtų kapinynų (Kiauleikiai, 
Pryšmančiai, Kretingos r.; Nikėlai, Šilutės r.). Pavie
niai egzemplioriai rasti šiaurinėje Vidurio Lietuvos da
lyje bei Rytų Lietuvoje (LAB, 1961, p. 427.,Volkaitė
Kulikauskienė, 1970, p. 226-231). 

Visai tokie pat juostiniai ietigaliai sutinkami Lat
vijoje (LA, 1926, p. 113, lent. 72:1) ir Estijoje (Tal
Igren, 1925, p. 129, pvz., 161 ir p. 130, pvz., 162). 

2.2.3. Laiviuose rasti keli ietigaliai (kapai Nr. 345, 
349) ir du rasti atsitiktinai (KVIM 1689:428,434), ku
rių perėjimas iš imovos i plunksną yra staigus, ir plunks
na igauna tarsi trikampio formą (pav. 18:2). Šių ietiga-
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lių jmova taip pat yra trumpa, bet platesnė - tokio pat 
pločio, kaip plunksna. Ietigalių ilgis ivairus - nuo 18,5 
iki 35 cm. 

Ietigaliai trikampės formos plunksna yra iš to pa
ties laikotarpio, kaip ir juostiniai, kapuose jie rasti kar
tu su žalvarinėmis pasaginėmis cilindriniais ir aguoni
niais galais segėmis. 

Ši ietigalių forma yra labiausiai būdinga vakari
nėms Lietuvos sritims (Pryšmančiai, Reketė; Andu
liai; Nausodis, Plungės r.; Siraičiai, Telšių r.). 

Jų sutinkame ir Latvijos archeologinėje medžia
goje (LA, 1974, lent. 54:5, 6). 

Trys ietigaliai (kapai Nr. 229 (EM 2:1001), 359 
(EM 2:1283) ir 361 (EM 2:2190)) išsiskiria gamybos 
technologija, tai vadinamojo damaskinio plieno gami
niai. Dviejų iš jų (kapai Nr. 229 ir 361) plunksnos yra 
daugiau lauro lapo pavidalo, per vidurj eina nežymus 
iškilimas. Pačios plunksnos labai plonos ir ornamen
tuo tos zigzagais bei banguotu raštu (pav. 18:1). Plunks
nų plotis 4,5-5 cm. Šių ietigalių plunksnos ir imovos 
santykis yra maždaug 1:1. Ietigaliai gana didelių mat
menų, bendras ietigalių ilgis - 26,5 cm (kapas Nr. 229) 
ir 36 cm (kapas Nr. 361) . 

2.2.4. Skirtingos formos ir neornamentuota plunks
na yra ietigalis iš kapo Nr. 359. Šis ietigalis mažesnis,jo 
ilgis su imova - 18,5 cm, imovos ir plunksnos santykis 
maždaug 1 :2. Šio ietigalio plunksna yra storesnė, rom
binio pjūvio, siaura - 2,3 cm pločio ir staigiai užsikerta 
prie jmovos. Lygiai tokios pat formos ietigalių yra rasta 
Nausodžio kapinyne. 

Šio tipo ietigaliai skirtini XI-XII a. 
2.2.5. Sunkiai telpa i tipologinius rėmus du Laivių 

kapinyne rasti ietigaliai. 
Vienas iš griautinio kapo Nr. 249 (EM 250:11) yra 

19 cm ilgio, o plunksnos ilgis lygus imovos ilgiui. Įmo
va gana plati, tokio pat pločio, kaip ir plunksna. Šis 
ietigalis skiriasi nuo aptartų tuo, kad per visą plunks
ną siaurėdama i viršūnę eina jmovos tąsa. Tuo būdu 
plunksnos pjūvis pasidaro rombinis su viduryje smar
kiai iškilusia briaunele. 

Šis ietigalis yra ankstyvesnis, ne vėlyvesnis kaip 
VIII a., kadangi jis kape buvo su geležiniu, dar imovi
niu kirviu. 

Lygiai toks pat ietigalis rastas Tūbausiuose. 
Antras išskirtinis ietigalis rastas degintiniame ka

pe Nr. 336 (EM 2:1065). Jis yra ne tik skirtingos for
mos, bet ir iš skirtingos medžiagos, atrodo, alavinis, 
Ietigalio plunksna keturkampė, prie jmovos baigiasi 
iškiliu ranteliu. Visas plunksnos paviršius puoštas 
jmuštais rombeliais, einančiais išilgai ir skersai plunks
ną (pav. 18:3). Ietigalio matmenys tokie: bendras ilgis-
18,8 cm, plunksnos ilgis - 11,8 cm, plunksnos plotis-
1,1 cm, imovos skersmuo ties pagrindu - 2,1 cm. 



Analogiškas ietigalis, kurio tiksli radimo vieta ne
žinoma, yra buvusiuose J. Žiogo rinkiniuose (dabar 
ŠAM). Toks pat ietigalis yra žinomas ir iš Darznickio 
vietovės Latvijoje (LKS, 1937, lent. XL:6), kur jis lai
komas strėlės antgaliu. 

Minėtas Laivių ietigaliukas kape rastas su sunkiai 
datuojamomis įkapėmis, tarp kurių buvo žalvarinės pa
saginės tordiruotu lankeliu segės mažytis lankelio frag
mentas, skirtinas II tūkstantmečio pradžiai. 

2.2.6. Įtveriamieji ietigaliai nuo įmovinių skiriasi 
tuo, kad jų plunksna baigiasi ne įmova, o aukšta įkote, 
kuri buvo įkalama į medinį ieties kotą. Pagal plunks
nos formą šie ietigaliai taip pat skirstomi į tipus. Ne
abejotinai įtveriamiems ietigaliams skirtini tik trys ge
ležiniai ietigaliai, rasti kapuose Nr. 325, 361, vienas
atsitiktinis (EM2:1918). Vienas ietigalis turi tiesią įtve
riamąją dalį (pav. 19:1), kitų dviejų įtveriamoji dalis 
baigiasi stačiu užlenkimu (pav. 19:2,3). Visi trys įtve
riamieji ietigaliai turi karklo lapo formos siaurą plunks
ną. Įtveriamosios dalies ir plunksnos santykis maždaug 
1,5:1. Ietigalių ilgis su įkote yra 16,5-29 cm. 

Pradėję plisti Lietuvoje apie VI-VII a., įtveriamieji 
ietigaliai tebebuvo naudojami net ir II tūkstantmečio 
pradžioje (Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, p. 222). Ap
tariami ietigaliai nebuvo tokie populiarūs kaip įmovi
niai. Įtveriamų ietigalių priskaičiuojama Lietuvoje apie 
70 vienetų (Kazakevičius, 1978, p. 41). Laivių šio tipo 
ietigalius tenka skirti II tūkstantmečio pirmiesiems am
žiams, nes jie kapuose rasti su žalvarinėmis pasaginė
mis keturkampiais, daugiakampiais ar pastorintais ga
lais segėmis, miniatiūrinėmis geležinėmis įkapėmis, da
maskinio plieno ietigaliais ir pan. 

Geležiniai įtveriamieji ietigaliai nėra būdingi Va
karų Lietuvai, jie daugiausia buvo paplitę šiaurinėje 
Vidurio Lietuvos dalyje ir Rytų Lietuvos pilkapių ra
jone (Kazakevičius, 1978, pav. 2). 

Ypač būdingi įtveriamieji ietigaliai Latgalai, kur 
jie buvo naudojami visą Vėlyvąjį geležies amžių (KA, 
1930, lent. 23:12,15 ir LA, 1974, lent. 64:24). 

2.2. 7. Žeberklinio tipo įtveriamieji ietigaliai. Šis pa
vadinimas yra sąlyginis, nes dar nėra vieningos archeo
logų nuomonės dėl šio įrankio paskirties. Kadangi šie 
dirbiniai kapuose aptinkami padėti greta ietigalių, gali
ma manyti, kad jie buvo naudoti vietoj ietigalių. 

Šių žeberklinio tipo ietigalių Laivių kapinyne rasta 
nemažai - iš viso aštuoni. Kapai Nr. 229, 233, 347, 349, 
355,359 (du) ir vienas rastas atsitiktinai (EM 2:1919). 

Šie ietigaliai tarp savęs mažai kuo skiriasi. Visi yra 
geležiniai, turi po vieną užbarzdą, kai kurių įkotė (ka
pai Nr. 233, 347, 349) yra daug ilgesnė už plunksną
maždaug santykiu 1:2,5. Šie ietigaliai ir patys yra ilges
ni - 24-26 cm ilgio. Kiti (kapai Nr. 355, 359) yra trum
pesni - 14-16 cm, jų įtvaros ir plunksnos santykis 1:1. 

Vienų ietigalių įtvara yra keturkampio pjūvio ir lygi 
(kapai Nr. 355, 359), kitų - pradžioje, žemiau už barz
dos, yra apskrita ir tordiruota, o į patį galą - lygi 
(pav. 19:4-9). Dažnai įtvaros pats galiukas, kaip ir įtve
riamųjų ietigalių, yra užlenktas. 

Geležiniai žeberklinio tipo ietigaliai rasti drauge 
su karklo lapo formos plunksna bei juostiniais ietiga
liais, taigi skirtini I tūkstantmečio pabaigai - II tūks
tantmečio pradžiai. 
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19 pav. Įtveriamieji ietigaliai: 1- atsitiktinis (EM 2:1918), 
2-kapas Nr. 361 (EM 2:2191), 3 -kapasNr. 325 (EM 2:956), 
4 - kapas Nr. 233 (EM 2:1251), 5 - kapas Nr. 349 (EM 
2:1189),6 - kapas Nr. 347 (EM 2:1179), 7 - kapas Nr. 229 
(EM 2:1002), 8 - kapas Nr. 355 (EM 2:1250) ir 9 - kapas 
Nr. 359 (EM 2:1286). 

Panašių ietigalių turime ir iš kitų Vakarų Lietuvos 
teritorijoje tyrinėtų plokštinių kapinynų (Nausodis, 
Plungės r.; Gintališkė, Pryšmančiai, Kretingos r.). 

2.3. Kalavijai 
Kalavijas - tai tik turtingo, išskirtinę padėtį visuo

menėje turėjusio kario - profesionalo ginklas. Laiviuose 
kalavijas buvo randamas padėtas išilgai kapo duobės. Visi 
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kalavijai, be abejo, buvo nešiojami makštyse. Makš
tys, matyt, buvo medinės, nes prie kai kurių kalavijų 
geležčių yra rasta medžio liekanų (kapai Nr. 105, 195), 
be to, rasta makštų viršūnių apkalų (apie šiuos apka
Ius bus kalbama toliau). 

Deja, turime tik tris gerai išlikusius kalavijus iš Lai
vių (griautinis kapas Nr. 195 (EM 2:622a), degintinis 
kapas Nr. 361 (EM 2:2189), vienas rastas atsitiktinai 
(ŠAM 250: 80). Kadangi jie skirtingi, tai aptarsime 
kiekvieną atskirai. 

Pats ankstyviausias, sprendžiant pagal formą, yra 
atsitiktinai Laiviuose rastas kalavijas. Jis geležinis, vie
našmenis. Matyt, yra buvęs su medine rankena, nes 
išlikusi 7 cm ilgio jkotė, kurios paviršiuje dar matyti 
šiek tiek medžio liekanų. Geležtės nugarėlė yra tiesi 
ir storesnė, j ašmenis plonėja (skerspjūvis - aukštas, 
siauras trikampis). Kalavijo ašmenys labai aptrupėję, 
išlikęs jų plotis ties viduriu - 4 cm. Bendras kalavijo 
kartu su jkote ilgis - 48,5 cm. Kalavijo geležtė smailė
janti, bet pats smaigalys apvalus (pav. 20:1). 

Tokios formos kalavijai buvo naudojami VIII-IX a. 
(LAB, 1961, p. 419). 

Šios formos kalavijų daugiausia rasta vakariniuo
se Lietuvos rajonuose (Kiauleikiai; Anduliai; Nikėlai, 
Šilutės r.), nors paskiri rasti ir Vidurio bei Rytų Lietu
vos pilkapynuose (Sargėnai, Kauno m., Šukioniai, Pa
kruojo r.; Lieporiai, Joniškio r.; Pamusiai, Varėnos r.; 
Orliškės, Trakų r.). 

Tokios pat formos kalavijai yra žinomi ir iš Latvi
jos teritorijos (LA, 1974, lent. 64:16; LKS, 1937, p. 67). 

Antras kalavijas buvo rastas griautiniame kape 
Nr. 195 (pav. 20:3). Jis yra taip pat vienašmenis, ta
čiau turi rankeną su skersiniu ir buožele viršuje, skir
tinas B tipui, tai retas tipo logiškai ginklas, žinomi tik 
5 egzemplioriai (Kazakevičius, 1996, p. 18-21, 102). 
Bendras kalavijo ilgis su rankena yra 70 cm. Buoželės 
skersmuo - 5,8 cm, aukštis - 3,6 cm. Skersinio, kuris 
užbaigia rankeną, ilgis - 7,2 cm, storis - 1,9 cm. Tar
pas tarp buoželės ir skersinio - 9,5 cm. Kalavijo gelež
tės plotis - 4,2 cm. Pagal dienoraštj kalavijas turėjęs 
medinę makštj. Įdomu tai, kad jis pagamintas iš raš
tuoto (damaskinio ) plieno (AHTeHH, 1973, c. 60). 

Trečias kalavijas buvo rastas turtingiausiame Lai
vių degintiniame kape (Nr. 361). Šis kalavijas yra jau 
dviašmenis ir turi puošnią rankeną. Jis pagamintas taip 
pat iš raštuoto (damaskinio ) plieno, skiriamas T tipui 
(Kazakevičius, 1996, p. 48-51), geležtėje turi jkaltą 
ženklą. Šio tipo kalavijai buvo populiarūs baltų kraš
tuose, žinomi 65 vienetai. Aprašomo kalavijo ranke
na apačioje baigiasi 8,8 cm ilgio ir 1,5 cm storio sker
siniu, o viršuje buožele, kuri yra nedidelė 5,5 cm ilgio, 
ir antru skersiniu (6,1 cm ilgio ir 2 cm storio). Buoželė ir 
abu skersiniai yra padengti sidabru ir ornamentuoti 
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20 pav. Kalavijai: 1 - atsitiktinis (ŠAM 250:80), 2 - kapas 
Nr. 361 (EM 2:2189) ir 3 - kapas Nr. 195 (EM 2:622a). 

(pav. 20:2). Šio kalavijo bendras ilgis yra 97 cm, ranke
nos su visais skersiniais ilgis 14,2 cm, geležtės plotis-
4,3 cm. Jis taip pat turėjęs medinę makštj, nes yra išlikęs 
makštų galo žalvarinis apkalas, tik ugnyje apsilydęs. 

Kalavijas iš kapo Nr. 361, sprendžiant pagal kitas 
jkapes (žalvarinės pasaginės keturkampiais ir pasto
rintais galais segės, damaskinio plieno ietigalis, minia
tiūriniai geležiniai darbo jrankiai, geležinė spyna su 
raktu bei žalvarines svarstyklės), skirtinas ne ankstes
niam kaip XI a. 

Kalavijas iš kapo Nr. 195 yra kiek ankstyves nis -
jj dar galima skirti VIII-IX a., nes jis yra vienašmenis 
ir rastas griautiniame kape. 

Tokių kalavijų taip pat daugiausia rasta Vakarų 
Lietuvoje (Gintališkė, Kretingos r.; Stragnai, Klaipė-



dos r.; Joniškiai, Klaipėdos m.; Palanga, Apuolė, Skuo
do r. ir kt.), nors pavieniai egzemplioriai sutinkami ir 
Rytų Lietuvos pilkapiuose (LAB, 1961, p. 421). 

Šio tipo kalavijų yra ir Latvijoje (LA, 1974, lent. 
64:17). Apskritai, jie sutinkami visoje Šiaurės ir Vi
durio Europoje (Nerman, 1929, p. 83-84, Kazakevi
čius, 1996, 43 pav., p. 45). 

Be šių aprašytų kalavijų, dviejuose kapuose ras
ta po vieną geležini kalavijo rankenos skersini (ka
pai Nr. 210 ir 216). Jų ilgis 5-6 cm, storis 1,4-5 cm. 
Be abejo, ir šiuose kapuose yra buvę kalavijai, tikjie 
visai sunykę. 

Be to, kape Nr. 105 (muziejuje yra išlikę tik be
formiai geležies gabaliukai (EM2:37-42)) buvo aptikta 
maždaug 35 cm ilgio sunykusi geležinė juostelė, prie 
kurios buvo medžio liekanų. Manoma, kad tai būta 
geležinio kalavijo medinėse makštyse. 

Atskirai paminėtini kapuose (kapai Nr. 205 (EM 
2:717),229 (EM 2:1003), 361 (EM 2:2189)) rasti ka
lavijų makštų galų žalvariniai apkalai. Apkalų viduje 
yra išlikę medžio liekanų, matyt, makštys yra buvu
sios medinės. Apkalai labai sunykę, tik kape Nr. 205 
yra išlikęs gana geras apkalas. Jis viršuje turi lyg tri la
pi išsikišimą, o iš abiejų pusių ataugas. Apkalas puoš
tas bet kaip susikertančiomis linijomis. Apkalo il
gis - 5,9 cm, plotis plačiausioje vietoje - 3,3 cm. 

Šitokie apkalai plačiai aptinkami visoje Lietuvoje 
bei gretimuose kraštuose ir, manoma, jie yra nuo dvi
ašmenių kalavijų siauromis, ilgomis geležtėmis, nes 
yra lygiašoniai (LAB, 1961, p. 424). Apkalai yra pri
skiriami Vtipo b potipiui, apkalams su kryžiumi (Ka
zakevičius, 1998, p. 309, 319). 

2.4. Kovos peiliai 
Kovos peiliai, kaip ginklas Lietuvoje sutinkamas 

jau nuo IV-Va. Manoma, kad jie išsirutuliojo i vienaš
menius kalavijus (Kazakevičius, 1981, p. 45, pav. 1). 

Laivių kapinyne šių ginklų iš IV-Va. nėra,jie rasti 
gerokai vėlyvesniuose (X-XI a.) kapuose, t. y. iš to 
laikmečio, kai jie buvo labai populiarūs. 

Kovos peiliai, kaip ir visi ginklai, rasti tik vyrų ka
puose. Laivių kapinyne jų rasta trijuose degintiniuose 
kapuose (kapai Nr. 335 (EM 2:1051), 337 (EM 2:1070) 
ir du 354 (EM 2:1493, 1494)). Du kovos peiliai (kapas 
Nr. 335, vienas iš kapo Nr. 354) visai sunykę, rasti tik 
paskiri fragmentėliai, o kiti du išsi laikę gana gerai. 

Sprendžiant pagal pastaruosius, kovos peiliai bu
vę gana didelių matmenų - 37,5-40 cm ilgio, geležtės 
plotis 2,3-4 cm, labai smailomis viršūnėmis. Jie buvo 
nešiojami odinėse makštyse, kurios gausiai apkausty
tos žalvariu (pav. 21:1-2). Peilio iš kapo Nr. 354 makš
tys ašmenų srityje buvo apkaustyta žalvarine dantyta 
skardele. Makštų viršūnė (peilio smaigalio vietoje) ap
kalta žalvariu visai uždarai, kotas taip pat apkaitas 

21 pav. Kovos peiliai: 1- kapas 
Nr. 337 (EM 2:1070), 2 - kapas 
Nr. 354 (EM 2:1493). 

žalvarinėmis skardelė

mis, kurios apačioje su
jungtos jungiamąja žal
varine dviguba ilga 
skarde le (pav. 21:2). 
Visos žalvarinės dalys 
yra gausiai ornamen
tuotos: rombeliais, 
kryželiais, trikampė
liais ir ivairiais tašku
čiais bei duobutėmis. 

Kovos peiliai rasti 
X-XI a. kapuose. Jie 
aptinkami daugiausia 
tik Vakarų Lietuvos ra
jonuose, nors vienas 
atsitiktinis peilis rastas 
Veršvų kapinyne (Kau
no m.), bei Visėtiškė
se, Anykščių r. (šiuo 
metu žinoma apie 220 
šių ginklų egzempliorių 

(Kazakevičius, 1998, 
p.53). 

Kovos peiliai yra 
charakteringi visam 
Pabaltijui, kur jie bu
vo naudojami tuo pa-
čiu metu. Jie sutinka
mi Latvijoje (LA, 
1974, lent. 49:26 ir 
lent. 60:28; LKS, 
1937, lent. XLIX:10), 

Estijoje (Tallgren, 1925, p. 114-115, lent. 146), bu
vusiuose Rytprūsiuose (Gaerte, 1929, p. 337, lent. 
271:C), Suomijoje ir net Švedijoje (Tallgren, 1925, 
p. 114-115). 

3. Papuošalai 

Laivių plokštiniame kapinyne buvo rasta daug ir 
ivairių papuošalų. Gausiausiai papuošalų aptinkama 
moterų kapuose, nors jų yra ir vyrų bei vaikų kapuose. 

Visus Laiviuose rastus papuošalus pagal jų paskirti 
skirstysime i tris pagrindines grupes: 1) kaklo papuo
šalai, 2) krūtinės papuošalai, 3) rankų papuošalai. 

3.1. Kaklo papuošalai 
Laivių kapinynas nepasižymi kaklo papuošalų gau

sumu bei ivairumu. Surastuosius kaklo papuošalus ga
lima grupuoti i: antkakles, kaklo apvaras, pavienius 
karolius. Tokia tvarka juos ir aptarsime. 

Antkaklės blogiausiai išsilaikiusios ir negausiau
sios iš visų papuošalų šiame kapinyne. Jos randamos 
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tiek vyrų, tiek moterų kapuose. Daugiau antkaklių ras
ta degintiniuose kapuose, dėl to daugelio antkaklių iš
liko tik fragmentai, nes šiuose kapuose jos dažnai bu
vo sulaužomos į gabalus. 

Pagal lankelio sudarymą bei galų užbaigimą Lai
vių plokštinio kapinyno antkaklės skirstytinos į ant
kakles užkeistais pastorintais galais, antkakles tordi
ruotu lankeliu, vytines antkakles. 

3.1.1. Antkaklė pastorintais galais Laiviuose rasta 
tik viena (griautinis kapas Nr. 46 (KVIM 1689:142)). 
Ji yra žalvarinė, padaryta iš apvalios lazdelės, kuri sto
riausiose vietoje yra 1,4 cm, o ploniausioje - 0,5 cm 
storio. Galai užkeisti. Jie pradžioje ir pabaigoje puoš
ti įkartėlių eilėmis. Bendras antkaklės skersmuo yra 
16,5 cm (pav. 22:1). 

Šio tipo antkaklės buvo nešiojamos pradedant VIlIa. 
ir baigiant X-XI a. (Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, 
p. 146) ar net nuo V a. (Puzinas, 1938, p. 257-277). 

3.1.2. Antkaklių tordiruotu lankeliu rasta jau dau
giau. Kapai Nr. 76, 84, 170, 354, atsitiktinė (EM 
2:2004) ir 17 fragmentų, rastų atsitiktinai - neinven
torinti. Jų buvo ir griautiniuose, ir degintiniuose ka
puose. Antkaklių vidurinė lankelio dalis dažniausiai 
rombinio, kartais - keturkampio skerspjūvio, nesukta ar
ba sukama rečiau (pav. 22:2), šonai sukami visada, pats 
lankelis į galus plonėja ir baigiasi kabliuku ir kilpele. 

22 pav. Antkaklės (užkeistais pastorintais galais, tordiruotu 
lankeliu ir vytinė): 1 - kapas Nr. 46 (KVIM 1689:142), 2-
kapas Nr. 354 (EM 2:417-420) ir 4 - kapas Nr. 362 (EM 
2:1333). 
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Išskirtina antkaklė iš kapo Nr. 170. Jos visas lan
kelis yra suktas, galai baigiasi kabliuku ir kilpele, o 
ant lankelio užvertos keturios įvijos. Jos padarytos iš 
pusapvalės vielos, į galus plonėja, puoštos vietomis 
įbrėžtais skersiniais grioveliais. Antkaklės skersmuo 
yra 15,2 cm, įvijų skersmuo 3,2-3,4 cm (pav. 22:3). 

Antkaklės su rombiniu lankelio viduriu ir tordi
ruotais šonais pasirodė maždaug VII a. ir buvo dėvi
mos net XI a. Prie ankstyvųjų šios rūšies papuošalų 
tenka skirti antkakles iš kapų Nr. 76 ir 84, kurios buvo 
rastos kartu su VIII a. žalvarinėmis laiptelinėmis se
gėmis. Kitos šios rūšies antkaklės yra jau vėlyvos, maž
daug iš XI a., kadangi drauge su jomis rasti kiti X-XI a. 
skirtini papuošalai, pasaginės segės daugiakampiais ir 
gyvuliniais galais, juostinės gyvuliniais galais apyran
kės ir pan. 

Šios formos antkaklės paplitusios Klaipėdos, Kre
tingos, Šiaulių, Pakruojo ir Joniškio rajonuose (LAA, 
1978. T. 4, p. 22; Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, 
p. 144). Kaimyniniuose kraštuose jų daug randama 
buvusiuose Rytprūsiuose ir Latvijoje, ypač Žiemgalo
je ir Estijoje (Moora, 1930, p. 31). 

3.1.3. Vytinių antkaklių Laivių kapinyne rasta gau
siausiai, kapai Nr. 4, 122, 157, 159,210, 131( dviejų ga
balai), 233, 302, 303, 306, 308, 310, 312, 321(dvi), 355, 
337,338,339,350,351, 354(dvi), 355, 362, 363 (dvi), 
364,367,368 (dviejų gabalai), 369, 370,372, dėmė C 
perkase I (EM 2:636) ir atsitiktiniai gabalai (EM 
2:1968-2003, 2005 ir KVIM 1689:444). Kai kuriuose 
kapuose buvo po dvi vytines antkakles (kapai Nr. 310, 
321 ir 367). 

Antkaklių lankelis dažniausiai vytas iš dviejų ar
ba trijų apvalių įvairaus storio žalvarinių vielų. Nuo 
vielų storio priklauso ir paties lankelio storis. Vienų 
antkaklių lankelis suvytas labai tankiai (kapas Nr. 312), 
kitų, ypač iš dviejų vielų, visai retai ir labai nekruopš
čiai (kapas Nr. 363). Dvi antkaklės, kurių išliko tik 
fragmentai, buvo suvytos iš keturių vielų. Pirmoji ant
kaklė iš kapo Nr. 369 vyta iš dviejų žalvarinių ir dvie
jų tokių pat geležinių vielų. Fragmentas yra iš lanke
lio vidurio, todėl galų forma neaiški. Antroji antkak
lė suvyta iš keturių žalvarinių vielų (rasta atsitikti
nai, likę tik trys gabaliukai, irgi iš lankelio vidurio). 
Antkaklės lankelis vytas taip: atskirai tankiai suvy
ta po dvi vielas, o paskui tos dvigubos vielos suvytos 
tarpusavyje. 

Vienas visai nedidelis gabaliukas vytas net iš šešių 
plonų žalvarinių vielučių (kapas Nr. 359), kurios irgi 
pradžioje suvytos po dvi, paskui - visos trys dvigubos 
vielos suvytos į vieną. 

Vytinės antkaklės turi nevienodus galus. Pagal galų 
formą jos skirstomos į: dviejų vielų antkakles su !Glpe
le ir kabliuku galuose, antkakles kilpiniais galais. 



3.1.3.1. Vytinės dviejų vielų antkaklės su kilpele 
ir kabliuku galuose rastos tik degintiniuose vyrų ka
puose. Neaišku, ar jos iš tikrųjų buvo nešiojamos kaip 
papuošalas, ar pagamintos specialiai mirusiajam, nes 
jos pasižymi ypatingai paprastu darbu: laisvai suvytos 
iš dviejų labai plonų žalvarinių vielučių, kurios vos per
suktos viena per kitą. Antkaklės lankelio galai baigia
si kabliuku ir kilpele (pav. 22:4). Šių antkaklių rasta 
palyginti nemažai, bet daugiausia tik gabalai (kapai 
Nr. 159, 230, 303, 335, 338, 362, 363, 364, 365, 366, 
367,370, 372 ir atsitiktiniai). 

Iš šios grupės atskirai paminėtinos dvi antkaklės 
(kapai Nr. 337 ir 350). Pirmoji yra ivijinė ir turi dvi 
apvijas. Ji yra kiek kruopščiau ir tankiau suvyta, negu 
kitos šios grupės antkaklės. Galai, kaip ir visų, baigia
si kabliuku ir kilpele (pav. 23:1). Antroji vyta taip pat 
iš dviejų žalvarinių vielų. Lankelis suvytas gana tan
kiai. Be to, šios antkaklės lankelis yra dvigubas, o ga
lai baigiasi kabliuku ir kil pele (pav. 23:2). 

Datuojant šios rūšies antkakles tenka remtis kito
mis ikapėmis, kaip antai pasaginėmis kampuotais, 
aguoniniais bei gyvuliniais galais segėmis, juostinėmis 
gyvuliniais galais apyrankėmis, plokštelinėmis kryži
nėmis segėmis ir pan. Pagal drauge rastus minėtus pa
puošalus, vytinės iš dviejų vielų su kabliuku ir kilpele 
antkaklės priskirtinos X-XII a. 

3.1.3.2. Vytinės antkaklės su kilpele ir kabliuku galuose 
daugiausia paplitusios Vakarų Lietuvoje: Šilutės, Klai
pėdos ir Kretingos rajonuose (LAA, 1978. T. 4, p. 28). 

23 pav. Antkaklės (vytinės): 1- kapas Nr. 337 (EM 2:1068) , 
2-kapasNr. 350 (EM 2:2188), 3 - kapas Nr. 312 (EM 2:713) 
ir 4 - kapas Nr. 321 (EM 2:831). 

Vytinės antkaklės kilpiniais galais daugiausia su
vytos iš trijų apvalių žalvarinių vielų, tik dvi yra iš dviejų 
vielų kapai Nr. 312 ir 321. Lankelis yra 0,13-0,5 cm 
storio, abu galai baigiasi viengubomis kilpelėmis ir yra 
šiek tiek sukeisti. Jos yra gana vienodos. Kelių ant
kaklių galai sukeisti taip, kad susidaro dvi arba trys 
apviįos kapai Nr. 312, 321, 354 ir 363 (pav. 23:3,4). 

Sios antkaklės randamos kape drauge su žalvari
nėmis pasaginėmis aguoniniais ir kampuotais galais 
segėmis, žalvarinėmis juostinėmis apyrankėmis ir ki
tais X-XI a. papuošalais. 

Kelių apvijų vytinės antkaklės kilpiniais sukeistais 
galais charakteringos Vakarų Lietuvai (LAA, 1978. 
T. 4, p. 30). 

Vytinių antkaklių kilpiniais galais labai daug ran
dama buvusiuose Rytprūsiuose, Latvijoje, Estijoje ir 
net Suomijoje (Moora, 1930, p. 148). 

Laivių plokštiniame kapinyne rastos dvi antkak
lės (kapas Nr. 389 (EM 2:1288) ir atsitiktinė (EM 
2:1966)), kurios tikriausiai nebuvo nešiojamos kaip pa
puošalas, o pagamintos specialiai idėti i kapą. Jos pa
darytos labai paprastai: žalvarinė apvali viela sulenk
ta ir galai sukabinti užlenkiant abu galus kaip kabliu
kus arba kaip kabliuką ir kilpelę. Jų gamyba labai pri
mena Laiviuose gausiai randamas žalvarines pasagi
nes miniatiūrines segeIes. Šių antkaklių tiksliai datuo
ti negalima, nes viena yra rasta atsitiktinai, o kita -
kape su darbo irankiais ir ginklais. Greičiausiai jos yra 
vėlyvesnės - X-XII a. 

3.1.4. Kaklo apvarų Laivių plokštiniame kapinyne 
rasta tik kelios (kapai Nr. 43 (KVIM 1689:132), 68 
(KVIM 1689:282), 92 (KVIM 1689:361), 143 (EM 
2:191),326 (EM 2:967-982) ir 333 (EM 2:1021)). Jos 
yra iš moterų ar vaikų kapų. Didžioji dalis apvarų yra 
sudarytos iš žalvarinių plonų pusapvalaus arba trikam
pio skerspjūvio vielučių ivijų ir karolių. Karoliai dau
giausia buvo veriami kaip skiriamoji dalis tarp paski
rų ivijų (pav. 24:1, 2,4), tik kape Nr. 92 ties apvaros 
viduriu buvo vienas žalvarinis ivijinis karolis (pav. 24:3). 
Karoliai apvarose ivairūs: gintariniai, žalvariniai ir mė
lyno stiklo. Jos būna ivairaus ilgio: nuo 10-15 cm (ka
pai Nr. 68, 143) iki 40 cm (kapas Nr. 43) . Kape Nr. 92 
kaklo apvaros kai kurios 'ivijos yra sidabrinės (?). 

Dabar šiek tiek apie Laiviuose rastas ivijas. Nedi
delio skersmens žalvarinių ivijų (1,4-0,6 cm ir 5-7 cm 
ilgio), kapinyne buvo rasta labai daug (kapai Nr. 6, 28, 
52,59,79,82,85,86,89,91,93,113,120,131,136,145, 
150,158,194,207,235,298,300,302,310,332,334ir 
rastos atsitiktinai (EM 2:1744-1792). Jos daugiausia bu
vo naudojamos kaip jungiamosios arba skiriamosios da
lys galvos ir kaklo bei krūtinės papuošaluose. O nedi
delė dalis - tos, kurios buvo rastos vyrų kapuose ir su
vertos ant odinės juostelės, - tikriausiai yra nuo diržo. 
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Degintiniame kape Nr. 326 kaklo apvara, atrodo, 
buvo sudaryta vien iš įvairių karolių, kurių rasta 14: 
vienas, nedidelis, dvigubo nupjauto kūgio, - gintari
nis, vienas padarytas iš suplotos į juostelę žalvarinės 
vielos, vienas keturgubas, mėlyno stiklo, trys maži ža
lio stiklo ir aštuoni maži neaiškios geltonos masės. Ka
dangi jie visi buvo išbarstyti, tai neaišku, kokia tvarka 
buvo suverti. 

4 

24 pav. Kaklo apvaros: 1 - kapas Nr. 143 (EM 2:191), 2-
kapas Nr. 68 (KVIM 1689:282), 3 - kapas Nr. 92 (KVIM 
1689:361) ir 4 - kapas Nr. 43 (KVIM 1689:132). 

Įdomi kaklo apvara rasta kape Nr. 333 (EM 
2:1021). Ji užima tarsi tarpinę vietą tarp antkaklių ir 
karolių apvarų. Padaryta iš geležinės penkių apvijų įvi
jinės antkaklės, kurios galai baigiasi mažomis kilpelė
mis, o ant lankelio suverti mėlyno stiklo dvigubi ir tri
gubi karoliai (pav. 25). Kadangi ši apvara yra iš degin
tinio kapo, ji smarkiai apsilydžiusi. Apvaros skersmuo 
yra 16,5 cm. 

Panaši apvara turėjo būti ir kape Nr. 360 (EM 
2:1322). Tačiau čia likęs tik mažas gabaliukas geleži
nės vielos, ant kurios tankiai priverta trigubų žalvari
nių karolių. 

Pora gabaliukų rasti atsitiktinai (EM 2:2172-
2173), kur irgi ant geležinės vielos suverti dvigubi ar
ba keturgubi žalvariniai karoliai. 

3.1.5. Pavienių gintarinių karolių Laiviuose rasta 
nemažai. Kapuose jie aptinkami dažniausiai po vieną. 
Daugiausia jų yra moterų, tačiau keli gintariniai karo
liai rasti ir vyrų kapuose (Nr. 60, 62, 74 ir 83). Vyrų 
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kapuose jie rasti ne kaklo srityje, o prie diržo, taigi jų 
buvo visai kita paskirtis - jie puošė diržą. 

Karolius, atsižvelgiant į medžiagą, iš kurios jie yra 
padaryti, galima skirstyti į tris pagrindines grupes: gin
tarinius, žalvarinius, stiklinius. 

3.1.5.1. Gintarinių karolių Laivių kapinyne, palygi
nti su kitais karoliais, rasta daugiausia (kapai Nr. 32, 
36, 47, 53, 58, 60, 62 , 74, 83, 107, 118, 122, 139, 148 
(du), 176 (du), 185, 189, 192, 193, 195,212,214,236, 
237,265,276,281,321 (du), 339, 354 (keturi), 362 (du), 
365 (du) ir du atsitiktiniai (EM 2: 1862, 1863)). Kapuo
se jų buvo daugiausia po vieną, tik viename kape - ke
turi. Rasta ir griautiniuose, ir degintiniuose kapuose. 
Laivių gintariniai karoliai, palyginti su kitų Vakarų Lie
tuvos kapinynų gintariniais karoliais (Paulaičiai, Švėkš
na, Stragnai), yra labai menki ir paprasti. Aptikti tik šių 
formų: dvigubo nupjauto kūgio, kūgio, plokšti. 

! ! ! , 

25 pav. Kaklo apvara iš kapo Nr. 333 (EM 2:1021). 

3.1.5.2. Dvigubo nupjauta kūgio karoliai rasti tik 
šeši. Jie yra nedideli, 1,2-1,6 cm skersmens, ir 0,7-1 cm 
storio. Kai kurie šlifuoti, bet dauguma - visai ne
gludintų (pav. 26:19). Išskirtinas karolis, rastas kape 
Nr. 265 - jo visas paviršius ir galai puošti įbrėžtais kon
centriniais ratais. 

3.1.5.3. Savotiški yra kūgio fonnos gintariniai karo
liai. Jų rasta septyni. Kartais karolių abu galai nupjauti 
(pav. 26:15,16), kiti yra pusrutulio formos (pav. 26:17). 

Jie yra didesni, plačiojo galo skersmuo - apie 2-
3 cm, aukštis - nuo 1,5 iki 2,8 cm. Kartais paviršius 



ir platus is galas puoštas didesnė
mis ar mažesnėmis be jokios tvar
kos išdėstytomis duobutėmis. Visi 
šlifuoti. Tokie karoliai rasti tik 
griautiniuose kapuose (ankstyves
nė gintarinių karolių forma) drau
ge su smeigtukais ivijinėmis galvu
tėmis, platėjančiomis tuščiavidu

rėmis trikampio pjūvio gaubtais 
galais apyrankėmis ir kitais VIII
X a. papuošalais. 
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3.1.5.4. Pačią didžiausią grupę 
sudaro plokštieji gintariniai karoliai 
Gų rasta dvidešimt aštuoni). Dau
gumajų pagaminti labai paprastai 
(apskaldytas gintaro gabaliukas ir 
padaryta skylutė) gana netaisyklin
gų formų ir nešlifuoti. lie yra ivai
raus dydžio: nuo 0,9 iki 3,2 cm 
skersmens, daugiausia 0,3--0,8 cm 
storio, tik vienas (kapas Nr. 214) 
rastas 1,4 cm storio. Vieno karo-
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lio (kapas Nr. 214, lent. 26, 29) 
briauna ir viena pusė buvo puošta 
keliomis netaisyklingai išdėstyta
mis duobutėmis. Plokštieji gintari
niai karoliai aptikti tiek griautiniuo
se, tiek degintiniuose kapuose. 

Gintariniai karoliai iš I tūks
tantmečio antrosios pusės ir II 
tūkstantmečio pradžios labai 
gausiai randami vakariniuose 
Lietuvos rajonuose (Lazdininkai, 

26 pav. Karoliai: 1-4 - kapas Nr. 208 (EM 2:735-737), 5-6 - kapas Nr. 107 (EM 
2:48,49),7-9 - kapas Nr. 118 (EM 2:80-82), 10 - kapas Nr. 348 (EM 2:1183),11-
kapas Nr. 367 (EM 2:1422),12 - kapas Nr. 345 (EM 2:1170),13-14 - kapas 
Nr. 303 (EM 2:659, 660),15 - kapas Nr. 74 (KVIM 1689:291), 16 - kapas Nr. 53 
(KVIM 1689:184), 17 - kapas Nr. 58 (KVIM 1689:218), 18 -kapas Nr. 32 (KVIM 
1689:100), 19 - kapas Nr. 212 (EM 2:805), 20 - kapas Nr. 107 (EM 2:50), 21 -
kapas Nr. 192 (EM 2:584), 22 - kapas Nr. 193 (EM 2:587), 23 - kapas Nr. 118 
(EM 2:79), 24 - kapas Nr. 265 (ŠAM 250:44), 25 - kapas Nr. 281 (EM 2:320), 
26 - kapas Nr. 214 (EM 2:855), 27 - kapas Nr. 237 (EM 2:1479),28 - kapas Nr. 42 
(KVIM 1689:120), 29 - kapas Nr. 50 (KVIM 1689:159). 

(KVIM), Kiauleikiai, (KVIM), Gintališkė, (KVIM ir 
IEM), lazdai, Kretingos r. (KVIM), Nikėlai, Šilutės r. 
(KVIM), Švėkšna, (KVIM), Stragnai, (IEM), Palan
ga (IEM)). 

3.1.6. Pavienių žalvarinių karolių Laivių kapiny
ne rasta keturiolika, tai kapai Nr. 303 (du), 345, 348, 
355,367 ir septyni atsitiktiniai (EM 2:2161-2170). 
Visi šie karoliai rasti tik degintiniuose kapuose. Da
lis jų yra ugnyje apsilydę. Karoliai - vidutinio dy
džio, ivairių formų: apvalūs (pav. 26:11), apvalūs dvi
gubi arba trigubi (pav. 26:10) ir kampuoti viengubi 
arba dvigubi. 

Panašių žalvarinių karolių rasta ir kituose Vakarų 
Lietuvos kapinynuose (Dimitrava, Pryšmančiai, Kre
tingos r.; Nausodis ir kt.). 

3.1.7. Negausiai stiklinių karolių aptikta griauti
niuose ir degintiniuose kapuose, (Nr. 21, 50 (du), 66 
(du), 118 (trys), 175, 182,208 (trys), 211 (trys), 236 
(septyni), 319 (du), 334). Daugiausia aptikta nedide
lių mėlyno stiklo apvalių karoliukų, pasitaiko gelsvų 

bei šviesiai melsvų. Pagal formą dar yra randami stati
naitės pavidalo (pav. 26:7, 8) ir rantyti. Keli karoliu
kai buvo iš baltos masės, apvalūs, puošti raudonos ema
lės dėmelėmis (kapai Nr. 107 (du) (EM 2:48,49), 
122 (du) (EM 2:103,104)). 

Vakariniuose Lietuvos rajonuose stiklinių karo
lių daugiausiai rasta iš I tūkstantmečio antrosios pu
sės. Tik čia iš stiklinių stambių karolių buvo sudary
tos ilgos apvaras, to Laiviuose nepastebėta. Minėti 
karoliai greičiausia kilę iš Bizantijos (Kuncienė, 1972, 
p.246). 

3.2. Krūtinės papuošalai 
Pačią gausiausią Laivių plokštinio kapinyno pa

puošalų dali ir sudaro krūtinės papuošalai. Šiuos pa
puošalus aptarsime tokia tvarka: segės, smeigtukai, ka
bučiai ir grandinėlės. 

3.2.1. Segės. Laivių plokštinis kapinynas gana tur
tingas segių. Kapuose jų randama po vieną ir po ke
lias. Pavyzdžiui, kape Nr. 349 jų buvo septynios, o 
kape Nr. 317- net devynios. Gausiausiai jų rasta 
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degintiniuose kapuose. Griautiniuose kapuose jų buvo 
tik po vieną. Beveik visos segės yra žalvarinės, tik kai 
kurios - sidabrinės (?) arba dengtos sidabro (?) plokš
telėmis. Segės buvo naudojamos ir kaip papuošalas, ir 
drabužiams susegti. 

3.2.1.1. Laiptelinių segių Laivių plokštiniame ka
pinyne rasta tik penkios: dvi griautiniuose kapuose 
(Nr. 76, 84), trys - atsitiktinai (KVIM 1689:438, 439 
ir EM 2:2149). 

Atsitiktinai rasta segė (EM 2:2149, pav. 27:2) turi 
platų, kiek išlenktą lankeli, kuris kojelės link nežymiai 
siaurėja, ir tris neilgus laiptelius. Segė nepuošta. UŽ
segamoji dalis lietinė. Segė - 6,2 cm ilgio, viršutinis 
laiptelis - 5,1 cm ilgio, apatinis - 4 cm. 

Ši segė, pagal prof. H. Mooros suskirstymą, pri
klauso klaipėdietiškų segių grupei ir yra skirtina III
IVa. (Moora, 1938, p. 94-97). 

Likusios trys laiptelinės segės yra gerokai vėlyves
nės ir jau "išsigimusios". Jos turi smarkiai išgaubtą lie
menėli ir palyginti ilgus ir plačius laiptelius. Laiptelių 
skaičius nevienodas: du, trys ar keturi. Segė iš kapo 
Nr. 84 kojelės gale ir ivijos viršuje dar turi keturkam
pes ataugėles, kuriose yra skylutės. Be to, šios segės 
ataugėlės ir laiptelių galai puošti imuštomis mažomis 
duobutėmis (pav. 27:4). Segės (KVIM 1689:439) laip
teliai puošti koncentriniais ratais ir palei kraštus ei
nančiais grioveliais. Kadangi dvi pastarosios segės ras
tos atsitiktinai, sunku jas datuoti. Segės iš kapų Nr. 76 
ir Nr. 84 rastos su VIII a. antkaklėmis tordiruotu lan
keliu, pagal kurias ir laiptelinės segės skiriamos maž
daug VIII amžiui (Tautavičius, 1996, p. 214-217). 

3.2.1.2. Lankinių segių Laivių kapinyne rasta ne
mažai. Jos yra žalvarinės, išskyrus vieną sidabrinę, 
kuri yra iš degintinio kapo Nr. 269. Segės buvo ras
tos ir griautiniuose, ir degintiniuose kapuose. Šiuos 
papuošalus pagal formą galima suskirstyti i kelis po
grupius: lankinės žieduotosios segės; lankinės gy
vuline kojele segės; lankinės ilgakojės segės lietine 
užkaba; lankinės aguoninės segės; lankinės laipteli
nės segės. 

3.2.1.2.1. Lankinių žieduotųjų segių rasta tik ke
turios, tai kapai Nr. 81, 91 (tik segės buoželė), 269 ir 
viena atsitiktinė (ŠAM 250:77) -visos daugiau ar ma
žiau sunykusios. 

Viena žieduotoji segė buvo sidabrinė (?). Ji rasta 
degintiniame moters kape, sulūžusi i gabalus. Kitos 
žieduotosios segės yra žalvarinės, tik ploteliai tarp žie
delių buvo padengti sidabro plokštelėmis, kurios puoš
tos sieteli niu raštu (pav. 27:1). Segės iš kapo Nr. 269 
liemenėlis padarytas iš žalvarinės sulenktos skardos, 
i kojelę platėjančios, o žiedeliai apvalūs, puošti rante
liais. Šios rūšies segės gana didelės - 12-13 cm ilgio, 
kojelės plotis - 3-4 cm. 
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Lankinės žieduotosios segės buvo mėgiamos il
gą laikotarpi - nuo III-IVa. iki IX a. (Volkaitė-Kuli
kauskienė, 1970, p. 158; Michelbertas, 1986, p. 120-
121). Laivių lankines žieduotąsias seges galima da
tuoti VIII a. pab. - IX a., nes jos yra labai suplokštė
jusios, be to, rastos su vėlyvomis tuščiavidurėmis 
gaubto trikampio skerspjūvio i galus platėjančio
mis apyrankėmis bei didžiule trikampe galvute 
smeigtuku. 

27 pav. Segės (lankinė žieduotoji, laiptelinės): 1 - kapas 
Nr. 269 (EM 2:28), 2 - atsitiktinė (EM 2:2149), 3 - atsitiktinė 

(KVIM 1689:439) ir 4 - kapas Nr. 84 (KVIM 1689:331). 

Jeigu ankstyvosios lankinės žieduotosios segės ran
damos ne tik visoje Lietuvos teritorijoje, bet ir Latvi
joje, Estijoje ir net Suomijoje (Moora, 1938, p. 138-
144), vėlyvosios šios rūšies segės sutinkamos daugiau
sia Vakarų ir iš dalies Vidurio Lietuvos srityse (LAA, 
1978. T. 4, p. 40-41), o labiausiai mėgtos kuršių mote
rų (Tautavičius, 1996, p. 196). 

3.2.1.2.2. Lankinė gyvuline kojele segė Laiviuose 
rasta tik viena (kapas Nr. 99 (KVIM 1689:414)). Žal
varinė segė, kuri buvo griautiniame vyro kape, turi 
gaubtą nugarėlę ir kojelę, kuri baigiasi lyg gyvulio snu-



kučiu. Lankelis ovalinio pjūvio, o ivijos galai baigiasi 
tarsi suplotomis aguonėlių galvutėmis. Įvijos vidury
je, ties nugarėle, yra lygus keturkampis plotelis, pUOš
tas pakraščiuose ibrėžtais lygiagrečiais grioveliais. Se
gės ilgis yra 10,9 cm, ivijos ilgis - 10 cm. 

Lankinių gyvulinių segių randama VIII-IX a. pra
džios vyrų kapuose vien pajūrio rajonuose (LAA, 1978. 
T. 4, p. 44). 

3.2.1.2.3. Lankinių ilgakojų segių lietine užkaba ras
ta tik dvi (kapai Nr. 50, 79), abi buvo griautiniuose 
vaikų kapuose. Rastosios segės nėra grynai lankinės 
ilgakojės, jos užima tarpinę vietą tarp lankinių gyvuli
nių ir lankinių aguoninių segių. Segės nedidelės, 7,2-
8,5 cm ilgio, ivijų ilgis - 4,6-6,1 cm. Jų kojelė ir lanke
lis yra išgaubto trikampio pjūvio. Lankelis yra platus 
ir didelis, taip, kaip aguoninių segių. Segės iš kapo 
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28 pav. Segės (lankinės ilgakojės, aguoniniais galais, 
laiptelinė): 1 - kapas Nr. 79 (KVIM 1689:311), 2 - kapas 
Nr. 50 (KVIM 1689:161), 3 - kapas Nr. 91 (KVIM 1689:360) 
ir 4 - kapas Nr. 3 (KVIM 1689:20). 

Nr. 79 visas lankelis puoštas ibrėžtais grioveliais, ko
jelė taip pat puošta - pačiame gale ir kiek aukščiau -
griovelių grupėmis (pav. 28:1). Segės iš kapo Nr. 50 
kojelė tarsi atkirsta nuo liemenėlio dviem grioveliais
tai labai primena gyvulinės segės kojelę (pav. 28:2). 
Įvijos baigiasi pusapvaliais pumpurėliais (kapas Nr. 50) 
arba aguonėlių galvutėmis (kapas Nr. 79). 

Šias seges, kaip tarpines tarp gyvulinių ir aguoni-

3.2.1.2.4. Lankinių aguoninių segių Laiviuose ras
ta vien griautiniuose vyrų kapuose Nr. 4, 49, 91, 170, 
185, 202, 217, 219, 270 ir trys atsitiktinės (KVIM 
1689:440), (ŠAM 250:69), (EM 2:2178). Išimti suda
ro tik mergaitės kapas Nr. 91. Visos šios segės yra 
žalvarinės, lankelis ir liemenėlis yra išgaubto trikam
pio pjūvio, abu gana platūs ir skersai rantyti. Ant ko
jelės ir galvutės, spiralės srityje, yra po dvi ataugėles, 
o segės iš kapo Nr. 91 galvutė baigiasi gyvulio snuku
čiu su dviem ibrėžtomis akutėmis (pav. 28:3) - tai 
dar aiškus sekimas lankinėmis gyvulinėmis segėmis. 
Vėlesnių aguoninių segių ataugėlių skaičius padidė

ja, ir jos jau būna ne tik ant pačios kojelės, bet ir ant 
lankelio abiejose kojelės pusėse. Tokia ir yra segė iš 
kapo Nr. 170 (pav. 29). 

Segių ivijos yra geležinės ir apvyniotos žalvarine 
viela, jų galai užsibaigia didelėmis išplotomis tarsi 
aguonų galvutėmis, kurios visos išilgai rantytos. Segės 
gana didelės -16-17 cm ilgio. 

Atskirai paminėtina segė iš kapo Nr. 49. Segės pa
viršius, skirtingai nuo kitų šios rūšies segių, yra puoštas 
ne skersiniais ranteliais, bet visas ruplėtas. Prie segės 
lankelio buvo prikabinta grandinėlė iš dvigubų žalvari
nių grandelių, kurios gale kabo žalvarinis plačiu galu 
pincetas - kabutis. Segė nedidelė, 8,1 cm ilgio, ivijos 
ilgis - 7,1 cm, kabučio ilgis - 6,7 cm, plotis gale - 2,7 cm. 

Lankinės aguoninės segės pasirodė pačioje VIlIa. 
pabaigoje - IX a. pradžioje, buvo nešiojamos IX-X a. 

nių lankinių, galima skirti VIII-IX a. 29 pav. Segė iš kapo Nr. 170 (EM 2:415). 

37 



(Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, p. 160). Jos paplitusios 
Vakarų, Vidurio ir Vidurio-Šiaurės Lietuvos rajonuose 
(LAA, 1978. T. 4, p. 45). 

Lankinės aguoninės segės taip pat paplitusios Lat
vijoje, ypač pietinėje ir pietvakarinėje jos dalyje (SM, 
1,1936, pieš. 7, pav. 6; LA, 1974, !ent. 63:21). 

3.2.1.2.5. Lankinė laiptelinė segė rasta tik viena 
(apardytas griautinis vyro kapas Nr. 3, KVIM 1689:20) 
(pav. 28:4). Ji žalvarinė, visai plokščia. Apačioje turi 
vieną laipteli, kuris papuoštas šešiomis akutėmis ir tin
kliniu raštu. Galvutė irgi papuošta penkiomis akutė
mis. Įvija ir lankelis plokšti, puošti ikartėlių eilėmis. 
Segė - 5,3 cm ilgio ir 5,6 cm pločio. Ji rasta kape tik su 
žalvariniais diržo apkalais ir ivijos fragmentėliais, to
dėl sunkoka datuoti. Supaprastėjusios lankinės laipte
linės see;ės buvo ypač plačiai nešiojamos IX -XI a. ir net 
XII a. Sios segės daugiausia aptinkamos vakariniuose 
Lietuvos rajonuose, tačiau paskirų egzempliorių yra 
žinoma ir Vidurio, Vidurio-Siaurės Lietuvoje, net Už
nemunėje (Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, p. 160). 

Lankinės laiptelinės segės buvo mėgstamos ir Lat
vijoje (Moora, 1952, p. 130; LKS, 1937, lent. VII:5). 

3.2.1.3. Pasaginių segių Laivių kapinyne ypač gau
su. Jos rastos tiek vyrų, tiek moterų bei vaikų kapuo
se. Gausiausiai randamos degintiniuose kapuose, bet 
nemaža yra ir iš griautinių kapų. Išskyrus porą geleži
nių, beveik visos pasaginės segės yra žalvarinės. Pagal 
skirtingus galus jos yra skirstomos i paskiras grupes: 
cilindriniais galais, kampuotais galais, aguoniniais ga
lais, gyvuliniais galais, pastorintais galais. 

3.2.1.3.1. Segių cilindriniais galais Laivių kapinyne 
yra daugiausia (kapai Nr. 138, 145, 152, 155, 161,162 
(dvi), 163, 164 (trys), 177, 183, 193,208,211,227,231, 
250,276 (dvi), 290, 317 (keturios), 319, 324, 328 (dvi), 
335,336,339 (dvi), 344, 346, 348 (dvi), 349, 356 (dvi), 
358,359,362,363,368 (dvi), 370, 371, 348 (dvi) ir dvi
dešimt šešios rastos atsitiktinai (KVIM 1689:454), 
(EM 2:964, 965, 966, 2135-2146). Išskyrus dvi geleži
nes (griautiniai kapai Nr. 211 ir 250), visos segės yra 
žalvarinės. Jų lankeliai skirtingo skerspjūvio, rasta ap
valių, ovalių, pusapvalių, rombinių ir šešiakampių. 
Lankelių storis - 0,2-0,6 cm. Segės labai nevienodų 
dydžių - nuo 1,9 cm iki 5,8 cm skersmens. Jų lankelis 
dažnai yra puošiamas išilgai einančių zigzagų eilėmis 
(pav. 30:5), trikampėlių eilėmis (pav. 30:2) arba vien 
tik smulkių ikartėlių eilute (pav. 30:3). Segė iš kapo 
Nr. 376 turėjo tordiruotą lankeli (pav. 30:6). 

Išskirtinos dvi segės, ant kurių lankelių buvo už
mauta po dvi žiedines ivijas. Abiejų segių tiek lanke
lis, tiek žiedinės ivijos yra puoštos suderintu raštu: se
gės iš kapo Nr. 139 lankelis puoštas zigzaginiu raštu, 
tokiu pat raštu puoštos ir abi žiedinės ivijos (pav. 30:1); 
segės iš kapo Nr. 152 lankelis puoštas skersinių 
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brūkšnelių eile, skersiniais ranteliais puoštos ir ivi
jos (pav. 30:3). 

Pasaginės cilindriniais galais geležinės segės niekuo 
nesiskiria nuo žalvarinių. Jos yra tokio pat dydžio, lan
kelis - apvalaus skerspjūvio, tik smarkiai apnykusios. 

Reikia paminėti Laivių kapinyne rastas trisdešimt 
visai mažyčių pasaginių cilindriniais galais segelių. Jos 
padarytos labai paprastai: paimta žalvarinė apvali vie
lutė, sulenkta, galai daugiau ar mažiau užlenkti, užse
gamasis liežuvėlis padarytas irgi iš tokios pat vielos 
gabaliuko (pav. 30:8, 9). Šių segelių dydis 1-2,2 cm, 
jos rastos arba griautiniuose vaikų kapeliuose (Nr. 161, 
162, 164, 208), arba degintiniuose vyrų kapuose. Vy
rų kapuose šios segelės rastos drauge su kitomis di-

0~ 
789 

30 pav. Segės (pasaginės cilindriniais galais): 1 - kapas 
Nr. 139 (EM 2:184), 2-kapas Nr. 145 (EM 2:195), 3 -kapas 
Nr. 152 (EM 2:245), 4 - kapas Nr. 227 (EM 2:927), 5 - kapas 
Nr. 183 (EM 2:505), 6 - kapas Nr. 276 (EM 2:310), 7 - kapas 
Nr. 231 (EM 2:1010), 8 - atsitiktinė (EM 2:2146), 9 - kapas 
Nr. 368 (EM 2:1434). 



delėmis ir puošniomis segėmis. Tai rodytų, kad jos ga
lėjo būti naudojamos vien praktiškai - drabužių, grei
čiausiai apatinių, susegimui. 

Esama nuomonės, kad šios rūšies segelės laikyti
nos miniatiūriniais papuošalais, gamintais specialiai 
dėti i kapą (Nakaitė, 1964, p. 65). 

3.2.1.3.2. Pasaginių segių kampuotais galais Lai
vių kapinyne rasta dvylika (kapai Nr. 11, 226 (trys), 
260,312,325,363 ir keturios atsitiktinės (ŠAM 250:54, 
71 ir EM 2:2147,2148). Visos segės buvo griautiniuo
se vyrų kapuose, išskyrus vieną degintiniame kape 
Nr. 312, kurio ikapės netipiškos. Visos šio pogrupio 
segės yra žalvarinės. Keturių segių galai baigiasi ke
turkampėmis galvutėmis (kapai Nr. 312, 325, 363 ir 
atsitiktinės), visų kitų - daugiakampėmis. Didžiausios 
segės skersmuo - 8,1 cm, mažiausios 3,8 cm. Segių lan
kelio skerspjūvis yra ivairus: pusapvalis, ovalus ir rom
binis, maždaug 0,6-0,9 cm storio. Visų segių lankelis, 
išskyrus iš kapo Nr. 363, yra puoštas. Puošiama ivai
riai: ikartėlių ir rombelių kombinuotu raštu (pav. 31:1), 
trikampėlių eilėmis (pav. 31:4), susikertančiais istri-

o 
31 pav. Segės (pasaginės kampuotais galais): 1 - kapas 
Nr. 226 (EM 2:924), 2 - kapas Nr. 260 (ŠAM 250:32-34), 
3 - atsitiktinė (EM 2:2148), 4 - kapas Nr. 312 (EM 2:711), 
5 - atsitiktinė (ŠAM 250:71), 6 - kapas Nr. 363 (EM 
2:1365), 7 - kapas Nr. 325 (EM 2:957). 

6 

32 pav. Segės (pasaginės aguoniniais galais): 1 - kapas 
Nr. 354 (EM 2:1513), 2 - kapas Nr. 349 (EM 2:1201), 3 -
kapas Nr. 346 (EM 2:1177), 4 - kapas Nr. 330 (EM 2:1000), 
5 - kapas Nr. 350 (EM 2:2187), 6 - kapas Nr. 362 (EM 
2:1336). 

žais brūkšneliais arba visas lankelis tordiruotas (pav. 31:3, 
5). Kampuotieji galai puošiami taip pat arba akutėmis 
(kapai Nr. 226, 325), arba taškučiais (atsitiktinė ŠAM 
250:54). 

Dvi segės (kapas Nr. 226 ir atsitiktinai rasta) turė
jo ant lankelio užmautas žalvarines ivijas (pav. 31:1, 2). 

3.2.1.3.3. Pasaginių segių aguoniniais galais rasta 
nemažai (kapai Nr. 312, 330, 335 (dvi), 338, 339 (dvi), 
320, 345, 346 (penkios), 349 (šešios), 350 (dvi), 351 
(dvi), 354 (dvi), 355, 362 (dvi), 282 (dvi) ir atsitiktiniai 
fragmentai (EM 2:48, 332, 2074-2131, 2179-2182)). 

Jų kapuose buvo net po kelias. Pasaginės aguoni
niais galais segės rastos tik degintiniuose vyrų ir mo
terų kapuose. Segės žalvarinės, maždaug nuo 4,4 iki 7 cm 
skersmens. Segių lankeliai apvalūs, pusapvaliai, ova
lūs arba nupjauto trikampio. Lankelis ties viduriu ga
na storas - nuo 0,5 iki 1 cm skersmens, i galus plonėja 
ir baigiasi aguoninėmis galvutėmis. Galvutės yra ivai
rių formų ir ivairių dydžių (pav. 32:1-6), o segės iš ka
po Nr. 349 abi galvutės buvo nevienodo dydžio-viena 
didesnė, kita - visai mažytė (pav. 32:2). Laivių kapinyno 
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aguoninės segės yra nepuošnios. Tik segės iš kapo 
Nr. 350 lankelis ties viduriu puoštas trimis iškiliais rom
beliais, kurių viduryje yra po akutę, o tarpai tarp aku
čių puošti smulkių trikampėlių eilėmis (pav. 32:5). Tris 
iškilius rombelius ant lankelio turėjo ir segė iš kapo 
Nr. 346. Kita segė iš to paties kapo turėjo tordiruotą 
lankelį (pav. 32:3). Kelių segių aguoninės galvutės yra 
puoštos įkartėlėmis (kapai Nr. 350, 351 ir atsitiktinė). 

3.2.1.3.4. Pasaginių segių gyvuliniais galais rasta 
dvylika (kapai Nr. 183,205,306 (dvi), 317 (dvi), 324 
(dvi), 226, 328, 358, 363). Jos rastos griautiniuose ir 
degintiniuose tiek vyrų, tiek moterų kapuose. Visos 
segės žalvarinės, nedidelės - maždaug 2-4 cm sker
smens. Tik viena (iš kapo Nr. 226) 6,6 cm skersmens. 
Ji išsiskiria iš kitų aptariamų segių dar ir tuo, kad ant 
jos lankelio yra užmauta žalvarinė žiedinė įvija . Visas 
lankelis puoštas smulkesnių ir stambesnių įkartėlių ei
lėmis. Gyvulinės galvutės labai suplokštėjusios, nedi
delės, puoštos įspaudžiant keturis taškučius. Žiedinė 
įvija puošta skersiniais ranteliais (pav. 33:1). 

Segių lankeliai skerspjūvyje įvairūs: apvalūs, ova
lūs, pusapvaliai , rombiniai ar kampuoti. Daugumos 
lankelis yra tordiruotas. Dviejų segių lankeliai yra 
puošti (jau minėtos segės iš kapo Nr. 226 ir segės iš 
kapo Nr. 317) retomis duobutėmis, kurios eina dviem 

<> 

33 pav. Segės (pasaginės gyvuliniais galais) : 1 - kapas 
Nr. 226 (EM 2:921), 2 - kapas Nr. 317 (EM 2:768), 3 -
kapas Nr. 358 (EM 2:1267), 4 - kapas Nr. 306 (EM 2:672), 
5 - kapas Nr. 306 (EM 2:673) , 6 - kapas Nr. 183 (EM 2:515) , 
7 - kapas Nr. 324 (EM 2:947), 8 - kapas Nr. 324 (EM 2:946). 
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eilėmis (pav. 33:2). Segių gyvulinės galvutės labai ne
vienodos (pav. 33:1, 2, 3, 4), jos daugiausia puoštos 
akutėmis arba mažomis duobutėmis. 

Segės iš kapų Nr. 324, 306 yra labai nedidelės: 
didžiausia - 2,7 cm skersmens, mažiausia - 2,2 cm skers
mens. Visų trijų lankelis apvalaus skerspjūvio ir ne
storas - 0,3 cm. Labai savotiški yra šių segių galai, -
tai jau visai "išsigimusios" gyvulinės galvutės. Jeigu se
gės iš kapo Nr. 324 gyvulinė galvutė dar truputį profi
liuota (pav. 33:8), kitų dviejų galai paprastai išploti ir 
užlenkti, tik savo išvaizda primena gyvulines galvutes 
(pav. 33:7). 

3.2.1.3.5. Pasaginių segių pastorintais galais rasta 
vienuolika, kapuose Nr. 205, 294,317 (trys), 351,360 
ir keturios atsitiktinės (EM 2:1232-2134 ir ŠAM 
250:761). Jos buvo tiek griautiniuose, tiek deginti
niuose kapuose. 

Pasaginės pastorintais galais segės yra 3-5 cm skers
mens, lankelis - pusapvalaus, išgaubto pusapvalio ar 
ovalaus pjūvio. Į galus lankeliai daugiau ar mažiau sto
rėja, o plokštesni - platėja. Pagal lankelio puošimą gali
ma išskirti tris grupes: a) visai nepuoštu lankeliu; 
b) patys pastorintieji galai puošti keliais ranteliais 
(pav. 34:1, 2); c) segės, kurių lankelis skerspjūvyje yra 
plokščias, į galus platėja, bet nestorėja, puoštas sker
sinių rantelių grupėmis, o tarpai tarp jų - įmuštomis 

akutėmis (pav. 34:3). 

34 pav. Segės (pasaginės pastorintais galais): 1 - kapas 
Nr. 351 (EM 2:1206), 2 - kapas Nr. 205 (EM 2:715), 3 -
kapas Nr. 360 (EM 2:1317). 

Pasaginės segės pasirodo VIII a. pabaigoje, 
ypač mėgstamos IX-X a., o pavienės dar sutinka
mos net XV a. kapuose (Volkaitė-Kulikauskienė, 
1970, p. 161). 

Pasaginės segės buvo labiausiai mėgstamos baltų 
gentyse. Jos aptinkamos ne tik visoje Lietuvoje 
(skirtingų grupių ir pogrupių radimo vietos nurodytos 
LAA, 1978. T. 4, p. 48-66), bet ir visame Rytų Pabalti
jyje, taip pat Rytų Vokietijoje, Lenkijoje, Skandinavi
joje, iš dalies - Suomijoje ir Vidurio Rusijoje iki Okos 
(Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, p. 160; Tautavičius, 1996, 
p.222). 

3.2.1.4. Plokštinių (plokštelinių) segių Laivių ka
pinyne rasta įvairių. Jas pagal formą suskirstysime 

ii 
ti 
1\ 

n 
Ii 
g 

p 
v 
5 
t 
k 

r 
e 
~ 
\ 



i penkis (šiame darbe) pogrupius: plokštinės apskri
tinės, aštuoniukės formos , S raidės formos, pailgo ke
turkampio formos - kiauriaraštės , plokštinės kryži
nės. Visų aptariamų segių yra vienodas užsegimas: 
lietinė užkaba ir smeigiamoji adata, esanti kitoje se
gės pusėje. 

3.2.1.4.1. Plokštines apskritines seges apibūdinsime 
pirmiausia. Jų rasta tik trys, kapai Nr. 53, 108, 111, 
visos iš griautinių kapų. Segės žalvarinės, maždaug 
5 cm skersmens, ažūrinės, viduryje susidaro tarsi svas
tika, o pakraščiais eina maždaug 1 cm pločio juostelė, 
kuri yra puošta arba akutėmis (kapas Nr. 111, 35 
pav. 35:2), arba aplink einančiu grioveliu ir [kartėlių 
eile (kapas Nr. 108). Segės iš kapo Nr. 53 svastikos 
galai baigiasi keturiomis gyvulinėmis stilizuotomis gal
vutėmis, o pakraščio juostelės nėra. 

Panašių segių yra žinoma ir daugiau, visos jos iš 
Vakarų Lietuvos (LAA, T. 4, 1978, p. 67). 

3.2.1.4.2. Dvi aštuoniukės formos plokštinės segės, 
rastos atsitiktinai (EM 2: 2150, 2151, pav. 35:5). Jos 
abi segės žalvarinės, viena - 5 cm ilgio ir 2 cm pločio, 
kita - 5,7 cm ilgio ir 2,6 cm pločio. Paviršius puoštas 
be jokios tvarkos išdėstytomis akutėmis . 

3.2.1.4.3. S raidės formos plokštinė žalvarinė segė 
te rasta viena, taip pat atsitiktinai (EM 2:2152). Ji yra 
7 cm ilgio ir 3,8 cm pločio. S raidės galai baigiasi stili
zuotomis gyvulinėmis galvutėmis (pav. 35:6). 

3.2.1.4.4. Pailgo keturkampio formos kiauraraštės 
plokštinės segės rastos keturios (viena iš griautiniame 
kape Nr. 168, kitos trys atsitiktinės (EM 2:2153, ŠAM 
250:60 ir viena neinventorinta saugoma IEM)). Visos 
žalvarinės, 4-5 cm ilgio ir 3,5-4 cm pločio. Viduryje tarsi 
pynimo raštas (pav. 35:3, 4), kuris skiriamas IV baltiš
kojo pintinio rašto tipui (Bliujienė, 1999, p. 119). 

3.2.1.4.5. Savo išvaizda kiek išsiskiria plokštinės kry
žinės segės (jų rasta aštuonios, visos iš deginti nių kapų 
Nr. 321 (dvi), 334, 363 (trys), 365. Jos labai primena 
kryžinių smeigtukų galvutes. Skirtingai nuo kitų plokš
tinių segių, jos yra neažūrinės, lygiu paviršiumi, kuris 
daugiausia buvo dengtas sidabro (?) plokštele, puošta 
iš smulkių ikartėlių sudarytais koncentriniais ratais 
(pav. 35:1). Jos visos labai panašaus dydžio - maždaug 
4-4,5 cm skersmens. 

Visos plokštinės segės yra būdingos pačiai Vidu
rinio geležies amžiaus pabaigai arba Vėlyvojo geležies 
amžiaus pradžiai - VIII-X a. (Volkaitė-Kulikauskie
nė, 1970, p. 167; Tautavičius, 1996, p. 219-222). Anks
tyvesnės - iš IX a. - yra plokštinės ažūrinės segės, ypač 
apskritinės bei S raidės formos, kurios dar išlaikiusios 
gyvulinius galus. Jos ir randamos tik griautiniuose ka
puose. Vėlyvesnės, manoma, iš X-XI a., yra plokšti
nės kryžinės segės, kurios Laiviuose rastos tik deginti
niuose kapuose. 

35 pav. Segės (plokštelinės) : 1- kapas Nr. 363 (EM 2:1350), 
2- kapas Nr. 111 (EM 2:64), 3 - kapas Nr. 168) (EM 2:410), 
4 - atsitiktinė (EM 2:2153), 5 - atsitiktinė (EM 2:2150), 6-
atsitiktinė (EM 2:2152). 

Plokštinės segės randamos tik vakariniuose Lie
tuvos rajonuose (LAA, 1978. T. 4, p. 67-69). Latvijoje 
jos aptinkamos Kuršo ir Žiemgalos srityje (LA, 1974, 
lent. 48 ir 58). 

3.2.2. Smeigtukai. Didelę papuošalų dali sudaro 
smeigtukai. Jie (šiame darbe) pagal buvimo kape vie
tą yra skirstomi i dvi pagrindines grupes: 1) smeigtu
kai - krūtinės papuošalai, taip pat vartoti ir susegti 
drabužiui krūtinės bei kaklo srityje; 2) smeigtukai 
galvos apdangalui bei šukuosenai susegti. Pastarieji 
randami tik moterų kapuose, šalia galvos arba virš 
galvos. 

3.2.2.1. Smeigtuko i - krūtinės papuošalai. Pagal 
galvučių formą juos dar galima suskirstyti i kelias gru
pes: lazdeliniai smeigtukai, kryžiniai smeigtukai, 
smeigtukai trikampe galvute, smeigtukai sraiginėmis 
galvutėmis. 

3.2.2.1.1. Lazdelinių smeigtukų rasta tik septyni 
(kapai Nr. 43, 88, 121, 163 ir trys atsitiktiniai (EM 
2:2183-2185)). Visi yra iš griautinių kapų, žalvariniai, 
išskyrus du geležinius (kapai Nr. 43 ir 121). Smeigtu
kai yra nedideli, 7-13 cm ilgio, padaryti iš nestoros 
apvalios vielos, kurios vienas galas nusmailintas, o ant
ras sulenktas i kilpelę. Vienų smeigtukų galvutės yra 
apvalios ir didelės, maždaug 1,5-2 cm skersmens 
(pav. 36:7), kitų pailgos ir labai mažos (pav. 36:8). 
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36 pav. Smeigtukai (lazdeliniai, rateliniai, sraiginėmis bei 
rombinėmis galvutėmis): 1 - kapas Nr. 107 (EM 2:51),2-
kapas Nr. 57 (KVIM 1689:213), 3 - kapas Nr. 211 (EM 
2:791), 4 - kapas Nr. 225 (EM 2:917), 5 - kapas Nr. 221 
(EM 2:905), 6 - kapas Nr. 107 (EM 2:83), 7-8 - atsitiktiniai 
(EM 2:2184-2185). 

Tiek geležiniai, tiek žalvariniai smeigtukai niekuo 
nesiskiria, tai rodytų, kad jie yra vienalaikiai. 

Lazdeliniai smeigtukai, rasti Lietuvos teritorijoje 
net iš pirmųjų šimtmečių po Kr., buvo plačiai naudo
jami visą pirmąjį tūkstantmetį ir antrojo tūkstantme
čio pradžioje (Kuncienė, LAA, 1978. T. 4, p. 75). 

Laivių lazdeliniai smeigtukai rasti kapuose drau
ge su žalvarinėmis pasaginėmis vyniotais galais segė
mis ir su plokščiais apvaliais kabučiais, pagal kuriuos 
galima datuoti IX a. 

IX-XII a. lazdeliniai smeigtukai randami visoje 
Lietuvoje, išskyrus rytinę dali, tiek laidojimo pamin
kluose, tiek piliakalniuose (LAA, 1978. T. 4, p. 77). 

Jie laikomi būdingais Rytų Pabaltijui, ypač baltams 
(Moora, 1938, p. 168). 

3.2.2.1.2. Kryžinių smeigtukų Laivių kapinyne ras
ta bene daugiausia, tačiau geriau išlikusių tik šeši (ka
pai Nr. 67, 211, 221, 282 (du)), o kitų - tik dalys (ka-
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pai Nr. 206, 275 (IEM 2:307), 322 (IEM 2:929),333, 
360,372 ir du rasti atsitiktinai (EM 2:1967 ir neinven
torintas)). Kryžiniai smeigtukai buvo griautiniuose ir 
degintiniuose tiek vyrų, tiek moterų kapuose. Visi jie 
padaryti iš žalvario, gana dideli - dauguma apie 20 cm 
ilgio, o vienas (kapas Nr. 349) siekia net 32 cm. Smeig
tukų adatos yra rombinio arba daugiakampio skerspjū
vio, o į galą suapvalėjusios. Adatoje prie pat kryžmos 
beveik visi kryžiniai smeigtukai turi iškilią ataugėlę, 
kurioje yra skylutė įverti grandinėlei, nes dažnai kry
žiniai smeigtukai kapuose randami po du - matyt, jie 
buvę sujungti grandinėlėmis. Laiviuose sujungtų 
grandinėlėmis išlikusių smeigtukų nerasta, nors ka
pe Nr. 282 buvo du kryžiniai smeigtukai. Smeigtukas 
iš kapo Nr. 211 turėjo įvertą gana ilgą - 22 cm dvigubų 
grandelių grandinėlę. Kadangi šiame kape kryžinis 
smeigtukas tėra vienas, gali būti, kad prie grandinėlės 
buvo koks nors kabu tis, kuris neišliko. 

Daugiau ar mažiau skirtingos yra smeigtukų gal
vutės (pagal jas skirstoma į potipius). Tai iš dalies pri
klauso ir nuo laikotarpio. Pavyzdžiui, smeigtukas iš 
griautinio kapo Nr. 67 turi palyginti, nedidelę kryž
mą, kurios viduryje yra rombo formos sidabru (?) 
dengtas plotelis, kryžmų galai ties viduriu puošti ran
teliais, o galiukai baigiasi nedideliais apskritimais, 
puoštais koncentriniais ratais. Šis smeigtukas kape bu
vo drauge su žalvarine tuščiavidure gaubto trikampio 
pjūvio, smarkiai platėjančiais galais apyranke. Pagal 
ją ir kryžinis smeigtukas skirtinas VIII-IX a. 

Kitas išskirtinas ne įprastos formos smeigtukas yra 
iš kapo Nr. 221. Šio smeigtuko galvutė yra plokščia, 
rombo formos, visi keturi jos kampai baigiasi apskriti
mėliais su įstaty tomis mažomis mėlyno stiklo akutė
mis (pav. 37:2). 

Likusieji kryžiniai smeigtukai turi gana dideles kryž
mas - 8-9 cm skersmens. Visi keturi kryžmų galai bai
giasi apskritomis plokštelėmis. Vienų kryžinių smeig
tukų galvutės yra padengtos sidabro (?) plokštelėmis, 
kurios, savo ruožtu, yra ornamentuotos penkiais kon
centriniais ratais, kitų galvutės puoštos penkiais žalva
riniais arba sidabriniais (?) konusėliais (pav. 37:1). 

Pastarieji kryžiniai smeigtukai O. Kuncienės yra 
priskiriami IV grupei (LAA, 1978. T. 4, p. 84). Jie pa
sirodė IX a. ir išsilaikė iki XI a. Šios grupės smeigtu
kai yra paplitę Vakarų Lietuvoje (Kretingos, Klaipė
dos, Šilutės, Šilalės r.), nors randami ir Vidurio bei 
Šiaurės Lietuvoje (LAA, 1978. T. 4, p. 84-85). 

Jų taip pat nemažai randama ir Latvijoje (LA, 
1974, lent. 50, 52). 

3.2.2.1.3. Smeigtukai trikampe galvute rasti tiktai 
trys (vienas griautiniame kape Nr. 33, antras - degin
tiniame moters kape ir trečio, atsitiktinio, rasta tik gal
vutė (KVIM 1689:437). Visi trys žalvariniai ir gana 
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37 pav. Smeigtukai (kryžinėmis ir trikampėmis galvutėmis): 
I-kapas Nr. 211 (EM 2:792), 2- kapas Nr. 221 (EM 2:904), 
3 - kapas Nr. 33 (KVIM 1689:103), 4 - kapas Nr. 269 
(EM 2:6). 

ilgi (15-21cm), jie priklauso IV grupei. Smeigtukas, 
rastas atsitiktinai, turi gana didelę (8,5x9,8 cm) galvu
tę. Viršuje yra ilgos atšakos, kurios baigiasi plokščio
mis buoželėmis. Atšakos prie buoželių turi po du ran
telius. Ranteliai ir susi daręs tarp jų plotelis puošti sie
teliniu raštu. Tokiu raštu, atrodo, buvo puošta ir dalis 
adatos. Pačiame trikampės galvutės viduryje yra ne
aukštas spurgelis, aplink kurį iš įdubimų sudaryta 
rozetė. 

Smeigtuko iš griautinio kapo Nr. 33 galvutė pa
prastesnė. Jos galai irgi baigiasi dviem buoželėmis, o 
viduryje yra trikampis įdubimas (pav. 37:3). 

Degintiniame kape Nr. 269 rastasis smeigtukas turi 
7,3 cm skersmens galvutę, galai baigiasi suplotomis 
buoželėmis, o atšakos puoštos ranteliais. Pats trikam
eis taip pat puoštas įbrėžtų ilgų griovelių grupėmis. 
Sio smeigtuko galvutės apačioje yra padaryta iškili 
ataugėlė su skylute, prie kurios prikabintas pusmėnu
lio formos 5,5 cm skersmens žalvarinis pakabutis. Ka
bučio visas paviršius dengtas puošta balto metalo 
plokštele. Kabučio galuose ir viduryje dar buvo įstaty
tos penkios mėlyno stiklo akys. Visos trys kabučio 

plokštelės baigiasi kilpelėmis, į kurias įvertos dvigubų 
grandinėlių eilės (pav. 37:4). 

Pagal kitas drauge kapuose rastas įkapes, kaip an
tai žalvarines gaubtas trikampio pjūvio tuščiavidures 
platėjančiais galais apyrankes, lankines žieduotąsias 
seges, apskritinį žalvarinį kabutį ir kt., minėtus trikam
pe galvute smeigtukus galima priskirti VIII a. pabai
gos - IX a. papuošalams. 

Panašių kaip Laiviuose trikampe galvute smeig
tukų turime tik iš vakarinių Lietuvos sričių - Kretin
gos ir Klaipėdos r. (LAA, 1978. T. 4, p. 80-81). 

Iš kaimyninių kraštų jų rasta Latvijoje (LA, 1974, 
lent. 52), Estijoje (Šnore, LAM, I, 1930, lent. XVI:3), 
panašūs sutinkami Gotlande, Suomijoje (Bliujienė, 
1999, p. 139). 

3.2.2.1.4. Smeigtukų sraiginėmis galvutėmis rasta 
taip pat trys: du - griautiniuose vaikų kapuose, vienas
griautiniame moters kape (kapai Nr. 57, 58, 68). Visi 
trys smeigtukai yra žalvariniai. Šios grupės smeigtu
kai savo dydžiu ir pagaminimo būdu labai primena laz
delinius smeigtukus. Skirtumas tiktai tas, kad jų vie
nas galas šakojasi į dvi dalis, o abi atšakos yra suplotos 
ir susuktos į sraigines įvijas arba į vidų (pav. 36:2), ar
ba į išorę. Tie smeigtukai, kurių sraiginės įvijos su suk
tos į vidų, primena širdies formos galvutes. Smeigtu
kai neilgi -7,10 cm. Galvučių, suktų į vidų, skersmuo 
yra 1,8-2,5 cm, suktų į išorę - 3 cm. 

Smeigtukai rasti kapuose su juostinėmis, nežymiai 
platėjančiais ir išgaubtais galais apyrankėmis, pagal ku
rias ir šie smeigtukai datuojami - IX a. 

Panašių smeigtukų yra Vakarų ir Vidurio Lietuvo
je, taip pat Užnemunėje (LAA, 1978. T. 4, p. 87-88). 

3.2.2.2. Smeigtukai galvos apdangalui susegti rasti 
trejopomis galvutėmis: ratelinėmis, plokščiomis, bei 
rombinėmis galvutėmis. 

3.2.2.2.1. Rateliniai smeigtukai Laiviuose rasti tik 
du, kapai Nr. 211, 225, abu griautiniuose moterų ka
puose, virš galvos. Smeigtukai ilgi: vienas yra 20,3 cm, 
antras 24,5 cm. Abu žalvariniai, jų galvutės apvalios. 
Smeigtuko iš kapo Nr. 211 galvutė yra 3 cm skersmens, 
kiauraraštė su einančiomis aplink dviem eilėmis pail
gų skylučių, o virš galvutės yra keturios kryžmai išdės
tytos iškilios 0,8 cm ilgio apvalios ataugėlės (pav. 36:3). 
Smeigtuko adata yra rombinio skerspjūvio, tik pačia
me gale apvali. 

Antro smeigtuko (kapas Nr. 225) galvutė yra pa
daryta iš rombo formos plokštelės, apjuostos lanke
liu. Ant lankelio, priešakinėje pusėje, ties plokštelės 
kampais pritvirtintos keturios gana aukštos - 1,6 cm -
apvalios ataugėlės. Smeigtuko rombinė vidurinė dalis 
ir ataugėlių apskritimėliai, atrodo, buvę padengti bal
to metalo plokštelėmis. Bendras galvutės skersmuo yra 
3,5 cm (pav. 36:4). 
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Rateliniai smeigtukai žinomi tik Šiaurės Vaka
rų Lietuvoje (Klaipėdos, Kretingos, Plungės r.). 
Rasta jų Rytprūsiuose, Linkūnuose (Engel, 1931, 
p.322). 

Rateliniai smeigtukai rasti kartu su kryžiniais 
smeigtukais, pasaginėmis cilindriniais galais segėmis 
ir kitais papuošalais, leidžiančiais juos datuoti IX-X a. 

3.2.2.2.2. Smeigtukai plokščiomis galvutėmis. Šiai 
grupei priklauso visi likusieji Laiviuose rasti smeigtu
kai. Jiems bendra tai, kad jų galvutės yra suplotos, ski
riasi tik forma. 

Vienų smeigtukų galvutės yra iškarpytos. Tokie ge
rai išlikę rasti tiktai du (atsitiktiniai radiniai (EM 2:639, 
640». Trijų rasta tik galvučių dalys (kapai Nr. 7,8 ir 

1 

atsitiktinis (EM 2:1861». 
Visi smeigtukai yra žalva
riniai. Abu atsiktinai ras
tieji smeigtukai ilgi - 41 ir 
43 cm ilgio. Adatos apva
laus skerspjūvio, 0,5-D,6 cm 
storio. Vieno galvutė pa
daryta išplojant adatos ga
lą, kito adata prie galvu
tės pritvirtinta dviem žal
varinėmis vinutėmis. Visų 

smeigtukų galvutės yra 
apskritos, 2,5-3 cm skers
mens ir aplink turi aštuo
nias neilgas ataugėles 
(pav. 38:1). Galvutės bu
vo dengtos balto metalo 
plokštelėmis (liko menki 
pėdsakai). 

Tokie milžiniški smeig
tukai negalėjo būti naudo
jami drabužio susegimui. 
J ais, kaip ir rateliniais 
smeigtukais, buvo prise
gamas galvos apdangalas. 
Tą minti patvirtina ir tyri-
nėtame Siraičių (Telšių r.) 

2 kapinyne griautiniame ka
pe rastas panašus smeig
tukas, kuris buvo virš mi
rusiosios galvos (Butėnie
nė, 1959, p. 170). Analogiš
kų smeigtukų rasta Klai
pėdos ir Kretingos rajonų 
kapinynuose, ypač daug 

38 pav. Smeigtukai (plokš
čiomis galvutėmis): 1 -
atsitiktinis CEM 2:639), 2 -
kapas Nr. 364 CEM 2:1334). 

Palangoje (LAA, 1978. 
T 4, p. 9-10). 

Greičiausiai tuo pa
čiu tikslu buvo naudoti ir 
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kiti keturi smeigtukai, rasti Laiviuose - deginti nis mo
ters kapas Nr. 364, atsitiktinis (EM 2:2186) ir tik gal
vutės kapuose Nr. 315, 348. 

Kape Nr. 364 rastasis smeigtukas yra žalvarinis, 
jo adata yra apvalaus skerspjūvio, 20,2 cm ilgio, per
lenda per galvutę. Smeigtuko galvutė viršuje visai 
plokščia, apačioje išgaubtai siaurėja i viduri ir atrodo 
kaip vinies galvutė. Jos skersmuo yra 1,7 cm. Viršuti
nė galvutės dalis puošta pačiame pakraštėlyje smul
kių ikartėlių eilute, o link vidurio, dviem eilėmis imuštų 
trikampėlių (pav. 38:2). 

Atsitiktinai rastasis smeigtukas yra visai papras
tas. Jo adata, kurios likusi tik maža dalis, buvusi gele
žinė, o galvutė yra žalvarinė ir nepuošta. 

Panašūs smeigtukai rasti ir jau minėtame Sirai čių 
kapinyne (Butėnienė, 1959, p. 170). 

3.2.2.2.3. Smeigtukai rombinėmis galvutėmis Lai
viuose rasti šeši (kapai Nr. 12,54,107,118,221 (du). 
Šios grupės smeigtukai yra žalvariniai ir labai nedide
li. Jų ilgis (su galvute) yra 10-12 cm. Galvutė padary
ta, išplojant vieną adatos galą i rombinę plokštelę. Vie
nų galvutės puoštos pakraštėliu einančia smulkių jkar
tėlių eilute (pav. 36:6), kitų - mažais, kryžmai susiker
tančiais, jspaustais rutuliukais (pav. 36:5), dar kitų vi
sa galvutė puošta keturkampėmis duobutėmis (kapas 
Nr. 12). 

Tokios formos smeigtukai rasti: vienas Gudeliuo
se (KVIM 1690:14) ir du Palangoje (kapai Nr. 327, 
334; LNM AR 396:2456, 2507). 

Vienas žalvarinis smeigtukas, rastas kape Nr. 107, 
kurio galvutė yra išplota kaip ir smeigtukų rombine 
galvute, tikjo galvutės forma daugiau primena trikam
pi, kuris sudarytas, sudedant vieną prie kito tris ap
skritimus (pav. 36:1). Tuose apskritimėliuose yra po 
vieną nedidelę skylutę (rodo buvus po stiklo akutę?). 
Galvutės paviršius dengtas balto metalo plokštele, kuri 
puošta trimis koncentriniais ratais. Galvutė nedidelė, 
2x2 cm, o paties smeigtuko ilgis yra 8,5 cm. 

Smeigtukai galvos apdangalams susegti datuotini 
VIII a. antrąja puse - X a. pradžia. 

3.2.3. Kabučiai ir grandinėlės. Kabučiai ir gran
dinėlės dažnai yra jungiamos su smeigtukais arba 
segėmis. Rasti Laivių kapinyne kabučiai galėjo būti 
kabinami tik prie trikampių arba kryžinių smeigtu
kų, nes yra ąselės jų tvirtinimui. Laiviuose rasti pen
kių formų kabučiai: pusmėnulio, trikampio, klevo 
sėklos pavidalo, apskriti ir vienas gintarinis kabu
tis-amuletas. 

3.2.3.1. Pusmėnulio formos kabučiai. Prie trikam
pio smeigtuko iš kapo Nr. 269 ir buvo išlikęs žalvari
nis pusmėnulio formos kabutis su ivertomis grandinė
lių eilėmis. Tokių pusmėnulio formos kabučių paski
rai rasta dar trys (kapai Nr. 333,363 ir atsitiktinis (EM 



2:2155)). Kadangi jie yra degintinių kapų, ugnyje ap
silydę. Dažnai šios rūšies kabučiai būna padengti si
dabro plokštele. 

3.2.3.2. Rasta gana daug žalvarinių trikampių ka
bu&ų(kap~Nr.20~310,321,334,339,341,36~364 

ir šeši atsitiktiniai (EM 2:1847-1851)). Šie kabučiai 
nedideli - 1,3-2,2 cm aukščio, apatinė dalis 1,5-2 cm 
pločio. Viršutinė dalis vienų smailėdama baigiasi tie
siu nukirtimu ir turi nedidelę skylutę (pav. 39:4, 7), 
kiti viršuje turi tarsi pusiau apvalią galvutę, kurioje yra 
skylutė užkabinimui (pav. 39:5). Apatinėje dalyje, ties 
viduriu, beveik visi trikampiai kabučiai turi trikampę 
(arba) rakto skylutės formos išėmą (pav. 39:3, 4, 5, 7), 
tik vieno kabučio (iš kapo Nr. 341) visa apatinė briau
na iškarpyta danteiiais (pav. 39:6). Kabučių paviršius 
kartais yra puošiamas paskiromis akutėmis (pav. 39:4, 
5), smulkių ikartėlių eilėmis (kapas Nr. 362), dar kitų -
stambiu sieteliniu raštu (kapas Nr. 341, pav. 39:6). 

3.2.3.3. Klevo sėklos pavidalo žalvariniai kabučiai 
rasti šeši. Kapai Nr. 197,335 (du), trys atsitiktiniai (EM 
2:1844-1846). Jie taip pat nedideli - 2,5-3,5 cm ilgio, 
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39 pav. Kabučiai: 1 - kapas Nr. 26 (KVIM 1689:87), 2 -
kapas Nr. 93 (KVIM 1689:378), 3 - kapas Nr. 321 (EM 
2:821),4 - kapas Nr. 197 «EM 2:628), 5 - kapas Nr. 362 
(EM 2:1341), 6 - kapas Nr. 341 (EM 2:1161), 7 - kapas 
Nr. 334 (EM 2:1033), 8 - kapas Nr. 339 (EM 2:1122), 9 -
kapas Nr. 28 (KVIM 1689:92). 

2-2,4 cm aukščio. Viršuje yra skylutė ivėrimui (paka
binimui), suplota priešinga kryptimi nei visas kabučio 
korpusas (pav. 39:8). Kai kurių paviršius puoštas smul
kių ikartėlių raštu (kapas Nr. 335). 

Laivių kapinyne tiek trikampiai, tiek klevo sėklos 
formos kabučiai rasti pavieniui arba su mažais gran
dinėlės gabaliukais, todėl jų prikabinimo vieta neaiš
ki. Tačiau iš kitų kapinynų archeologinės medžiagos 
matyti, kad šie kabučiai buvo pritvirtinti prie grandi
nėlių galų. Grandinėlės buvo kabinamos prie dides
nių pusmėnulio ar kitokios formos kabučių, o šie pri
kabinami prie smeigtukų. 

3.2.3.4. Savo išvaizda išsiskiria septyni kabučiai rasti 
kapuose Nr. 26, 43, 81, 92, 93, 269 ir atsitiktinis (KVIM 
1689:453), vadinamieji apskritie ji kabučiai. Jie yra pa
daryti iš 7,6-7,9 cm skersmens apskritos žalvarinės 
plokštelės su lietine kilpele, i kurią yra ivertos dvi di
desnės grand elės. Pagal kilpeles kabučiai skirstomi i ti
pus. Laiviuose rasti skiriami - I tipui (Bliujienė, 1995, 
p. 52). Remiantis kitų kapinynų tyrimų duomenimis, 
galima teigti, kad kabučių paviršius greičiausiai deng
tas sidabro plokštele. Daugumos kabučių paviršius 
smarkiai apnykęs (pav. 39:1, 2). Tik vienas kabu tis 
(iš kapo Nr. 92) yra gerai išsilaikęs. Iš jo matyti, kokiu 
raštu buvo puošiama sidabro plokštelė.Tai iš smulkių 
ikartėlių padarytas kryžius, kurio galuose ir viduryje dar 
istatyta po mėlyno stiklo akį. Tuščiuose lankeliuose 
imušta po tris akutes. Aplink kabučio pakraščiu, taip 
pat eina smulkių ikartėlių - kryžiukų raštas. 

Apskritieiji kabučiai rasti tik griautiniuose mote
rų kapuose, išskyrus kapą Nr. 269, kuris yra deginti
nis. Pagal griautinių kapų aprašymus, dauguma kabu
čių buvo juosmens srityje (kapai Nr. 26, 92, 93). Jie 
buvo nešiojami prikabinti prie kokios nors medžiagi
nės juostos. 

Vienas apskritinis kabutis rastas virš galvos (ka
pas Nr. 43), čia jis idėtas kaip dovana mirusiajai. 

Apskritųjų kabučių, nešiotų juosmens srityje, ras
ta Genčų I, Gintališkės, Kiauleikių, bei Palangos ka
pinynuose (Kretingos r.). Paprastai jie VIII-IX a. su
tinkami tik kuršiškuose kapinynuose. 

Tačiau iš Andulių kapinyne rastų šios rūšies kabu
čių matome, kad jie buvo kabinami ir prie smeigtukų 
(Gaerte, 1929, p. 317, pav. 257:a). 

Visų rūšių Laivių kapinyne rastus kabučius, 
sprendžiant iš smeigtukų trikampėmis ir kryžinėmis 
galvutėmis, prie kurių jie buvo kabinami, datuotini 
VIII-X a. 

Apskritieji kabučiai, kadangi jų daugiausia rasta 
griautiniuose kapuose kartu su VIII-IX a. papuoša
lais, kaip antai išgaubtomis, tuščiavidurėmis, smarkiai 
platėjančiais trikampiais galais apyrankėmis, lankinė
mis žieduotomis segėmis, yra kiek ankstyvesni. 
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3.2.3.5. Reikėtų paminėti moters kape Nr. 28 ras
tą gintarinį kabutį - amuletą. Jis buvo padėtas virš mi
rusiosios galvos. Kabučio forma - apvaliais kampais 
trikampis, vienas kampas išlūžęs. Visuose trijuose 
kampuose buvo po skylutę. Kabutis yra 4,4 cm ilgio ir 
3,9 cm pločio (pav. 39:9). Datuojamas VIII-IX a. 
(LLM, 1958, p. 333). 

3.2.3.6. Daugelyje kapų rasta ilgesnių ar trumpes
nių grandinėlių gabalų. Tai kapai Nr. 28, 91, 93, 154, 
197, 209, 269, 304, 310, 321, 322, 324, 332, 335, 338, 
339,341,352,353,258,363,364,365,366,368,369 ir 
atsitiktinės (KVIM 1689:1829-1832), (EM 2:1829-
1842) ir (ŠAM 250:49). Visos grandinėlės padarytos 
iš plonos žalvarinės apvalaus arba trikampio skerspjū
vio vielutės. Grandinėlių rasta iš viengubų, dvigubų ir 
trigubų grandelių. 

Rasta viena ilgesnė grandinėlė, padaryta iš apva
lios žalvarinės vielos įvijų. Įvijos trijų apvijų (šių įvijų 
yra iš viso aštuoniolika, jų skersmuo yra 2,3 cm). Įvi
jos paviršiuje puoštos ranteliais. Grandinėlė baigiasi 
iš trigubos tokio pat storio vielos padarytu trikilpiu. 
Bendras grandinėlės ilgis yra 32 cm. Kadangi ši gran
dinėlė rasta atsitiktinai, tai yra neaišku, kaip ji buvo 
nešiojama. Sunku pasakyti ir iš kokio ji laikotarpio. 

Panašių grandinėlių, prikabintų prie smeigtukų su 
trikampe galvute, rasta tyrinėtame VIII-XII a. Palan
gos plokštiniame kapinyne. 

3.3. Rankų papuošalai 
Laivių plokštiniame kapinyne rastus rankų papuo

šalus sudaro apyrankės ir žiedai. 
3.3.3. Apyrankės. Apyrankių rasta daugelyje griau

tinių ir deginti nių kapų. Jos buvo nešiojamos po vie
ną, dvi, o kartais ir po tris (kapas Nr. 321). Visos apy
rankės yra žalvarinės. Labai didelė apyrankių dalis, 
ypač juostinių, yra sulaužytos, ir rasti tik fragmentai. 
Jų gausiausia buvo moterų kapuose. 

Laivių kapinyne rastos apyrankės nėra vienodos, 
todėl jas aptarsime suskirstę į atskiras grupes: įvijines, 
platėjančiais galais trikampio pjūvio, masyvias stora
gales, gyvuliniais galais, juostines apyrankės. 

3.3.3.1. [vijinių apyrankių gana dažna įkapė dau
gelyje kapų. Jų daugiausia yra iš griautinių kapų 
Nr. 15 (dvi), 29, 47, 50, 68, 84,124,127,128,135,162 
(dvi), 163, 164 (dvi), 168, 183,208 (dvi), 211, nors da
lis yra ir iš degintinių kapų - Nr. 305,321 (trys), 363 
(dvi), 365, atsitiktinė (EM 2:2018) ir šešios saugomos 
Kretingos muziejuje. Įvijinės apyrankės rastos vyrų, 
moterų ir vaikų kapuose (pav. 40a). 

Visos įvijinės apyrankės padarytos iš žalvarinės 
juostelės, kuri yra įvairaus skerspjūvio (remiantis juos
telės skerspjūviu apyrankes priimta skirstyti į du ti
pus): pusapvalio (kapai Nr. 29, 47, 321, 363), ovalaus 
(kapai Nr. 164, 183) ir trikampio (kapai Nr. 15,68,84 
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ir kt.). Apvijų skaičius labai įvairus: nuo dviejų (kapas 
Nr. 124) iki dešimties (kapas Nr. 363). Pačios apyran
kės skersmuo priklauso nuo mirusiojo rankos storio: 
vaikų kapuose rastų įvijinių apyrankių skersmuo - 3,2-
3,4 cm, suaugusių - 7-8 cm. Apyrankių, kurių įvijų skai
čius yra didelis, abiejuose galuose skersmuo nevieno
das, pritaikytas prie riešo storėjimo. 

Didžiosios dalies įvijinių apyrankių paviršius yra 
nepuoštas, kitų puošti tik patys galai, dar kitų - po tris 
kraštines apvijas. Puošiama įvairiai: rantelių grupėmis 
(kapas Nr. 50), ištisai einančiais skersiniais ranteliais 
(kapas Nr. 68), akutėmis (kapas Nr. 363), trikampė
liais (kapas Nr. 366) bei sieteliniu raštu (kapas Nr. 162). 

Lietuviškos (baltiškos) ornamentikos tyrinėtoja 
A. Bliujienė kai kuriose įvijinėse apyrankėse įžvelgia 
stilizuoto roplio motyvą (Bliujienė, 1996, p. 163). 

Kaip minėta, dauguma Laivių įvijinių apyrankių 
yra iš griautinių kapų ir rastos drauge su VIII-IX a. 
archeologine medžiaga, kaip antai ankstyva kryžine se
ge, lankine lietine ilgakoje sege, smeigtukais įvijinė
mis galvutėmis ir kt., todėl ir dalį apyrankių tenka skirti 
VIII-IX a. (kapai Nr. 50, 84, 68). Kitos įvijinės apy
rankės yra jau iš deginti nių kapų (kapai Nr. 321, 363, 
365,366), jos rastos drauge su plokštelinėmis kryžinė
mis segėmis, kurios skirtinos X a. Įvijinė apyrankė iš 
kapo Nr. 183 rasta net su XI-XII a. skirti na pasagine 
gyvuliniais galais sege. 

Vėlyvajame geležies amžiuje įvijinės apyrankės 
gausiai randamos Vakarų, Vidurio bei Vidurio Šiau
rės Lietuvoje (Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, p. 178; 
LAA, 1978. T. 4, p. 94, 95). Jos buvo labai mėgiamos 
ir Latvijoje (LA, 1974, lent. 62, 66). 

3.3.3.2. Platėjančiais galais trikampio pjūvio apy
rankių Laivių kapinyne daugiau rasta griautiniuose ka· 
puose, išskyrus dvi iš deginti nio kapo Nr. 269. Iš viso 
rasta aštuonios, kapuose Nr. 33, 67 (dvi), 74, 91 (dvi), 
269 (dvi). Septynios apyrankės buvo moterų kapuose, 
viena - vyro. 

Šių apyrankių lankelis ties viduriu yra siauras, pail
go keturkampio arba pusapvalio pjūvio, bet į galus la
bai staigiai platėja, tampa tarsi plona skardele tuščia
vidurio trikampio pjūvio. Galai šiek tiek nesueina, jų 
plotis yra 4,8-5 cm. Visų apyrankių galai iš abiejų pu· 
sių yra puošti: vienų - smulkių taškučių eilėmis (ka· 
pas Nr. 91), kitų - dviem poromis skersinių linijų, o 
tarp jų kryputės eilute ir išilgai iš smulkių įkartėlių pa
dary tomis nevienodo ilgio linijomis, kurios baigiasi tri
mis didesniais taškučiais (kapas Nr. 74). Dar kitos 
apyrankės puoštos įkartėlių eilėmis ir akutėmis (ka
pas Nr. 67). 

Kiek skirtingai padarytos dvi apyrankės iš degin
tinio kapo Nr. 269. Jos yra tiesiog iškirstos iš žalvari
nės skardos. Skirtingai nuo ankstyves nių, jos ties apy-
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40 pav. Apyrankės: 1, 2 - kapas Nr.269 (EM 2:1-5), 3 -
kapas Nr. 185 (EM 2:537), 4 - atsitiktinė (KVIM 1689:452), 
5 - atsitiktinė (KVIM 1689:451), 6 - kapas Nr. 210 (EM 
2:798),7 - kapas Nr. 349 (EM 2:1192), 8 - kapas Nr. 282 
(EM 2:328), 9 - kapas Nr. 167 (EM 2:392), 10 - kapas 
Nr. 183 (EM 2:514), 11 - kapas Nr. 92 (KVIM 1689:365), 
12 - kapas Nr. 317 (EM 2:754), 13 - atsitiktinė (ŠAM 
250:51),14 - kapas Nr. 168 (EM 2:409),15 - kapas Nr. 183 
(EM 2:514), 16 - kapas Nr. 211 (EM 2:784), 17 - kapas 
Nr. 321 (EM 2:838-840), 18, 19 kapas Nr. 363 (EM2:1361, 
1362),20,21 - kapas Nr. 366 (EM 2:1404, 1405). 

rankės viduriu yra trikampiškai gaubtos, tik siaures
nės, O į galus platėja taip pat (pav. 40:1, 2). Abi 

apyrankės buvo sulūžusios į gabalus (restauruotos). 
Jų paviršius ties galais yra ornamentuotos: palei 
briauną akučių eilute, o išilgai - smulkių įkartėlių 

eilėmis. 

Platėjančiais tuščiaviduriais trikampiais galais apy
rankės yra skiriamos VIII a. ir IX a. pradžiai ar net 
X-XI a. (LAB, 1961, p. 345; LAA, 1978. T. 4, p. 93, 
Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, p. 179-180). Ankstyves
nės, iš VIII a., yra visos apyrankės, rastos griautiniuo
se kapuose, nes jos dar yra lietinės, o ne iškirstos iš 
skardos. Abi apyrankės iš degintinio kapo Nr. 269 yra 
vėlyvesnės, jas galima skirti IX a. 

Šio tipo apyrankės būdingos kuršiams ir lamatie
čiams, o Latvijos Kurše jų rasta vos kelios (Tautavi
čius, 1996, p. 252-253). 

Tai pačiai grupei galima priskirti ir Laivių kapi
nyne griautiniuose vaikų kapuose rastas šešias (ka
pai Nr. 58, 60, 68, 79, 84, 92) apyrankes, kurių lanke
lis irgi yra plokščias, ties viduriu siauresnis, o į galus 
platėja, tik ne taip smarkiai, kaip auksčiau aprašytų
jų. Galuose jos būna arba nedaug išgaubto trikam
pio (kapas Nr. 58, 92; pav. 40:11), arba plono ketur
kampio (kapas Nr. 60), arba nežymaus pusapvalio 
skerspjūvio (kapas Nr. 68). Jų galų plotis yra 0,9-
1,8 cm. Šios apyrankės nepuoštos, išskyrus vieną - iš 
kapo Nr. 68, kurioje yra įbrėžta po du griovelius prie 
pačių galų. 

Sprendžiant pagal kitas įkapes, rastas drauge su 
šiomis apyrankėmis (įvijinėmis galvutėmis smeigtukai, 
lankinės ilgakojės segės, apskritiminiai kabučiai), jas 
galima skirti IX a. 

3.3.3.3. Masyvios storagalės apyrankės rastos pen
kios, kapuose Nr. 185, 357 ir atsitiktinės (KVIM 
1689:451,452,460), iš jų tik dvi sveikos, o kitų tik da
lys (pav. 40:4-5). Šios apyrankės gana sunkios, lanke
lis storas, o į galus dar nežymiai storėja. Apyrankių 
lankelio skerspjūvis gana įvairus: trapecinis, šešiakam
pis bei nežymiai išgaubtai pusapvalis. Apyrankių galai 
beveik sueina, galų storis 1,6-1,7 cm. Visų apyrankių 
lankeliai puošti tašku čių eilėmis, iš taškučių suda
rytais trikampiais bei įmuštų trikampėlių eilėmis 
(pav. 40:3). 

Laivių kapinyno storagales apyrankes yra sunku 
datuoti, nes jos rastos daugiausia atsitiktinai. Tik vie
ną, iš kapo Nr. 185, galima priskirti IX-X a., nes ji 
buvo kape drauge su lankine aguonine sege. Kitos sto
ragalės apyrankės turėtų būti kiek ankstyvesnės, nes 
jos yra lengvesnių formų. 

Storagalės apyrankės plačiausiai buvo nešiojamos 
vakariniuose Lietuvos rajonuose, tačiau pavieniai eg
zemplioriai randami visoje Lietuvoje (Volkaitė-Kuli
kauskienė, 1970, p. 180; LAA, 1978. T. 4, p. 96, 97, 
Bliujienė, 1999, p. 164). 
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Storagalės apyrankės buvo nešiojamos ir Latvi
joje, ypač Latgaloje (IIIHope, 3apl1H51, .ll:ai1ra, 1957, 
Ta6., V:8, 11, 14), Estijoje, Suomijoje, net Švedijoje 
(Tallgren, 1925, p. 98). 

3.3.3.4. Apyrankių gyvuliniais galais rasta 17. 
Daug dėmesio savo darbuose skyrusios gyvulinėmis 
apyrankėms L. Vaitkunskienė ir B.Vaska suskirstė 
jas į tipus, aprašė jų ornamentiką (Vaitkunskienė, 
1978,p. 97-101; Vaska, 1994,p. 113-119). Pagal apy
rankių galvučių formą yra išskiriamos šešios grupės 
(tipai). Laiviuose rasta šių tipų gyvulinių segių: tri
kampiais snukučiais (kapai Nr. 272, 282, 345); smai
lais snukučiais (kapas Nr. 167); vienodo pločio ga
lais ir lankeliu (kape Nr. 218). Daugiausia rasta siau
rėjančių į galus apyrankių (kapuose Nr. 282, 343, 
349,354) atsitiktinai rastos (Kr. KM Nr. 5190-5194). 
Jos buvo griautiniuose ir degintiniuose kapuose. Tai 
pačios puošniausios apyrankės, nes jų visų lankelis 
yra puoštas. Visoms apyrankėms būdinga, kadjų lan
kelis smarkiai nesueina, o baigiasi daugiau ar ma
žiau ryškiais gyvulio galvutės formos galais. Vienų 
apyrankių gyvulinis "snukutis" siaurėja (kapai Nr. 167, 
349,354, pav. 40:9), kitų - platėja (kapai Nr. 272, 282, 
345, pav. 40:8). Visų "ausytės" labai žemos ir vos 
atsiskiria nuo lankelio. Apyrankių lankelis nepla
tus, siekia 1,2-1,6 cm pločio ir įvairaus skerspjūvio: 
vienų yra pusapvalis (kapai Nr. 210, 343, 349, 354), 
kitų - plokščio trikampio (kapai Nr. 345,354), dar 
kitų - apvalaus (kapai Nr. 167,272 ir 282). Apva
laus lankelio paviršius yra tordiruotas, į galus ly
gus ir baigiasi gyvuline galvute (kapai Nr. 167,282, 
pav. 40:8, 9). 

Apyrankių, kurių lankelis lygus, visas paviršius gra
žiai puoštas. Puošiama įvairiai: skersinių rantelių gru
pėmis (kapas Nr. 354), įkartėlių eilėmis ir zigzagais, 
sudarytais įmušant duobutes (kapas Nr. 349, pav. 40:7), 
pynimo raštu ir trikampėliais (kapas Nr. 345) ir pan. 
Kiekviena apyrankė puošiama skirtingai. 

Apyrankės gyvuliniais galais buvo nešiojamos nuo 
X a. iki XIII a. (Volkaitė-Kulikauskienė, 1970, p. 182). 

Jų ypač gausu pajūrio rajonų kapinynuose (LAA, 
1978, p. 99-101). 

Gyvulinių apyrankių randama Latvijoje (LA, 1974, 
lent. 48, 57, 62, 66), Estijoje (Tallgren, 1925, p. 96), 
jos būdingos ir slavams (fypeBwI, 1947, c. 74). 

3.3.3.5. Juostinių apyrankių Laivių kapinyne aptikta 
daugelyje kapų. Tai Nr. 1, 26, 57, 97, 203, 213, 289, 
290,293,295,296,301,304,306,308,310 (dvi), 317, 
323,324,334,341,348,358,360 (dvi), 363, 371, 372, 
atsitiktinės (ŠAM 250:51, 70) ir fragmentai (EM 
2:2019-2073). Tačiau didžioji dalis apyrankių yra su
laužytos arba apsilydžiusios ir išlikę tik nedideli frag
mentai. Tų fragmentų kape rasta po kelis ir, spren-
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dži ant pagal lankelio plotį, matyti, kad jie ne tos pa
čios apyrankės. Vadinasi, mirusysis palaidotas ne su vie
na apyranke. 

Iš išlikusių keturių sveikų (dvi rastos atsitiktinai 
ŠAM 250:51, 70, o po vieną aptikta - griautiniame ka
pe Nr. 1 ir degintiniame kape Nr. 317) bei didesnių 
gabalų matyti, kad Laiviuose juostinės apyrankės bu
vo gana įvairios tiek paties lankelio forma, tiek orna
mentu. Vienų lankelis buvo siauras, tik 0,7-0,9 cm, ki
tų - platesnis, 1,3-1,5 cm. Vienų galai nežymiai siau
rėja (kapai Nr. 310, 293, 348), kitų - lygūs (kapai 
Nr. 304, 308, 317). Apyrankių lankeliai labai įvairaus 
skerspjūvio: pusapvaliai (kapai Nr. 296, 310, 317, 348), 
siauro keturkampio (kapai Nr. 308, 324), netaisyklin
go rombinio (atsitiktinis radinys ŠAM 250:70) ir su 
iškiliu ranteliu per vidurį (kapas Nr. 57 ir atsitiktinis 
radinys ŠAM 250:51). Pastarosios, ypač iš kapo Nr. 57, 
šiek tiek primena rankogalines apyrankes, tik jos yra 
gerokai siauresnės - 1-2 cm pločio. Kape Nr. 57 ras
toji apyrankė buvo visai nepuošta, o atsitiktinė yra 
puošta abipus rantelio įbrėžta išilgai einančia krypu te 
(pav. 40:13). Kitų apyrankių lankeliai taip pat buvo 
įvairiai puošti: akutėmis (kapas Nr. 317, pav. 40:12), 
eglute (kapas Nr. 324), skersinių rantelių grupėmis ir 
sieteJiniu raštu (kapas Nr. 304), pynimo bei akučių 
kombinuotu raštu (kapai Nr. 348 ir 310), skersinių ran
telių ir trikampėlių išilginėmis eilėmis (atsitiktinė ŠAM 
250:70) ir pan. Viena apyrankė buvo tordiruotu lan
keliu (kapas Nr. 1). 

Juostinės apyrankės kapuose rastos drauge su ap
skritiminiais kabučiais, smeigtukais įvijinėmis galvu
tėmis, kryžiniais smeigtukais, smeigtukais plokščio
mis apskritomis galvutėmis, pasaginėmis segėmis 
vyniotais, aguoniniais bei gyvuliniais galais ir pan. Re
miantis šiais radiniais, Laivių juostinės apyrankės 
skirtinos IX-XII a. 

Lietuvoje juostinės apyrankės buvo paplitusios 
jau I-IVa., ypač madingos V-VI a. (Tautavičius, 

1996, p. 247). Nuo Vėlyvojo geležies amžiaus juosti
nės apyrankės jau daugiau būdingos Vakarų Lietuvai, 
nors pavieniai egzemplioriai randami visoje Lietuvo
je (LAA, 1978. T 4, p. 102-104 ).Latvijoje jos žinomos 
iš kuršių kapų (LA, 1974; lent. 48). 

3.3.4. Žiedai. Žiedų rasta gana daug ir po vieną, ir 
po du, o kartais - net po penkis kape (kapas Nr. 60). 

Visi žiedai yra žalvariniai. Jie rasti ir griautiniuo· 
se, ir degintiniuose tiek vyrų, tiek ir moterų bei vaikų 
kapuose. 

Žiedus aptarsime suskirstę į kelias grupes: jviji
nius, pastorintus priekine dalimi, paplatintus prieki
ne dalimi. 

3.3.4.1. Įvijinių žiedų Laiviuose rasta gausiausiai, 
net 123 vienetai (kapai Nr. 1, 2, 6 (keturi), 7 (trys), 



8 (trys), 11, 12 (du), 14, 15 (du), 18 (du), 20, 26, 28, 
29,38, 42, 39, 43 (trys), 45, 46, 48, 48 (du), 50, 51 (ke
turi), 52, 56, 54 (du), 57, 58, 59 (du), 60 (penki), 62, 
66,67,68,68,69,72,73,74,79,83,84,86,91 (du), 92, 
93,94,96,97,99 (du), 107 (du), 110 (du), 113, 118 
(du), 119 (du), 122 (du), 133, 137, 154 (du), 167, 169, 
171,175,186,187,218,221,225,226,230,247 (du), 
254, 257, 274, 302, 315, 324, keturiolika atsitiktinių 
(KVIM 1689: 445-449; EM 2: 960-963,1734, 1741; 
(ŠAM 250:58,72,73)). Tačiau dalis jvijinių žiedų, gali 
būti, yra ne žiedai, o tik jvijos, kuriomis buvo sutvirti
nami ir puošiami iečių , peilių, ylų ir kitų jrankių bei 
ginklų mediniai kotai. Įvijos buvo veriamos ant ant
kaklių ir segių lankelių. Tačiau nustatyti, ypač deginti
niame kape, ar čia yra jvijinis žiedas ar paprasta jvija, 
labai sunku. Visi jvijiniai žiedai padaryti iš žalvarinės, 
daugiausia apvalaus arba pusapvalio skerspjūvio vie
los. Nedidelė dalis jvijinių žiedų yra iš trikampio arba 
plokščio keturkampio pjūvio vielos, o vienas žiedas -
iš rombinio pjūvio vielos (kapas Nr. 48). Įvijų skaičius 
labai ivairus: nuo 3 iki 7. Įvijos galuose siaurėja. Dau
guma žiedų yra suvyti labai tankiai. Jų skersmuo pri
klauso nuo to, kam buvo skirti šie papuošalai: vaikų ir 
moterų kapuose rastų žiedų skersmuo yra iki 1,7-
1,9 cm, vyrų kapuose net - 3-3,2 cm. Didesnė dalis 
žiedų yra nepuošti, tačiau yra ir pagražintų, daugiau
sia skersiniais ranteliais. Rantcliais puošiamos arba vi
sos jvijos ištisai (kapas Nr. 6), arba viena puošiama, 
dvi - ne (kapas Nr. 62), arba dvi puošiamos, dvi - ne 
(kapas Nr. 226), arba puošiamos tik kraštinės (kapas 
Nr. 133). Kai kurių jvijinių žiedų vietoje skersinių ran
telių tėra jbrėžti tik trumpi grioveliai iš abiejų vielos 
pusių, bet jie viršuje nesusieina (kapas Nr. 107). Gra
žiausiai puošti yra iš keturkampės plokščios vielos pa
daryti žiedai. Jie visi yra tik iš trijų pilnų apvijų, ir jos 
visos viršuje puoštos:dažniausiai kraštinės apvijos sker
siniais ranteliais, o vidurinė apvija akutėmis (pav. 41:5), 
dviguba laužyta linija (krypu te) (pav. 41:7, 8) rombe
liais bei sieteliniu raštu. 

3.3.4.1.1. Atskirą grupelę sudaro įvijiniai žiedai, 
suplota, gana plačia vidurine apvija. Tokių žiedų yra 
rasta devyniolika, kapuose Nr. 1,4 (du), 7, 8, 21, 120, 
167,169,171,180,201,206,222,224,265,321 (du) 
ir trys atsitiktiniai (EM 2: 1740 ir 1742 ir (ŠAM 
250:63). Šie žiedai daugiausia yra trijų apvijų. Dvi 
kraštinės apvijos, kaip ir visų jvijinių žiedų, yra iš ap
valios arba pusapvalės vielos, o vidurinioji yra gana 
plati ir padaryta iš suploto trikampio skerspjūvio ar
ba plokščios skardelės, tik per vidurj eina iškilus ran
telis (pav. 41:2). Vidurinė apvija žiedo viršuje yra pla
čiausia, o j apačią siaurėja ir pereina j apvalią arba 
pusapvalią vielą. Vienas jvijinis žiedas (kapas Nr. 8) 
turi net dvi tokias išplotas apvijas, tik jos yra kiek 

siauresnės. Šiame žiede išplotosios apvijos yra per
skirtos dviejų pusapvalės vielos ivijų. Dauguma iš šios 
rūšies ivijinių žiedų yra visai nepuošti arba skersiniais 
ranteliais puoštos tik kraštinės apvijos, o paplatinto
ji dalis nepuošiama. Tik kelių žiedų ir vidurinioji da
lis puošta jkartėlių eilute (kapas Nr. 67) arba sieteli
niu raštu (kapas Nr. 120). 

3.3.4.1.2. Išskirtini septyni (kapai Nr. 114, 120 
(trys), 129, 185,217) įvijiniai žiedai pastorinta priekine 
dalimi. Jų priekinė dalis yra kartu ir pastorinta, ir pa
platinta. Pastorėja dėl to, kad viršuje visų apvijų viela 
yra gerokai storesnė, o paplatėja dėl padidėjusio apvi
jų skaičiaus, nes viršutinėje dalyje šie žiedai turi tris 
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41 pav. Žiedai: 1- kapas Nr. 110 (EM 2:62), 2 - atsitiktinis 
(ŠAM 250:73), 3 - atsitiktinis (EM 2:960), 4 - kapas Nr. 171 
(EM 2:439), 5 - atsitiktinis (EM 2:962), 6 - atsitiktinis 
(EM 2:963), 7 - kapas Nr. 324 (EM 2:949), 8 - atsitiktinis 
(EM 2:1741), 9 - kapas Nr. 224 (EM 2:913),10 - atsitiktinis 
(EM 2:1728),11- kapas Nr. 321 (EM 2:813),12 - atsitiktinis 
(EM 2:1737). 

arba keturias apvijas, o apačioje tik vieną arba dvi. Šios 
rūšies jvijiniai žiedai labai sunkūs ir masyvūs, gana di
deli. Jie visi rasti tik griautiniuose vyrų kapuose. Ap
tariamų žiedų jvijos yra jvairaus skerspjūvio, daugiau
sia i viršų smarkiai ištęsto trikampio (kapas Nr. 120, 
185), bet yra ir apvalaus (kapai Nr. 114, 120) ir net 
rombinio (kapas Nr. 120). Žiedų paviršius nepuoštas, 
išskyrus vieną - iš kapo Nr. 120, kuris viršutinėje daly
je puoštas skersinių rantelių grupėmis. 

Įvijiniai žiedai buvo mėgiamas rankų papuoša
las per visą pirmąji po Kr. tūkstantmeti ir antrojo 
tūkstantmečio pradžioje. Jie plačiai paplitę visoje 
Lietuvoje, bei kitose baltų gentyse (Moora, 1938, 
p. 462). 

Žiedai pastorinta priekine dalimi padaryti iš žal
varinės vielos, kuri viršutinėje dalyje yra labai smar
kiai pastorinta, galai smailėja ir plonėja ir truputi su
keisti. Žiedų pastorinta priekine dalimi Laiviuose bu
vo nedaug (kapai Nr. 202, 207 (trys), 272, 290, 317, 
324,325,362,366 ir atsitiktiniai (EM 2:1727-1732)). 
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Jie visi, išskyrus du (kapai Nr. 362, 366), yra iš degin
tinių kapų. Visi žiedai padaryti iš pusapvalio pjūvio 
vielos. Jų pastorintoji dalis yra 0,7-0,9 cm storio ir dau
giau ar mažiau puošta. Daugelio viršutinė dalis yra 
puošta vijimo imitacija, kartais susidarę iškilūs rante
liai puošti smulkiomis ikartėlėmis (pav. 41:10). Žie
dai, kurių pastorintoji dalis yra lygi, puošti ikartėlių 
cilėmis ir akučių grupėmis. 

Žiedai pastorinta priekine dalimi būdingi Vėlyvojo 
geležies amžiaus antrajai pusei, X-XII a. 

Žiedų paplatinta priekine dalimi. Laiviuose aptikta 
tik keli (kapai Nr. 338, 371 ir keturi atsitiktiniai (EM 
2:1733, 1735-1737). Jie žalvariniai, iš apvalios arba 
pusapvalės vielos, galai sukeisti, priekinė dalis suplo
ta i skardelę ir labai smarkiai paplatinta - plačiausioje 

vietoje iki 2,3-2,5 cm. Paplatintoji dalis yra ištęsto ova
lo formos. Ji visa gražiai puošiama: pintiniu raštu, 
imuštų taškučių ir trikampėlių eilėmis arba ruoželių 
ir imuštų rombelių ornamentu (pav. 41:12). 

Išsiskiria du žiedeliai - atsitiktinis (EM 2:1735) ir 
iš kapo Nr. 371 (EM 2:1465), - kurių priekinė dalis taip 
pat yra paplatinta, tik mažiau, bet pats žiedelis jau ne
turi sukeistų galų, o yra iš vientisos grandelės. Priekinė 
dalis puošiama arba keliais skersiniais ranteliais iš abiejų 
pusių (kapas Nr. 371), arba šiaip be jokios tvarkos ibrėž
tais ~avieniais grioveliais (atsitiktinis EM 2:1735). 

Ziedai paplatinta priekine dalimi yra žinomi Rytų 
Pabaltijyje, Skandinavijoje (BIiujienė, 1999, p. 180). 

Laiviuose rasti šios grupės žiedai datuotini Xl-XII a. 

4. Raitelio ir žirgo aprangos reikmenys 

Raitelio aprangai priskyrėme diržus jų sagtis bei 
apkalus, ivairios formos pentinus. Žirgui - žąslus (na
tūralaus dydžio ir miniatiūros), balno kilpas, sagtis. 

4.1. Diržai 
Diržų fragmentų rasta beveik kiekviename vyro 

kape. Tačiau kiek geriau išlikusių diržų rasta tik ke
liuose griautiniuose kapuose. Iš visų degintinių ir dau
gumos griautinių kapų išliko tik paskiri diržų apkalai 
ir geriau ar blogiau išsilaikiusios diržų sagtys. 

Diržai buvo puošiami ivairių formų žalvario ap
kaliukais. Pastebėti keli puošimo būdai. 

Vienas būdas (pav. 42:1), kada puošiama kūge
liais ir keturkampėmis pailgomis plokštelėmis. Taip 
puoštas diržas yra iš griautinio kapo Nr. 99 (KVIM 
1689:415). Juo mirusysis nebuvo sujuostas. Diržas 
suvyniotas dviem apvijomis ir idėtas i medinę dėžu
tę, kuri buvo padėta ant mirusiojo maždaug pilvo 
srityje. Jis odinis, visas paviršius apkaitas žalvarinė
mis skardelėmis ir trimis eilėmis kūgelių (1 cm sker
smens ir 0,5 cm aukščio). Diržo galo apkalas padeng
tas sidabrine plokštele, puošta metalo plastiniu bū-
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42 pav. Diržai (rekonstrukcijos: 1- kapas Nr. 99, 2, 3 - kapas 
Nr. 60. (Pagal: 1,3 - Volkaitę-Kulikauskienę, 1997, pav. 50; 
48, 2-LLM, pav. 542.) 

du. Diržas turi paprastą keturkampę žalvarinę sagti 
(pav. 42:1). 

Labai panašaus diržo dalys yra iš kapo Nr. 60 
(KVIM 1689:241, 242). Diržo galo apkalas taip pat 
padengtas sidabrine plokštele, išraižyta sieteliniu raš
tu, o diržo paviršius apkaitas keturiomis - penkiomis 
eilėmis kūgelių (pav. 42:2). Diržo plotis apie 1,7 cm. 

Tame pačiame kape buvo rasti ir antro diržo ga
baliukai (pav. 42:3) - du didesni iš galų ir vienas iš 
vidurinės dalies (KVIM 1689: 243-247). Šis diržas yra 
siauresnis, - tik apie 1,5 cm pločio. Galo apkalas ir 
apkalas, esantis prie sagties, yra puošti nedidelėmis 
akutėmis, kurios eina viena eilute palei pakraščius. Dir
žo vidurio apkalai yra puošti ibrėžtų rombelių eilute, 
o tarpuose - po vieną konusėli. Šio diržo sagtelė taip 
pat nedidelė, žalvarinė, keturkampė. 

Konusėliais puoštų diržų būta ir kituose kapuose 
Nr. 94, 233, 244, 340, 282, ir atsitiktiniai radiniai (EM 
2: 1662-1668). 

Kita dalis Laivių diržų buvo puošta vien tik žalva
rinėmis keturkampėmis pailgomis plokštelėmis. Kiek 



geriau išlikusių fragmentų turime iš kelių griautinių 
kapų Nr. 3, 217, 218, 219, 230, 266. Šios žalvarinės 
plonytės keturkampės plokštelės padengdavo diržo 
paviršių ištisai. Prie diržo jos būdavo pri tvirtinamos 
smulkiomis žalvarinėmis vinutėmis (pav. 43:2). Pa
čios plokštelės neilgos - 2,5-3 cm ilgio ir 0,4- 0,5 cm 
pločio. 

Keliuose kapuose (Nr. 153, 195) rasti diržai, 
puošti visiškai skirtingu būdu: visas paviršius perpin
tas plonytėmis žalvarinėmis vielutėmis, einančiomis 
išilgai diržo penkiomis arba šešiomis eilėmis (pav. 43:1, 
pav. 44). 

10 
9 

C 
13 

43 pav. Diržų dalys (1-3) ir jų apkaustai (4-13): 1 - kapas 
Nr. 195 (EM 2:622), 2 - kapas Nr. 175 (EM 2:436), 3 - kapas 
Nr. 51 (KVIM 1689:176), 4 - kapas Nr. 139 (EM 2: 188),5-
kapas Nr. 153 (EM 2:252), 6-8 - kapas Nr. 282 (EM 
2:338,339), 9 - kapas Nr. 17] (EM 2:429-430), 10 - kapas 
Nr. 167 (EM 2:397-399), 11 - kapas Nr. 233 (EM 2:1243-
1245), 12 - kapas Nr. 218 (EM 2:873-874), 13 - kapas 
Nr. 139 (EM 2:189). 

Be minėtų puošimo būdų, keliuose kapuose Nr. 139, 
170, 171, 175, 177 , 233, 261, 354, 358 rasti ištęstos 
trapecijos formos žalvariniai apkalai (pav. 43:4-9). Jie 
yra dvigubi ir prie diržo buvo pritvirtinti keliomis žal
varinėmis vinelėmis. Apkalų ilgis ivairus: vieni 5-6 cm 
ilgio ir plačiajame gale 0,5 cm pločio (kapai Nr. 171, 

175,354), kiti yra net 12 cm ilgio ir 1-1,5 cm pločio 
(kapai Nr. 139,233). Jų paviršius dažniausiai puoštas 
ibrėžtais išilginiais grioveliais, o apkalų iš kapo Nr. 139 
visas paviršius buvo puoštas istrižais brūkšneliais ir tri
kampėliais. Diržų su tokiais apkalais bent kiek dides
nio gabalo nėra rasta, todėl neaišku, kaip jais papuoš
ti diržai atrodė. Kadangi šie apkalai yra pakankamai 
dideli ir sunkūs, jais tikriausiai diržas buvo papuoštas 
tik keliose vietose. 

Savotiški diržo apkalėliai - kabučiai rasti kapuose 
Nr. 96, 167, 190, 203, 262 ir atsitiktinai rasti aštuoni 
(EM 2:638 ir 1691-1697) tik jau ne prie diržo, o nu
kritę atskirai. Jie žalvariniai - apvaliomis arba ketur
kampėmis galvutėmis, o priešingas galas pers keltas per 
pusę ir prikabinamas prie paties diržo kraštelio šiek 
tiek platėja. Toks apkalas prie diržo buvo pritvirtina
mas žalvarine vinute. Apkaliukų ilgis 3,8-4,7 cm 
(pav. 43:10). 

-1-1 Jld\. Oi I Id'. p.:rpinld' Ldh .II inlŲ \ iduCių c:ikllli~. (rdgdl: 
Volkailę-Kulikauskienę, 1997, pav. 51.) 

Visi diržai buvo susegami sagtimi, jų Laivių ka
puose rasta daug.Tai kapai Nr. 2,10,11,13,49 (dvi), 
51,54, 77, 96, 109, 110, 117, 125, 135, 136, 139, 145, 
152,153,163,167 (dvi), 175, 185 (dvi), 193, 194,216 
(dvi),217,220,223,229,257,260,268,281,282,335, 
351,354,364 (dvi), 370, 371 (dvi) ir 13 atsitiktinių (EM 
2:1698-1703, 1705-1711). Visos jos yra žalvarinės, tik 
skiriasi savo forma. 

Didžiąją dali sudaro keturkampės diržų sagtys. Jų 
priešakinės dalys šiek tiek skiriasi: vienų lygios, tik ne
žymiai nuapvalintais kampais (kapai Nr. 2, 110, 217, 
268,351, pav. 45:1 , 12), kitų yra visai apvalios (kapai 
Nr. 51, 139, 167, 175, 194, 370; pav. 45:8-11), trečių 
viduryje yra ilinkimas, kampai nuapvalinti (kapai Nr. 145, 
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153) (pav. 45:7). Šios diržų sagtys turi tiktai vieną sker
sini, išskyrus sagtį iš kapo Nr. 354, kuri turi du skersi
nius. Sagtys gana vienodo dydžio: 3-4 cm ilgio ir 2,5-
3,5 cm pločio (kas leidžia spėti buvusį diržų ploti), lan
kelis yra keturkampio arba plokščio keturkampio, o 
kai kurių - apvalaus skerspjūvio. Daugumos sagčių pa
viršius nepuoštas, o ant kai kurių yra įmušta viena (ka
pas Nr. 193) arba dvi eilės (kapas Nr. 145) trikampė
lių, išilgai įbrėžtų griovelių (kapai Nr. 167, 217) arba 
krypučių (kapas Nr. 51). Tokiu pat raštu puošiamas 
ir užsegamasis liežuvėlis. 

4 a:: 
11 

6t 
12 

45 pav. Diržų sagtys (1-3 ir 7-12) ir skirstikliai (4-6 ir 13): 
1 - kapas Nr. 260 (ŠAM 250:35), 2, 8-11 - atsitiktinės (EM 
2:1700,1006,1710,1711,1701),3- kapas Nr. 254 (ŠAM 
250:19),4- kapas Nr. 335 (EM 2:1045), 5 - kapas Nr. 203 
(EM 2:681), 6 - kapas Nr. 324 (EM 2:954), 7 - kapas Nr. 153 
(EM 2:255), 12 - kapas Nr. 175 (EM 2:483), 13 - kapas 
Nr. 363 (EM 2:1372). 

Keletas diržo sagčių yra apvalios, o priešakinėje 
dalYje ties viduriu turi ilgesnes ar trumpesnes ataugė
les. Sios sagtys turi arba du skersinius (kapas Nr. 364), 
arba dalis sagties, kuri būna pritvirtinta prie diržo, yra 
prailginta ir įvairiai iškarpyta: vienų tarsi tulpės moty-
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vas (pav. 45:10), kitų - keturkampis su ataugėlėmis 
arba tarsi iškarpytas nuapvalintais kampais lapas 
(pav. 45:9). 

Daugumos sagčių paviršius nepuoštas, išskyrus ke
lias, kurios turi įbrėžtus skersinius griovelius (pav. 
45:9). Šios rūšies diržų sagtys yra labai nedidelės - 3-
3,5 cm ilgio (su visa prailgintąja dalimi) ir 1,5-2 cm 
pločio. 

Trys Laivių kapinyne rastos sagtys yra penkiakam
pės - degintinis kapas Nr. 282 ir dvi atsitiktinai rastos 
(EM 2:1700,1705). Jos visos yra vienodo dydžio: 4 cm 
ilgio ir 3 cm pločio plačiausioje vietoje. Lankelis yra iš 
pailgo keturkampio skerspjūvio vielos. Visos turi po 
du skersinius, nepuoštos, tik vienos sagties prailgintas 
vidurinysis skersinis ir baigiasi trikampėmis ataugėlė

mis (pav. 45:2). 
Įdomi sagtis rasta kape Nr. 254, ji keturkampė, 

nuapvalintais kampais, priekinė dalis ties viduriu 
įlenkta ir puošta dviem grupelėmis (po tris) įbrėžtų 
griovelių. Sagties užsegamasis liežuvėlis yra savotiš
kos kryžinės formos (pav. 45:3). Visos sagties dydis 
3x2,5 cm. 

Dalis diržų, atrodo, nebuvo vientisi, o sudaryti iš 
kelių gabalų. Diržo gabalai buvo sujungti vadina
maisiais skirstikliais. Diržų skirstiklių arba jų dalių ras
ta kapuose Nr. 203, 204, 209, 308, 317, 324, 325, 335, 
338, 254, 361, 363, 268, 369, 371 ir atsitiktinai rasti 
(EM 2:337-339,1683-1690,1704,1714-1726). Skirs
tikliai sudaryti iš grandies, į kurią įkabinti dažniausiai 
du nežymias trapecijos formos dvigubi apkalai. Į juos 
buvo dedamas odinio diržo galas. Apkale diržas bū
davo pritvirtinamas žalvarinių kniedžių pagalba 
(pav. 45:4-5). Kiek skirtingas skirstiklis rastas kape 
Nr. 324. Jo grandis su pertvarėlėmis, kurios sudaro 
lyg tris gardelius apkalams (išliko, deja, tik vienas). 
Pastarasis skirstiklis galėjo būti naudojamas žirgo ap
rangoje, nes kapo įkapių komplekte rasti ir žąsIai. Vi
si jie yra žalvariniai, dauguma nepuošti, tik ant kelių 
apkalų matosi įbrėžtinių griovelių ar taškučių eilės (ka
pai Nr. 203, 209, 324, 363, pav. 45:4, 6). Skirstiklis iš 
kapo Nr. 363 dar turi prikabintą žalvarinį keturkampį 
kabutį (pav. 45:13). 

Pačių diržų liekanų daugiausia aptikta Vakarų 
Lietuvos plokštiniuose kapinynuose, o diržų sagčių 
bei jų apkalų yra iš visos Lietuvos teritorijos, pra
dedant pirmaisiais amžiais po Kr. Tai, kad daugu
ma diržų yra iš Vakarų Lietuvos, galima paaiškinti 
tuo, jog čia ilgiausiai išsilaikė paprotys mirusiųjų 
nedeginti. 

4.2. Pentinai 
Neatskiriamas raitelio atributas - pentinai. Jie Lie

tuvoje žinomi nuo I-II a. po Kr. (Michelbertas, 1986, 
p.I77). 



Laivių kapinyne daugelyje kapų buvo tik po vieną 
pentiną, išskyrus tris kapus (kapai Nr. 184,195 ir 355), 
kur buvo po du pentinus, dviejuose pirmuosiuose iš 
skirtingos medžiagos: vienas žalvarinis, antras - gele
žinis, paskutiniajame - abu žalvariniai. Rastieji penti
nai gerokai apnykę, ypač geležiniai. 

Didesnės dalies pentinų yra tiesus lankelis. Pagal 
lankeli, ir ypač jo puošimą, pentinus galima suskirsty
ti i kelias grupes. 

4.2.1. Geležinių tiesiu lankeliu pentinų rasta ka
puose Nr. 80, 107, 113, 137, 138, 182, 194, 195, 223, 
238. Jų lankelis yra iš pailgo keturkampio skerspjūvio 
geležinės sulenktos lazdelės, kurios storis yra 0,5--0,8 cm. 
Patys galai baigiasi sulenkta kilpele. Viduryje visi pen
tinai turi ilgą keturkampės prizmės pavidalo spygli 
(pav. 46:5). Dažniausiai pentinai nedideli - lankelio 
skersmuo yra 7-7,9 cm. Tik vienas (iš kapo Nr. 238), 
buvo kiek didesnis - 10,4 cm skersmens lankeliu. 
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46 pav. Pentinai: 1 - kapas Nr. 226 CEM 2:920), 2 - kapas 
Nr. 190 CEM 2:571), 3 - kapas Nr. 362 CEM 2:1325), 4 -
kapas Nr. 263 CŠAM 250:40), 5 - kapas Nr. 182 CEM 2:499), 
6-kapas Nr. 195 CEM 2:1945),7 - kapas Nr. 317 CEM 2:773), 
8 - kapas Nr. 171 CEM 2:427). 

4.2.2. Rasti keli tokie pat ir žalvariniai pentinai (ka
pai Nr. 151, 175, 190,226. Nuo geležinių pentinų žal
variniai skiriasi tuo, kad jų lankelis visas tordiruo
tas (pav. 46:2). Vienas žalvarinis pentinas (pav. 46:1) 

ir pagamintas kiek kitaip. Jo lankelis sudarytas iš trijų 
storų žalvarinių vielų. Vielos tarpusavyje tvirtai sujung
tos, jų galai taip pat baigiasi kilpelėmis. Abi kraštinės 
vielos tordiruotos, vidurinė yra lygi. Bendras lankelio 
plotis yra 1,7 cm. 

4.2.2.1. Rasti penki žalvariniai tuščiaviduriai pen
tinai tiesiu lankeliu (kapai Nr. 21 (du), 51, 156, 184). 
Jų lankelis ypač nežymiai iš lenktas, i galus siaurėjan
tis, o viduryje irgi turi prizmės pavidalo spyglio Gaila 
šie pentinai labai sunykę, likę tik smulkūs fragmentai. 

4.2.3. Puošniausi rasti Laiviuose yra juostiniai, 
kiauraraščiai pentinai. Jų rasta penki (kapai Nr. 153, 
171,263,317 ir atsitiktinis (KVIM 1689:441). Trys iš 
jų (kapai Nr. 153, 171 ir atsitiktinai rastas) yra iškar
pyti beveik vienodai. Jie turi aštuonias išilgines iškar
pas (po keturias abiejose lankelio pusėse) ir dvi sker
sines galuose. Tarp iškarpymų likusios plokštumos or
namentuojamos ivairiu skaičiumi akučių ir ibrėžtais 
grioveliais. Šių pentinų lankelio plotis yra 1,6-1,8 cm. 
Pentino skersmuo yra apie 9-10 cm. Prie vieno penti
no (kapas Nr. 153) kape buvo rasta ir mažytė žalvari
nė (1,8xl,8 cm) keturkampė apvaliais kampais sagte
lė. Ja, be abejo, buvo susegamas pentino dirželis. Pen
tinas iš kapo Nr. 171 viename gale turi žalvarini apka
liuką nuo odinio dirželio. Šiuo dirželiu pentinas buvo 
pritvirtinamas prie apavo (pav. 46:8). 

Skirtingai puoštas pentinas iš kapo Nr. 317. Jo vi
sas lankelis yra iškarpytas vienodo dydžio trikampiais 
ir rombeliais. Lankelio pakraščiais eina trikampėlių 
eilės, o tarp jų, per viduri, rombelių eilutė. Likę tarp 
kiaurymių ploteliai dar puošti smulkiu sieteli niu raštu 
(pav. 46:7). 

Puošnus pentinas aptiktas kape Nr. 263. Tai gau
siai iškarpytais lankelio pakraščiais dirbinys, kuris ties 
viduriu platesnis - siekia 4 cm, o i galus siaurėja. 

Pentino pakraščiai ties viduriu ir i galus (trijose 
vietose) iškarpyti trilapiu ornamentu, o pats lankelio 
paviršius puoštas smulkių rantelių eilutėmis ir skylu
tėmis, kurios daugiausia grupuojamos po tris. Penti
no galai baigiasi žalvariniais nitais, kuriais pentinas bu
vo tvirtinamas (pav. 46:4). 

Kapuose Nr.354, 361 ir penki rasti atsitiktinai (EM 
2:1945,2174-2177) žalvariniai pentinai yra labai ma
ži. Galbūt tai miniatiūriniai, pagaminti specialiai dėti 
i kapą dirbiniai. Šie pentinai pagaminti iš plonos 0,6-
1,2 cm pločio skardelės, kai kurie i galus siaurėja. Vi
duryje turi neilgą, tiesų, lyg vinutė žalvarini spygli, o 
galuose - skylutes dirželiui iverti. Jų skersmuo viduti
niškai 4-7 cm (pav. 46:6). 

Degintiniame kape Nr. 362 (EM 2:1325) rastas vie
nas geležinis pentinas, pagamintas iš plokščios ketur
kampės lazdelės, smarkiai sulenktu lankeliu, atrodo 
net kiek suspaustas (pritaikytas prie apavo formos (?». 
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Tai gana didelių matmenų - 14 cm ilgio ir 8,5 cm plo
čio gaminys, ties viduriu turintis 3,2 cm ilgio pastorin
tą smailia viršūne spygli. Pentino galai platėdami bai
giasi "iškarpymu" lyg trimis atšakomis (pav. 46:3). 

Šio pentino lankelio formos pakitimas Go išlen
kimas) sietinas su kario-raitelio apavo patobulėjimu. 
Pentinas chronologiniu atžvilgiu vėlyvesnis. Jis ras
tas degintiniame kape drauge su vėlyvomis pasagi
nėmis vyniotais ir aguoniniais galais segėmis, skirti
nomis XI-XII a. 

Su IX-X a. papuošalais - žalvarinėmis plokšteli
nėmis gyvulinėmis segėmis bei žalvariniais plokščia gal
vute smeigtukais - rasti geležiniai juostiniai tiesiu lan
keliu pentinai. X-XI a. priskiriami žalvariniai kiaura
raščiai juostiniai pentinai (Tautavičius, 1996, p. 156). 

Ankstyviausi Laiviuose rasti pentinai laikytini juos
tiniai tuščiaviduriai. Šie dirbiniai rasti tik griautiniuo
se kapuose, tačiau tiksliau datuoti sunku, nes drauge 
nebuvo datuotinų ikapių. Remiantis kitų Lietuvos ka
pinynų medžiaga juos datuosime IX-X a. po Kr. 

Pentinai nėra retas radinys. Šiuo metu Lietuvoje 
priskaičiuojama apie 90 radimviečių, kuriose aptikta 
apie 300 žalvarinių ir geležinių pentinų (Tautavičius, 
1996, p. 152). Savaime suprantama, pentinai gerai ži
nomi ir kitų šalių tyrinėtojams, todėl jie tipologizuo
jami, aptariami ivairiais aspektais (Jahn, 1921; Per
chavko, 1978, p. 113-126). 

Įdomu tai, kad Laiviuose iš 34 kapų, kuriuose ap
tikti pentinai, tik keturiuose kapuose (kapai Nr. 21, 153, 
195,355) - po dvejus pentinus.Ši tendencija (nešioti po 
vieną pentiną) pastebima ir kituose kapinynuose, tai bu
vo madinga VI-X a. (Bikavėnai, Palanga). 

4.3. Žirgo aprangos (žirgo balnojimo) reikmenys 
Nors Laivių plokštiniame kapinyne nerasta palai

dota nė vieno žirgo, tačiau atskiruose vyrų kapuose su
siduriama su žirgo balnojimo reikmenimis. Pagal tų lai
kų tikėjimą kamanos ir balnas galėjo mirusiajam atsto
ti žirgą, - tik tuo galima paaiškinti jų dėjimo i kapą pras
mę. Tą pačią minti patvirtina ir eilėje kapų rasti minia
tiūriniai žąsleliai, pagaminti specialiai kaip ikapės. 

Žirgo balnoj imo reikmenimis Laivių kapinynas nė
ra turtingas. Išskyrus žąslus, balno kilpas ir kelias ge
ležines diržų sagtis, daugiau nieko nerasta. 

4.3.1. Žąslų rasta vyrų raitelių kapuose Nr. 13,58, 
62,74,98,99,105,170, 184,189,193,324,361,362ir 
dveji rasti atsitiktinai (EM 2:1927, 1935). Dauguma 
žąslų yra sunykę ir likę tikjų dalys, dažniausiai tik gran
dys. Visi žąsiai buvo geležiniai. 

Žąslų būta dvinarių (kapai Nr. 170 ir 362) arba 
trinarių (kapai Nr. 74,98,99, 184). Dvinarių žąslų il
gis yra apie 24-26 cm, grandinių skersmuo 4,7-6,7 cm. 

Keista, tačiau trinariai žąsiai daugiausia labai su
nykę, tik poroje kapų, (Nr. 74 ir 98), buvo rasti sveiki. 
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Kape Nr. 74 rastųjų žąslų nareliai yra suvyti iš dviejų 
geležinių apvalių, storų vielų. Visi trys nareliai yra be
veik vienodo ilgio, jų bendras ilgis yra 18 cm. Grandys 
vidutinio dydžio- 6,4 cm skersmens (pav. 47:1). Kape 
Nr. 98 rastieji trinariai žąsiai yra padaryti kiek kitaip. 
Nareliai yra iš pailgo keturkampio pjūvio geležinės laz
delės. Kraštinių narelių ilgis yra apie 7 cm, o viduriny
sis visai trumpas - tik 4 cm. Grandys yra 6 cm skers
mens (pav. 47:2). 

47 pav. Žąsiai: 1 - kapas Nr. 74 (KVIM 1689:290),2- kapas 
Nr. 98 (KVIM 1689:402). Sagtis: 3 - kapas Nr. 107 (EM 
2:74). 

Kape Nr. 361 ir atsitiktiniai (EM 2:1927) buvo rasti 
geležiniai dvinariai žąsiai su skersinukais (Iaužtukais). 
Atsitiktinai rastieji yra sulūžę ir aptiktos tik jų dalys. 
Žąsiai iš kapo Nr. 361 gerai išlikę. Bendras jų ilgis yra 
24,5 cm. Žąslų su skersinukais grandys yra mažesnės, 
tik 3-7 cm skersmens. Išlenkti skersinukai primena 
pusmėnuli. Ties viduriu yra keturkampė plokštelė su 
dviem skylutėmis: apatinė apvali skirta žąslų narelio 
ivėrimui, viršutinė keturkampė - grandies ivėrimui. 
Bendras skersinuko ilgis yra 11 cm (pav. 47a:2). 

Be natūralaus dydžio žąslų, Laivių kapinyne susi
durta ir su miniatiūriniais žąslais - kapai Nr. 276,317, 
361, 362, 363 ir rasti atsitiktinai (EM 2:1928, 1929, 
1933, 1934). Miniatiūriniai žąsliukai labai sunykę, tik 
dviejuose kapuose Nr. 317, 361 (pav. 47:3, pav. 47a:1) 
buvo geriau išlikę. Miniatiūriniai, kaip ir normalaus 
dydžio žąsiai, visi geležiniai ir visi buvę dvinariai. Vie
nų nareliai yra viengubi (kapai Nr. 317, 362, 363), kitų 
suvyti iš dviejų nestorų vielų (kapas Nr. 361). Minia-



tiūrinių žąslelių ilgis yra apie 15-18 cm. Grandžių dy
dis 3-4,5 cm. Kape Nr. 361 rastųjų žąsliukų grandyje 
buvo ivertas žalvarinis skirstiklis su odos liekanomis 
apkalų viduje, matyt, i kapą buvo idėta ne tik žąsliu
kai, bet ir mažos kamanėlės. 

Laiviuose ankstyvesnieji žąsiai buvo su didelėmis 
grandimis. Žąsiai su skersinukais yra vėlyvesni ir ap
tinkami tik turtingesniuose kapuose. 

Ši žirgo aprangos dalis Lietuvos laidojimo pa
minkluose sutinkama nuo pirmųjų amžių po Kr. iki 
XIV a. (Michelbertas, 1986, p. 178). 
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47a pav. ŽąsIai miniatiūriniai (1, 2) ir su (3) skersinukais 
(laužtukais): 1- kapas Nr. 317 (EM 2:756,757,760),2,3-
kapas Nr. 361 (EM 2:2202, 2195). 

4.3.2. Balno kilplĮ (pav. 48) Laiviuose rasta tik 
trijuose degintiniuose vyrų raitelių kapuose (kapai 
Nr. 361, 362, 370). 

Jos rastos poromis, visos geležinės, nepuoštos. 
Rastųjų kilpų pagrindas (pamina) yra išgaubtas. Pa
grindo plotis - 1,3-2,3 cm. Lankeliai kiek skirtingo 
skerspjūvio: balno kilpų iš kapo Nr. 361 lankelis yra 
apvalus ir 1 cm skersmens, o balno kilpų iš kapų Nr. 362 
ir 370 - plokščias, 0,7-1 cm skersmens. Viršutinioji 
dalis visų yra išplota ir kiek paaukštinta, baigiasi ap
valiai ir turi nedidelę apvalią skylutę. 

Balno kilpos nedidelių matmenų, plotis 9,5-12,7 cm, 
aukštis 9-11,5 cm. 

Laivių balno kilpas archeologas J. Antanavičius 
skyrė VII tipui (Antanavičius, 1976, p. 76). 

Jos aptiktos kartu su XI-XII a. radiniais. 
Žirgo balnojimo reikmenims skirtinos geležinės 

sagtys, kuriomis greičiausiai buvo su segami balnų 

48 pav. Balno kilpos: 1- kapas Nr. 361 (EM 2:2193,2194) , 
2 - kapas Nr. 362 (EM 2:1323, 1324), 3 - kapas Nr. 370 
(EM 2:1443, 1444). 

diržai bei kamanos. Visos šios sagtys yra labai papras
tos, sulenktos iš keturkampės arba apvalios geležinės 
juostelės. Vienos yra keturkampės, nuapvalintais kam
pais (kapai Nr. 107, 361, 370), kitos apvalios (kapai 
Nr. 134, 368, 372). Jų dydis ivairus, mažiausios 
2,5xl,8 cm, didžiausios 8,2x7,2 cm. Dauguma labai 
sunykusios (pav. 47:4). 

5. Buitinė medžiaga ir keramika 

5.1. Geriamųjų ragų žalvariniai apkalai 
Ragų apkalaų rasta daugiau kaip 120 kapų 

(lent. Nr. 6) . Šie dirbiniai aptikti griautiniuose ir de
gintiniuose tiek vyrų, tiek moterų bei vaikų kapuose. 
Daugelyje kapų buvo idėta po du geriamuosius ra
gus, o dviejuose kapuose (kapai Nr. 192, 218) - net 
po tris. Nemaža dalis apkalų labai sunykę ir išlikę tik
tai fragmentai, o pačio rago liekanų neaptikta visai. 
Geriamųjų ragų apkalai dažniausiai yra visai papras
ti, tai yra žalvarinė juostelė, kuria buvo aplenkiamas 
rago pakraštys. Sandūra buvo aplenkiama kita žalva
rine skardeJe, kuri pri tvirtinama prie rago žalvarine 
vinute (pav. 49:4-6). Poros apkalų ši skardelė yra šiek 
tiek didesnė ir puošni. Pavyzdžiui, kape Nr. 366 rastų 
apkalų skardelė toliau yra apskrita, 1,7 cm skersmens, 
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49 pav. Pincetai: 1 - kapas Nr. 55 CKVIM 1689:197), 2 -
kapas Nr. 216 CEM 2:844), 3 - kapas Nr. 220 CEM 2:892). 
Geriamųjų ragų apkalai ir jų dalys: 4 - kapas Nr. 335 CEM 
2:1040),5 - kapas Nr. 366 CEM 2:1409), 6 - kapas Nr. 160 
CEM 2:272), 7 - kapas Nr. 242 CEM 2:1483), 8 - atsitiktinis 
CEM 2:1676), 9 - atsitiktinis CEM 2:1674), 10 - atsitiktinis 
CEM 2:1675). 

ir turi dvi apvalias skylutes, baigiasi tarsi kabliuku, 
už kurio yra užkabinta didesnė žalvarinė grandis, o 
i ją ivertos dvi eilės dvigubos vielos mažų grandelių 
grandinėlės (pav. 49:5). Kape Nr. 242 rasto apkalo 
skardelė yra ne žalvarinė, bet sidabrinė ir taip pat 
prailginta, o gale perskelta i dvi dalis ir patys galai 
užriesti. Šios skardelės ilgis 5 cm. Paviršius puoštas 
mažesnių bei didesnių duobučių eilėmis ir ibrėžtais 
grioveliais (pav. 49:7). Deja, šio geriamojo rago pats 
pakraštys sunykęs . Tikriausiai jis irgi buvo sidab
rinis. Panašus apkalas buvo ir kape Nr. 158, tik 
ne sidabrinis, o žalvarinis. 

Geriamųjų ragų apkalai labai panašūs, skiriasi tik 
skersmeniu, kuris priklauso nuo rago storio ir yra ati
tinkamai nuo 4 iki 10 em. Vaikų kapuose dažniausiai 
ir geriamieji ragai buvo mažesni. 

Chronologiškai rastieji apkalai pasiskirstę: VIII
IX a. (kapai Nr. 18, 26, 35, 43, 55, 57, 58, 62, 84, 91, 
92,94,118,221,269), IX-X a. (kapai Nr. 8, 195,227), 
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X-XI a. (99, 120, 133, 152, 170, 178, 184, 216, 217, 
311), XI-XII a. (kapai Nr. 120,229,242,272,317,335, 
363-363a.). 

Geriamieji ragai, kapuose pasirodę pirmaisiais 
šimtmečiais po Kr., buvo dažnos ikapės visą pirmąji 
tūkstantmeti ir antrojo tūkstantmečio pradžioje. Ta
čiau gausiausiai jų randama Vakarų Lietuvos plokšti
niuose kapinynuose, nuo VII-IX a., skirtinuose kur
šiams (Simniškytė, 1998, p. 213-234). 

5.2. 'Žalvarinės žiedinės įvijos 
Žalvarinių žiedinių ivijų arba jų dalių (rasta daugiau 

kaip 230 vienetų) (lent. 6, pav. 50: 1-7). Tai masiškas radinys. 

50 pav. Įvijos: 1 - kapas Nr. 362 CEM 2:1346), 2 - kapas 
Nr. 160 CEM 2:345), 3 - atsitiktinė CEM 2:1501), 4 - kapas 
Nr. 365 CEM 2:1393), 5 - kapas Nr. 129 CEM 2:135),6-
kapas Nr. 152 CEM 2:242), 7 - atsitiktinės CEM 2:1500). 

Jų rasta beveik kiekviename, tiek griautiniame, 
tiek degintiniame kape, nežiūrint mirusiojo lyties. Įvi
jų skaičius kapuose ivairus. Daugiausia būna viena, dvi, 
trys, bet yra atskirų kapų, kur buvo rasta penkios (ka
pai Nr. 211, 326), šešios (kapai Nr. 167, 192) ir net 
aštuonios (kapas Nr. 215) ivijos. Iš tokio didelio skai
čiaus viename kape randamų ivijų galima daryti prie
laidą, kad jomis buvo puošiami darbo irankių ir gin
klų mediniai kotai. Keliose žiedinėse ivijose dar buvo 
rasta ir medžio liekanų (kapai Nr. 1, 129, 183, 266, 
pav. 50:5). Priklausomai nuo to, kokio storumo kotas 
buvo puošiamas ivija, yra ivairus ir ivijų skersmuo. 
Siauriausios ivijos yra 0,8-1,4 cm skersmens, plačiau

sios ivijos skersmuo yra 3,3 cm. Šia ivija kape Nr. 190 
buvo apvyniotas medinis dalgio kotas. 

Apvijų skaičius irgi nėra vienodas, daugiausia 3-
6, septynios, nors yra keturiolika (kapas Nr. 282), pen
kiolika (kapas Nr. 265) ir net dvidešimt trys (kapas 
Nr. 281). Įvijų, ypač kurių apvijų skaičius yra didesnis, 
skersmuo abiejuose galuose nėra vienodas. 

Visos žiedinės ivijos yra labai panašios, pagamin
tos iš nestoros apvalaus, pusapvalaus arba trikampio 
pjūvio žalvarinės vielos. Dauguma visai nepuoštos, kai 



kurios puoštos ranteliais (arba visa ištisai, arba tik kraš
tinės ir vidurinė apvija) . Viena įvija iš kapo Nr. 207, 
puoštasusikertančia krypute. Įvija iš kapo Nr. 345 pa
daryta kiek skirtingai. Ji yra iš apvalios žalvarinės vie
los, ant kurios viršaus dar labai tankiai apvyniota kita 
plonytė žalvarinė vielutė. 

Zalvarinės žiedinės įvijos dažna įkapė Lietuvos lai
dojimo paminkluose. 

5.3. Svarstyklės ir svareliai 
Žalvarinių svarstyklių fragmentai rasti viename iš 

turtingiausių Laivių kapinyno palaidojime (degintinia
me vyro kape Nr. 361, EM2:2217). Gaila, kad svars
tyklių išliko tik fragmentai. Tai sulankstomos kojelės 
(pav. 51:1) su skylutėmis galuose, prie kurių būdavo 
prikabinarnos lėkštelės skirtos dėti sveriamą medžia
gą ir svarelius. Aptikti pavieniai žalvarinių lėkštelių 
gabaliukai. 
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51 pav. Svarstyklės ir svareliai : 1 - kapas Nr. 361 CEM 
2:2217), 2 - kapas Nr. 366 CEM 2: 1407), 3 - kapas Nr. 353 
CEM 2:1215,2227), 4 - kapas Nr. 364 CEM 2:1377) , 5 - kapas 
Nr. 344 (EM 2:1163). 

Svarelių rasta keturiuose taip pat degintiniuose pa
laidojimuose (kapai Nr. 344, 353, 364, 366) ir vienas atsi
tiktinai (EM 2:1915). Visi svareliai yra žalvariniai, stati
naitės formos, tik skirtingas jų dydis. Skersmuo svyruoja 
nuo 1,6 cm iki 2,8 cm, o aukštis - tarp 1,3-2,3 cm. Svare
lių galuose įmušti įvairūs ženklai: svarelyje iš kapo 
Nr. 344 įmušta vienuolika įvairaus dydžio akučių 
(pav. 51:5), o kituose svareliuose yra iškirstas kryžiukas 
(pav. 51:2- 4). Manoma, kad šie ženklai svareliuose turė
jo tam tikrą mato prasmę (Kuncienė, 1972, p. 171, 172). 

Svarstyklės ir svareliai kapuose buvo aptikti su an
tro tūkstantmečio pradžios papuošalais - pasaginėmis 

cilindriniais, aguoniniais ir kampuotais galais segėmis, 
plokštelinėmis kryžinėmis segėmis ir smeigtukais 
plokščia galvute. 

Kapų su svarstyklėmis ir svareliais daugiausia rasta 
Vakarų Lietuvoje prie Baltijos jūros, - pagrindinio tran
zitinio prekybos kelio. Pavienių aptikta šiaurinėje, ryti
nėje ir Vidurio Lietuvoje (Kuncienė, 1981, p.SI). 

5.4. Žalvariniai pincetai 
Paminėtini iš atskirų radinių, rastų Laivių kapuose, 

pincetai. Jų rasta keturiuose griautiniuose kapuose 
Nr. 49, 55, 216 ir 220 (pav. 49:1- 3). Trys pincetai 
aptikti vyrų kapuose, vienas (kapas Nr. 220) moters 
kape (pav. 49:3). Visi pincetai yra vienodi: siaura ir ilga ko
jele, sulenkta į kilpą, žnyplės yra trikampės. Pincetui suspaus
ti, kad žnyplės neprasižiotų, yra užmautas žiedelis. Pince
tai tarp savęs šiek tiek skiriasi tik dydžiu: jų ilgis 5,7-6,5 cm, 
žnyplių plotis yra 1,9-2,7 cm. Prie visų pincetų yra išlikusi 
trumpesnė ar ilgesnė grandinėlė, su kuria jie buvo prika
binami arba prie diržo arba (kapas Nr. 49) prie segės. 

Dėl pincetų paskirties nėra vieningos nuomonės. 
Ankstesnėje literatūroje vyravo nuomonė, kad pince
tai laikytini vyro tualeto reikmeniu. Tačiau paskuti
niuoju metu, remiantis tuo, kad jie yra randami ir mo
terų kapuose, išsakoma nuomonė, kad pincetai yra bu
vę įrankiai ypač kruopščiam darbui atlikti, juvelyri
niams darbams ar naudojami medicinoje. 

Žalvariniai pincetai žinomi jau iš pirmųjų amžių 
po Kr. archeologinių paminklų (LAB, 1961, p. 240). 

Laivių pincetus sunku datuoti, nes kapuose jie bu
vo drauge su kitais sunkiai datuotinais dirbiniais, tik 
pincetą iš kapo Nr. 49 galima datuoti VIII-IX a., nes 
jis rastas drauge su šiam laikotarpiui būdinga žalvari
ne lankine ilgakoje lietine užkaba sege. 

5.5. Skiltuvai 
Laiviuose rasta keletas skiltuvų (kapai Nr. 55, 325, 

354,355,361, 372 ir trys atsitiktiniai (EM 2:1923, 1924, 
1925». Skiltuvai rasti tik vyrų kapuose, jie geležiniai. 
Pagal formą taip pat gana vienodi (pav. 52:2-5). Visi, 
išskyrus vieną, rastą atsitiktinai, turi platesnį iškilų pa
grindą ir užlenktus paplonintus galus. Dirbiniai šiek tiek 
skiriasi dydžiu, jų ilgis maždaug 5-7 cm. Vienas skiltu
vas, iš kapo Nr. 355 yra visai mažytis, tik 3,8 cm ilgio. 
Skiltuvas iš kapo Nr. 354 yra daugiau suspaustas ir įjo 
galus įverta po nedidelę žalvarinę grandelę. 

o CJ 
CJ 

1 2 3 

52 pav. Skiltuvai: 1 - atsitiktinis (EM 2:1923), 2 - kapas 
Nr. 361 (EM 2:2199),3,4 - atsitiktiniai (EM 2:1924,1925), 
5 - kapas Nr. 355 CEM 2:1224) . 
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Skiltuvas, rastas atsitiktinai (EM 2:1923), yra ki
tokios formos. Jis yra uždaras, keturkampis, 6,3 cm 
ilgio ir 2,1 cm pločio, su išpjova viduryje (pav. 52:1). 

Kapuose skiltuvai buvo rasti kartu su X-XII a. pa
puošalais - žalvarinėmis pasaginėmis aguoniniais, ke
turkampiais bei daugiakampiais galais segėmis, žalva
riniais kryžiniais smeigtukais, žalvarinėmis juostinė
mis apyrankėmis ir pan. 

Abiejų rūšių geležiniai skiltuvai randami visoje 
Lietuvoje tiek laidojimo paminkluose, tiek piliakal
niuose bei prie jų buvusiose gyvenvietėse. 

5.6. Raktai ir spynos 
Vykstant socialiniams kuršių visuomenės poky

čiams, didėjant gyventojų turtinei diferencijacijai pa
sidarė aktualu apsaugoti turtą. Tuo tikslu ir buvo nau
dotos geležinės cilindrinės spynos ir raktai. Laiviuose 
spynų ir raktų rasta dviejuose degintiniuose vyrų ka
puose Nr. 301 (tik spyna), 361 - spyna ir raktas. Šios 
ikapės skirtinos pirmiesiems II tūkstantmečio šimtme
čiams (pav. 53). 

2 

53 pav. Raktas ir spynos: 1 - kapas Nr. 361 (EM 2:2205), 
2 - kapas Nr. 301 (EM 2:644). 

Abi spynos yra panašios, cilindrinės, jų ilgis 6,4-
6,8 cm. Spynos iš kapo Nr. 361 paviršius buvo puoštas 
išilginių ir skersinių rantelių grupėmis. 

Raktas, rastas kape Nr. 361, yra 10,6 cm ilgio, gal
vutė - nuapvalinta ir atitinka spynos išpjovas. 

Raktų ir spynų daugiausia rasta piliakalniuose (Ne
menčinė, Vilniaus r.; Aukštadvaris, Trakų r.), nors žinomi 
ir iš kitų, taip pat kuršiškų (Bandužių) kapinynų, (kapai 
Nr. 40, 42, 51) (Stankus, 1995, p. 83,84, pav. 69:12-15). 

Cilindrinių spynų (ir raktų) gaminimo centru laiko
ma Kijevo sritis, kur XI-XII a. jos labai paplitusios (Pbl-
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6aKOB, 1948, c. 218-223). Tikėtina, kad jų pavyzdžiu 
tokios pat spynos gamin tos ir Lietuvos teritorijoje. 

5.7. Dėžutės 
Dėžučių Laivių plokštiniame kapinyne rasta kele

toje kapų - Nr. 33 , 43, 57, 67, 118, 120, 197,202,214, 
215, 232, 269, 354, 361, dviejų dalys rastos atsitiktinai 
(KVIM 1689:456,457). Dauguma dėžučių yra iš moterų 
griautinių kapų. Dėžutės buvo gaminamos iš beržo to
šies ir turtingai išpuošiamos žalvariu. Dviejuose kapuo
se (kapai Nr. 43 ir 118) dėžutės yra kiek geriau išlikusios, 
kituose kapuose likę tik atskiri fragmentėliai. Sprendžiant 
pagal išsilaikiusias dėžutes, matyti, kad jos buvo apva
lios, nedidelės, maždaug 5,5-6,3 cm skersmens ir 4 cm 
aukščio. Virš tošies buvo dedamos siauros odinės juos
telės, apvyniotos plona žalvarine viela. Odinės juostelės 
pritvirtintos žalvarinėmis vinutėmis prie užsegamųjų 
plokštelių. Dėžutė susegama šone. Susegimą sudaro dvi 
žalvarinės puoštos plokštelės. Kape Nr. 120 rastos dėžu
tės žalvarinės plokštelės buvo padengtos sidabru. Plokš
telės buvo sukabinamos dviem kabliukais (pav. 54:1). 

Kitos dėžutės, rastos kapuose Nr. 349, 354, 359 ir 
atsitiktinai (EM 2: 1585-1602, 1678), atrodo, buvo pa
prastesnės. Jos vienoje arba dviejose vietose buvo su
tvirtinamos paprastomis žalvarinėmis juostelėmis, tarsi 
lankeliais. Deja, tokių dėžučių nėra išlikusių visų, ap
tikti tik apkaliukai (pav. 54:2-4). 

54 pav. Dėžutės ir jų apkalai: 1 - kapas Nr. 118 (EM 2:78), 
2,3 - kapas Nr. 354 (EM 2:1518-1519), 4 - kapas Nr. 209 
(EM 2:742). 

Tošinės dėžutės aptinkamos tik Vakarų Lietuvos 
kapinynuose (Kurmaičiai, Kretingos r.; Lazdininkai, 
Kretingos r.; Jazdai, Kretingos r.; Gintališkė, Plungėsr.; 
Dimitrava, Kretingos r.), jau pirmųjų amžių po Kr. ka
puose. Dėžučių dėjimo i kapą paprotys ypač isigalėjo 
IX-XII a. 

Nemažai jų rasta Kurše ir buvusiuose Rytprūsiuose 
(LAB, 1961, p. 241), o aptiktos Gotlande, bylotų apie 
papročių panašumą (Žulkus, 1999, p. 10). 
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55 pav. Puodeliai: 1 - kapas Nr. 97 (KVIM 1689:394),2 -
kapas Nr. 54 (KVIM 1689:187), 3 - kapas Nr. 67 (KVIM 
1689:269),4 - kapas Nr. 62 (KVIM 1689:254), 5 - kapas 
Nr. 124 (EM 2:116), 6 - kapas Nr. 98 (KVIM 1689:403),7-
atsitiktinis (KVIM 1689:443), 8 - kapas Nr. 79, 80 (KVIM 
1689:314). 

5.8. Moliniai miniatiūriniai puodeliai 
Jie rasti kapuose Nr. 18,21, 32, 35, 42,44,50,54, 

59,61,62,67,79,80,92,94,97, 98,108,117,120,121, 
12~ 128, 131, 134, 137, 163, 170, 245, 246, 248, 249, 
251,255,247 ir vienas atsitiktinai (KVIM 1689:443). 
Jie pasitaikė vyrų ir moterų kapuose, daugumoje -
griautiniuose palaidojimuose. 

Visi puodeliai yra maži - miniatiūriniai, lipdyti ran
komis. 

Puodelius pagal formą galima suskirstyti i kelias 
grupes, tai: tiesiomis, į viršų platėjančiomis sienelė

mis, tarsi kibirėlio formos (pav. 55:4-6), daugiau ar 
mažiau profiliuotomis S raidės formos sienelėmis (ka
pai Nr. 54, 97), platėjančiomis sienelėmis ir siauru sta
čiu kakleliu (pav. 55:2-3). 

Visi jie yra pagaminti labai atmestinai, kai kurių 
kreivi šonai, netaisyklingas dugnelis, paviršius nenu-

lygintas, be to, išdegti prastai. 
Molis blogos kokybės, su žvyro 
priemaiša. Jų dydis gana įvairus: 
aukštis nuo 3,5 iki 5,9 cm, skers
muo petelių srityje nuo 3,5 iki 8 cm. 

Visi puodeliai mažai orna
mentuoti, išskyrus vieną (kapas 
Nr. 97, pav. 55:1), kurio visas 
paviršius puoštas įspaustomis 
duobutėmis. Puošiama ir nago 
įspaudų eilute petelių srityje 
(kapas Nr. 21) arba nago įspau
dai palikti ant angos briaunos 
(kapai Nr. 67 ir 97, pav. 55:1). 

Miniatiūrinių puodelių pa
skirtis tiksliai nenustatyta (Tau
tavičius, 1996, p. 270). Greičiau
siai jie turi atstoti didelį puodą 
ir yra pagaminti specialiai dėti į 

kapą· 
Miniatiūriniai moliniai puo-

deliai yra būdinga įkapė Vakarų 56 pav. Galąstuvas ak
Lietuvos kapinynuose. Prade- meninis: kapas Nr. 51 
dant pirmaisiais amžiais po Kr., (KVIM 1689:175). 

randami dar I tūkstantmečio pa-
baigos ir II tūkstantmečio pradžios archeologiniuose 
paminkluose (Nakaitė, 1964, p. 66), nors žinomi ir Vi
durio Lietuvoje - Kalniškiuose (Raseinių r. ) V-VI a. ka
puose. 

CHRONOLOGINĖ IR ETNINĖ 
LAIVIŲ KAPINYNO PRIKLAUSOMYBĖ 

Baigiamosios pastabos 

Beveik visas Laivių plokštinis kapinynas priklau
so VIII-XIII a. laikotarpiui, tačiau paskiri radiniai lei
džia manyti, kad kapinyne buvo laidojama ir anksčiau. 

1949 m., tęsiant kapinyno tyrinėjimus, pačiame 
žvyrduobės pakraštyje (E perkasoje ),25 cm gilumoje, 
rasta žalvarinė laiptelinė segė (EM 2:2149), kuri pri
skirtina III-IVa. 

Šiaurės rytiniame žvyrduobės krante buvo rastas 
griautinis kapas Nr. 191 (kapas beveik visai suardytas, 
likę tik kojų kaulai), kuriame buvo įdėtas V a. priskir
tinas geležinis įmovinis kirvis. 

Dar du įmoviniai geležiniai kirviai yra datuoti V
VI a. (ŠAM 250:50, 52). 

Visos minėtos ankstyvosios įkapės yra rastos toje 
kapinyno dalyje, kurios būta žvyrduobės pakraščiuo
se. Tikriausiai kaip tik ankstyvųjų kapų rajonas buvo 
suardytas imant žvyrą, dar prieš pradedant kapinyno 
tyrinėjimus. 
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Nedaugelį kapų, tik aštuonis griautinius, spren
džiant iš rastųjų jkapių, galima priskirti VIII a. (lent. 3). 
Šiuose kapuose aptinkamos žalvarinės apyrankės 
platėjančiais tuščiaviduriais trikampiais galais (kapai 
Nr. 33, 67, 74, 92), VIII a. būdinga žalvarinė laipteli
nė segė (kapas Nr. 3) bei geležiniai jmoviniai kirviai 
(kapai Nr. 74, 249). 

Kiek vėlyvesnių, VIII-IX a. priskirtinų griautinių 
kapų, daugiau - dvidešimt. Šio laikotarpio kapams 
būdingi papuošalai: apskritiminiai kabučiai (kapai 
Nr. 26, 43,93), žalvarinė sukeistais pastorintais galais 
antkaklė (kapas Nr. 46), žalvarinės lankinės ilgakojės 
(kapai Nr. 50, 79, 91) bei žalvarinės lankinės gyvuline 
kojele segės (kapai Nr. 99, 217). Šio laikotarpio kapuo
se jau atsiranda ir tokių ginklų, kaip vienaašmeniai ka
lavijai be skersinių rankenos srityje (kapas Nr. 105). 

Šešiasdešimt aštuoni griautiniai kapai yra iš lX
X a. Šiuose kapuose mirusieji buvo papuošti žalvari
nėmis pasaginėmis keturkampiais galais segėmis (ka
pas Nr. 11), žalvarinėmis apskritiminėmis prošvaisti
nėmis segėmis (kapai Nr. 53,108,113, 168,231), žal
variniais lazdeliniais smeigtukais (kapai Nr. 88, 163), 
žalvariniais rateliniais smeigtukais (kapai Nr. 211, 225) 
bei žalvariniais smeigtukais kryžinėmis galvutėmis (ka
pai Nr. 7, 206, 211, 221). IX-X a. kapuose randama ir 
geležinių miniatiūrinių kapliukų / skaptukų (kapai 
Nr. 89, 262). 

Laiviuose dar X-XIa. mirusieji buvo laidojami ir 
nedeginti. Šiam laikotarpiui skirtinų kapų - 40, bet jų 
jkapės gerokai skiriasi nuo ankstyvesnių. Vyrų kapuo
se yra gražūs žalvariniai prošvaistiniai pentinai (kapai 
Nr. 151, 153, 171, 175,263), kovos kirviai (kapas Nr. 120), 
geležiniai jmoviniai trikampe plunksna ietigaliai (ka
pas Nr. 83) bei žeberklinio tipo ietigaliai (kapai Nr. 205, 
229, 233). Turtingesnių vyrų kapuose randami dviaš
meniai kalavijai arbajų dalys (kapai Nr. 205, 210, 216, 
229). Iš papuošalų paminėtinos žalvarinės pasaginės 
cilindriniais ir kampuotais galais segės (kapai Nr. 175, 
260, 263 ir kt.). 

Labai didelę Laivių griautinių kapų dalj - 98 sun
ku datuoti, kadangi daugelyje kapų nėra kuriam nors 
trumpesniam laikotarpiui būdingų jkapių. Įkapes juo
se paprastai sudaro žalvariniai geriamųjų ragų apka
lai, įvairios jvijos, peiliai, ylos, adatos ir kiti panašūs 
daiktai, kurie buvo naudoti palyginti ilgą laikotarpj. 
Aišku tik tai, kad šiuos kapus galima skirti pagrindi
niam griautinių kapų laikotarpiui, t. y. VIII-XI a. 

Palyginti nedaug griautinių kapų (24) buvo visai 
be jkapių. Dalis šių kapų greičiausiai irgi yra jas turė
ję, bet, kadangi yra apardyti arba perkasti, įkapės ga
lėjo būti sunaikintos. 

VIII a. pab. - IX a. Laivių plokštiniame kapinyne 
randami jau degintiniai kapai. Tiesa, minėtajam lai-
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kotarpiui skirtini tik tokie keturi (kapai Nr. 268, 269, 
270,275). Jie visi yra vienoje kapinyno dalyje, pietinė
je ir pietrytinėje, įsimaišę tarp griautinių kapų. 

Pirmieji degintiniai kapai mažai skiriasi nuo griau
tinių kapų - jiems buvo iškasama tokio pat gylio ir dy
džio duobė. Tik mirusysis buvo sudeginamas kitur, (ne 
laidojimo vietoje) be jkapių, degintiniai kauliukai su
pilami į karstą, o ikapės išdėliojamos prie jų taip, kaip 
prie nedeginto mirusiojo. Šiek tiek skiriasi kapas Nr. 270, 
nes jo duobė yra apvali, bet įkapės sudėtos dugne ir 
yra visai neapdegusios. Šiuose kapuose ir aptinkami 
VIII-IX a. būdingi papuošalai: lankinės žieduotosios 
ir gyvuline kojele segės (kapai Nr. 269, 270), žalvari
nės apyrankės, platėjančiais trikampiais tuščiaviduriais 
galais (kapas Nr. 269), žalvariniai trikampėmis ir kry
žinėmis galvutėmis smeigtai (kapai Nr. 269, 275), žal
variniai apskritiminiai kabučiai (kapas Nr. 269). 

Vėliau degintinių kapų gausėja. IX-X a. priskirti
nų degintinių kapų jau yra dvylika. Šių kapų duobės 
dar pailgos ir tokio pat gylio, kaip griautinių kapų. Ta
čiau šiuose kapuose ikapės jau neišdėliojamos taip kaip 
prie nedeginto mirusiojo ir nebededamos i medinį 
karstą. Jos sudedamos tik i mažą medinę arba tošinę 
dėžutę, o kartais (kapas Nr. 333) į papuošalą· Į dėžutę 
būdavo sudedama didžioji dalis jkapių, kurios nepa
liestos ugnies. Kitos smulkesnės jkapės kartais būna 
apdegusios ir yra ne kapo duobės dugne, o įvairiose 
sampilo vietose. Šiems kapams būdingi žalvariniai 
smeigtukai plokščia (kapai Nr. 349, 364) arba kryžine 
(kapas Nr. 372) galvute bei plokštelinės kryžinės se
gės (kapai Nr. 321, 363, 365, 366). 

Kadangi X-XI a. dar buvo laidojami ir nedeginti 
mirusieji, tai griautinio kapo įtaka šiek tiek jaučiama 
ir šio laikotarpio degintiniuose kapuose. Kapo duobė 
nėra tokia taisyklinga kaip griautinio kapo, bet daž
niausiai dar pailga (kapai Nr. 281, 350, 351, 370 ir kt.) 
arba apvali, didelė (kapas Nr. 335). Didžioji dalis įka
pių dar neliestos ugnies arba mažai apdegusios ir su
dėtos kapo duobės dugne ant nejudintos žemės. Kai 
kurios smulkesnės ikapės - geriamieji ragai, jvairios 
įvijos, dalis papuošalų - ugnyje apsilydę arba specia
liai sulaužytos ir imestos užkasant duobę. 

X-XI a. degintiniai kapai išsiskiria savo įkapių 
gausa ir turtingumu. Iš papuošalų paminėtina: žalva
rinės vytinės antkaklės kilpiniais galais (kapai Nr. 303, 
312), žalvarinės pasaginės segės cilindriniais (kapai 
Nr. 334, 370), kampuotais (kapas Nr. 325), aguoni
niais (kapai Nr. 308,346) galais bei gyvuliniais galais 
juostinės apyrankės (kapai Nr. 281, 282). Deginti
niuose vyrų kapuose buvo geležiniai kovos kirviai (ka
pas Nr. 335), trikampe plunksna geležiniai jmoviniai 
ietigaliai (kapai Nr. 325, 335), geležinės balno kilpos 
(kapas Nr. 335). 



XI-XII a. Laivių plokštiniame kapinyne daugėja 
degintinių kapų,jų rasta - 41, o XII a. datuotinų griau
tinių palaidoj imų nerasta visai. 

Aptariamo periodo degintiniai kapai paprastai yra 
didesnėse apvaliose arba ovalo formos giliose duobė
se. Visos įkapės šiuose kapuose jau daugiau ar ma
žiau apdegusios. Dauguma įkapių, ypač papuošalų, yra 
sulaužyta. Įkapės supiltos kartu su laužo likučiais įvai
riose kapo duobės vietose ir gyliuose. Ypač gausu šiuo
se kapuose degėsių, kurie buvo atnešti kartu su įkapė
mis iš laužavietės. Degintiniai kauliukai taip pat išbars
tomi visame sampile (kapo užpilde). Išimtį sudaro de
gintinis kapas Nr. 361, kurio beveik visos įkapės sudė
tos duobės dugne ant sudegintų kauliukų, o įkapės ap
degus ios, bet nesusilydžiusios. 

XI-XII a. kapuose aptikta: žalvarinės masyvios gy
vuliniais galais apyrankės (kapas Nr. 343), žalvarinės 
pasaginės daugiakampiais ir pastorintais galais segės 
(kapai Nr. 294, 261), žalvarinės pasaginės vėlyvos 
aguoniniais galais segės (kapai Nr. 320, 339, 362), 
žalvariniai žiedai paplatinta priekine dalimi (kapas 
Nr. 371). Šiuose kapuose aptinkami gražūs damaski
nio plieno įmoviniai ietigaliai (kapai Nr. 359, 361), mi
niatiūriniai geležiniai darbo įrankiai (kapas Nr. 361). 

XII-XIII a. skirtinų kapų rasta tiktai devyni. Šiuo 
laikotarpio degintiniai kapai buvo įrengiami labai pa
prastai. Duobutė iškasama labai negiIi ir nedidelė, to
dėl jie smarkiai nukentėjo nuo vėlyvesnės žmonių ūki
nės veiklos. Iki mūsų dienų išliko tik paskiri, kiek gi
lesnėse duobutėse buvę kapai. Į tokią nedidelę kapo 
duobutę buvo supiiami visi su įkapėmis sudeginto mi
rusiojo likučiai. 

XII-XIII a. kapuose įkapės ypač smarkiai susily
džiusios ir sulaužytos. Dažniausiai randami tik papuo
šalų fragmentai: žalvarinės pasaginės gyvuliniais ga
lais segės (kapas Nr. 306), žalvarinės juostinės gyvuli
niais galais apyrankės (kapas Nr. 272) bei žalvariniai 
pastorinta ir paplatinta priekine dalimi žiedai (kapas 
Nr. 272). 

Iš 106 deginti nių kapų 17 kapų keblu datuoti, ka
dangi juose nerasta jokio aiškiai datuoti no dirbinio ar
ba bent jo dalies. Negalima remtis ir kapo forma, nes 
jie yra suardyti, kasant duobes kitiems kapams. 

Dviejuose degintiniuose kapuose įkapių nerasta. 
Taigi Laivių kapinyne mirusieji buvo laidoti gana il

gai - nuo IVa. iki XIII a. Ypač gausu kapų iš VIII-XII a. 
Iš aukščiau aptartos laidosenos, įkapių matome, 

kad Laivių kapinynas kaip amžinojo poilsio vieta bu
vo naudojama ilgą laiką. Tai truko apie tūkstantį me
tų (IV-XIII a.). Kyla klausimas, kokių gyventojų čia 
gyventa. 

Deja, pačios ankstyviausios kapinyno dalies ar
cheologams jau nepavyko ištirti, nes ji buvo sunaikin-

ta žmonių ūkinės veiklos. Daugiau medžiagos yra pra
dedant VIlIa. 

Lietuvos pajūryje VI-VII a. atsiranda dvi etno
kultūrinės sritys: Lamata ir kuršiai (Tautavičius, 1996, 
p.85). 

Remiantis kitų dabar jau tyrinėtų to paties regio
no kaip ir Laivių kapinynų (And ulių, Genčų, Kiaulei
kių; Bandužių) medžiaga, atitinkamai besikeičiančia 
bėgant amžiams pastebimi tam tikri panašumai tiek 
laidosenoje, tiek įkapėse. Šiuo metu yra tirti 25 kapi
nynai Lietuvoje, skirtini kuršiams (Bliujienė, 1999, 
p. 198). 

Laivių kapinyno medžiaga (ikapės ir laidosena) lei
džia teigti, kad tai tipiškas kuršiams laidojimo paminklas. 

Aptarus Laivių kapinyno laidoseną, pagrindines 
radinių grupes, jų paplitimą baltiškose žemėse ar kai
myniniuose Baltijos jūros regiono kraštuose, norėtųsi 
pabandyti apžvelgti ir konkrečią kuršių bendruome
nę, kuri paliko šį archeologinį paminklą. 

Remiantis ištirtų 373 kapų medžiaga bei pavieniais 
(atsitiktiniais) radiniais, galima tvirtinti, kad kapiny
no chronologinės ribos, kaip minėta, gana plačios. Jos 
apima dalį Senojo geležies amžiaus laikotarpio (III
IVa., žalvarinė laiptelinė segė LNM EM 2:2149) ir 
tęsiasi iki pat Vėlyvojo geležies amžiaus ar net siekia 
Vėlyvuosius viduramžius (kriauninis peilis, LNM EM 
2:1436). Pats kapinynas užėmė apie 26 850 m2 plotą. 

Kiek gyventojų buvo Laivių kuršių bendruomenėje 
paskirais amžių tarpsniais? Kiekybinį kapų pasiskirs
tymą pagal laikotarpį, lytį bei laidojimo būdą matome 
iš 7 lentelės. 

Atsižvelgiant į kapinyno chronologinius rėmus, ky
la klausimas, ar kapai išsidėstę chronologiškai nuo
sekliai. Ištirtoje kapinyno dalyje galima atsekti kai ku
riuos palaidojimų išsidėstymų nuoseklumus. 

Pats anksčiausias griautinis kapas (apardytas) Nr. 191 
buvo aptiktas šiaurės rytiniame kapinyno pakraštyje 
(pav. 2a). Šis kapas rastas visai paskirai nuo pagrindinės 
palaidojimų dalies. Rytinėje - šiaurės rytinėje pamink
lo dalyje aptiktas ir vienas iš ankstyvesnių (datuoja
mas VIII-IX a.) degintinis kapas Nr. 268 (pav. 2a). Jis 
buvo pačiame griautinių kapų raįono pakraštyje (visi 
kiti degintiniai kapai išsidėstę V-SV kapinyno dalyje). 

Griautiniai palaidoj imai užėmė ištirto kapinyno ry
tinę ir vakarinę dalį bei centrą. Chronologiškai anks
tyvesnė (VIII-X a.) būtų vakarinė dalis, vidurinė kiek 
vėlyvesnė (IX-X a.). 

Vakarinėje, o iš dalies jau vidurinėje dalyje (ties 
G perkasa, pav. 2a) griautiniai kapai "persipina" su 
degintiniais palaidojimais, datuojamais XI-XII a. 

Vien tik degintiniai kapai buvo rasti pačiame V
ŠV paminklo pakraštyje, chronologiškai vėlyviausi 
(XII-XIII a.) - vakarinėje dalyje. 
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Tikslesniam ir išsamesniam kapų chronologiniam 
pasiskirstymui nustatyti trūksta duomenų, nerasta 
(neišliko (?» 1940 m. tyrimų planų, taip pat trūksta 
ir 1950 m. tirtų I, H perkasų vakarinės dalies planų. 

Kaip kuršių bendruomenė, gyvenusi dabartinėse Lai
vių apylinkėse, keitėsi lyčių ir amžiaus atžvilgiu bėgant 
amžiams? Į šį klausimą atsakyti būtų paprasčiau, jei tu
rėtume antropologinę Laivių medžiagą. Deja, tiriant ka
pinyną dar nebuvo kreipiamas dėmesys į rastą antropo
loginę medžiagą. Taip pat, kaip matyti iš kapų aprašymų, 
palaidotų žmonių kaulai buvo labai sunykę, dažnai išlikcr 
tik menki fragmentai (galūnių ar kaukolės). 

Remiantis turimais duomenimis, galima teigti, 
kad VIlIa. datuotinų palaidojimų rasta tik 8, iš jų 
vyrų - 2 (25%), moterų - 3 (37,5%) ir nenustatytos 
lyties - 3 (37,5%). 

VIII-IX a. skirtinų palaidojimų (griautinių ir de
gintinių) rasta 24, iš jų 12 - vyrų (50%), 9 - moterų 

(37,5%), nenustatytos lyties - 3 (12,5%). 
Vien IX a. datuojamų palaidojimų buvo taip pat 

8, iš jų skirtinų vyrams nebuvo, moterų kapų 2 (25 %), 
likusieji 6 (75%) - nenustatytos lyties. 

Gausiausia aptariama visuomenė buvo IX-X a. Iš 
šio laikotarpio rasta 80 kapų (degintinių ir griautinių). 
Iš jų 30 vyrų (41,2%),21 moterų (26,2%) ir nenusta
tytos lyties - 28 palaidojimai (35%). 

Kiek mažiau buvo X-XI a. skirtinų palaidojimų. 
Aptiktas 61 šio periodo kapas: 34 vyrų (55,7%), mote
rų 8 (13,1%) ir nenustatytos lyties -19 (31,1%). 

Net 98 kapai datuotini VIII-XI a. (dėl sunkiai da
tuotinų įkapių), iš jų 29 vyrų (29,5%), moterų taip pat 
29 (29,5%), o ne nustatytos lyties buvo 40 palaidojimų 
(40,8%). 

Pasikeitus laidojimo papročiams, t. y. perėjus tik 
prie kremacijos, pastebimas gyventojų sumažėjimas. 
XI-XII a. datuojamų palaidojimų rasta 41 degintinis 
kapas. Iš jų 7 skirtini vyrams (17,1 %), moterų taip pat 
7 kapai, deja, didelis nenustatytos lyties palaidojimų 
skaičius - net 27 (65,8%). 

Vėlyvojo geležies periodo pabaigoje XII-XIII a . 
ši kuršių bendruomenė labai sumažėjo. Rasti tik 9 ka
pai: po tris vyrų ir moterų bei nenustatytos lyties. 

Gyventojų skaičiaus svyravimai, be abejo, susiję 
su bendra aptariamo regiono situacija. Gyventojų pa
didėjimas IX-XI a. sietinas su vikingų plačiąja pras
me (vikingavimu -vikinginiu gyvenimo būdu) klestė
jimu. Ir atvirkščiai, XII-XIII a. rodo krašto smukimą, 
sumenkus vikingų įtakai. Smarkūs pokyčiai regione su
tapo su vokiečių karinių ordinų bei pirklių atėjimu. 

Tiek istorikui, tie archeologui svarbūs klausimai 
yra apie visuomenės socialinius santykius, užsiėmimą, 
verslus. Iš Lietuvos teritorijoje (ta pati situacija ir pas 
mūsų kaimynus) esančių kuršiškų paminklų geriausia 
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(daugiausia) pažįstama laidojimo paminklai. Ką gali 
pasakyti Laivių kapinyno tyrimų medžiaga apie šios 
konkrečios kuršių bendruomenės užsiėmimą, verslus 
amžių tėkmėje. 

Į aukščiau pateiktus klausimus bandysime atsaky
ti skirstydami rastąsias įkapes į dvi pagrindines gru
pes, tai darbo įrankiai ir ginklai. 

Neabejotinai ginklams yra skiriami ietigaliai. To
kių kapų kuriuose aptikta ietigaliai, buvo 44 (11,7%). 
Daugiausia ietigalių rasta X-XI a. datuojamuose ka
puose - 17 kapų (38,6%). Kokie dar ginklai naudoti 
kartu su ietimis? Tai kovos kirviai, rasti trijuose ka
puose (Nr. 120,335,361), taip pat keturi kalavijai ar
ba jų dalys. 

Įkapių komplektą kartu su ietigaliais sudarė ir dar
bo įrankiai. Tai dalgiai Gų aptikta 12-oje kapų 29,2%), 
penki skapteliai / kapliukai (11,3%). Pagarbą darbo 
įrankiams, užsiėmimui (žemdirbystei) rodytų dalgio 
buvimas įkapių komplekte, išsiskiriančiame savo tur
tingumu ir, be abejo, padėtimi tuometinėje visuome
nėje (kapas Nr. 361). 

Turbūt tik du kapus (Nr. 120, 335), datuojamus 
X-XI a., būtų galima skirti kariams, nes juose, be gin
klų (ietigalių, kovos kirvių) bei papuošalų, nerasta jo
kių darbo įrankių. O kape Nr. 120 rasti žąsiai leistų 
teigti šį karį buvus raiteliu. Raitelių kategorijai pri
klausytų ir mirusysis, palaidotas kape Nr. 229, nes čia 
aptiktas pentinas, taip pat kalavijo makštų galo apka
las byloja apie jo, kaip kario, profesionalumą. 

Neabejotinai karių elitui (raitelių) ir bendruome
nės jtakingajam skirtinas mirusysis iš kapo Nr. 36l. 
Jame, be kitų įkapių, randame ir balno kilpas, pentiną, 
žąslus, kalaviją, taip pat, kaip bebūtų keista, ir dalgj. 

Taigi tokie jkapių komplektai (lent. 8) leistų teig
ti, kad bent šioje konkrečioje kuršių bendruomenėje 
sunku išskirti profesionalius karius arba jų būta ne
daug. Greičiausiai dauguma kuršių vyrų buvo "univer
salūs". Jie buvo ne tik kariai, bet užsiėmė žemdirbyste 
bei kitais ūkio darbais. 

Darbo įrankiams skiriamų dalgių aptikta 18-oje 
kapų (lent. 10), t. y. 4,8% visų ištirtų palaidojimų. Šie 
žemdirbiški įrankiai įkapių komplektuose įvairavo su 
papuošalais, skapteliais (kapliukais) bei ietigaliais (9 
kapai) ar įvairios paskirties kirviais (6 kapai). Kapų, 
kurių įkapių komplekte būtų tik darbo įrankiai (dai
giai) ir įvairūs papuošalai, t. y. nebuvo ginklų, terasta-
9 (2,4% ).Tačiau ir dalyje "žemdirbiškų" kapų aptikta 
raitelio atributų, tai žąsiai ar ypač charakteringi pen
tinai (kapai Nr. 190,317,370), balno kilpos (kapai 
Nr. 370). 

Taigi kaip matyti iš aptartos turimos medžiagos, 
kalbėti vien apie žemdirbių sluoksnį šioje bendruome
nėje, kaip ir vien apie karių, deja, negalime. 



r 
Išskyrėme dar vieną radinių grup9, charakteringą 

tam tikrai Laivių bendruomenės narių daliai - penti
nus (lent. 9). Kapų, kuriuose rasti pentinai, buvo 33 
(8,8% visų ištirtų kapų). Didžioji dauguma (12 kapų) 
šios grupės radinių aptikta palaidojimuose, datuoja
muose IX-X a. Tačiau tik keturiuose kapuose aptik
tos pentinų poros, likusiuose - po vieną. Komplekte 
su žąslais pentinai aptikti 7 kapuose, o su balno kilpo
mis tik dviejuose. Kape Nr. 370 aptikta tik pentinas ir 
dvi balno kilpos. 

Reikia pažymėti, kad kapai su balnakilpėmis kiek 
vėlyvesni - XI-XII a., galbūt šis faktas rodytų jų išpo
puliarėjimą ar joj imo būdo pasikeitimą. 

Dažniausiai sutinkamas ginklas kapuose su penti
nais buvo ietis (8 kapai). Nemažai kapų su kalaviju 
(turint omenyje jo retumą Laivių kapinyne) - trys, su 
kovos peiliais - du kapai ir tik vienas - su kovos kirviu 
(lent. 9). Įdomu tai, kad nei viename šios grupės pa
laidoj ime neaptikta kapliuko / skaptuko, galbūt tai spe
cifinis amatininkų įrankis. 

Kuršių bendruomenė, palikusi dabartinį Laivių ka
pinyną, neišsiskiria iš kitų to meto savo bendragenčių 
paminklų tiek laidosenos raida (Žulkus, 1999, p. 3), tiek 
savo gyvensena bei užsiėmimais (Mickevičius, 1992, 
p. 65). 

LAIVIŲ PLOKŠTINIO KAPINYNO 
KAPŲ APRAŠYMAS 

Griautinis kapas Nr. 1 (pav. 57) 
Palaidotas vyras. Gylis - 70 cm, kryptis - PR 140°. 

Griaučiai sunykę, išlikęs tik kairės kojos šlaunikaulis. 
Duobės sampile buvo smulkių angliukų. 

Įkapės: prie kairės kojos, šlaunikaulio vidinėje pu
sėje, buvo žalvarinis įvijinis penkių apvijų žiedas, ties 
kapo viduriu - dvi siauros žalvarinės įvijėlės, užvertos 
ant odinės juostelės. Mirusysis ant dešinės rankos tu
rėjęs žalvarinę apyrankę. Įvairiose kapo vietose rastos 
trys žalvarinės žiedinės įvijos ir du gabaliukai žalvari
nių apkaliukų. 

Griautinis kapas Nr. 2 (pav. 58) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 65 cm, kapo 

duobės kryptis PR 1400 
- ŠV 320°. Griaučiai visai su

nykę, kapas apardytas. 
Įkapės: ant dešinės rankos piršto buvo žalvarinis 

įvijinis žiedas, ties kapo viduriu buvo žalvarinė diržo 
sagtis ir diržo apkalų likučiai. Kojų link buvo žalvari
nė žiedinė įvija. 

Griautinis kapas Nr. 3 (pav. 59) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Kapo duobė išryškėjo 

40 cm gilumoje, 150x75 cm dydžio. Griaučiai buvo 
75 cm gilumoje. Griaučiai visai sunykę. Kryptis - PR 
140°. Kapas apardytas. 

~ '\ Sampile buvosmuI-
I kių angliukų. 

O{J 
Įkapės: kojūgaly

je, prie pat centrinės 
kapo linijos buvo žal
varinė laiptelinė segė. 

Netoli segės žalvarinė 
įvijėlė, užverta ant 
odinės juostelės. 

Griautinis kapas 
Nr. 4 (pav. 60) 

Mirusiojo lytis 
nenustatyta. Gylis -
80 cm. Duobės kryp
tis - PR 1400 

- ŠV 
320°. Kapo kontūrų 
dydis 270x80 cm. 
Griaučiai visiškai su
nykę. Duobės dugne 
buvo stambių anglių. 

Įkapės: ties kapo 
viduriu - atrodo kak
lo vietoje buvo žalva
rinės vytinės antkak
lės dalys, kiek žemiau 

O 30 cm žalvarinės lankinės il
gakojės segės dalis. 
Dar žemiau žalvarinė 
žiedinė įvija su me-

57 pav. Griautinis kapas Nr. 1. džio liekana viduje. 

Žalvarinis įvijinis žiedas su piršto kauliuku viduje ras
tas kapo pietrytinėje dalyje. Be to, įvairiose kapo vie
tose buvo smulkių apkaliukų fragmentėliai bei siaurų 
žalvarinių spiralių su siūlo ~ 
liekanom viduje. 

Griautinis kapas Nr. 5 / 
(pav. 61) 

Mirusiojo lytis nenustaty-
ta. Gylis - 70 cm. Kryptis duo- \) 
bės Š-P. Kapo duobės dydis - ~ 
150x70 cm. Griaučiai visiškai ~.:-.: 

sunykę, kapas apardytas. 
Įkapės: 5 žalvarinės įvijos 'UJ) 

suvertos ant odos dirželių. 
Griautinis kapas Nr. 6 O 30 cm 

(pav. 62) 
Mirusiojo lytis nenustaty-

ta. Gylis - 65 cm. Kryptis- PR 58 pav. Griautinis kapas 
135°. Duobės kontūras - Nr. 2. 
280x80 cm dysdžio. Griau-
čiai sunykę, likę tik dantų, kaukolės ir dešiniojo šlau
nikaulio liekanos. Sprendžiant pagal žiedų padėtį ka
pe, mirusiojo rankos buvo ištiestos palei šonus. 
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59 pav. Griautinis kapas Nr. 3. 

Įkapės: ant abiejų rankų - po 
vieną žalvarinį įvijinį žiedą. Dvi 
žiedinės žalvarinės įvijos rastos 
ant medžio gabaliuko prie deši
nės kojos kelio. Dešinio šlauni
kaulio vidinėje pusėje pėdsakai 
žalvarinės siauros įvijėlės, užver
tos ant virvutės. 

Griautinis kapas Nr. 7 (pav. 63) 
Palaidota moteris. Gylis 70 cm. 

Kryptis duobės - PR 1400 
- ŠV 

3200
• Griaučiai visai sunykę ir ka

pas apardytas. Įkapės ne savo pir
mykštėje vietoje. 

Įkapės: trys žalvarinės žiedi-
nės įvijos, žalvarinio kryžinio 
smeigtuko galvutė, žalvarinė ada
ta ir žalvarinis puodelis. 

Griautinis kapas Nr. 8 (pav. 64) 
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61 pav. Griautinis kapas Nr. 5. 

Įkapės: virš galvos geriamojo 
rago žalvariniai apkalai, gintarinis 
verpstukas, geležinė adata ir dvi 
žalvarinės žiedinės įvijos. Dešinio 
peties vietoje likučiai žalvarinės 
plokštinės kryžinės segės. 40 cm 
žemiau dantų pėdsakų likučiai žal· 
varinio kryžinio smeigtuko. Ant 
abiejų rankų buvo po žalvarini ivi· 
jinį žiedą· 

Griautinis kapas Nr. 9 (pav. 65) 
Palaidotas vyras. Gylis - 65 cm. 

Kryptis - PR 1400
• Kapo duobės 

dydis - 300x100 cm. Griaučiai su· 
nykę, išlikę tik kaukolės pėdsakai 
ir kulno kaulas. Visame duobės 
kontūre ir dugne buvo daug anglių. 

Įkapės: 90 cm atstume nuo 
kaukolės kojų link buvo dvi žalva· 

Palaidota moteris. Gylis -
70 cm. Kryptis - PR 1300

• Kapo 
60 pav. Griautinis kapas Nr. 4. 

rinės žiedinės ivijos (su medinio 
koto? liekanom viduje). Kojūgaly· 

duobės dydis 280x90 cm. Griaučiai sunykę, išlikę tik dan
tų ir kaukolės likučiai. 

Visame duobės kontūre ir dugne buvo pavienių 
angliukų. 
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je pėdsakai žalvarinio pentino. Įkapės labai sunykę. 
Griautinis kapas Nr. 10 (pav. 66) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 55 cm. Kryptis

PR 1400
• Kapas apardytas, likę tik kojų kaulai. 
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63 pav. Griautinis kapas Nr. 7. 

Įkapės: prie kai
rės kojos šlaunikau
lio, vidinėje pusėje, 
buvo geležinis peilis. 
Prie šlaunikaulių ir 
dubens kaulo išlikę 
likučiai odinio diržo, 
apkaIto žalvarinėm 
plokštelėm, ir žalva
rinė diržo sagtis. 

Griautinis ka
pas Nr. 11 (pav. 67) 

Palaidotas vyras. 
Gylis - 55 cm. Kryp
tis - PR 140". Kapo 
duobė - 180x60 cm 

O 30 cm dydžio. Griaučiai su
nykę, likę tik dalys: 
stuburkaulio, du
bens kaulų ir kairio-

62 pav. Griautinis kapas Nr. 6. jo šlaunikaulio. 
Kapo duobės 

dugne pastebėta daug anglių. Duobės dugnas apva
lus, buvęs skobtinis karstas. 

Įkapės: ties kapo viduriu žalvarinė pasaginė dau
giakampiais galais segė. Ties mirusiojo dešiniuoju šo
nu būta kažkokio įrankio rųedinio koto, kurio lieka
nos išlikę žalvarinėje žiedinėje įvijoje. Prie dubens kau
lų surasti odinio diržo likučiai. 

Griautinis kapas Nr. 12 (pav. 68) 
Palaidota moteris. Gylis - 65 cm. Kryptis - PR 

135°. Kapo duobės dydis - 280x60 cm. Griaučiai vi-

sai sunykę, išlikę 
tik dantų pėdsa
kai ir dešinės ran
kos pirštų kaulai. 

Duobės dug
ne buvo smulkių 
angliukų. 

Įkapės: ant de
šinės rankos pirš
to buvo du žalva
riniai įvijiniai žie
dai. Kiek žemiau 
dantų pėdsakų -
krūtinės srityje 
buvo žalvarinis, 
plokščia, rombo 
pavidalo galvute 
smeigtukas ir ge
ležinė adata. 

Griautinis ka-

o 30 cm , 

pas Nr. 13 (pav. 69) 64 pav. Griautinis kapas Nr. 8. 
Palaidotas vy-

ras. Gylis - 55 cm. Kryptis - PR 140°. Kapo duobės 
dydis - 280x70 cm. Griaučiai visiškai išnykę. 

Visame kapo dugne pastebėta daug angliukų. 
Įkapės: mirusiojo galvos srityje buvo geležinis pei

lis ir geležinių trinarių žąslų dalys. Ties kapo viduriu
maždaug mirusiojo juosmens srityje rasta likučiai odi
nio diržo ir dalis žalvarinių apkalų bei sagties. 

Griautinis kapas Nr. 14 (pav. 70) 
Laidota moteris. Gylis - 75 cm. Kryptis - PR 140°. 

Kapo duobės dydis - 270x85 cm. Griaučiai sunykę, 
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65 pav. Griautinis kapas Nr. 9. 

išlikę tik dantų pėdsakai ir kairiosios ran
kos piršto kauliukai. 

Įkapės: mirusiojo galvūgalyje du žal
variniai geriamųjų ragų apkalai ir geleži
nė adata. Ant kairės rankos buvęs žalvari
nis įvijinis žiedas. Dešinėje kapo pusėje, 
maždaug ties kapo viduriu, buvo žalvari
nė žiedinė įvija su medžio liekana viduje. 

Griautinis kapas Nr. 15 (pav. 3:2) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis -

65 cm. Kryptis - PR 140°. Kapo duobės 
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66 pav. Griautinis kapas Nr. 10. 
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67 pav. Griautinis kapas 
Nr.1l. 

dydis - 270x85 cm. Karstas, atrodo, 
buvęs ąžuolinis. Griaučiai sunykę, Ii· 
kę tik kaukolės ir kojų kaulų pėdsa· 
kai. Pagal kaulų likučius, atrodo, kad 
mirusiojo rankos buvo ištiestos palei 
šonus. 

Įkapės: galvūgalyje buvo likučiai 
žalvarinio geriamojo rago. Ant abie· 
jų rankų po žalvarinę įvijinę apyran· 
kę ir po žalvarinį žiedą. Dešinės ko· 
jos šlaunikaulio išorinėje pusėje bu· 
vo geležinis peilis. Prie peilio likučiai 
odinio diržo. Prie dešinės kojos kul· 
no buvo geležinės ylos likučiai. Be to, 
kape buvo dviejų žalvarinių įvijų Ii· 
kučiai. 

Griautinis kapas Nr. 16 (pav. 71) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis-

75 cm. Kryptis - PR 140°. Kapo duo
bės dydis - 270x80 cm. Griaučiai vi· 
siškai sunykę, radiniai taip pat. 

Įkapės: pietrytinėje kapo dal~e 
buvo likučiai trijų žalvarinių plokšti· 
nių segių. Pačiame kapo viduryje rasti 
likučiai žalvarinio puodelio, kiek že· 
miau žalvarinis įvijinis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 17 (pav. 72) 
Palaidotas berniukas. Gylis-

80 cm. Kryptis - PR 140°. Kapo duo
bės dydis - 200x100 cm. Griaučiai vi· 
siškai sunykę. 

Duobės dugne pastebėta smulkių 
angliukų. 

Įkapės: maždaug mirusiojo gal· 
vos dešinėje pusėje buvo įdėti du ge· 
ležiniai įmoviniai ietigaliai. 

Griautinis kapas Nr. IS (pav. 73) 
Palaidota moteris. Gylis - 90 cm. 

Kryptis - PR 140°. Duobės kontūras 
neišryškėjo. Griaučiai sunykę, likę tik 
kaukolės pėdsakai. 

Duobės dugne pastebėta anglių. 
Įkapės: gale mirusiosios galvos 

buvo padėta tošinė dėžutė, miniatiū· 
rinis molinis puodelis, kuriame buvo 
įdėtas žalvarinis įvijinis žiedas, prie 
jų buvo geležinė adata, kiek žemiau 
antras žalvarinis įvijinis žiedas. 10 cm 
žemiau nuo kaukolės buvo geležinis 
peilis. Galvūgalyje apnykęs žalvarinis 
geriamojo rago apkalas. 

Griautinis kapas Nr. 19 (pav. 74) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gy· 
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70 pav. Griautinis kapas Nr. 14. 

68 pav. Griautinis kapas 
Nr. 12. 

69 pav. Griautinis kapas Nr. 13. 

lis - 75 cm. Kryptis - PR 135°. Kapo duobės dydis -
270x80 cm. Duobės kontūre pastebėta smulkių anglių. 
Dalis griaučių sunykę, likę tik pėdsakai šlaunikaulių 
ir blauzdikaulių. 

Įkapės: ant kairiosios rankos piršto buvo žalvari
nis ivijinis ~iedas. 

Griautinis kapas Nr. 20 (pav. 75) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 65 cm. Kryptis -

PR 140°. Kapo duobės dydis - 280x75 cm. Duobės kon-

tūre buvo smulkių angliukų. Dalis griaučių sunykę, li
kę tik kojų kaulų pėdsakai. 

Įkapės: galvūgalyje buvo žalvariniai geriamojo ra
go apkalo likučiai, ant kairės rankos piršto buvo žal
varinis ivijinis žiedas, kiek žemiau žalvarinė žiedinė 
ivija su medžio liekana viduje. 

Griautinis kapas Nr. 21 (pav. 76) 
Palaidotas vyras. Gylis - 70 cm. Kryptis - PR 140°. 

Duobės dydis - 270x80 cm. Visame duobės sampile 
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o 30 cm 
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71 pav. Griautinis kapas Nr. 16. 

buvo smulkių angliukų. Dalis 
griaučių sunykę, likę tik pirštų 
kaulai žieduose. 

Įkapės: galvūgalyje dviejų 

geriamųjų ragų žalvariniai apka
lai, kiek žemiau molinis minia
tiūrinis puodelis, mirusiojo de
šinėje buvo skersai kapą įdėtas 
geležinis įmovinis ietigalis, ant 
mirusiojo dešinės rankos buvo 
žalvarinis įvijinis žiedas, kojūga-
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72 pav. Griautinis kapas Nr. 17. 
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o 30 cm 

73 pav. Griautinis kapas Nr. 18. 

lyje buvo du žalvariniai penti· 
nai. Įvairiose kapo vietose bu· 
vo dvi žalvarinės įvijos. 

Griautinis kapas Nr. 22 
(pav. 77) 

Mirusiojo lytis nenustatyta 
Gylis - 75 cm. Kryptis - PR 140'. 
Kapo duobė - 260x90 cm. Duo· 
bės dugne buvo anglių. Griau· 
čiai visiškai sunykę. 

Įkapės: kojų srityje rasta ŽaIVa· 

rinė įvija su medžio liekana viduje. 
Griautinis kapas Nr. 23 

(pav. 78) 
Mirusiojo lytis nenustatyta 

Gylis - 80 cm. Kryptis - PR 135'. 
Kapo duobės dydis - 25Ox80 cm. 
Duobės dugne buvo smulkių ano 
gliukų. Griaučiai sunykę, likę tik 
kaukolės ir kojų kaulų pėdsakai. 

Įkapės: galvūgalyje liekanos 
dviejų geriamųjų ragų žalvarinių 

apkalų, nuo kaukolės truputi i 
dešinę buvo žalvarinė įvijėlė,ki· 
tos įvijėlės liekanos pastebėtos 
dubens kaulų vietoje. Įkapėsvi· 
sai sunykę . 

Griautinis kapas Nr. 24 
(pav. 79) 

Mirusiojo lytis nenustatyta. 
Gylis - 90 cm. Kapo duobės 
kryptis - PR 140°. Kapo duobės 
didžioji dalis nuardyta. Griau· 
čiai visiškai sunykę arba nuby· 
rėję į graužduobę· 

Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 25 

(pav. 80) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. 

Gylis - 75 cm. Duobės kryptis
PR 140°. Kapo duobės dydis-
27Ox70 cm. Duobės dugne paste· 
bėta truputis suodžių. Griaučiai 
sunykę· 

Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 26 

(pav. 81) 
Palaidota moteris. Gylis-

50 cm. Kryptis - PR 140°. Kapo 
duobės dydis - 280x80 cm. Duo
bės sampile ir dugne buvo smul· 
kių anglių. Griaučiai sunykę, 

likę tik dantų pėdsakai. 
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74 pav. Griautinis kapas Nr. 19. 

75 pav. Griautinis kapas Nr. 20. 

Įkapės: galvūgalyje buvo dviejų geriamųjų ragų žal
variniai apkalai ir gintarinis verpsteiis. Ant kairės rankos 
buvo žalvarinė apyrankė ir ivijinis žiedas. Ant kairiojo 
šlaunikaulio buvo rastas žalvarinis apskritas kabutis. 

Griautinis kapas Nr. 27 (pav. 82) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60 cm. Duo

bės kryptis - PR 140". Kapo duobės dydis - 170x60 cm. 
Griaučiai visiškai sunykę. Duobės sampile buvo smul
kių angliukų. 

Įkapių nerasta. 

Griautinis 
kapas Nr. 28 
(pav. 83) 

o 30 cm 

Palaidota 76 pav. Griautinis kapas Nr. 2l. 
moteris. Gylis-
60 cm. Kryptis - PR 140°. Duobės kontūro dydis -
260x80 cm. Visame sampile buvo smulkių angliukų. 
Griaučiai visai sunykę, likę tik dantų pėdsakai. 

Įkapės: galvūgalyje paprastoje tošinėje dėžutėje 
buvo sudėta: žalvarinis ivijinis žiedas, dvi žalvarinės 
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77 pav. Griautinis kapas Nr. 22. 78 pav. Griautinis kapas Nr. 23. 79 pav. Griautinis ka-

Įvijos ir žalvarinio grandinėlio gabaliukas. Prie pat dė
žutės buvo padėtas gintarinis amuletas, kiek žemiau, 
dar galvos srityje, buvo gintarinis verpstukas. 

Griautinis kapas Nr. 29 (pav. 84) 
Palaidota moteris. Gylis - 75 cm. Kryptis - PR 

140°. Kapo duobė - 250x70 cm dydžio. Duobės sam
pile buvo smulkių angliukų. Griaučiai sunykę, likę tik 
dantų ir kojų kaulų pėdsakai. Sprendžiant pagal radi
nius, rankos buvo ištiestos palei šonus. 

Įkapės: galvūgalyje dviejų geriamųjų ragų žalvari
niai apkalai ir gintarinis verpstukas. Ant dešinės ran
kos buvo žalvarinė Įvijinė apyrankė ir Įvijinis žiedas. 
Tarp kojų prie kairiojo šlaunikaulio buvo dalis geleži
nio peilio. 

Griautinis kapas Nr. 30 (pav. 85) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60 cm. Kapo 

duobės kryptis - PR 140°, dydis - 270x60 cm. Griau
čių nebuvo jokios žymės. 

Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 31 (pav. 86) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60 cm. Kapo duo

bės kryptis - PR 1400. Kapo duobės dydis - 28Ox80 cm. 
Duobės sampile buvo smulkių angliukų. Griaučiai vi
siškai sunykę. 

70 

pas Nr. 24. 
Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 32 (pav. 87) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 55 cm. Kryptis

PR 145°. Kapo duobė - 28Ox70 cm dydžio. Griaučiai 
sunykę, likę tik kojų kaulų pėdsakai. 

Įkapės: maždaug mirusiojo kojūgalyje buvo liku
čiai molinio puodelio ir gintarinis kūgelis. 

Griautinis kapas Nr. 33 (pav. 88) 
Palaidota moteris. Gylis - 58 cm. Kryptis - PR 

130°. Kapo duobė - 290x60 cm. Visame duobės sam
pile ir dugne buvo daug anglių. Griaučiai sunykę, likę 
tik dantų pėdsakai. 

Įkapės: virš mirusiosios galvos buvo padėta 
puošni tošinė dėžutė. Po galva būta geležinės ada
tos. Krūtinės srityje buvo žalvarinis smeigtukas, po 
juo geležinis peiliukas. Ant dešinės rankos buvo žal
varinė trikampiais platėjančiais tuščiaviduriais ga
lais apyrankė. 

Griautinis kapas Nr. 34 (pav. 89) 
Vaiko kapas. Gylis - 60 cm. Kapo duobės kryptis -

PR 140°, kapo duobės dydis - 170x60 cm. Griaučių 
nelikę jokio pėdsako. 

Įkapės: pietrytiniame kapo gale, 30 cm žemiau 
ties duobės viduriu buvo geležinis peiliukas ir gele-
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81 pav. Griautinis kapas 
Nr. 26. 

žinio ietigalio dalis, kiek žemiau žalvarinė žiedinė 
ivija. 

Griautinis kapas Nr. 35 (pav. 90) 
Palaidotas vyras. Gylis - 70 cm. Kryptis - PR 140°. 

Kapo duobė 300x60 cm dydžio. Griaučių neišlikę jo
kių pėdsakų. 

Įkapės: galvūgalyje buvo geriamojo rago žalvari
niai apkalai, kiek žemiau - molinio puodelio likučiai, 
4 žalvarinės žiedinės jvijos ir geležinė adata. Kapo de
šinėje pusėje 60 cm atstumu nuo duobės pietrytinio 
galo padėtas geležinis jmovinis ietigalis. 100 cm nuo
toliu nuo duobės pietrytinio galo buvo žalvarinė lan
kinė gyvuline kojele segė. 

Griautinis kapas Nr. 36 (pav. 91) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 67 cm. Kryp

tis-PR 140°. Kapo duobė -25Ox60 cm dydžio. Griau
čiai sunykę, likę tik kaukolės ir kojų kaulų pėdsakai. 

Įkapės: viršugalvyje buvo geriamojo rago žalvari
niai apkalai. Krūtinės srityje buvo gintarinis kūgelis. 

Griautinis kapas Nr. 37 (pav. 92) 
Palaidota moteris. Gylis - 70 cm. Kryptis - PR 

140". Kapo duobė - 280x60 cm. Visame kapo sampile 

------
/ ~" r /. I 

o 30 cm 
'--I _'-----'------'I / 

82 pav. Griautinis kapas 
Nr. 27. 

o 30 cm 
'--I --1...---'-----" 

83 pav. Griautinis kapas 
Nr. 28. 

buvo anglių. Griaučiai visiškai sunykę, likę tik kauko
lės žymės. 

Įkapės: mirusiosios galvūgalyje buvo jdėtas ginta
rinis verpstukas ir žalvarinė žiedinė jvija. 

Griautinis kapas Nr. 38 (pav. 93) 
Palaidota moteris. Gylis - 70 cm. Kryptis - PR 

145°. Kapo duobės dydis - 300x60 cm, sampile buvo 
šiek tiek smulkių angliukų. Griaučiai sunykę, likę tik 
kaukolės pėdsakai. 

Įkapės: kairėje kaukolės pusėje buvo jdėta geleži
nė adata ir geležinė yla. Ant dešinės rankos buvo žal
varinis jvijinis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 39 (pav. 94) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 65 cm. 

Kryptis - PR 140°. Kapo duobė - 270x80 cm dy
džio, sampile buvo smulkių angliukų. Griaučiai su
nykę, likę tik kaukolės pėdsakai ir dešiniosios ko
jos šlaunikaulis. 

Įkapės: ant dešinės rankos piršto buvo žalvarinis 
jvijinis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 40 (pav. 95) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 65 cm. Kryptis -
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84 pav. Griautinis kapas 
Nr. 29. 

85 pav. Griautinis 
kapas Nr. 30. 

86 pav. Griautinis kapas 
Nr. 31. 

87 pav. Griautinis kapas Nr. 32. 

PR 145°. Kapo duobės dydis - 270x70 cm. Griaučiai 
sunykę, likę tik kojų kaulų pėdsakai. 

Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 41 (pav. 96) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60 cm. Kryptis -

PR 140°. Kapo duobė - 280x70 cm, sampile buvo smul
kių angliukų. Griaučiai sunykę, likę tik rankų ir kojų 
kaulų pėdsakai. Sprendžiant iš griaučių likučių, miru
siojo rankos buvo ištiestos palei šonus, kojos irgi iš
tiestos, tarpas tarp kojų per kelius - 8 cm. 

Įkapės: ant kairiojo šono ties alkūnės kaulu buvo 
įstrižai kapo padėtas geležinis peilis. 

Griautinis kapas Nr. 42 (pav. 97) 
Palaidota moteris. Gylis - 70 cm. Kryptis - PR 

135°. Kapo duobė - 200x70 cm dydžio. Griaučiai labai 
sunykę, likę tik kaukolės pėdsakai. 

Įkapės: galvūgalyje buvo dviejų geriamųjų ragų 
žalvariniai apkalai ir miniatiūrinio molinio puodelio 
liekanos. Prie puodelio buvo labai sunykusios yla ir 
adata, kiek toliau gintarinis verpstukas. Ant kairės 
rankos piršto buvo žalvarinis įvijinis žiedas. Be to, 

72 

kape buvo žalvarinė skardelė ir maža žalvarinė žie
dinė įvijėlė. 

Griautinis kapas Nr. 43 (pav. 98) 
Palaidota moteris. Gylis - 65 cm. Kryptis - PR 130'. 

Kapo duobė 24Ox80 cm dydžio, sampile buvo smulkių 
anglių. Sprendžiant pagal duobės dugną, atrodo, buvęs 
skobtinis karstas. Griaučiai sunykę, likę tik kai kurių kaulų 
pėdsakai. Mirusiosios rankos ištiestos palei šonus. 

Įkapės: galvūgalyje geriamojo rago žalvarinis ap
kalas ir tošinės dėžutės likučiai. Prie dėžutės rasta ge
ležinė adata ir geležinio apkalo pėdsakai. Be to, kaklo 
apvara, sudaryta iš mėlyno stiklo karolių bei žalvari
nių įvijų ir prie kaukolės pėdsakų buvo žalvarinio ka
bučio likučiai. Mirusioji ant abiejų rankų turėjo po žal
varinį įvijinį žiedą. Krūtinės vietoje buvo netvarkingai 
išmėtyta keturios stiklinės akutės žalvariniuose rėme
liuose. Be to, kape rasta dvi žalvarinės žiedinės įvijos. 

Griautinis kapas Nr. 44 (pav. 99) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30 cm. Kryptis

PR 140°. Kapo duobė - 250x100 cm dydžio. Griaučiai 
sunykę, likę tik kaukolės pėdsakai. 
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89 pav. Griautinis kapas Nr. 34. 

Įkapės: galvūgalyje buvo molinis puodelis ir ge
riamojo rago žalvarinis apkalas. Prie kaukolės dešinė
je pusėje buvo geležinis peiliukas. 

Griautinis kapas Nr. 45 (pav. 100) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 70 cm. Kryptis -

PR 140°. Kapo duobės dydis - 280x100 cm. Kapo duo
bės sampile buvo smulkių angliukų. Griaučiai visiškai 
sunykę· 

Įkapės: pačiame kapo duobės viduryje rastas žal
varinis įvijinis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 46 (pav. 101) 
Palaidota moteris. Gylis - 75 cm. Kryptis - PR 1400. 

Kapo duobė - 27Ox65 cm dydžio. Duobės sampile bu
vo suodžių ir smulkių degėsių. Griaučiai visiškai sunykę. 

Įkapės: mirusiajai ant kaklo buvo uždėta žalvari
nė užkeistais galais antkaklė. Prie pat antkaklės deši
nėje pusėje buvo geležinė adata. 15 cm žemiau ties 
kapo viduriu rastas žalvarinis įvijinis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 47 (pav. 102) 
Palaidotas vyras. Gylis - 95 cm. Kryptis - PR 140°. 
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91 pav. Griautinis 
kapas Nr. 36. 

Kapo duobės dydis - 270x120 cm, sampile buvo gau
siai anglių. Griaučiai visiškai sunykę. 

Įkapės: galvūgalyje būta geriamojo rago, kurio išlikęs 
žalvarinis apkalas, kiek žemiau - žalvarinė žiedinė įvija. 

Ant dešinės rankos būta žalvarinės įvijinės apyrankės. Ties 
kapo viduriu rasta odinio diržo, apkaIto žalvarinėm 
plokštelėm ir žalvariniais kūgeliais, liekanos. Žemiau 
diržo buvo gintarinis kūgelis ir geležinio peilio viršūnė. 

Griautinis kapas Nr. 48 (pav. 103) 
Palaidotas vyras. Gylis - 80 cm. Kryptis - PR 145°. 

Kapo duobė - 270x80 cm dydžio. Griaučiai sunykę, 
likę tik kaukolės ir kojų kaulų pėdsakai. 

Įkapės: juosmens vietoje buvo geležinė diržo sag
tis ir dalelė žalvarinio diržo apkalo, kiek giliau po jais 
buvo mažytė geležinė grandelė. Ant kairės rankos bu
vo žalvarinis įvijinis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 49 (pav. 104) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 80 cm. Kryptis -
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kapo sampile buvo smulkių O 30 cm 
angliukų. Griaučiai sunykę, 

likę tik kaukolės ir kojų kau-

lų pėdsakai. 93 pav. Griautinis 
Įkapės: galvūgalyje ras- kapas Nr. 38. 

ta žalvarinis įvijinis žiedas, 
pakaklėje rasta žalvarinė žiedinė įvija. Dešinėje klubo 
vietoje rastas žalvarinis diržo sagties ir apkalo liku
čiai. 115 cm atstumu nuo dantų pėdsakų kojų link prie 
pat centrinės kapo linijos buvo žalvarinė lankinė gy
vuline kojele segė su prikabintu žalvariniu pincetu. 
20 cm žemiau buvo maža žalvarinė sagtelė. 

Griautinis kapas Nr. 50 (pav. 105) 
Palaidota mergaitė. Gylis - 55 cm. Kryptis - PR 

140°. Kapo duobės dydis - 220x80 cm. Duobės sampi
le buvo truputis smulkių angliukų. Griaučiai sunykę, 
likę tik dantų ir kai kurių kaulų pėdsakai. 

Įkapės: galvūgalyje likučiai molinio miniatiūrinio 
puodelio, prie jo buvo gintarinis verpstukas. Ant kak
lo būta apvaros, sudarytos iš žalvarinių įvijų ir dviejų 
mėlyno stiklo karolių. Krūtinės srityje rasta žalvari
nė lankinė ilgakojė segė. Mergaitė ant dešinės ran
kos turėjo žalvarinę įvijinę apyrankę ir įvijinį žiedą. 
Maždaug juosmens srityje buvo rastas geležinis pei-
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Nr. 39. 
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O 30 cm 

95 pav. Griautinis kapas 
Nr. 40. 

liukas, kojų srityje žalvarinė žiedinė įvija su medžio 
liekana viduje. 

Griautinis kapas Nr. 51 (pav. 106) 
Palaidotas vyras. Gylis- 70 cm. Kryptis - PR 140". Ka· 

po duobė - 26Ox1oo cm dydžio. Griaučiai visiškai sunykę. 
Įkapės: galvūgalyje buvo dviejų geriamųjų ragų žal· 

variniai apkalai. Kape buvo rasti du geležiniai peiliai, 
vienas maždaug juosmens srityje, kitas kiek aukščiau. 
Juosmens srityje rasta ir odinio diržo likučiai, apkaIti 
dviem sidabrinių kūgelių eilutėm. Ten pat rastas ir smil· 
tainio akmens galąstuvas. Ant kairės rankos piršto bu· 
vo žalvarinis įvijinis žiedas. Kojūgalyje buvo žalvari· 
nis pentinas. Įvairiose kapo duobės vietose buvo ras· 
tos 4 žiedinės įvijos. 

Virš kapo sampile rasta dar viena žalvarinė įvija ir 
gintarinis kūgelis. 

Griautinis kapas Nr. 52 (pav. 107) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 77 cm. Kryptis-
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97 pav. Griautinis kapas Nr. 42. 
\ 

O 
o 30 cm 

96 pav. Griautinis kapas 
Nr. 41. 

PR 140°. Kapo duobė - 260x90 cm dydžio. Visame duo
bės sampile buvo smulkių suodžių, o protarpiais ir stam
bių anglių. Griaučiai visiškai sunykę. 

Įkapės: galvūgalyje buvo geriamojo rago žalvari
nis apkalas, ant mirusiojo dešinės rankos būta žalvari
nio įvijinio žiedo, maždaug klubų vietoje buvo geleži
nių peilio makštų (?) likučiai. 

Griautinis kapas Nr. 53 (pav. 108) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 35 cm. Kryp

tis - PR 140°. Kapo duobė - 250x100 cm dydžio. 
Sampile buvo smulkių angliukų. Griaučiai visiškai 
sunykę· 

Įkapės: galvūgalyje gintarinis kūgelis, ties kapo 
duobės viduriu neaiškaus geležinio dirbinio liekanos. 

30 cm 

98 pav. Griautinis kapas Nr. 43. 

25 cm gilumoje sampile rasta žalvarinė apskritinė pro
švaistinė segė. 

Griautinis kapas Nr. 54 (pav. 109) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60 cm. Kryptis -

PR 140°. Kapo duobė - 270x65 cm dydžio. Visame 
sampile buvo daug smulkių anglių. Griaučiai sunykę, 
likę tik kaukolės ir kojų kaulų pėdsakai. 

Įkapės: 10 cm virš griaučių rastas žalvarinis plokš
čia rombine galvute smeigtukas, mirusiojo galvūgalyje 
buvo molinis puodelis, puodelyje įdėtas žalvarinis įviji
nis žiedas, daugiau į dešinę taip pat galvūgalyje buvo 
padėtas geležinis pjautuvas(?), o prie jo smiltainio ak
mens galąstuvėlis. 22 cm atstumu nuo dantų pėdsakų 
žemyn buvo žalvarinė diržo sagtis, dar 20 cm žemiau 

75 



o 

o 30 cm 
L-I _'----'-----'I 

o 30 cm 100 pav. Griautinis kapas Nr. 45. o 
,-I ----'---1.----,1 

99 pav. Griautinis kapas Nr. 44. 

geležinis peilis. Mirusysis ant kairės rankos turėjo žal
varini ivijini žiedą. Prie kairės kojos blauzdikaulio bu
vo plona žalvarinė ivija. 

Griautinis kapas Nr. SS (pav. 110) 
Palaidotas vyras. Gylis - 65 cm. Kryptis - PR 135°. 

Kapo duobės dydis - 250x70 cm. Visame sampile bu
vo smulkių angliukų. Griaučiai sunykę, likę tik kai ku
rių kojų kaulų ir kaukolės fragmentai. 

Įkapės: galvūgalyje buvo dviejų geriamųjų ragų žal
variniai apkalai, dešinėje galvos pusėje būta dviejų ge
ležinių ietigalių. Maždaug juosmens srityje buvo ge
ležinis skiltuvas, žalvarinis pincetas ir geležinis peiliukas. 

Griautinis kapas Nr. S6 (pav. 111) 
Palaidota moteris. Gylis - 40 cm. Kryptis - PR 

140°. Kapo duobė - 230x60 cm dydžio, sampile buvo 
truputi smulkių angliukų. Griaučiai sunykę, likę tik 
dantų pėdsakai ir dešinės kojos šlaunikaulis. 

Įkapės: galvūgalyje dviejų geriamųjų ragų žalvari
niai apkalai ir tošinėje dėžutėje sudėti: gintarinis verps
tukas, žalvarinė žiedinė ivija ir geležinė yla. Prie deši
nės kojos šlaunikaulio buvo žalvarinis ivijinis žiedas. 
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Griautinis kapas Nr. S7 (pav. 112) 
Palaidota moteris. Gylis - 30 cm. Kryptis -

170°. Kapo duobės dydis - 280x60 cm. Griaučiai 
sunykę, likę tik dantų pėdsakai. 

Įkapės: galvūgalyje dviejų geriamųjų ragų 

niai apkalai ir dvi tošinės dėžutės. Viena dėžutė 
ni ir tuščia, antroji nepuošta ir joje buvo idėti: 
nė juostinė apyrankė, gintarinis verpstukas ir 
adata. Krūtinės vietoje buvo žalvarinis smeigtukas 
žiedinė ivija. Ant dešinės rankos piršto būta 
nio ivijinio žiedo. Kojų link rasta dar dvi 
žiedinės ivijos. 

Griautinis kapas Nr. S8 (pav. 113) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 40 cm. Kryptis - PR 

Kapo duobė 180x50 cm dydžio, virš griaučių buvo 
ras anglies sluoksnis. Griaučiai sunykę, likę tik 
fragmentai. Sprendžiant iš griaučių likučių rankos 
ištiestos palei šonus. 

Įkapės: galvūgalyje dviejų geriamųjų ragų 

niai apkalai, kaukolės kairėje pusėje likučiai 
žąslų, dešinėje pusėje - gintarinis kūgelis ir 
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102 pav. Griautinis kapas Nr. 47. 103 pav. Griautinis kapas 
Nr. 48. 

104 pav. Griautinis kapas 
Nr. 49. 

ivijinis žiedas. Krūtinės vietoje žalvarinis smeigtu
kas įvijine galvute ir žalvarinė žiedinė įvija. Kiek 
žemiau - geležinis peiliukas. Ant dešinės rankos 
būta žalvarinės apyrankės ir žalvarinio įvijinio žie
do. Dubens kaulo vietoje buvo trys žalvarinės žie
dinės įvijos. 

Griautinis kapas Nr. 59 (pav. 114) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 70 cm. Kryptis - PR 140°. 

Kapo duobė - 28Ox60 cm dydžio. Visame sampile bu
vo smulkių angliukų. Griaučiai sunykę, likę tik šlauni
kaulių pėdsakai. 

Įkapės: galvūgalyje geriamojo rago žalvarinis ap
kalas, miniatiūrinis molinis puodelis, du žalvariniai įvi
jiniai žiedai ir žalvarinė žiedinė įvija. 

Griautinis kapas Nr. 60 (pav. 115) 
Palaidotas vyras. Gylis -100 cm. Kryptis - PR 140°. 

Kapo duobės dydis - 200x100 cm. Griaučiai sunykę 

ir likučiai suardyti, matyti kapas perkastas. Visame 
kapo sampile buvo gausu anglių . 

Įkapės: dviejų geriamųjų ragų žalvariniai apkalai, 
pusė žalvarinės apyrankės, 4 žalvariniai įvijiniai žie
dai, fragmentai peilio makštų bei geležinio peilio, žal
varinis kūgelis, gintarinis kūgelis, puošnaus, sidabri
nėm plokštelėm puošto, diržo likučiai. Visos įkapės 
išmėtytos be jokios tvarkos. 

Griautinis kapas Nr. 61 (pav. 116) 
Palaidota moteris. Gylis - 40 cm. Kryptis - PR 

130°. Kapo duobė - 270x70 cm dydžio. Griaučiai vi
siškai sunykę. 

Įkapės: galvūgalyje likučiai molinio puodelio ir 
pėdsakai geležinės adatos. 

Griautinis kapas Nr. 6.2 (pav. 3:1) 
Palaidotas vyras. Gylis -55 cm. Kryptis - PR 140°. 

Kapo duobė - 250x60 cm dydžio. Visame kapo sampile 
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105 pav. Griautinis kapas Nr. 50. 

buvo smulkių anglių. Griaučiai 
apnykę, likę tik paskiri kaulai. 
Mirusysis gulėjo aukštielnin-

o 30 cm o 30 cm 
,'----'----"'----', '-, ---"'----'---', 

kas, rankos ištiestos palei šo- 106 G' t " k N 51 pav. nau Ims ap as r. . 
nus. Griaučių ilgis - 160 cm. 

107 pav. Griautinis kapas Nr. 52. 

Įkapės: galvūgalyje buvo smiltainio akmens galąs
tuvas, geležinis skiltuvas ir titnago gabaliukas. Deši
nėje galvos pusėje šiek tiek aukščiau galvos buvo du 
geležiniai įmoviniai ietigaliai ir geležinis lenktas pei
lis. Virš galvos dar buvo ir geležiniai žąsiai, gintarinis 
karolis, molinis puodelis bei geriamojo rago žalvari
niai apkalai. 

Abiejų rankų vienas iš pirštų buvo papuoštas žal
variniu įvijiniu žiedu. 

Griautinis kapas Nr. 63 (pav. 117) 
Palaidotas vyras. Gylis - 35 cm. Kryptis - PR 1400

• 

Kapo dydis - 25Ox60 cm. Duobės dugne buvo smulkių 
angliukų. Griaučiai visiškai sunykę. 

78 

Įkapės: dešinėje galvos pusėje būta geležiniojmo
vinio ietigalio. 55 cm atstume nuo pietrytinio kapo 
galo buvo geležinio peiliuko dalis ir žalvarinis jviji· 
nis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 64 (pav. 118) 
Palaidotas vyras. Gylis - 50 cm. Kryptis - PR 140'. 

Kapo duobė - 290x80 cm dydžio. Sampile buvo smuĮ. 
kių anglių. Griaučiai sunykę, likę tik kojų kaulų pėd
sakai. 

Įkapės: virš šlaunikaulių buvo geležinis peilis ir li· 
kučiai geležinės diržo sagties. 

Griautinis kapas Nr. 65 (pav. 119) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 45 cm. Kryptis - PR 140'. 

1 
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108 pav. Griautinis kapas Nr. 53. 110 pav. Griautinis kapas Nr. 55. 

109 pav. Griautinis kapas Nr. 54. 

Kapo duobė - 23Ox80 cm dydžio. Sampile buvo smul
kių angliukų. Griaučiai sunykę, likę tik dantų ir kojų 
kaulų fragmentai. 

Įkapės: juosmens vietoje pastebėta smulkių žal
varinių ivijėlių. 

Griautinis kapas Nr. 66 (pav. 120) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 60 cm. Kryptis - PR 140°. 

Kapo duobės kontūras neaiškus. Griaučiai sunykę, li
kę tik dantų pėdsakai. 

Įkapės: galvūgalyje likučiai geriamojo rago žalva
rinio atkalo, prie dantų pėdsakų - du stikliniai karo-

liai, ant abiejų rankų pirštų buvo po vieną žalvarini 
ivijini žiedą. 

Griautinis kapas Nr. 67 (pav. 121) 
Palaidota moteris. Gylis - 50 cm. Kryptis - PR 

150°. Kapo duobė - 250x60 cm dydžio. Griaučiai labai 
sunykę, likę tik kaukolės ir kai kurių kaulų dalys. Mi
rusioji buvo palaidota aukštielninka, rankos ištiestos 
palei šonus. 

Įkapės: galvūgalyje buvo molinis puodelis, prie jo 
gintarinis verpstukas ir tošinės dėžutės užsegamosios 
dalies žalvarinės plokštelės. Virš kaukolės - kaktos 
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I 111 pav. Griautinis kapas 

Nr. 56. I I 

srityje rasta sunykusios 
žalvarinės įvijos likučiai. 

Ant krūtinės buvo žalvari-
nis kryžinis smeigtukas. 

I I 

l 9 3,ocmj 

,-----_/ 
Prie kairės rankos alkū- 112 pav. Griautinis kapas 
nės - geležinis peilis. Ant Nr. 57. 
abiejų rankų riešų po vieną žalvarinę apyrankę. Ant 
kairės rankos piršto buvo žalvarinis įvijinis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 68 (pav. 122) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 40 cm. Kryptis - PR 140°. 

Kapo duobės dydis - 190x40 cm. Griaučiai apnykę, 
likę tik paskirų kaulų dalys. Skeletas guli aukštielnin
kas, kaukolė pasvirusi į kairę, rankos ištiestos palei 
šonus. Griaučių ilgis -120 cm. 

Įkapės: galvūgalyje buvo dviejų geriamųjų ragų žal
variniai apkalai, krūtinės srityje žalvarinis smeigtukas 

80 

A 19 
\ I I / 
' .... ':.. 1./ 

f"-" 
\ I' r"' \ 
\ I I 

\ 1111 / .... / 

o 30 cm 
I , 

113 pav. Griautinis kapas 
Nr. 58. 

ir žalvarinė žiedinė įvija. Ant 
abiejų rankų buvo po juosti
nę apyrankę. Prie kairiosios 
rankos žastikaulio buvo gele
žinis peilis. Prie kairės kojos 
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šlaunikaulio - žalvarinė žiedinė įvija. Apie 5 cm 
kelių sąnarių ant abiejų šlaunikaulių buvo eilutė 
žalvarinių įvijėlių ir du gintariniai karoliai - visa 
čiausiai puošė drabužį. 

Griautinis kapas Nr. 69 (pav. 123) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 30 cm.Kryptis - PR 

Kapo duobė 150x50 cm dydžio. Griaučiai visiškai 
Įkapės: pačiame kapo viduryje žalvarinis 

žiedas ir dvi plonos žalvarinės įvijėlės. 
Griautinis kapas Nr. 70 (pav. 124) 
Mirusi<?jo lytis nenustatyta. Gylis - 50 cm. 

PR 150° - ŠV 330°. Kapo duobė - 200x80 cm 
Griaučiai visai sunykę. 

Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 71 (pav. 125) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50 cm. 

duobės PR 150° - ŠV 330°. Kapo duobė -
dydžio. Griaučiai sunykę. 
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Griautinis kapas Nr. 75 (pav. 129) 
Palaidota moteris. Gylis - 40 cm. 

Kryptis - PR 145°. Duobės kontū
ras neaiškus. Griaučiai visai sunykę, 

likę tik dantų pėdsakai. 
Įkapės: galvūgalyje buvo ginta

rinis verpstukas, žalvarinė žiedinė 
įvija ir geležinė yla. Juosmens vieto
je žalvarinių įvijų likučiai - drabu
žių papuošimui. 

Griautinis kapas Nr. 76 (pav. 130) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis -

20 cm. Kryptis - nenustatyta, duobės 
kontūras neaiškus. Griaučiai visai 
sunykę, likę tik kaukolės pėdsakai. 

Įkapės: prie kaukolės rasta su
laužyta, tordinuotu lankeliu, su kil
pele ir kabliuku galuose antkaklė. 
Ten pat buvo ir žalvarinė dviejų kryž
mų segė. 

Griautinis kapas Nr. 77 (pav. 131) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis-

65 cm. Kryptis - nenustatyta. Duobė 
ne visai taisyklingos apskritos for
mos. Griaučiai visiškai sunykę. Vi-

115 pav. Griautinis kapas Nr. 60. 116 pav. Griautinis kapas Nr. 61. same duobės plote buvo degėsių. 

Įkapės: geriamojo rago žalvarinis apkalas. 
Griautinis kapas Nr. 72 (pav. 126) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30 cm. Kryptis -

PR 140". Kapo duobė - 28Ox80 cm. Visame duobės sam
pile buvo smulkių angliukų. Griaučiai visai sunykę . 

Įkapės: viršugalvyje buvo geriamojo rago žalvarinis 
apkalas. Ties kapo viduriu buvo žalvarinis įvijinis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 73 (pav. 127) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Kryptis - PR 140°. 

Sampile buvo smulkių degėsių. Griaučiai visai sunykę. 

Įkapės viršugalvyje buvo geriamojo rago žalvarinis 
apkalas. ties kapo viduriu - žalvarinis įvijinis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 74 (pav. 128) 
Palaidotas vyras. Gylis - 75 cm. Kryptis - PR 150°. 

Kapo duobė - 350x100 cm dydžio. Griaučiai labai su
nykę, likę tik kaukolės ir kai kurių kaulų dalys. 

Įkapės: kaukolės dešinėje pusėje buvo geležiniai 
trinariai žąsiai. Po smakru buvo gintarinis karolis. De
šinės rankos žastikaulio išorinėje pusėje buvo geleži
nis dalgis, po žastikauliu buvo geležinis įmovinis kir
vis ir smiltainio akmens galąstuvas. Ant kairės rankos 
riešo buvo žalvarinė apyrankė platėjančiais tuščiavi
duriais trikampiais galais, ant tos pat rankos piršto bu
vo žalvarinis žiedas. Virš dubens kaulų rasta puošnaus 
odinio diržo, apkalto žalvariniais kūgeliais, liekanos. Kiek 
žemiau, ties kapo viduriu, buvo geležinis peiliukas. 

Įkapės: pietrytinėje duobės da
lyje dviejų geriamųjų ragų žalvariniai apkalai. 15 cm 
atstume nuo ragų į duobės vidurį buvo žalvarinė žie
dinė įvija. Pačiame duobės viduryje buvo geležinis 
peilis, prie jo odinio diržo, apkaito žalvariniais ap
kalais , liekanos. 

Griautinis kapas Nr. 78 (pav. 132) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50 cm. Kryptis 

duobės - PR 150°. Kapo duobė 220x70 cm dydžio. 
Griaučiai visiškai sunykę. 

Įkapės: pietrytiniame kapo duobės gale buvo ge
ležinis pjautuvas (?) ir dviejų geriamųjų ragų žalvari
niai apkalai. 

Dvigubas griautinis kapas Nr. 79-80 (pav. 133, 134) 
Palaidotas vyras ir vaikas. Gylis - 40 cm. Abiejų 

kryptis - PR 145°. Kapo duobė - 230x150 cm dydžio. 
Griaučiai gulėjo lygiagrečiai, tarpas tarp jų - 30 cm. 

Vyro griaučiai visai sunykę, likę tik atskirų kaulų 
žymės. 

Įkapės: galvūgalyje mažas molinis puodelis, deši
niojo klubo vietoje buvo geležinis peilis, prie dešinės 
kojos kulno geležinis pentinas. 

Vaiko griaučiai išlikę geriau. Kaukolė pakrypusi į 
kairį šoną, kojos ištiestos ir per kelius suglaustos, ran
kos ištiestos palei šonus. Griaučių ilgis - 133 cm. 

Įkapės: galvūgalyje miniatiūrinis molinis puodelis 
ir dviejų geriamųjų ragų žalvariniai apkalai. Ant 
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117 pav. Griautinis kapas 
Nr. 63. 

118 pav. Griautinis kapas Nr. 64. 
o 30 cm 

dešinės rankos žalvarinė sunykusi juostinė apyrankė 
platėjančiais galais, virš krūtinės žalvarinė lankinė 
ilgakojė segė, ant kairės rankos piršto žalvarinis įviji
nis žiedas. Juosmens srityje buvo šešios siauros žalva
rinės įvijos - drabužių papuošimas. 

Griautinis kapas Nr. 81 (pav. 135) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30 cm. Kapo 

kryptis ir dydis nežinomas, nes kapas suardytas. Griau
čiai sunykę. 

Įkapės: žalvarinė sidabruota lankinė žieduotoji se
gė ir žalvarinis apskritinis kabu tis rastas nepirminėje 
vietoje. 

Griautinis kapas Nr. 82 (pav. 136) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 60 cm. Kryptis - PR 140°. 
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119 pav. Griautinis kapas Nr. 65. 

Kapo duobė - 200x60 cm dydžio. Griaučiai sunykę. 
Duobės dugnas apvalus, atrodo, būta skobtinio karsto. 

Įkapės: pačiame duobės viduryje buvo geležin~ 
pjautuvėlis (?) ir žalvarinė žiedinė įvija, kiek žemiau 
geležinio apkalo dalis. 

Griautinis kapas Nr. 83 (pav. 137) 
Palaidotas vyras. Gylis - 60 cm. Kryptis - PR 130". 

Kapo duobė 300x80 cm dydžio. Griaučiai sunykę, likę 
tik dantų ir blauzdikaulių pėdsakai. 
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123 pav. Griautinis kapas 
Nr. 69. 

121 pav. Griautinis kapas 
Nr. 67. 

122 pav. Griautinis kapas Nr. 68. 

Įkapės: galvūgalyje dviejų geriamųjų ragų žalvari
niai apkalai ir dešinėje pusėje vienas šalia kito du ge
ležiniai įmoviniai ietigaliai. Prie dantų pėdsakų vienas 
gintarinis karolis, ant dešinės rankos piršto žalvarinis 
jvijinis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 84 (pav. 138) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 30 cm. Kryptis - ŠR 500

• 

Kapo duobė - 200x70 cm dydžio. Griaučiai sunykę, 
likę tik kaukolės dalys. 

Įkapės: galvūgalyje dviejų geriamųjų ragų žalvari
niai apkalai ir žalvarinė įvijinė apyrankė. Ant kaklo 
būta tordinuotu lankeliu antkaklės. Dešiniojo peties 
vietoje buvo žalvarinė kryžinė segė. Po kaklu, ant krū
tinės, guli geležinis peiliukas ir daugiau į kairę pusę 
antra žalvarinė įvijinė apyrankė. Ant dešinės rankos 
piršto žalvarinis įvijinis žiedas. Įvairiose kapo duobės 
vietose buvo trys žalvarinės žiedinės įvijos. 

Griautinis kapas Nr. 85 (pav. 139) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 35 cm. Kryptis - PR 1400

• 

Kapo duobė - 160x50 cm dydžio. Griaučiai visai 
sunykę· 

Įkapės: galvūgalyje geriamojo rago žalvarinis ap
kalas. Ties kapo viduriu buvo žalvarinis įvijinis žiedas, 
siaura žalvarinė žiedinė įvijėlė ir žalvarinė grandelė. 

Griautinis kapas Nr. 86 (pav. 140) 
Palaidota moteris. Gylis - 50 cm. Kryptis - PR 

1350
• Kapo duobė - 190x50 cm dydžio. Griaučiai su

nykę, likę tik kaukolės ir kai kurių kaulų pėdsakai. 
Įkapės: mirusiajai ties dešiniuoju šonu buvo įdė

ta geležinė yla. Ant kairės rankos piršto likučiai dviejų 
žalvarinių įvijinių žiedų, ant kairės rankos piršto bu
vo vienas žalvarinis įvijinis žiedas. Juosmens vietoje 
daugiau į kairę buvo siaura žalvarinė žiedinė įvija. 

Griautinis kapas Nr. 87 (pav. 141) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 60 cm. Duobės kryptis -

PR 1300. Kapo duobė - 20Ox60 cm dydžio. Duobės sam
pile buvo smulkių angliukų. Griaučiai visai sunykę. 

Įkapių nerasta. 
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124 pav. Griautinis kapas Nr. 70. 

Griautinis kapas Nr. 88 
(pav. 142) 

Palaidotas vaikas. Gylis - 50 cm. 
Kryptis - PR 130°. Kapo duobė -
200x60 cm, sampile pastebėta 
anglių. Griaučiai sunykę, likę tik 
kaukolės dalys. 

Įkapės: pakaklėje ant krūti
nės buvo žalvarinis lazdelinis 
smeigtukas. 

Griautinis kapas Nr. 89 
(pav. 143) 
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Mirusiojo lytis nenustatyta. Gy- 125 pav. Griautinis kapas Nr. 71. 
!is - 60 cm. Kryptis - PR 130°. Kapo 
duobė - 25Ox80 cm dydžio. Griau-
čiai sunykę, likę tik dantų pėdsakai. 

Įkapės: galvūgalyje buvo geležinis įmovinis kirvis, 
krūtinės vietoje - geležinė adata ir plona žalvarinė įvija. 

Griautinis kapas Nr. 90 (pav. 144) 
Palaidotas vyras. Gylis - 75 cm. Kapo duobės kryp

tis - PR 1200 
- ŠV 300°, dydis - 270x70 cm. Griaučiai 

visai sunykę. Kapas apardytas, įkapės išjudintos iš sa
vo pirmykštės vietos, išskyrus geriamąjį ragą. 

Įkapės: geriamojo rago žalvarinis apkalas (galvūgaly
je), du žalvariniai įvijiniai žiedai, žalvarinė antkaklės dalis, 
smiltainio akmens galąstuvas ir dalis geležinio apkalo. 
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126 pav. Griautinis kapas Nr. 

Griautinis kapas Nr. 91 (pav. 145) 
Palaidota moteris. Gylis - 50 cm. Kryptis-

130°. Kapo duobės dydis - 210x80 cm. Griaučiai 
sunykę, likę tik kaukolės ir kai kurių kaulų dalys. 
rusiosios rankos ištiestos palei šonus. 

Įkapės: galvūgalyje geriamojo rago žalvarinis 
kalas, gintarinis verpstukas, žalvarinė lankinė 
toji segė ir dvi siauros žalvarinės įvijos. Ant abiejų 
kų riešų buvo po žalvarinę platėjančiais ".nu ... ~" .. 

gaubtais galais apyrankę ir ant abiejų rankų 
I 
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129 pav. Griautinis kapas Nr. 75 . 

tėjančiais galais apyrankė ir gin
tarinis verpstukas. Dar aukščiau 
minėtų radinių, pačiame duobės 

gale, buvo dviejų geriamųjų ragų 
žalvariniai apkalai. Maždaug ke
lių srityje buvo likučiai žalvarinio 
apskritinio kabučio ir dvi žalvari
nės įvijos. Ties kojų riešais buvo 
dvi siauros žalvarinės įvijos. 

Griautinis kapas Nr. 93 
(pav. 147) 

Palaidota moteris. Gylis - 60 cm. 
Kryptis - PR 1300

• Kapo duobė -
30Ox80 cm dydžio. Griaučiai sunykę, 
likę tik paskirų kaulų dalys. Rankos 

127 pav. Griautinis kapas Nr. 73. 128 pav. Griautinis kapas Nr. 74. 

buvo ištiestos palei šonus, kojos iš
tiestos, tarp kelių - 5 cm tarpas. 

vieną žalvarinį įvijinį žiedą. Maždaug pilvo srityje vir
šūnėmis į viršų vienas šalia kito guli geležinis peilis ir 
geležinė yla, žemiau nuo jų žalvarinio grandinėlio ga
baliukas. 

Griautinis kapas Nr. 92 (pav. 146) 
Palaidota moteris. Gylis - 58 cm. Kryptis - PR 

140°. Kapo duobė - 270x80 cm dydžio. Visame sampi
le buvo smulkių angliukų. Griaučiai labai sunykę, likę 
tik kai kurių kaulų žymės. 

Įkapės: galvūgalyje buvo padėta tošinė dėžutė, ku
rioje buvo: molinis miniatiūrinis puodelis, apvara, su
daryta iš žalvarinių pasi dab ruo tų įvijų ir vieno žalvari
nio įvijinio karolio, žalvarinis įvijinis žiedas ir dvi žal
varinės žiedinės įvijos. Ten pat buvo dar žalvarinė pla-

Įkapės: krūtinės dešinėje pu
sėje buvo geležinė adata, kairėje - siaura žalvarinė įvi
ja. Prie kairiojo šono gulėjo gintarinis verpstukas. Ant 
abiejų rankų būta po žalvarinį įvijinį žiedą. Ant kairės 
kojos šlaunikaulio ir dubens kaulo sąnario buvo žal
varinis apskritinis kabutis. Krūtinės ir pilvo srityje -
keli gabaliukai žalvarinio grandinėlio. 

Griautinis kapas Nr. 94 (pav. 148) 
Palaidotas vyras. Gylis - 65 cm. Kryptis - PR 1300

• 

Kapo dydis - 260x80 cm. Virš griaučių pastebėta smul
kių angliukų. Griaučiai labai sunykę, išlikę tik dantų ir 
kojų kaulų pėdsakai. Rankos buvo ištiestos palei šonus. 

Įkapės: galvūgalyje dviejų geriamųjų ragų žalvari
niai apkalai, likučiai molinio puodelio. Puodelyje 
buvo įdėta žalvarinė žiedinė įvija. Pačiame duobės 
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131 pav. Griautinis kapas Nr. 77. 

o 30 cm 

130 pav. Griautinis kapas 
Nr. 76. 

pakraštyje, dešinėje pu
sėje, buvo geležinis įmo
vinis ietigalis. Ant deši
nės rankos piršto buvo 
žalvarinis įvijinis žiedas. 
Juosmens vietoje likę 

pėdsakai odinio diržo, apkaIto žalvariniais kūgeliais. 
Kojūgalyje likučiai žalvarinio pentino. 

Griautinis kapas Nr. 95 (pav. 149). 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50 cm. Kryptis -

PR 130°. Kapo duobė - 300x90 cm dydžio. Griaučiai 
sunykę, likę tik kojų kaulų dalys. 

Įkapės: galvūgalyje žalvarinio geriamojo rago ap
kalo likučiai. Ant kairės rankos būta žalvarinio įviji
nio žiedo. Prie dubens kaulų dešinėje pusėje rasta ge
ležinės ylos žymės. 

Griautinis kapas Nr. 96 (pav. 150) 
Palaidotas vyras. Gylis - 45 cm. Kryptis - PR 130°. 

Kapo duobė - 300x70 cm dydžio. Griaučiai visai suny
kę, likę tik kai kurių kaulų pėdsakai. 

Įkapės: ant kairės rankos piršto buvo užmautas žal
varinis įvijinis žiedas. Tarp kojų, 20 cm žemiau dubens, 
žalvarinė diržo sagtis. 

Griautinis kapas Nr. 97 (pav. 151) 
Palaidota moteris. Gylis - 70 cm. Kryptis - PR 

130°. Kapo duobė - 230x55 cm dydžio. Duobės sam
pile buvo smulkių angliukų. Griaučiai labai sunykę, 
likę tik kojų kaulų pėdsakai ir dantys. 
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Įkapės: galvūgalyje 

buvo geriamojo rago žal-
varinis apkalas ir tošinė-

O 30 cm 

je dėžutėje sudėti: moli- 132 pav. Griautinis 
nis puodelis, gintarinis Nr. 78. 
verpstu kas ir žalvarinė 
žiedinė įvija, kiek toliau likučiai geležinės ylos. 
kairiosios rankos piršto buvo žalvarinis įvijinis 
Kojūgalyje juostinė žalvarinė apyrankė. 

Griautinis kapas Nr. 98 (pav. 152) 
Palaidotas vyras. Gylis - 68 cm. Kryptis - PR 

Kapo duobė 270x70 cm dydžio. Visame kapo 
sampile buvo smulkių angliukų. Griaučiai visai 

Įkapės: galvūgalyje dviejų geriamųjų ragų 

niai apkalai. Maždaug galvos dešinėje pusėje 
padėti geležiniai trinariai žąsIai, kairėje pusėje 
ti į tošinę dėžutę buvo - molinis puodelis, 
įvijinis žiedas ir žalvarinė siaura spiralė. 
vo likučiai žalvarinio pentino ir neaiškios 
žalvarinio dirbinio. 

Griautinis kapas Nr. 99 (pav. 153) 
Palaidotas vyras. Gylis - 70 cm. Kryptis - PR 

Kapo duobė 250x90 cm dydžio. Griaučiai 
sunykę· 

Įkapės: galvūgalyje dviejų geriamųjų ragų 

niai apkalai. Maždaug mirusiojo galvos dešinėje 
sėje buvo sudėta visa eilė įkapių, netoli viena 
trinariai geležiniai žąsIai, geležinis įmovinis 
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133 pav. Griautinis kapas Nr. 79. 

smiltainio akmens galąstuvas, geležinis lenktas peiliu
kas ir du žalvariniai įvijiniai žiedai. Krūtinės srityje, 
ties kapo viduriu, guli žalvarinė lankinė gyvuline koj e
le segė. Dubens srityje, medinėje dėžutėje, buvo pa
dėtas labai puošnus odinis diržas, apkaitas žalvarinė
mis ir sidabrinėmis skardelėmis ir kūgeliais. Po diržu 
rastas antras geležinis peilis. 

Griautinis kapas Nr. 100 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 75 cm. Duobės 

kryptis - PR 130° - ŠV 3100. Duobės dydis -18Ox60 cm, 
dugne buvo smulkių anglių. Griaučiai visiškai sunykę. 

Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 101 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis- 75 cm. Duobės 

kryptis - PR 100° - ŠV 280°. Kapo duobė 260x60 cm 
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134 pav. Griautinis kapas Nr. 80. 

dydžio, dugne buvo smulkių angliukų. Griaučiai visai 
sunykę· 

Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 102 (1) 
Kapo kontūrai išryškėjo 40 cm gilumoje. Išliku

sių kontūrų ilgis 150 cm, plotis - 65 cm. Kryptis -
PR 140°. 

Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 103 (2) 
Kapas suardytas, lytis neaiški. Kapo kontūrai iš

ryškėjo 40 cm gilumoje. Išlikusių kontūrų ilgis 175 cm, 
plotis - 65 cm. Kapo kryptis - PR 140°. 

Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 104 (3) 
Suardytas, lytis neaiški. Kapo kontūrai išryškėjo 
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I 

o 30cm 
I I 

n 

136 pav. Griautinis kapas 
Nr. 82. 

40 cm gilumoje. Išlikusių kontūrų ilgis 180 cm, plotis -
65 cm. Kapo kryptis - PR 140°. 

Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. IOS (4) 
Palaidotas vyras. Duobės kontūrai išryškėjo 60 cm 

gilumoje. Žemė tamsesnė, maišyta. Kapo duobės kon
tūrai - 240 cm ilgio ir 80 cm pločio. 65 cm gilumoje 
buvo mirusiojo griaučiai. Kapo kryptis nenurodyta. Mi
rusysis gulėjęs aukštielninkas, ištiestomis kojomis, ran
kų padėtis neaiški. Išlikę tik 23 cm ilgio blauzdikaulių 
fragmentai, kiti kaulai sunykę. 

Įkapės: dešiniame mirusiojo šone, maždaug lie
mens srityje, 26 cm atstumu nuo blauzdikaulio išli
kusio fragmento galo galvos link, išilgai kapo duobę 
buvo geležinis labai sunykęs dirbinys ir medžio lie
kanos. Jis priminė kalaviją medinėse makštyse ir iš
siskyrė 38 cm ilgio juostele. Atrodo, kad jis buvęs vie
naašmenis ir ašmenys atsukti į kapo vidų. Nuo kala
vijo galo 13 cm atstumu galvos link, taip pat kapo 
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138 pav. Griautinis kapa 
Nr. 84. 

duobės kairiame šone aptikta geležinių žąslų dalis. 
6 cm į šoną nuo kairės kojos blauzdikaulio, arčiaupe· 
dos galo rasta geležies liekanų su audinio pėdsakai 
Virš kairės kojos blauzdikaulio galo ir pėdos pradžios 
pastebėta medžio ar žievės fragmentai ir prie jų ne~· 
mios žalvario liekanos. 

Prie kairės kojos blauzdikaulio galo, kiek aukščia 
kulno pastebėta organinės medžiagos ir žalvario du! 
kelių (apavo organinės medžiagos liekanos?). 

Prie kairės kojos, kairėje pusėje, aptikta sunyku
sio geležinio pentino liekanos. 

Griautinis kapas Nr. 106 (S) 
Palaidotas vaikas. Kapo kontūrai išryškėjo 40rn 

gylyje. Kontūrų ilgis - 140 cm, plotis - 70 cm, krypt~· 
PR 140°. Apie buvusį kapą sprendžiama iš tamsesn 
žemės kontūrų. Kaulai visai sunykę. 

Įkapės: 50 cm gilumoje rasta žalvarinės vielosj\ 
Griautinis kapas Nr. 107 (6) 
Palaidota moteris. Kapas apardytas, kadan. 
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140 pav. Griautinis 
kapas Nr. 86. 

kaukolė buvo rasta virš dešinioj o šlaunikaulio 33 cm 
aukščiau kojų kaulų, kurie buvo natūralioje padėtyje. 
Duobės kontūrai išryškėjo 52 cm gilumoje. Griaučiai 
buvo 85 cm gilumoje. Mirusysis gulėjo ištiestomis ko
jomis, aukštielninkas, PR 1400 kampu pakrypęs. Griau
čiai labai sunykę. 

Įkapės: prie šlaunikaulio geležinio peiliuko frag
mentas, virš dešinės kojos šlaunikaulio prie dubens 
kaulų buvo neaiškios paskirties žalvarinė plokštelė. 
Krūtinės ir kaklo srityje rasta du baltos masės karo
liukai su rusvom dėmeiėm, vienas visai mažas gintari
nis karoliukas ir žalvarinis plokščia beveik trikampe 
galvute (sudaryta iš trijų apskritimėljų) smeigtukas. 
Virš dešiniojo šlaunikaulio galo aptikta dar rankos kau
lo fragmentas ir prie jo žalvarinės juostinės platėjan
čiais galais apyrankės fragmentas ir nežymus organi
nės medžiagos kiekis. Be to, ivairiose kapo vietose rasta 
šešios žalvarinės žiedinės įvijos arba jų dalys. 

Griautinis kapas Nr. 108 (7) 
Kapo duobė išryškėjo 45 cm gylyje, jos dydis 
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142 pav. Griautinis kapas 
Nr. 88. 

220x76 cm. Žemė maišyta kiek tamsesnė. Kaulų lie
kanų jokių nerasta. Sprendžiant pagal radinių išdės
tymą mirusysis plaidotas galva PR 1400 kryptimi. Ra
diniai rasti 80 cm gilumoje. 

Įkapės: pietų-rytų kapo gale rasta dviejų geriamųjų 
ragų žalvariniai apkalai, jie nedideli 4 cm skersmens. 
Prie ragų apkalų rasta žalvarinė įvija. Toje pačioje ka
po dalyje buvo ir molinis miniatiūrinis puodelis. Jis 
gulėjo ant šono. Pačiame kapo viduryje buvo rasta žal
varinė apskritiminė plokštelinė segė su svastikos žen
klu viduryje. 

Griautinis kapas Nr. 109 (8) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Kapo duobė išryškėjo 

70 cm gylyje. Kapo duobės dydis - 220x70 cm. Kaulų, 
išskyrus vieną nedidelį fragmentėlį, nerasta. Kryptis 
neaiški. 

Įkapės: kapo duobės šiaurės rytų kampe rasta to
šinės dėžutės liekanų. Prie išlikusio kaulo fragmento 
maždaug kapo duobės viduryje rasta žalvarinės įvijos 
fragmentas. 
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144 pav. Griautinis kapas Nr. 90. 145 pav. Griautinis kapas Nr. 91. 

I o 30 cm I Griautinis ka-
l J pas Nr. 110 (9) 
" __ - - _ - - - / Mirusiojo lytis 

143 pav. Griautinis kapas Nr. 89. 
nenustatyta. Kapas 
išryškėjo 55-60 cm 

gylyje. Duobės kontūrų dydis - 300x105 cm. Kaulų rasti 
tik paskiri nedideli fragmentai. 

Įkapės: duobės viduryje gulėjo žalvarinės gelde
lės formos apkalas. Į kairę nuo jo arčiau duobės pietų 
krašto buvo standžiai suvytas, trijų apvijų , įvijinis žie
das. Nuo žiedo 42 cm į vakarus buvo žalvarinis diržo 
sagties rėmelis. Dar 17 cm vakarų link rasta žalvari
nės plokštelės likučiai. 16 cm atstume į vakarus gulėjo 
antras masyvus įvijinis žiedas iš 2,5 apvijų. Ties juo tik 
labiau kapo duobės vidaus link gulėjo žalvarinės diržo 
sagties liežuvėlis ir apkaustų fragmentai. Duobės kon
tūrų šiaurės vakarų gale, arčiau kairiojo duobės kraš
to, pastebėta tamsesnės žemės tarsi su organinėmis 
liekanomis dėmės. 22 cm dar toliau kapo duobės galo 
link aptikti kojos kaulo fragmentai, prie jų organinės 
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medžiagos likučiai ir smulkūs plonos žalvarinės 
delės fragmentai. 

Griautinis kapas Nr. 111 (10) 
Palaidotas vyras. Gylis - 40 cm. Duobės 

240x80 cm. Kryptis - PR 140°. Griaučiai beveik 
sunykę. Mirusysis palaidotas aukštielninkas, 
mis kojomis. 

Įkapės: gale galvos geriamojo rago žalvarinis 
kalas. Duobės viduryje žalvarinė apskrita 
ažūrinė segė, kurios stipinėliai primena stilizuotus 
čiukus. Kojų vietoje buvo geležinis peiliukas su 
džio liekanomis. 

Griautinis kapas Nr. 112 (10a) 
Neaiškios lyties, suardytas. Griaučiai pasirodė 

gylyje, labai sunykę. Sprendžiant iš griaučių 
mirusysis buvo palaidotas aukštielninkas, ·d,p"tnrnl1.1 

jomis, galva PR 140° kampu. Rankų padėtis 
Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 113 (11) 
Palaidotas vyras. Gylis - 45 cm. Duobės 
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146 pav. Griautinis kapas Nr. 92. 147 pav. Griautinis kapas Nr. 93. 148 pav. Griautinis kapas Nr. 94. 

200x:80 cm. Kaulai labai sunykę, išlikę tik blauzdikauliai 
ir šlaunikauliai. Atstumas tarp kelių 11 cm. Kryptis - PR 
13(1). Kapo duobės dugne nežymūs degėsių pėdsakai ir 
organinės medžiagos, tarsi žolių ar šiaudų likučiai. 

Įkapės: galvos vietoje - geriamojo rago žalvarinis 
apkalas, prie kairios kojos blauzdikaulio geležinis pen
tinas, prie dešinės kojos šlaunikaulio penkių apvijų žal
varinis žiedas, dešinėje šlaunikaulio pusėje žalvarinis 
apkaliukas, o prie kairio šlaunikaulio geležinis nedi
delis sunykęs peiliukas. 

Griautinis kapas Nr. 114 (12) 
Palaidotas vyras. Gylis - 110 cm. Duobės dydis -

260x80 cm. Kryptis - PR 140°. Kaulai sunykę, likę tik 
fragmentai kaukolės ir rankų kaulų. 

Įkapės: prie rankų kaulų buvo geležinio peilio frag
mentai ir žalvarinė plokštelė. 

Dvigubas griautinis kapas Nr. 115-115a (12a) 
Mirusiųjų lytys nenustatytos. Gylis - 75 cm. Abie

jų kryptis - PR 140°, atstumas vieno nuo kito 20 cm. 
Mirusiojo (kape Nr. 115) griaučiai sunykę, likę tik ko
jų kaulų fragmentai, mirusiojo (kape Nr. 115a) likę 
tik blauzdikaulių fragmentai. 

Įkapės: prie mirusiojo (kape Nr. 115) galvos - bu
vo geriamojo rago žalvarinis apkalas, prie mirusiojo 
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149 pav. Griautinis kapas Nr. 95. 150 pav. Griautinis kapas Nr. 96. 151 pav. Griautinis kapas Nr. 97, 

(kape Nr. l1Sa) juosmens vietoje žalvarinis įvijinis 
žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 116 (13) 
Palaidotas vyras. Gylis - 60 cm, duobės dydis 

180x80 cm. Kaulai visai sunykę. Kryptis neaiški. 
Įkapės: rytiniame duobės gale (greičiausiai gal

vūgalyje) buvo geležinis įmovinis nedidelis ietiga-
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lis, ties kapo duobės viduriu geležinė pusapvalė 
sagtis ir prie jos kita geležinė keturkampės formos 
sagtis. 

Griautinis kapas Nr. 117 (14) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 70 cm. Kaulai 

sunykę, likę tik paskiros dubens ir kojų kaulų dalys. 
Kryptis - PR 140°. 

sun 
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siūlo. Kapo viduryje rasta žalvariu ap
kaustyta beržo tošies dėžutė, šalia jos 
gulėjo geležinė yla. Ryškinant kapo kon
tūrus aptiktas žalvarine rombine galvu
te smeigtukas . 

Griautinis kapas Nr. 119 (16) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis -

75 cm, kapo duobės dydis - 170x60 cm. 
Kryptis neaiški. Kaulai sunykę, likę tik 
keli paskiri dantys ir vieno piršto kau
liukas žiede. 

Įkapės: kapo duobės viduryje, ar
čiau kraštų buvo du žalvariniai įvijiniai 
žiedai. 

Griautinis kapas Nr. 120 (17) 
Palaidotas vyras. Gylis - 50-70 cm. 

Kryptis - PR 140°. Kapas suardytas, 
kaulų likę tik paskiros dalys. 

Įkapės: geležiniai trinariai žąsiai, 
geležinis įmovinis kovos kirvis, geleži
nio peiliuko fragmentai, prie kurių išli
kę tarsi medinių makštų pėdsakai, du 
geležiniai ietigaliai, du geriamųjų ragų 
žalvariniai apkalai ir vienas rago šono 
trikampės formos žalvarinis apkalas, 
miniatiūrinis molinis puodelis, tošinės 
dėžutės fragmentai ir trys įvijiniai žal
variniai žiedai bei grandelė. 

Griautinis kapas Nr. 121 (18) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis -

60 cm, kryptis - PR 140°. Kaulai visai su
nykę. Žemė duobės kontūrų riboje bu
vo tamsi su smulkių angliukų liekana. 

Įkapės: galvos vietoje nedidelio geria
mojo rago žalvarinis apkalas, miniatiūri

o 30 cm o 30 cm 
nis molinis puodelis, žemiau buvo atski
rai įvairiose kapo vietose padėtos trys ge
ležinės ylos, žalvarinė tūtelė, geležinis pei

'L----'------'----" 

lis, geležinis lazdelinis smeigtukas. 

152 pav. Griautinis kapas Nr. 98. 153 pav. Griautinis kapas Nr. 99. Griautinis kapas Nr. 122 (20) 
Palaidota moteris. Gylis - 85 cm. 

Įkapės: galvūgalyje - geriamojo rago žalvarinis ap
kalas, miniatiūrinis molinis puodelis, dubens kaulų sri
tyje - žalvarinių iškilių apkalėlių ir įvijos fragmentai. 

Griautinis kapas Nr. 118 (IS) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 75 cm, duobės 

kontūrų dydis - 220x80 cm. Kryptis - PR 140°. Kaulai 
sunykę, aptikti tik paskiri kaukolės fragmentai. 

Įkapės: galvūgalyje buvo geriamojo rago žalvari
nis apkalas, krūtinės vietoje rasta 3 žalvariniai įviji
niai žiedai, keli mėlyno stiklo, vienas gintarinis plokš
čias ir vienas gintarinis statinės pavidalo karolis bei 
kelios siauros įvijos užvertos ant organinės medžiagos 

Kaulai sunykę, pastebėti tik nežymūs kaukolės frag
mentai ir apatinio žandikaulio dalys. 

Įkapės: gale galvos buvo gintarinis plokščias ka
rolis, žalvarinė žiedinė įvija, geležinės ylos (?) frag
mentas. Ties kapo viduriu buvo du žalvariniai įvijiniai 
žiedai. Kaklo vietoje buvo žalvarinės vytinės antkak
lės gabaliukas ir du balti raudonomis dėmelėmis ka
roliukai. 

Griautinis kapas Nr. 123 (21) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60 cm. Kapo 

duobės dydis - 22Ox80 cm. Duobės sampilo žemė tamsi 
su gausiu degėsių kiekiu. Kaulų visiškai nepastebėta. 
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Įkapės: duobės rytiniame gale buvo geriamojo ra
go žalvarinio apkalo fragmentai, duobės viduryje žal
varinis įvijinis iš siauros plokščios juostelės žiedas, puo
dų šukės ir atskiros įvijos. 

Griautinis kapas Nr. 124 (22) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 55 cm. Kryptis -

PR 140°. Duobės kontūrai nebuvo ryškūs, galbūt su
ardytas kapas. 

Įkapės: du miniatiūriniai moliniai puodeliai, gin
tarinis karolis ar verpstukas, žalvarinė ivija, geležinis 
peiliukas, dvi žalvarinės įvijinės apyrankės, keli paski
rų įvijų fragmentai. 

Griautinis kapas Nr. 125 (23) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 70 cm, duobės dydis -

140x50 cm, kryptis - PR 1300. Kaulai visiškai sunykę. 
Mirusiojo kojų vietoje buvo 6 cm ilgio ir 2 cm pločio anglis. 

Įkapės: duobės rytinėje dalyje buvo geriamojo ra
go žalvarinis apkalas, ties duobės viduriu buvo visa ei
lė žalvarinių nedidelio diametro įvijėlių ir diržo nedi
delis žalvarinis apkalėlis. 

Griautinis kapas Nr. 126 (24) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 45 cm, duobės dydis -

120x50 cm, kryptis - PR 140°. Kape nei kaulų, nei de
gėsių nerasta. 

Įkapės: žalvarinės vielos įvijėlė. 
Griautinis kapas Nr. 127 (25) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 70 cm, duobės dydis -

140x50 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: žalvarinio nežinomos paskirties dirbinio 

kūgelis ir siauros žalvarinės juostelės fragmentai, grei
čiausiai apyrankės dalys. 

Griautinis kapas Nr. 128 (26) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 65 cm, duobės 

dydis - 200x60 cm, kryptis - PR 140°. Kaulai neišlikę, 
tik vietomis susidurta su jų nežymiais fragmentais. 

Įkapės: galvos srityje buvo žalvarinė žiedinė įvija 
ir molinis miniatiūrinis puodelis, dešinėje kapo duo
bės pusėje, maždaug rankų vietoje, rasta žalvarinė įvi
jinė apyrankė, kairėje mirusiojo pusėje, maždaug kai
rės kojos kelio vietoje buvo geležinis peiliukas. 

Griautinis kapas Nr. 129 (27) 
Palaidotas vyras. Gylis - 70 cm, duobės dydis -

200x75 cm. Kaulai neišlikę, tik žiede piršto kauliukas. 
Įkapės: geriamojo rago žalvarinis apkalas, geleži

nio dalgio fragmentas, geležinė įmova, tarsi ietigalio, 
žiedinė įvija su medžio liekana, žalvarinis įvijinis žie
das ir neaiškios paskirties žalvarinės plokštelės. 

Griautinis kapas Nr. 130 (28) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 70 cm, duobės 

dydis - 12Ox64 cm. Kaulai visai sunykę. Kryptis - PR 
140°. 

Įkapės: galvos srityje geriamojo rago žalvarinis ap
kalas, ties kapo viduriu geležinis peiliukas. 
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Griautinis kapas Nr. 131 (29) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 75 cm, duobės 

dydis - 212x72 cm. Kaulai neišlikę. 
Įkapės: galvos srityje - geriamojo rago žalvarinis 

apkalas, miniatiūrinis molinis puodelis, nedidelio dia· 
metro žalvarinė įvija ir geležinė ylos ar smeigtuko ada· 
tos dalis; kojų srityje buvo geležinis peiliukas ir žalva· 
rinė žiedinė įvija. 

Griautinis kapas Nr. 132 (30) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 70 cm. Kapo duobės kon· 

tūrai buvo labai nežymūs. Kaulai visai sunykę. 
Įkapės: geležinis peiliukas, dvi geležinės ylos, žal· 

varinis diržo apkalėlis. 
Griautinis kapas Nr. 133 (31) 
Palaidotas vyras. Gylis - 70 cm. Kryptis - PR 160". 

Kaulai sunykę, likę tik paskiri kojų kaulų fragmentai. 
Įkapės: galvos srityje, jos dešinėje pusėje, buvo du 

geležiniai imoviniai ietigaliai, gulėję vienas virš kito, 
maždaug ties kapo viduriu buvo žalvarinis įvijinis žie· 
das ar žiedinė įvija, kojų galų link buvo kita žalvarinė 
ivija, neaišku kurioje kapo vietoje buvo geriamojo ra· 
go žalvarinis apkalas. 

Griautinis kapas Nr. 134 (32) 
Palaidotas vyras. Gylis -70 cm, kryptis - PR 140". 

Duobės dydis - 230x60 cm. Kaulai sunykę, likę tik kau· 
kolės ir kojų kaulų dalys. 

Įkapės: dešinėje mirusiojo pusėje, žemiau kojos 
kelio, buvo žalvarinė įvija su medžio liekana viduje, 
ties klubais buvo geležinė diržo sagtis, kaukolės deši· 
nėje pusėje šone gulėjo geležinis miniatiūrinis kap
liukas / skaptukas, toliau geležinis daIgelis, miniatiū· 
rinis molinis puodelis, geležinis įmovinis ietigalis ir žal· 
varinės grandelės fragmentai. 

Griautinis kapas Nr. 135 (33) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 92 cm, kryptis

PR 1400. Kontūrai kapo neryškūs, kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: 2 žalvarinės juostinės apyrankės, viena nuo 

kitos 19 cm atstumu, žemiau jų žalvarinio grandinėlio 
fragmentai ir žalvarinė diržo sagtis. 

Griautinis kapas Nr. 136 (34) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 55 cm, duobės 

dydis - 200x80 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: galvos srityje du geriamųjų ragų žalvari· 

niai apkalai, kiek žemiau geležinė yla, žalvarinė nedi
delė įvija ir žalvarinis diržo liežuvėlis. 

Griautinis kapas Nr. 137 (35) 
Palaidotas vyras. Gylis - 85 cm, kryptis - PR 150'. 

Kaulai sunykę, išskyrus kojų kaulų ir kaukolės frag
mentus. 

Įkapės: galvos srityje miniatiūrinis molinis puo
delis, geriamojo rago žalvarinis apkalas, kiek že· 
miau geležinio peilio liekanos, maždaug kapo vi· 
duryje, dešinėje duobės pusėje buvo žalvarinis ivi· 
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jinisžiedas, kojų srityje dešinėje pusėje buvo gele
žinis pentinas. 

Griautinis kapas Nr. 138 (36) 
Palaidotas vyras. Gylis 60-70 cm, kryptis - PR 125°, 

duobės dydis - 200x65 cm. Kaulai sunykę. 
Įkapės: prie dešinės kojos geležinis pentinas, ar

čiau kapo rytinės dalies buvo geležinis peiliukas. 
Griautinis kapas Nr. 139 (37) 
Palaidotas vyras. Gylis - 60 cm, kryptis - PR 90°, 

duobės kontūrų dydis - 240x90 cm. Kaulai sunykę, li
kę tik kaukolės ir kojų kaulų fragmentai. 

Įkapės: kaukolės kairėje pusėje buvo geležinis įmo
vinis ietigalis, kiek žemiau kaukolės taip pat kairėje 
mirusiojo pusėje buvo geležinis gana siauras dalgis, 
geležinis miniatiūrinis kapliukas / skaptukas, du žal
variniai trapecinės formos apkalai, kapo duobės vidu
ryje buvo nedidelis statinaitės formos gintarinis karo
lis, žalvarinė pasaginė segė cilindriniais galais, ant se
gės lankelio užmauta dvi žiedinės įvijos, tarp abiejų 
jvijų buvo žalvarinė diržo plokštelė, keturkampės for
mos, kiek žemiau segės buvo žalvarinė diržo sagtis ir 
žalvarinis apkalas, toliau žalvarinė žiedinė įvija su me
džio liekana viduje. 

Griautinis kapas Nr. 140 (38) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 70 cm, duobės 

dydis - 250xl00 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: neaiškios paskirties geležinis radinys. 
Griautinis kapas Nr. 141 (39) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40 cm, kryptis-

PR 150°. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapių jokių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 142 (40) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 80 cm, kapo 

duobės dydis -19Ox70 cm, kaulai visiškai sunykę. Kryp
tis - pietryčių. 

Įkapės: geriamojo rago žalvarinis apkalas ir žal
varinis įvijinis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 143 (41) 
Palaidota moteris. Gylis - 40 cm. Kryptis - šiau

rės. Kaulai visiškai sunykę, likęs tik vienas dantis. 
Įkapės: 20 cm ilgumo karolių bei įvijų eilė. Karo

liai nedideli, vieni jų mėlyno stiklo, kiti gintariniai, jie 
buvę ant mirusiosios kaklo. 

Griautinis kapas Nr. 144 (42) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 45 cm, duobės dydis -

145x65 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 145 (43) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 60 cm, duobės dydis -

250x90 cm. Kaulai sunykę, likę tik kojų kaulų dalys. 
Įkapės : dešinėje galvos pusėje buvo du geležiniai 

jmoviniai ietigaliai ir žalvarinė nedidelio diametro įvija; 
dešinės rankos vietoje buvo žalvarinis įvijinis plates-

niu viduriu žiedas; virš dešinės kojos blauzdikaulio gu
lėjo žalvarinės įvijos, suvertos ant odinio dirželio; prie 
dešinės kojos, vidinėje pusėje buvo pasaginė žalvari
nė segė su žalvarine įvija; virš kairės kojos blauzdi
kaulio, skersai jo gulėjo trys eilės žalvarinių gana ilgų 
ir siaurų įvijų, sunertų ant odinio dirželio, virš įvijų 
buvo 24 cm ilgio ir 6 cm pločio tarsi skiedros fragmen
tas; prie pat kairės kojos blauzdikaulio, vidaus pusėje 
gulėjo žalvarinių įvijų eilė, žalvarinis siauras ir plokš
čias apkalas; skersai kojų buvo geležinis peiliukas, kiek 
žemiau jo buvo žalvarinis ilgas siauras apkalas. Įvai
riose kapo vietose buvo trys žalvarinės įvijos. Virš ko
jų buvo odinio diržo liekanos su įvairių apkalų frag
mentais bei žalvarinė diržo sagtis. 

Griautinis kapas Nr. 146 (44) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50 cm, kontū

rų dydis - 220x70 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: kapo duobės viduryje geriamojo rago žal

varinis apkalas, įvairiose kapo vietose rastos trys žalva
rinės įvijos, arčiau kojų buvo geležinės ylos fragmentas. 

Griautinis kapas Nr. 147 (45) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 65 cm. Duo-

bės kontūrai neryškūs. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: geriamojo rago žalvarinis apkalas. 
Griautinis kapas Nr. 148 (46) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 55 cm, duobės 

dydis - 170x60 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: duobės pietryčių kampe rasta žalvarinio 

grandinėlio fragmentas, duobės šiauriniame kampe -
gintarinis karoliukas. 

Griautinis kapas Nr. 149 (47) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 80 cm, duobės 

dydis - 120x80 cm, kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: žalvarinio žiedo fragmentas, dvi žalvari

nės įvijos, vienoje odos dirželis. Duobės pietryčių kam
pe geriamojo rago žalvarinis apkalas, pačiame duobės 
viduryje žalvarinis apkaustas keturkampės formos ir 
geležinio smeigtuko fragmentas. 

Griautinis kapas Nr. 150 (49) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40 cm, duobės 

dydis - 220xl05 cm, kryptis - PV 230°. Kaulų tik ne
aiškios žymės. 

Įkapės: aštuonios žalvarinės vielos įvijos. 
Griautinis kapas Nr. 151 (50) 
Palaidotas vyras. Gylis - 40 cm, duobės dydis -

230x80 cm. Kaulai visiškai sunykę . 

Įkapės: kapo pietinėje dalyje buvo dviejų geria
mųjų ragų žalvariniai apkalai vienas nuo kito 27 cm 
atstume. Kapo duobės viduryje buvo trys žalvarinės 
įvijos, vienajų užmauta ant odinio dirželio. Kojūgaly
je aptikta neaiškios paskirties geležinio dirbinio dalis, 
40 cm atstu kapo vidaus link buvo žalvarinis pentinas, 
kurio lankelis tordiruotas, o galai užsibaigia kilpomis. 
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Griautinis kapas Nr. 152 (51) 
Palaidotas vyras. Gylis - 55 cm, duobės dydis -

220x80 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: galvos srityje išilgai kapo krypčiai buvo pa

dėti du geležiniai įmoviniai ietigaliai, lygiagrečiai vie
nas kito, prie jų buvo žalvarinis geriamojo rago apkalas 
ir geležinio peiliuko fragmentas. 18 cm žemyn, kojų 
link buvo geležinis miniatiūrinis daIgelis, šalia daIge
lio buvo geležinis miniatiūrinis kapliukas / skaptukas. 
Ties duobės viduriu įvairiose vietose buvo: žalvarinis 
įvijinis žiedas, dvi žalvarinės įvijos su medžio liekana 
viduje, žalvarinė diržo sagtis ir žalvarinė cilindriniais 
galais pasaginė segė, o ant jos lankelio buvo užmauta 
žalvarinė įvija. 

Griautinis kapas Nr. 153 (52) 
Palaidotas vyras. Gylis - 40-50 cm. Kaulai suny

kę, likę tik vienos kojos kaulo dalis. Kryptis - pietryčių. 

Įkapės: kapo duobės viduryje buvo žalvarinis pen
tinas, ažūrinis, prie pat pentino buvo žalvarinė sagtelė 
(pentino pritvirtinimui); kojų srityje buvo kitas žalva
rinis pentinas. Įvairiose kapo vietose buvo: žalvarinė 
diržo sagtis, diržo apkalas, žalvarinė žiedinė įvija ir 
penkios mažos žalvarinės įvijėlės. 

Griautinis kapas Nr. 154 (53) 
Palaidota moteris. Gylis - 60 cm, duobės dydis 

200x90 cm. Duobės sampile gausu smulkesnių ir stam
benių angliukų. Kaulai sunykę, tik žiede likęs piršto 
kauliukas. 

Įkapės: duobės viduryje buvo žalvarinis įvijinis žie
das praplatinta viduriniąja įvija, arčiau galvos buvo ge
ležinės stambios ylos fragmentai. Įvairiose kapo duo
bės vietose buvo pavienių mažų žalvarinių grandelių. 

Griautinis kapas Nr. 155 (54) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 40 cm, kryptis - PR 160°, 

kapo duobės dydis - 145x80 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: ties kapo duobės viduriu rasta žalvarinė 

pasaginė segė cilindriniais galais. 
Griautinis kapas Nr. 156 (55) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 55 cm, kryptis

PR. Duobės dydis - 260x70 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: geležinės ylos fragmentas ir žalvarinės vie-

los gabaliukas. 
Griautinis kapas Nr. 157 (56) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 35 cm. 
Įkapės: geležinio peilio fragmentas ir neaiškaus ge-

ležinio dirbinio fragmentas. 
Griautinis kapas Nr. 158 (57) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 35 cm, duobės 

dydis - 240x70 cm. 
Įkapės: duobės pietryčių kampe geriamojo rago 

žalvarinis apkalas, duobės vidurio link paskiri žalvari
nės įvijos fragmentai ir žalvarinio apkalėlio cilindriu
ko pavidalo fragmentas. 
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Griautinis kapas Nr. 159 (63) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis 80 cm. Kapas su· 

ardytas. 
Įkapės: dviejų žalvarinių vielų suvytos antkaklės 

fragmentas. 
Griautinis kapas Nr. 160 (78) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 65 cm, kryptis - Šv, kon· 

tūrų dydis - 150x70 cm. Kapas apardytas. 
Įkapės: du geriamųjų ragų žalvariniai apkalai, ke· 

ramikos šukė ir vaikiška apyrankėlė, vyta iš trijų įvijų 
plonos žalvarinės vielos. 

Griautinis kapas Nr. 161 (79) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 35 cm, kryptis - pietų 

180°, duobės dydis - 70x40 cm. Kapas apardytas, iŠJi. 

kusi tik dalis kaulų. 
Įkapės: šlaunikaulių srityje buvo žalvarinis iš dvie

jų vielų susuktas žiedelis ir žalvarinė pasaginė segėj 
šonus atlenktais galais. 

Griautinis kapas Nr. 162 (81) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 40 cm, kryptis - PR 170', 

kapo kontūrai neryškūs. Kaulai labai apnykę. 
Įkapės: dvi trijų įvijų plonos žalvarinės vielos apy

rankėles, vienoje išlikęs rankos kauliukas, dvi 
nės atriestais į viršų galais vaikiškos segės. 

Griautinis kapas Nr. 163 (81a) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 90 cm. Kaulai 

sunykę· 
Įkapės: miniatiūrinis geležinis kapliukas, 

nė diržo sagtis, įvijinės žalvarinės apyrankės viena 
ja, miniatiūrinė pasaginė žalvarinė segė, lIJll.IJUUUJJJJJI 

molinis puodelis ir žalvarinis lazdelinis smeigtukas. 
Griautinis kapas Nr. 164 (82) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 45 cm, kryptis - PR 

kapo duobės dydis - 70x40 cm. Išlikę kojų kaulai, 
kaulių dalis ir dešinės rankos, gulėjusios . 
lenktos per alkūnę dalys. 

Įkapės: ant abiejų rankų buvę po vieną' ... 
varinę apyrankę, krūtinės srityje buvo trys 
nės pasaginės atlenktais galais žalvarinės segės. 

Griautinis kapas Nr. 165 (83) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 45 cm, kryptis - PR 

duobės dydis - 70x35 cm. Kaulai apnykę. 
Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 166 (89) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40-60 cm, 

bės dydis - 225x60 cm. Kapas perkastas, 
degintiniu kapu, todėl smarkiai suardytas. Kaulų 
ra, išskyrus kojų kaulų dalis. 

Įkapės: geriamojo rago žalvarinis apkalas, 
tiūrinis geležinis kirvukas ir keturios žalvarinės 

Griautinis kapas Nr. 166a (95) 
Palaidotas vyras. Gylis - 40 cm. Kapo 

dis -190x80 cm. Kryptis - PR. Kaulai sunykę. 
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Įkapės: galvos srityje buvo geležinis įmovinis ieti
galis, padėtas išilgai kapo duobės ir dviejų geriamųjų 
ragų žalvariniai apkalai. 

Griautinis kapas Nr. 167 (96) 
Palaidotas vyras. Gylis - 40 cm, duobės dydis -

2I0x60 cm, kryptis - PR 160°. Kaulai sunykę, likę tik 
paskiri fragmentai. Kapas apardytas. 

Įkapės: galvos srityje buvo geriamojo rago žalva
rinis apkalas; šiaurinėje dalyje be jokios tvarkos buvo: 
septynios žalvarinės įvijos, žalvariniai diržo apkalai, 
dvi žalvarinės diržo sagtys, smulkių įvijų grupė, masy
vi žalvarinė apyrankė, geležinis peiliukas ir žalvarinė 
pasaginė segė su gana stambiu liežuvėliu. 

Griautinis kapas Nr. 168 (97) 
Palaidotas vyras. Gylis - 50 cm, duobės dydis -

I20x50 cm. Kaulai sunykę. 
Įkapės: arčiau kapo duobės pietinės dalies buvo 

žalvarinė plokštelinė segė, sudaryta iš trijų S formos 
sujungtų ženklų, kiek žemiau, kojų link buvo peilio 
makštys, apkaustytos plona žalvarine skardele, ant 
abiejų rankų būta po žalvarinę įvijinę apyrankę, įvai
riose kapo duobės vietose buvo keturios didesnio dia
metro žalvarinės įvijos ir kelios mažo skersmens žal
varinės įvijėlės su siūlų fragmentais viduje. 

Griautinis kapas Nr. 169 (98) 
Palaidota moteris. Gylis - 50 cm, duobės dydis -

230x60 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: žalvarinės adatos fragmentas, geležinė yla, 

tl)'s žalvarinės žiedinės įvijos. 
Griautinis kapas Nr. 170 (99) 
Palaidotas vyras. Gylis - 80 cm, kryptis - PR 160°. 

Kapo duobės dydis - 250x90 cm. Kaulai visiškai suny
kę. Kapo duobės dugne rasta 40x30 cm plote medžio 
lentos I cm storio liekanos. Lenta tarsi apdegusi. 

Įkapės: mirusiojo galvos srityje buvo geriamojo ra
go žalvarinis apkalas, kiti visi radiniai buvo duobės cen
tre ant dugno ir labai arti vienas kito, tai: dvinariai 
geležiniai žąsiai, miniatiūrinis molinis puodelis, žal
varinė antkaklė tordiruotu lankeliu su kabliuku ir ąsele 
galuose, žalvarinė lankinė gyvulinė segė su plokščia 
ilga kojele, žalvarinė pasaginė daugiakampėm galvu
tėm segė, mažas gintarinis karoliukas, trapecinės ir ke
turkampės formos žalvariniai apkalai, dvi žalvarinės 
įvijos ir trys siauros žalvarinės įvijėlės. 

Griautinis kapas Nr. 171 (100) 
Palaidotas vyras. Gylis - 70 cm, kryptis - PR 160°. 

Kapo duobės dydis - 280x80 cm. Kaulų likę tik paski
ros dalys. Po kaulais vietomis rasta lentų liekanų, gal
būt tai karsto liekanos. 

Įkapės: galvos srityje dešinėje pusėje buvo žalva
rinė įvija iš plokščios vielos, ant kairės rankos piršto 
buvo žalvarinis įvijinis žiedas, virš šlaunikaulių gerai 
išlikęs odinis diržas, po diržu buvo peilio makštys, 

puoštos apkaustant jas plona žalvarine skarde le ir žal
varinis pentinas, prie dešinės kojos, lygiagrečiai kojai 
gulėjo geležinis durklas ar peilis, medinėse makštyse, 
kurių išlikę tik fragmentėliai. Įvairiose kapo duobės 
vietose buvo paskiri žalvariniai apkalai ir žalvarinės 
įvijos. 

Griautinis kapas Nr. 172 (101) 
Palaidota moteris. Gylis - 60 cm. Kryptis - PR 

160°, kapo duobės dydis - 250x75cm. Kaulai sunykę. 
Įkapės: galvos srityje dviejų geriamųjų ragų žalva

riniai apkalai, kapo viduryje buvo gintarinių karolių ir 
žalvarinės juostelės fragmentai, kiek žemiau dvi žal
varinės įvijos ir žalvarinė adata, maždaug kojų srityje 
penkių apvijų žalvarinė įvija ir geležinė yla. 

Griautinis kapas Nr. 173 (102) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60 cm, kryptis

PR 100°, duobės dydis - 21Ox70 cm. Kaulai visiškai 
sunykę· 

Įkapės: galvos srityje buvo žalvarinis geriamojo ra
go apkalas. 

Griautinis kapas Nr. 174 (104) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30 cm, kryptis

PR 160°. Kapo duobės dydis - 130x60 cm. Kaulai vi
siškai sunykę. 

Įkapės: galvos srityje dviejų geriamųjų ragų žalva
riniai apkalai. 

Griautinis kapas Nr. 175 (103) 
Palaidotas vyras. Gylis - 60 cm, kryptis - pietų

rytų. Kapo duobės dydis - 21Ox80 cm. Kaulai sunykę, 
išlikęs tik kairės kojos blauzdikaulio fragmentas. 

Įkapės: prie kairės kojos buvo žalvarinis pentinas, 
prie pentino išlikę fragmentai vilnonio audinio, pilvo 
srityje buvo dvi diržo sagtys, įvijinis žiedas, du žalvari
niai diržo apkalai ir puodo šukė. Įvairiose kapo duo
bės vietose buvo rasta: du įvijiniai žalvariniai žiedai, 
keli apkaliukai bei mėlyno stiklo rantytas karolis. 

Griautinis kapas Nr. 176 (105) 
Palaidota moteris. Gylis - 40 cm, duobės dydis -

180x70 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: galvos srityje buvo dviejų geriamųjų ragų 

žalvariniai apkalai, nutolę viens nuo kito 32 cm, dvi 
žalvarinės plonos skirtingos vielos įvijos, o kiek toliau
į beržo tošies dėžutę sudėti ar bent suvynioti į tošį trys 
žalvariniai įvijiniai žiedai ir plokščias gintarinis verps
teiis, kiek toliau nuo jų buvo žalvarinė adata. Įvairio
se kapo duobės vietose buvo puodo šukių. Prie duo
bės rytinio krašto buvo geležinė yla. 

Griautinis kapas Nr. 177 (106) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60 cm, kryptis

PR 140-150°, kapo duobės dydis - 170x70 cm. Kaulai 
visiškai sunykę. 

Įkapės: du žalvariniai trapecinės formos diržo ap
kalai ir žalvarinė įvija S\i medžio liekana viduje. 
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Griautinis kapas Nr. 178 (107) 
Palaidotas vyras. Gylis - 50-60 cm, kapo duobės 

dydis - 270x75 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: kojų srityje buvo žalvarinė pasaginė dau

giakampiais galais segė ir geležinis pentinas, kapo gal
vos srityje buvo dviejų geriamųjų ragų žalvariniai ap
kalai ir žalvarinis įvijinis žiedas. Įkapės buvo nevieno
dame gylyje. 

Griautinis kapas Nr. 179 (108) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50 cm, kryptis

PR 150°, duobės dydis - 160x55 cm. Kaulai visiškai 
sunykę· 

Įkapės: du geriamųjų ragų žalvariniai apkalai, žal
varinės grandinėles fragmentai, dvi žalvarinės įvijos ir 
žalvarinės adatos dalis. 

Griautinis kapas Nr. 180 (109) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 50cm, kryptis - PR 170° -

ŠV 350°, kapo duobės dydis - 140x70 cm. Kaulai visiš
kai sunykę. 

Įkapės: žalvarinis įvijinis žiedas praplatinta prie
šakine dalimi. 

Griautinis kapas Nr. 181 (110) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40 cm, kryptis

PR 170°, kapo duobės dydis - 155x65 cm. Kaulai visiš
kai sunykę. 

Įkapės: du fragmentėliai diržo su žalvarinių apka
lėlių liekanom. 

Griautinis kapas Nr. 182 (111) 
Palaidotas vyras. Gylis - 60 cm, kryptis - PR 160°, 

kapo duobės dydis - 250x60 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: galvos srityje buvo geriamojo rago žalva

rinis apkalas, kojų srityje geležinis pentinas, ties kapo 
viduriu buvo geležinis peiliukas, geležinės ylos frag
mentas, odinio diržo fragmentėlis bei žalvarinių įvijų 
dalys. 

Griautinis kapas Nr. 183 (112) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 50 cm, kryptis - PV 220°, 

kapo duobės dydis - 110x60 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: miniatiūrinis geležinis daigelis, geležinis 

peiliukas, žalvarinė įvija su medžio liekana ir pasagi
nė segė gyvuliniais galais, ant kurios lankelio užmauta 
žalvarinė įvijinė apyrankė. 

Griautinis kapas Nr. 184 (113) 
Palaidotas vyras. Gylis - 50 cm, kryptis - PR 170°, 

kapo duobės dydis - 280x95 cm. Kaulai sunykę, likę 
tik menki kojų kaulų fragmentai. 

Įkapės: į dešinę nuo galvos buvo padėti lygiagre
čiai du geležiniai įmoviniai ietigaliai ir du žalvariniai 
geriamųjų ragų apkalai, kojų srityje rasta geležinė 
grandis ir geležiniai trinariai žąsiai, išorinėje dešinio 
blauzdikaulio pusėje buvo žalvarinės sagties fragmen
tai ir kažkokių žalvarinių apkaustėlių fragmentai, prie 
kairiojo blauzdikaulio iš išorės pusės aptiktas odinio 
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dirželio fragmentas, puoštas žalvariu, po tuo pačiu 
blauzdikauliu lyg žalvarinio pentino fragmentas. Be 
to, įvairiose kapo vietose rasta: žalvarinių įvijų frag
mentų, paskirų žalvarinių mažų grandelių, žalvarinių 

apkaustėlių bei peiliuko makštelės puoštos žalvarinėm 
skardelėm. 

Griautinis kapas Nr. 185 (114) 
Palaidotas vyras. Gylis - 65 cm. Kryptis - PR 160°. 

Kapo duobės dydis - 280x120 cm. Kaulai sunykę, išli
kę tik kojų kaulų dalys. Kapo dešinė pusė apardyta. 

Įkapės: galvos srityje buvo du geriamųjų ragų žal
variniai apkalai, atstumas tarp ragų 6 cm, į dešinę nuo 
ragų išilgai kapo padėti du geležiniai ietigaliai, maž
daug ties kapo viduriu buvo geležinis įmovinis minia
tiūrinis kirvukas plačiais ašmenimis, ant mirusiojo kai
rės rankos buvusi žalvarinė masyvi apyrankė, o ant kai
rės rankos piršto buvęs žalvarinis įvijinis žiedas. Mi
rusysis turėjęs puošnų diržą, kurio papuošimus suda
ro trapecinės formos apkalai ir daugybė žalvarinių vi
nučių su konusinėm galvutėm apkaliukų. Be to, buvo 
žalvarinė diržo sagtis. Rasta vienas paskiras gintarinis 
karolis. 

Griautinis kapas Nr. 186 (115) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 75 cm, duobės 

kontūrų dydis - 230x80 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: žalvariniai geriamojo rago apkalai, gele

žinio peiliuko fragmentas ir žalvarinis įvijinis žiedas. 
Griautinis kapas Nr. 187 (116) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 70 cm, kapo 

duobės dydis - 160x80 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: galvos srityje geriamojo rago žalvarinis ap

kalas ir žalvarinės grandinėlės fragmentas, ties kapo 
viduriu buvo įvijinis žalvarinis žiedas ir geležinio ne
aiškios paskirties dirbinio fragmentas. 

Griautinis kapas Nr. 188 (117) 
Palaidota moteris. Gylis - 50 cm. Kryptis - pietry

čių. Kapo duobės dydis - 200x80 cm. Kaulų nerasta. 
Įkapės: gale galvos du geriamųjų ragų žalvari

niai apkalai, vienas nuo kito nutolę 24 cm. Ties ka
po duobės viduriu rasta žalvarinio įvijinio žiedo frag
mentai, geležinė yla ir žalvarinės ylos ar smeigtuko 
fragmentas. 

Griautinis kapas Nr. 189 (118) 
Palaidotas vyras. Gylis - 40 cm. Kryptis - PR 100°. 

Kapo duobės dydis - 22Ox80 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: gale galvos buvo du žalvariniai geriamųjų 

ragų apkalai, vienas nuo kito nutolę 8 cm, kiek žemiau 
kojų link buvo žalvarinis apkalėlis ir medinio koto lie
kanos, dar 20 cm žemiau rasta geležinių žąslų grandis 
ir jų fragmentėliai bei gintarinis karoliukas. 

Griautinis kapas Nr. 190 (119) 
Palaidotas vyras. Gylis - 50-60 cm. Kapo duobės 

dydis - 280x80 cm. Kaulai visiškai sunykę. 



Įkapės: galvos srityje, dešinėje pusėje buvo gele
žinis dalgis, 57 cm atstumu nuo dalgio žemyn rasta dvi 
žalvarinės įvijos su medžio liekanom, tai - dalgio koto 
papuošimai, kojūgalyje ratas žalvarinis pentinas tor
diruotu lankeliu, prie jo prilipęs plonos eglutės raštu 
austas audinys. Įvairiose kapo vietose rasta dar šešios 
žiedinės žalvarinės įvijos ir apkaliukų fragmentai. 

Griautinis kapas Nr. 191 (120) 
Palaidotas vyras. Gylis - 26 cm. Kapas suardytas, 

likę tik kojų kaulų dalys. 
Įkapės: prie dešinės kojos blauzdikaulio statme

noje padėtyje rastas geležinis įmovinis kirvis. 
Griautinis kapas Nr. 192 (121) 
Palaidota moteris. Gylis - 70 cm. Kryptis - PR 

150°. Kapo duobės dydis - 260x75 cm. Kaulai neišli
kę, kontūrų ribose matėsi paskiri degėsiai. 

Įkapės: galvos srityje buvo trijų geriamųjų ragų 
sunykę žalvariniai apkalai, atstumas tarp ragų 10 ir 
14 cm, kapo viduryje įvairiose vietose buvo šešios žal
varinės įvijos arba jų dalys ir dvigubo nupjauto kūgio 
gintarinis karolis. Pačiame kapo dugne buvo geleži
nės ylos fragmentas ir beržo tošies fragmentėlis. 

Griautinis kapas Nr. 193 (122) 
Palaidotas vyras. Gylis - 80 cm, kryptis - PR 145°, 

kapo duobės dydis - 285x120 cm. Kaulai sunykę, likę 
tik šlaunikauliai ir nežymios blauzdikaulių dalys. Kars
tas buvęs skobtinis ir išklotas beržo tošimi, kuri dar 
buvusi pabarstyta anglimis. 

Įkapės: jos nevienodame gylyje. 65 cm gylyje krū
tinės vietoje, buvo du žalvariniai geriamųjų ragų ap
kalai, 25 cm atstumu vienas nuo kito, 70 cm gylyje po 
ragais, rasta žalvarinė pasaginė cilindriniais galais se
gė. Prie griaučių ištiestas išilgai nuo rankos pirštų pa
lei šlaunikaulį buvo diržas, apkaitas keturkampiais žal
variniais apkalėliais su žalvarine sagtimi, prie pat dir
žo buvo gintarinis dvigubo nupjauto kūgio karolis ir 
pusė geležinių žąslų. Įvairiose kapo vietose buvo žal
varinių įvijų dalys bei smulkūs apkaliukai. 

Griautinis kapas Nr. 194 (123) 
Palaidotas vyras. Gylis - 65 cm. Kryptis - PR 160°. 

Kapo duobės dydis - 260x80 cm. Kaulai sunykę, išlikę 
tik šlaunikauliai ir kairiojo dubens kaulas. Duobės kon
tūrų ribose ypač daug degėsių. 

Įkapės: galvūgalyje du geriamųjų ragų žalvariniai 
apnykę apkalai, atstumas tarp jų - 28 cm. Tarp šlauni
kaulių - žalvarinė diržo sagtis ir keturkampės plokš
telės, diržo apkalai. Diržas gulėjęs palei šoną. Kairės 
kojos gale buvo geležinis pentinas ir žalvarinė spiralė. 
Rastos trys žalvarinės žiedinės įvijos. 

Griautinis kapas Nr. 195 (124) 
Palaidotas vyras. Gylis - 60 cm. Kryptis - PR 170°. 

Kapo duobės dydis - 260x80 cm. Kaulai sunykę, išlikę 
tik blauzdikaulių kaulai. 

Įkapės: dešinės kojos kulno srityje buvo geležinis 
pentinas. Prie kairiojo blauzdikaulio juostinis žalvari
nis pentinas. Blauzdikaulių viršuje buvo padėtas odi
nis diržas su žalvarine sagtimi, paviršius buvęs apkaitas 
žalvarinėm keturkampėm pailgom plokštelėm. Kairio
jo šlaunikaulio srityje padėtas medinėje dėžutėje ant
ras platus dvigubas odinis diržas, perpintas žalvarinių 
įvijų išilginėmis eilėmis su žalvarine sagtimi. 

10 cm aukščiau virš mirusiojo kapo duobės sampi
le buvo dar visa eilė radinių: galvos srityje dviejų geria
mųjų ragų žalvariniai apkalai ir du geležiniai imoviniai 
ietigaliai, maždaug šlaunų vietoje gražus vienašmenis 
geležinis kalavijas su skersiniais ir buožele rankenos sri
tyje. Kalavijas buvęs medinėse makštyse. Visame kapo 
duobės sampile gausu įvairių žalvarinių papuošalų frag
mentėlių, kaip antai: vytinės iš trijų vielų antkaklės, įvai
rių įvijų, apkalėlių, diržo dalių ir panašiai. 

Griautinis kapas Nr. 196 (125) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40 cm, kryptis

PR 160°, kapo duobės dydis - 120x65 cm. Kaulų ne
pastebėta. Rasti nežymūs degėsių kiekiai. 

Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 197 (126) 
Palaidota moteris. Gylis - 40-50 cm. Kryptis - PR 

160°. Kaulų nerasta, tik paskiri degėsiai. Kapas apar
dytas. 

Įkapės: gale galvos buvo geriamojo rago žalvari
nis apkalas ir tošinė dėžutė, apkalta plonytėmis žalva
rinėmis vielutėmis lenktais galais, kurioje buvo žalva
rinės adatos fragmentai. Kiti dirbiniai, kaip: žalvarinė 
plokštelė, klevo sėklos formos žalvarinis kabutis, žal
varinio smeigtuko adata bei įvijinis žalvarinis žiedas 
buvo duobės kontūrų įvairiose vietose. 

Griautinis kapas Nr. 198 (127) 
Palaidotas vyras. Gylis - 40-50 cm. Kryptis - PR 

158°. Kapo duobės dydis - 237x70 cm. Kaulų visai ne
rasta. Kapas apardytas. 

Įkapės: diržo fragmentėlis puoštas smulkiais konu
sėliais, geležinis 12 cm ilgio suktas tarsi virbas, žalvari
nis geriamojo rago apkalas, įvairių įvijų fragmentai. 

Griautinis kapas Nr. 199 (128) 
Palaidotas vyras. Gylis - 60 cm. Kryptis - VP 260°. 

Kapo duobės dydis - 270x70 cm. Kaulai visiškai suny
kę. Duobėje gana daug degėsių. 

Įkapės: dviejų geriamųjų ragų žalvarinių apkalų 

pėdsakai, žalvarinių įvijų dalys bei žalvariniai diržo ap
kalų fragmentai. 

Griautinis kapas Nr. 200 (129) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 55 cm. Kryptis -

ŠV 270°. Kapo duobės dydis - 280x75 cm. Kaulai su
nykę, išlikę tik kairiosios kojos blauzdikaulio liekanos. 

Įkapės: 8 įvijų žalvarinė spiralė ir dviejų įvijų frag
mentai. 
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Griautinis kapas Nr. 201 (130) 
Palaidotas vyras. Gylis - 60 cm, kryptis - PV 260°, 

kapo duobės dydis - 250x90 cm. Kaulai visiškai suny
kę. Kapas apardytas. 

Įkapės: geležinis peilis, žalvarinis įvijinis žiedas 
praplatinta priekine dalimi, žalvarinė žiedinė įvija ir 
žalvarinis trapecinės formos apkaliukas. 

Griautinis kapas Nr. 202 (131) 
Palaidotas vyras. Gylis - 50-60 cm. Kryptis - PV 

260°. Kapo duobės dydis - 255x85 cm. Kaulai visiškai 
sunykę. Gausu degėsių. 

Įkapės: galvos srityje išilgai kapą buvo geležinis 
plačia plunksna įmovinis ietigalis. Ties kapo viduriu 
buvo padė ta tošinė dėžutė, kurioje buvo žalvarinių įvijų 
apvara ir žalvarinis praplatinta priekine dalimi žiedas. 
Kojų srityje buvo geležinis pentinas, geležinis kovos 
peilis ir žalvarinė žiedinė įvija.Taip pat rasta žalvari
nės lankinės aguoniniais galais segės fragmentas. 

Griautinis kapas Nr. 203 (139) 
Palaidotas vyras. Gylis - 45-50 cm. Kryptis - PR 

180°. Kapo duobės dydis - 260x140 cm. Kaulai suny
kę, likę tik paskiri fragmentai. Kapas suardytas. 

Įkapės: žalvarinis įvijinis žiedelis, smulki žalvari
nė įvijėlė, apkalai ir žalvarinis diržo skirstiklis, žalva
rinės juostinės apyrankės fragmentas, geriamojo rago 
žalvarinių apkalų fragmentai. 

Griautinis kapas Nr. 204 (144) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 45 cm. Kryptis -

PV 210°. Kapo duobės dydis - 320x115. Kaulai suny
kę. Kapas suardytas kasant vėlesniam deginti niam ka
pui duobę. 

Įkapės: žalvarinis diržo apkalėlis, žalvarinės juos
tinės apyrankės fragmentas, žalvarinis miniatiūrinis 
verpstukas. 

Griautinis kapas Nr. 205 (144a) 
Palaidotas vyras. Gylis - 85 cm. Kryptis - PV 220°. 

Kapo duobės dydis - 250x105 cm. Kaulai sunykę. Ka
pas perkastas. 

Įkapės: žalvarinis kalavijo makštų apkalas, žalva
rinė pasaginė segė gyvuliniais galais ir žalvarinė pasa
ginė mažytė segė pastorintais galais. 

Griautinis kapas Nr. 206 (146) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50 cm. Kryptis -

PV 230°, kapo duobės dydis - 200x80 cm. Kaulai su
nykę, išlikęs tik vienas šlaunikaulis. 

Įkapės: ties duobės viduriu rasta žalvarinės juosti
nės apyrankės fragmentas, žalvarinio kryžminio smeig
tuko fragmentas ir žalvarinis kabutis. Netoli šlaunikau
lio buvo žalvarinė pasaginė segė aguoniniais galais ir 
žalvarinis įvijinis žiedas praplatinta vidurine apvija. 

Griautinis kapas Nr. 207 (147) 
Palaidota moteris. Gylis - 65 cm. Kryptis - ŠV 

270°. Kapo duobės dydis - 250x140 cm. Kapas suar-
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dytas. Kaulų tik paskiri netvarkingai išsimėtę frag
mentėliai. 

Įkapės: žalvarinių miniatiūrinių juostų audimo 
įrankių atskirai išmėtytos dalys, geležinis peiliukas, trys 
žalvariniai pastorinta viduriniąja dalimi žiedeliai ir vie
nuolikos įvijų žalvarinė spiralė. 

Griautinis kapas Nr. 208 (148) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 50 cm. Kryptis - PV 230°. 

Kapo duobės dydis - 125x60 cm. Griaučių ilgis - 57 cm. 
Kaulai apnykę. 

Įkapės: ant kaklo buvo trys plonos žalvarinės vie
lutės, ant vienos iš jų užverti trys spalvoto stiklo kara
liukai (du iš jų dvigubiniai); ant rankų buvo užmautos 
dvi įvijinės apyrankėles; krūtinės vietoje buvo žalvari
nė pasaginė miniatiūrinė segė cilindriniais galiukais. 

Griautinis kapas Nr. 209 (149) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 55-60 cm. 

Kryptis - ŠR 35°. Kapo duobės dydis - 250x90 cm. Ras
ta pavieniai sunykę kaulai ir gerai išlikusi kaukolė. Ka
pas suardytas. 

Įkapės: žalvarinis diržo skirstiklis, žalvariniai ap
kaliukai, žalvarinė grandinėlė su trikampiais kabučiais, 
geležinė grandelė ir žalvarinė įvija. 

Griautinis kapas Nr. 210 (154) 
Palaidotas vyras. Gylis - 65-70 cm. Kapo duobės 

dydis - 260x130 cm. Kapas suardytas. 
Įkapės : geležinis siauras peiliukas, kuris turėjęs 

medinį kotą, apvyniotą žalvarine vielute, geležinis ka
lavijo rankenos skersinis, žalvarinė masyvi juostinė 
apyrankė, žalvarinės vytinės antkaklės du fragmentai, 
žalvarinė yla ir žalvarinis įvijinis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 211 (155) 
Palaidota moteris. Gylis - 70 cm. Kryptis - PV 

190°. Griaučių ilgis - 153 cm. Griaučiai išlikę gerai, 
tik dešinioji pusė suardyta. Galva pakrypusi ant kai
riojo šono, kairioji ranka ištiesta palei šoną. Laidota 
skobtiniame karste. 

Įkapės: gale galvos dėžutė su žalvarinių miniatiū
rinių juostų audimo įrankių dalimi, žalvarinis įvijinis 
žiedas, žalvarinė įvija; pačiame viršūgalvyje žalvarinis 
ratelinis smeigtukas; ant kaklo geležinė antkaklė, ap
vyniota žalvarine plokščia viela; prie apatinio žandi
kaulio - geležinė pasaginė segė cilindriniais galais; ant 
kairės rankos petikaulio buvo žalvarinis kryžinis smeig
tukas; alkūnės srityje - geležinis nedidelis peiliukas; 
ant kairės rankos riešo užmauta žalvarinė įvijinė apy
rankė, ant pirštų du įvijiniai žiedai; vienas įvijinis žie
das buvo užmautas ir ant kairės kojos piršto. Kapo duo
bėje rasta 3 stikliniai karoliukai. Be to, kairėje galvos 
pusėje buvo geležinis ietigalis plačia plunksna. 

Griautinis kapas Nr. 212 (157) 
Palaidotas vyras. Gylis - 75x95 cm. Kapas visai su

ardytas. 
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Įkapės: daug organinės medžiagos, tarsi medžio, 
perpintas žalvarinėmis vielutėmis, du geležiniai ieti
galiai, geležinis miniatiūrinis kirvukas, geležinis mi
niatiūrinis pjautuvėlis, žalvarinio grandinėlio fragmen
tai ir dalys diržo žalvarinių apkalų. 

Griautinis kapas Nr. 213 (159) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 55 cm. Kryptis -

ŠV 310°, kapo duobės dydis - 245x120 cm. 
Kaulų nerasta. Kapas suardytas. 
Įkapės: du gabalai žalvarinės juostinės apyrankės. 
Griautinis kapas Nr. 214(161) 
Palaidota moteris. Gylis - 70 cm. Kryptis - PR 

150°. Kapo duobės dydis - 240x85 cm. Kaulų nerasta. 
Įkapės: galvos srityje žalvariniai geriamųjų ragų 

apkalų fragmentai, tošinės dėžutės žalvarinių apkalų 
fragmentai, kapo viduryje - gintarinis karolis ir žalva
rinės ivijos fragmentas. 

Griautinis kapas Nr. 215 (162) 
Palaidotas vyras. Gylis - 95 cm. Kryptis - PR 145°. 

Kapo duobės dydis - 270x90 cm. Kaulai sunykę, išlikę 
tik šlaunikaulio ir blauzdikaulio kaulų dalys. 

Įkapės: ties duobės viduriu buvo geriamojo rago 
žalvarinių apkalų fragmentai. Galvos srityje buvo du 
geležiniai įmoviniai ietigaliai, padėti išilgai kapo ir to
šinė dėžutė. Joje buvo įdėti 3 žalvariniai įvijiniai žie
dai. Šlaunikaulių srityje rasta 12 cm ilgio diržo frag
mentas, apkaitas žalvarinėmis plokštelėmis. Įvairiose 
kapo vietose rastos dar 3 žalvarinės įvijos. 

Griautinis kapas Nr. 216 (163) 
Palaidotas vyras. Gylis - 50x70 cm. Kryptis - PR 

150°. Kapo duobės dydis - 270x100 cm. Kaulai suny
kę, tik kapo viduryje rasta kaukolė. Kapas suardytas. 

Įkapės: virštutinėje kapo dalyje buvo rasta: du ge
ležiniai įmoviniai ietigaliai ir geležinė kalavijo ranke
na, kiek žemiau - du žalvariniai geriamųjų ragų apkalai, 
geležiniai žąsiai, geležinis miniatiūrinis daigelis, geleži
nis kapliukas / skaptukas. Įvairiose kapo duobės vieto
se žalvarinių diržo apkaliukų, dvi žalvarinės diržo sagtys, 
pinceto formos žalvarinis kabutis su grandinėlio frag
mentu ir trys žalvariniai įvijiniai žiedai. 

Griautinis kapas Nr. 217 (164) 
Palaidotas vyras. Gylis - 70 cm. Kryptis - PR 145°. 

Kapo duobės dydis - 260x95 cm. Griaučių likusi tik 
dalis, būtent: dešiniojo šlaunikaulio, dubens kaulų 
fragmentai bei dešinysis blauzdikaulis ir kairiojo šlau
nikaulio dalys. 

Įkapės: galvos srityje - dviejų geriamųjų ragų žal
variniai apkalai, krūtinės srityje buvo žalvarinės lan
kinės gyvulinės segės fragmentas, kiek žemiau žalva
rinis ivijinis žiedas. Dubens srityje buvo įdėtas medi
nėje dėžutėje susuktas ratu odinis diržas, papuoštas 
išilginėmis žalvarinėmis plokštelėmis. Dėžutė buvusi 
išklota vilnoniu trynyčiu. Prie pat diržo buvo žalvari-

nis įvijinis žiedas su išlikusiu viduje piršto kauliuku. 
Pietinėje diržo dalyje buvo padėtas geležinis peilis. 

Griautinis kapas Nr. 218 (165) 
Palaidotas vyras. Gylis - 65 cm. Kryptis - PR 150°. 

Kapo duobės dydis - 270x100 cm. Kaulų nerasta. 
Įkapės: galvos srityje buvo trijų žalvarinių geria

mųjų ragų apkalai bei jų fragmentai, vieni dar su rago 
liekanomis, du geležiniai įmoviniai ietigaliai, truputį 
žemiau buvo geležinis miniatiūrinis daigelis, geležinis 
miniatiūrinis kapliukas, dar žemiau - žalvarinis įviji
nis žiedas, diržo apkalų fragmentėliai ir geležinis pei
liuko fragmentas. 

Griautinis kapas Nr. 219 (166) 
Palaidotas vyras. Gylis - 75 cm. Kryptis - PR 180°. 

Kapo duobės dydis - 300x100 cm. Kaulai sunykę, išli
kę tik šlaunikaulių fragmentai. 

Įkapės: galvos srityje dviejų geriamųjų ragų žalva
riniai apkalai, žemiau rasta žalvarinių žiedinių įvijų 
fragmentai ir žalvarinės lankinės segės lankelio dalis. 
Ant šlaunikaulių buvo odinis diržas, apkaustytas žal
varinėm plokštelėm. 

Griautinis kapas Nr. 220 (167) 
Palaidotas vyras. Gylis - 60 cm. Kryptis - PR 170°. 

Kapo duobė - 300x100 cm dydžio. Kapo duobės kon
tūrų ribose buvo augliukai, kurie daugiausia kapo duo
bės viduryje. Kaulai visiškai sunykę. 

Įkapės: gale galvos buvę du geriamieji ragai su žal
variniais apkalais, ties kapo viduriu buvo žalvarinio 
peiliuko fragmentas su išlikusio medinio koto lieka
nomis, žalvarinis pinceto formos kabutis, žalvarinio įvi
jinio žiedo dalis ir žalvarinės diržo apkalų dalys. 

Griautinis kapas Nr. 221 (168) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60 cm. Kryptis -

PR 160°. Kapo kontūrų dydis - 215x90 cm. Kaulai vi
siškai sunykę. 

Įkapės: galvos srityje buvo du žalvariniai geriamųjų 
ragų apkalai, kiek žemiau - žalvarinis įvijinis žiedelis 
ir žalvariniai peilio apkalai. Maždaug krūtinės srityje 
buvo netoli vienas kito rasti trys žalvariniai smeigtu
kai, vienas nežymiai praplatinta galvute, antras - kry
žinis ir trečias rombine galvute. Ten pat buvo ir mažo 
gintarinio karoliuko fragmentas. 

Griautinis kapas Nr. 222 (169) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60 cm. Kryptis -

PR 145°. Kapo duobė - 205x80 cm dydžio. Kaulai visai 
sunykę. Kapo sampile buvo paskiri smulkūs angliukai. 

Įkapės: galvos srityje buvo žalvarinis geriamojo ra
go apkalas, kiek žemiau - žalvarinė įvija. Ties kapo 
viduriu buvo žalvarinis įvijinis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 223 (170) 
Palaidotas vyras. Gylis - 60 cm. Kryptis - PR 150°. 

Kapo duobė - 245x90 cm dydžio. Kaulai sunykę, išli
kęs tik kairysis šlaunikaulis ir abu blauzdikauliai. 



Įkapės: virš galvos buvo žalvarinis geriamojo rago 
apkalas ir žalvarinė septynių įvijų spiralė. Kiek žemiau 
buvo 5 cm ilgio smulki įvija. Prie pat dešiniojo šlauni
kaulio buvo smulkios žalvarinės įvijėlės fragmentėliai. 
Ant šlaunikaulių rasta žalvarinė diržo sagtis ir diržo 
apkalų bei odos fragmentai. Ant dešinės kojos buvęs 
geležinis pentinas. 

Griautinis kapas Nr. 224 (171) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 40 cm. Kryptis - PR 140°. 

Kapo duobės dydis - 190x55 cm. Kaulai sunykę. 
Įkapės: trijų įvijų žalvarinis žiedas ir smulkios žal

varinės įvijėlės fragmentai. 
Griautinis kapas Nr. 225 (172) 
Palaidota moteris. Gylis - 55 cm. Kryptis - py 

215°. Kontūrų dydis - 240x90 cm. Sampile vietomis 
buvo smulkūs angliukai. Kaulai visiškai sunykę. 

Įkapės: ties kapo viduriu buvo žalvarinis ratelinis 
smeigtukas, prie smeigiamosios adatos pasilikę nedi
deli gabaliukai vilnonio audinio. Kiek žemiau buvo žal
varinis įvijinis žiedas ir žalvarinė adata. 

Griautinis kapas Nr. 226 (173) 
Palaidotas vyras. Gylis - 65 cm. Kryptis - py 255°. 

Kapo duobė - 230x100 cm dydžio. Galvos srityje buvo 
pastebėta smulkių degėsių. Kaulai sunykę, likę tik šlau
nikaulio ir blauzdikaulio liekanos. 

Įkapės: galvos srityje rasta sudėtos į vieną vietą: 

antkaklė žalvarinė tordiruotu į galus nežymiai plonė
jančiu lankeliu, daugiakampiais į viršų atriestais ga
liukais (buoželėm is ) ir keturios žalvarinės pasaginės 
segės. Kiek žemiau nuo šių įkapių buvo žalvarinis įvi
jinis žiedas. Ant šlaunikaulio liekanų buvo rastas ratu 
susuktas uždėtas odinis diržas - labai sunykęs, apkaI
tas žalvarinėm skersinėm plokštelėm. Prie blauzdikau
lio rastas žalvarinis pentinas. 

Griautinis kapas Nr. 227 (174) 
Palaidotas vyras. Gylis - 30 cm. Kryptis duobės -

ŠY 270°. Kapo dydis - 255x120 cm. Kaulai visiškai su
nykę. Kapas suardytas. 

Įkapės: geležinis įmovinis ietigalis, žalvarinis ge
riamojo rago apkalas ir žalvarinė pasaginė cilindriniais 
galais segė. 

Griautinis kapas Nr. 228 (177) 
Palaidotas vyras. Gylis - 45 cm. Kryptis - py 

265°. Kapo duobė - 270x70 cm. Griaučiai visiškai 
sunykę. Dalis kapo perkasta, kasant degintiniui ka
pui duobę. 

Įkapės: galvos srityje du geležiniai įmoviniai ieti
galiai, sudėti vienas šalia kito ir geležinis daigelis. Kiek 
žemiau - žalvarinė žiedinė įvija. Kojų srityje pusė ge
ležinio pentino. 

Griautinis kapas Nr. 229 (187) 
Palaidotas vyras. Gylis 65-80 cm. Kryptis - py 

245°. Kapo dydis - apie 250xll0 cm. Kapas apardytas, 
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nes kaulai ir radiniai buvo ne pirmykštėje savo vieto
je, o visame duobės sampile. 

Įkapės: geležiniai įmoviniai ietigaliai, geležinis že
berklas, kalavijo makštų žalvarinis apkalas, žalvarinė 
diržo sagtis, žalvarinė įvija ir geriamojo rago žalvari
nis apkalas. 

Griautinis kapas Nr. 230 (188) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 65 cm. Kryptis -

py 240°. Kapo duobė - 225x100 cm dydžio. Kontūrų 
ribose maišėsi angliukai ir pavieniai degintiniai kau
liukai. Kapas apardytas. Kaulai neišlikę. 

Įkapės: dviejų žalvarinių plonų vielų antkaklė, ku
rios vienas galas baigiasi kabliuku, kitas kilpele, dvie
jų įvijų žalvarinis žiedas, smarkiai praplatintu viduriu 
ir kitas, paprastas įvijinis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 231 (189) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 75-85 cm. 

Kryptis - py 250°. Kapo duobė - 200x130 cm dydžio. 
Kapas apardytas. Kaulai sunykę. 

Įkapės: žalvarinė pasaginė cilindriniais galais se
gė, žalvarinė miniatiūrinė plokštelinė segė, žalvarinio 
grandinėlio fragmentas, žalvarinė įvija. 

Griautinis kapas Nr. 232 (194) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50 cm. Kapo 

duobė - 168x80 cm dydžio, kryptis - py 210°. Duobės 
ribose buvo gausu stambių anglių ir paskiri degintiniai 
kauliukai, matyti kapas perkastas. Griaučių nerasta. 

Įkapės: galvos srityje buvo geležinis daigelis. 
Griautinis kapas Nr. 233 (216) 
Palaidotas vyras. Gylis -100 cm. Kryptis - py 220°. 

Kapo duobė - 21Ox90 cm dydžio. Griaučiai labai su
nykę ir apardyti, kasant viršuj buvusiam degintiniam 
kapui duobę. 

Įkapės: galvos srityje geležinis viena užbarzda įtve
riamasis žeberklas, kotas tordiruotas. 15 cm žemiau, 
kojų link, žalvarinė įvija su medžio liekana viduje. Juos
mens srityje rasta žalvariniai diržo apkalėliai. 

Griautinis kapas Nr. 234 (231) 
Palaidota moteris. Gylis - 85 cm. Kryptis - ŠY 310°. 

Griaučiai išlikę gerai, rankos ištiestos palei šonus, galva 
pakreipta į pietus. Kapas vėlyvas, tik dar su pagoniško 
laidojimo papročiu. 

Įkapės: gale kojų geležinis peilis su kaulinėmis 
kriaunomis ir geležinis raktas. 

Griautinis kapas Nr. 235 (236) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50 cm. Kryptis -

PR 245°. Kapo duobė - 250x80 cm dydžio. Griaučiai 
išlikę blogai. 

Įkapės: gale galvos geriamojo rago žalvarinis ap
kalas, kiek žemiau - žalvarinė plokščios ornamentuo
tos skardos apkalas ir kojų link žalvarinė įvija. 

Griautinis kapas Nr. 236 (237) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50 cm. Kryptis-



PR 160°. Kapo duobė - 240x85 cm dydžio. Kaulai vi
siškai sunykę. 

Įkapės: gale galvos dviejų geriamųjų ragų žalvari
niai apkalai, dugnu aukštyn buvo padėtas miniatiūri
nis molinis puodelis, kiek žemiau, matyti, kaklo srity
je, buvo išsibarstę 7 nedideli mėlyno stiklo karoliukai, 
dar žemiau - žalvarinė 7 cm ilgio viela užaštrintais ga
lais ir neaiškios paskirties 5 cm ilgio geležinė viršūnė. 

Griautinis kapas Nr. 237 (238) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50-55 cm. 

Kryptis - ŠV 338°. Kapo duobė - 240x65 cm dydžio. 
Kaulai visiškai sunykę. 

Įkapės: gale galvos buvo geriamųjų ragų žalvari
nių apkalų dalys, kiek žemiau - gintarinis karolis ir 
žalvarinės įvijos fragmentas, ties kapo viduriu rasta ne
aiškios paskirties geležinio dirbinio fragmentas. 

Griautinis kapas Nr. 238 (239) 
Palaidotas vyras. Gylis - 75 cm. Kryptis - ŠV 320°. 

Kapo duobės dydis - 250x90 cm. Kaulai visiškai sunykę. 
Įkapės: virš galvos buvo geriamojo rago žalvarinis 

apkalas, šone galvos geležinis įmovinis ietigalis ir kojų 
vietoje geležinio pentino fragmentai. 

Griautinis kapas Nr. 239 (240) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 5CH50 cm. Kapo 

duobės kryptis - ŠV 2200. Kontūrų dydis - 32Ox100 cm. 
Griaučių nelikę visai. 

Įkapės: galvos srityje geriamojo rago žalvarinių ap
kalų fragmentėliai. 

Griautinis kapas Nr. 240 (241) 
Mirusiojo !;'tis nenustatyta. Gylis - 5CH50 cm. Duo

bės kryptis - SV 320°. Duobės dydis - 270xll0 cm. 
Šiaurinėje kapo dalyje buvo daug anglių. 

Nei griaučių, nei įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 241 (242) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50-115 cm. Ka

po duobė pakrypusi pietryčių kryptimi. Duobės dydis -
232x122 cm. Kontūrų ribose buvo negausūs degėsių 
kiekiai. Griaučiai visiškai sunykę. 

Įkapės: geležinės ylos fragmentas ir geležinis la
bai sunykęs peiliukas. 

Griautinis kapas Nr. 242 (243) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 80 cm. Kapo 

duobės kryptis - ŠV 320°. Kapo dydis - 185xll0 cm. 
Griaučiai visiškai sunykę. 

Įkapės: galvos srityje rasta geriamojo rago žalva
rinis apkalas, žemiau sunykęs geležinio peilio fragmen
tėlis ir žalvarinė įvija su viduje išlikusiu medinio koto 
gabalėliu. 

Griautinis kapas Nr. 243 (244) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60-80 cm. Ka

po kontūrai neryškūs, maždaug - 130xll0 cm dydžio. 
Kapo kontūro ribose buvo negausūs angliukų kiekiai. 
Nei griaučių, nei įkapių nerasta. 

Griautinis kapas Nr. 244(A) (pav. 154) 
Palaidotas vyras. Gylis - 50 cm. Kryptis - PR 105°. 

Kapo dalis nukasta imant žvyrą, išlikusios kapo duo
bės dydis - 170x90 cm. Dalis kaulų išlikusi, kaip antai: 
dešinės kojos blauzdikaulis ir šlaunikaulis, kairės ko
jos blauzdikaulis ir dešinės rankos piršto kaulas. 

q 
q 

Q 
D 

Q 
q <> 

II 

o 
~ - .. 

'" o 

154 pav. Griautinis kapas Nr. 244. 

Įkapės: žalvarinis įvijinis žiedas, žalvariniai diržo ap
kaliukai, surūdijusio geležinio peiliuko fragmentėliai. 

Griautinis kapas Nr. 245 (B) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Kapas visai suardytas, 

likę tik kaukolės dalis. 
Įkapės: miniatiūrinis molinis puodelis ir žalvari

nės vielos du gabaliukai, galbūt antkaklės dalys. 
Griautinis kapas Nr. 246 (1) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Kapo kontūras neišryš

kėjo, griaučių nerasta. Rastos tik paskiros įkapės. 
Įkapės: pusė molinio miniatiūrinio puodelio ir 

puodo šukė. 

Griautinis kapas Nr. 247 (2) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50 cm. Ka

po duobės kryptis - ŠV 310°. Sampile buvo smul
kių angliukų. Kapo duobės dydis neaiškus. Griau
čiai sunykę. 

Įkapės: žalvarinė žiedinė įvijėlė ir du žalvariniai 
įvijiniai žiedai. 



Griautinis kapas Nr. 248 (3) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40 cm. Kapo 

duobės kryptis - ŠV 310°. Duobės dydis neaiškus. 
Griaučiai sunykę, likę tik kaukolės fragmentai. 

Įkapės: prie kaukolės buvo geležinio dirbinio frag
mentas. Neaišku, kurioje kapo vietoje rasta miniatiū
rinis molinis puodelis ir žalvarinė žiedinė įvijėlė. 

Griautinis kapas Nr. 249 (4) 
Palaidotas vyras. Gylis - 60 cm. Kapo duobės kryp

tis - ŠV 315°. Kapo duobės dydis neaiškus, nes dalis 
kapo nukasta. Griaučiai sunykę. 

Įkapės: kapo pietrytinėje dalyje, galvos srityje bu
vo: geležinis įmovinis kirvis, geležinis įmovinis ietiga
lis, molinis puodelis, akmeninis verpstukas, geležinis 
dalgis ir akmeninis galąstuvas. Šiaurės vakarinėje ka
po dalyje buvo žalvarinės įvijos fragmentas ir neaiš
kaus geležinio dirbinio dalis. 

Griautinis kapas Nr. 250 (5) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 55-85 cm. Ka

po duobės kryptis - ŠV 305°. Duobės dydis neaiškus, 
nes dalis kapo nugriauta ir iš viso kapas apardytas. 
Griaučių nėra. 

Įkapės: pusė geležinės pasaginės segės, žalvarinė 

vielutė ir geležinė yla. 
Griautinis kapas Nr. 251 (6) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 70 cm. Kryptis -

PR 125°. Kapo duobės dydis - 200x80 cm. Griaučiai 
sunykę, likę tik kojų kaulų dalys. 

Įkapės: galvos srityje rasta kelios miniatiūrinio mo
linio puodelio šukės. 

Griautinis kapas Nr. 252 (7) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 65 cm. Kapas 

nuardytas, likusi tik dalis. Kryptis - PR 150°. Kaulų 
dalis likusi. 

Įkapės: prie kairiojo šlaunikaulio rasta geležinė 
sagtis. 

Griautinis kapas Nr. 253 (8) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60 cm. Kryptis -

PR 160°. Kapo duobė - 210x100 cm. Griaučiai visiš
kai sunykę. 

Įkapės: geležinė sagtelė ir žalvarinis įvijinis žiedelis. 
Griautinis kapas Nr. 254 (9) 
Palaidotas vyras. Gylis - 50 cm. Kryptis - PR 165°. 

Kapo duobė - 300x90 cm dydžio. Griaučiai sunykę, 
likę tik paskirų kaulų dalys. 

Įkapės: galvūgalyje geriamojo rago žalvarinio ap
kalo dalis, geležinis įmovinis ietigalis. Ties kapo vidu
riu buvo žalvarinė diržo įvijėlė ir geležinio dirbinio 
fragmentas. 

Griautinis kapas Nr. 255 (10) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50 cm. Kapo 

duobės kryptis - ŠV-PR, dydis - 270x70 cm. Griau
čiai sunykę, likę tik atskirų kaulų dalys. 
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Įkapės: galvūgalyje buvo miniatiūrinio molinio 
puodelio liekanos. Klubų vietoje buvo geležinė ovali
nė sagtelė. Skersai kairiojo šlaunikaulio buvo geleži
nis peilis. Kojūgalyje žalvarinės vielutės fragmentas. 
Be to, rastas neaiškaus geležinio dirbinio fragmentas 
ir žalvarinis keturkampis apkaliukas. 

Griautinis kapas Nr. 256 (11) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 55 cm. Kapo 

duobės dydis neaiškus, kryptis ŠV-PR. Rasti tik kau
kolės likučiai. 

Įkapių nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 257 (12) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 45 cm. Kapo 

duobės kryptis - ŠV - PR. Duobės dydis neaiškus. 
Griaučiai sunykę, likę tik kaukolė, dalis krūtinės kau
lų ir kojų kaulai. 

Įkapės: galvūgalyje dviejų geriamųjų ragų žalva
riniai apkalai ir molinio puodelio fragmentai. Kiek 
žemiau, kaukolės kairėje, griaučių pusėje, buvo du 
žalvariniai apkaliukai. Krūtinės srityje - žalvarinė san
kabėlė. Prie dešinio šlaunikaulio buvo žalvarinis įvi
jinis žiedas, antras toks pat žiedas buvo dubens kau
lų srityje. 

Griautinis kapas Nr. 258 (13) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60 cm. Duo

bės kryptis - ŠV-PR, dydis nežinomas. Griaučiai su
nykę, likę tik kojų kaulai. 

Įkapės: akmeninis verpstukas. 
Griautinis kapas Nr. 259 (14) 
60 cm gilumoje rasta tik suirusi kaukolė. Daugiau 

nieko nerasta. 
Griautinis kapas Nr. 260 (15) 
Palaidotas vyras. Gylis - 60 cm. Kryptis duobės

ŠR-PV. Kapo duobė - apie 220x100 cm dydžio. Sam
pile buvo ypač gausu degėsių ir stambių anglių. Griau
čiai visiškai sunykę. 

Įkapės: šiaurinėje kapo dalyje buvo geležinio laz
delinio smeigtuko dalis ir žalvarinė pasaginė segė, ant 
kurios lankelio užverti du žalvariniai įvijiniai žiedai. 
Ties kapo duobės viduriu buvo žalvarinė diržo sagtis. 

Griautinis kapas Nr. 261 (16) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40 cm. Duo

bės kryptis - V-R. Kapo duobės dydis neaiškus, nes 
paeina po kapu Nr. 260. Griaučiai sunykę visai. 

Įkapės: rytinėje kapo dalyje buvo geriamojo rago 
žalvarinis apkalas, tošinė dėžutė, puošta žalvarinėm 
įvijom -labai sunykusi. Ties kapo duobės viduriu bu
vo geležinio peilio fragmentas, žalvarinis dvigubas ga
na ilgas apkalas ir žalvarinės įvijos dalis. 

Griautinis kapas Nr. 262 (17) 
Palaidotas vyras. Gylis - 40 cm. Kryptis duobės

R-Y. Kapo duobė - 230x90 cm dydžio. Griaučiai su
nykę visiškai. 



Įkapės: kapo vakarinėje dalyje buvo neaiškaus žal
varinio dirbinio fragmentas ir geležinis miniatiūrinis 
kirvelis. Kapo rytinėje dalyje - geriamojo rago žalva
rinis apkalas, žalvarinė įvijėlė ir neaiškaus geležinio 
dirbinio fragmentėlis. 

Griautinis kapas Nr. 263 (18) 
Palaidotas vyras. Gylis - 60 cm. Kryptis duobės -

R-Y. Kapo duobė - 250x100 cm dydžio. Griaučiai vi
siškai sunykę. 

Įkapės: rytiniame kapo gale buvo geriamojo rago 
žalvarinis apkalas, neaiškaus žalvarinio dirbinio frag
mentėlis ir žalvarinė žiedinė įvija. Duobės vakarinėje 
dalyje - žalvarinis pentinas. 

Griautinis kapas Nr. 264 (19) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30 cm. Kryptis 

duobės - V-R. Duobės dydis neaiškus. Griaučiai su
nykę, likę tik kojų kaulai. 

Įkapės: kapo duobės rytinėje dalyje buvo geriamo
jo rago žalvarinis apkalas ir žalvarinė žiedinė įvija, an
tra žalvarinė žiedinė įvija buvo prie kairės kojos kaulo. 

Griautinis kapas Nr. 265 (20) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30 cm. Kapo 

duobės kryptis - R-V, dydis - apie 300x100 cm. Griau
čiai visiškai sunykę. 

Įkapės: kapo duobės pačioje rytinėje dalyje buvo 
dvi žalvarinės žiedinės įvijos ir gintarinis karoliukas, 
ties kapo viduriu buvo žalvarinis įvijinis žiedas. 

Griautinis kapas Nr. 266 (21) 
Palaidotas vyras. Gylis - 65 cm. Kryptis kapo - R-V. 

Kapo duobės dydis neaiškus. Griaučiai visiškai suny
kę. Dalis kapo nugriauta kasant žvyrą. 

Įkapės: geležinio peilio dalis, žalvarinės grandinė
les gabaliukas, žalvarinė žiedinė įvija ir odinio diržo 
liekanos. 

Griautinis kapas Nr. 267 (22) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30 cm. Duo

bės kryptis - R-V. Kapo didžioji dalis nugriauta kasant 
žvyrą. Griaučių nėra. 

Įkapės: dvi žalvarinės žiedinės įkapės. 
Degintinis kapas Nr. 268 (1) 
Palaidotas vyras. Gylis - 60 cm. Kapo duobės dy

dis - 250x90 cm, kryptis PR 140° - VŠ 320°. Kapą su
daro švariai išrinkti sudegę kaulai, kurie buvo supilti į 
karsto vidurį, anglių nepastebėta. Įkapės sudėtos taip, 
kaip prie nedeginto mirusiojo ir neapdegusios. 

Įkapės: galvos srityje buvo du žalvariniai geriamų 
ragų apkalai, prie kaulų, t. y. karsto viduryje buvo pa
dėtas labai sunykęs diržas, kurio išlikę tik žalvariniai 
apkalai, prie diržo buvęs geležinis peiliukas taip pat 
labai sunykęs. 

Degintinis kapas Nr. 269 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60 cm. Išlikęs 

kapo dydis - 123x53 cm; dalis kapo nuvirtusi į žvyr-

duobę. Visas kapas koncentravosi duobės dugne. Čia 
buvo supilti švariai išrinkti iš laužavietės degėsiai ir 
degintiniai kaulai. Įkapės neapdegusios ir išdėliotos 
tokia tvarka kaip griautiniame kape. 

Įkapės: galvos srityje buvo padėta geriamas ragas 
su žalvariniu apkalu ir maža tošinė dėžutė, kurioje bu
vo įdėta sidabrinė lankinė žieduotoji segė, krūtinės vie
toje buvo padėta žalvarinis trikampis dviem buoželi
niais galais smeigtukas su atauga viduryje, kurio kil
poje įverta grandelė, prie kurios pritvirtinta pakabėlė 
ir žalvarinių grandinėlių eilės, kiek žemiau - žalvari
nis apskritas kabu tis. Rankų vietoje buvo po vieną žal
varinę platėjančiais trikampiais gaubtais galais apyran
kę. Tarp apyrankių, kapo viduryje, virš degintų kaulų, 
kiek skersai kapo, buvo padėtas geležinis peiliukas. Be 
to, nuvirtusiame žvyre rasta žalvarinis įvijinis žiedas. 

Degintinis kapas Nr. 270 (19) 
Gylis - 65 cm. Duobė apvali, 60 cm skersmens, 

persunkta degėsiais, pelenais ir medžio anglimi. De
gėsių storis 10-12 cm. 

Įkapės: žalvarinė lankinė segė gyvuline kojele, dir
žo liekanos su žalvariniais apkalais, įvijinės žalvarinės 
apyrankės fragmentas, geriamojo rago žalvarinių ap
kalų liekanos ir medžio liekanos. 

Radiniai degimo žymių neturi. 
Degintinis kapas Nr. 271 (58) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50 cm. Kapo 

duobė - apvali, 80 cm skersmens. Žemė tamsi, lipni, su 
degėsiais. Kapo duobė skerspjūvyje piltuvėlio formos, 
smaigalis baigiasi 120 cm gilumoje. Degintinių kaulų 
nerasta. 

Įkapės: susilydžiusio stiklo fragmentas ir menkas 
susilydžiusio žalvario gabalėlis. 

Degintinis kapas Nr. 272 (59) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. 25-30 cm gilumoje, 

kontūrai neaiškūs. Žemėje gausu stambių degėsių ir 
degintinių bei ugnies nepaliestų kaulų fragmentų. Ka
pas perkastas. Radiniai įvairioje gilumoje. 

Įkapės: du žalvarinių geriamų ragų apkalai, žalva
rinis juostinės gyvulinės apyrankės fragmentas, žalva
rinis žiedas pastorintu viduriu. Įkapės apdegusios. 

Kapai Nr. 273 ir 274 (60 ir 61) 
Abu kapai perkasti vienas per kitą. Atrodo, kad 

vienas buvęs griautinis, kitas degintinis. Kontūrų dy
dis - maždaug 290x120 cm. Gylis - 60-90 cm. 

Įkapės: žalvarinis įvijinis žiedas ir smulkių žalva
rinių kruopelyčių. 

Degintinis kapas Nr. 275 (62) 
Palaidota moteris. Gylis - 90 cm. Kontūrai -

250x86 cm dydžio, kapo kryptis - PV 200°. Degintinis 
kapas išlaikęs griautinio kapo formą. Duobės kampai 
apvalainiai. Sudegę kaulai gana stambūs, jie koncent
ruojasi šiaurinėje kapo dalyje. 



Įkapės: galvos vietoje žalvarinė adata, dvi ketur
kampės žafvarinės plokštelės su skylutėmis kampuose 
ir apdegusio žalvarinio kryžminio smeigtuko dalis. 

Degintinis kapas Nr. 276 (64) 
Palaidotas vyras. Gylis - 50 cm, kapo duobės dy

dis - 230x150 cm. Kapas apardytas laidojant vėlyvą 
griautinį mirustiį. 

Įkapės: žalvarinė pasaginė cilindriniais galais se
gė, žalvarinė miniatiūrinė segelė, gintarinis nešlifuo
tas karolis, geležinis įmovinis ietigalis, geležinis peilis, 
geležinių miniatiūrinių žąsliukų fragmentai, žalvarinė 
įvija ir žalvarinių diržo apkalų dalys. 

Degintinis kapas Nr. 277 (65) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40 cm. Kontū

rų dydis - 250xl00 cm. Kryptis - ŠR 80° - PV 260°. 
Kontūrų ribose buvo pelenų, medžio anglies, deginti
nių kauliukų ir žalvarinių dirbinių fragmentėlių. 

Kapas suardytas. 
Degintinis kapas Nr. 278 (66) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40 cm. Kapo 

duobės dydis - 190x70 cm. Kapas suardytas. Tuoj po 
velėna buvo pelenų, degintinių kaulų ir įvairių žalva
rinių papuošalų fragmentėlių, apnaikintų ugnies. 

Degintinis kapas Nr. 279(67) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40 cm. Kapo 

kontūrų dydis - 200x85 cm. Kryptis - PV 225° - SR 
45°. Kontūrų ribose buvo pelenų, medžio anglių, de
gintinių kaulų ir apdegusių žalvarinių dirbinių likučių. 
Kapas suardytas. 

Degintinis kpas Nr. 280 (68) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40 cm. Kapo 

duobės dydis - 200x140 cm. Kryptis ŠR 20° - PV 200°. 
Duobės ribose buvo pelenai, anglys, degintiniai kau
lai ir ugnyje ištirpusių žalvarinių dirbinių liekanos. Ka
pas suardytas. 

Degintinis kapas Nr. 281 (69) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 70 cm. Kapo 

duobė užapvalintais galais, jos dydis - 230x70 cm. Ka
pas koncentravosi kontūrų viduryje, maždaug 63x45 cm 
plotelyje. Kapą sudarė stambių sudegusių kaulų krū
velė ir virš kaulų netvarkingai sudėtos įkapės. 

Įkapės: trys žalvarinės įvijos, žalvarinė sagtis, žal
varinio apkalo fragmentas, geležinis peiliukas, odos 
fragmentėlis, apsiūlėtas žalvarine viela ir gintarinis ka
roliukas. 

Degintinis kapas Nr. 282 (70) 
Palaidotas vyras. Gylis - 90 cm. Kontūrų dydis ne

aiškus. Žemė duobės ribose buvo permaišyta su degė
siais, degintinių kauliukų nerasta. Kapą sudarė pačia
me dugne, ant nejudinto žvyro išdėliotos be kokios 
nors tvarkos įkapės. Atrodo, įkapės neapdegusios. 

Įkapės: dvi žalvarinės juostinės gyvuliniais galais 
apyrankės, dvi žalvarinės pasaginės aguoninėmis gal-
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vutėmis segės, du žalvariniai kryžminiai smeigtukai, 
puošnus labai sunykęs odinis diržas, kurio visas pavir
šius buvo puoštas balto metalo konusėliais. Diržas bu
vo susuktas ir įdėtas į kapą. Diržo sagtis žalvarinė pen
kiakampė. Be to, rasta žalvarinė standžiai suvyta įvija. 

Degintinis kapas Nr. 283 (71) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30~0 cm. Duo

bės kontūrai aiškios formos neturėjo. Kontūrų ribose 
buvo smulkių angliukų ir degintinių kauliukų, kontū
rų viduryje buvo didelis akmuo. Atrodo, kapas per
kastas vėlyvo griautinio vaiko kapo, nes rasta pavieniai 
nedeginti vaiko kaulai. 

Įkapės: molinis plokščias verpstukas ir nuo ugnies 
susilydžiusių žalvarinių papuošalų fragmentai. 

Degintinis kapas Nr. 284 (72) 
Nuėmus velėną išryškėjo 30 cm skersmens tam

sios žemės dėmelė. Joje buvo keli sudegusių kauliukų 
fragmentai ir atskiri angliukai. 

Įkapės: geležinė yla ir molinio puodo šukė. 
Degintinis kapas Nr. 285 (73) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 20~0 cm. Duobė apvali, 

50 cm skersmens, gilyn siaurėjo. Duobės kontūrų ribo
se buvo degėsių ir smulkių deginti nių kauliukų. Kapas 
apardytas laidojant vėlyvesnius nedegintus vaikus. 

Įkapių nerasta. 
Degintinis kapas Nr. 286 (74) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 20 cm, duobė-

30 cm skersmens. Žemė tamsi su degėsiais ir smul
kiai sudegusiais kaulais. Maišytos žemės sluoksnelis tik 
8 cm storio. 

Įkapės: sudegusios žalvarinės sagties liežuvėlis ir 
plonos žalvarinės vielos smeigtukas. 

Degintinis kapas Nr. 287 (75) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 20-40 cm. 

Duobė apvali - 80 cm skersmens, gilyn susiaurėja 
iki 40 cm skersmens. Tarp degėsių rasta deginti nių 
kauliukų. 

Įkapės: žalvarinio diržo sagtelė ir nuo ugnies susi
lydžiusių žalvarinių dirbinių fragmentėliai. 

Degintinis kapas Nr. 288 (75a) 
Palaidotas vyras. Gylis - 35-65 cm. Kapo duobė

ovalinės formos, 90x80 cm dydžio. Duobės sampilą su
daro: pelenai, medžio anglys, sraigių kiaukutai ir de
gintiniai kauliukai. Įkapės buvo įvairiose duobės vie
tose ir gilumose, apdegę. 

Įkapės: žalvarinė apdegusi skardelė, maži geleži
niai žąsleliai, žalvarinė įvijėlė, žalvarinis karoliukas, 
žalvarinis žiedas praplatinta priekine dalimi, žalvari
nė diržo sagtis, miniatiūrinis žalvarinis pentinas ir mo
linio puodo šukė. 

Degintinis kapas Nr. 289 (76) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Kapo duobė beformė, 

35 cm skersmens. Gylis neaiškus. Duobės kontūre: 



degėsiai, smulkūs sudegę kauliukai, sraigių kiautai ir 
nedegintų kaulų fragmentai, matyti, kad kapas per
kastas. 

Įkapės: dvi juostinės žalvarinės apyrankės, ap
degusios. 

Degintinis kapas Nr. 290 (80) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 25 cm. Kapo 

kontūrų dydis - 160x70 cm. Kryptis - PR-ŠV. Kapo 
kontūrų pietų-rytų dalyje buvo 55 cm dydžio ir 10 cm 
storio pelenų, anglių ir degintinių kauliukų krūvelė ir 
joje bei šalia jos buvo įkapės. 

Įkapės: pasaginė žalvarinė cilindriniais galais segė, 
pasaginės žalvarinės segės dalis, žalvarinė juostinės apy
rankės dalis, žalvarinis žiedas pastorinta priešakine da
limi, žalvarinis apkalėlis ir molinio puodo šukė. 

Degintinis kapas Nr. 291 (84) 
Palaidotas vyras. Gylis - 15-20 cm. Kapą sudarė 

išsklaidytų sudegusių kaulų krūvelė, o 15 cm nuo jų 
buvo padėtos įkapės. 

Įkapės: geležinis įmovinis ietigalis ir žalvarinio įvi
jinio žiedelio fragmentas. 

Degintinis kapas Nr. 292 (85) 
Palaidotas vaikas. Kapas buvo 25 cm gilumoje. Jį 

sudarė 25x30 cm skersmens ovalinė 7 cm gylio duobu
tė, pripildyta pelenų, anglių, degintinių kauliukų. 

Įkapės: keli susilydę žalvariniai gabalėliai. 
Degintinis kapas Nr. 293 (86) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 20 cm. Kapo duobė - 30 cm 

skersmens. Duobutė negiii, tik 8 cm gilumo, joje buvo 
gausu degintinių kauliukų, stambių anglių bei degėsių. 

Įkapės: žalvario, susilydžiusio nuo ugnies, frag
mentėliai ir maža molinio puodo šukė. 

Degintinis kapas Nr. 294 (87) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 15-25 cm. Kapas-

50 cm skersmens. Kapo duobutė gilyn siaurėja, joje buvo 
nepaprastai gausu degėsių - anglių. Anglys gana stambios, 
3-4 cm ilgio ir 2 cm storio. Degintinių kauliukų negausu. 

Įkapės: žalvarinė pasaginė pastorintais galais segė. 
Degintinis kapas Nr. 295 (88) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 26-35 cm. Ka

po duobės dydis - 150x100 cm. Kryptis iš šiaurės rytų 
į pietų vakarus. Duobės ribose susidurta su paskirais 
sudegusiais kauliukais ir degėsiais. 

Įkapės: žalvarinė įvija, žalvarinis žiedelis ir žalva
rinė juostinė apyrankė. 

Degintinis kapas Nr. 296 (90) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis 30-37 cm. Kapo 

duobė 50-45 cm skersmens. Duobelė negiii, gana ly
giu, lėkštu dugnu, joje buvo gausu angliukų ir suodžių 
bei degintinių kauliukų. 

Įkapės: žalvarinės juostinės apyrankės fragmen
tai, žalvarinės pasaginės segės liežuvėlis, žalvarinės įvi
jos fragmentai ir susilydžiusio žalvario gabaliukai. 

Degintinis kapas Nr. 297 (91) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis 30-60 cm. Kapo 

duobė - ovalinės formos, 175x85 cm dydžio, einanti iš 
šiaurės į pietus. Žemėje gausu pelenų, suodžių, degė
sių. Degėsių sluoksnis siekia 30 cm storį, duobės dug
nas viduryje labiau įdubęs. 

Įkapės: keletas sudegusių žalvarinių dirbinių frag
mentėlių. 

Degintinis kapas Nr. 298 (92) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis 35-45 cm. Ka

po kontūrų dydis - 220x60 cm, kryptis iš pietvakarių 
į pietryčius. Kapo ribose rasta degintinių kauliukų 
bei degėsių. 

Įkapės: žalvarinis įvijinis žiedas, žalvarinių įvijų da
lys ir žalvarinė plokštelė su viename pakraštyje iškirs
tais danteiiais. 

Degintinis kapas Nr. 299 (93) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 70 cm. Kapo 

duobės dydis - 190x70 cm. Rasta degėsių ir pavieniai 
smulkūs deginti kauliukai. 

Įkapės: žalvarinės iš dviejų vielų laisvai vytos ant
kaklės fragmentas ir puodo šukė. 

Degintinis kapas Nr. 300 (94) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 45-65 cm. Kapo 

duobės dydis - 125x75 cm. Kapas perkastas, nes tarp de
gėsių ir degintinių kauliukų maišosi nedeginti kaulai. 

Įkapės: žalvarinė įvija, geležinis miniatiūrinis kir
velis, žalvarinės juostelės fragmentas bei nuo ugnies 
susilydžiusio žalvario fragmentėliai. 

Degintinis kapas Nr. 301 (132) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 20-30 cm. Kapo 

duobutė - ne taisyklingos apskritos formos, 5Ox60 cm 
skersmens. Kape buvo gausu degėsių ir degintinių kauliukų. 

Įkapės: geležinė konusinė spynelė (?), žalvarinės 
juostinės apyrankės fragmentas. Radiniai buvę ugnyje. 

Degintinis kapas Nr. 302 (133) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis 20-40 cm. Ka

po duobės dydis - 300xll0 cm. Duobėje žemė labai 
tamsi, gausu anglių ir degintų kauliukų. Įkapės nuo 
ugnies apsilydę. Manoma, kad čia buvęs vietoje de
gintas kapas. 

Įkapės: žalvarinė įvija, žalvarinis įvijinis žiedas, žal
varinės vytinės antkaklės fragmentas, apdegę žalvari
nės peilio makštys. 

Įkapės buvo įvairiose kapo vietose ir gyliuose. 
Degintinis kapas Nr. 303 (134) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 20-30 cm. Ka

po duobė - pailgos formos, 75x55 cm dydžio. Kapo 
duobėje buvo gausu degėsių ir degintų kauliukų. 20-
25 cm gilumoje kapo viduryje buvo sudėtos įkapės. 

Įkapės: žalvarinės dviejų vielų vytinės antkaklės 

fragmentai, žalvariniai karoliai ir nuo ugnies susilydę 
žalvario gabaliukai. 
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Degintinis kapas Nr. 304 (135) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis -15-25 cm. Ka

po duobė apvalios formos, 60x70 cm skersmens. Kape 
susidurta su gausiais degėsiais, degintais kauliukais ir 
ugnies deformuotais žalvario dirbiniais. 

Įkapės: žalvarinės grandinėlės iš dvigubų gran de
lių, žalvarinės juostinės apyrankės fragmentai, žiedo 
ar žiedinės įvijos fragmentas ir keramikos šukė. 

Degintinis kapas Nr. 305 (136) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Duobės kontūrai iš

ryškėjo 30-35 cm gilumoje. Jie tada užėmė 235x11O cm 
plotą. 35 cm gilumoje sumažėjo iki 110x120 cm skers
mens labai juodos žemės dėmės. Duobė skersiniame 
pjūvyje buvo katilo formos ir 110 cm prieitas nejudintas 
smėlis. Kadangi žemėje labai gausu degėsių, degintų kau
liukų ir beveik visi radiniai smarkiai apdegę, manoma, 
kad čia mirusysis buvo sudegintas vietoje. Įkapės buvo 
įvairiose kapo duobės gilumose ir įvairiose vietose. 

Įkapės: keletas žalvarinės juostinės apyrankės frag
mentų, du maži keramikos fragmentėliai bei žalvari
nių įvijų dalys. 

Degintinis kapas Nr. 306 (137) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 25-35 cm. Ka

po duobės dydis - 240x70 cm, kryptis - PV 205°. Kapo 
kontūrų ribose žemė tamsios spalvos su gausiu degė
sių kiekiu, angliukais ir degintiniais kauliukais. 

Įkapės: dvi žalvarinės pasaginės gyvuliniais galais 
segės, žalvarinės trijų vielų vytos antkaklės fragmen
tas, žalvarinės juostinės apyrankės fragmentas. Radi
niai visi ugnies paliesti. 

Degintinis kapas Nr. 307 (137a) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis 25-75 cm. Kapo 

duobė - ovalios formos, 250x120 cm skersmens. Kapo 
duobėje labai gausu degėsių ir degintų kauliukų. Ra
diniai visi smarkiai nuo ugnies apsilydę, rasti įvairiose 
vietose ir gyliuose. 

Įkapės: žalvarinio smeigtuko adata, dviejų žalva
rinių juostinių apyrankių fragmentai, geležinė gran
delė ir keramikos fragmentai. 

Degintinis kapas Nr. 308 (138) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 25-40 cm. Ka

po duobė - netaisyklingo apskritimo formos, 145x105 cm 
dydžio. Duobės ribose visą laiką žemė tamsios spal
vos, su degėsiais, degintiniais kauliukais ir apdegusiais 
žalvariniais daiktais bei jų fragmentais. 

Įkapės: žalvarinis diržo skirstiklis, žalvarinės juos
tinės apyrankės fragmentas, žalvarinė įvijėlė, žalvari
nės trijų vielų vytos antkaklės fragmentas, žalvarinio 
diržo apkalėlis ir žalvarinių dirbinių, nuo ugnies susi
lydžiusių, dalys. 

Degintinis kapas Nr. 309 (140) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60-75 cm. Ka

po duobė apvali - 145x125 cm dydžio, pjūvyje dubens 
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formos. Visoje gilumoje buvo angliukai, deginti kau
liukai ir nuo ugnies susilydžiusių žalvarinių dirbinių 
fragmentėliai. 

Įkapių nerasta. 
Degintinis kapas Nr. 310 (142) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40-90 cm. 

Kapo duobė 40 cm gilumoje buvo 200x115 cm dy
džio: gilyn nežymiai siaurėjo ir trumpėjo. Degėsių 
ir degintų kauliukų bei radinių buvo visame kapo 
duobės sampile. Įkapės daugumoje sulaužytos ir ap
degę. Pagal įkapes, kaip antai: ietigalį ir juostų au
dimo įrankius, atrodo, - kad čia yra du kapai, per
kasti vienas per kitą. 

Įkapės: geležinis įmovinis ietigalis, geležinis pei
liukas, dvi geležinės ylos, žalvarinė adata, po visą ka
pą išsimėtę juostų vijimo įrankiai, du žalvariniai įviji
niai žiedai, žalvarinė pasaginė daugiakampiais galais 
segė, keli fragmentai žalvarinių juostinių apyrankių. 

Degintinis kapas Nr. 311 (143) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30-40 cm. Ka

po duobė - apvali, 60 cm skersmens. Visoje duobėje ir 
įvairiuose gyliuose tarp degėsių buvo negausiai degin
tų kauliukų ir susilydžiusio žalvario gabaliukų. 

Įkapės: žalvarinės juostinės apyrankės fragmentas. 
Degintinis kapas Nr. 312 (143a) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 45-55 cm. Ka

po duobė - apvaliai pailgos formos, 125x90 cm dydžio, 
gilyn siaurėjo. Kapo kontūrų ribose labai gausu degė
sių, visai smulkučių degintų kauliukų, ugnyje sutirpu
sių žalvarinių gabaliukų. Silpnai ugnies paliestos įka
pės buvo tvarkingai sudėtos kapo vakarinėje dalyje, 
50 cm gilumoje, 20x30 cm plotelyje. 

Įkapės: žalvarinė pasaginė segė aguoniniais galais, 
žalvarinė vytinė iš trijų vielų antkaklė su kilpiniais ga
lais, geriamo rago žalvarinis apkalas ir žalvarinė pasa
ginė daugiakampiais galais segė. 

Degintinis kapas Nr. 313 (147) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60 cm. Kapo duo

bės kontūrai - neaiškios formos, maždaug 23Oxl60 cm 
dydžio. Duobės ribose buvo negausiai degėsių ir de
gintų kauliukų. Įkapės išblaškytos po visą kapo duo
bę. Atrodo, kad kapas paviršiuje apardytas. 

Įkapės: geležinės grandies fragmentas, dvi žalva
rinės apvalios vielos deformuotos grandelės (galbūt 
apyrankės), žalvarinis įvijinis žiedas, du žalvariniai ap
degę žiedeliai. 

Degintinis kapas Nr. 314 (150) 
Palaidota moteris. Gylis - 15-35 cm. Kapo duobė

pusmėnulio formos, 120 cm ilgio ir 45 cm pločio. Joje 
gausu stambių medžio anglių, pelenų ir smulkių de
gintų kauliukų. Įkapės bei jų dalys buvo visame kapo 
sampile ir už kapo duobės ribų maišytoje žemėje. At
rodo, kad kapas yra apardytas. 



Įkapės: žalvarinė žiedinė įvija, juostų vijimo įran
kių dalys ir žalvarinių dirbinių, nuo ugnies susilydžiu
sių, fragmentai. 

Degintinis kapas Nr. 315 (151) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50-80 cm. Ka

po duobė - pusmėnulio formos, 120 cm ilgio ir 40 cm 
pločio, nes dalis kapo nukasta. Kapo duobės ribose 
gausu stambių anglių ir randama pavienės deg intų kau
liukų liekanos. Rasta ir nedegintų žmogaus kaulų. 

Įkapės: žalvarinių juostų vijimo miniatiūrinių įran
kių dalys, žalvarinė įvija ir nuo ugnies deformuotų žal
varinių dirbinių liekanos. 

Degintinis kapas Nr. 316 (ISIa) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis -15-35 cm. 15 cm 

gilumoje kapo duobė buvo pusmėnulio formos 
120x45 cm dydžio, kasant gilyn mažėjo. Skerspjūvyje 
paaiškėjo, kad duobė buvo dubens pavidalo. Žemė tam
si su degintais kauliukais ir įkapėmis visame sampile. 

Įkapės: įvijinis žalvarinis žiedas ir žalvarinė plokštelė. 
Degintinis kapas Nr. 317 (152) 
Palaidotas vaikas. Gylis - 70-80 cm. Kapo duobė -

200x100 cm dydžio, pakrypusi PV 2800 kryptimi. Duo
bėje gausu degėsių ir degintų smulkių kauliukų. Visi 
apdegę kapo priedai buvo 80 cm gilumoje, rytinėje 
duobės dalyje. Tarp įkapių buvo ir degintų kauliukų. 
Atrodo, kad visos įkapės buvo sudėtos ant pakloto me
džio, nes po radiniais buvo rasta jo liekanų, galbūt tai 
būta medinio karsto. 

Įkapės: žalvarinis geriamo rago apkalas, geležinis 
miniatiūrinis daigelis, miniatiūriniai geležiniai dvina
riai žąsliukai, žalvarinis pentinas, du miniatiūriniai ge
ležiniai pentiniai kirvukai, juostinė žalvarinė apyran
kė, žalvarinis diržo skirstiklis ir maža žalvarinė sagte
lė, žalvarinės antkaklės dalys ir 9 žalvarinės pasaginės 
segės: dvi iš jų gyvuliniais galais, trys - pastorintais ir 
keturios - cilindriniais galais, taip pat žalvarinis žie
das pastorinta priekine dalimi. 

Degintinis kapas Nr. 318 (153) 
Palaidota moteris. Gylis - 65-100 cm. Kapo duo

bė - 140x70 cm dydžio. Kontūrų ribose gausu degė
sių, degintų kauliukų ir nedegintų žmogaus kaulų, ma
tyti, kapas perkastas. Įkapės apdegusios, rastos įvai
riose kapo vietose ir gyliuose. 

Įkapės: juostų vijimo miniatiūrinių įrankių dvi žal
varinės keturkampės plokštelės su skylutėm kampuo
se ir susilydžiusio žalvario gabalas. 

Degintinis kapas Nr. 319 (156) 
Palaidota moteris. Gylis - 40-60 cm. Kapo duobė-

240x80 cm dydžio, pakrypusi PV 2200 kryptimi. Kapo 
duobės ribose buvo negausiai degėsių ir pavieniai de
ginti kauliukai. Įkapės apdegusios ir išmėtytos visame 
kapo sampile. Greičiausiai kapas apardytas, nes rasti 
keli nedeginti kaulai. 

Įkapės: maža žalvarinė pasaginė segė vyniotais ga
lais, du susilieję žalvariniai karoliukai, du mėlyno stiklo 
sulipę karoliukai, žalvarinė trapecinės formos skarde
lė - iš miniatiūrinių vijimo įrankių ir nuo ugnies susi
lydžiusių žalvario ir geležies dirbinių dalys. 

Degintinis kapas Nr. 320 (158) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50-115 cm. Ka

po duobė - apie 250 x 125 cm dydžio. Visame kapo sam
pile buvo gausu degėsių, kartais pavieniai deginti kau
lai ir retai nuo ugnies susilieję žalvariniai gabalėliai. 

Įkapės: žalvarinis miniatiūrinis verpstukas ir žal
varinės pasaginės segės lankelio fragmentas. 

Degintinis kapas Nr. 321 (160) 
Palaidota moteris. Gylis - 100 cm. Kapo duobė 

gana didelė, bet neaiškios formos ir neišsiskyrė iš ap
linkinės žemės. Degėsių, angliukų bei degintų kauliu
kų buvo labai nedaug. Pats kapas koncentravosi 1 m 
gylyje jau ant nejudinto graužo. Atrodo, kad kapo prie
dai ir deginti kauliukai buvo supilti į kokią nors dėžutę, 
nes po dirbiniais buvo ištisai medžio fragmentai. Šioje 
dėžutėje įkapės ap degus ios. 20 cm atstume nuo dėžu
tės-karstelio buvo kita dėžutė, kurioje įkapės ugnies ne
paliestos. Ši dėžutė buvo įdėta kaip dovana. 

Įkapės: pirmoje dėžutėje buvo: miniatiūriniai juos
tų vijimo įrankiai, geležinis peiliukas, geležinė yla, įvi
jinis žalvarinis žiedas praplatinta priekine dalimi, žal
varinis grandinėlis su trikampiais kabučiais, dviejų žal
varinių įvijinių apyrankių fragmentai, žalvarinės vyti
nės antkaklės fragmentai, kryžinė plokštelinė segė pa
sidabruotu paviršiumi, pasaginė daugiakampiais ga
lais segė, septynių įvijų žalvarinis žiedelis ir trijų įvijų 
žalvarinis žiedelis. 

Antroje dėžutėje buvo: žalvarinė antkaklė, žalva
rinė įvijinė apyrankė, dvi plokštelinės kryžinės segės 
pasidabruotu paviršiumi, žalvarinis įvijinis žiedelis ir 
nedidelis gintarinis karoliukas. 

Degintinis kapas Nr. 322 (175) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis 30-65 cm. Kapas

ovalo formos, 12Sx90 cm dydžio, einant gilyn siaurėjo. 
Visame sampile buvo degėsiai, pavieniai angliukai ir de
ginti kauliukai. Kapo priedai ugnies apnaikinti. 

Įkapės: apdegęs žalvarinio kryžminio smeigtuko 
fragmentas, apdegusios grandinėlės ir smulkių įvijų 
fragmentėliai. 

Degintinis kapas Nr. 323 (176) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis 20-90 cm. Kapo 

duobė - netaisyklingos formos, maždaug 170x100 cm 
dydžio. Žemė duobės ribose labai tamsi, visame sampi
le buvo degėsiai, deginti ir nedeginti kaulai bei įkapės. 
Kapas perkastas. 

Įkapės: žalvarinis žiedelis, juostinės apyrankės frag
mentas, žalvarinės grandinėlės fragmentas, dalis minia
tiūrinių juostų audimo įrankių ir apie 30 puodų šukių. 
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Degintinis kapas Nr. 324 (178) 
Palaidotas vyras. Gylis 20-75 cm. Kapo duobė -

275x160 cm dydžio, kryptis PV 260°. Duobė visą laiką 
nežymiai siaurėjo, dugne turėjo užapvalintus kampus. 
Kontūrų ribose visame gylyje buvo gausu degėsių ir 
degintų žmogaus kaulų . Įkapės nuo ugnies daugiausia 
susilydę, sulaužytos ir buvo rastos visame kapo sampi
le ir Įvairiuose gyliuose. 

Įkapės: geležinis peiliukas, apdegę žalvariniai dir
žo apkalai ir diržo skirstiklis, du Įvijiniai žalvariniai žie
dai, vytinės antkaklės fragmentai, trys dalys juostinių 
žalvarinių apyrankių, dvi pasaginės miniatiūrinės gyvu
liniais galais segės, viena pasaginė miniatiūrinė cilin
driniais galais segė, geležinių dvinarių žąslų pusė, gele
žinė sulinkusi yla, daug nuo ugnies susilydžiusių žalva
rinių gabaliukų ir gausiai visame sampile puodo šukių. 

Degintinis kapas Nr. 325 (179) 
Palaidotas vyras. Gylis - 25--40 cm. Kapo duobė -

dubens formos, dydis nežinomas. Visame kapo sam
pile buvo degėsiai, pavieniai angliukai, deginti kauliu
kai bei Įkapės, sudėtos be jokios tvarkos. 

Įkapės: geležinis skiltuvas, per jĮ perkištas 13 cm 
ilgio geležinis peiliukas, prie pat peiliuko ir skiltuvo 
buvo geležinis Įtveriamasis ietigalis, žalvarinė ketur
kampiais galais segė, smarkiai apdegęs žalvarinis pa
storintu viduriu žiedelis ir nuo ugnies susilydžiusių dir
binių dalys. 

Degintinis kapas Nr. 326 (181) 
Palaidota moteris. Gylis - 35-95 cm. Kapo duobė -

145x155 cm dydžio, didžiulio dubens pavidalo gana 
plokščiu dugnu. Žemė gana tamsios spalvos su anglių 
ir degėsių priemaiša. Deginti kauliukai buvo visame 
sampile, tačiau gausiau buvo rasti kapo dugne. Įkapės 
apdegę ir buvo visame kapo sampile. 

Įkapės: penki žalvariniai Įvijiniai žiedai, trys mi
niatiūrinės žalvarinės pasaginės segės cilindriniais ga
lais, keli žalvariniai, gintariniai ir mėlyno stiklo karo
liai, jie buvo išsimėtę visame kapo sampile, žalvarinis 
miniatiūrinis verpstukas ir keramikos fragmentėliai. 

Degintinis kapas Nr. 327 (182) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30--45 cm. Ka

po duobė -100x75 cm dydžio, pakrypusi PR 140° kryp
timi. Skerspjūvyje duobė buvo negiIaus dubens for
mos. Žemė labai tamsios spalvos, gausu degėsių ir de
gintų kauliukų visame sampile. 

Įkapės: geriamo rago žalvarinis apkalas, žalvari
nės Įvijėlės fragmentas ir puodų šukelės. 

Degintinis kapas Nr. 328 (183) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50-70 cm. Ka

po duobė ovalo formos, kasant gilyn - negiIaus du
bens formos, 135x110 cm dydžio. Degėsiai, gana stam
būs deginti kauliukai ir Įvairūs radiniai bei jų dalys buvo 
visame kapo sampile. Radiniai apdegę. 
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Įkapės : dvi žalvarinės pasaginės miniatiūrinės se
gės cilindriniais galais, viena pasaginė segė gyvuliniais 
galais, žalvarinės apyrankės fragmentas ir Įvairių žal
varinių papuošalų maži fragmentėliai. 

Degintinis kapas Nr. 329 (184) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30-75 cm. Duo

bė - dubens formos, kontūrai labai neryškūs ir neaiš
kios formos. Kapo ribose buvo pavieniai angliukai ir 
deginti kauliukai, kurie buvo visame sampile. Įkapės 
taip pat buvo Įvairiose kapo vietose ir gyliuose. 

Įkapės: juostų vijimo Įrankių dalis (plokštelė ir 
šluotelė), žalvarinis diržo apkaliukas, geležinė yla, ge
riamo rago žalvarinio apkalo fragmentas ir kelios puo
do šukės. 

Degintinis kapas Nr. 330 (186) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 20-30 cm. Ka

pas buvęs dubens pavidalo. Kadangi kapas visai že
mės paviršiuje, jis dirbant žemę apardytas ir kontū
rai neišsiskyrė. Degintiniai gana stambūs kaulai, dau
giau koncentravosi prie Įkapių, kurios buvo 20-30 cm 
gilumoje. 

Įkapės: 9 Įvijų žalvarinė smarkiai apdegusi apyran
kė ir žalvarinė pasaginė aguoniniais galais segė. 

Degintinis kapas Nr. 331 (190) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60-90 cm. Ka

po duobė - netaisyklingos formos, 230x140 cm dydžio, 
kryptis - PV 240°. Deginti kauliukai gausiau buvo ran
dami arčiau žemės paviršiaus, giliau buvo gausu degė
sių ir atskiri ne deginti kaulai. Matyti, kad kapas per
kastas. Įkapės apdegusios, rasta Įvairiose kapo vietose 
ir gyliuose. 

Įkapės: pintinės žalvarinės antkaklės fragmentai, 
žalvarinis trikampio formos apkalėlis, žalvarinio gran
dinėlio gabaliukas, apdegusi žalvarinė diržo sagtelė ir 
nuo ugnies susilydžiusių žalvarinių dirbinių fragmen
tėliai. 

Degintinis kapas Nr. 332 (191) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 20-30 cm. Duo

bė - 75x80 cm dydžio, gilyn siaurėjanti . Kapo sampile 
gausu anglių ir degintų kauliukų. Deginti kauliukai 
koncentravosi daugiau duobės viršutinėje dalyje. Įka
pės buvo Įvairiose sampilo vietose. 

Įkapės: smulkios Įvijėlės, žalvarinio grandinėlio frag
mentas ir nuo ugnies susilydžiusio žalvario gabaliukai. 

Degintinis kapas Nr. 333 (192) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30--40 cm. Ka

po duobė - dubens formos, 65x70 cm dydžio. Gausiai 
anglių buvo duobės dugne, degintiniai kauliukai pagrin
dinai koncentravosi 30 cm gylyje tarp kaklo papuošalo, 
sudaryto iš penkių apvijų geležinių virbų, ant kurių už
mauti dvigubi ir trigubi mėlyno stiklo karoliai, o Į šio 
papuošalo vidurĮ supilti degintiniai kauliukai ir degė
siai . Kitos Įkapės buvo Įvairiose kapo vietose. 



Įkapės: minėtas kaklo papuošalas, geležinių ir žal
varinių sneigtukų adatos, žalvarinio kryžinio smeigtu
ko fragmentas ir juostų vijimo įrankių plokštelė. 

Degintinis kapas Nr. 334 (193) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 50-80 cm. Duo

bė -175x145 cm dydžio, pjūvis netaisyklingo dubens 
formos. Degintini kauliukai, angliukai ir įkapės buvo 
visame kapo sampile. 

Įkapės: žalvarinė plokštelinė kryžinė segė, žalva
rinis trikampis kabutis, geležinės sagties fragmentas, 
mėlyno stiklo rantytas karolis, kelios žalvarinės įvijos. 

Degintinis kapas Nr. 335 (195) 
Palaidotas vyras. Gylis - 30-105 cm. Kapo duobė -

labai didžiulė, netaisyklingos formos, apie 5x3x2 m dy
džio. Kapo duobės užpilde visą laiką buvo labai gausu 
degėsių, daugumas įkapių taip pat apdegę arba sulau
žytos. Degintiniai kauliukai buvo visame sampile, ly
giagrečiai rasta ir nedegintų kaulų, taigi atrodo, kad kapas 
perkastas. Kadangi duobė didelė ir labai gausu degėsių, 
manoma, kad šis mirusysis buvo degintas vietoje. 

Įkapės: žalvarinė adata, geležinė yla, geležinis ko
vos kirvis, geležinis trikampe plunksna įmovinis ieti
galis, geležinis peiliukas, kuris buvo įdėtas į odines 
makštis, apkaitas žalvariniais apkaustais, dviejų geria
mų ragų žalvariniai apkaustai, žalvarinė diržo sagtis, 
antkaklių, apyrankų bei segių fragmentai. 

Degintinis kapas Nr. 336 (196) 
Palaidotas vyras. Kapas išsiskyrė tik 105 cm gylyje, 

o 140 cm gylyje jau buvo nejudintas smėlis. Kapo for
ma nei dydis neaiškus. 

Įkapės: geležine keturkampe (rombo formos) 
plunksna įmovinis ietigalis, žalvarinės segės lankelio 
fragmentas ir žalvarinė grandelė. 

Degintinis kapas Nr. 337 (197) 
Palaidotas vyras. Gylis - 85 cm. Kapo duobė pail

ga, dydis nežinomas. Kapas perkastas. Įkapės buvo vie
name gylyje (85 cm) netoli viena kitos. Tarp radinių 
gausu degėsių. 

Įkapės: geležinis kovos peilis žalvariu apkaustyto
se makštyse, geležinis kovos kirvis, žalvarinė vytinė kil
piniais galais antkaklė. 

Degintinis kapas Nr. 338 (198) 
Palaidota moteris. Gylis 20-105 cm. Kapo duobė 

labai didžiulė ir neišsiskyrė iš kitų kapų, tik darant 
skerspjūvį nustatyta, kad duobė buvusi dubens pavi
dalo su plokščiu dugnu, virš 3 m ilgio. Visame sampile 
labai gausu degėsių, tačiau gausiausiai degėsių buvo 
kapo dugne. Deginti kauliukai ir įkapės buvo visame 
kapo sampile. Įkapės visos daugiau ar mažiau ugnies 
paliestos ir daugumoje sulauŽYtos. 

Įkapės: geležinė yla, apdegęs žalvarinis žiedas, 
juostų vijimo žalvarinis peiliukas ir daug žalvarinių pa
puošalų fragmentėlių. 

Degintinis kapas Nr. 339 (199) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 35-130 cm. Ka

po duobė - dubens formos, 330x200 cm dydžio. Visa
me kapo sampile buvo degėsiai, deginti kauliukai ir 
įkapės. Gausiausiai degėsių buvo duobės dugne. Įka
pės apdegusios, sulaužytos ir didelė dalis nuo ugnies 
susilydžiusios. 

Įkapės: žalvarinių miniatiūrinių juostų audimo 
įrankių įvairios dalys, dvi žalvarinės įvijos, nuo ugnies 
susilydžiusių žalvarinių dirbinių fragmentai. 

Degintinis kapas Nr. 340 (200) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30-40 cm. Ka

po duobė - 60x80 cm dydžio. Kapo ribose buvo degė
siai, deginti kauliukai ir įkapės. Kadangi kapelis buvo 
negiliai nuo žemės paviršiaus, ariant buvo smarkiai 
apardytas. 

Įkapės: žalvarinis kūginis diržo apkalėlis, žalvari
nis miniatiūrinis verpstukas ir nuo ugnies susilydžiu
sių žalvarinių papuošalų gabaliukai. 

Degintinis kapas Nr. 341 (201) 
Palaidota moteris. Gylis - 30-100 cm. Kapo duo

bė išryškėjo galutinai tik 85 cm gylyje, užimdama 
185x100 cm plotą. Visame kapo sampile gausu degė
sių, degintų kauliukų ir žalvarinių dirbinių fragmen
tėlių bei nuo ugnies susilydžiusių žalvario gabaliukų. 
Duobės pagrinde 5-10 cm storio susidurta su anglių 
sluoksniu. 

Įkapės: du žalvarinių apyrankių fragmentai, žal
varinis apkalas, žalvariniai miniatiūriniai juostų viji
mo įrankiai, balto metalo trikampis kabutis. 

Degintinis kapas Nr. 342 (202) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 25-45 cm. Ka

po duobė - 65x45 cm dydžio. Visame kapo sampile 
degėsiai ir deginti kauliukai, kurių ypač gausu maž
daug 35 cm gylyje. Manoma, kad kapas apardytas, ka
dangi buvo labai negiliai. 

Įkapių nerasta. 
Degintinis kapas Nr. 343 (203) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40-95 cm. Ka

po dalis nukasta preperuojant kapą Nr. 341. Išlikę kon
tūrai sudarė puslankį. Duobė - 100x90 cm dydžio. Vi
same sampile buvo degėsiai ir deginti kauliukai. Duo
bės dugne degėsių buvo gausiau. 

Įkapės: vakarinę duobės ribąjuosė 85-90 cm ilgio 
iš trijų žalvarinių vielų suvyta viela, greičiausiai paruoš
ta žaliava antkaklei. Masyvi, žalvarinė apyrankė gyvu
liniais galais. 

Degintinis kapas Nr. 344 (204) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30-130 cm. 

Kapo duobė galutinai atsiskyrė tik 100 cm gylyje, 
nes aukščiau susiliejo su kitais kapais. 100 cm gylyje 
duobė buvo 260x110 cm dydžio. Duobės ribose visą 
laiką buvo gausūs anglių kiekiai. Degintų kauliukų 
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tik pavieniai. Įkapės visame kapo sampile, apde
gusios. 

Įkapės: žalvarinė įvija, maža žalvarinė įvijėlė, žal
varinis svorelis, žalvarinė pasaginė cilindriniais galais 
segė. 

Degintinis kapas Nr. 345 (205) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Kapas išsiskyrė tik 

100 cm gilumoje. Kapo dugnas - 130 cm gylyje. Degė
siai ir deginti kauliukai bei įkapės buvo visame kapo 
sampile, ypač stambūs anglys ir dideli deginti kaulai 
buvo 90-95 cm gilumoje. Kapo dugne taip pat buvo 
apie 20 cm storio anglių sluoksnis. 

Įkapės: žalvarinės pasaginės segės aguoninė galvu
tė, du žalvariniai apkaliukai, žalvarinė įvija, žalvarinis 
apvalus karolis ir žalvarinė juostinė apyrankė gyvuli
niais galais. 

Degintinis kapas Nr. 346 (206) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 45-110 cm. Ka

po duobė - pailgos netaisyklingos formos, 200x160 cm 
dydžio. Degėsiai, angliukai ir deginti kauliukai buvo 
visame kapo sampile, kiek gausiau degėsių buvo pa
čiame kapo dugne. 

Įkapės: dalis įkapių, kaip antai žalvarinė pasaginė 
aguoniniais galais segė, žalvarinė miniatiūrinė pasagi
nė segelė buvo ugnies paliestos ir rastos kapo sampi
le, o kitos įkapės buvo jau ant nejudintos žemės, pa
čiame kapo duobės dugne ir jos ugnies nepaliestos, 
tai: žalvarinė pasaginė aguoninė segė, vijimo imitacija 
puoštu lankeliu ir 60 cm atstume nuo jos trys žalvari
nės pasaginės aguoniniais galais segės. 

Degintinis kapas Nr. 347(207) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30-90 cm. Ka

pas neišsiskyrė ir duobės dydis neaiškus. Skerspjūvyje 
išryškėjo, kad kapas buvęs negilaus dubens formos, ne
labai lygiais šonais ir dugnu. Visame plote maišėsi de
gėsiai ir smulkūs deginti kauliukai bei nuo ugnies su
silydžiusių žalvarinių dirbinių gabaliukai. 

Įkapės: geležinis įmovinis ietigalis ir žeberklinio 
tipo geležinis ietigalis. 

Degintinis kapas Nr. 348 (208) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30-100 cm. Ka

po dydis - maždaug 160x100 cm. Kapas perkastas, nes 
duobė yra tarsi kryžiaus pavidalo. Be to, rasti drauge su 
degintais ir atskiri ne deginti žmogaus kaulai. Visame 
kapo sampile žemė buvo tamsi su angliukų priemaiša. 
Įkapės apdegusios ir buvo visame kapo sampile. 

Įkapės: dvi žalvarinės miniatiūrinės pasaginės sa
gelės cilindriniais galais, žalvarinės pasaginės segės 
aguoninės galvutės, žalvarinės juostinės apyrankės frag
mentai, plokštelinio žalvarinio smeigtuko galvutė, dvi
gubas žalvarinis karolis, žalvarinis šukų pavidalo apka
liukas ir iš miniatiūrinių juostų vijimo įrankių žalvari
nis verpstukas. Be to, keli keramikos fragmentėliai. 
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Degintinis kapas Nr. 349 (209) 
Palaidotas vyras. Gylis - 40-100 cm. Kapo duobė-

200x100 cm dydžio. Visoje duobėje buvo degėsiai ir 
negausūs deginti kauliukai. Didesni degėsių kiekiai 
koncentravosi arčiau žemės paviršiaus, maždaug 60-
65 cm gylyje. 

Įkapės: dalis įkapių - geležinis žeberklas ir nuo 
ugnies sulinkęs geležinis įmovinis ietigalis, - buvo 60 cm 
gylyje, kitos įkapės - septynios žalvarinės pasaginės 
aguoninėmis galvutėmis segės, dvi žalvarinės masyvi
nės apyrankės ir žalvarinis kryžinis smeigtukas, - bu
vo padėtos pačiame kapo dugne, jau ant nejudinto 
graužo. Pastarieji papuošalai buvo ne vienoje krūve
lėje, bet išdėlioti visame duobės dugne. 

Degintinis kapas Nr. 350 (210) 
Palaidotas vyras. Gylis - 30-100 cm. Kapo duobė 

visa nebuvo atidengta, o nu imta darant aplink esančių 
degintinių kapų skerspjūvius. Žemė visame sampile mai
šyta su degėsiais, angliukais ir degintiniais kauliukais. 

Įkapės: geležinis įmovinis ietigalis su skylute įmo
voje, kurioje įverta žalvarinė viela, buvo rastas 70 cm 
gylyje. Žalvarinė vytinė antkaklė kilpiniais galais, dvi
gubu lankeliu, jos viduje buvo sudėta žalvarinė pasa
ginė aguoniniais galais segė ir įvijinis žalvarinis žie
das. 20 cm atstumu nuo antkaklės buvo dar viena žal
varinė pasaginė aguoniniais galais segė, visi šie papuo
šalai ugnies nepaliesti ir buvo padėti 100 cm gilumoje 
ant nejudinto graužo. 

Degintinis kapas Nr. 351 (211) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 60-115 cm. Ka

po duobė - 200x180 cm dydžio. Visoje kapo duobėje 
buvo gausu degėsių, degintinių kauliukų ir nuo ugnies 
susilydžiusių žalvario gabaliukų. 

Įkapės: žalvarinė diržo sagtis, žalvariniai apkalė
liai, žalvarinė pasaginė pastorintais galais segė, dvi žal
varinės pasaginės aguoniniais galais segės ir visi šie 
papuošalai buvo 110-115 cm gylyje siauroje (120x30 cm) 
tamsesnės žemės juostoje, kurioje prie pat radinių dar 
buvo išlikęs nedegintas kaulas. Tai rodo, kad čia anks
čiau buvęs griautinis kapas, vėliau perkastas. 100 cm 
gylyje atskirai buvo rasta žalvarinė sulūžusi iš plonos 
vielos vytinė įvijinė antkaklė. 

Degintinis kapas Nr. 352 (212) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 80-160 cm. Ka

po duobės dydis nežinomas. Degėsiai ir degintiniai 
kauliukai buvo visame kapo sampile, o duobės dugne 
jų buvo gausiau. 

Įkapės: 90 cm gylyje buvo žalvarinė grandinėlė, mi
niatiūrinis verpstukas, žalvarinė įvija, geležinio peiliu
ko viršūnė ir daug organinės medžiagos. Atrodo, kad 
viskas buvo sudėta į tošinę dėžutę, ar suvyniota į orga
ninę medžiagą. Paskirai 110 cm gylyje buvo įmesta žal
varinė pasaginė aguoniniais galais segė. 
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155 pav. Degintinis (dvigubas) kapas Nr. 354-354a. 

Degintinis kapas Nr. 353 (213) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30-80 cm. Ka

po duobė beformė, 230x200 cm dydžio. Visame duo
bės sampile buvo gausu degėsių, degintų ir nedegintų 
kaulų ir nuo ugnies apsilydžiusių žalvario gabaliukų. 
Manoma, kad čia buvo net trys (du degintiniai ir vienas 
griautinis) kapai perkasti vienas per kitą. 

Įkapės: be žalvario papuošalų 
fragmentėlių rasta 50 cm gylyje žal
varinis svorelis, kuris greičiausiai 
buvęs įdėtas į tošinę dėžutę· 

Dvigubas deginti nis kapas Nr. 
354-354a (214) (pav. 155) 

Palaidoti vyras ir moteris. Gy
lis -70-100 cm. Kapo duobė apva
li, kontūrų dydis nežinomas. Žemė 
buvo su degėsiais ir degintiniais 
kauliukais. Įkapės visos buvo ne de
gintos ir sudėtos kapo dugne ant ne-

, judinto graužo, be jokios tvarkos. 
Daugumas įkapių, atrodo, buvo su
vyniotos į kažkoki plaušinį arba idė
tos i kelias tošines dėžutes. Abiejų 
mirusiųjų ikapės sumaištytos. 

Įkapės: geležinis deformuota 
imova ietigalis, 3 miniatiūriniai ge
ležiniai kirvukai, 3 geležiniai minia
tiūriniai daIgeliai, 3 geležiniai ko
vos peiliai su žalvariu apkaustyto
mis makštimis, žalvarinis miniatiū
rinis pentinas, geležinis peiliukas, 
žalvarinės adatos fragmentas, juos
tų vijimo žalvariniai irankėliai (dvi 
šluotelės ir 3 plokštelės), odinio dir
žo apkalų dalys, dvi žalvarinės vyti
nės antkaklės ir vienos vytinės ant
kaklės fragmentas, 2 žalvarinės ivi
jos, 4 gintariniai karoliukai, 2 žal
varinės pasaginės aguoniniais galais 
segės ir 2 juostinės žalvarinės gyvu-
liniais galais apyrankės. 

Degintinis kapas Nr. 355 (215) 
10 20 cm Mirusiojo lytis nenustatyta. Gy-

< lis - 30-105 cm. Kapo duobė pus
apvali, smulkūs degintiniai kauliu
kai ir nedegintų kaulų dalys. Spren
džiant pagal degintus ir nedegintus 
kaulus ir ikapes būdingas vyro ir 
moters kapui, atrodo, kad kapas yra 
perkastas. Dauguma įkapių sulau
žytos ir nuo ugnies deformuotos. 
Įkapės rastos ivairiose kapo vieto
se ir gyliuose. 

Įkapės: geležinis žeberklas viena užbarzda, du 
žalvariniai pentinai, diržo apkaliukai, juostų vijimo 
irankių dalys, žalvarinė vytinė antkaklė nulaužytais ga
lais ir žalvarinių ivijų fragmentai. 

Degintinis kapas Nr. 356 (217) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40-115 cm. Ka

po duobė neišryškėjo ir neišsiskyrė. Visame sampile 
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degintiniai ir nedegintiniai kaulai ir degėsiai. Įkapės 
apdegusios ir dalis sulaužytų, rastos visame kapo sam
pile. Kapas perkastas. 

Įkapės: žalvarinė įvija, dvi žalvarinės miniatiūrinės 
atlenktais galais segutės, žalvarinis adatos gabaliukas ir 
žalvarinio diržo apkalėlis. 

Degintinis kapas Nr. 357 (218) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40-100 cm. Ka

po duobė susiliejo su kitais degintiniais kapais. Duobės 
ribose visame sampile buvo žemė tamsi su degėsiais ir 
įkapėmis, nors pagrindiniai kapo likučiai: degintiniai kau
liukai ir degėsiai koncentravosi pačiame kapo dugne 10-
15 cm storio sluoksnyje. 

Įkapės: žalvarinė įvija, žalvarinių apkalų fragmen
tai, žalvarinės apyrankės dalis ir nuo ugnis susilydę 
žalvario gabaliukai. 

Degintinis kapas Nr. 358 (219) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 30-95 cm. Ka

po duobės dydis nežinomas, nes kapas neišsiskyrė iš 
kitų degintinių kapų. Degėsiai, anglys, deginti kauliu
kai ir atskiri radiniai buvo visame kapo sampile. 

Įkapės: geležinis miniatiūrinis kirvukas, žalvarinė 
grandinėlė, žalvarinis pailgas apkaliukas ir puodo šukė. 

Degintinis kapas Nr. 359 (220) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40-125 cm. Ka

po kontūrų dydis nežinomas. Kadangi kapo duobė bu
vo labai didžiulė, manoma, kad čia buvo du perkasti 
vienas.per kitą kapai. Degėsiai ir degintiniai kauliukai 
buvo visame kapo sampile. Įkapės taip pat buvo įvai
riame gylyje. 

Įkapės: geležinis peiliukas, trys geležiniai ietiga
liai, žalvarinė antkaklė, dvi žalvarinės įvijos, žalvari

. nis miniatiūrinis verpstelis ir žalvariniai apkaliukai. 
Degintinis kapas Nr. 360 (221) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Kapas apardytas lai

dojant vėlyvą nedegintą mirusUį, išlikęs nesuardytas 
tik pats degintinio kapo dugnas, 105 cm gylyje. Duobė -
apvalios formos, 200x140 cm dydžio. Pačiame kapo 
dugne buvo ir visas degintinis kapas, kurį sudarė drau
ge su įkapėmis ar jų dalimis supilti angliukai ir deginti 
kauliukai. Tas viskas turėjo būti sudėta į tošinę dėžutę 
ar šiaip ant kokios nors organinės medžiagos, nes drau
ge su kapo liekanomis buvo gausu organinės medžia
gos - tarsi tošies liekanų. 

Įkapės: žalvarinė pasaginė praplatintais galais se
gė, dvi žalvarinės pasaginės atlenktais galais segės, žal
varinė pasaginė gyvuliniais galais segė, keturi sulau
žytos antkaklės fragmentai, geležinis daIgelis, du ge
ležiniai peiliai, geležinė adata ir įvairūs žalvarinių pa
puošalų fragmentėliai. 

Degintinis kapas Nr. 361 (222) 
Palaidotas vyras. Kapo kontūrai galutinai išsisky

rė tik 125 cm gylyje. Duobė buvo griautinio kapo for-
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mos, pakrypusi šiaurės-rytų kryptimi, 250x90 cm dy
džio. 105-125 cm gilumoje koncentravosi visi kapo 
priedai. Laužo likučiai ir deginti kauliukai buvo supil
ti pačiame karsto viduryje, o virš jų sudėtos įkapės: 
papuošalai, darbo įrankiai ir ant jų viršaus uždėtas ka
lavijas, kojų gale turėjo būti padėtas balnas, galvos gale 
geležinis kirvis bei ietigalis. 

Įkapės: geležinis kirvis, trys geležiniai ietigaliai, ge
ležinis dviašmenis kalavijas, geležiniai žąsIai, geleži
nis peiliukas, geležinis skiltuvas, geležinis daIgelis, dvi 
geležinės balno kilpos, geležinis pentinas, geležiniai 
miniatiūriniai žąsleliai, geležinis raktas su cilindrine 
spyna, septynios žalvarinės pasaginės segės, žalvari
niai diržo apkalai, gintariniai atskiri karoliukai bei žal
varinių svastyklių fragmentai. 

Degintinis kapas Nr. 362 (223) (pav. 156) 
Palaidotas vyras. Kapui buvo iškasta didžiulė 

345x339 cm dydžio apvali duobė. Joje buvo deginti 
ir ne deginti kaulai ir paskiros įkapės, kaip antai ge
ležinių miniatiūrinių žąslelių fragmentas, žalvarinė 
deformuota segė, žalvarinė pasaginė vyniotais ga
lais segė, gintarinis karoliukas ir žalvarinė įvija. 35 cm 
gylyje išsiskyrė labai tamsios žemės ovalo formos 
duobė, 230x130 cm dydžio. Ši duobė baigėsi 140 cm 
gylyje. Visoje duobėje buvo degėsiai ir degintiniai 
kauliukai, įkapės koncentravosi 110 cm gylyje. 

Įkapės: žalvarinė sagtis, geležinis pentinas, dvina
riai žąsIai, žalvarinė dviejų plonų vielų vytinė antkak
lė kilpiniais galais, dvi žalvarinės pasaginės segės aguo
niniais galais, dvi geležinės sagtys, dvi geležinės balno 
kilpos ir žalvarinė įvija. 

Dvigubas deginti
nis kapas Nr. 363-363a 
(224) (pav. 157) 

Palaidota moteris ir 
vyras. Gylis - 70-90 cm. 
Kapo duobė ovalo for-
mos, 155x130 cm dydžio. 

Moters kapas. 90 cm 
gylyje, pačiame duobės 
dugne koncentravosi 
visas kapas - 20x30 cm 
dydžio plotelyje. De
gintini kauliukai ir da
lis degėsių švariai iš
rinkti ir supilti drauge 
tarp įkapių. ., 

Įkapės: vytinė žal- ")U 
varinė trigubos vielos 
įvijinė antkaklė. Jos vi
duje įdėta žalvarinė įvi-

o 

1 

30 cm 

jinė apyrankė, šalia ant- 156 pav. Degintinis kapas 
kaklės buvo antra įviji- Nr. 362. 



157 pav. Degintinis (dvigubas) kapas Nr. 363-363a. 

nė apyrankė, trečia tokia pat apyrankė buvo sulaužyta į 
dalis, dvi žalvarinės plokštelinės kryžinės segės, viena 
žalvarinė pasaginė vyniotais galais segė, žalvarinės vie
lutės įvijinis žiedelis, gintarinis ir kalkakmenio karoliu
kas, žalvarinė grandinėlė, prie kurios buvo padėtas juos
tų vijimo žalvarinių įrankių visas komplektas ir geleži
nis peiliukas. Įkapės neapdegę. 

Vyro kapas. 25 cm atstumu nuo moters kapo, tame 
pačiame gylyje, 32x40 cm plotelyje buvo vyro kapas. 
Jį sudarė taip pat neapdegusios įkapės ir švariai išrinkti 
deginti kauliukai ir angliukai. 

Įkapės: geležinis daIgelis, geležiniai miniatiūri
niai žąsIai, žalvariniai diržo apkalėliai ir diržo skirs
tiklis, paprasta žalvarinės vielos sukabinama antkak
lė, dvi žalvarinės pasaginės segės, viena rombiniais 
galais, kita - gyvuliniais galais ir žalvarinis grandi
nėlis. 

Dalis įkapių buvo rasta 80 cm gylyje arčiau žemės 
paviršiaus, kaip antai geriamo rago žalvarinis apkalas, 
žalvarinė dvigubos vielos vytinė antkaklė, geležinė yla 
ir žalvarinis apkaliukas. Šios įkapės į duobę buvo me
tamos jau užpilant mirusiojo palaikus gal kaip pašali-

30 cm 

nių žmonių dovanos. Kuriam mirusiajam jos priskirti
nos, neaišku. 

Degintinis kapas Nr. 364 (225) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 40-100 cm. Ka

po duobė - pailga, 230x120 cm dydžio, pakrypusi ŠR 
kryptimi 60° kampu. Visame kapo sampile buvo degin
tiniai kauliukai, angliukai ir pavienės įkapės. 70 cm gyly
je degintinio kapo ribose rasta nedegintas vėlyvesnis vai
ko kapas, kuriam kasant duobę šis kapas apardytas. 

Įkapės: žalvarinis svorelis, žalvarinio miniatiūrinio 
verpstelio plokštelė, dvi žalvarinės diržo sagtys, žalvari
nis geriamo rago apnykęs apkalėlis, žalvarinis apvalia 
plokšteline galvute smeigtukas ir žalvarinė įvijėlė. 

Degintinis kapas Nr. 365 (226) 
Palaidota moteris. Gylis - 100 cm. Kapo forma ir 

dydis nežinomas. Įkapės buvo sudėtos maždaug 
50x30 cm plotelyje arba į tošinę dėžutę, arba padėtos 
ant šiaip kokios organinės medžiagos, kurios liekanų 
gana gausiai buvo po įkapėmis. Drauge buvo supilti ir 
degintini kauliukai. 

Įkapės: mažytė žalvarinė įvija, gana storos žalva
rinės vielos vytinės antkaklės fragmentai, žalvarinės 
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juostinės apyrankės fragmentai, žalvarinė dobilo lapo 
formos plokštelinė segė, žalvarinė penkių įvijų apy
rankė, plonos žalvarinės vielos vytinė sulūžusi antkak
lė, žalvarinė grandinėlė, du gintariniai beformiai ka
roliukai, žalvarinė adata, žalvariniai juostų vijimo įran
kėliai ir geležinis peiliukas. 

Degintinis kapas Nr. 366 (227) 
Palaidota moteris. Gylis - 80 cm. Kapo dydis 

nežinomas. Visas kapas koncentravosi duobės dug
ne, 25x15 cm plotelyje. Didžioji papuošalų dalis, 
anglių liekanos ir gana stambūs deginti kauliukai 
buvo sudėti greičiausiai į tošinę dėžutę arba suvy
nioti į tošį· 

Įkapės: dėžutėn buvo įdėta žalvarinė vytinė ant
kaklė, sulaužyta į dalis, žalvarinė įvijinė apyrankė, 
antra įvijinė apyrankė sulaužyta į dalis ir žalvarinė 
plokštelinė kryžinė segė. Šalia dėžutės buvo žalva
rinė plonytės vielos vytinė kilpiniais galais antkak
lė, žalvarinio geriamo rago apkalas ir juostų vijimo 
įrankiai. 

Degintinis kapas Nr. 367 (228) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 75-100 cm. Ka

po duobė - 160x140 cm dydžio. Zemė visą laiką buvo 
labai tamsios spalvos, perpildyta gausiu degėsių kiekiu, 
kurioje taip pat buvo daug degintų ir nedegintų kaulų. 
Įkapės taip pat buvo visame kapo sampile. Tačiau pa-

158 pav. Degintinis kapas Nr. 370. 

čiame kapo dugne, jau nejudintame grauže, rasta kele
tas nuo ugnies susilydžiusių žalvarinių dirbinėlių frag
mentų ir keletas švariai išrinktų stambių degintinių kaulų. 
Matyti, kad pats degintinis kapas buvo kapo dugne, o 
vėliau kapas perkastas laidojant nedegintą mirustiį. 

Įkapės: žalvarinės plonos vytinės antkaklėlės da
lys, geležinė diržo sagtis, žalvarinės juostinės apyran-
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kės fragmentai, žalvarinis miniatiūrinis verpsteiis, žal
varinis apvalus karolis, šukų pavidalo žalvarinis apka
liukas ir žalvarinio grandinėlio fragmentai. 

Degintinis kapas Nr. 368 (229) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 80-125 cm. Ka

po duobė - 25Ox135 cm dydžio. Zemė visą laiką buvo 
tamsios spalvos, gausu degėsių ir angliukų, taip pat 
buvo deginti ir nedeginti kaulai. Kapas perkastas. Įka
pės negausios, visame kapo sampile. Įkapės: juostų vi
jimo įrankėlių žalvarinis ornamentuotas peiliukas, ge
ležinė sagtis ir nuo ugnies susilydžiusių žalvarinių dir
binių fragmentėliai. 

Degintinis kapas Nr. 369 (230) 
Mirusiojo lytis nenustatyta. Gylis - 80-130 cm. 

Kapo duobės dydis nežinomas. Kapas perkastas lai
dojant vėlyvesnį nedegintą mirustiį. Degėsiai, degin
ti ir nedeginti kaulai ir radiniai buvo visame kapo 
sampile. 

Įkapės: geležinis peilis, geležinės antkaklės frag
mentas, žalvarinis diržo skirstiklis, žalvarinės vielos 
šluotelė nuo juostų audimo miniatiūrinių įrankių, žal
varinės grandinėlės fragmentai. 

Degintinis kapas Nr. 370 (232) (pav. 158) 
Palaidotas vyras. Kapas buvo 100-105 cm gylyje, 

anksčiau buvo perkasti vienas per kitą griautiniai vėly
vų laikų kapai, kuriems kasant duobes buvo suardyta 

, , , ! I 

ir šio degintinio kapo viršutinė dalis. Kapo duobės dy
dis neaiškus. Kapą sudarė labai daug degintinių stam
bių kaulų ir anglių, virš kurių buvo sudėtos įkapės. Vis
kas buvo pačiame kapo dugne. 

Įkapės: geležinis kirvukas, geležinis dalgis, žalva
rinė vytinė plonos vielos antkaklė, geležinis peiliukas, 
žalvarinė pasaginė cilindriniais galais segė, žalvarinis 



juostinis pentinas, dvi geležinės balno kilpos ir žalva
rinė sagtis be skersinio ir liežuvėlio. 

Degintinis kapas Nr. 371 (234) 
Palaidotas vyras. Kapo gylis - 90-130 cm. Kapo duo

bė neišsiskyrė, nes perkasta laidojant nedegintus miru
siuosius. Visame kapo sampile buvo degėsiai, angliukai, 
deginti kauliukai, atskiri nedeginti kaulai ir įkapės. 

Įkapės: geležinis miniatiūrinis kirvukas, juostinės 
žalvarinės apyrankės fragmentai, dvi žalvarinės ir vie
na geležinė sagtys, žalvarinis susilydęs skamba liukas 
su grandinėlio gabaliuku, žalvarinė įvija, žalvarinės plo
nytės vielos pasaginė sagelė, žalvarinio diržo apkalai. 

Degintinis kapas Nr. 372 (235) 
Palaidotas vyras. Gylis - 70-140 cm. Kapo kontū

rai - didžiulio dubens formos, apie 315 cm skersmens. 
Visame kapo duobės sampile buvo degėsiai, angliukai, 
deginti ir nedeginti kauliukai ir įkapės. Manoma, kad 
čia galėjo būti du deginti kapai, perkasti vienas per kitą 
ir dar vėliau perkasta laidojant nedegintą mirusijį. 

Įkapės: žalvarinio kryžinio smeigtuko kryžma, žal
varinės juostinės apyrankės fragmentai, žalvariniai dir-

žo apkalėliai, žalvarinė plonos vielos vytinė antkaklė, 
geležinis miniatiūrinis kirvukas, geležinis miniatiūri
nis daIgelis ir geležinis skiltuvas. 

Degintinis kapas Nr. 373 (375) 
Palaidota moteris. Kapo gylis - 50-115 cm. Kapo 

viršutinė dalis apardyta vėlyvesnių palaidojimų. Kapo 
duobė - 150x180 cm, beveik apskrita. Kapo duobės 
užpildas tamsios spalvos su smulkiais angliukais ir ne
gausiais degintais kauliukais. Įkapės apdegę ir pasi
skirstę per visą duobės gylį. 

Įkapės: žalvarinio smeigtuko galvutė, dvi pasagi
nės žalvarinės segės, žalvarinės vytinės antkaklės da
lys, žalvarinių įvijinių apyrankių dalys (7 vienetai), žal
variniai juostų vijimo įrankėliai (adata ir plokštelė), 
keturi žalvariniai pailgi apkaliukai, žalvarinės vielos 
gabalas ir geležinis įtveriamas tiesia nugarėle peilis. 

Kapo užpildo žemėse (apie 35-40 cm gylyje) dar 
buvo aptikta: žalvarinės diržo sagties dalis, žalvarinis 
žiedas praplatinta priekine dalimi ir užkeistais galais. 
Dviejų geležinių kriauninių peilių dalys, dvi geležinės 
kaltinės vinys ir žiestos keramikos fragmentai. 
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Griautinių kapų numeracija 

1 lentelė 

...; ...; ...; 
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...; ...; ...; ...; 
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...; 
...; 

...; 
z z z z z z z z 
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z 
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z 
'" 

z 
'" 

z 
'" 

z 
'" 

z 
'" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" '" .S' '" .S' '" .S' '" .S' '" .S' '" .S' '" .S' 

I': I': I': I': I': I': I': ., '" ., '" ., '" ., '" ., '" ., '" ., '" CIl Z CIl Z CIl Z CIl Z CIl Z CIl Z CIl Z 

1 1 44 44 87 87 27 129 100 171 161 214 12 257 
2 2 45 45 88 88 28 130 lOl 172 162 215 13 258 
3 3 46 46 89 89 29 131 102 173 163 216 14 259 
4 4 47 47 90 90 30 132 104 174 164 217 15 260 
5 5 48 48 91 91 31 133 103 175 165 218 16 261 
6 6 49 49 92 92 32 134 105 176 166 219 17 262 
7 7 50 50 93 93 33 135 106 177 167 220 18 263 
8 8 51 51 94 94 34 136 107 178 168 221 19 264 
9 9 52 52 95 95 35 137 108 179 169 222 20 265 
10 10 53 53 96 96 36 138 109 180 170 223 21 266 
II II 54 54 97 97 37 139 110 181 171 224 22 267 
12 12 55 55 98 98 38 140 111 182 172 225 
13 13 56 56 99 99 39 141 112 183 173 226 
14 14 57 57 100 100 40 142 113 184 174 227 
15 15 58 58 lOl lOl 41 143 114 185 177 228 
16 16 59 59 I 102 42 144 115 186 187 229 
17 17 60 60 2 103 43 145 116 187 188 230 
18 18 61 61 3 104 44 146 117 188 189 231 
19 19 62 62 4 105 45 147 118 189 194 232 
20 20 63 63 5 106 46 148 119 190 216 233 
21 21 64 64 6 107 47 149 120 191 231 234 
22 22 65 65 7 108 49 150 121 192 236 235 
23 23 66 66 8 109 50 151 122 193 237 236 
24 24 67 67 9 110 51 152 123 194 238 237 
25 25 68 68 10 III 52 153 124 195 239 238 
26 26 69 69 10a 112 53 154 125 196 240 239 
27 27 70 70 II 113 54 155 126 197 241 240 
28 28 71 71 12 114 55 156 127 198 242 241 
29 29 72 72 12a 115- 56 157 128 199 243 242 
30 30 73 73 115a 57 158 129 200 244 243 
31 31 74 74 13 116 63 159 130 201 A 244 
32 32 75 75 14 117 78 160 131 202 B 245 
33 33 76 76 15 118 79 161 139 203 I 246 
34 34 77 77 16 119 81 162 144 204 2 247 
35 35 78 78 17 120 81a 163 144a 205 3 248 
36 36 79 79 18 121 82 164 146 206 4 249 
37 37 80 80 20 122 83 165 147 207 5 250 
38 38 81 81 21 123 89 166 148 208 6 251 
39 39 82 82 22 124 95 166a 149 209 7 252 
40 40 83 83 23 125 96 167 154 210 8 253 
41 41 84 84 24 126 97 168 155 211 9 254 
42 42 85 85 25 127 98 169 157 212 10 255 
43 43 86 86 26 128 99 170 159 213 11 256 
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Degintinių kapų numeracija 
2 lentelė 

...: ...: ...: ...: ...: ...: ...: ...: ...: ...: ...: ...: ...: ...: ...: ...: ...: ...: 
Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z ų) Z ų) Z ų) Z ų) Z ų) Z ų) Z ų) Z ų) Z ų) 

vl '" ų) '" ų) '" vl '" vl '" vl '" vl '" ų) '" ų) '" '" '5' '" '5' '" '5' '" '5' '" '5' '" '5' '" '5' '" '5' '" '5' 
~ ~ $:I ~ $:I ~ ~ ~ $:I ., '" ., '" ., '" ., '" ., '" ., '" ., '" ., '" ., '" (/l z u) z CZl z (/l z CZl z u) z u) z u) z u) Z 

I 268 68 280 85 292 135 304 151a 316 183 328 200 340 212 352 224 363-
- 269 69 281 86 293 136 305 152 317 184 329 201 341 213 353 363a 
19 270 70 282 87 294 137 306 153 318 186 330 202 342 214 354- 225 364 
58 271 71 283 88 295 137a 307 156 319 190 331 203 343 354a 226 365 
59 272 72 284 90 296 138 308 158 320 191 332 204 344 215 355 227 366 
60 273 73 285 91 297 140 309 160 321 192 333 205 345 217 356 228 367 
61 274 74 286 92 298 142 310 175 322 193 334 206 346 218 357 229 368 
62 275 75 287 93 299 143 311 176 323 195 335 207 347 219 358 230 369 
64 276 75a 288 94 300 143a 312 178 324 196 336 208 348 220 359 232 370 
65 277 76 289 132 301 147 313 179 325 197 337 209 349 221 360 234 371 
66 278 80 290 133 302 150 314 181 326 198 338 210 350 222 361 235 372 
67 279 84 291 134 303 151 315 182 327 199 339 211 351 223 362 - 373 

Griautinių kapų chronologija 3 lentelė 

Laikotarpis Kapų numeriai Kapų 

skaičius 

Va, 191 1 
VIII a, 3,33, 67,74,76,84,92,249 8 
VHl-IX a, 17,26,28,35,43,46,49,50,55,60,62,79, 81,91,93,94,99,105,133,217 20 
IX a, 12,53, 54,57, 58,68,88,163 8 
IX-X a, 1,4,7,8, 11, 16,63,89,106,107, 108, 110, Ill, 113, 115, 115a, 118, 124, 125, 126, 68 

127,128,138,142,143,145,147,148,149,155,161,164, 168, 170, 177, 178, 180, 181, 
182,183,184,185,186,192,193,194,195,197, 198,199,200,202,206,211,214,215, 
218,219, 220,221,222,223,224,225,226,227,228,231,262 

X-XI a, 83,109,116,117,119,120,121,122,123,134,139,151,152,153, 154,156,157,158, 40 
166, 166a, 167, 171 , 172, 173, 174, 175, 189, 190,205,208,210,212,216,229,232, 
233,241,242,248,260,263 

VIII-XI a, 2,5,6,9,10,13,14,15, 18, 19,20,21,22,23,29,32,34,36,37,38,39,41,42,44,45, 98 
47,48,51,52,56,59,61,64,65,66,69,72,73,75, 77, 78,80,82,85,86,90,95,96,97, 
98,114,129,130,131,132,135,136,137,146,150,159,160, 162, 169, 176, 179, 187, 
188,201,203,204,207,209,213,230,234,235,236,237,238,239,244,245,246,247, 
250, 251,252,253,254,255,257,258,261,264,265,266,267 

Kapai 24,25,27,30,31,40,70,71,87,100,101,102,103,104, 112, 140, 141, 144, 165, 196, 24 
be ikapių 240,243,256,259 

Degintinių kapų chronologija 4 lentelė 

Laikotarpis Kapų numeriai 
Kapų 

skaičius 

VIII- IX a 268,269,270,275 4 
IX-X a, 317,321, 333,348,352, 354, 354a, 360,363,363a, 364,365,366,372 12 
X-XI a , 276,281,282,290,303,308,312,322,325,334,335,336,337,341,346,347,349,350, 21 

351,357,370 
XI-XII a, 288,289,291,294,295,296,298,299,300,302,304,305,307,310,311,314,315,316, 41 

318,319, 320,324,326,327,328, 329,330,332,338,339,340,343,344,345, 356,359, 
361,362,367,369,371 

XII-XIII a, 272,284,286,287,301,306, 309,358,373 9 
Neaiškūs 271,274,277,278,279,280,283,292,293,297,313,323,331,353,355,368 16 
(nedatuoti) 
Kapai 285,342 2 
be įkapių 
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Laidosenos duomenys 
5 lentelė 

Kapo Laidojimo Palaidojimo Duobės Karstas Anglys Palaidojimo Lytis Palaidojimo 
Nr. būdas gylis (cm) dydis (cm) (degėsiai) išlikimas kryptis 

1 Gr. k. 70 - - + Fr. V PR 140 
2 Gr. k. 65 - - - S,Ap. ? PR 140 
3 Gr. k. 70 150x75 - + S,Ap. ? PR 140 
4 Gr. k. 80 270x80 - + S ? PR 140 
5 Gr. k. 70 150x70 - - S,Ap. ? S-P 
6 Gr. k. 65 280x80 - - S ? PR 135 
7 Gr. k. 70 - - - S,Ap. M PR 140 
8 Gr. k. 70 280x90 - + Fr. M PR 130 
9 Gr. k. 65 300xl00 - + S V PR 140 
10 Gr. k. 55 - - - Fr., Ap. ? PR 140 
11 Gr. k. 55 180x60 + + S V PR 140 
12 Gr. k. 65 280x60 - + S M PR 135 
13 Gr. k. 55 280x70 - + S V PR 140 
14 Gr. k. 75 270x85 - - Fr. M PR 140 
15 Gr. k. 65 270x85 + - Fr. ? PR 140 
16 Gr.k. 75 270x80 - - S ? PR 140 
17 Gr. k. 80 200xl00 - + S V PR 140 
18 Gr. k. 90 ? - + Fr. M PR 140 
19 Gr. k. 75 270x80 - + Fr. ? PR 135 
20 Gr. k. 65 280x75 - + Fr. ? PR 140 
21 Gr. k. 70 270x80 - + Fr. V PR 140 
22 Gr. k. 75 260x90 - + S ? PR 140 
23 Gr. k. 80 250x80 - + Fr. ? PR 135 
24 Gr. k. 90 ? - - S ? PR 140 
25 Gr. k. 75 270x70 - + S ? PR 140 
26 Gr. k. 50 280x80 - + S M PR 140 
27 Gr. k. 60 170x60 - + S ? PR 140 
28 Gr. k. 60 260x80 - + Fr. M PR 140 
29 Gr. k. 75 250x70 - + Fr. M PR 140 
30 Gr. k. 60 270x60 - - S ? PR 140 
31 Gr. k. 60 280x80 - + S ? PR 140 
32 Gr. k. 55 280x70 - + Fr. ? PR 145 
33 Gr. k. 58 290x60 - + Fr. M PR 130 
34 Gr. k. 60 170x60 - + S ? PR 140 
35 Gr. k. 70 300x60 - - S V PR 140 
36 Gr. k. 67 250x60 - - Fr. ? PR 140 
37 Gr. k. 70 280x60 - - Fr. M PR 140 
38 Gr. k. 70 300x60 - + Fr. M PR 140 
39 Gr. k. 65 270x80 - + Fr. ? PR 140 
40 Gr.k. 65 270x70 - - Fr. ? PR 145 
41 Gr. k. 60 280x70 - + Fr. ? PR 140 
42 Gr. k. 70 200x70 - - Fr. M PR 135 
43 Gr. k. 65 24Ox80 ? + Fr. M PR 130 
44 Gr. k. 30 250xl00 - - Fr. ? PR 140 
45 Gr. k. 70 280xl00 - + S ? PR 140 
46 Gr. k. 75 270x65 - + S M PR 140 
47 Gr. k. 95 270x120 - + S V PR 140 
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5 lentelės tęsinys 

Kapo Laidojimo Palaidojimo Duobės Karstas Anglys Palaidojimo Lytis Palaidojimo 
Nr. būdas gylis (cm) dydis (cm) (degėsiai) išlikimas kIyptis 
48 Gr. le. 80 270x80 - - Fr. V PR 145 
49 Gr. le. 80 270x80 - + Fr. ? PR 140 
50 Gr. le. 55 220x80 - + Fr. M PR 140 
51 Gr. le. 70 260x100 - - S V PR 140 
52 Gr. le. 77 260x90 - + S ? PR 140 
53 Gr. le. 35 250x100 - + S ? PR 140 
54 Gr. le. 60 270x65 - + Fr. ? PR 140 
55 Gr. le. 65 250x70 - + Fr. V PR 135 
56 Gr. k. 40 230x60 - + Fr. M PR 140 
57 Gr. le. 30 280x60 - - Fr. M PR 170 
58 Gr. le. 40 180x50 - + Fr. ? PR 150 
59 Gr.le. 70 280x60 - + Fr. ? PR 140 
60 Gr. le. 100 200x100 - + Fr.,Ap. V PR 140 
61 Gr.le. 40 270x70 - - S M PR 130 
62 Gr. le. 55 250x60 - + Fr. V PR 140 
63 Gr. le. 35 250x60 - + S V PR 140 
64 Gr. le. 50 290x80 - + Fr. V PR 140 
65 Gr. le. 45 230x80 - + Fr. ? PR 140 
66 Gr. le. 60 ? - - Fr. ? PR 140 
67 Gr. le. 50 250x60 - - Fr. M PR 150 
68 Gr. le. 40 190x40 - - Fr. ? PR 140 
69 Gr.le. 30 150x50 - - S ? PR 150 
70 Gr. le. 50 200x80 - - S ? PR 150 
71 Gr. le. 50 260x80 - - S ? PR 150 
72 Gr. le. 30 280x80 - + S ? PR 150 
73 Gr. le. ? ? - + S ? PR 140 
74 Gr. le. 75 350xl00 - - Fr. V PR 150 
75 Gr. le. 40 ? - - Fr. M PR 145 
76 Gr. le. 20 ? - - Fr. ? ? 
77 Gr. le. 65 ? - + S ? ? 
78 Gr.le. 50 220x70 - - S ? PR 150 
79 Gr. le. 40 230xl50 - - Fr. V PR 145 
80 Gr. le. 40 230x150 - - S ? PR 145 
81 Gr. le. 30 ? - - S ? ? 
82 Gr. k. 60 200x60 ?+ - S ? PR 140 
83 Gr. k. 60 300x80 - - Fr. V PR 130 
84 Gr. le. 30 200x70 - - Fr. ? SR50 
85 Gr. le. 35 160x50 - - S ? PR 140 
86 Gr. le. 50 190x50 - - S M PR 135 
87 Gr. le. 60 200x60 - + S ? PR 130 
88 Gr.le. 50 200x60 - + Fr. ? PR 130 
89 Gr. le. 60 250x80 - - Fr. ? PR 130 
90 Gr. k. 75 270x70 - - S,Ap. V PR 120 
91 Gr. le. 50 21Ox80 - - Fr. M PR 130 
92 Gr. le. 58 270x80 - + Fr. M PR 140 
93 Gr. le. 60 300x80 - - Fr. M PR 130 
94 Gr. le. 65 260x80 - + Fr. V PR 130 
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5 lentelės tęsinys 

Kapo Laidojimo Palaidojimo Duobės Karstas Anglys Palaidojimo Lytis Palaidojimo 
Nr. būdas gylis (cm) dydis (cm) (degėsiai) išlikimas kryptis 
95 Gr. k. 50 300x90 - - Fr. ? PR 130 
96 Gr. k. 45 300x70 - - Fr. V PR 130 
97 Gr. k. 70 230x55 - + Fr. M PR 130 

98 Gr. k. 68 270x70 - + S V PR 140 
99 Gr. k. 70 250x90 - - S V PR 120 
100 Gr. k. 75 180x60 - + S ? PR 130 
101 Gr. k. 75 260x60 - + S ? PR 100 
102 Gr. k. 40 150x65 - - S ? PR 140 
103 Gr. k. 40 175x65 - - S,Ap. ? PR 140 
104 Gr. k. 40 180x65 - - S,Ap. ? PR 140 
105 Gr. k. 60 240x80 - - Fr. V ? 
106 Gr. k. 40 140x70 - - S ? PR 140 
107 Gr. k. 85 ? - - Fr., Ap. M PR 140 
108 Gr. k. 80 220x76 - - S ? PR 140 
109 Gr. k. 70 220x70 - - Fr. ? ? 
110 Gr. k. 60 300x105 - - Fr. ? ? 
111 Gr. k. 40 240x80 - - Fr. V PR 140 
112 Gr. k. 40 ? - - Fr., Ap. ? PR 140 
113 Gr. k. 45 2OOx80 - + Fr. V PR 130 
114 Gr. k. 110 260x80 - - Fr. V PR 140 
115 Gr. k. 75 ? - - Fr. ? PR 140 

115a Gr. k. 75 ? - - Fr. ? PR 140 
116 Gr. k. 60 180x80 - - S V ? 
117 Gr. k. 70 ? - - Fr. ? PR 140 
118 Gr. k. 75 220x80 - - Fr. ? PR 140 
119 Gr. k. 75 170x60 - - Fr. ? ? 
120 Gr. k. 70 ? - - Fr. V PR 140 
121 Gr. k. 80 ? - + S ? PR 140 
122 Gr. k. 60 ? - - Fr. M ? 
123 Gr. k. 60 220x80 - + S ? ? 
124 Gr. k. 55 ? - - S,Ap. ? PR 140 
125 Gr. k. 70 140x50 - + S ? PR 130 
126 Gr. k. 45 120x50 - - S ? PR 140 
127 Gr. k. 70 140x50 - - S ? ? 
128 Gr. k. 65 2OOx60 - - Fr. ? PR 140 
129 Gr. k. 70 2OOx75 - - Fr. V ? 
130 Gr. k. 70 120x64 - - S ? PR 140 
131 Gr. k. 75 212x72 - - S ? ? 
132 Gr. k. 70 ? - - S ? ? 
133 Gr. k. 70 ? - - Fr. V PR 160 
134 Gr. k. 70 230x60 - - Fr. V PR 140 
135 Gr. k. 92 ? - - S ? PR 140 
136 Gr. k. 55 2OOx80 - - S ? ? 
137 Gr. k. 87 ? - - Fr. V PRI 50 
138 Gr. k. 70 2OOx65 - - S V PR 125 
139 Gr. k. 60 240x90 - - Fr. V PR90 
140 Gr. k. 70 250x100 - - S ? ? 
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5 lentelės tęsinys 

Kapo Laidojimo Palaidojimo Duobės Karstas Anglys Palaidojimo Lytis Palaidojimo 
Nr. būdas gylis (cm) dydis (cm) (degėsiai) išlikimas kryptis 
141 Gr. k. 40 7 - - S 7 PR 150 
142 Gr.k. 80 190x70 - - S 7 PR 7 
143 Gr. k. 40 7 - - Fr. M S7 
144 Gr. k. 45 145x65 - - S 7 7 
145 Gr. k. 60 250x90 - - Fr. V 7 
146 Gr. k. 50 220x70 - - Fr. 7 7 
147 Gr. k. 65 7 - - S 7 7 
148 Gr. k. 55 170x60 - - S 7 7 
149 Gr. k. 80 120x80 - - S 7 7 
ISO Gr. k. 40 220xl05 - - Fr. 7 PV230 
ISI Gr. k. 40 230x80 - - S V 7 
152 Gr. k. 55 220x80 - - S V 7 
153 Gr. k. 50 7 - - Fr. V PR7 
154 Gr. k. 60 2oox90 - + Fr. M 7 
155 Gr. k. 40 145x80 - - S 7 PR 160 
156 Gr. k. 55 260x70 - - S 7 PR 7 
157 Gr. k. 35 7 - - 7 7 7 
158 Gr.k. 35 240x70 - - 7 7 7 
159 Gr. k. 80 7 - - Fr., Ap. 7 7 
160 Gr.k. 7 150x70 - - Fr., Ap. 7 SV7 
161 Gr. k. 35 70x40 - - S 7 P 180 
162 Gr. k. 40 7 - - S,A~. 7 PR 170 
163 Gr. k. 90 7 - - S 7 7 
164 Gr. k. 45 7Ox40 - - Fr. 7 PR 170 
165 Gr. k. 45 7Ox35 - - Fr. 7 PR 110 
166 Gr. k. 7 225x60 - - Fr. , Ap. 7 7 
166a Gr. k. 40 190x80 - - S V PR 7 
167 Gr. k. 40 21Ox60 - - Fr.,Ap. V PR 160 
168 Gr. k. 50 120x50 - - S V 7 
169 Gr. k. 50 230x60 - - S M 7 
170 Gr. k. 80 250x90 7+ + S V PR 160 
171 Gr. k. 70 280x80 7+ - Fr. V PR 160 
172 Gr. k. 60 250x75 - - S M PR 160 
173 Gr. k. 60 21Ox70 - - S 7 PR 100 
174 Gr. k. 30 130x60 - - S 7 PR 160 
175 Gr. k. 60 210x80 - - S V PR 100 
176 Gr. k. 40 180x70 - - S M 7 
177 Gr. k. 60 177x70 - - S 7 PR 140 
178 Gr. k. 60 270x75 - - S V 7 
179 Gr.k. 50 160x55 - - S 7 PR 150 
180 Gr. k. 50 140x70 - - S 7 PR170 
181 Gr. k. 40 155x65 - - S 7 PR 170 
182 Gr. k. 60 250x60 - - S V PR 160 
183 Gr.k. 50 110x60 - - S 7 PV220 
184 Gr. k. 50 280x95 - - Fr. V PR 170 
185 Gr. k. 65 280x120 - - Fr. , Ap. V PR 160 
186 Gr: k. 75 230x80 - - S 7 7 
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5 lentelės tęsinys 

Kapo Laidojimo Palaidojimo Duobės Karstas Anglys Palaidojimo Lytis Palaidojimo 
Nr. būdas gylis (cm) dydis (cm) (degėsiai) išlikimas kryptis 
187 Gr. k 70 16Ox80 - - S ? ? 
188 Gr.k 50 200x80 - - S M PR? 
189 Gr. k 40 220x80 - - S V PR 100 
190 Gr. k 60 280x80 - - S V ? 
191 Gr. k 26 ? - - Fr. V ? 
192 Gr. k 70 260x75 - + S M PR 150 
193 Gr. k 80 285x120 + + Fr. V PR 145 
194 Gr. k 65 260x80 - + Fr. V PR 160 
195 Gr. k 60 260x80 - - Fr. V PR 170 
196 Gr. k 40 120x65 - + S ? PRl60 
197 Gr. k 50 ? - + S,Ap. M PR 160 
198 Gr. k 50 237x70 - - S, Ap. V PR 158 
199 Gr.k 60 270x70 - + S V PV260 
200 Gr. k. 55 280x75 - - Fr. ? SV270 
201 Gr.k 60 250x90 - - S, Ap. V PV260 
202 Gr. k. 60 255x85 - + S V PV260 
203 Gr.k 50 260xl40 - - S,Ap. V PR 180 
204 Gr. k 45 320x115 - - S,Ap. ? PV210 
205 Gr. k 85 250xl05 - - S, Ap. V PV220 
206 Gr. k 50 200x80 - - Fr. ? PV230 
207 Gr. k 65 250xl40 - - Fr. , Ap. M SV270 
208 Gr. k 50 125x60 - - Fr. ? PV230 
209 Gr. k 60 250x90 - - Fr. , Ap. ? SR35 
210 Gr.k 70 260x130 - - S,Ap. V ? 
211 Gr.k 70 ? + - Geras M PV 190 
212 Gr.k 95 ? - - S, Ap. V ? 
213 Gr. k 55 245x120 - - S,Ap. ? SV310 
214 Gr.k 70 240x85 - - S M PR 150 
215 Gr.k 95 270x90 - - Fr. V PR 145 
216 Gr. k 70 270xl00 - - Fr. , Ap. V PR 150 
217 Gr. k 70 260x95 - - Fr. V PR 145 
218 Gr. k 65 270xl00 - - S V PR 150 
219 Gr. k 75 300xl00 - - Fr. V PR 180 
220 Gr. k 60 300xl00 - + S V PR 170 
221 Gr.k 60 215x90 - - S ? PR 160 
222 Gr.k 60 205x80 - + S ? PR 145 
223 Gr. k 60 245x90 - - Fr. V PR 150 
224 Gr.k 40 19Ox55 - - S ? PR 140 
225 Gr.k 55 240x90 - + S M PV215 
226 Gr. k 65 230xl00 - + Fr. V PV225 
227 Gr. k 30 225x120 - - S, Ap. V SV270 
228 Gr. k 45 270x70 - - Fr., Ap. V PV265 
229 Gr. k 65-80 250xl1O - - Fr., Ap. V PV245 
230 Gr. k 65 225xl00 - + Fr. , Ap. ? PV240 
231 Gr. k 75-85 200x130 - - Fr., Ap. ? PV250 
232 Gr. k 50 I 68x80 - + S,Ap. ? PV210 
233 Gr. k 100 21Ox90 - - Fr., Ap. V PV220 
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Kapo Laidoj imo 
Nr. būdas 

234 Gr. k. 
235 Gr. k. 
236 Gr. k. 
237 Gr. k. 
238 Gr. k. 
239 Gr. k. 
240 Gr. k. 
241 Gr. k. 
242 Gr. k. 
243 Gr. k. 
244 Gr. k. 
245 Gr. k. 
246 Gr. k. 
247 Gr. k. 
248 Gr. k. 
249 Gr. k. 
250 Gr. k. 
251 Gr. k. 
252 Gr. k. 
253 Gr. k. 
254 Gr. k. 
255 Gr. k. 
256 Gr. k. 
257 Gr. k. 
258 Gr. k. 
259 Gr. k. 
260 Gr. k. 
261 Gr. k. 
262 Gr. k. 
263 Gr. k. 
264 Gr. k. 
265 Gr. k. 
266 Gr. k. 
267 Gr. k. 
268 Deg.K 
269 Deg. k. 
270 Deg. k. 
271 Deg. k. 
272 Deg. k. 
273 Deg. k. 
274 Deg. k. 
275 Deg. k. 
276 Deg. k. 
277 Deg. k. 
278 Deg. k. 
279 Deg. k. 
280 Deg. k. 

Palaidojimo 
gylis (cm) 

85 
50 
50 
55 
75 

50-60 
50-60 

50-115 
80 

60-80 
50 
? 
? 

50 
40 
60 

5~85 

70 
65 
60 
50 
50 
55 
45 
60 
60 
60 
40 
40 
60 
30 
30 
65 
30 
60 
60 
65 

50-120 
30 

60-90 
90 
90 
50 
40 
40 
40 
40 

Duobės 

dydis (cm) 
? 

250x80 
240x85 
240x65 
250x90 

320x100 
270x110 
232x122 
185x11O 
130x11O 
170x90 

? 
? 
? 
? 
? 
? 

200x80 
? 

21OxlOO 
300x90 

? 
? 
? 
? 
? 

220x100 
? 

230x90 
250x100 

? 
300x100 

? 
? 

250x90 
123x53 
6Ox60 
8Ox80 

? 
290x120 
290x120 
250x86 

230x150 
250x100 
190x70 
200x85 

200xl40 

Karstas 

+ 

Anglys 
(degėsiai) 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Palaidojimo 
išlikimas 

Geras 
Fr. 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 

Fr. 
Fr.,Ap. 

S 
S 

Fr. 
Fr. 
S 

Fr. 
Fr., Ap. 

S 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
Fr. 
S 
S 
S 
S 

Fr. 
S 
S 
S 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 
+ 

Lytis 

M 
? 
? 
? 
v 
? 
? 
? 
? 
? 
v 
? 
? 
? 
? 
v 
? 
? 
? 
? 
v 
? 
? 
? 
? 
? 
v 
? 
v 
v 
? 
? 
v 
? 
v 
? 
? 
? 
? 
? 
? 
M 
v 
? 
? 
? 
? 

5 lentelės tęsinys 

Palaidojimo 

~tis 
SV310 
PV245 
PR 160 
ŠV338 
~V320 
SV220 
SV320 
PR? 

~V320 

? 
PR 105 

? 
? 

SV310 
~V310 
SV315 
~V305 

PR 125 
PR 150 
PR 160 
PR 165 

? 

V-R 
V-R 
V-R 
V-R 
V-R 
V-R 
V-R 

PR 140 
? 
? 
? 
? 
? 
? 

PV200 
? 

SR80 
? 

~R45 

ŠR20 
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5 lentelės tęsinys 

Kapo Laidojimo Palaidojimo Duobės Karstas Anglys Palaidojimo Lytis Palaidojimo 
Nr. būdas gylis (cm) dydis (cm) (degėsiai) išlikimas kryptis 
281 Deg. k. 70 230x70 - - + ? ? 
282 Deg. k. 90 ? - + - V ? 
283 Deg. k. 30.:.40 ? - + - ? ? 
284 Deg. k. ? 30x30 - + + ? ? 
285 Deg.k. 20--40 50x50 - + + ? ? 
286 Deg. k. 20 30x30 - + + ? ? 
287 Deg.k. 20--40 80x80 - + + ? ? 
288 Deg.k. 35-65 80x90 - + + V ? 
289 Deg. k. ? 35 skersm. - + + ? ? 
290 Deg. k. 180x70 - + + ? SV-PR 
291 Deg. k. 15-20 ? - + + V ? 
292 Deg. k. 25 25x30 - + + ? ? 
293 Deg.k. 20 30 skersm. - + + ? ? 
294 Deg.k. 15-20 50 skersm. - + + ? ? 
295 Deg.k. 26-35 150xloo - + + ? ŠR- PV 
296 Deg.k. 30-37 50 skersm. - + + ? ? 
297 Deg.k. 30-60 175x85 - + + ? S-P 
298 Deg. k. 35-45 220x60 - + + ? ?? 
299 Deg. k. 70 190x70 - + + ? ? 
300 Deg.k. 45-65 125x75 - + + ? ? 
301 Deg.k. 20-30 50x60 - + + ? ? 
302 Deg.k. 20--40 3OOxl10 - + + ? ? 
303 Deg. k. 20-30 75x55 - + + ? ? 
304 Deg. k. 15-25 60x70 - + + ? ? 
305 Deg. k. 30-35 235xl1O - + + ? ? 
306 Deg. k. 25-35 240x70 - + + ? PV205 
307 Deg. k. 25-75 250x120 - + + ? ? 
308 Deg.k. 25-40 145xl05 - + + ? ? 
309 Deg.k. 60-75 145x125 - + + ? ? 
310 Deg. k. 40-90 200x115 - + + ? ? 
311 Deg. k. 30--40 60 skersm. - + + ? ? 
312 Deg. k. 45-55 125x90 - + + ? ? 
313 Deg.k. 60 120x45 - + + ? ? 
314 Deg. k. 15-35 120x45 - + + M ? 
315 Deg.k. 50-80 120x45 - + + ? ? 
316 Deg. k. 15-35 120x45 - + + ? ? 
317 Deg. k. 70-80 200xloo ?+ + + V PV280 
318 Deg.k. 65-100 140x70 - + + M ? 
319 Deg.k. 40-60 240x80 - + + M PV220 
320 Deg. k. 50-115 250x125 - + + ? ? 
321 Deg.k. 100 ? ?+ + + M ? 
322 Deg.k. 30-65 125x90 - + + ? ? 
323 Deg.k. 20-90 170xloo - + + ? ? 
324 Deg.k. 20-75 275x160 - + + V PV260 
325 Deg.k. 25-40 ? - + + V ? 
326 Deg. k. 35-95 145x155 - + + M ? 
327 Deg. k. 30-45 l00x75 - + + ? PR 140 
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5 lentelės tęsinys 

Kapo Laidojimo Palaidojimo Duobės Karstas Anglys Palaidojimo Lytis Palaidojimo 
Nr. būdas gylis (cm) dydis (cm) (degėsiai) išlikimas kryptis 
328 Deg. k. 50-70 135x11O - + + ? ? 
329 Deg. k. 30-75 ? - + + ? ? 
330 Deg. k. 20-30 ? - + + ? ? 
331 Deg. k. 60-90 230xl40 - + + ? PV240 
332 Deg. k. 20-30 75x80 - + + ? ? 
333 Deg. k. 30-40 65x70 - - - ? ? 
334 Deg. k. 50-80 175x145 - + + ? ? 
335 Deg. k. 30-105 500x300x200 - + + V ? 
336 Deg. k. 105 ? - + + V ? 
337 Deg. k. 85 ? - + + V ? 
338 Deg. k. 20-105 3OOx? - + + M ? 
339 Deg. k. 35-130 320x2oo - + + ? ? 
340 Deg. k. 30-40 6Ox80 - + + ? ? 
341 Deg.k. 30-100 185xloo - + + M ? 
342 Deg. k. 30-100 185xloo - + + ? ? 
343 Deg. k. 40-95 l00x90 - + + ? ? 
344 Deg. k. 30-130 260x110 - + + ? ? 
345 Deg. k. 100-130 ? - + + ? ? 
346 Deg.k. 45-110 200xl60 - + + ? ? 
347 Deg. k. 30-90 ? - + + ? ? 
348 Deg.k. 30-100 160xloo - + + ? ? 
349 Deg. k. 40-100 200xloo - + + V ? 
350 Deg. k. 30-100 ? - + + V ? 
351 Deg. k. 60-115 200x180 - + + ? ? 
352 Deg.k. 80-160 ? - + + ? ? 
353 Deg.k. 30-80 230x2oo - + + ? ? 
354 Deg. k. 70-100 ? - + + V ? 
354a Deg. k. 70-100 ? - + + M ? 
355 Deg. k. 30-105 31Ox183 - + + ? ? 
356 Deg. k. 40-115 ? - + + ? ? 
357 Deg. k. 40-100 ? - + + ? ? 
358 Deg. k. 30-95 ? - + + ? ? 
359 Deg. k. 40-125 ? - + + ? ? 
360 Deg. k. ?-105 200xl40 - + + ? ? 
361 Deg.k. ?- 125 250x90 + + + V S- R 
362 Deg. k. ?- 140 345x339 - + + V ? 
363 Deg. k. 70-90 155x130 - + + M ? 
363a Deg. k. 70-90 155x130 - + + V ? 
364 Deg.k. 40-100 230x120 - + + ? SR60 
365 Deg.k. 100 ? - ? + M ? 
366 Deg. k. 80 ? - + + M ? 
367 Deg. k. 75-100 160xl40 - + + ? ? 
368 Deg. k. 80-125 250x135 - + + ? ? 
369 Deg. k. 80-130 ? - + + ? ? 
370 Deg. k. 100- 105 ? - + + V ? 
371 Deg. k. 90-130 ? - + + V ? 
372 Deg. k. 70-140 ?x315 - + + V ? 
373 Deg. k. 50-115 150x180 - + + M ? 
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Kapų inventorius 
6 lentelė 

Kapo Nr. ..-< N M "<t v) \o r- 00 0'1 o ..-< N M "<t v) \o r- 00 0'1 o 
..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< ..-< N 

Kirvis 
Peilis I 1 1 I 
Yla 1 

Ietigalis 2 
Kalavijas 
Kovos peilis 
Diržas 1 1 1 1 

Sagtis 1 1 1 
Skirstiklis 
Pentinas 1 

ŽąsIai 1 
Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) 
Dalgis 
Galąstuvas 

Adata 1 1 1 1 1 
Verpstukas 1 

Juostų vijirno įrankiai 
Antkaklė 1 
Segė 1 1 1 1 3 
Apyrankė 1 2 
Ziedas 1 1 1 2 2 2 1 2 1 2 1 I 
Įvija 3 1 1 1 3 3 2 2 1 1 2 I 
Smeigtukas 1 1 1 

Karolis (karolių apvara) 
Keramika P 
Geriamojo rago apkalai 1 2 1 1 I 
A pkalai (neaiškios paskirties) 2 I 
Dėžutė 1 

Kabutis 
Grandinėlė 

Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys 
Pincetas 
Skiltuvas 
Pjautuvas 
Neaiškios paskirties dirbinys 
Žeberklas 
Raktas 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta 
Puodelis (žalvarinis) 1 1 
Grandis 
Apkalas (diržo) 
Įvijų apvara 1 5 
Peilio makštys 
Svarstyklės 

Svareliai 

128 



- Va. I - XI-XII a. 

I - VIII-IX a. I - XII-XIII a. 

I - IX a. D - VIII-XI a. 

D - IX-X a. D - turimi duomenys 
neleidžia datuoti 

I - X-XI a. 

L _____________ · 



1940 m. perkasa 

1940 m. perkasa 

o 6m 
I 



6 lentelės tęsinys 

Kapo Nr. - N ... "<:t lr) \o t- 00 0\ o - N ... "<:t lr) \o t- 00 0\ o 
N N N N N N N N N ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... "<:t 

Kirvis 
Peilis 1 I I 
Yla 1 
Ietigalis 1 1 1 
Kalavijas 
Kovos peilis 
Diržas 
Sagtis 
Skirstikl is 
Pentinas 2 
ląslai 

Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) 
Dalgis 
Galąstuvas 

Adata 1 1 1 
Verpstukas 1 1 1 1 
Juostų vijimo įrankiai 
Antkaklė 

Segė 1 2 1 1 
Apyrankė 1 1 1 
liedas 1 1 1 1 1 1 1 1 
Įvija 2 1 2 2 2 1 4 1 1 
Smeigtukas 1 
Karolis (karolių apvara) 
Keramika P P P 
Geriamojo rago apkalai 2 2 2 2 1 1 

AJ)kalai (neaiškios paskirties} 
Dėžutė 1 1 
Kabutis 1 
Grandinėlė 1 
Amuletas 1 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys I 1 
Pincetas 
Skiltuvas 
Pjautuvas 
Neaiškios paskirties dirbinys 
lebei-klas 
Raktas 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta + + + + + 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis 
Apkalas (diržo) 
Įvijų apvara 
Peilio makštys 
Svarstyklės 

Svareliai 

129 



6 lentelės tęsinys 

Kapo Nr. ...... N M "<t lr) \c) t'- 00 0\ o ...... N M "<t lr) \c) t'- 00 0\ o 
"<t "<t "<t "<t "<t "<t "<t "<t "<t lr) lr) lr) lr) lr) lr) lr) lr) lr) lr) \o 

Kirvis 
Peilis 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
Yla 1 1 

Ietigalis 2 
Kalavijas 
Kovos peilis 
Diržas 1 1 I 
Sagtis 1 2 1 
Skirstiklis 
Pentinas I 
Ząslai I 
Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) 
Dalgis 
Galąstuvas 1 1 

Adata 1 1 1 
Verpstukas 1 1 1 
Juostų vijirno įrankiai 
Antkaklė 1 
Segė 1 1 1 I 
Apyrankė 1 1 1 1 1 I 
Ziedas 1 2 1 I 1 I I I I I 2 I I 2 2 4 
Įvija 2 2 I I I I 5 I I 3 4 I 
Smeigtukas I I I 
Karolis (karolių apvara) IA IA 
Keramika P P P P P 
Geriamojo rago apkalai 2 I I I 2 I 2 2 2 2 I 2 
Apkalai (neaiškios paskirties) + + 
Dėžutė I I 2 
Kabutis I 
Grandinėlė 

Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys I 1 I I I 
Pincetas I I 
Skiltuvas I 
Pjautuvas 1 
Neaiškios paskirties dirbinys 1 1 
Zeberklas 
Raktas 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis 
Apkalas (diržo) 
Įvijų apvara 
Peilio makštys I 
Svarstyklės 

Svareliai 
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6 lentelės tęsinys 

Kapo Nr. ...... N M '<t v) \D t- 00 0'1 o ...... N M '<t v) \D t- 00 0'1 o 
\D \D \D \D \D \D \D \D \D t- t- t- t- t- t- t- t- t- t- 00 

Kirvis 1 
Peilis 1 1 1 1 I I I I 
Yla I 
Ietigalis 2 1 
Kalavijas 
Kovos peilis 
Diržas 1 1 1 
Sagtis 
Skirstiklis 
Pentinas I 
Ząslai 1 1 
Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) 
Dalgis 1 
Galąstuvas 1 1 
Adata 1 
Verpstukas I 1 
Juostų vijimo irankiai 
Antkaklė 1 
Segė I I 
Apyrankė 2 2 1 1 
Ziedas 1 2 1 1 1 1 1 
Įvija + 1 2 2 1 1 6 
Smeigtukas 1 1 
Karolis (karolių apvara) IK 2K 2K IK 
Keramika P P P P P 
Geriamojo rago apkalai 1 I 2 I 1 2 2 2 
Apkalai (neaiškios paskirties) 
Dėžutė 1 
Kabutis 
Grandinėlė 

Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys 
Pincetas 
Skiltuvas 1 
Piautuvas 1 
Neaiškios paskirties dirbinys 
Žeberklas 
Raktas 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta + + 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis 
Apkalas (diržo) 
Įvijų apvara 
Peilio makštys 
S varstyk1 ės 
Svareliai 
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6 lentelės tęsinys 

Kapo Nr. ....... N r'l '<t lr) \o t- 00 0\ O ....... N r'l '<t lr) \o t- 00 0\ O 
O 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ .-< 

Kirvis I I 
Peilis I I 2 
Yla I I I I 
Ietigalis 2 I 
Kalavijas 
Kovos peilis 
Diržas I I 
Sagtis I 
Skirstiklis 
Pentinas I I 
Ząslai I I 
Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) 
Dalgis 
Galąstuvas I I 
Adata I I 
Verpstukas I I 1 I 
Juostų vijirno įrankiai 
Antkaklė I I 
Segė I I 1 I 
Apyrankė 2 2 I 1 
Ziedas I 1 1 3 2 2 1 2 1 I I I 1 2 
Įvija I 3 1 I 1 2 6 I I I I 
Smeigtukas 
Karolis (karolių apvara) IK IA 
Keramika P P P P 
Geriamoj o rago apkalai 2 2 I 1 I 2 2 I 1 2 2 
Apkalai (neaiškios paskirties) I 1 
Dėžutė 1 1 I I 
Kabutis 1 1 1 
Grandinėlė I + 
Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys I 
Pincetas 
Skiltuvas 
Pjautuvas I 
Neaiškios paskirties dirbinys 
Zeberklas 
Raktas 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta + + 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis 1 
Apkalas (diržo) 
Įvijų apvara 
Peilio makštys 
Svarstyklės 

Svareliai 
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6 lentelės tęsinys 

...... N M "<t v) \o t- 00 0\ o ...... N M "<t v) «:I \o t- 00 0\ 
Kapo Nr. o o o o o o o o o ...... ...... ...... ...... ...... ...... v) ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

Kirvis 
Peilis 1 1 1 1 
Yla 1 
Ietigalis 1 
Kalavijas I? 
Kovos peilis 
Diržas 
Sagtis 1 2 
Skirstiklis 
Pentinas 1 1 
ŽąsIai 1 
Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) 
Dalgis 
Galąstuvas 

Adata 
Verpstukas 
Juostų vijimo irankiai 
Antkaklė 

Segė 1 1 
Apyrankė 1 
Ziedas 2 1 1 1 3 2 
Įvija 1 6 1 1 + 
Smeigtukas 1 1 
Karolis (karolių apvara) 3K IA 
Keramika ! p p 

Geriamoj o rago apkalai I 2 1 1 1 1 1 
Apkalai (neaiškios paskirties) 1 1 + 
Dėžutė 1 1 
Kabutis 
Grandinėlė 

Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys 
Pincetas 
Skiltuvas 
Pjautuvas 
Neaiškios paskirties dirbinys 2 1 2 1 
ZeberkIas 
Raktas 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta + + + + + 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis 
Apkalas (diržo) + 
Įvijų apvara 
Peilio makštys 
Svarstyklės 

Svarel iai 
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6 lentelės tęsinys 

Kapo Nr. 
o - N M '<t v) \o f- 00 0\ o - N M '<t v) \o f- 00 0\ 
N N N N N N N N N N M M M M M M M M M M - - - - - - - - - - - - - - - - - - ...... 

Kirvis 1 
Peilis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Yla 3 1 2 1 
Ietigalis 2 2 1 I 
Kalavijas 
Kovos peilis 
Diržas 
Sagtis 1 1 1 I 
Skirstiklis 
Pentinas 1 1 
Ząslai 1 
Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) 1 I 
Dalgis 1 1 I 
Galąstuvas 

Adata 
Verpstukas 
Juostų vijirno įrankiai 
Antkaklė 1 
Segė I 
Apyrankė 2 I? 1 2 
Ziedas 3 2 1 1 1 1 
Įvija 1 + 1 + 1 1 1 2 1 1 1 3 
Smeigtukas 1 
Karolis (karolių apvara) 3K IK 
Keramika P P + 2P P P P P 
Geriamojo rago apkalai 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
Apkalai (neaiškios paskirties) 2 
Dėžutė 1 
Kabutis 
Grandinėlė 1 
Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys 1 
Pincetas 
Skiltuvas 
Pjautuvas 
Neaiškios paskirties dirbinys 1 1 2 1 
Žeberklas 
Raktas 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis 1 + 
Apkalas (diržo) 1 1 I 
Įvijų apvara 
Peilio makštys 
Svarstyklės 

Svare1iai 

134 
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6 lentelės tęsinys 

Kapo Nr. 
a ...... N (") 

""" 
lr) \o t"- 00 o- a ...... N (") 

""" 
lr) \o t"- 00 o-

""" """ """ """ """ """ """ """ """ """ 
lr) lr) lr) lr) lr) lr) lr) lr) lr) lr) ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

Krrvis 
Peilis 1 1 I 
Yla I I 1 
Ietigalis 2 2 
Kalavijas 
Kovos peilis 
Diržas 2 
Sagtis I 2 
Skirstiklis 
Pentinas I 2 
Žąsiai 
Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) I 
Dalgis 1 
Galąstuvas 

Adata 
Verpstukas 
Juostų vijirno įrankiai 
Antkaklė I 
Segė I I I 
Apyrankė 

Ziedas I I I I I 
Įvija 5 3 2 8 3 3 6 + 
Smeigtukas + 
Karolis (karolių apvara) IA IK 
Keramika 
Geriamojo rago apkalai 1 1 I I 2 I I 
Apkalai (neaiškios paskirties) I I 
Dėžutė + 
Kabutis 
Grandinėlė I I 
Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys 
Pincetas 
Skiltuvas 
Pjautuvas 
Neaiškios paskirties dirbinys 1 I I I I 
Zeberk1as 
Raktas 
Skambali ukas 
Įkapių nerasta + + 
Puodelis (žal varinis) 
Grandis 
Apkalas (diržo) 1 
Įvijų apvara 2 
Peilio makštys 
Svarstyklės 

Svareliai 
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6 lentelės tęsinys 

o ...... c'l M "<:t <n \o ~ t"- 00 o- o ...... c'l M "<:t <n \o t"- 00 
Kapo Nr. \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o \o t"- t"- t"- t"- t"- t"- t"- t"- f' ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... -

Kirvis I 
Peilis I I 
Yla I I I 
Ietigalis I 
Kalavijas 
Kovos peilis 
Diržas I 
Sagtis I 2 2 
Skirstiklis 
Pentinas I I I 
Žąsiai I 
Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) I 
Dalgis 
Galąstuvas 

Adata I I I 
Verpstukas I 
Juostų vijirno irankiai 
Antkaklė I 
Segė I 2 I 3 I I 2 I 
Apyrankė I I I 2 I 2 
Žiedas I I 3 3 I 
Įvija 4 7 4 3 5 3 3 2 I 
Smeigtukas I 
Karolis (karolių apvara) IK IA IK 
Keramika + P P + + 
Geriamojo rago apkalai 2 I 2 I I 2 1 2 2 2 
Apkalai (neaiškios paskirties) 2 + + 
Dėžutė 1 
Kabutis 
Grandinėlė 

Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys 
Pincetas 
Skiltuvas 
Pjautuvas 
Neaiškios paskirties dirbinys 
Zeberklas 
Raktas 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta + 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis 
Apkalas (diržo) + 2 2 
Įvijų apvara 
Peilio makštys 1 1 

Svarstyklės 

Svareliai 

136 
l.: -



s 6 lentelės tęsinys 

Kapo Nr. 0\ o ...... c'l r'1 ~ lt") \D t- 00 0\ ~ 
...... c'l r'1 ~ lt") \D t- 00 

t- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

Kirvis 1 1 
Peilis 1 1 1 
Yla 1 1 1 
Ietigalis 2 2 2 
Kalavijas 1 
Kovos peilis 
Diržas 1 1 1 1 1 2 1 
Sagtis 1 
Skirstiklis 
Pentinas 1 1 1 1 2 
Ząslai 1 1 1 
Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) 
Dalgis I 1 
Galąstuvas 

Adata 1 I 
Verpstukas 
Juostų vi jimo įrankiai 
Antkaklė 1 
Segė I 1 
Apyrankė 1 1 
Žiedas 1 1 I 1 1 2 I 
Įvija 2 + 1 8 6 + 4 + + 
Smeigtukas 1 
Karolis (karolių apvara) IK IK IK IK 
Keramika 
Geriamojo rago apkalai 2 I 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 I I 
Apkalai (neaiškios paskirties) + 1 + + + 
Dėžutė 1 1 
Kabutis 1 

Grandinėlė I 1 
Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys I 
Pincetas 
Skiltuvas 
Pjautuvas 
Neaiškios paskirties dirbinys I 1 I 
Zeberklas 
Raktas 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta + 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis 1 
Apkalas (diržo) + 
Įvijų apvara 
Peilio makštys 1 
Svarstyklės 

Svareliai 
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6 lentelės tęsinys 

Kapo Nr. 0\ 8 ....... 8 (") 3 lr) \D t"- 00 0\ o ....... N (") '<t lr) \D t"- 00 0\ o o o o o o o ....... N ....... N ....... N ....... ...... ..... ....... N N N N N N N N N N N N N N N N 

Kirvis I 
Peilis I I I 1 I I 
Yla I 
Ietigalis I I 2 2 2 2 
Kalavijas + + 
Kovos peilis I? 
Diržas 1 I 
Sagtis 2 
Skirstiklis I I 
Pentinas 1 
Ząslai I 
Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) I I 
Dalgis I I 
Galąstuvas 

Adata 
Verpstukas I 
Juostų vijimo irankiai 1 I 
Antkaklė 1 I 
Segė + 2 I 1 I I I 
Apyrankė 1 1 1 2 I I 1 
Ziedas I I I 1 3 1 4 3 3 2 I 
Įvija + 3 1 1 1 1 1 1 1 3 
Smeigtukas 1 2 
Karolis (karolių apvara) IA 3~ 11< 
Keramika 
Geriamojo rago apkalai 2 1 I I 2 2 3 
Apkalai (neaiškios paskirties) 1 
Dėžutė I I 1 I I 
Kabutis I 1 I 
Grandinėlė I I I 
Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys 
Pincetas 
Skiltuvas 
Pjautuvas 1 
NeaiškiOS paskirties dirbinys 
Zeberklas 
Raktas 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis I 
Apkalas (diržo) + + I + + + + 
Įvijų apvara I 
Peilio makštys 
Svarstyklės 

Svareliai 
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inys 6 lentelės tęsinys 

Kapo Nr. o- o ...... N M ;:!; on \o t- oe o- o ...... N M ~ on \o t- oe 
N ~ N N ~ N ~ ~ ~ N M M M M M M M M M 

N N N N N N N N N N N N N N 

Kirvis 
Peilis I I 
Yla 
Ietigalis I 2 I I 
Kalavijas + 
Kovos peilis 
Diržas I I I 
Sagtis I 
Skirstiklis 
Pentinas I I I I 
Ząslai 

Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) 
Dalgis I I 
Galąstuvas 

Adata I 
Verpstukas 
Juostų vijimo įrankiai 
Antkaklė I I 
Segė 4 I 2 
Apyrankė 

Žiedas I I I I I I 2 
Įvija + 1 2 + I I I I I 1 
Smeigtukas 3 I 
Karolis (karolių apvara) IK 7K IK 
Keramika P 
Geriamojo rago apkalai 2 2 2 I I 1 I I 2 1 1 
Apkalai (neaiškios paskirties) + 1 
Dėžutė 

Kabutis 1 
Grandinėlė 1 
Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys 
Pincetas 
Skiltuvas 
Pjautuvas 
Neaiškios paskirties dirbinys 2 1 
Zeberklas I I 
Raktas I 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis 
Apkalas (diržo) + + 
Įvijų apvara 
Peilio makštys 
Svarstyklės 

Svareliai 

139 



6 lentelės tęsinys 

Kapo Nr. 0\ ~ ~ ~ M 

~ 
v'") ~ t- 00 0\ o ...... N M ~ v'") \o t- 00 

M '<:t ~ '<:t '<:t ~ v'") v'") v'") v'") v'") v'") v'") lr) 
N N N N N N N N N N N N N N N N C'I 

Kirvis 1 

Peilis 1 1 I 1 
Yla 1 1 
Ietigalis 1 I 
Kalavijas 
Kovos peilis 
Diržas 
Sagtis 1 I 1 
Skirstiklis 
Pentinas 
Ząslai 

Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) 
Dalgis 1 
Galąstuvas 1 
Adata 
Verpstukas 1 I 
JuostŲ vijimo įrankiai 
Antkaklė I? 
Segė 1 
Apyrankė 

Žiedas 1 2 1 2 
Įvija 1 1 1 1 1 
Smeigtukas 
Karolis (karolių apvara) 
Keramika P P P P P P P 
Geriamojo rago apkalai 1 1 1 2 
Apkalai (neaiškios paskirties) 1 2 
Dėžutė 

Kabutis 
Grandinėlė 

Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys 
Pincetas 
Skiltuvas 
Pjautuvas 
Neaiškios paskirties dirbinys 1 1 1 1 2 1 
Zeberklas 
Raktas 
S kamb al iukas 

Įkapių nerasta + + + 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis 
Apkalas (diržo) + 
Įvijų apvara 
Peilio makštys 
Svarstyklės 

Svareliai 
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nys 6 lentelės tęsinys 

Kapo Nr. 0\ ~ ~ G3 r'"l ~ v) \.o I'- 00 0\ o - N r'"l ;:! v) \.o I'- 00 
v) \.o \.o \.o \.o \.o \.o I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'- I'-
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Kirvis 1 
Peilis 1 1 1 1 I 
Yla 
Ietigalis I 
Kalavijas 
Kovos peilis 
Diržas 1 1 1 
Sagtis 1 
Skirstiklis 
Pentinas 1 
1~lai 1 
Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) 
Dalgis 
Galąstuvas 

Adata 1 
Verpstukas 
Juostų vijimo įrankiai + 
Antkaklė 

Segė 1 1 1 2 
Apyrankė 2 1 1 
Ziedas 2 1 1 1 1 
Įvija 1 1 1 2 2 1 2 1 
Srreigtukas 1 1 1 
Karolis (karolių apvara) IK IK 
Keramika 
Geriamojo rago apkalai 1 1 1 1 2 1 1 2 
Apkalai (neaiškios paskirties) 1 
Dėžutė 1 1 
Kabutis 1 
Grandinėlė 1 1 
Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys 
Pincetas 
Skiltuvas 
Pjautuvas 
Neaiškios paskirties dirbinys 2 1 2 + + + + 
Žeberklas 
Raktas 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta + 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis 
Apkalas (diržo) + 
Įvijų apvara 
Peilio makštys 
Svarstyklės 

Svareliai 
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6 lentelės tęsinys 

Kapo Nr. 0\ o ~ N ..... ~ v) \o t- 00 0\ o ~ N ..... ~ v) \o t- 00 
t- 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 
N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N 

Kirvis 
Peilis I 
Yla I 
Ietigalis I 
Kalavijas 
Kovos peilis 
Diržas 1 
Sagtis I 1 I 1 
Skirstiklis 
Pentinas I 
Ząslai I 
Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) 
Dalgis 
Galąstuvas 

Adata 
Verpstukas I 
Juostų vijimo įrankiai + 
Antkaklė 

Segė 2 2 I I 
Apyrankė 2 2 I 1 1 
Ziedas I I I I I 
Įvija 3 I I I + + 
Smeigtukas 2 
Karolis (karolių apvara) IK IK 
Keramika + + + 
Geriamojo rago apkalai 
Apkalai (neaiškios paskirties) + I 
Dėžutė 

Kabutis 
Grandinėlė 

Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys 
Pincetas 
Skiltuvas 
Pjautuvas 
Neaiškios paskirties dirbinys + + + + + I + + + 
Žeberklas 
Raktas 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta + 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis 
Apkalas (diržo) 
Įvijų apvara 
Peilio makštys 
Svarsty kl ės 
Svareliai 
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6 lentelės tęsinys 

Kapo Nr. ~ 8 ...... c"l M 8 lt) \D t- 00 8 o ...... c"l M ~ lt) \D t- 00 
o o o o o o o ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... ...... 

c"l M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Kirvis 1 1 

Peilis 1 

Yla 2 
Ietigalis 1 
Kalavijas 
Kovos pei lis 
Diržas 
S~is 1 
Skirstiklis 1 1 
Pentinas 1 
Ząslai 1 

Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) 
Dalgis 1 
Galąstuvas 

Adata 1 
Verpstukas 
Juostų vijimo įrankiai + + + + 
Antkaklė 1 1 1 1 1 1 1 
Segė 2 1 2 9 
Apyrankė 1 1 I? 1 2 1 + + 2? 1 
Ziedas 1 2 3 1 1 
Įvija 1 1 + 1 1 1 
Smeigtukas 1 
Karolis (karolių apvara) 2K 
Keramika + + + 
GeriaIlX.ljo rago apkalai 1 1 
Apkalai (neaiškios paskirties) 
Dėžutė 

Kabutis 
Grandinėlė 1 
Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys 
Pincetas 
Skiltuvas 
Pjautuvas 
Neaiškios paskirties dirbinys 2 1 + 1 + + + + 1 1 
Žeberklas 
Raktas 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta + 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis 1 1 
Apkalas (diržo) 1 
Įvij Ų apvara 
Peilio makštys 1 
Svarstyklės 

Svareliai 
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Kapo Nr. 0\ o ...... C"I M <;t-...... C"I C"I C"I C"I C"I 
M M M M M M 

Kirvis 
Peilis 1 I 
Yla I I 
Ietigalis 
Kalavijas 
Kovos peilis 
Diržas 
Sagtis 
Skirstiklis I 
Pentinas 
Ząslai 1 
Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) 
Dalgis 
Galąstuvas 

Adata 
Verpstukas I 
Juostų vijimo įrankiai + + + 
Antkaklė 2 1 
Segė I 1 4 3 
Apyrankė 3 I + 
Ziedas 4 I 2 
Įvija + 
Smeigtukas I 
Karolis (karolių apvara) 4K . IK 
Keramika + + 
Geriamojo rago apkalai 
Apkalai (neaiškios paskirties) 
Dėžutė 2 
Kabutis + 
Grandinėlė I 1 I 
Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys 
Pincetas 
Skiltuvas 
Pjautuvas 
Neaiškios paskirties dirbinys + + 
Žeberklas 
Raktas 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis 
Apkalas (diržo) + 
Įvijų apvara 
Peilio makštys 
Svarstyklės 

Svareliai 
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v) '" t- 00 0\ o ...... 
C"I C"I C"I C"I C"I M M 
M M M M M M M 

I 
I 

I 

I 

I 

+ 
1 

1 3 3 I 
1 1 

I 5 
1 

K-+ 
+ + + 

1 I 
I 

1 

I 

+ + + 

I 

C"I M 
M M 
M M 

+ 

+ 
+ 

IA 

I 

+ 

6 lentelės tęsinys 

<;t- v) '" t- 00 
M M M M M 
M M M r') M 

I I 
I 
I I 
I I 

I 

I I 

I 

+ 
+ 1 

1 + 1 
+ 

I 
+ 

IK 

1 

+ 

I 

I I 

Nt 
PU 
Sk 
Pj. 
NE 



6 lentelės tęsinys 

0\ ~ ~ $;j! M ~ 
v) ~ \;t 00 ~ o - N M <;t- ol v) \o r-Kapo Nr. <;t-

M <;t- <;t- <;t- v) v) v) v) v) v) v) v) v) 
M M M M M M M M M M M M M M M M M M M M 

Kirvis 3 
Peilis 1 1 

Yla 
Ietigalis 2 1 1 1 
Kalavijas 
Kovos peilis 3 
Diržas + 
Sagtis 1 

Skirstiklis 
Pentinas 1 2 
Z~lai 

Balno kilpa 
Kaplys (skaptas) 
Dalgis 3 
Galąstuvas 

Adata 1 1 
Verpstukas 1 1 

Juostų vijimo irankiai + + + + + 
Antkaklė 1 1 1 3 1 
Segė 1 1 6 3 7 2 3 1 2 2 
Apyrankė 2 1 1 1 2 2 1 

liedas 1 
Įvija 2 2 1 1 2 + 1 1 

Smeigtukas 1 1 
Karolis (karolių apvara) IK IK 4K 
Keramika + 
Geriamojo rago apkalai 
Apkalai (neaiškios paskirties) 1 2 1 + + 
Dėžutė I? I? ? 
Kabutis 1 
Grandinėlė 1 
Amuletas 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys 
Pincetas 
Skiltuvas 
Plautuvas 
Neaiškios paskirties dirbinys + + + + 
Žeberklas 1 1 
Raktas 
Skambaliukas 
Įkapių nerasta + 
Puodelis (žalvarinis) 
Grandis 
Apkalas (diržo) 1 + + 1 
Įvijų apvara 
Peilio makštys 3? 
Svarstyklės 

Svareliai I 1 
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iži'lii I I I 7 7 l.8 
B,lno kilpa 2 I I 13313' 8.8 

D,lgi, 2 3 "6 OI 

An'''"" ++ 127127 ii ""' T T I I 2 + + + + 25 2' .-I 
~ 4 7 2 3 2 2 2 I I I I I 1431491"' 
~ 3 I II 2188~m 

114 ITf 
22 o: 

iSkiltuvas T 1 -5 5 1J 
Pjautuvas 4 4 
Nea;<::k;no P~J.I.. nes dirbinys + 1 + ,67 7s r 
Z~s 3 3" or 

T 2 2 OĮ 
ISkamh::.l lIk,,~ 1 1 1 oi' 
Įkapių nerasta 117 431 
~ (žiL ariIlis) 2 -f 03i 
I Grandis 9 9 14 

+ + + + 34 134 TI 
4 4 T 
8 ro 1f 

1 1 102 
SVareii::.; 1 3 30,8 

I 

I 
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Chronologijos, kapų skaičius, laidojimo būdo ir lyčių suvestinė 

7 lentelė 

Kapų Gr. kapų 
Griautiniai kapai Deg. Degintini2i kapai 

Laikotarpis % V . k. Mot. I<. Neaiškūs kapų V . k . Mot. I<. Neaiškūs 
skaičius skaičius 

SI<. % Sk. % Sk. % skaičius SI<. % SI<. % SI<. % 
Va. 1 02 1 1 02 - - - - - - - - - - -

VIU a. 8 21 8 2 05 3 08 3 08 - - - - - - -
VIU-lX a. 24 64 20 11 29 7 18 2 05 4 1 02 2 05 1 02 

IXa. 8 21 8 - - 2 05 6 16 - - - - - - -
IX-X a 80 214 68 29 77 13 34 26 69 12 4 10 8 21 - -
X-XI a 61 163 40 24 64 6 1.6 10 26 21 10 26 2 05 9 24 

VID-XI a. 98 262 98 29 77 29 77 40 107 - - - - - - -
XI-Xlla. 41 109 - - - - - - - 41 7 28 7 2.8 27 72 

XII-XIrI a. 9 24 - - - - - - - 9 3 08 3 08 3 08 

Pastaba: į šią lentelę neįtraukti nedatuoti bei be įkapių kapai. Procentai skaičiuoti nuo visų kapų skaičiaus, t. y. - 373. 
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Kapų su ietigaliais suvestinė 
8 lentelė 

Kapo Nr. t- ~ 

""" 
<r) <r) N M M 

""" 
1.0 o M """ o- <r) N 1.0 """ 

<r) <r) N -- N M M <r) 1.0 1.0 00 o- - N M M M """ 
<r) 1.0 00 00 o- o -- - - - - - - - - - - N N 

Laidojimo būdas G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. 

Įvija 2 I 4 I I 3 5 3 + I I 

Žiedas I I I I I I 3 I I I I I 4 

Geriamojo rago apkalai 2 I 2 I 2 2 2 I I 2 2 2 2 

Dalgis I I I 
Kaplys (skaptas) I I I 

Žąsiai I I I 
Pentinas I I I 2 I 

Balno kilpa 

Diržas I I I 2 

Sagtis I I I I I I 

Ietigalis 2 I I I 2 2 I 2 I I 2 2 I I 2 2 I 2 2 2 I I 

Keramika I I I I I 

Peilis I I I I I I I 

Kovos peilis I? 

Adata I 

Segė I I I I I 

Pincetas I 

Karolis (karolių apvara) IK IK IK IK 3K 

Galąstuvas I 

Skiltuvas I I 

Kirvis I I 

Dėžutė I I I I 

Grandis I I I 

Grandinėlė 

Apkalas (diržo) I 

Apkalai (neaiškios paskirties) 2 I + + 
Įvijų apvara 2 I 

Peilio makštys I 

Apyrankė I I 

Kalavijas I 

Antkaklė I 1 

JuosuĮ vijimo įrankiai + 
Smeigtukas 2 
Pjautuvas 

Kabutis 

Žeberklas 

Verpstukas 

Neaiškios paskirties dirbinys 

Yla 
Raktas 

Svarstyklės 

- ~ - - - - -
Datavimas - - o o - o o o o o 

0- I o- o- o- - I 0- I I 0- I I I I - I -I I I I I I o I o o I o o I o o I I I I 
00 00 00 00 00 00 o- - 00 ~ ~ 00 - - o- - - o- o- 0\ '" 0\ 
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8 lentelės tęsinys 

Kapo Nr. s::! .,., \o 00 r- 00 0'\ 00 ~ "<t \o - o .,., .,., \o r- ~ o "<t 0'\ -- - - N N N M .,., r- 0'\ - N M M "<t .,., .,., .,., \o :::R N N N N N N N N N N N N M M M M M M M M M M o 

Laidoj imo billas G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. D. 
/vija 3 1 1 1 1 1 1 2 2 81 
Žiedas 3 3 1 1 2 1 1 68 
Geriamojo rago apkalai 1 2 3 1 1 1 1 70 
Dalgis 1 I 1 1 1 3 1 27,2 
Kaplys (skaptas) 1 1 11 ,3 
Z,ą5lai 1 1 11 ,3 
Pentinas 2 1 1 1 1 29,5 
Balno kilpa 2 4 ,5 
Diržas 1 I 15,9 
Sagtis 1 1 1 1 22,7 
Ietigalis 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3 3 
Keramika 1 13,6 
Peilis 1 1 1 1 1 1 1 1 34 
Kovos peilis 3 9 
Adata 1 1 1 9 
Segė 1 2 1 1 1 1 7 2 7 63,6 
Pincetas 2,2 
Karolis (karolių apvara) IK 4K IK 18,1 
Galąstuvas 1 4,5 
Skiltuvas 1 1 9 
Kirvis 1 1 3 1 18,1 
Dėžutė I I? 13,6 
Grandis I 9 
Grandinėlė 1 1 4,5 
Apkalas (diržo) 1 1 1 1 1 1 15,9 
Apkalai (neaiškios paskirties) 1 13,6 
Į vijų apvara 6,8 
Peilio makštys 1 3 11,3 
Apyrankė 1 1 2 2 18,1 
Kalavijas 1 1 1 9 
Antkaklė 1 1 3 1 18,1 
Juostų vijirno įrankiai 1 1 6,8 
Smeigtukas 1 6,8 
Pjautuvas 1 2,2 
Kabutis 1 2,2 
Zeberklas 1 1 4,5 
Verpstukas 1 1 4,5 
Neaiškios paskirties dirbinys 1 1 I I 9 
Yla 2 1 6,8 
Raktas 1 2,2 
Svarstyklės 1 2;2 

- - - - N N - - - - - - N N 
Datavimas ~ 

o 
~ 

o o o 
~ - - ~ :I :I ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

o I' :I Į Į I' Į - 9' I' I' I -- - 0'\ ...... 00 00 00 - - - - - - - - - 0'\ - ...... 
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Kapų su pentinais suvestinė 

9 lentelė 

Kapo Nr. - ~ o, v 00 
.,.., M r-- 00 ~ M - .,.., 00 o, v o o, 

N .,.., r-- o, o, o - M M .,.., .,.., r-- r-- r-- r-- 00 o, - ~ - - - - - ~ ~ - - -
Laidojimo billas G. G . G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. 

Lytis v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. 
Į vija 2 2 5 I I 3 6 3 I 8 

Ietigalis I I 2 

Žiedas I I I I I I I 3 I 

Keramika I I I I I I 

Geriamų jų ragų apkalai 2 2 2 2 I I 2 2 I 2 

Peilis 2 I I I I I I 

Diržas I I I I 

Neaiškios paskirties gintaro dirbinys I 

Galąstuvas I 

ŽąsIai I I I 

Dėžutė I 

Neaiškios paskirties dirbinys I 2 I 

Kalavijas I 

Apkalai (neaiškios paskirties) I I I 

Sagtis 2 2 I 

Apkalas (diržo) I 2 

Segė I 

Apyrankė 

Pentinai I 2 I I I I I I I I I 2 I I I I I I 

Peilio makštys I I 

Karolis IK 

Yla I 

Grandis I 

Dalgis I 

Antkaklė 

Kovos peilis 

Į vijų apvara 

Kirvis 

SkirstikI is 

Adata 

Juostų vijimo irankiai 

Žeberklas 

Balno kilpos 

Skiltuvas 

Raktai ir spynos 

Svarstyklės 

- - ~ ~ - - - - - - - - - - - - - -Datavimas - - - - "I - - - - - "I I I I I I I I I I I I I I I I I o, 00 o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, o, 
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9 lentelės tęsinys 

Kapo Nr. 
'<t lr) N ,...., \D 00 00 ,...., 00 t- '<t lr) - N o 
Q', Q', o N N N ,...., \D 00 - lr) lr) \D \D t- ':::R - - N N N N N N N ,...., ,...., ,...., ,...., ,...., ,...., o 

Laidojimo būdas G. G. G. G. G. G. G. G. D. D. D. D. D. D. D. 
Lytis v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. v. V. 

Įvija 4 1 1 2 1 1 1 2 1 1 60,6 

Ietigalis 2 1 2 1 3 24,2 
Žiedas 1 1 1 I 39,3 

Keramika I 21,2 
Geriamųjų ragų apkalai 2 2 I I 1 I 48,4 

Peilis I I 1 30,3 

Diržas I 2 I I I? 27,2 
Neaiškios paskirties gintaro dirbinys 3,0 

Galąstuvas 
3 ° 

ŽąsIai 1 I 1 I 21 ,2 

Dėžutė 1 I ? 12,1 

Neaiškios paskirties dirbinys 2 1 15,1 

Kalavijas I 1 9,0 

Apkalai (neaiškios paskirties) 1 18,1 
Sagtis 1 3 I 18,1 
Apkalas (diržo) 1 I 1 1 15,1 
Segė 1 4 9 2 7 2 I 24,2 
Apyrankė 1 2 6,0 

Pentinai 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 

Peilio makštys 3 9,0 

Karolis IK 4K IK 12,1 

Yla 3,0 

Grandis 1 6,0 

Dalgis 1 1 3 1 1 18,1 

Antkaklė 1 1 1 3 1 1 1 21,2 

Kovos peilis 1 3 6,0 

Į vijų apvara 1 3,0 

Kirvis 1 3 1 1 12,1 

Skirstiklis 1 3,0 

Adata I 3,0 

Juostų vijimo irankiai 1 1 6,0 

Žeberklas 1 3,0 

Balno kilpos 2 2 2 9,0 

Skiltuvas 1 3,0 

Raktai ir spynos 1 
3 ° 

Svarstyklės 1 
3 ° - N N N -

Datavimas 
o o o o o o - 'I - o o 'I 'I - 'I 'I 'I J. 'I 'I I 

I I I I o - o 
Q', Q', Q', Q', Q', Q', 00 - - Q', Q', t:- . - - -



Kapų su dalgiais suvestinė 
la lentelė 

0\ "<:t- 0\ f'l M o \o 00 00 f'l 0\ t- "<:t- o ~ '" o Kapo Nr. "<:t- M ~ t- f'l M M v) 00 0\ ~ ~ f'l M "<:t- - v) \o \o \o t- o - ~ - ~ - ~ f'l f'l f'l f'l f'l M M M M M M 

Laidojimo billas G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. G. D. D. D. D. D. D. 
Lytis V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. V. ? ? V. V. V. 

Kirvis 1 1 1 3 1 1 27,7 
Peilis 1 1 1 1 2 1 1 27,7 

Diržas 1 1 11,1 
Žąsiai 1 1 1 1 1 27,7 

Dalgis 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 
Galąstuvas 1 1 11,1 
Apyrankė 1 5,0 

Žiedas 1 1 1 3 1 1 33,3 

Įvija 1 1 1 3 3 1 8 1 1 2 55,5 
Karolis (karolių apvara) IK IK 4K IK 22,2 

Geriamųjų ragų apkalai 1 1 2 3 1 1 33 ,3 

Neaiškios paskirties dirbinys 2 1 1 16,6 

Ietigalis 1 1 2 2 2 2 1 1 3 50,0 
Kaplys (skaptas) 1 1 1 1 1 27,7 

Keramika I 1 11,1 
Grandis 1 5,5 

Sagtis 1 1 1 2 1 1 33 ,3 
Apkalas (diržo) 1 1 1 1 1 1 33 ,3 

Apkalas neaiški o s paskirties 2 1 4 1 22,2 

Segė 1 1 1 9 2 7 2 1 44,4 

Apyrankė 1 1 2 16,6 

Pentinas 1 1 1 1 1 1 33,3 

Kalavijas 1 5,5 

Kabutis 1 5,5 

Grandinėlė 1 1 11,1 
Verpstukas 1 5,5 

Skirstiklis 1 1 11,1 

Antkaklė 1 3 1 2 1 27 ,7 

Kovos peilis 3 5,5 

Adata 1 1 11,1 
Juostų vijimo įrankiai I 5,5 

Dėžutė 1 5,5 
Peilio makštys 3 5,5 

Balno kilpos 2 2 11,1 

Skiltuvas I 5,5 

Yla I 5,5 
Raktas ir spyna I 5,5 

Svarstyklės 1 5,5 

- - - - - - f'l o -
Datavimas - - I' o - o o o o o - I I - I I I' I 0\ - I I I 

I o o o I o o I o I I I I o 
00 00 - - - 0\ - - 0\ 0\ - 00 0\ 0\ 0\ - 0\ ~ 
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Lentelių paaiškinimai 

1. Kapų numeracijos ir chronologinių lentelių paaiškinimai. 

Griautiniai kapai Nr. 1-101 tyrinėti 1940 metais buvusio Kauno valstybinio dailės muziejaus, t. y. tyrinėti 
anksčiausiai, jų numeracija yra pagrindinė. 

1948 m. žvalgomosios ekspedicijos metu ištirtas vienas degintinis kapas yra be seno numerio. 
1949-1951 m. jungtinė Vilniaus universiteto ir Lietuvos istorijos instituto ekspedicija ištyrė šiuos palaidoj imus: 

1949 m. - griautinius kapus Nr. 102-191ir degintinius kapus Nr. 270-300; 
1950 m. - griautinius kapus Nr. 192-232 ir degintinius kapus Nr. 301-334 ; 
1951 m. - griautinius kapus Nr. 233-243 ir degintinius kapus Nr. 335-372; 

1952, 1956 m. - Šiaulių "Aušros" muziejus ištyrė griautinius kapus Nr. 224-267. 
1978 m. Lietuvos istorijos institutas žvalgomosios ekspedicijos metu ištyrė 1 degintini kapą - Nr. 373. 

Degintinių kapų chronologinė lentelė sudaryta remiantis kapų forma ir datuotinomis ikapėmis. Kadangi 
dalis kapų yra apardyta ir kapo formos negalima nustatyti, tokie kapai datuoti remiantis vien ikapėmis, ir 
priešingai - nesant kape datuotinų ikapių, - remtasi vien kapo forma. 

2. 5-ojoje lentelėje vartotų tumpinimų paaiškinimas. 

Lytis: M - moteris; V - vyras; ? - nenustatyta. 
Laidojimo būdas: 
Gr. k. - griautinis kapas. Deg. k. - degintinis kapas. 
Palaidojimo (kaulų) išlikimas (griautiniuose kapuose): 
Fr. - fragmentai. S - sunykęs. Ap. - apardytas. 
Palaidojimo išlikimas (degintiniuose kapuose): 
+ - geras; - - blogas. 

3. 6-ojoje lentelėje vartotų trumpinimų paaiškinimas. 

Karolis: skaičius nurodo konkretų karoliukų skaičių. 
K - karolis (K ir skaičius - kape rastų karoliukų skaičius). 
A - apvara (A ir skaičius - kape rastų apvarų skaičius). 
I - kapų skaičius su konkrečiomis ikapėmis. 
II - ikapių skaičius konkrečiame kape. 
% - skaičiuojami nuo kapų skaičiaus - 373. 

4. Lentelės 8, 9, 10. 

Kapas Nr. 354 - dvigubas (vyro ir moters). 
Procentai (%) skaičiuoti tik nuo šiose lentelėse pateiktų kapų. 
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SANTRUMPOS 

AMŠ - "Aušra" Museum in Šiauliai 
IEM - buv. Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos 

muziejus, dabar Lietuvos nacionalinis muziejus 
Kr. KM - Kretingos muziejus 
KVKM - buv. Kauno valstybinis kultūros muziejus, 

vėliau Kauno valstybinis istorijos muziejus (KVIM), dabar 
Vytauto Didžiojo karo muziejus 

LIIR - Lietuvos istorijos instituto Rankraštynas 
MAIl - buv. Lietuvos TSR Mokslų akademijos 

istor~os instituta~, dabar Lietuvos istorijos institutas 
SAM - buv. Siaulių "Aušros" istorijos ir etnografijos 

muziejus, dabar Šiaulių "Aušros" muziejus 
TKM - buv. Telšių kraštotyros muziejus, dabar 

Žemaičių "Alkos" muziejus Telšiuose 
VVU - Vilniaus valstybinis universitetas, dabar 

Vilniaus universitetas 
ATL - Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 
BA - Baltų archeologija 
ILK!- Iš lietuvių kultūros istorijos 
KA - Katalog der Ausstellung zur Konferenz 

Baltischer Archaologen in Riga , 1930 
LA - Latvijas PSR archeologija 
LA - Lietuvos archeologija 
LAA - Lietuvos TSR archeologijos atlasas 
LAB - Lietuvos archeologijos bruožai 
LKS - Latviešu kultūra senatne 
LLM - Lietuvių liaudies menas 
MADA - Lietuvos TSR mokslų akademijos darbai. 

A serija 
SM - Senatne un Maksla 
CA - COBeTcKlUl apXeOJIOrHH. 

THE LAIVIAI CEMETERY 

I Eugenija Gintautaitė-Butėnien~ , 
Eugenijus Butėnas 

Summary 

LOCATION OF THE CEMETERY AND THE 
HISTORY OF lTS INVESTIGATION 

The Laiviai cemetery is located in Kretinga district, 
Laiviai village (Western Lithuania) and is situated ne ar the 
confluence of the rivers Bubinas and Salantas (Fig. 1). 

The Laiviai cemetery was found during the dig of 
gravel so the part of the cemetery was destroyed. 

For the first time the Laiviai cemetery has been 
started to investigate in 1940 by P. Baleniūnas, superi or 

of the Kaunas State Culture Museum that operated that 
time. 1250 m2 are a has been investigated in which 102 
buriais were found (101 primary burial and 1 cremation, 
Fig. 2). After the World War II the cemetery was 
investigated for the severai years in turn (1948-1951). 
The Institute of History of Lithuania and Vilnius 
University fulfilled the works, leaders - R. and P. Ku
likauskas. The area of 1844 m2 has been investigated, 
where 143 primary buriais and 103 cremations were 
uncovered. 
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In 1952 and 1956 Šiauliai "Aušra" Museum inves
tigated 24 prirnary buriais (leaders L. Nakaitė and 
J. Naudužas, M. Černiauskas), and in 1978 V Daugudis, 
archaeologist of Institute of History of Lithuania, 
investigated one more cremation. 

So the Laiviai cemeterywas under investigation pracess 
for many years. During these investigations the area of 3268 
m2 was uncovered, which contained 374 buriais (268 
prirnary buriais and 106 cremations, Fig. 2, 2a). 

BURIAL RITES 

As it was mentioned above, the Laiviai cemetery 
contains both prirnary buriais and cremations. 

Primary buriais form the major part of the inves
tigated buriais in the Laiviai cemetery - in total268 ones
were uncovered. The prirnary buriais were situated in quite 
neat rows. Of course, it happened that part of the burial 
was destroyed during the burying of another buried 
individual, for instance, such buriais are No. 204, 205, 230, 
etc. (Table 5). 

The distance between the buriais is different: 
sometimes it is some centimetres, but it happened to 
find 0.75 m, 1.0 m or 1.75 m, sometimes it reached an 
amazing 6 m. 

The buried individuais were buried in the pits of a 
different depth. Many buriais are in the depth of 60-80 cm, 
but some of them reach 90 cm (buriais No. 18, 135, 163, 
212, etc.), and the burial No. 114 was even in a depth of 
110 cm. Some buriais (No. 56, 58, 162, 72, 76, etc.) were 
found only in the depth of 30--40 cm. The children were 
buried in the shallow buriais. 

The soil of the pits of the buriais distinguishes by the 
darker colour. The size of the pits is different. The biggest 
pits are of double buriais (No. 79-80 and 150). They are 
approximately of a 230-150 cm. 

The filling of the pits of the buriais contains the major 
part of the charcoals and charred wood particles most 
often. 

The site of the fire that is found in the prirnary buriais 
undoubtedly has the relation to the burial rites. Since 
charred wood particles are found not only above the 
buried individu al but also under him/her, it is possible to 
draw a conclusion that charred wood particles and 
charcoal were poured (or the fire burned) in the pit before 
the funera!. The ch ar red wood particles above the buri ed 
individual or on the bottom of the burial pit are also found 
in other cemeteries in the Western Lithuania. 

In the Laiviai cemetery a part of the buri ed individuals 
were buried in the coffins. In the buriais No. 9, 96, 170 the 
fragments of the small plank coffins were found. 

About the hollowed-out log coffins one can judge 
from the circular bottom of the buria!. According to this 
feature and from the remaining wood particles it is 
possible to decide that the buri ais No. 43, 82, 144 and 193 
contained the hollowed-out log coffin. 
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The skeletons of the buried individuais are preseIVed 
in the very poor conditions. There is no one burial, which 
contains the complete set of bones. The separate leg or 
arm bones mostly were found and sometimes the separate 
fragments of the cranium. The buried individuais were 
buried in quite a similar way - towards the southeast 140-
1700 direction. Only severai buria1s were oriented towards 
south-west 2300 direction (buriais No. 204, 207, 230), the 
buriais No. 199 and 121 were oriented towards 260' 
direction and the buriais No. 239, 240 - towards north
west 3200 direction. The buried individu ais were buried 
on their backs, extended legs and more or less c10sed 
together near the zone of the knees and with the extended 
arms near the sides. Only in the burial No. 164 (of a child 
one) the right hand was bent in the zone of an elbow. 

In the Laiviai cemetery the lay ou t of the burial items 
was regular, this means the following: the working tools 
and weapons put in the head zone and the ornaments
according to their regular place (Fig. 2:1). The charac
teristic burial items of the male buriais are working tools 
and weapons. Working tools consisted mostly of one or 
two spearheads, and in the rare cases of an iran sword 
(buriais No. 195,216, etc.). The spearheads always are in 
the one or another side of the head, put along the buried 
individua!. In the burial No. 216, in the head zone, the 
sword's hilt was put ne ar the two spearheads (socketed 
ones), apparently the sword itself was badly destroyed.lo 
the burial No. 195 a nice one edged sword with the cross
guard and a pommel in the zone of a hi1t was found near 
the hips. The sword was put in the wooden scabbard. 10 
the zone of head the working tools are put most of ten: 
of anatural (buriais No. 34, 54,190,251) and miniature 
sizes: small scythes, hoes/adzes or axes (buriais No. 139, 
152,216). 

Near the heads of some buried individuais the 
whetstone sometimes is put (buriais No. 54, 62) although 
these tools are found near the hips most often since they 
apparently had to be attached to the belt (buriais No. 51, 
90,99, etc.). 

At the end of the buried individuais one or two 
drinking homs were put in both male, female and children 
buriais, with only the bronze mounting preserved, in some 
cases but quite rarely - miniature small clay pots (buriaIs 
No. 21, 35, 54, 62, 94, 98, 134). In the burial No. 54 the 
bronze spiraI ring was found in the pot, and in the burial 
No. 98 - miniature clay pot was found as well as the bronze 
spiraI ring and the bronze spirai were put in the birch
bark box, only the fragments of the latter were preselVed. 

In the burial No. 62 ne ar the head of the buried 
individual, the strike-iron was found besides other burial 
items. 

The larger working tool that is usually found in the 
male buriais is the iron socketed axe. They are only few 
ones, only in the buriais No. 74, 89, 99, 191 and 249. The 
axe has not permanent place in the buriais. For instance, 
in the burial No. 74 it was found under the humerus of 



the right hand, in the buriaIs No. 89 and 249 - near the 
head, in the burial No. 99 - near the right hip and in the 
burial No. 191 the axe was put vertically near the tibia of 
the right leg. 

Quite frequent burial item in both male and female 
buriais is the iron strike or bent knife. The male buriaIs 
sometimes contain the two ones (buriaIs No. 51 and 99). 
The knives apparently were attached to the belt because 
most of ten they are found above or near the femurs 
(Fig. 3:2). Only in the burial No. 114 the knife is found 
near the hand and in the burial No. 62 the bent knife is 
put together with the spearheads on the right side of the 
head. Part of the knives undoubtedly were put not as the 
working tools bus as the weapons because they had a nice 
leather cases with bronze ornaments (burial No. 171). 

The rarely found male burial item in the primary 
buriais in the Laiviai cemetery is the iron riding bits. They 
were found in the buriaIs No. 62, 74, 98, 99, 184 and 193. 
They also have no permanent location places in the 
buriais: in the burial No. 74 they were put on the right 
side of the head, near the scythe, in the buriaIs No. 99 
and 193 they were found near the femurs and in the burial 
No. 184 - in the zone of the legs. 

The burial item characteristic purely to the male 
hurials is the iron and bronze spurs. They mostly were 
found one per right or left leg, only in the buriaIs No. 21 
and 94, one spur per each leg. 

Almost all male buriaIs contain the remains of the 
leather belts. The belts served both as the male ornament 
and the part of the clothing. They put according to their 
purpose - in the zone of a waist. It is clearly seen from 
the buriaIs No. 99,145,195,217 and 226 that the belt was 
considered as the ornamento 

In the burial No. 145 one belt was found, ornamented 
with the bronze square oblong plates and was put above 
the tibia, the second one - wide double leather be lt, 
intertwined with the oblong rows of the bronze spiraIs, 
with the bronze buckle rolled and put into the wooden 
box, which was found in the zone of the femurs. In the 
burial No. 217 also the rolled splendid belt was found 
which was put in the wooden box, that box stood in the 
zone of the pelvis. The wooden box also contained a thick 
wool inlay. Very splendid leather belt, which was also put 
in a rounded wooden box, was found in the burial No. 99. 
This belt was cross fit with the bronze plates and three 
rows of the small cones, the terminaI of the belt is fit with 
the silver plate, ornamented with the metaI plastic way. 

The other male buriaIs in the Western Lithuania also 
contain the leather belts put in the wooden boxes 
(Gintališkės, Plungė district; Kiauleikiai, Kretinga district). 

In two male buriaIs (buriaIs No. 202 and 215) the non
characteristic finds to the male buriaIs were found - boxes. 
They are quite similar in comparison with those found in 
the female buriaIs, and made from the birch-bark. One 
of them (in the burial No. 215) was sewed around with 
the fibre threads. One box (in the burial No. 202) 

contained bronze-spiralled necklace and bronze ring with 
the widened front section, in another (burial No. 215)
three bronze spiraI rings were found. In the burial No. 215 
the box was put near the head, near the spearheads, in 
the burial No. 202 - near the middle of the burial, 
apparently on top of the buried individual. 

The male buriaIs contained the birch-bark boxes also 
in the nearby Gintališkės (Plungė district) fiat cemetery. 

Besides all the burial items said above, both male and 
female buriaIs contain the different bronze ornaments. 
They are situated according to their purpose: neck-rings
round the neck, brooches - on the breast zone, and the 
bracelets and rings - on the arms. 

In many male buriaIs the spirals of a different size 
were found. The working tools were ornamented with the 
spirals as well as the wooden hilts of the weapons. Besides 
this, the small spiraIs, stringed on the leather stripe, for 
instance, in the burial No. 145, were found even two 
necklaces stringed separately with the bronze spiraIs. The 
necklaces of the spiraIs, of course, were used as the 
ornaments. 

The female buriaIs contain more burial items. Their 
plenty is characterised not by the working tools but by the 
ornaments which in the female buriaIs are more numerous 
and different (Fig. 3). Near the head the pins were found, 
they apparently were stuck into some head cover, also 
bronze spirals were found (burial No. 67), with which the 
head cover also was decorated. Neck-rings and beads were 
put round the neck. The beads were made of glass and 
amber and sometimes they contained the bronze spirals 
among them (buriaI No. 143). In the breast zone the 
brooches and pins characteristic to that period also were 
found, the clothing were fastened by those pins, also were 
available different pendants. The hands were decorated 
with the bronze rings and bracelets. In the burial No. 211 
the toe of the female buried individu al was decorated with 
the bronze spiraI ringo 

The working tools in the female buriaIs are small -
these are iron knives, iron awls, bronze and iron needles, 
minia ture bronze the sash winding up devices and spindIes. 

The knives are found on the breast (burial No. 33) or 
ne ar the side near the hand, approximately in an elbow 
zone (buriaIs No. 67, 211). The awls, needles, sash winding 
up devices and spindles mostly are put at the bed-head. 
The exception is the burial No. 172 where the awl was 
found in the zone of legs, and the buriaIs No. 12 and 93, 
where the iron needles were found on the breast. On the 
bed-head of the female buried individual the said tools 
were put near each other without any speciallay out. In 
many cases (buriaIs No. 18,28,57,211, etc.) these tools 
and some ornaments (bracelets, rings, different spiraIs), 
sometimes miniature clay pot are put in the simple birch
bark box. Near such bigger box on the bed-head of the 
female buried individual the smalIer birch-bark box is also 
available quite of ten (buriaIs No. 18, 33, 43, 57 and 67), 
wrapped in the seven leather stripes which are also 
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wrapped in the bronze wire. On the side the box contains 
the nice clasp ornamented with the bronze fitting. These 
boxes usually are empty. 

The female as weIl as the male buriaIs contain the 
drinking horns with the bronze fittings on the bed-heads 
of the buried individuaIs. Mostly one drinking horn is found, 
sometimes two and even three ones (buria I No. 192). 

The burial No. 211 is different from others, which 
contained the socketed spearhead with the wide blade on 
the left side of the head of the female buried individua!. 
Other supplements of the burial are characteristic purely 
to the female buria!. 

The separate story is about the children prirnary 
buriais. The buria! items consist of the ornaments adapted 
to the children and are the small ones. On the bed-heads 
of the children the drinking horns with the bronze 
upholsters, one or two, were also put. 

The working tools and weapons are rarely found in 
the children buriais. For instance, girl's burial contained 
characteristic burial items only in the burial No. 50. On 
the bed-head of the giri the clay minia ture pot was put 
together with the spindle, near the side, near the arm -
the iron knife was found. Other burial items consist of 
the children ornaments: minia ture pennanular brooch, 
bracelet, ring and two amber beads. 

The boy's burial sometimes contains the burial items 
characteristic to the male buriais, but miniature ones, for 
instance, in the burial No. 58 the fragments of the iron 
riding bit on the bed-head were found as weil as the iron 
knife on the breast, in the middle of the burial No. 82 the 
iron knife was found, and in the burial No. 17 the two 
iron socketed spearheads of anatural size were found ne ar 
the head. 

A part of the children buriaIs as weIl as the of the 
mature adult ones contain no burial items at all. 

In the Laiviai fiat cemetery two double primary buriais 
were found: the burial No. 79-80 and No. 115-115a. 

The burial No. 79-80 is of a male and child. The 
child apparently was the adolescent one because his 
skeleton is 133 cm long. The burial contains few burial 
items. Near the skeleton of a child the following items 
were found: the bronze crossbow brooche with a long 
foot on his breast, the sash-like bracelet on his arm and 
on the finger of the left hand - bronze spirai ring, near 
the waist - six fiat wires, bronze spirais. On the bed-head 
zone there was the miniature clay pot and two bronze 
mountings of the drinking horns. Near the male skeleton, 
on the bed-head the miniature clay pot was found, in 
the zone of hips, on the right side, across the burial the 
iron knife was put, on the right leg - an iron spur. This 
double burial is to be dated to the 9th century A.D. 
according to the crossbow cast brooch with the long foot. 

The sex of the two buried individuais in the double 
burial No. 115-115a has nat been determined because 
their skeletons were totally declined. The burial contained 
few burial items, and they were nat characteristic to the 
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regular ones: on the bed-head of one buried individual 
only two drinking horns were put, the only bronze spiraI 
ring is attributable to the second one. 

The 106 cremations were investigated in the Laiviai 
fiat cemetery. Majority of them was found in the north
west part of the cem etery in which the not cremated buried 
individu ais were buri ed previously, sa the prirnary burials 
are very often trenched by the cremations, the burial items 
are mixed. Besides this, it happens that two burial pits 
are trenched one across another, their si des are merged 
so it is impossible to distinguish their outlines from the 
top. This is especially visible in the big pits. The outlines 
of the cremations are not so defined and regular as those 
in the primary ones. The parts of the cremations are 
unearthed nat deep, under the turf, and very often those 
buriais were disturbed. 

The distances between the buriais are very different: 
some buriais merged with another ones, in some cases 
there is a distance of some meters between them. 

According to the location of the burial items and 
outlines of the burial pits all cremations of the Laiviai fiat 
cemetery it is possible to divide into severai groups. 

Firstly, one should speak about those cremations, 
most early ones, according to the chronology point of view, 
the burial items ofwhich are located the same way as near 
the not cremated buried individuaIs. These are the buriaIs 
of the transitionai character. Such buriais are only five 
(No. 268, 259, 270, 275 and 361). Their pits are of the 
same size and shape as of the prirnary burial ones (Fig. 4). 
The depth of the pits is 60--80 cm. The burned bo nes and 
the charred wood particles are poured in the middle of 
the coffin or the burial pit and the burial items are put in 
the coffin according to their purpose. For instance, in the 
burial No. 269 the burial items were put in the following 
way: in the head zone the drinking horn was put as weil as 
the small birch-bark box which contained the silver brooch 
decorated with ringlets, in the place of breast the bronze 
triangle pin with the knob-shaped terminais, in the place 
of arms - the bronze bracelet with the thickened triangle 
concaved terminais per each hand. Between the bracelets, 
in the middle of the burial, on tap of the burned bones, 
across the burial the iron knife was put. 

All burial items in the buriais of such kind are not 
burned. 

This fact shows that the custom to cremate the bodies 
emerged not at once, and that for a long time - up to the 
beginning of the 2nd millennium - the traditions of the 
primary burial were effective unti! the finai turn to the 
custom of the cremation of the buried individuais. 

Such cremations were found in the neighbouring 
cemeteries of Palanga, Gintailiškės, Lazdininkai and 
Rūdaičiai. They are characteristic only for the Westem 
Lithuania. But one must stress that the cremations ofthis 
kind of the Laiviai cemetery are most ancient -
attributable to the end of the 8th-9th centuries, and in 
other places such buriais are from the 10th century. 



Other group of the cremations is also close to the 
traditions of the prirnary burial, but they are of later 
periodo The burial pit is oblong as that one of the prirnary 
burial but burned bones and the burial items are not 
situated in the area of the burial pit or in a coffin but are 
put in small wooden or birch-bark box. In the Laiviai 
cemetery twelve su ch buriais were found (No. 317, 321, 
333, 348, 352, 354, 354a, 360, 363, 363a, 364-366, 372). 
The burial pits are 80-100 cm deep. The soil of the earth
pile contains the additives of the charred wood particles 
and single burned bones. The bigger quantity of the 
charred wood particles is concentrated on the very bottom 
ofthe pit. It is also the cremation available, which consists 
of the part of the burned bones, charred wood particles 
and the burial items. Sometimes even two boxes are found. 
For instance, in the female burial No. 321 two boxes were 
put on the very bottom of the burial pit on the untouched 
sand layer. One box contained the burial itself, e.g. burned 
bones, charred wood particles and the burned burial items, 
and in the distance of 20 cm from the first box - small 
coffin - another box was put, in which the burial items 
are not burned and not broken. This box apparently was 
as a gift for the female buried individual because it 
contained only ornaments. But the first one contained the 
working tools as weil: the iron knife and an awl. 

Besides the cremations of the transitionai period, in 
the Laiviai cemetery another buriais were also found, later 
by the chronological point ofview, dated to the 1lth-12th 
centuries (Table 4). The majority of them consist of the 
buriais available in the big pits, the burial items of which 
are seattered through the whole piled earth (Fig. 156). 
The size of the buriais is very different - approximately 
from 125x75 cm up to 30Ox200 cm. The burial pits are 
mostly oblong but of course wider than those ones of the 
primary buriais. On the surface they are often merged so 
it is very difficult to determine their actu al size. The depth 
of the burial pits is approximately 60-150 cm, slightly 
tapers downwards and in the cross section seems like the 
huge fIat -bottomed bowl. The soil in the whole piled earth 
is dark, contains a lot of the charred wooden particles. In 
many buriais the layer of 10-15 cm rich in the charred 
wood partic1es is available on the very bottom of the pit 
and the c1ean sand is available under it. Apparently after 
digging the pit the bottom of it was covered by the pure 
charred wood particles brought from the bonfire and other 
charred wood particles with all burial supplements were 
poured through the whole filling piled earth of the pit 
while excavating the pit. The burned bo nes also are poured 
through the while filling of the pit. 

The last group of the cremations (12th-13th 
centuries) consists of those buriais the particles of the 
bonfire are poured in a small pit (Table 4). These buriais 
were not deep, usually under the turf (buriais No. 286 
and 291) or in the depth of 15-40 cm (buriais No. 294, 
296) so they are disturbed or destroyed by ploughing 
the soil. The burial pits were usually oval-shaped, 

approximately 60x80 cm (burial No. 340) or of the similar 
size, rounded ones (burial No. 311). The pit slightly 
narrows downwards and the bottom is convex. The buriaI 
items, charred wood particles and burned bones are found 
through the whole piled earth of the burial pit. The burial 
items are more or less burned, the major part of them is 
badly me1ted or broken. The charred wood particles and 
burned bones are very small. The exception is only the 
charcoal found in the burial No. 294, which was quite large 
(approximately 3-4 cm long and 2 cm thick). 

About the situation of the burial items in the 
cremations it is difficult to state something because the 
strict order is missing except the very first cremations, 
where the burial items were situated the same way as in 
the prirnary buriais. 

It is difficu1t to determine the abundance of the buriaI 
items, since here they were mostly melted or broken. 
Besides this, there is a group of the buriais in which, except 
the burned bones and charred wood particles, no burial 
items were found (buriais No. 285, 309, 342). In the 
cremations the part of the broken burial items are found 
in other fiat cemeteries of the Western Lithuania (Palanga 
and Girkliai, Kretinga district; Paulaičiai, Šilutė district; 
Jazdai, Kretinga district; Dimitravai, Kretinga district). 
The same phenomena is characteristic to the cremations 
of the Latvian Curonians from the 10th-13th centuries 
(LA, 1974, p. 195). It is quite difficult to say for what 
purposes the part of the burial items has been broken. 

The only burial item which was neither burned nor 
broken during the whole period of the cremations are the 
drinking horns. They are found nearer the surface of the 
burial pit most of ten. So the drinking horns full of drink 
were apparently thrown down during the funeral. 

The burial items are the same in the cremations, only 
their forms were changing. 

The burial items. All the burial items found in the 
cemetery we will discuss after division of them into the 
following main groups: 1) working tools, 2) weapons, 
3) ornaments, 4) belongings of the clothing of the rider 
and the riding horse, 5) other finds. 

Following the order above we will shortly discuss the 
finds of each group. 

1. Working tools 
Axes. In Laiviai few axes were found and many of them 

are miniatures - made especially for inclusion into the 
burial. All of them are iron and found only in the male 
buriais. The axes found in the cemetery one can divide 
into the two main groups: socketed and butt ones. 

The socketed axes were found in the buriais No. 74, 
89,99, 191, 249 (and two chance finds). All they are from 
the male primary buriaIs, differs by their dimensions and 
dating. The length of the axes is different: 12.5-19.5 cm; 
diameter of the socket is 2.7-4.5 cm; length of the blades: 
2.7-5.8 cm, and are dated to the 5th-9th centuries (Fig. 5). 

The butt axes were found both of the naturai size and 
the minia ture ones. Only two axes were found of the 
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naturai size (buriais No. 360 and 370) and 11 miniature 
ones (buriais No. 212, 317, 354, 358, 361, 371, 372 and 
two chance finds). 

All butt axes were found in the cremations except one. 
The buried individual was provided with one axe except 
the double burial No. 371 where three axes were found. 
The axes of the naturai size are also not big 10-13 cm 
long and with blades 6-7 cm wide, butts are tapered 1.9-
2.5 cm, with the oval shaft holes (Fig. 6:7, 9). 

The major part of the miniature butt axes was made 
very simply and in inaccurate manner. They are not big, 
5-7 cm long, with blades 2-3 cm wide (Fig. 6:4-6, 8). 

The found butt axes may be dated by to the 9th-12th 
centuries. 

Hoes / adzes. There is no unified opinion regarding 
the purpose of these artefacts. In the older litera ture 
(Nakaitė, 1964, p. 55-56, Fig. 2:3) they are attributed 
to the miniature hoes, but the same finds of the same 
district Bandužiai cemetery these artefacts are 
attributed to the adzes (Stankus, 1995, p. 77, 79, Fig. 67:2, 
7). In the Laiviai cemetery the hoes of the naturai size 
were not found. There were found only thirteen 
miniature hoes / adzes (buriais No. 99, 134, 139, 152, 
163, 166, 185, 216, 218, 262, 300, 361). All they are 
manufactured in inaccurate manner and simply (Fig. 7). 
lt seems that they have not been used for the working 
activitieii but only as the burial item. The artefacts are 
5-9 cm long, blades are 2.9-4.4 cm wide. According to 
the burial items found together they are to be dated to 
the 9th-11th centuries. 

Scythes. The quite number of scythes was found in 
the Laiviai cemetery (28 units). Many of them are badly 
dec1ined and only the separate parts preserved. Besides 
this, the major part of the scythes (19 units) is miniature 
ones. All scythes of anatural size (9 units) were found 
only in the male primary buriais. The minia ture ones are 
mainly from the cremations. The scythes both of anatural 
and miniature sizes, were put in the burial only one per 
each except the double burial No. 354 where even three 
minia ture scythes were found (Fig. 9). The scythes of a 
naturai size are not very large: their length is 37-43 cm, 
and a blade is 2.5-3.7 cm wide. The inlay of all scythes 
ends in the bend. (Fig. 8: 1, 2). 

Basing on another burial items available togetherwith 
the scythes they are to be dated to the 8th century. 

The miniature scythes are of a two types, ones are 
only 11-12 cm long and with the 1.0-1.2 cm wide blade, 
and others are even 20-23 cm long and with the 2 cm wide 
blade. The miniature scythes are to be dated to the lOth-
12th centuries. 

Knives. This is the most numerous group of the 
working tools. They were found both in the primary buriais 
and in the cremations. The knives were the working tools 
of both men and women. In the buriais one knife per each 
was found in most cases since there are some buriais which 
contained two knives per burial (burial No. 99, 131,211, 
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358, 359, 361). The major part of the knives is totally 
dec1ined, only the single parts were found. The better
preserved knives are from the cremations. 

One can see from the better preserved knives that 
the majority of them were small, 10-14 cm long (taking 
into account the hafted part as weIl). The back of the 
knives is straight, the blades of many are disappeared. So 
the buriais contained the knives used for the daily use but 
not the ones manufactured speciaIly as the burial item 
(Fig. 10, 11). Many of knives lack the decorations at all. 
Only three knives from the buriaIs No. 359 and 370 (Fig.12:3, 
4) had the scratched cut ravines and short rows of cu!s 
or the row of the sparse dots (from the burial No. 358) 
(Fig. 12:5). The knives were hafted into the wooden 
handles. For instance, the knife from the burial No. 111 
(Fig. 11:2) also contains the preserved part of the wooden 
handle. The wooden handle was tied up by wrapping it 
into the bronze wire near the blade. 

Some longer knives with the wide blades were also 
found (buriais No. 21, 29, 64, 58, 202). The knives 
preserved better are from the burial No. 64 (Fig. 10:2). It 
is 28 cm long and 4 cm wide. The back of the knife is 
straight, the top is rounded as weIl as slightly tapered. 
These large knives perhaps were used for some special 
kind of work. They were found only in the primary burials
both in male, female and children ones. 

Six knives or their parts with the slightly curved back 
and the hafted part more curved inwards were found in 
the buriais No. 10, 13, 51, 62, 91, 99. Unfortunately, aD 
knives of this kind are more or less dec1ined. They used to 
be of a middle size approximately 15-20 cm long, the blade 
was 1.7-2.5 cm wide, hafted part quite short. They also had 
the wooden handles because near some of them the signs 
of wood preserved. Five knives are from the male primaI)' 
buriais and one from the girl's primary burial (No. 91). 

The curved knives are found in the earlier buriaIs 
according to the chronology point of view (7th-9th centuries~ 

Part of the knives had the leather sockets. The remains 
ofleather preserved of only those sockets which were ferru1ed 
with the bronze plates (buriaIs No. 52, 168, 171, 184,221, 
302). In major cases only the very ends of the sockets were 
ferruled (Fig. 12:1). The bronze ferrules are omamented 
with the rows of cuts (burial No. 302) or the with the sieve 
shaped omament (buriaI No. 171) (Fig. 12:2). The case of 
one knife was ferruled with the iron plates (buriaI No. 52) 
but they are very badly dec1ined. The knives that had the 
leather sockets of course were wom on the be lt or waist and 
maybe some of them served as the weapons. 

Whetstones. For the whet of the axes, knives, scythes 
and other working tools and weapons the whetstones were 
used so theywere put in the buriais togetherwith the other 
working tools. In Laiviai six whetstones were found. AD 
they are from the primary buriais. The whetstones were 
made from the sandstone (Fig. 48). Their shape is ofan 
irregular square, sometimes one end is significantly 
tapered (burial No. 74), some of them are of the shape 
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oftheextended square (burial No. 99). They are 7-11 cm 
long, 3-5 cm wide and 2-3 cm thick. The middle of them 
or in the both si des they are more whetted. 

In the Laiviai cemetery the whetstones are found with 
the burial items dated to the 8th-9th centuries. 

Awls and needles. Numerous awls in many buriais were 
found in the Laiviai cemetery but they are very badly 
declined and only the small pieees of them are remained. 
The awls were in both prirnary buriais and cemeteries. 
The awl is more female working tool and the majority of 
them were found exactly in the female buriaIs. Only one 
awl used to be put in the female burial since there are 
also some buriaIs containing two of them (burial No. 310) 
or even three (burial No. 121) ones. All found awls are 
iron ones (Fig. 7-11) except one made of bronze which 
was found by chance (EM 2:1870). This awl is not long-
53 cm, their inlay is square and tapers towards the end 
(Fig. 13:12). 

The iron awls as stated above are very badly declined. 
On can judge from the better-preserved fragments that 
they have been made from the rounded rod of diameter 
ofO.5 cm and approximately 1(}-15 cm long. The awls were 
shaft-holed into the wooden handle, in some cases one 
can see their remains (burial No. 190, Fig. 13:7). As weIl 
as the awls the needles are more female working tools so 
the majority of them is also found in the female buriais. 
Only three male buriaIs contained the needle per each 
burial. Many needles are made of bronze, only eight of 
them are iron ones. 

The needles are of a different length (from 3 up to 10 cm), 
made from the rounded wire - one end is tapered, the 
second one is flattened with the bigger or smalIer hole 
(Fig. 13:1-6). 

Spindies, as the working tools, are the most often 
buria I item of the female buriais. They were found in 
eighteen prirnary buriaIs of the Laiviai cemetery. All 
spindles are made of amber, except two, which are made 
of sandstone (buriais No. 249 and 158). 

The spindles are the same from the shape point of 
view: all have a shape of a flat or higher roll (Fig. 14:1-7). 
They are not very regul ar round shaped - the stone ones 
are well polished and the majority of the amber ones are 
not polished at all. The surface of the amber spindles is 
very often ornamented with the small cavities situated in 
ashapeofbeams (Fig.14:3), around in one row (Fig.14:1) 
or without any order, chaotically (Fig. 14:2). The size of 
the spindles is different. Their diameter differs from 2.5-
5 cm, the thickness is also different: very thin 0.4-0.7 cm 
are also available. The spindles were found together with 
the burial items dated to the 8th-10th century, so one can 
da te them also to the same centuries. 

Miniatures of the sash twisting implements consist of 
the four bronze plates the corners of which have a hole 
per each corner, bronze miniature spindle, small bronze 
knife, whisk of the bronze wires or like a miniature combs, 
sometimes an awl and needle (Fig. 15:17). In the Laiviai 

cemetery a few complete sets are found, these are mainly 
only the plates or a spindle alone, or only the knife, etc. 
The minia tures of the sash twisting implements are found 
mainly in the cremations with the exception of three 
prirnary buriais (No. 207, 211, 315). 

The bronze square plates are all very similar. They are 
cut from the thin tin and have a hole per .each corner. The 
different plates are from the burial No. 338. They all are 
silver-plated (?), the surface decorated with the pressed 
triangles containing three dots in the middle (Fig. 15:16). 

The spindles are made very simply: through the small 
rounded plate the thin wire rod is passed through, one 
end of its is usually flat and has the loop for coupling 
(Fig. 15:1-3). In the burial No. 365 the spindle is made 
not from the rounded plate but from the square one which 
has the holes in the corners and in the middle the rod is 
passed through. 

The bronze knives the purpose of which is for the 
fastening of the threads are small- 7-10 cm long, without 
the blades, tapered a little bit upwards. All of them have 
the hole for fastening at the end (Fig. 15:4-7). One knife 
(burial No. 368) was decorated with rows of small cuts. 

The bronze plates of a shape of the small combs are 
of an unclear purpose (Fig. 15:8-14). Part of them are 
square (buriais No. 298, 354), other are semi-circle shaped 
(buriais No. 310, 355), the third ones are trapezium shaped 
(buriais No. 319, 339, 370). Sometimes they have the well
cut teeth (buriais No. 339, 254, 370), but the cut ravines 
are available ins te ad of the teeth (burial No. 310, 319). 
All these plates of the small combs shape has one or two 
holes each for the hook, sometimes the part of the chain 
consisted of some rings passed through (burial No. 355). 
The latter ones maybe are not from the set of the set of 
the miniature sash twisting implements but the miniature 
comb, which were attached to the belt of waist. This 
presumption may be confirmed by the fact that the comb 
shaped plates were found along with the materiai 
characteristic to the male buriais (spurs, stirrups, 
spearheads, etc.). The miniatures of the bronze comb are 
also found in another flat cem etery of Western Lithuania 
(Gintališkė, Plungė district; Pryšmančiai, Kretinga district, 
Palanga). 

Miniatures of the sash twisting implements are purely 
female burial item. They are found only in the buriais of 
Western Lithuania dated to the 9th-10th centuries. 

2. Weapons 
Battle-axes. Only four battle-axes were found. All four 

battle-axes are iron, and differ only by the shape. Two of 
them are similar (from the buriais No. 337 and 361). Their 
butts are narrow and small and have the sprouts. The width 
of the butts including sprouts is 6.5-8.3 cm. The total 
length of the axe is 16 cm. The axes beneath the butts are 
very narrow and tightened - only 1.5 cm wide, with the 
sudden flare towards the blades, the blades themselves 
are bent, their width is 18-18.5 cm. The axe from the burial 
No. 361 has a so called cavity towards the blades and the 
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sides of the axes from the burial No. 337 and along the 
blades are omamented with the row of the driven in triangles 
(Fig. 16:4). Besides this, the latter axe has a small rounded 
hole 4.5 cm away from the blades. 

Some another axe was found in the burial No. 335. It 
is of a small dimensions: the butt is 7.8 cm wide, the total 
length of the axe is 15.2 cm, the blades are 10.2 cm wide. 
lts blades are not long despite they are bent, and one end 
is cut straight. Besides this, the blades are omamented 
with the row of the driven in triangles into which another 
three eyes are driven in. The sides of the axe are 
omamented with the smaller triangles. (Fig. 16:3). 

The socketed axe from the burial No. 120 is different 
by its shape, too. Their blades are characteristic to the 
battle-axes, e.g. they are fan shaped but unfortunately very 
crumbled off. The length of the preserved axe is 13 cm, 
the diameter of the socket - 3.3 cm, the width of the blades 
is 7.1 cm (Fig. 16:2). 

The battle-axes are to be dated to the 9th-12th 
centuries. 

Spearheads are the biggest part of the weapons found 
in the Laiviai cemetery. The spearheads are divided into 

. two groups according to their way of haft into the handle: 
socketed and hafted. The found socketed spearheads are 
of different shapes of ablade. 

The greatest number of the spearheads is found with 
an osier leaf shaped blade. They are found both in the 
prirnary buriais and in the cremations. 

The most spearheads of this group have the narrow 
blade and short socketo The ratio of the socket and the 
blade in most cases is 1:2, sometimes even 1:4 (burial 
No. 120). The smaller difference between the socket and 
the blade is in the shorter spearheads. The sizes of the 
shorter spearheads are 16-20 cm, of the longer ones -
25-33 cm. The socket of all the spearheads of this kind is 
rounded, the blade separates from the socked not 
suddenly but in a sloping way. The blade is narrow, a little 
bit wider in the middle and has the more visible or less 
prominent edge (Fig. 17:2-7). 

Six spearheads of this group (buriais No. 133, 211, 
212, 253, 310 and one found by chance (AMŠ 250:37) 
slightly differs by its blade and socket ratio - the ratio is 
approximately 1:1. These spearheads are of a different 
length - from 16 cm up to 26 cm. Their blades are slightly 
wider and seems like the lanceolate (Fig. 17:3, 4, 7). 
According to the other burial items found in the buriais, 
for instance: bronze pins with the fiat tri angle and rhombic 
head, bronze pins with the wheel-shaped head, bronze 
crossbow brooches with the poppyseed shaped terminaIs 
and bronze brooches with the wrapped and poppyseed 
shaped terminaIs - these spearheads are dated to the 8th
lOth centuries. 

The second group consists of the sash-like (E type) 
spearheads. They are also found both in the male prirnary 
buriais and cremations. The following: buriais contain the 
spearheads No. 145 (two), 139, 195 (two), 202, 216, 238, 
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291,354,276 and one found by chance (KVIM 1689:427). 
The spearheads of this type have hardly visible transition 
from the socket into the blade, the difference between 
the diameter of the blade and socket almost misses at all. 
The length of the spearheads is very different - from 15 
up to 39 cm. The socket is very short (Fig. 18:5-7). The 
above said spearheads are a bit of a later periad, 
approximately from the tum of the 1st-2nd centuries. In 
Laiviai buriais they are found together with the bronze 
pennanular brooches with the poppyseed-shaped 
terminaIs and bronze sash-like bracelets with the 
zoomorphic terminaIs. 

Three spearheads (buriais No. 229, 359 and 361) from 
the Laiviai cemetery are of the so-called Damascus steel. 
The blades of two of them (buriais No. 229 and 361) are 
more of a lanceolate shape, slightly prominent in the 
middle. The blades themselves are very thin and 
omamented with the zigzags and waved pattem (Fig.18:1). 
The blades are 4.5-5 cm wide. The ratio of the blade and 
socked of these spearheads is approximately 1:1. The 
spearheads are of quite large dimensions, the totallength 
of the spearhead is 26.5 cm (burial No. 229) and 36 cm 
(burial No. 361). 

The spearhead with the different shape and not 
ornamented blade is from the burial No. 359. This 
spearhead is smaIler, its length with the socket is 18.5 cm, 
the ratio of the socket and the blade is approximately 1:2 
The blade of this spearhead is thicker, with the 
pronounced midrib, tape red - 2.3 cm wide and jams 
immediately near the socket. 

Hafted spearheads differ from the socketed ones by 
the fact that their blade ends not in the socket but in the 
high tange, which was hammered into the wooden shaft. 
One spearhead has the straight hafted part (Fig. 19:1), 
the hafted part of the two other ones ends in the stand-up 
bent (Fig. 19:2,3). All three hafted spearheads have the 
narrow osier leaf shaped blade. The ratio of the hafted 
part and the blade is approximately 1,5:1. The lengthof 
the spearheads including the tange is 16.5-29 cm. The 
spearheads said above are dated to the first centuriesof 
the 2nd millennium. 

In the Laiviai cemetery the eight harpoon ty" 
spearheads are found. All they are iron, have one ouler 
bit per each, the tange of some of them (buriais No. 233, 
347,349) is much longer than the blade by the approximate 
rate 1:2, 5. These spearheads are themselves longer, 24-
26 cm long. Other spearheads (buriais No. 355, 359) are 
shorter - 14-16 cm long, the ratio of their haft and bladc 
is 1:1. The haft of part of the spearheads has a square 
section and even (buriais No. 355, 356), the others have~ 
at the beginning, beneath the outer bit, it is circular and 
torqued and even towards the very end (Fig. 19:4-9~ 
The very end of the haft is bent very often as well as of 
the ones of the hafted spearheads. 

The iron harpoon type spearheads according to the 
spearheads with the lanceolate and sash-like spearheads 
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are to be dated to the end of the lst - the beginning of 
the 2nd millenniums. 

Theswords were the weapons of the rich professional 
warrior who had the exceptional status within the society. 
This weapon is found in the Laiviai cemetery put along 
the burial pit. All swords undoubtedly were worn in 
scabbards. The scabbards apparently were wooden ones 
beeause near the blades some wooden particles were 
found (buriais No. 105, 195) and besides this, some chaps 
were found. 

Qnly three well-preserved swords were found. 
In Laiviai the most ancient sword it to judge according 

to the form is that one found by chance. This sword is 
iron, one-edged. It apparently had the wooden hilt because 
the 7 cm long tange is preserved, the surface of which 
contains some wooden particles. The back of the blade is 
straight and thicker, tapers towards the edges (the cross
seetion - high, narrow triangle). The edges of the sword 
are very crumbled off, the preserved, width of it near the 
middle is 4 cm. The to tai length of the sword including 
tange is 48.5 cm. The sword tapers towards the top but 
the tap itself is rounded (Fig. 20:1). The swords of such 
shape were used in the 8th-9th centuries. The second 
sword was found in the prirnary burial No. 195 (Fig. 20:3). 
It is also one-edged but has the hilt with the cross and a 
pommel on top, and is attributable to the B type 
(Kazakevičius, 1996, p. 18-21). The totallength of the 
sword including a hilt is 70 cm. The diameter of the 
pommel is 5.8 cm, height-3.6 cm. The length of the cross 
which ends the hilt - 7.2 cm, 1.9 cm thick. The space 
between the pommel and the cross is 9.5 cm. The width 
of the edge of the sword is 4.2 cm. The third sword was 
found in the richest Laiviai cremation (No. 361). This 
sword is two-edged and has a splendid hill. It is 
manufactured from the patterned (Damascus) steel, 
attributable to the T type (Kazakevičius, 1996, p. 48-51) 
and has the mark driven in. The hilt ends in the cross of a 
length of 8.8 cm and 1.5 cm thick, a pommel is on top 
which is divided into two parts, and has the second pommel 
5.5 cm long and the cross (6.1 cm long and 2 cm thick). 
The pommel and both crosses are silver-plated (?) and 
ornamented (Fig. 20:2). The totallength of this sword is 
97 cm, the length of the hilt including all crosses 14.2 cm, 
the edge's width is 4.3 cm. It also used to have the wooden 
scabbard because the bronze chap is preserved which is 
slightly melted in the fire. 

The sword from the burial No. 361, judging from 
another burial it ems (bronze pennanular brooches with 
the square and thickened terminais, spearhead of the 
Damascus steel, miniature iron working tools, iron lock 
with the key and the bronze balance), are attributable 
to at least 11th century so the sword is also from the 
same periodo 

The sword from the burial No. 195 is even more 
ancient, it is possible to attribute to the 8th-9th centuries 
because it is one-edged and found in the prirnary burial. 

Battle knives were found only in the male buriais. In 
the Laiviai cemetery they are found in three cremations. 
The knives were of a large dimensions - 37.5--40 cm long, 
width of a blade is 2.3--4 cm, with very sharp topso They 
were worn in the leather cases, which had plenty ofbronze 
bindings (Fig. 21:1-2). The knife case in the zone of the 
edges was ferruled with the bronze teeth plate, the top of 
the knife itself was ferruled with bronze in a totally closed 
manner, the handle was also upholstered by the bronze 
plates which were joined below by the joining bronze long 
double plate (Fig. 21:2). All bronze parts have numerous 
ornaments: rhombs, crosses, tri angles and different dots 
and cavities. The battle knives were found in the buriais 
dated to the 10th-1lth centuries. 

3. Ornaments 
This is the most numerous group of finds in the Laiviai 

cemetery. We will discuss them by the following groups: 
neck ornaments, breast ornaments, hand ornaments. The 
neck ornaments consist of the neck-rings, neeklaees and 
single beads. 

44 neck-rings were found, it is possible to divide them 
into three types. 

The only one neck-ring with the thickened overlapped 
terminais (prirnary burial No. 46) is made of bronze, from 
the rounded stick, which in the thickest places is 1.4 cm 
thick and in the thinnest place is 0.5 cm thick. The 
terminais are overlapped. The overlapped terminais at 
the beginning and at the end are ornamented with the 
rows of cuts. The total diameter ofthe neck-ring is 16.5 cm. 
lt is to be dated to the 8th-lOth centuries (Fig. 22:1). 

The neck-rings with the moulded terminais were 
found in the cremations and the prirnary buriais. The 
middle part of the neck-rings is mostly of the rhombic, 
sometimes square cross section not twisted or twisted in 
the rare cases (Fig. 22:2), the sides - always twisted, the 
bow itself tapers towards the terminais and ends in the loop
and-hook clasp. The exceptional neck-ring is from the burial 
No. 170. The whole bow of it is twisted, the terminals ends 
in the loop-and-hook clasp and on the bow four spirals are 
stringed which are made from the semi rounded wires, 
tapers towards the terminais, in some places decorated with 
the cut cross ravines. The diameter of the neck-ring is 
15.2 cm, the diameter of the spirals is 3.2-3.4 cm (Fig. 22:3). 
They are to be dated to the end of the 7th-1lth centuries. 

The most numerous neck - rings are plaited ones 
(approx. 44 units) found in both the cremations and the 
prirnary buriais. The bows of these neck-rings are plaited 
from two, three and sometimes from four or even six 
bronze wires. The plaited neck-rings have the different 
terminais. According to the shape of the terminais it 
is possible to divide them into the following groups: 
1) plaited two wires neck-rings with loop-and-hook clasp; 
2) plaited neck-rings with the loop terminais. 

Plaited two wires neck-rings with loop-and-hook clasp. 
They were found only in the male cremations and are 
dated to the lOth-12th centuries (Fig. 22:4, Fig. 23:2). 
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Plaited neck-rings with the loop terminais are plaited 
mostly from three rounded bronze wires, and only two of 
them are plaited from the two wires (buria Is No. 312 and 
321). The bow is 0.13-0.5 cm thick, both terminais ends 
in the single loops and are slightly overlapped. They all 
are quite similar. The terminais of some neck-rings are 
overlapped in su ch way which makes the two or three 
spirals (Fig. 23:3,4). They are to be dated to the lOth-
11th centuries. 

Only five neckIaees are found. They are from the 
female or children buriais. The bigger part of the necklaces 
consists of the bronze thin semi circular or tri angle cross 
section wires spirals and beads. The beads were mostly 
stringed as the separating part among the separate spirals 
(Fig. 24: 1, 2, 4), only the burial No. 92 contained the 
necklace in the middle of which was one bronze bead 
(Fig. 24:3). The beads in the necklaces were from the 
different materiais: amber, bronze and blue glass. The 
necklaces are of a different length: from 10-15 cm (buriais 
No. 68, 143) up to 40 cm (burial No. 43). The necklace 
found in the cremation No. 326 apparently was made only 
of different beads, 14 of them were found: one small, 
truncated biconical - made of amber, one made of the 
bronze wire flattened to the sash, one fourfold of a blue 
glass, three small of a green glass and eight small beads 
of the yellow mass. Since they all were scattered all over 
it is unc1ear in what order they were stringed. 

Very interesting necklace was found in the buri al No. 333 
(EM 2:1021). It occupies some transitionai place among 
the neck-rings and the bead necklaces. It was made of the 
iran spirai neck-Iace of five coils, the terminais of which 
ends in the small loops and the whole bow is stringed 
around the blue glass double and tripie beads (Fig. 25). 
Since this necklace is from the cremation it is very badly 
melted. The diameter of the necklace is 16.5 cm. 

The single beads are mostly found one per each buria!. 
The male buriais contained only few amber beads, which 
were not in the zone of a neck, but near the belt so their 
purpose was quite different - they served as the belt 
ornaments. The found beads were made from amber, 
bronze and glass. 

42 units of amber beads were found. One burial 
contained one bead most often, only one burial No. 354 
contained four beads. They were found in both primary 
buriais and cremations. According to the shape it is 
possible to divide them into three groups, these are 
truncated biconical, conical and fiat ones. 

Only 6 truncated biconical beads were found. They are 
not big, 1.2-1.6 cm diameter and 0.7-1 cm thick. Some of 
them are polished but the majority is not polished at all 
(Fig. 26:19). The exceptional bead was found in the burial 
No. 265 - all its surface and the ends are ornamented 
with the scratched concentre ringso 

7 conical amber beads were found. Sometimes both 
ends of the beads were cut (Fig. 26:17). They are bigger, 
the diameter of the wide end is approximately 2-3 cm, 
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from 1.5 up to 2.8 cm high. Sometimes their surface and 
the wide end are ornamented with the smalIer or bigger 
cavities located chaotically. They all are polished. The 
beads of this kind were found only in the pri mary buriaIs 
(this means they are the most ancient form ofbeads, from 
the 8th-lOth centuries). 

The fiat amber beads make the biggest group ofbeads 
(twenty-eight units were found). Many of them are 
manufactured very simply Uust cut amber piece with the 
hole), of an irregular form and not polished. They are of 
a different size: from 0.9 up to 3.2 cm diameter, mainly 
0.3-0.8 cm thick, only one in the burial No. 214 was 1.4 cm 
thick. The edge of one bead (Fig. 26:26) and one side 
were ornamented with some irregularly located cavities. 
The fiat amber beads were found in both primary buriaIs 
and cremations. 

14 units of bronze beads were found in Laiviai. They 
were exceptionally only in the cremations. Many of them 
are slightly melted. The beads are of a rniddle size and 
different shapes: rounded (Fig. 26:11), rounded double 
or tripie (Fig. 26: 10) and single angular or double. 

The glass beads were found in both prirnary buriaIs 
and cremations (27 units). The great majority of small 
rounded beads are made of the blue glass, some yellowish 
and light blue also happens among them. According to 
the shape the barrel-shaped (Fig. 26:7, 8) and notched 
also happens. Some beads were from the white mass, 
rounded, ornamented with the spots of the red enameL 

The breast ornaments are the most numeraus part of the 
ornaments in the Laiviai cemetery. The found breast 
ornaments consist of the brooches, pins, pendants and chains. 

The found brooches is possible to divide into four 
main groups according to the shape. 

Only five Iadder brooches were found: two from the 
primary buriais and three were found by chance. The mUI! 
ancient brooch (3rd-4th centuries) was found by chance 
(Fig. 27:2). It has the wide, bent bow, which slightly tapers 
towards the foot, three not long ladders, not ornamented. 
The c1asping part is casted. The brooch is 6.2 cm long, the 
upper ladder is 5.1 cm long, the lower - 4 cm. The rest 
three-Iadder brooches are of a most later period and 
already degenerated ones. They have very concave body 
and quite long, wide ladders. The number of ladders is 
different: two, three and four. The brooch from the burial 
No. 84 has the extra square sprouts with the hales at the 
foot's end and on top of the axis. Besides this, the sprouts 
and the ends of the ladders of this brooch are ornamented 
with the cavities driven in (Fig. 27:4). 

The different crossbow brooches were found: these are 
decorated with ringlets, with the zoomorphic foot, long 
footed with the casted c1asp, poppyseed-shaped and ladder 
ones. 

The brooches with ringlets only four were found. One 
of them was made of silver. It was found in the female 
burial No. 269. Other brooches with ringlets are made of 
bronze, only the spaces between the ringlets were silver-
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plated which are decorated with the sieve shaped pattern 
(Fig. 27:1). The body of the brooch was made from the 
bronze bent tin, fIared towards the foot; the rings are 
rounded, sometimes ornamented with the notches. These 
brooches are quite large: 12-13 cm long, foot is 3-4 cm 
wide. 

They are dated to the 8th-9th centuries. 
The brooch with zoomorphic foot onIy one was found 

in the Laiviai cemetery (buriaI No. 99). This is the bronze 
brooch, which was found in the male prirnary buria!. It is 
with the bent back and ends in the muzzle-of-a-beast-like 
shape. The bow is of an ova! section and the terminaIs of 
the axis end in a shape like the fIattened poppy heads. In 
the middle of the axis, near the back, the even square space 
is available, it is ornamented with the cut ravines on the 
edges. The length of the brooch is 10.9 cm, the axis is 10 cm 
long. It is to be dated to the 8th-9th centuries. 

21ongfooted brooches with the casted clasp were found 
(in the buriaIs No. 50 and 79), both in the children pri mary 
buriaIs. These brooches are not purely crossbow long 
footed but they occupy some transitionaI place among the 
crossbow zoomorphic and crossbow poppyseed-shaped 
brooches. The brooches are small, 7.2-8.5 cm long, the 
axis is 4.6-6.1 cm long. Their foot and the bow are of a 
concave triangle section. The bow is wide and large as 
weil as this of the poppyseed-shaped brooches. The entire 
bow of the brooch from the burial No. 79 is ornamented 
with the scrapped ravi nes, the foot is also ornamented -
at the very end and higher - with the groups of the cut 
ravines (Fig. 28:1). The foot of the brooch from the burial 
No. 50 is almost cut of from the body by the two ravines -
this is very much like foot of the zoomorphic brooch 
(Fig. 28:2). The axis ends in the semi-rounded buds or 
poppy heads (buria I No. 79). 

These brooches as the transitionai ones between the 
zoomorphic and crossbow poppyseed-shaped ones, are 
possible to attribute to the 8th-9th centuries. 

The crossbow poppyseed-shaped brooches in Laiviai 
fiat cemetery were found only in the male primary buriais, 
the onIy one exception is the girl's burial No. 91. All these 
brooches are made ofbronze, the bow and the body is with 
the concave triangle section, quite wide and cross-notched. 
The foot and the head in the zone of the spiraI contain the 
two sprouts each and the had of the brooch from the burial 
No. 91 ends in the muzzle-of-a-beast-like shape with two 
scrapped eyes (Fig. 28:3) - this is the example of the copying 
of the crossbow zoomorphic brooches. The number of the 
sprouts of the later poppyseed brooches increases and they 
are available not only on the foot itself but also on the bow 
on the both si des of the foot. Such is the brooch from the 
burial No. 170 (Fig. 29). 

The axis of the brooches are iron and coiled with 
bronze wire, their terminaIs end in the small fIattened 
poppy like heads. The poppy heads are notched along. 
The brooches are large, 16-17 cm long. Interesting brooch 
is from the burial No. 49. lts surface is different from the 
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other brooches, it is ornamented not with the cross notches 
but it is entirely rough. To the bow of the brooch the chain 
was attached consisting of the double bronze ringlets, on 
the end the bronze wide-ended pendant is available. The 
brooch is small, 8.1 cm long, the axis is 7.1 cm long, the 
pendant is 6.7 cm long, the width at the end is of a 2.7 cm. 
the brooches are to be dated to the 9th-10th centuries. 

The only one crossbow ladder brooch was found in 
the prirnary male burial No. 3 (Fig. 28:4). The brooch is 
made of bronze and is fIat. It has one ladder below, which 
is decorated with the six eyes and with the net pattern. 
The head is ornamented with five eyes. The axis and the 
bow are fIat, ornamented wit the rows of the cuts. The 
brooch is 5.3 cm long and 5.6 cm wide. lt is to be dated to 
the 9th-1lth centuries. 

The plenty of pennanular brooches was found. They 
were found in both male, female and children buriais. 
Many of them were found in the cremations. In most cases 
these brooches are made ofbronze, only two are iron ones. 
The brooches are with the different terminaIs: cylindrical, 
angular, poppyseed, zoomorphic, and thickened ones. 

The 76 units of the brooches with cylindrical terminais 
were found. Their bow is with the rounded, oval, semi 
oval, rhombic and hexagonal cross section. The bow is 
0.2-0.6 cm thick. The brooches are very different in size
the diameter is from 1.9 cm up to 5.8 cm. The bow of the 
brooch of ten is decorated by the rows of the zigzags along 
the entire bow (Fig. 30:5), with the rows of the tri angles 
(Fig. 30:2), and with the row of the small cuts (Fig. 30:3). 
The brooch from the burial No. 376 had the torqued bow 
(Fig. 30:6). 

The two brooches must be highlighted, on the bows 
of which the two-ring axis was put on per each. Both the 
bow and the ring axis are decorated with the compatible 
pattern: the bow of the brooches from the burial No. 139 
is decorated with the zigzag pattern, both ring axis are 
decorated with the same pattern (Fig. 30:1). The bow of 
the brooch from the burial No. 152 is decorated with the 
row of the cross lines, the axis also are decorated with the 
cross notches (Fig. 30:3). 

12 brooches with the angular terminais were found. 
The diameter of the biggest brooch is 8.1 cm, of the 
smallest one-3.8 cm. The cross section of the bow of the 
brooches is different: semi circular, oval and rhombic, 
approximately 0.6-0.9 cm thick. The bow of all brooches, 
except those ones form the burial No. 363, is decorated. 
They are ornamented in different ways: with combined 
pattern of the cuts and rhombes (Fig. 31:1), rows of 
triangles (Fig. 31:4), intersected slanting lines or the entire 
bow is torqued (Fig. 31:3, 5). The angular terminaIs are 
ornamented also with the eyes (buriais No. 226, 325), or 
the dots. 

Approximately 30 brooches with the poppyseed 
terminais were found (excluding the fragments found by 
chance). These brooches are from the cremations. They 
were found in both male and female buriais. The brooches 
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are made of bronze, approximate diameter from 4.4 up 
to 7 cm. The bows of them are different: rounded, semi 
rounded, oval and of a truncated triangle. The bow in the 
middle is quite thick - diameter from 0.5 up to 1 cm, 
tapered towards the terminais and ends in the poppy 
heads. The heads are of a different form and different 
sizes (Fig. 35:1-6). 

12 brooches with zoomorphic terminais were found. 
They were both in the prirnary buriais and cremations 
and both in male and female buriais. All brooches are 
made of bronze, small, approximate diameter 2-4 cm. 
Only one brooch from the burial No. 226 has the 
diameter 6.6 cm. This brooch differs from other brooches 
of this sub group that its bow has the bronze ring axis. 
The entire bow is ornamented with the rows of small and 
bigger cuts. The zoomorphic heads are very flattened, 
small, ornamented with the press ed four dots. The ring 
axis is ornamented with the notches (Fig. 33:1). The bow 
of the brooches in the cross section is circular, oval, and 
semi circular, rhombic or angular. The bow of many 
brooches is torqued. The bows of the two brooches 
(already mentioned from the burial No. 226 and 317) are 
ornamented with the rare cavities, which are located in 
two rows (Fig. 33:2). The heads of the zoomorphic 
brooches are very different (Fig. 33:1-4), they are mostly 
ornamented with the eyes or small cavities. 

11 brooches with the thickened terminais were found. 
They are found in the cremations and pri mary buriais. 
The pennanular brooches with the thickened terminaIs 
have the diameter of 3-5 cm, the bow is semi circular, 
with the concave semi circular or oval section. The bow 
thickens towards the terminais more or less and the 
flattened one becomes flared. According to the orna
mentation of the bow the brooches are divided into 
three groups: a) with not ornamented bow, b) the 
thickened terminais themselves are ornamented with 
some notches (Fig. 34:1, 2), c) the brooches with the 
bow with the fiat cross section and flared terminais but 
not thickened ones, ornamented with the groups of the 
cross notches and the spaces between them - with the 
eyes driven in (Fig. 3). 

The pennanular brooches appear at the end of the 
8th century, theywere especially favourite during the 9th-
10th centuries and the single ones are found in the buriais 
even from the 15th century. 

Thej1at brooches are different according to the shape. 
The rounded brooches were found only three, all in the 
primary buriais. The brooches are made of bronze, their 
diameter is approximately 5 cm, they are openworked, 
the symbollike the swastika forms in the middle and aIong 
the sides the sash of approximately 1 cm wide is available 
which is decorated either with the eyes (buriai No. 111, 
Fig. 35:2) or the cut ravines and the row of cuts going 
around (burial No. 108). The terminaIs of the swastika of 
the brooch from the burial No. 53 ends in the four stylised 
zoomorphic heads and the side lacks the sash. 
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Two brooches found by chance are "eight" - digiJ 
shaped (Fig. 35:5). Both brooches are made of bronze, 
one is 5 cm long and 2 cm wide, another - 5.7 cm long 
and 2.6 cm wide. The surface is ornamented with 
chaotically located eyes. 

One S shaped j1at bronze brooch was found among 
those found by chance, it is 7 cm long and 3.8 cm wide. 
The ends of the letter Send in the stylised zoomorphic 
heads (Fig. 35:6). 

The oblong square shapedj1at open-work brooches: one 
is from the prirnary buriaI No. 168, another three are found 
by chance, all made of bronze, 4-5 cm long and 3.5-4 cm 
wide. The pattern similar to the woven one is in the middle 
(Fig. 35: 3,4). 

The eight fIat cruciform brooches were found, all from 
the cremations. They are very similar to the heads of the 
cruciform pins. Differently from the other fiat brooches 
they are not with open-work, their surface is even and silver
plated (?) which is decorated by the concentre cirdes made 
of the small cuts (Fig. 35:1). They all are of a very similar 
size, diameter is approximately 4-4.5 cm. 

The fiat brooches are dated to the 8th-lOth centuries. 
The pins according to their location place in the burial 

are divided into two main groups: 
1) the pins - the breast ornaments which were also 

used for fastening the clothing in the breast and the nca 
zones; 2) the pins used to fasten the head cover or the 
coiffure. The latter ones are found exceptionally in the 
female buriais near or above the head. 

The pins - the breast ornamenls. According to the shape 
of heads they are divided into severai groups: crook-Iike 
pins, cruciform pins, the pins with the triangular head; 
the pins with the snail-like terminaIs on the head. 

Only seven crook-like pins were found. All they are 
found in the prirnary buriaIs, made of bronze, except two 
iron ones (buriaIs No. 43 and 121). The pins are small, 7-
13 cm long, made of the thin rounded wires, one terminai 
is tapered, and another one is bent into a loop. The heaci 
of part of pins are circular and big, approximate diameter 
is 1.5-2 cm (Fig. 36:7), others are oblong and very small 
(Fig. 36:8). Both iron and bronze pins are absolutelythe 
same, this shows that they are simultaneous and are dated 
to the 9th century. 

The 14 units of cruciform pins were found. Theywerc 
found in the pri mary buriaIs and cremations both in male 
and female ones. All made of bronze, quite large, the 
majority of them are approximately 20 cm long, and one 
(burial No. 349) was even 32 cm long, the diameterofthe 
cross-pieces is 8-9 cm. All four terminaIs of the cr~ 
pieces ends in the rounded plates. The head of some 
cruciform pins is silver-plated (?) which is also ornamented 
with five concentre cirdes, the heads of others are 
ornarnented with five bronze or silver-plated (?) conuses 
(Fig. 37: 1). The needles of the pins are with the rhombie 
or multi angular cross section and round towards the 
terminaI. In the ne ed le, near the cross-piece almost aD 
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cruciform pins have the prominent sprout which contains 
Ibc hole for the chain because the cruciform pins are found 
in the buriaIs two per each, maybe they were connected 
by the chains. These pins are dated to the 8th-10th 
centuries. 

The pins with the triangular head only three pieces 
are found (in the cremation, primary burial and one found 
bychance). They all are bronze and quite long - 15-21 
cm, the diameter of the heads is 7.3-9.8 cm (Fig. 37:3,4). 
They are dated to the end of 8th-9th centuries. 

The pins with the snail-like terminais on the head 
are found also three pieces: two in the prirnary children 
burials, one in the female prirnary burial. All three pins 
are made of bronze. The pins of this group is very similar 
to the crook-like pins according to their size and the way 
of manufacture. The only difference is that one terminaI 
splits into two parts and the both parts are fIattened and 
rolled into the snail-like axis either inside (Fig. 36:2), or 
outside. The pins th snail-like axis of which are rolled 
inside are similar to the heart-like heads. The pins are 
short - 7-10 cm. The diameter of the head rolled inside is 
1.8-2.5 cm, those rolled outside - 3 cm. they are dated to 
the 9th century. 

The pins used to fasten the head cover. According to 
the shape of heads it is possible to divide them into three 
groups: with the wheel-shaped head, fiat heads and 
rhombic heads. 

Only two pins with wheel-shaped head were found in 
Laiviai - in the female prirnary buriais above the head. 
The pins are long: one is 20.3 cm long, another 24.5 cm 
long. Both are made of bronze, their heads are circular. 
The head of the pin from the burial No. 211 is of a 3 cm 
diameter, gleam-like, with the two circular rows of the 
oblong hales, besides this, the four circular prominent 
sprouts of 0.8 cm long located above the head, in the cross 
way (Fig. 36:3). The needle of the pin is of a rhombic 
cross section, rounded only at the very end. The head of 
the second pin (burial No. 225) is made of the rhombic
shaped plate wrapped with the bow. On the bow, in the 
front side, ne ar the corners of the plate, the four quite 
high - 1.6 cm and rounded sprouts are attached to. The 
rhombic and the middle part of the pin and the circles of 
the sprouts apparently were silver-plated (?). The total 
diameter of the head is 3.5 cm. These pins are dated to 
the 9th-lOth centuries. 

9 pins with the fiat heads were found. Their heads 
slightly differs, ones are cut (Fig. 38:1), others are simply 
fiat ones (Fig. 38:2). They are 20.2-43 cm long, made of 
bronze in most cases. The needles are of a circular cross 
section, 0.5-0.6 cm thick. The head of one pin is made by 
fiattening ofthe needles-end, the needle of other fastened 
to the head by the two bronze needles. All heads of the 
pins are rounded, diameter 2.5-3 cm and have eight short 
sprouts around. The head of the other pin is totally fiat 
on top, tapers towards the terminais downwards and looks 
like a nail's head. lts diameter is 1.7 cm. The upper part 

of the head is ornamented with the row of small cut on 
the very edge and going towards the middle - by the driven 
in two rows of the small tri angles (Fig. 38:2). 

The six pins with the rhombic heads were found in 
Laiviai. All they are made of bronze and are quite small. 
Their length (including the head) is 10-12 cm. The head 
was made by the fIattening of one terminai of the needle 
to the rhombic plate. The part of the heads are 
ornamented with the row of the small cuts (Fig. 36:6), 
another part - with the small intersected crosswise driven 
in balls (Fig. 36:5), the third ones have the heads 
ornamented with the square cavities. The head of the pin 
from the burial No. 107 is fIattened the same way as this 
of pins with the rhombic head but the shape of the head 
is more similar to the triangle made from three circles 
put one near another (Fig. 36:1). These circles contain 
one small hole per each (maybe glass eyes fallen out?). 
The surface of the head is silver-plated which is decorated 
with the three concentre circles. The head is small, 2x2 cm 
and the length of the pin itself is 8.5 cm. 

All fiat pins are dated to the 9th-10th centuries. 
The pendants and chains are connected with the pins 

or brooches. Those found in the Laiviai cemetery might 
be attached only to the tri angle or cruciform shaped pins. 
According to their shape the pendants are divided into 
the fdllowing: crescent shaped (Fig. 37:4),14 pendants of 
tri angle shape were found (Fig. 39:3-7), 6 maple seed 
shaped pendants were found (Fig. 39:8) and 8 rounded 
pendants were found (Fig. 39:1, 2), the only one pendant
amulet was found (Fig. 39:9), it is made of amber and the 
rest ones are made of bronze. The pendants are to be 
dated to the 8th-10th centuries. 

Besides the pendants, in 24 buriais (and also those 
found by chance) the longer or shorter chains or their parts 
are also found. All chains are made of the thin bronze wire 
with the circular or triangle cross section. The chains were 
consisting of single, double or tripie ringso The one chain 
must be highlighted which was made from the bronze spira1s 
of three windings (eighteen spirals in to tai, their diameter 
is 2.3 cm). The surface of the spirals was decorated with 
the notches. The chain ends in the tripie loop made of the 
tripie wire. The total iength of the chain is 32 cm. Since 
this chain was found by chance it is unclear where it used 
to to hitched and by which period it is possible to date. 

Hands ornaments. They are (in this work) the 
bracelets and ringso 

The found bracelets are divided into the severai 
groups. The spirai bracelets (32 units) were found in both 
cremations and the prirnary buriais and are independent 
from the age or sex. All spiraI bracelets are made of the 
bronze sash, which is with the different cross section: semi 
circular, oval and triangle. The number of spirals is very 
different: from two ones (burial No. 124) up to ten. The 
diameter of the bracelet itself depends on the hand 
thickness of the buried individual: the diameter of the 
bracelets found in the children buri ais is 3.2-3.4 cm, found 
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in the mature adult buriais - 7-8 cm. The diameter of the 
terminaIs of the bracelets containing nu mero us spirals is 
different, adapted to the wrist thickness. 

The surface of the majority of the spirai bracelets is 
nat decorated, of some of them only terminaIs are 
omamented, the third ones are with the three side windings 
per each. The omaments are also different: the groups of 
notches (buriai No. 50), continuaus cross notches (buriai 
No. 68), eyes (burial No. 363), tri angles (buriai No. 366) 
and the sieve shaped pattem (burial No. 162). 

As it was menti on ed before, the majority of bracelets 
from Laiviai are found in the prirnary buriais and found 
along with the archaeological materiai from the 8th-9th 
centuries, but some of them are also dated to the 10th
l1th centuries. 

The 8 bracelets with the flaring terminaIs with the 
tri angle cross section were found (two in the cremation 
No. 269, others are from the prirnary buriais). Seven 
bracelets were found in the female buriais, one in the male 
buri al. The bow of these bracelets in the middle is narrow 
with the oblong square or semi circular cross section, 
suddenly flare towards the terminaIs, becomes as the thin 
tin with the hollow triangle section. The terminaIs have 
the small space between them, their width is 4.8-5 cm. The 
terminaIs of all bracelets are omamented from both sides. 
They are dated to the 8th-9th centuries (Fig. 40:1, 2). The 
six bracelets that found in the children prirnary buriais are 
also attributable to this group (Fig. 40:11). 

The 5 massive bracelets with thickened terminaIs were 
found. These bracelets are qui te heavy, the bow is thick 
and thickens even more towards the terminaIs. The cross 
section of the bow of the bracelets is different: trapezium, 
hexagonal and the slightly concave semi circular. The 
terminaIs of the bracelets almost do nat meet, the 
thickness of the terminaIs is 1.6-1.7 cm. The bow of the 
bracelets is omamented: with the dot rows, triangles made 
of dots and rows of the driven in triangles (Fig. 40:3). They 
are to be dated to the (8th century?) 9th-10th centuries. 

The twelve bracelets with zoomorphic terminaIs were 
found. They were in the prirnary buriais and cremations. 
These are the most splendid bracelets because their entire 
bow is omamented. It is characteristic to all the bracelets 
that the terminaIs of the bow do nat meet and the 
terminaIs end in more or less clear head of the beast. The 
"muzzle" of the part of the zoomorphic bracelets tapers, 
of the others - becomes wider. The "ears" of all of them 
are very law and only slightly separates from the bow. 
The bow of the bracelets is nat wide, reaches 1.2-1.6 cm 
width and is with the different cross section. The bracelets 
with zoomorphic terminaIs were wom from the lOth up 
to the 13th centuries. 

The sash-like bracelets were found in the broken or 
badly bumed (melted) conditions. They were found in 26 
buriais (29 units) and two were found by chance. These 
bracelets were very different both by the bow shape and 
by the omament. The bow of ones was very narrow, only 
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0.7-0.9 cm, others have the wider one -1.3-1.5 cm. The 
terminaIs of ones are slightly tapered, the others are 
even. The bow of the bracelet is with the very different 
cross section: semi circular, narrow tri angle, irregular 
rhombic and with the prominent notch in the middle 
(Fig. 40:2, 13). These bracelets are dated to the 9th-12th 
centuries. 

The numerous rings were found, one, two or 
sometimes even five per each burial (burial No. 60). All 
rings are made of bronze, found both in the prirnary buriaIs 
and cremations, both in the male, female and children 
buriais. The found rings are divided into severaI groups 
according to their shape: spiraI, thickened front part, wider 
front part. 

The most numerous group in Laiviai is the spiraI rings, 
found even in 78 buriais (approx. 131 units or their parts). 
The part of the spiraI rings apparently are nat rings but 
only spirals with which the wooden hafts of the spears, 
knives, awls and other tools and weapons were made 
stronger or decorated. The spirals were stringed on the 
neck-rings and the bows of the brooches. But it is 
impossible to separate whether this is the spirai ring or 
the sirnply spiraI especially in the cremated buriais. All 
spiraI rings are made of bronze, mostly from the wire with 
the circular or semi circular cross section. The part of the 
spiraI rings are made of the wire with the triangle or fiat 
square cross section, one ring was found made of the wire 
of the rhombic section (burial No. 48). The number of 
spirals is very different: from 3 up to 7. The spirals taper 
towards the ends. Many of these rings are plaited very 
tight. The diameter of rings depend on the finger of the 
buried individual: the diameter of the rings found in the 
children buriais is up to 1.7-1.9 cm, in the male buriaIs 
even 3-3.2 cm. the major part of the rings are not 
omamented but there are also omamented very nieely, 
mostly with the cross notches (Fig. 41:7, 8). 

The nineteen spiraI rings were found with the middle 
spiraI flattened and wide. These rings are mostly with three 
windings. The two edge windings as well as of all spira! 
rings are made of the rounded or semi rounded wire while 
the middle winding is quite wide and made from the tin 
with the tri angle cross section or the flattened one, in the 
middle the prominent notch is available (Fig. 41:2). Many 
of the spiraI rings of this kind are nat ornamented at all 
or only the side windings ornamented with the eross 
notches, the flaring part is nat ornamented. 

The seven spiraI rings with the thickened front par! 
were found. They thicken because the wire of the all 
windings is much more thicker, and flare because of the 
increased number of spirais, because the upper part of 
the se rings contains three or four windings while in the 
lower part only one or two. The spiraI rings of this kind 
are very heavy and massive, they are large and found only 
in the male buriais. The spirals of the rings are with the 
different cross section. The spiraI rings were favourite 
hand ornaments during the entire first millennium B.C 



or 
I 

US 
>0 

s 
er 

rs, 
~. 
lt 
s, 
e 
e 
is 
r 
II 
h 
e 
t 
e 
f 
r 

and at the beginning of the second millenoium. They are 
widely spread throughout Lithuania. 

The rings with the thickened front part are made of 
the bronze wire, the upper part of which is very much 
tbickened, the terminaIs are tapered and slightly crossed. 
They were found in nine buriaIs (17 units). All rings are 
made of the wire with the semi circular section. The 
tbickened part of the rings is 0.7-0.9 cm thick and more 
or less omamented. The upper part of the majority of 
tbem is omamented with the false plait, sometimes the 
prominent notches are ornamented with the small cuts 
(Fig. 41:10). The rings with the even thickened part are 
omamented with the rows of cuts and groups of eyes. 

The rings with the thickened front part are 
characteristic to the second part of the Iate Iron Age, the 
IOth-l1th centuries. 

The rings with the widened front part were found only 
sixunits. The rings are made ofbronze from the rounded 
or semi rounded wire, with the overlapping terminaIs, the 
front part is flattened into a tin and widened very much -
the widest place reaches up to 2.3-2.5 cm. The widened 
part is of an oblong oval shape. It is entirely ornamented 
(Fig. 41:12). Dated to the 1Oth-12th centuries. 

4. The belongings of the c10thing of the rider and the 
riding gear of the riding horse 

In Laiviai the belts, buckles and spurs are attributable 
to the c10thing of the rider. The different fittings of the 
buckles and the separating devices preserved (Fig. 45:1, 
2,4-10). The belts were not wide, ornamented with the 
fittings of different shape or interplaited with the bronze 
wires (Fig. 42-44). The buckles differ by their shape but 
all are made of bronze. The major part of them builds the 
regular sguare belt buckles. The front parts of these 
buckles also slightly differs: one are even, only with slightly 
rounded corners, others are completely rounded, the third 
ones have the bent in the middle, the corners are rounded 
(Fig. 45:7). The belt buckles of this kind have only one 
cross except the buckle from the burial No. 354, which 
has the two crosses. The buckles are of guite the same 
size: 3-4 cm long and 2.5-3.5 cm wide, the bow is with the 
square or flat square, some with the circular cross-section. 
The surface of many of buckles is not ornamented, only 
some of them are ornamented with one (burial No. 193) 
ortworows (burial No. 145) of driven in triangles and cut 
ravines scrapped along (buriais No. 167,217) or the rows 
of zigzags (buriai No. 51). The same ornament has also 
the c1asping tongue. 

Some of the belt buckles are circular and the front 
part near the middle has the longer or shorter sprouts. 
These buckles have either two crosses (buriaI364) or the 
part of the buckle attached to the belt is extended and cut 
in a different way: one has the tulip motive (Fig. 45:10), 
another are square with the sprouts or have the cut leaf 
with the rounded corners (Fig. 45:9). Many of the surfaces 
of the buckles are not ornamented except some ones, 
which have the scrapped, cross cut ravines (Fig. 45:9). The 

belt buckles of this kind are very small, 3-3.5 cm long, 
1.5-2 cm wide including the extended part. 

Three buckles found in the Laiviai cemetery are 
pentagonal. They all are of the same size: 4 cm long and 
3 cm wide in the widest parl. The bow is made from the 
oblong square cross section wire. All have two crosses 
each, not ornamented, the middle cross of one is 
extended and ends in the tri angle sprouts (Fig. 45:2). 
One buckle is square, with rounded corners, the front 
part is bent near the middle and ornamented with two 
groups (three per each group) cut ravines. The clasping 
tongue of the buckle is cruciform (Fig. 45:3). The size of 
the entire buckle is 3x2.5 cm. 

The spurs considerably differ one from another in 
their bow and ornaments. They were made both of iron 
and bronze. 

The iron spurs with the straight bow were found in 
ten buriais (10 units). Their bow is made of the iron bent 
stick with the oblong square cross section the thickness of 
which is 0.5-0.8 cm. The terminaIs themselves end in the 
bent loop. All spurs have the spike of a long oblong square 
prism shape (Fig. 46:2, 5). In most cases the spurs are small, 
the diameter of a bow is 7-7.9 cm. Only one spur from 
the burial No. 238 was larger with the bow of diameter 
10.4 cm. Some two identical bronze spurs were found. 
They differ from the iron ones in the bow which is entirely 
torqued (Fig. 46:2). One bronze spur (Fig. 46:1) is 
manufactured in a different way. lts bow consists of the 
three thick bronze wires. The wires are firmly intercon
nected their terminais end in the loops. All si de wires are 
torqued, the middle one is even. The total width of the 
bow is 1.7 cm. 

The five bronze spurs containing the bow are hollow. 
Their bow is slightly bent, tapered towards the terminais 
and in the middle also has the prism shaped spur. 
Unfortunately these sours are badly declined. 

The most sp1endid Laiviai spurs are 5 found sash
like openwork spurs. Three of them (buriais No. 153, 191 
and one found by chance) are cuts approximately in the 
same way-they have eight oblong cuts (four per each bow 
side) and two crosses in the terminais. The different 
number of the eyes and scrapped cut ravines ornaments 
the remained planes among the cuts. The width of the 
bow of these spurs is 1.6-1.8 cm. The diameter of the spur 
is approximately 9-10 cm. The small bronze square buckle 
with the rounded corners (1.8x1.8 cm) was found ne ar 
the one spur (burial No. 153). It is obvious that with the 
help of this buckle the belt of the spur was used to clasp. 
The spur from the burial No. 171 has the bronze fitting 
from the leather belt in one terminaI. This belt fastened 
the spur to the footwear (Fig. 46:8). 

The spur from the burial No. 317 was also ornamented 
differently. lts entire bow is cut in the triangles and rhombs 
of the same size. The rows of the triangles go along the 
edges of the bow and among them, in the middle is the 
row of rhombs. The remaining spaces among the openings 
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are ornamented with the small sieve pattern (Fig. 46:7). 
The spur from the burial No. 263 is nat openworked, but with 
plenty euts in edges of a bow. It is wider near the middle -
4 cm, and tapers towards the terminaIs. The edges of the 
spur near the middle and towards the terminaIs (in three 
places) are cut with the trefoil ornament and the surface 
of the bow is ornamented with the rows of the small 
notches and hales, which are mostly grouping three per 
each group. The terminaIs of the spur ends in the iron 
heddles by which the spur was fastened (Fig. 46:4). 

The separate group consists of some (9 units) very 
small bronze spurs. Maybe they are miniatures, manu
factured specially for the putting into the burial purposes 
or maybe some larger ones were used in the real life. These 
spurs are made of the thin 0.6--1.2 cm wide tin, some of 
them taper towards the terminaIs. In the middle they have 
short, nail - like bronze spike and in the terminaIs the 
hales for the belt passing through. Their diameter is 
approximately 4--7 cm (Fig. 46:6). 

One iron spur from the cremation No. 362 is 
manufactured from the fiat square stick, the bow is very 
much bent and se ems even slightly pressed (adapted to 
the foot-wear shape?) and of quite large dimensions -14 
cm long and 8.5 cm wide. In the middle it has the spike 
with the sharp 3.2 cm long tap and thickened in its middle. 
The terminaIs of the spur fIare and ends in three spurs 
(Fig. 46:3). 

lt is difficult to date all the spurs but part of them is 
attributable to the 9th-11th centuries. 

The riding horse's riding gear belongings. They 
consist of the riding bit, stirrup, belt buckles. 

The riding bits were found in the fourteen buriaIs (16 
units), all they are made of iron. The riding bits were with 
jointed mouthpiece (buriaIs No. 170 and 362) or with three 
jointed mouthpieces (buriaIs No. 74, 98, 99,184). 

The length of the riding bits is approximately 24--26 cm, 
the diameter of the rings 4.7--6.7 cm. The riding bits with 
three-jointed mouthpieces are very badly declined, only 
in a couple ofburials No. 74 and 98 the better-preserved 
ones were found. In the burial No. 74 the segments of the 
riding bits are plaited from two rounded thick wires. All 
three segments are almost of the same length, the tataI 
length is 18 cm. The rings are of an average size and of a 
6.4 cm diameter (Fig. 47:1). The riding bits with the three 
jointed mouthpiece found in the burial No. 98 are 
manufactured on a slightly different way. The segments 
are made from the iran stick with oblong square section. 
The length of the side segments is approximately 7 cm 
and the middle one is short, only 4 cm. The segments are 
of a 6 cm diameter (Fig. 47:2). 

The iran riding bits with jointed mouthpiece found 
in the burial No. 361 and one found by chance (EM 
2:1927) are with the cheek-pieces. The ones found by 
chance are broken and only fragments of them were found. 
The riding bits are well preserved from the burial No. 361. 
The totallength of them is 24.5 cm. The rings of the riding 
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bits with the cheek-pieces are smalIer, only of a diameter 
of 3-7 cm. The curved cheek-pieces remind the crescent 
shape. In the middle the square plate is available with 
two hales: the lower one is for the passing through of 
segment of the riding bits, the upper square one - for the 
passing through ofthe ringo The length ofthe cheek-pieces 
is 11 cm (Fig. 47a:2). Besides the riding bits ofthe natural 
size, the miniature ones were also found in four buriaIs, 
and by chance (9 units, Fig. 47a:1). They all are made of 
iron and with the jointed mouthpiece. The segments of 
ones are from the single wire (buriais No. 317,362,363), 
others are plaited from the two thin wires (burial No. 361, 
Fig. 47:3). The length of the miniature riding bits is 
approximately 15-18 cm. The size of the rings is 34.5 cm. 
In the ring of the small riding bits found in the burial No. 
361 the bronze separating device containing the leather 
remains inside the fittings was passed through; apparently 
the burial contained nat only the small riding bits but also 
the small bridle. 

The riding bits are found in the buriaIs dated to the 
first centuries AD. The most andent riding bits were with 
the large ringso The riding bits with the cheek-pieces are 
later and are found only in the rich buriaIs more often. 

The stirrups were found only in three male crema
tions. They were found in pairs, all are iron and DOl 
ornamented. The base of all stirrups is protuberant. The 
width of the base is 1.3-2.3 cm. The bow is of a different 
cross section: the bow of the stirrups from the buri~ 
No. 361 (Fig. 56:1) is rounded and of a diameterof1cm, 
and the bow of the stirrups from the buriaIs No. 362 and 
370 is fiat and of a diameter of 0.7-1 cm (Fig. 56:2,3). 
The upper part of all them is fIattened and slightly risen, 
rounded at the end and has the small rounded hole. The 
stirrups are small- 9.5-12.7 cm wide and 9-11.5 cm high. 

The stirrups are found together with the finds dated 
to the 1lth-12th centuries. 

With the help of the iron buekles the saddle belts 
bridle were fastened. They were manufactured from 
square or rounded iran sash. One part of the buckles 
square with the rounded corners and others are 
The size of the buckles is different: the smaIlest one 
2.5x1.8 cm, the largest one is 8.2x7.2 cm (Fig. 47:4). 

5. Household materiaI. 
The bronze fittings of the drinking horns were 

in more than one hundred buriaIs. They were both in 
prirnary buriaIs and in the cremations both in the 
female and children buriaIs. 

Many buriaIs contained two drinking horos per 
and in two buriaIs (buriaIs No. 192, 218) contained 
three ones. Many fittings are badly declined and 
fragments preserved, the remains of the horn are 
at all. The fittings of the drinking horns are usually 
this is the bronze sash by which the edge of the horn 
covered. The joint was covered by another bronze 
which was fastened to the horn by the bronze nai! (Fig. 
6). The tin of the couple of fittings is a little bit larger 



more splendid. The fittings of the drinking horns are very 
similar and differ only in the diameter, which depends on 
the thickness of the horn and is from 4 up to 10 cm 
respectively. The children buriais usually contain the 
smalIer drinking horns. 

The drinking horns were used mainly in the 7th-9th 
centuries. 

The bronze ring spirals (Fig. 50) are very frequent 
burial item in Laiviai. They were found in almost every 
both primary burial and the cremation independently from 
the sex of the buried individual (above 150 units were 
found). The number of spirals is different in the buriais. 
Mainly they are one, two, and three but there are some 
buriais where five were found (buriais No. 211, 326), six 
(buriais No. 167, 192) and even eight (burial No. 215) 
spirais. One can see from such big number of the spirals 
in one burial that they served as the ornaments of the 
working tools and wooden hilts of the weapons. In some 
ring spirals the wooden particles were found, too (Fig. 
50:5, 6). Depending on the thickness of the hilt, which 
was decorated by the spiraI, the diameter of the spirals 
depends, tao. The narrowest spirals are of a diameter of 
0.8-1.4 cm, the widest one is of a 3.3 cm diameter. The 
number of windings is different: the 3-6-7 windings 
predominate since one can observe the 14, 15 or even 23 
windings. All ring spirals are very simi!ar, made of thin 
bras wire with the circular, semi circular or triangle cross 
section. The majority of them are not ornamented, only 
some of them are ornamented with the notches. 

The scale and weights. The fragments of the bronze 
scale were found in Laiviai in only one male cremation 
(burial No. 361, Fig. 51:1). The small fragments are 
preserved only while the four cremations contained the 
weights, and one badly declined one was found by chance. 
All weights are barrel-shaped but of the different size. 
The diameter differs from 1.6 cm up to 2.8 cm and the 
height from 1.3-2.3 cm. The terminaIs of the weights 
contain the different marks driven in (Fig. 51:2, 3, 5). 

The bronze tweezers were found in four prirnary 
buriais. Three tweezers were in male buriais and one 
(burial No. 220) in the female buri al. All tweezers are 
similar: narrow and long foot bent into loop and the nippers 
are triangle. For the press of the tweezers in order the 
nippers nat open the ringiet was pulled on. These finds 
differ in size: their length is 5.7-6.5 cm, the width of the 
tweezers is 1.9-2.7 cm. The longer or shorter chain is 
preserved near all the tweezers by which theywere attached 
to the belt or (buriai No. 49) to the brooch (Fig. 49:1-3). 
They are to be dated to the 8th-9th centuries. 

Strike-irons were found only in the male buriais and 
all they are made of iran (Fig. 52). In accordance to the 
shape they are quite the same. They have the wider 
protruded base and bent tapered terminaIs. They differ 
slightly in the size, their length is approximately 5-7 cm. 
One strike-iron from the burial No. 355 is very small, only 
3.8 cm long. Only the strike-iron that found by chance 

(EM 2:1923) is of a different shape. It is closed, square, 
6.3 cm long and 2.1 cm wide, with the cut in the middle. 
The strike-irons were found in the buriais together with 
the ornaments dated to the lOth-12th centuries. 

Keys and locks were found on1y in two male cremations. 
Both locks are similar, cylindrical, 6.4-6.8 cm long. The 
surface of the lock from the burial No. 361 was ornamented 
with the groups of the longitudinai and cross notches. 

The key found in the burial No. 361 is 10.6 cm long, 
its head is rounded and fits the lock cuts (Fig. 53). 

These burial items are attributable to the first 
centuries of the 2nd millennium. 

The boxes (Fig. 54) were found in fourteen buriais, 
mainly in the female prirnary buriais. Th boxes were made 
of the birch-bark and with plenty of bronze ornaments. 
In two buriais (buriais No. 43 and 118) the boxes are 
preserved better, other buriais contain only the separate 
fragments. Judging from the preserved boxes it is obvious 
that theywere rounded, small, of an approximate diameter 
of 5.5-6.3 cm and 4 cm high. The narrow leather sashes 
were put above the birch-barkwrapped in the thin bronze 
wire. The leather sashes were fixed to the clasping plates 
by the bronze naiis. The box was clasped on the side. The 
clasp consists of the two bronze ornamented plates. Other 
boxes apparently were simpler, they were fixed in one or 
two places by the simple bronze sashes like bows. 

The clay pots were found in 36 buriais. They were 
found in both male and female buriais, majority of them 
in the prirnary buriais. All pots are small miniature, 
modelled manually (Fig. 55). 

lt is possible to divide the pots according to their 
shape in some following groups: straight walls flared 
upwards, bucket-shaped, more or less profiled S shaped 
walls (buriais No. 54, 97), flared walls and narrow upright 
neck. 

All they are manufactured very inaccurately, the sides 
are curved, base is irregular, the surface uneven, besi des 
this, they were poorly baked. The clay is of a poor quality 
with the significant admixture of the gravel. The size is 
different: from 3.5 up to 5.9 high, the diameter in the zone 
of the shoulders from 3.5 up to 8 cm. 

All pots are small and ornamented except one (burial 
No. 97, Fig. 55:1), the surface of which is ornamented 
with the pressed cavities. Sometimes they are ornamented 
with the row of the nai! pressings in the shoulders zone 
(burial No. 21) or the nai! presses are left on the edge of 
the opening (buriais No. 67 and 97). 

The purpose of the minia ture pots is not precisely 
determined (Tautavičius, 1996, p. 270). Maybe they had 
to be instead of the large pot and have been made specially 
for putting into the buria!. 

The miniature clay pots is the characteristic burial 
item in the cemeteries ofWestem Lithuania. Starting from 
the very first centuries A.D. they are found in the 
archaeological sites from the end of the lst and the 
beginning of the 2nd millennium. 
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After the summary of the available archaeological 
materiai from the Laiviai cemetery we may draw the 
following conclusions about the chronological and ethnic 
dependence of the cemetery: 

1) Almost entire Laiviai fiat cemetery belongs to the 
period of the 8th-13th centuries but the single finds allow 
to presume that the cemetery was used earlier, too. The 
bronze ladder brooch found in 1949 is attributable to the 
3rd-4th centuries. In the burial No. 191 (the burial is 
almost totally destroyed, only the leg bones preserved) 
which contained the iron socketed axe attributable to the 
5th century. Another two iron socketed axes are dated to 
the 5th-6th centuries were found by chance. 

2) The eight primary buriais are possible to attribute to 
the 8th century according to the found buri ai items. These 
buriais contained bronze bracelets with the flared hollow 
triangle terminais (buriais No. 33, 67, 74, 92), the bronze 
ladder brooch characteristic to the 8th century (burial 
No. 3) and the iron socketed axes (buriais No. 74, 249). 

3) The bit later buriais, attributed to the 8th-9th 
centuries, were found more - twenty. The characteristic 
omaments to the buriais of that period are the following: 
rounded pendants (buriais No. 26, 43, 93), bronze neck
rings with the overlapping thickened terminaIs (burial 
No. 46), bronze crossbow long footed (buriais No. 50, 79, 
91) and bronze crossbow brooches with the zoomorphic 
foot (buriais No. 99, 217). In the buriais of this period the 
weapons such as one-edge swords without the crosses in 
the zone of a hilt appear (burial No. 105). 

4) Sixty-eight primary buriais are from the 9th-lOth 
centuries. The buried individuais were adomed with the 
bronze pennanular brooches with the square terminaIs 
(burial No. 11), bronze circular gleam brooches (buriais 
No. 53, 108, 113, 168,231), bronze crook-like pins (buriais 
No. 88, 163), bronze pin with a wheel - shaped head 
(buriais No. 211, 225) and bronze pins with the cruciform 
heads (buriais No. 7, 206, 211, 221). In the buriais from 
the 9th-lOth centuries one can find the iron miniature 
hoes / adzes (buriais No. 89, 262). 

5) The primary buriais dated to the lOth-11th centuries 
in Laiviai were found even 40 but their burial items differ 
very much from the earlier ones. The male buriais contain 
the nice bronze gleam spurs (buriais No. 151, 153, 171, 175, 
263), batt1e-axes (buriai No. 120), iron socketed spearheads 
with tri angle blade (burial No. 83) and harpoon type 
spearheads (buriais No. 205, 229, 233). The buriais of the 
richer males the two-edge swords or their parts were found 
(buriais No. 205, 210, 216, 229). One can highlight the 
following omaments: bronze brooches with cylindrical and 
angular terminaIs (buriais No. 175,260, 263). 

6) The major part of the Laiviai primary buria Is is 
difficult to date because many buriais contain no buria! 
items characteristic to any shorter periodo It is c1ear that 
these buriais one attribute to the main period of the 
primary buria!s, e.g. the 8th-11 th centuries. Some primary 
buriais (24) contained no burial items at all. Part ofthese 
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buriais apparently contained some but since they were 
disturbed or trenched the burial items might have been 
totally destroyed. 

7) At the end ofthe 8th-9th centuries the new funeral 
form appears in Laiviai fiat cemetery - cremations. 

8) At the beginning the cremations are few, one can 
found only four (buriais No. 268, 269, 270, 275) from the 
8th-9th centuries. They all are available at the same par! 
of the cemetery - south and southwest part, inserted 
among the primary buriais. The very first cremations 
differs very slightly from the primary buriais, they had the 
pits of the same size and depth. The buried individual 
was cremated in another place, without any burial items, 
the buried bones were poured into the coffin and the buriat 
items were located the same way as ne ar the not cremated 
burial individual (burial No. 270). Later the number of 
cremations increases. The twelve cremations dated to the 
9th-lOth centuries were found. The burial pits are still 
oblong and of the same depth as of the pri mary buriaIs. 
But the burial items in these buriais are not located the 
same way as in the primary buriais and are not put in the 
wooden coffin but only in the small wooden or birch-bark 
box and sometimes (burial No. 333) into the ornament 

9) In the Laiviai cemetery two ways of funeral existed 
(primary burial and cremation, Tables 3, 4), so the 
influence of the primary burial as the andent form m 
burial was slightly felt in the cremations of this period. 
The burial pit is not so regular as that of the prirnary buria! 
but in most cases is still oblong (buriais No. 281, 350,35~ 
370, etc.) or the pit is rounded and large (burial No. 335~ 
But the main burial it ems still untouched by the fire or 
bumed a little and located on the pit's bottom 
untouched soil. The cremations from the 
centuries distinguish in the plenty of the burial items. 
omaments found are the following: bronze plaited 
rings with the loop ends (buriais No. 303, 312), brOJm: 
pennanular brooches with the cylindrical (buriais No. 
370), angular (burial No. 325), poppyseed (buriaisNo. 
346) terminais and the sash-like bracelets with the 
zoomorphic terminaIs (buria Is No. 281, 282). The 
cremations contained the iron battle-axes (burial No. 
socketed iron spearheads with the triang!e blade 
No. 325, 335), iron stirrups (buria I No. 335). 

10) 41 cremations dated to the 11th-12th 
were found (Table 4). They usually were established 
the bigger rounded or oval deep pits. All the burial 
in the se pits are more or less bum ed. Many burial 
especially omaments are broken. The burial items 
poured along with the fire particles in different 
depths of the burial pit. The charred wood particles 
numerous in such buriais, which were brought 
with the buria! items from the bonfire. The cremated 
were also poured through the entire fi!1ing of the burial 
pit. The burial items consist of the following: massive brorm: 
bracelets with the zoomorphic terminais (burial No. 343), 
bronze pennanular brooches with the multiangular and 
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thickened terminaIs (buriais No. 294, 261), bronze penna
nular Iate braoches with the poppyseed terminaIs (buriais 
No. 320,339,362), bronze rings with the flared front part 
(burial No. 371). These buriais contain the socketed 
spearheads made of Damascus steel (buriais No. 359, 361), 
miniature iran working tools (burial No. 361), etc. 

11) Only nine buriais attributable to aš6 12th-13th 
centuries were found and only cremations. They 
distinguished in their simple way of establishment. For 
these buriais very shallow and small pit was dug. Our days 
reached only these single buriais which had the deeper 
pits. Into such pit all remains of the buried individu al 
bumed along with the burial items were put. The burial 
items in the buriais dated to the 12th-13th centuries are 
very badly me1ted and broken. Only the fragments of the 
following omaments are found: bronze pennanular brooch 

with the zoomorphic terminaIs (buriai No. 306), bronze 
sash-like braceIets with the zoomorphic terminaIs (buriaI 
No. 272) and the bronze rings with the thickened and 
flared front part (buria 1 No. 272). 

12) From 106 cremations 17 buriais are impossible to 
date since they contained no artefacts or their parts 
possible to date clearly. It also impossible to base on the 
shape of the buriais because they are destroyed whi1e 
excavation of the pits for another buriais. Two cremations 
contain no burial it ems at all. 

13) In the Laiviai cemetery the buried individu aIs were 
used to be buried for quite a long period - approximately 
from the 4th up to the 13th centuries. Especially numerous 
buriais are from the 8th-12th centuries. 

14) According to the burial rites and the burial items 
the cemetery is attributable to the Curonians. 
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Fig. 3. The primary burial No. 62 (1) and No. 15 (2). 
Fig. 4. Cremation No. 361. 
Fig. 5. Socketed axes: 1 - found by chance (AMŠ 

250:52), 2-burial No. 191 (EM 2:583), 3 - burial No. 249 
(AMŠ 250:7) and 4 - found by chance (AMŠ 250:50). 

Fig. 6. Butt axes: 1- burial No. 372 (EM 2:1467), 2-
burial No. 212 (EM 2:801), 3 - burial No. 358 (EM 
2:1263),4-5 - found by chance (EM 2:1921, 1922),6,8-
burialNo. 354 (EM2:1507, 1509),7 - burialNo. 370 (EM 
2:1446) and 9 - buriaI No. 360 (EM 2:1306). 

Fig. 7. Socketed hoes / adzes: 1- buriaI No. 218 (EM 
2:869),2- burial No. 166 (EM 2:366),3 - burial No. 262 
(ŠAM 250:39) and 4 - burial No. 185 (EM 2:544). 

Fig. 8. Scythes: 1 - burial No. 190 (EM 2:582), 2 -
burial No. 74 (KVIM 1689:292), 3 - burial No. 232 (EM 
2:1039),4 - burial No. 361 (EM 2:2196), 5 - burial No. 360 
(EM 2:1307). 

Fig. 9. Miniature scythes: 1,3 - burial No. 354 (EM) 
2:1497, 1498), 2 - burial No. 152 (EM2:240), 4 - burial 
No. 372 (EM 2:1468), 5 - burial No. 212 (EM 2:803). 

Fig. 10. Knives: 1 - burial No. 131 (EM 2:136), 2 -
burial No. 64 (KVIM 1689:261), 3 - burial No. 281 (EM 

2:318),4- burial No. 41 (KVIM 1689:116), 5 - burialNo. 
211 (EM 2:782). 

Fig. 11. Knives: 1 - burial No. 366 (EM 2:1411), 2-
burial No. 111 (EM 2:63), 3 - burial No. 210 (EM 2:797) 
and 4 - burial No. 369 (EM 2:1436). 

Fig. 12. Knives and metaI bindings of scabbards: 1 -
burial No. 335 (EM 23:1051), 2 - burial No. 171 (EM 
2:442),3 - buriaI. No. 370 (EM 2:1447), 4 - burial No. 359 
(EM 2:1284), 5 - burial No. 358 (EM 2:1264). 

Fig. 13. Needles (1-6) and awls (7-12): 1 - burial 
No. 225 (EM 2:916), 2-5 - found by chance (EM 2:1872-
1875),6 - burial No. 359 (EM 2:1301), 7 - burial No. 190 
(EM 2:577), 8 - burial No. 361 (EM 2:2218), 9 - burial 
No. 310 (EM2:684), 10-12-found bychance (EM2:1869, 
1870 and not inventoried). 

Fig. 14. Spindies: 1-burial No. 92 (KVIM 1689:366), 
2 - burial No. 43 (KVIM 1689:133),3 - burial No. 75 
(KVIM 1689:299),4- burial No. 56 (KVIM 1689:199), 5-
burial No. 36 (KVIM 1689:109), 6 - burial No. 47 (KVIM 
1689:147), 7 - burial No. 249 (AMŠ 250:10), 8 - burial 
No. 258 (AMŠ 250:29), 9 - burial No. 26 (KVIM 1689:85). 

Fig. 15. Miniatures of sash twisting impIements: 1 -
burial No. 323 (EM 2:934),2 - burial No. 321 (EM 2:817), 
3 - burial No. 211 (EM 2:781), 4 - burial No. 366 (EM 
2:1418),5 - burial No. 359 (EM 2:1298), 6 - burial No. 
321 (EM 2:814),7 - buria! No. 338 (EM 2:1112),8 - burial 
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No. 355 (EM 2:1242),9 - found by chance (EM 2:1880), 
10 - burial No. 354 (EM 2:15634), 11 - burial No. 370 
(EM 2:1454),12 - burial No. 318 (EM 2:716),13 - burial 
No. 354 (EM 2:1536), 14 - burial No. 348 (EM 2:1185), 
15 - burial No. 354 (EM 2:1532,1533),16 - burial No. 338 
(EM 2:1072-1075),17 - found by chance (not inventoried). 

Fig. 16. Battle-axes: 1- burial No. 337 (EM 2:1069), 
2 - burial No. 120 (EM 2:91), 3 - burial No. 335 (EM 
2:1062),4 - burial No. 361 (EM 2:2192). 

Fig.17. Socketed (lanceolate) spearheads: 1,6 - burial 
No. 120 (EM 2:93 and 92), 2 - found by chance (AMŠ 
250:79),3 - burial No. 212 (EM 2:800), 4 - burial No. 211 
(EM2:783), 5 - burial No. 310 (EM 2:709), 7 - burial 
No. 253 (AMŠ 250:17). 

Fig. 18. Socketed (sash-like, tri angle shaped and 
Damascus steel) spearheads: 1 - burial No. 361 (EM 
2:2190),2- burial No. 335 (EM 2:1061), 3 - buriaiNa. 336 
(EM 2:1065), 4 - burial No. 359 (EM 2:1283), 5 - burial 
No. 238 (EM 2:1482), 6 - burial No. 195 (not inventoried) 
and 7 - burial No. 145 (EM 2:193). 

Fig. 19. Hafted spearheads: 1-found by chance (EM 
2:1918), 2-burial No. 361 (EM 2:2191), 3 - burial No. 325 
(EM 2:956), 4 - burial No. 233 (EM 2:1251), 5 - burial 
No. 349 (EM 2:1189),6 - burial No. 347 (EM 2:1179), 7-
burial No. 229 (EM 2:1002), 8 - burial No. 355 (EM 
2:1250) and 9 - burial No. 359 (EM 2:1286). 

Fig. 20. Swords: I-found bychance (AMŠ 250:80), 2-
buriai No. 361 (EM 2:2189),3 - burial No. 195 (EM 2:622a). 

Fig. 21. Battle knives: 1-burial No. 337 (EM 2: 1070), 
2 - burial No. 354 (EM 2:1493). 

Fig. 22. Neck-rings (with overlapping thickened 
terminais, with moulded bow and plaited): 1-buriai No. 46 
(KVIM 1689:142), 2 - burial No. 354 (EM 2:417-420). 4-
burial No. 362 (EM 2:1333). 

Fig. 23. Neck-rings (plaited): 1- burial No. 337 (EM 
2:1068),2 - burial No. 350 (EM 2:2188), 3 - burial No. 312 
(EM 2:713) and 4 - burial No. 321 (EM 2:831). 

Fig. 24. Necklaces: 1- burial No. 143 (EM 2:191),2-
burial No. 68 (KVIM 1689:282),3 - burial No. 92 (KVIM 
1689:361),4 - burial No. 43 (KVIM 1689:132). 

Fig. 25. Necklace from the burial No. 333 (EM 
2:1021). 

Fig. 26. Beads: 1-4 - burial No. 208 (EM 2:735-737), 
5-6 - burial No. 107 (EM 2:48, 49), 7-9 - burial No. 118 
(EM 2:80-82),10 - burial No. 348 (EM 2:1183),11- burial 
No. 367 (EM 2:1422),12 - burial No. 345 (EM 2:1170), 
13-14- burialNo. 303 (EM2:659, 660), 15 - burial No. 74 
(KVIM 1689:291),16 - burial No. 53 (KVIM 1689:184), 
17 - burial No. 58 (KVIM 1689:218), 18 - burial No. 32 
(KVIM 1689:100), 19 - burial No. 212 (EM 2:805), 20-
burial No. 107 (EM 2:50), 21- burial No. 192 (EM 2:584), 
22 - burial No. 193 (EM 2:587), 23 - burial No. 118 (EM 
2:79),24- buriai No. 265 (AMŠ 250:44), 25 - buriai No. 281 
(EM 2:320), 26 - burial No. 214 (EM 2:855), 27 - burial 
No. 237 (EM 2:1479), 28 - burial No. 42 (KVIM 
1689:120),29 - burial No. 50 (KVIM 1689:159). 
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Fig. 27. Brooches (crossbow with ringlets and ladder 
ones): 1 - burial No. 269 (EM 2:28), 2 - found by chance 
(EM 2:2149),3 - found by chance (KVIM 1689:439),4-
burial No. 84 (KVIM 1689:331). 

Fig. 28. Brooches (crossbow with long foot, witb 
poppyseed terminais, ladder ones): 1 - burial No. 79 
(KVIM 1689:311),2 - buriai No. 50 (KVIM 1689:161),3-
burial No. 91 (KVIM 1689:360), 4 - burial No. 3 (KVIM 
1689:20). 

Fig. 29. Brooch from the burial No. 170 (EM 2:415). 
Fig. 30. Brooches (pennanular with cylindrical 

terminais): 1-buriaiNo.139 (EM2:184), 2-buria1 No. 145 
(EM 2:195),3 - burial No. 152 (EM 2:245), 4-burial No. 227 
(EM 2:927), 5 - burial No. 183 (EM 2:505), 6 - burial 
No. 276 (EM 2:310), 7 - buriai No. 231 (EM 2:1010),8-
found by chance (EM 2:2146), 9 - buriai No. 368 (EM 2:1434~ 

Fig. 31. The brooches (with pennanular and angular 
terminais): 1-buriaINo. 226 (EM2:924),2-buria1No.2(Į) 
(ŠAM 250:32-34), 3 - found by chance (EM 2:2148),4-
burial No. 312 (EM 2:711), 5 - found by chance (MIS 
250:71),6- burial No. 363 (EM 2:1365), 7 - buriaINo.325 
(EM 2:957). 

Fig. 32. Brooches (pennanular with poppyseed 
terminais): 1-buriai No. 354 (EM2:1513), 2-buria1No.349 
(EM 2:1201), 3 - burial No. 346 (EM 2:1177), 4-burial 
No. 330 (EM 2:1000),5 - burial No. 350 (EM 2:2187),6-
burial No. 362 (EM 2:1336). 

Fig. 33. Brooches (pennanular with zoomorphic 
terminais): 1-buriai No. 226 (EM 2:921),2 - burial No.317 
(EM 2:768), 3 - burial No. 358 (EM 2:1267), 4 - burial 
No. 306 (EM 2:672),5 - burial No. 306 (EM 2:637),6-
burial No. 183 (EM 2:515), 7 - burial No. 324 (EM2:947). 
8 - burial No. 324 (EM 2:946). 

Fig. 34. Brooches (pennanular with thickened 
terminais): 1- burial351 (EM 2:1206), 2- buriaINo.205 
(EM 2:715), 3 - burial No. 360 (EM 2:1317). 

Fig. 35. Brooches (fiat ones): 1- burial No. 363(EM 
2:1350),2- burial No. 111 (EM 2:64),3 - burial No. 168 
(EM 2:410), 4 - found by chance (EM 2:2153), 5-
by chance (EM 2:2150), 6 - found by chance (EM 

Fig. 36. Pins (with crook-like, wheel-shaped, 
and rhomb heads): 1-burialNo.107 (EM2:51), 2 
No. 57 (KVIM 1689:213), 3 - burial No. 211 (EM 
4 - burial No. 225 (EM 2:917), 5 - burial No. 221 
2:905), 6 - burial No. 107 (EM 2:83), 7-8 - found 
chance (EM 2:2184--2185). 

Fig. 37. Pins (with cruciform and triangle shaped 
heads): 1- burial No. 211 (EM 2:792), 2 - burial No. 221 
(EM2:904), 3-buriaINo. 33 (KVIM 1689:103),4-burial 
No. 269 (EM 2:6). 

Fig. 38. Pins (with fiat heads): 1 - found by chance 
(EM 2:639), 2 - burial No. 364 (EM 2:1334). 

Fig. 39. Pendants: 1- burial No. 26 (KVIM 1689:87), 
2 - burial No. 93 (KVIM 1689:378), 3 - burial No. 321 
(EM 2:821), 4-buriai No. 197 (EM 2:628), 5 -burialNo.362 
(EM 2:1341), 6 - burial No. 341 (EM 2:1161), 7 - burial 



der 
lce 
4-

ith 
79 
3-
M 

i). 
al 
~5 

~7 

al 

). 
tr 
O 

Š 
5 

No. 334 (EM 2:1033),8 - burial No. 339 (EM 2:1122), 9-
buria) No. 28 (KVIM 1689:92). 

Fig.40. Bracelets: 1,2- burial No. 269 (EM 2:1-5), 3-
buriaJ No. 185 (EM 2:537), 4 - found by chance (KVIM 
1689:452),5 - found by chance (KVIM 1689:451), 6 -
burial No. 210 (EM 2:798), 7 - burial No. 349 (EM 
2:1192),8 - burial No. 282 (EM 2:328), 9 - burial No. 167 
(EM 2:392), 10 - burial No. 183 (EM 2:514), 11 - burial 
No. 92 (KVIM 1689:365),12 - burial No. 317 (EM 2:754), 
13-found by chance (AMŠ 250:51), 14 - burial No. 168 
(EM 2:409),15 - burial No. 183 (EM 2:514), 16 - burial 
No. 211 (EM 2784),17 - burial No. 321 (EM 2:838-840), 
18,19 burial No. 363 (EM 2:1361, 162), 20, 21 - burial 
No. 366 (EM 2:1404,1405). 

Fig. 41. Rin$s: 1-burial No. 110 (EM 2:62),2- found 
bychance (AMS 250:73), 3 - found by chance (EM 2:960), 
4-burial No. 171 (EM 2:439), 5 - found by chance (EM 
2-9(2),6 - found by chance (EM 2:963), 7 - burial No. 324 
(EM2:949), 8 - found by chance (EM 2:1741), 9 - burial 
No. 224 (EM 2:913), 10 - found by chance (EM 2:1728), 
11- burial No. 321 (EM 2:813), 12 - found by chance 
(EM 2:1737). 

Fig. 42. Belts (reconstructions: 1 - burial No. 99, 2, 
3-burial No. 60. (in accordance to: 1, 3 - Volkaitė

Kulikauskienė R., 1997, Fig. 50, 48.2-LLM, Fig. 542). 
Fig. 43. Fragments of belts (1-3) and their fittings 

(4-13): 1- burial No. 195 (EM 2:622), 2 - burial No. 175 
(EM 2:436),3 - burial No. 51 (KVIM 1689:176), 4 - burial 
No. 139 (EM 2:188),5 - burial No. 153 (EM 2:252),6-8-
burial No. 282 (EM 2:338, 339), 9 - burial No. 171 (EM 
2:429-430), 10 - burial No. 167 (EM 2:397-399), 11 -
burial No. 233 (EM 2:1243-1245), 12 - burial No. 218 
(EM 2:873-874), 13 - burial No. 139 (EM 2:189). 

Fig. 44. Belt interplaited with the rows of brass wires 
(inaccordance to Volkaitė-Kulikauskienė R., 1997, Fig. 51). 

Fig. 45. Beit buckles (1-3 and 7-12) and separating 
items (4-6 and 13): 1 - burial No. 260 (AMŠ 250:35), 2, 
S-11 - found by chance (EM 2:1700, 1006, 1710, 1711, 
1701),3-burial No. 254 (AMŠ 250:19), 4- burial No. 335 
(EM 2:1045),5 - burial No. 203 (EM 2:681), 6 - burial 
No. 324 (EM 2:954), 7 - burial No. 153 (EM 2:255),12-
burial No. 175 (EM 2:483), 13 - burial No. 363 (EM 2:1372). 

Fig. 46. Spurs: 1 - burial No. 226 (EM 2:920), 2 -
burial No. 190 (EM 2:571), 3 - burial No. 362 (EM 2:1325), 
4-burialNo. 263 (AMŠ 250:40), 5 - burial No. 182 (EM 
2:499),6 - burial No. 195 (EM 2:1945), 7 - burial No. 317 
(EM 2:773), 8 - burial No. 171 (EM 2:427). 

Fig. 47. Riding bits: 1-burial No. 74 (KVIM 1689:290), 
2 - burial No. 98 (KVIM 1689:402). Buckle: 3 - burial 
No. 107 (EM 2:74). 

Fig. 47a. Miniature riding bits (1, 2) and with (3) with 
cheek-pieces: 1-buri ai No. 317 (EM 2:756, 757, 760), 2, 3-
burial No. 361 (EM 2:2202, 2195). 

Fig. 48. Whetstone: burial No. 51 (KVIM 1689:175). 
Fig. 49. Tweezers: 1-burial No. 55 (KVIM 1689:197), 

2 - burial No. 216 (EM 2:844), 3 - burial No. 220 (EM 
2:892). Mountings of the drinking horos and their 
fragments: 4 - buria I No. 335 (EM 2:1040), 5 - burial 
No. 366 (EM 2:1409), 6 - burial No. 160 (EM 2:272), 7-
burial No. 242 (EM 2:1483), 8 - found by chance (EM 
2:1676),9 - found by chance (EM 2:1674), 10 - found by 
chance (EM 2:1675). 

Fig. 50. Spirais: 1 - burial No. 362 (EM 2:1346), 2-
burial No. 160 (EM 2:345), 3 - found by chance (EM 
2:1501),4- burial No. 365 (EM 2:1393), 5 -buriai No. 129 
(EM 2:135),6 - burial No. 152 (EM 2:242), 7 - found by 
chance (EM 2:1500). 

Fig. 51. Scale and weights: 1 - burial No. 361 (EM 
2:2217),2- burial No. 366 (EM 2:1407), 3 -buriai No. 353 
(EM 2:1215, 2227), 4 - burial No. 364 (EM 2:1377), 5 -
burial No. 344 (EM 2:1163). 

Fig. 52. Strike-irons: 1-found by chance (EM 2:1923), 
2 - burial No. 361 (EM 2:2199), 3, 4 - found by chance 
(EM 2:1924, 1925),5 - burial No. 355 (EM 2:1224). 

Fig. 53. Key and locks: 1-burial No. 361 (EM 2:2205), 
2 - burial No. 301 (EM 2:644). 

Fig. 54. Boxes and their fittings: 1 - burial No. 118 
(EM 2:78), 2, 3 - burial No. 354 (EM 2:1518-1519),4-
burial No. 209 (EM 2:742). 

Fig. 55. Pots: 1- burial No. 97 (KVIM 1689:394),2-
burial No. 54 (KVIM 1689: 187),3 - burial No. 67 (KVIM-
1689:269),4 - burial No. 62 (KVIM 1689:254),5 - burial 
No. 124 (EM 2:116), 6 - burial No. 98 (KVIM 1689:403), 
7 - found by chance (KVIM 1689:443), 8 - burial No. 79, 
80 (KVIM 1689:314). 

Fig. 56. Stirrups: 1 - burial No. 361, (EM 2:2193, 
2194), 2 - burial No. 362 (EM 2:1323, 1324),3 - burial 
No. 370 (EM 2:1443, 1444). 

Fig. 57-108. Primary burial No. 1-53. 
Fig. 70-82. Primary buriais No. 14, 16-27. 
Fig.109-133.Primary buriais No. 54-78, primary 

burial (double) No. 79-80. 
Fig. 96-108. Primary buriais No. 41-53. 
Fig. 134. Cremation No. 268. 
Fig. 135-154. Primary buriais No. 81-99, 244. 
Fig. 155. Cremation (double) No. 354-354a. 
Fig. 156. Cremation No. 362. 
Fig. 157. Cremation (double) No. 363-363a. 
Fig. 158. Cremation No. 370. 

Translated from Lithuanian by Rasa Tolvaišaitė 



MOfMJIhHMK JIAHBHM 

IEyreHHSI fHHTaYTaHTe-6YTeHeHel, EyreHHlOc 6YTeHaC 

Pe310Me 

MECTOPACIIOJIO)KEHIIE MOrIIJIbHIIKA 
II IICTOPIDI Ero II3YQEHIDI 

MOfHJIhHHK JIaHB5IH HaXO,llHTC5I B KpeTHHfcKOM 

paHoHe, B .u;epeBHe JIaHB5IH (3ana.u;Ha51 JIHTBa) H 

paCrrOJIafaeTC5I Y CJIH5!HH5! pe'leK Dy6HHac H CaJIaHTaC 

(pHC. 1) . MOfHJIhHHK 6hill 06Hap)')KeH B xo.u;e .u;06bI'lH 

rpaBH5!, n03ToMY 'laCTh MOfHJIhHHKa pa3pYllleHa. 

YlcCJIe.u;oBaHH51 MOrHJIhHHKa JIaHB5IH 6hillH Ha'laThl 

B 1940 f. (Tof.u;alllHHM KaYHaCCKHM roCY,llapCTBeHHhIM 

MY3eeM KYJIhTYPhl), PYKOBo.u;HTeJIh II. DaJIeHlOHac. Dhilla 

H3yųeHa IIJIOma.u;h 1250 KB.M., Ha KOTOPOH 6hillO Hai1:)leHo 

102 rrofpe6eHH5I (10 1 C TpynonOJIO)l(eHHeM H 1 C 

TpyrroCO)l()l(eHHeM, pHc.2) . IIocJIe 2-0H MHPOBOH BOHHbI 

HCCJIe.u;OBaHH5! MOfHJIhHHKa rrpOBo.u;HJIHCh HeCKOJIhKO JIeT 

rro.u;p5l.u; (1948-1951). Pa60Thl BeJIHCh HHCTHTYTOM 

HCTOPHH JIHTBhl H BHJIhHlOCCKHM YHHBepCHTeTOM, PYK. 

P. KYJIHKaycKeHe H II. KYJIHKaYCKac. Dhilla HCCJIe.u;OBaHa 

IIJIOma.u;h 1844 KB. MeTpoB, Ha KOTOPOH 6hillO BCKphlTO 

143 rrorpe6eHH51 C TpyrrorrOJIO)l(eHHeM H 103 C Tpyrro

CO)l()l(eHHeM. 

B 1952-oM H 1956-oM fO.u;y IIIaYJI5!HcKHH MY3eH 

" Ayrnpoc" HCCJIe.u;OBaJI 24 MOfHJIbI C TpynorrOJIO)l(eHHeM 

(PYK. JI. HaKaHTe H H. Hay.u;)')Kac, M . QepH5!ycKac), aB 

1978 fO.u;y apXeOJIOf HHCTHTYTa HCTOPHH JIHTBhl B. ,[(ay

ry.u;HC BCKpbIJl eme 1 MOfHJIY C TpyrroCO)l()l(eHHeM. 

TaKHM o6pa30M, MOfHJIhHHK JIaHB5IH HCCJIe.u;OBaJIC5I 

Ha rrpOT5!)l(eHHH MHOfHX JIeT. B xo.u;e 3THX HCCJIe.u;oBaHHH 

6hilla BCKphITa IIJIOma.u;h B 3268 KB. M, Ha KOTOPOH 6hillO 

Hai1:)leHo 374 MOfHJIhI (268 C TpyrronOJIO)l(eHHeM H 106 C 

TpyrroCO)l()l(eHHeM, pHC. 2, 2a) . 

CIIOCOfi3AXOPOHEHIIH 

KaK)')Ke roBOPHJIOCh paHee, MOfHJIhHHK COCTaBJI5!1OT 

MOfHJIbI C TpyrrorrOJIO)l(eHHeM H C TpyrroCO)l()l(eHHeM. 

IIorpe6eHH51 C TpyrroCO)l()l(eHHeM COCTaBJI5llOT 60JIh

lllYlO 'laCTh H3Y'leHHhlX 3axopoHeHHH MOfHJIhHHKa 

JIaHB5IH - BcefO HX OTKpbITO 268. MOfHJIhI C TpyrrorrOJIO

)l(eHHeM 6hlJIH pacrrOJIO)l(eHhI OTHOCHTeJIhHO yrropMO'lHe

HhIMH pMaMH. IIpaB.u;a, eCTh cnyųaH, KOf.u;a 'laCTh MOfHJIhI 

pa3pyrneHa npH norpe6eHHH .u;pyrOfO YMeplllefO, Hanp. , 

MOfHJIhl NQ 204, 205, 230 H .u;p. (Ta6JIHua 5) . 

PaCCT05!HHe MeX<llY MOrHJIaMH pa3.lIH'lHoe: B HeKOTOphIX 

CJIYŲa5IX Bcero HeCKOJIhKO caHTHMeTpOB, HO 6bIBaeT H 

0 ,75 M, 1 M, HJIH 1,75 M, a HHOf.u;a .u;OCTHraeT 6 MeTpOB. 

YMeplllHe XOPOHHJIHCh B 5IMax pa3JIH'lHOH rny6HHbI. 

DOJIhlllHHCTBO MOfHJI HaxO.u;HTC5I Ha rny6HHe 60-80 CM , 

o.u;HaKO HeKOTopbIe .u;OCTHfalOT 90 CM (MOfHJIhl NQ 18 , 

135, 163, 212 H .u;p.) , a MOfHJIa NQ 114 Haxo.u;HJIaCh Ha 

176 

rny6HHe 110 CM. DhillH Hai1:)leHhl rrorpe6eHH5I (NQ 56,58, 

162, 72, 76 H .u;p.) Ha rny6HHe BcefO 30-40 CM. B 6oJlb
lllHHCTBe CJIyųaeB Ha He6oJIhlllOH rny6HHe XOPOHHJIH 

.u;eTeH. 

3eMJI5! MOfHJIhHbIX 5!M OT OKp)')KalOmeH rrO'lBbl OTJIH

'laeTC5I 60JIee TeMHhlM UBeTOM. Pa3Mephl 5IM pa3JIWlHhle. 

HaH60JlhlllHe 5IMbI y .u;BOHHhIX MOrHJI (NQ 79-80 H 150). 

YIX pa3Mep COCTaBJI5leT 230x150 CM. 

• B HarrOJIHeHHH MOfHJIhHhIX 5IM 'laCTO 6bIBaeT 6oJlb-
lllee HJIH MeHhlllee KOJIH'leCTBO YfOJIhKOB 11 rapl1. 

raph, KOTOPYlO HaxOMT B MOfHJIax C rpyrrOIlOJlO" 

)l(eHl1eM, 6e3 COMHeHH5I, I1MeeT CB5I3h C norpe6aJIhHhlllll 

06PMaMI1. B CB5I311 C TeM, 'lTO raph HaxOMT He TOJJbXO 

Ha.u; YMepllll1M, HO 11 rro.u; HHM', MO)l(HO c.u;eJIaTh BhlBO!, 

'lTO faph H yrOJIhKH paCCbIrraJI~ (HJII1 Pa3)l(J1faJIH OIUHh?) 
B 5!Me eme.u;o rrorpe6eHH51. YroJlh 11 faph Ha.u; rrOKOIDrnKotl 

HJIH Ha .u;He 5!MhI MOfHJlhl HaxOMT B .u;pyrHX MOrl1JlhHHJCal 

3arra.u;HoH JIHTBbI. 

B MOfl1JlhHHKe JIaHB5IH 'laCTh YMeplllHX XOPOHHJI3G 

B fpo6ax. B MOfHJIaX NQ 9, 96, 170 6hilll1 Haii.aellll 

He6oJIhllll1e <ppafMeHTbI rp060B H3 .u;OCOK. O ,lloJl6JlelOOll 

rpo6ax 'lame Bcero CBH,llereJIhCTByeT oKpyrna51 lĮ>OPMaJllI 

MOfHJIbI. CornacHo 3TOMY npl13HaKY HOCTaTKaM KYCKII 
.u;epeBa, MbI rrpl1IIilll1 K BbIBO,lly, 'lTO B MOfHJIax NQ 43,82, 
144, 193 6hlJIH .u;OJI6JIeHHbIe rp06hI. 

OCTaHKH YMeplllHX COXpaHHJII1Ch O'leHh IIJlOxo. Her 
HH O,llHOH MOfHJIhl, f.u;e 6bI COXpaHHJIHCh Bce KOCTIf. 1{aDI 

Bcero BCTpe'lalOTC5I OT.u;eJIhHhle KOCTI1 PYK 11 Hor, IfIfOIll 

<ppafMeHTbI 'lepena. YMeplllHe XOPOHHJII1Ch rrplfMepKol 

O,llHOM HarrpaBJIeHI1H -IOB 140-170°. TOJIhKO OTjleJ\bllll 

MOfHJIhl 6hilll1 0pl1eHTl1pOBaHhl Ha 103 no.u; yrJlOM 2311 
(MOfHJIbI NQ 204, 207, 230), MOfl1Jlh1 NQ 199, 121 oplleHll" 

pOBaHhI B HarrpaBJIeHHH 103 260°, a MOfHJIbl NQ 239, 
B HarrpaBJIeHHH C3 320°. YMepIIIl1e XOPOHl1JlHCh 

HH'lh, C BhlJ1p5lMJIeHHh1MH, 60JIee-MeHee {'(' .. v""' .... IlR I 

KOJIeH5IX HOfaMH H Bhlrrp5lMJIeHHhIMI1 B.u;OJlh 

PYKaMH. TOJIhKO B MOfHJIe NQ 164 (.u;eTCKa5I) rrpaBaJI 

6hilla COfHYTa B JIOKTe. 

B MOfHJIhHI1Ke JIaHB5IH 6hill YCT05lBlllHHC5! 

3aXOpOHeHH5! norpe6aJIhHOfO HHBeHTap5l, a 

opy.u;H5I Tpy.u;a 11 op~e KJlaJIHCh B 06JIaCTI1 roJlOBH, 

yKparneHH5! - cornaCHO CBoeMY rrpe,llHa3Ha'leHlflO (PIfC. 

XapaKTepHhIM rrorpe6aJIhHhIM I1HBeHTapeM ,llJl5! 

MOfHJI 5IBJI5llOTC5I opy.u;H5! Tpy.u;a H op~e. 113 
Tpy.u;a 60JIhllle BcefO 6hillO Hai1:)leHo KOC, TOIlOPOB 

HO)l(eH. Op~e 'lame BcefO COCTaBJI5leT OjlHH HJIH 

HaKOHe'lHHKa KOIIHH 11, pe)l(e, )l(eJIe3HbIH Meq 

NQ195, 216 H .u;p.) . HaKOHe'lHI1KI1 KOllHH 

HaxO.u;HJII1Ch rro O.u;HOH HJII1 .u;pyrOH CTopOHe rOJJoBll, 

CJIO)l(eHhl B.u;OJlh YMeplllefO. B MOfHJIe NQ 216, B 



IOJIOBbI YMepWefO, B03JIe ABYX HaKOHeqHHKOB KOrrHH 

(Bl)'JlbąaTblX), 6bIJIa H PYŲKa Meqa, - CaM Meq, BHAHMO, 

DPHlUeJI B HefOAHOCTb. B MOflDIe NQ 195 KpacHBblH 

QlUlOIIe3BItil:HhrH Meq C rrepeKJIaAHHOH H Ha6a.JJ,AaunrnKOM 

lo6nacrn P}"OOf 6bIJI Hai{AeH Y 6eAep. Meq 6bIJI BCTaBJIeH 

1,ąepellllHHble HO)Į(}{bI. 

B o6.1Jacnl roJlOBbI qame Bcero KJIaJIHCb H OpYAIDI 

tPYJVI: B HaTYPanbH)'lO BeJlJ1qHHy (MOfHJlbI NQ 34, 54, 
190, 251) H MHHHaTlOpHble: KOCbI, MOTblm!A061DIa HJlH 

lOBOPHKH (MOfHJIbl NQ 139, 152, 216). 
B03Jle roJlOBbI YMepUIefO BMeCTe C ApyrHM HHBew 

tapeld HHOf.lla HIDWAIDIH TOŲIDIbHblH 6PYCOK (MOflDIbI 

N! 54, 62), XOTJI qame BcefO 3TOT HHCTpYMeHT HaxOAIDICJI 

y6eJlep, TaK TaK CKopee Bcero OH rrpHKpefIJlJlJlcJI K peMH10 

(WO/'HJIbI NQ 51, 90, 99 H AP.). 

Y fOJlOBbI YMepUIefO KaK B M}')KCKHX, TaK B )I(eHCKHX 

H .lleTCKHX MOfHJIax rrOCTaBJIeHbI OAHH IDIH ABa pOfa AJlJI 

JIIlTblJ, OT KOTOPbIX coxpaHIDIHCb TOJlbKO 6POH30Bble 

OKOBJCH, HeCKOJlbKO pe)l(e - MHHHaTlOpHble fJlHHJlHble 

ropWO'lKH (MOfHJIbl NQ 21, 35, 54, 62, 94, 98, 134). B 
WO/'HJIe N.! 54 B ropUIOqKe 6billO Hai1:AeHo 6poH30Boe 

ClIIIPaJIbHOe KOJlbUO, a B MOflDIe NQ 98 - MHHHaTlOpHbIH 

J'JIIIIUIHhIil: roPUIOK, 6poH30Boe CrrHpaJIbHOe KOJIbUO H 

6poH30BaJI crrHpanb, rrpeAMeTbI 6billH CJlO)l(eHbI B 6e

pecnrH)'lO Kop060qKY, OT KOTOPOH coxpaHIDIHCb IDillIb 

~fMeHTbI. 

B MOfHJle NQ 62 HatJ, fOJlOBOH YMepUIefO, KpOMe rrpo

"ero norpe6anbHofo HHBeHTapJl, 6billO Hai1:AeHo H )I(eJle3-

HOC OfHHBO. 

CaMoe KpyrrHoe opYAHe TpYAa, KOTopoe 6billO HaH

.lleHO B M}')I(CKHX MOflDIax, 3TO )I(eJle3}ĮbIH BTYJlbqaThIH 

ronop.l1x Hai1:AeHo He MHOfO, TOJlbKO B MOflDIax NQ 74, 
89,99, 191 H 249. Torrop He HMeeT rrOCTOJlHHOro MeCTa 

B Idorn.rre. HarrpHMep, B MOflDIe NQ 74 OH HaxOAIDICJI 

HHlKe IIJleqeBOH KOCTH rrpaBOH PYK», B MOflDIax NQ 89 H 

249 - B KOHUe roJlOBbI, B MOflDIe NQ 99 - B03JIe rrpaBoro 

6e.llpa, a B MOfHJle NQ 191 TOrrop 6bill rrOJlO)l(eH rreprreHAW 

K}'IDIpHO B03JIe 60JlbUIOH 6epuoBoH KOCTH. 

,L{OBOJlbHO qaCTO KaK B M}')KCKHX, TaK H B )I(eHCKHX 

IdOrn.rrax BCTpeqaIOTCJI rrpJlMble H H30fHyTble )I(eJle3Hb1e 

HOlKH. B M}')I(CKHX MOflDIax HHOfAa HX 6b1BaeT rro ABa 

(IdOfHJlbl N.! 51 H 99). HO)l(J1 qame Bcero, HaBepHoe, 6b1JlH 

npHKpeIIJleHbl K peMHIO, H60 HX qame BcefO HaxOAJIT 

JIH60 BBePXY, JlH60 PJlAOM C 6eApeHHoH KOCTbIO (PHC. 3: 2). 
TOJIbKO B MOfHJIe NQ 114 HO)l( 6b1Jl Hai1:AeH B03JIe PYK», a 

B Morn.rre NQ 62 H30fHyThIH HO)l( 6b1Jl PJlAOM C HaKOHeq

HHKaMH KOITHH rro rrpaBoH CTopOHe fOJlOBbI. l.ĮacTb HO

lKe», 6e3 COMHeHHJI, KJIaJIHCb B MOflDIbI He KaK HHCTpY

MeHTbI TPY.lla, HO KaK op~e, TaK Y HHX 6billH KpaCHBble 

KOJKaHble, YKPaUIeHHble 6POH30H HO)l(HbI (MOfIDIa NQ 171). 
KY.lla pe)l(e cpeAH M}')KCKHX 3axopoHeHHi1: C Tpyrrorro

nOlKeHHeM B MOfHJlbHHKe JIajumH BCTpeqaIOTCJI YAHJIa. 

ORM 6bIJlH Hai1:AeHbI B MOfIDIax NQ 62, 74, 98, 99, 184, 
193. OHH TaK)I(e He »MeIOT rrOCTOJIHHoro MeCTa B MOflDIe: 

B MOfHJIe NQ 74 OHH 6billH rrOJlO)l(eHbl crrpaBa OT fOJlOBbI, 

BOlJle KOCbI, B MOfIDIax NQ 99 H 193 Hai{AeHbl B03JIe 6eAep, 

aB MOfIDIe NQ 184 - B 06JlaCTH HOf. 

)l(eJle3Hb1e H 6POH30Bble llIIIOPbl XapaKTepHbI TOJIbKO 

AJlJI M}')I(CKHX MOflDI. Mx qame BcefO HaxOAHJlH rro OAHOH 

B03JIe rrpaBoH IDIH JleBOH HOfH, TOJlbKO B MOflDIax NQ 21 
H 94 B03JIe Ka)l(AOH Hom HaxOAIDIOCb rro UIrrope. 

IIpaKTHqecKH BO Bcex M}')KCKHX MOflDIax 6b1JlH 

Hai1:AeHbI OCTaTKH KO)l(aHbIX peMHeH. PeMHH yrroTpe6-

JlJIJlHCb H KaK M}')KCKoe yKpaUIeHHe, H KaK qaCTb KOCTIOMa. 

OHH KJIaJIHCb COfJIaCHO Ha3HaqeHHIO - B 06JlaCTH rroJlca. 

To, qTO rroJlc CqHTaJICJI YKpaUIeHHeM, rrOATBep)I(AaIOT 

HaxOAKH B MOfIDIax NQ 99, 145, 195,217 H 226. 
B MOfHJle NQ 145 OAHH peMeHb, YKpaUIeHHblH 

6POH30BbIMH rrpOAOJlfOBaTblMH qeTblpeXYfOJlbHbIMH 

fIJlaCTHHKaMH, 6bill rrOJlO)l(eH B03JIe 60JlbUIOH 6epuoBoH 

KOCTH, a BTOPOH - urnPOKHH ABOHHOH KO)l(aHblli peMeHb, 

rrepefIJleTeHHbIH rrpOAOJlbHblMH pJlAaMH 6POH30BbIX crrw 

paJIeH H C 6POH30BOH rrpJI)I(KOH - 6bill cKpyųeH H BJlO)l(eH 

B AepeBJlHHyro Kop06KY, KOTOPaJI Hai1:AeHa B 06JlaCTH 

6eAep. B MOflDIe NQ 217 TOŲHO TaK)l(e CKpyųeHHbrH HapJlA

HblH KO)l(aHblH peMeHb 6bill BJlO)l(eH B AepeBJlHHYIO 

Kop060~, 06Hap}')KeHHyro B 06JlacTH Ta3a. ,lJ;epeBJlHHaJI 

Kop060qKa 6billa BblCTJlaHa H3HYTpH TOJlCTOH UIepCTW 

HOH TKaHbIO. OqeHb HapJlAHhIH KO)l(aHbIH peMeHb, BJlO

)I(eHHblH B OBaJIbHyro AepeBJlHH)'IO Kop060qKY, Hai1:AeH B 

MOflDIe NQ 99. 3TOT peMeHb 6bill 06urnT rrorrepeK 6pow 

30BblMH )I(eCTJlHblMH fIJlaCTHHKaMH H TpeMJI pJlAaMH 

KOHYCOB, a OKOBKa KOHua peMHJI 6b1Jla Aa)I(e rrOKpbITa 

cepe6pJIHOH fIJlaCTHHKOH, OpHaMeHTHpOBaHHoH MeTOAOM 

MeTaJIJlOfIJlaCTHKH. 

KO)l(aHble peMHH, BJlO)l(eHHble B AepeBJlHHble KOPO-

60ŲKH, BCTpeqaIOTCJI H B APyrHX MOfHJlbHHKax 3arratJ,HoH 

JIHTBbI ([HHTaJIHUIKe, IInYHfCKOfO p-Ha; KJiYJlei1:KJlH, 

KpeTHHfcKoro p-Ha). 

B ABYX M}')KCKHX rrorpe6eHHJIX (MOflDIbI NQ 202 H 

215) 6billH Hai1:AeHbl rrpeAMeTbI, He xapaKTepHble AJlJI 

M}')KCKHX 3axopoHeHHi1: - Kop060ŲKH. IIpaBAa, rro cpaB

HeHHIO C Kop060qKaMH H3 )I(eHCKHX MOflDI, OHH AOCTa

TOqHO rrpocTble, H3fOTOBJIeHbl H3 6epe30BoH 6epeCTbI. 

OAHa H3 HHX (B MOflDIe NQ 215) 6billa 06UIHTa BOKPyr 

BOJlOKHHCTblMH HHTKaMH. B OAHOH Kop060ŲKe (B MOflDIe 

NQ 202) HaxoAHJIaCb 6eqeBKa H3 6POH30BbIX CfIHpaJIeH H 

6poH30BhIH rrepCTeHb C pacurnpeHHoH rrepeAHeH qaCTbIO, 

B ApyrOH (B MOflDIe NQ 215) - TpH 6POH30BbIX CfIHPaJIbHbIX 

KOJlbua. B MOflDIe NQ 215 Kop060qKa 6billa rrOJlO)l(eHa Y 

fOJlOBbI, B03JIe HaKOHeŲHHKOB KOITHH, B MOfHJIe NQ 202 -
B ueHTpe MOflDIbI, BHAHMO, Ha YMepUIeM. 

EepeCTJlHble Kop060qKH 6bIJIH HaHAeHbI H B 

rpYHTOBOM MOflDIbHHKe [HHTaJIHUIKe (IInYHfCKHH p-H), 

KOTOPbIH HaxOAHTCJI HerrOAaJIeKY. 

KpoMe BblUIe Ha3BaHHOro rrorpe6aJIbHoro HHBeHTapJl, 

KaK B M}')KCKHX, TaK H B )I(eHCKHX MOfIDIax Hai1:AeHbI 

pa3JlHqHble 6POH30Bble YKpaUIeHIDI. B MOflDIe OHH 

pacrrpeAeJleHbI COfJlaCHO CBoeMY Ha3HaqeHHIO: UIeHHble 

rpHBHbI - Ha UIee, qm6YJlbI - B 06JlaCTH rpYAH, a 6paCJleTbI 

H rrepCTHH - Ha PYKax. 

B 60JlbUIHHCTBe M}')KCKHX MOflDI 6billH Hai1:AeHbI 

CrrHpaJIH pa3HbIX pa3MepOB. MMH YKpaUIaJIHCb Aepe

BJlHHble PYKOJlTKH OPYAHH TpYAa H oP}')KIDI. KpOMe TOro, 
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6hlJIM HaH,ueHhI M MeJIlrne CnMpaJIM, HaKpyųeHHhIe Ha 

KO)J(aHhrn peMeIIIOK, Hanp., B MOnme NQ 145 6hillO .n:3)J(e 

.n:Be CIIMPaJIM. Ee3 cOMHeHMll, O)J(epeJIhe M3 cnMpaJIell 

MCnOJIh30BaJIM B KaqeCTBe yKpaIIIelUUl. 

B )J(eHCKMX MOrMJIaX nOrpe6aJIhHOrO MHBeHTapH 

3HaqJ1TeJIhHO 60JIhIIIe. Ero 06MJIMe npe.n:onpe.n:eJIMJIM He 

opy.n:MH Tpy.n:a, a pa3Hoo6pa3Hhle yKpaIIIeHMH, KOTOPhIX 

B )J(eHCKMX MOrMJIaX HaH,ueHO HaMHoro 60JIhIIIe (pMC. 3). 

B03JIe roJIOBhl 6hlJIM HaH,ueHhI 6YJIaBKM, KOTOPhIMM CKopee 

Bcero npMCTerMBaJIM KaKMe-HM6y.n:h roJIOBHhle y60phl, 

TaK)J(e 6POH30Bhle CIIMPaJIM (MOrMJIa NQ 67) .LJ:JIH YKpa

IIIelUUl roJIOBHhIX y60pOB. Ha IIIee 06HapJ)l(MBaIOTCH 

IIIellHhIe rpHBHhI M 6YChl. EYChI BCTpeqaIOTCH CTeKJIHHHhle 

M HHTapHhIe, a MHor.n:a Me)l(.LJ:y HMMM BIIJIeTaIOTCH 6pow 

30Bhle CIIMPaJIM (Monma NQ 143). B 06JIaCTM rpy.n:M Hall

.n:eHhI XapaKTepHhle .LJ:JIH 3TOro MCTopwųeCKoro nepMo.n:a 

4>M6YJIhl M 6YJIaBKM, KOTOPhIMM 3aCTemBaJIM o.n:e)l(.LJ:y, a 

T3K)J(e pa3HOo6pa3HhIe no.n:BeCKM. PYKM yKpaIIIaJIM 6pow 

30BhIMM nepCTHHMM M 6paCJIeTaMM. B MOrMJIe NQ 121 

6POH30Bhlll CIIMpaJIhHhrn nepCTeHh 6hill Ha.n:eT M Ha naJIeII 

JIeBOll Hom YMepIIIell. 

0PY.LJ:MH Tpy.n:a B )J(eHCKMX MOrMJIax MeJIKMe - 3TO 

)J(eJIe3Hhle HO)J(J1, )J(eJIe3Hhle IIIMJIa, )J(eJIe3HhIe M 6POH-

30Bhle MrOJIKM, MMHMaTIOpHhle 6poH30Bhle npMcno

C06JIeHMH .LJ:JIH IIJIeTelUUl nOHCHhlX JIeHT M npHCJIMIIa. 

HO)J(J1 HaxOMTCH Ha rpy.n:M (MOrMJIa NQ 33) JIM60 

B.n:OJIh 60KOB, B03JIe PYKM, npMMepHO B 06JIaCTM JIOKTH 

(MOrMJIhl NQ 67, 211). IIIMJIa, MroJIKM, npMcnoco6JIeHMH 

.LJ:JIH IIJIeTeHMH IIOHCHhlX JIeHT M npHCJIMIIa qaIIIe Bcero 

Ha.n: roJIOBOll YMepIIIell. I1cKJIIOqeHMe COCTaBJIillOT MOrnJIhI 

NQ 172, B KOTopoll IIIMJIO 6hlJIO HaH,ueHO B Horax, M 

MOrMJIhI NQ 12 M 93, B KOTOPhIX )J(eJIe3H~e MrOJIKM 

HaH,ueHhI Ha rpy.n:M. Ha.n: roJIOBOll yrrOMHHyThle opy.n:MH 

Tpy.n:a CJIO)J(eHhI PMOM .n:pyr C .n:pyrOM 6e3 oco6oro no

PMKa. OqeHh qaCTO (MOrMJIhl NQ 18, 28, 57, 211 M .n:p.) 

3TM MHCTpYMeHThI M napa yKpaIIIeHMll (6paCJIeThI, nepCT

HM, pa3JIMŲHhle CnMpaJIM), Hepe.n:KO M MMHMaTIOpHhIll 

rJIMHHHhIll roPIIIOK, CJIO)J(eHhI B npocTYIO 6epeCTHHYIO 

Kopo6oqKY. I1Hor.n:a Ha.n: roJIOBhI YMepIIIell, KpOMe 3TOll 

60JIhIIIOll Kopo6oqKM, nOJIO)J(eHa MaJIeHhKaH Kopo6oqKa 

M3 6epecThI (MOrMJIhI NQ 18, 33,43, 57 M 67), qame Bcero 

onOHCaHHaH CeMhIO KO)J(aHhlMM peMeIIIKaMM, KOTophle 

06KpyųeHhI 6poH30Boll rrpoBOJIOKoll. Ha 60KY Kopo6oŲKM 

3aCTe)J(Ka, HapMHO yKpaIIIeHHaH 6poH30Boll OKOBKoll. 

06hlqHO TaKMe Kopo6oqKM rrycThle. 

B )J(eHCKMX MOrMJIax, KaK M B MJ)l(CKMX, Ha.n: roJIOBOll 

YMepIIIero npaKTMqeCKM Bcer.n:a HaxO.n:MTCH 6POH30BaH 

OKOBKa pora .LJ:JIH nMThH. "llaIIIe Bcero no O.n:HOMY, pe)J(e 

no .n:Ba, a MHor.n:a no TpM (MOrMJIa NQ 192). 

113 qMCJIa npOqMX Bhl.ll:eJIHeTCH MOrMJIa NQ 211, B 

KOTopoll C JIeBOll CTOPOHhI roJIOBhI YMepIIIell 6hill HaH,ueH 

BTYJIhqaThlll HaKOHeqHMK KonhH C IIIMPOKMM nepOM. 

~yrne npe.ll:MeThl 3TOll MOrnJIhI HBJIHIOTCH xapaKTepHhIMM 

.LJ:JIH )J(eHCKoro 3axopoHeHMH. 

IIpo .n:eTCKMe MOrnJIhI C TpyrronOJIO)J(eRMeM rrpMXO.LJ:MTCH 

roBOPMTh OT.n:eJIhHO. I1x norpe6aJIhHhlll MHBeHTaph B 

60JIhIIIMHCTBe CBoeM COCTaBJIHIOT MaJIeHhKMe, npMcno-
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C06JIeHhIe .LJ:JIH .n:eTell yKpaIIIeHMH. Ha.n: roJIOBOll pe6ellKll 

TIIIOKe O.n:MH JIM60 .ll:Ba pora,lUUI IIJIThlI C 6poH30BOll OKOBKOII. 

Opy.n:MH Tpy.n:a M 0pJ)l(Me 6hlJIO HaH,ueHO JIHIllb B 

HeKOTophIX .n:eTcKMX MOrMJIax. HanpMMep, norpe6anhHbIll 

MHBeHTaph, xapaKTepHhIll .LJ:JIH )J(eHCKMX MOrHJI, 6b1J1 

HaH,ueH TOJIhKO B MOrMJIe NQ 50. Ha.n: roJIOBOll .n:eBO'lKII 

6hill MMHMaTIOpHhlll rJIMHHHhIll roPIIIOK M HHTapHoe 

npHCJIMIIe, a B 6oKY, B03JIe PYKM - )J(eJIe3HhIll HO)!(I!K. 

OCTaJIhHoll nOrpe6aJIhHhIll MHBeHTaph COCTaBJU!IOT 

.n:eTCKMe yKpaIIIeHMH: MMHMaTIOpHaH no.n:KoBoo6pa3H3H 

4>M6YJIa, 6paCJIeT, nepcTeHh M .n:Be HHTapHhIe 6YCHHhI. 

B MOrMJIaX MaJIhqMKOB MHor.n:a HaxO.n:MTCH xaPaK" 
TepHhIll .n:JIH MY)J(CKMX MOrMJI MHBeHTaph, TOJIbKO 

MMHMaTIOpHhIll, HarrpMMep, B MOrMJIe NQ 58 Ha.n: roJIo80A 

6hillM HaH,ueHhI .n:eTaJIM )J(eJIe3HhlX y.n:MJI, a Ha rpYIUI 
)J(eJIe3HhIll HO)J(J1K, B cepe.n:MHe MOrMJIhl NQ 82 6blJl3 

Hall.n:eHa MMHMaTIOpHaH Koca, B MOrMJIe NQ183-
MMHMaTIOpHaH )J(eJIe3HaH Koca M )J(eJIe3HhIll HO)JQfK, a B 

MOrMJIe NQ 17 .n:Ba BTYJIhqaThIX HaKOHeqHMKa KOIIIIil B 

HarypaJIhHYIO BeJIMŲMHY. 

"llacTh .n:eTCKMX Monm, KaK M B3POCJIhIX, Boo6me 6e3 
norpe6aJIhHoro MHBeHTapH. 

B rpYHTOBOM MOrMJIhHMKe nallBHll 6hlJIM OTKpblThl 

.n:Be .n:BollHhIe MOrMJIhl C TpyrronOJIo)J(eHMeM: MOrHJIa N! 
79-80 M NQ 115-115a. 

MOrHJIa NQ 79-80 HBJIHeTCH 3axopoHeHMeM pe6eHKl 

M M~. Pe6eHOK 6hill, BM.LJ:MMO, no.n:POCTKOBOro 803" 

paCTa, TaK KaK.n:JIMHa ero OCTaHKOB - 133 CM. B Mornne 

MHBeHTapH HeMHoro. B03JIe OCTaHKOB pe6eHKa 6bIJIB 

HaH,ueHhI: Ha rpy.n:M 6POH30BaH ap6aJIeTOBM.LJ:HaH <Į>H6)'l111 
C )J.JIMHHOll HO)J(KOll, Ha PYKe - JIeHToŲHh!i1. 6pacJIeT, III 

naJIhIIe JIeBOll PYKl1 - 6POH30BhIll CIIMpaJIhHhrn nepcrellb, 

B 06JIaCTM nOHCHMIIhI IIIeCTh 6POH30BhIX cnMpanei1: Ml 

IIJIOCKMX npOBOJIOK. B M3rOJIOBhe HaxO.n:MJICH MHHHa" 

TIOpHhlli rJIMHHHhlli ropIIIOqeK M .ll:Be OKOBKM IIHTbeBhIX 

porOB. B03JIe OCTaHKOB M)')K'IMHhI, Ha.n: roJIOBOll:, Haii,neH 

MMHMaTIOpHhlli rJIMHHHhrn ropIIIOqeK, B 06JIaCTH 6e.uep, C 

rrpaBoll CTOPOHhI, nonepeK MOrHJIhl JIe)J(3JI )J(eJIe3HhrH HOI, 

Ha npaaoll Hore - )J(eJIe3HaH IIIIIopa. 3'ra .n:BOllHaH Mornna 

no JIMTOll ap6aJIeTOBM.LJ:Holl 4>M6YJIe .n:arnpyeTcH IX B. H.3. 

IIoJI noxopoHeHHhlX B .n:BOll:HOll MOrMJIe NQ 115-115a 
He YCTaHOBJIeH, TaK KaK MX OCTaHKM rrpaKTJ1qeCKH /It 

coxpaHMJIMCh. IIorpe6aJIhHoro MHBeHTapH Hail:.n:eHo Mano, 

M ORM HBJIHIOTCH HeXapaKTepHhIMM: B03JIe rOJIOBhI oMOro 

YMepIIIero 6hIJIM OCTaBJIeHhI .n:Ba IllITheBhIX pora, a KO 

BTOPOMY OTHOCMTCH Bcero JIMIIIh 6POH30Bhrn CIIHPaJIhm.d 

nepCTeHh. 

B rpYHTOBOM MOrMJIhHMKe nallBHll 6hillO H3yųeHO 

106 MOrMJI C TpyrroCO)J()J(eHMeM. EOJIhIIIMHCTBO H3 HIll 

HaH,ueHO B ceBepo-BocTOŲHOll qaCTM MOrMJIhHHK3, fjlC 

paHhIIIe XOPOHMJIMCh HeCO)J()J(eHHhle YMepUIMe, II03TOMJ 

OqeHh qaCTO MOrMJIhI C TpyrronOJIO)J(eHMeM nepeKOIIaJIIi 

MOrMJIaMM C TpynoCO)J()J(eHMeM, MX norpe6anbHhII 

MHBeHTaph nepeMeIIIaH Me)l(.LJ:y co6011. KpOMe TOro, 

CJIyųaeTCH, qTO .n:Be HMhI MOrMJI C Tpynoco)!()l(eHHell 

nepeKonaHhl o.n:Ha qepe3 .n:pyryIO, MX KpaH CJIHJIHCh, 

n03TOMY cBepxy HeJIh3H OTJIMqMTh MX KOHTyphI. 3ro 
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oco6eHHO 3aMeTHO B 60JIhlllHX JIMaX. KOHTYPhI MOrIUI 

c rpynocoXOKeHHeM He TaK npaBlUIhHO O'lep'leHhI, KaK 

1I011lJl C -rpynonOJIO)!(eHHeM. qacTh MorIUI C Tpyno

co:o:eHHeM BhlKonaHa COBceM HefJIy60Ko, nO)l )lepHOM, 

H'IaCTO 3TH MOrHJIhl 6hlJlH nOBpe)!()leHhI npH BcnalllKe. 

PaCCTOmrn:e Me)!()lY MorlUIaMH HeO)lHHaKOBO: O)lHH 

1I0rHnbl cnHBalOTCJI C )lpyrHMH, Me)!()ly )lpyrHMH 

npoMeJKYTKH no HeCKOJIhKy MeTpOB. 

ITo pacrrOJIO)!(eHHIO HHBeHTapJI H no <popMaM 

1I0l1lJlbHbIX HM, Bce MorlUIhI C TpyrroCO)!()!(eHHeM rpYH

T080fO MOfHJIhHHKa JIaHBHH MO)!(HO pa3)leJIHTh Ha 

HecKDnbKO rpynrr. 

B rrepBYJO O'lepe)lh, KaK o 60JIee paHHHX C XPOHOJIO

J1I1IeCKOH TO'lKH 3peHHJI, Ha)lO roBOPHTh rrpo Te MorlUIhI 

c rpynocoXOKeHHeM, B KOTOPhIX HHBeHTaph pacnOJIO)!(eH 

B TOM )/(e rrOpH)lKe, 'lTO H B03JIe HeCO)!()!(eHHhlX 

nOKoHHHKOB. 3r0 norpe6eHIDI nepeXO)lHOrO xapaKTepa. 

TaKHX MOrHn Hati:)leHo TOJIhKO llJITh (NQ 268, 269, 270, 

275 H 361). Hx HMhI TaKOrO )!(e pa3Mepa H <pOPMhl, KaK H 

Y MOI1lJl C -rpynorrOJIO)!(eHHeM (pHC. 4). fJIy6HHa HM 60-

80 CM. COXOKeHHhIe KOCTH H raph HaChIllaHhl B Cepe)lHHe 

!p06a HnH HMbI, a rrorpe6aJIhHhIH HHBeHTaph pacnOJIO)!(eH 

no sceMY rp06y, COfJIaCHO Ha3Ha'leHHIO. HarrpMMep, B 

MOl1lJle NQ 269 HHBeHTaph pacnpe)leJIeH CJIe)lY!OIIIHM 

06pa30M: y Cepe)lHHhI roJIOBhl nHTheBOH por H MaJIeHhKaH 

6epeCTJIHaH Kop060'lKa, B KOTOPOH HaXO)lHJIaCh 

cepe6pllHaH KOJIh'laTaH <pH6YJIa, Ha rpY)lH 6POH30BaH 

tpeyroJlbHaH 6YJIaBKa C )lBYMH KpyrJIhIMH roJIOBKaMH, Ha 

pyKllX - rro 6POH30BOMY 6paCJIeTY C paCIIIHpeHHhlMH 

tpeyroJIbHblMH BhlIIYKJlhlMH KOHIIaMH. Cpe)lH 6paCJIeTOB, 

Ka CO)/()/(eHHbIX KOCTHX rrOCepe)lHHe H nonepeK norpe-

6eHllil, JIe)/(aJI )!(eJIe3HhIH HO)!(. 

B MOrHnaX C TpyrroCO)!()!(eHHeM TaKoro THna norpe-

6anbHblH HHBeHTaph He TpOHYT orHeM. 

:ih'o CBH)lereJlhCTByeT o TOM, 'lT0 06hI'laH C:lKHI'aHHJI 

Ten rrOHBHJICJI He cpa3Y, H Ha npOTJ{)/(eHHH )lOJIroro 

BpeMeHH - )l0 Ha'laJIa II ThICJI'leJIeTHH - <PYHKUHOHHpOBaJIH 

Tpa.l\HUHH TpynonOJIO)!(eHHJI, nOKa He rrpOH30111JIa 

OKOH'laTeJlbHaH nepeOpHeHTallHH Ha 06hl'laH C)!(l{faHHJI 

YMepllIHX. 
ITO,!l06Hhle MorlUIhI C TpyrroCO)!()!(eHHeM 6hlJlH HaH

l\eHbl H B 6JIl{)/(aHIIIHX MorlUIhHHKaX IIaJIaHra, fHHTa

nHlllKe, JIa3,!lHHHHKaH H PY)laH'lJIH. OHH xapaKTepHhl 

ronbKo )lnH 3ana)lHOH JIHTBhl. O)lHaKO CTOHT nO)l'lepK-

1I}'Tb, 'lT0 B MOrHJIhHHKe JIaHBHH 3axopOHeHHJI ::noro Bll)la 

l!BJUllOTCH HaH60JIee paHHHMH H OTHOCJITCH K KOHIIY VIII -
Haųany IX BeKOB. B )lpyrHX Mecrax 3TH MOfHJIhl OTHOCJITCH 

KX BeKy. 

,npyraH rpyrrna MorIUI C TpyrroCO)!()!(eHHeM TaK )!(e 

6nH3Ka K Tpa)lHIIHHM TpyrronOJIO)!(eHIDl, O)lHaKO OHH 

OTHOCHTCH K 60JIee n03)lHeMY nepHO)lY. Hx JIMhl npo-

1\0nrOBaThle, KaK H JIMhl MorIUI C TpyrronOJIO)!(eHHeM, HO 

CO)/()/(eHHble KOCTH H norpe6aJIhHhIH HHBeHTaph yxe He 

pacrrpe)leJIeHhI no BceH llJlOIIIa)lH )lHa HMhI IUIH rp06a, a 

CnO)/(eHhI B MaJIeHhKYJO )lepeBJIHHYJO IUIH 6epeCTJIHYJO 

KOpo60'lKY. B MorlUIhHHKe JIaHBJIH 06HapyxeHo 12 TaKHX 

MOfHn (NQ 317, 321, 333, 348, 352, 354, 354a, 360, 363, 

363a, 364-366, 372). fJIy6HHa MorlUIhHhlX JIM 80-100 CM. 

3eMJIJI, KOTOPOH 3aChIllaHa MorlUIa, C npHMeChlO rapH H 

OT)leJIhHhlMH CO)!()!(eHHhIMH KOCTJIMH. EOJIhlllOe 

KOJIH'leCTBO rapH c06paHO Ha caMOM )lHe 3axopoHeHHH. 

3TO OTHOCHTCJI H K MOfHJIe C TpyrroCO)!()!(eHHeM, KOTOPaH 

COCTOHT H3 'laCTH 060)!()!(eHHhIX KOCTeH, rapH H norpe-

6aJIhHOro HHBeHTapJI. HHOr)la BCTpe'laIOTCJI )lBe Kop060'l

KH. HarrpMMep, B )!(eHCKOH MorlUIe NQ 321 06e Kop060'lKH 

6hlJlH nOJIO)!(eHhI Ha caMoe )lHO 3axopOHeHHH Ha HeTpO

HYThlH nec OK. B O)lHOH Kop060'lKe 6hlJlO caMO 3axOPO

HeHHe, T.e. 060)!()!(eHHhle KOCTH, OCTaTKH rapH H 

060)!()!(eHHhlH norpe6aJIhHhIH HHBeHTaph, a Ha paccTO

HHHH 20 CM OT nepBOH Kop060'lKH-MaJIeHhKOro rp06HKa 

JIe)!(aJIa )lpyraH Kop060'lKa, B KOTOPOH norpe6aJIhHblH 

HHBeHTaph He TpOHYT orneM H He CJIOMaH. 3Ta Kop060'l

Ka, Bll)lHMO, nOJIO)!(eHa KaK nO)lapOK YMepllleH, TaK KaK 

B HeH HaXO)lIUIHCh TOJIhKO YKpallleHHH. A B nepBoH 

Kop060'lKe KpOMe YKpallleHHH 6hlJlH H 0PY)lHH Tpy)la: 

)!(eJIe3HhIH HO)!(l{K H llllUIO. 

KpoMe ynOMJIHyrhlX MorIUI C TpynoCO)!()!(eHHeM 

nepeXO)lHOrO xapaKTepa, B MOrHJIhHHKe JIaHBJIH 

06HapyxeHhI H )lpyrHe 3axopOHeHHJI C TpyrroCO)!()!(eHHeM, 

60JIee n03)lHHe C XpOHOJIOrH'leCKOH TO'lKH 3peHHH, 

)laTHpyeMhIe XI-XII BeKaMH (Ta6JIHIIa 4). EOJIhlllHHCTBO 

COCTaBJIJIlOT 3axopOHeHHH B 60JIhlllHX HMax, BeCh HX 

norpe6aJIhHhlH HHBeHTaph pa36pocaH no BceMY 

HanOJIHeHHlO JIMhI (pHC. 156). Pa3Mep MOrHJlhHhlX JIM 

O'leHh pa3HhlH - npHMepHO OT 125x75 CM)lO 300x200 CM. 

EOJIhlllHHCTBO 3THX MOrHJIhHhlX JIM np0)lOJIrOBaThle, 

TOJIhKO, KOHe'lHO, OHH 60JIee lllHpOKHe, 'leM JIMhI 

3axopoHeHliH C TpyrronOJIO)!(eHHeM. Ha nOBepXHOCTH OHH 

'laCTO CJIHBalOTCH C COCe)lHMMH, no 3TOH llpH'lHHe Tpy)lHO 

YCTaHOBHTh HX HaCTOJIIIIHe pa3Mephl. fJIy6HHa HM 

3axopoHeHHH COCTaBJIJIeT npHMepHO 60-150 CM, rny6)!(e 

CJIerKa cyxalOTCH, a B nOnepe'lHOM pa3pe3e BhIrJlJI)lJIT 

KaK OrpOMHaH MHCKa C llJlOCKHM )lHOM. 3eMJIJI Bcero 

HanOJIHeHIDI TeMHaH, C 60JIhIllHM KOJIH'leCTBOM rapH. B 

60JIhlllHHCTBe 3axopOHeHHH, 06hl'lHO Ha caMOM )lHe 

HaxO)lHTCH CJIOH, HaChIIIIeHHhlH raphlO, TOJIIIIHHOH B 10-

15 CM, 3a HMM - 'lHCThlH neCOK. Bll)lHMO, nOCJIe TOro, 

KaK BhIKanhIBaJIH JIMY, no ee )lHY pa36paChIBaJIH 'lHCTYJO 

raph, KOTOPy!o npHHOCIUIH C MeCTa CO)!()!(eHHH, a OCTaHKH 

BMeCTe CO BceMH OCTaJIhHhIMH npe)lMeTaMH paCChIllaJIH 

no BceMY 06"heMY norpe6eHIDI B XO)le 3aKanhIBaHHH JIMhl. 

CropeBIIIHe KOCTH TaKXe pa36pOCaHhI no BceH MOrl:!Jle 

IIOCJIe)lHlOlO (XII-XIII BB.) rpyrrny 3axopoHeHHH C 

TpyrroCO)!()!(eHHeM COCTaBJIJIlOT Te MOrHJIhI, B KOTOPhlX 

OCTaTKH Kocrpa 3aChlllaHbI B MaJIeHhKYJO JIMKY (ra6JIHUa 4). 

3TH MorlUIhl 6hlJlH HefJIy60KHMH, 'lalIIe Bcero cpa3Y nO)l 

)lepHOM (MOrHJIhI NQ 286 H 291), IDlll Ha rny6HHe 15-40 CM 

(MorlUIhI NQ 294, 296), n03TOMY OHH 'laCTH'lHO IUIH 

nOJIHOCThlO pa3pYllleHhI npH BcnalllKe 3eMJIH. ,[(HO 

3axopoHeHHH 'lalIIe Bcero 6hlJlo B <popMe He60JIhlllOrO 

OBaJIa, npHMepHO 60x80 CM (MorlUIa NQ 340), JIH60 Kpyra 

noxo)!(HX pa3MepOB (MOfHJIa NQ 311). B rJIy6HHe JIMKa 

He3Ha'lHTeJIhHO cyxaeTCJI, ee )lHO BhlIIYKJloe. IIorpe6aJIh

HhlH HHBeHTaph, raph H co)!()!(eHHble KOCTH BCTpe'laIOTCJI 
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rro BceM)' o60eM)' 3axopoHeHlffi. I1HBeHTaph 60JIee-MeHee 

06ropeBIlIHH, 3HaqHTeJIhHaH ero qaCTh JIH60 CHJIhHO 

paCIIJIaBJIeHa, JIH60 CJIOMaHa. raph H CO)!Ql(eHHhIe KOCTH 

OTHOCHTeJIhHO MeJIKHe. I1cKJIloqeHHe COCTaBJIHeT yrOJIh 

.n;OCTaTOqHO Kpyrrnoro pa3Mepa (OKOJIO 3-4 CM B .n;JIJmy H 

2 CM B IlIHPHHY), HaH.n;eHHhIH B MOrHJIe NQ 295. 
Ilpo pacrrOJIO)l(eHHe rrorpe6aJIhHOrO HHBeHTapH B 

3axopOHeHIDlX C Tpyrroco)!Ql(eHHeM Tpy.n;HO qTO-JIlI60 

CKa3aTh, TaK KaK He 3aMeqaeTCH YCTOHBIlIerOCH rrOPMKa, 

3a MCKJIlOqeHHeM paHHHX MOrHJI C TpyrroCO)!Ql(eHHeM, r.n;e 

rrorpe6aJIhHhIH MHBeHTaph 6hill pacrrOJIO)l(eH TaK )l(e, KaK 

M B 3axopoHeHIDlX C TpyrrorrOJIO)l(eHHeM. 

Tpy.n;HO YCTaHOBHTh H KOJIHŲeCTBO rrorpe6aJIhHOrO 

HHBeHTapH, TaK KaK B 3THX MOrMJIax OH qallie Bcero JIH60 
paCIIJIaBJIeH, JIH60 rrOJIOMaH. KpOMe TOro, eCTh rpyrrrra 

3axopOHeHHll:, r.n;e, 3a HCKJIlOqeHHeM CO)!Ql(eHHhIX KOCTeH 

M mpH, He 6hillO HaH.n;eHO HHKaKoro .n;pyroro HHBeHTapH 

(MOrHJIhI NQ 285, 309, 342). B MOrHJIax C TpyrroCO)!Ql(eHHeM 

qaCTh rrOJIOMaHHOro rrorpe6aJIhHOrO HHBeHTapH 6hilla 

HaH.n;eHa H B .n;pyrMX rpYHTOBhIX MOrHJIhHHKaX 3arra.D;HOH 

JIMTBhI (IlaJIaHra, rHpKaJIHH, KpeTHHrcKoro paHoHa; 

IlaYJI~, IIIHJIYTcKoro paHoHa, 513.n;aH, KpeTMHrCKoro 

paHOHa; )J;HMHTpaBaH, KpeTHHfCKoro paHoHa). C TaKMM 

)l(e HBJIeHHeM CTaJIKHBaIOTCH H B KYPIlICKHX MOrMJIax C 

TpyrroCO)!Ql(eHHeM X-XIII BB. Ha reppHTopHM JIaTBHM (LA. 
1974, p. 195). C KaKOH UeJIhIO JIOMaJIaCh qaCTh rrorpe6aJIh

HOro HHBeHTapH, CKa3aTh Tpy.D;HO. 

E.n;HHCTBeHHhlli 3JIeMeHT rrorpe6aJIhHoro HHBeHTapH, 

KOTOPhIH BO Bcex 3axopoHeHIDlX C TpyrroCO)!Ql(eHHeM He 

C)l(HraJIH M He JIOMaJIM - 3TO rrHTheBhle pora. I1x qarrre 

Bcero BCTpeqaIOT 6JIH)l(e K rroBepXHocTH MOrHJIhHOH HMhI. 

BH.D;MMO, IIHTheBhIe pora 6POCaJIH B MOrHJIhI BO BpeMH 

rrorpe6aJIhHOrO PHTYaJIa, H, B03MO)l(HO, C HaJIHThIM B HHX 

HarrHTKOM. 

B 3axopoHeHIDlX C TpyrroCO)!Ql(eHHeM rrorpe6aJIhHhIH 

HHBeHTaph TaKOH )l(e, KaK H B MOrHJIaX C Tpyrrorro

JIO)l(eHHeM, o.n;HaKO ero <pOPMhI H3MeHHIOTCH. 

IIOrPEBAJIbHbIM MHBEHTAPb 

BeCh rrorpe6aJIhHhIH HHBeHTaph, HaH.n;eHHhIH B 

MOrHJIhHHKe, MO)l(HO pa3.n;eJIHTh Ha CJIe.nyIOrrrHe rpyrrrrhI: 

1) Opy.n;HH Tpy.n;a; 2) 0p)')l(Me; 3) yKpaIlIeHHH; 4) CHapw 

)l(eHHe BCa.D;HMKa M KOHH; 5) .n;pyrHe Haxo.n;KH. 

IlpH.n;ep)l(HBaHCh paHee Ha3BaHHoro rropH.n;Ka, 

KOPOTKO H 06Cy.n;MM HaxO.n;KH Ka)l(.D;OH rpyrrIIhI. 

1. Opy.n;HSI TPy.n;a 

TonopbI. B JIaHBHH TorropOB HaH.n;eHO He MHOro, H B 

60JIhIlIHHCTBe CBoeM OHH MHHHaTIOpHhle - c.n;eJIaHhI 

CrreUMaJIhHO.D;JISI rrorpe6eHHH B MOrHJIe. Bce OHH )l(eJIe3-

HhIe H 06Hap)')l(eHhI TOJIhKO B M)')l(CKHX MOrHJIax. HaH

.n;eHHhIe B MOrHJIhHHKe TorrophI MO)l(HO pa3.n;eJIMTh Ha.D;Be 

rpyrrIIhI: BTYJIhqaThle H rrpoYIIIHhIe. 

BTYJIhqaThle TorrophI 06Hap)')l(eHhI B MOrHJIaX NQ 74, 
89, 99, 191, 249 (H .n;Be CJIyųaHHhle HaxO.n;KH). Bce OHH 
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H3 3axopoHeHHH C TpyrrorrOJIO)l(eHHeM, pa3JIMqaJOTCH 

pa3MepaMH H .n;aTHpOBaHHeM. ,lŲnma TOrropOB KOJIe6JIeTCH: 

12,5-19,5 CM, .n;HaMeTp BTYJIKH: 2,7-4,5 CM, llUlpHHa 

JIe3BHH: 2,7-5,8 CM, .n;aTHpyIOTCH V-IX BB. (pHC. 5). 
IlpOYIIIHhle TorrophI HaH.n;eHhI KaK HOPMaJIhHhIX pal" 

MepOB, TaK H MHHHaTIOpHhle. OhillO HaH.n;eHO TOJIbKO}lBa 

Torropa B HarypaJIhHyIO BeJIHŲHHY (MOrMJIhI NQ 369 H 370), 
a MHHMaTIOpHhIX - 11 (MOrHJIhI NQ 212, 317, 354,358, 
361, 371, 372 H .n;Be cnyųaHHhle HaxO.n;KH). 

Bce rrpoYIIIHhle TorrophI, 3a HCKJIIOqeHHeM O}lHoro, 

HaH.n;eHhI B 3axopoHeHHHX C TpyrroCO)!Ql(eHHeM. B Morilllax 

06hIqHO rro O.n;HOMY TorropHKY, 3a HCKJIIOqeHHeM 

.n;Bot1:Horo 3axopOHeHHH NQ 371, B KOTOPOM HaH.n;eHO TJlH 

TorropHKa. 

TorrophI HOPMaJIhHOro pa3Mepa TaK)l(e He6oJIbIllHe

.D;JIHHa 10-13 CM, IlIHpMHa JIe3BHH 6-7 CM, o6yx Y3KHii, 

1,9-2,5 CM, OTBepCTHe rro.n; PYKOHTKY OBaJIhHoe (pl1c. 6:7,9). 
BOJIhIlIHHCTBO MHHHaTIOpHhIX rrpOYIIIHhIX TorropOB 

H3roTOBJIeHO OqeHh rrpOCTO H HeCTapaTeJIbHO. OHl1 He60Jib" 

IlII1e,.D;JII1Ha 5-7 CM, IIIHpHHa JIe3BHH 2-3 CM (pHC. 6:4-6,8). 
MOTblru/JĮo6uJJa. Ilo rrOBO.n;y Ha3HaqeHIDI 3THX 

M3.n;eJIHH HeT e.n;HHoro MHeHHH. PaHhIlIe (Nakaitė, 1964, 
p. 55-56, pav. 2:3) HX rrpHŲHCJIHJIM K MHHHaTJOpHhlM 

MOThiraM, o.n;HaKO rro.n;o6Hhle H3.n;eJIHH H3 3TOro pernOHa 

H3 MOrHJIhHHKa OaH.D;)')l(SIH OTHOCHT K .n;o6HJIaM (Stankus, 

1995, p. 77, 79, pav. 67:2, 7). MOThlm HOPMaJIbHOro 

pa3Mepa B MOrHJIhHMKe JIaHBHH He 6hillH HaH.ilelllli. 

06Hap)')l(eHO TOJIhKO TpHHa.nuaTh MHHHaTIOpHbIX MOTI:JI/ 

.n;o6HJI (3axopoHeHHH NQ 99, 134, 139, 152, 163, 166,185, 
216, 218, 262, 300, 361). Bce OHH H3roTOBJIeHhI rrpocro 

M HeCTapaTeJIhHO (pHC. 7). BH.D;HMO, HX He HCrrOJIb30BaJIH 

.D;JISI pa6oThI, a TOJIhKO KaK rrorpe6aJIhHhlt1: HHBeHTapb. 

113.n;eJIHH 5-9 CM .D;JIHHOt1:, IlIHpHHa JIe3BHH 2,9-4,4 CM. 

Ilo HaH.n;eHHOMY BMeCTe C HHMH rrorpe6aJIhHOMY HHBeH" 

TapIO OHH .n;aTHpyIOTCH IX-XI BB. 

KOCbl. B MOrHJIhHHKe JIaHBHH KOC 6hillO HaH,neHO 

OTHOCHTeJIhHO MHoro (28 e.n;.). OOJIhIlIHHCTBO H3 HHX 

CHJIhHO pa3pYIlIeHO, COXpaHHJIHCh JIHIlIh OTJlenbHblC 

<pparMeHThI. KpOMe Toro, 60JIhIlIaH qaCTh KOC (19 e}l.) 

HBAAIOTCH MHHHaTIOpHhIMH. Bce KOChI HOPMaJIbHOro 

pa3Mepa (9 e.n;.) H3 M)')l(CKHX MOrHJI C TpyrrorrOJIO)l(eHHeM. 

MHHHaTIOpHhle, B 60JIhIlIHHCTBe CBoeM, M3 3axopoHellllll 

C TpyrroCO)!Ql(eHHeM. Koca KaK B HarypaJIhHYIO BeJIlffilll)', 

TaK H MHHHaTIOpHaH, B MOrHJIe o.n;Ha, HCKnJO'IeHHC 

COCTaBJIHeT .n;BOHHaH MOrHJIa NQ 354, B KOTOPOH cPa3Y 

TpM MHHMaTIOpHhle KOChI (pHC. 9). 
KOChI HOPMaJIhHOro pa3Mepa He OqeHh 60JIbIllHe: HX 

.D;JIHHa 37-43 CM, IlIMpHHa KJIHHKa 2,5-3,7 CM. Haca}lKa 

PYKOHTKH Bcex KOC 3aKaH'lliBaeTCH 3am6oM (pHC. 8:1, 2). 
KOChI .n;aTMpyIOTcH VIII B. Ha OCHOBaHl111 JlPym 

rrpe.n;MeToB rrOrpe6aJIhHOrO HHBeHTapH, HaH:JleHHbIX 

BMeCTe C HMMH. 

MMHHaTIOpHhIe KOChI 6hIBaIOT .n;BYX BH.D;OB. OJlHH 
.D;JIHHOt1: TOJIhKO 11-12 CM, IlIHpMHa KJIHHKa 1,0-1,12 CM, 

a .n;pyrHe - .D;JIMHOt1: 20-23 CM M C KJIHHKOM llIHPHHOA 

rrpMMepHO 2 CM. 

MHHHaTIOpHhle KOChI .n;ampyIOTCH X-XII BB. 
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HOJKH. 3TO CaMaJI MHoro'IHCJIeHHaJI rpyrrrra Opy.n;HM 

rpy.ua. OHH BCTPe'IaIOTCJI KaK B rrorpe6eHHJIX C Tpyrrono

.10JKeHl1eM, TaK H C TpyrroCO)Į{)Į(eHHeM. HO)I(H JIBJIJIJIHCh 

llJKeHCKI1M, H M)')KCKHM opy.n:HeM Tpy.n;a. B 3axopOHeHHJIX, 

B60JlhlllliHcTBe CJIyųaeB, 6h1JIo Hai1.n:eHo no O.n;HOMY HO)!()" 

XOTJI eCTh HeCKOJIhKO MOrHJI, r.n;e HX 6hillO no .n;Ba (MorH

nblNQ 99,131,211,358,359,361). EOJIhIlIHHCTBO HO)Į{eM 

pa3pymeHo, Hai1.n:eHhI TOJIhKO OT.n;eJIhHhIe <pparMeHThI. 

JIyųwe COXpaHHJIHCh HO)I(H H3 norpe6eHHM C Tpyno

COJKJKeHl1eM. 

ITo XOPOllIO coXpaHHBIlIHMCJI HO)Į{aM BH.D:HO, 'ITO 

6oJlhWHHCTBO H3 HHX 6hIJIH He6oJIhllIoro pa3Mepa, 10-
14 CM B .U)IHHY (BKJIIO'IaJI H BCTaBHYIO 'IaCTh). CIIHHKH 

HOJKeW rrpHMhIe, JIe3BHJI 60JIhlllHHCTBa H3 HHX O'IeHh 

CTOlJeHhI. 3HaqHT, B MOrHJIY KJIaJIHCh HO)I(H, KOTOPhIMH 

1l0JJh30BaJIHCh B nOBce.n;HeBHoH )I(H3HH, a He CneIIHaJIhHO 

1I3roTOBJJeHHhIe.D:JIJI norpe6aJIhHOrO HHBeHTapJI (pHC. 10, 
II). DOJIhllIHHCTBO HO)Į{eM COBceM 6e3 YKpallIeHHM. 

TOJJhKO Y TPex HO)Į{eH H3 3axopoHeHHM NQ 359 H 370 
(pu.c. 12: 3, 4) B.n;OJIh cnHHKH HaqepqeHHaJI KaHaBKa H 

PM KOPOTKHX HaCeqeK, JIH60 PM H3 pe.n;KHX TO'IeK (H3 

3axopoHeHHJI NQ 358) (pHC. 12: 5). HO)I(H BCTaBJIJIJIHCh 

Ha .uepeBJIHHYIO PYKOJITKY. HanpHMep, Y HO)Į{a H3 

3aXOpOHeHHJI NQ 11 (pHC. 11:2) COXpaHHJIaCh qaCTh 

.uepeID!HHOM PYKOJITKH . .D:epeBJIHHYlO PYKOJITKY CTillHBaJIH 

B03JJe caMoro KJIHHKa, 06KpYŲHBaJI ee TOHKOM 6POH30BOM 

IlPOBOJIOKOM. 

HaM.ueHo HeCKOJIhKO 60JIee .n;JIHHHhIX HO)Į{eM C 

WI1POKHMH KJIHHKaMH (3axopOHeHHJI NQ 21, 29, 64, 58, 
202). JIYŲllIe COXpaHHJICJI HO)Į{ H3 3axOpOHeHHJI NQ 64 
(Pl1c. 10: 2). OH 28 CM B.D:JIHHY H 4 CM B lllHpHny. CIIHHKa 

HOlKa rrpHMaJI, BepxyUIKa, He3HaqHTeJIhHO 3aOCTpAACh, 

OKpyrJIJleTCH. TaKHe orpOMHble HO)I(H, BH.D:HMO, HCnOJIh30-

BaJlliCh B KaKOM-TO CneIIHaJIhHOM .n;eHTeJIhHOCTH. OHH 

6hlnl1 HaM.ueHhI TOJIhKO B MOrHJIax C TpyrronOJIO)Į{eHHeM -

KaK MYlKCKHX, TaK )Į{eHCKHX H .n;eTCKHX. 

IllecTb HO)Į{eM, JIH60 HX <pparMeHThI (3axopoHeHHJI 

NQ 10, 13, 51, 62, 91, 99) 6hIJIH HaM.n;eHhI C He3Ha'IHTeJIhHO 

BblfHyrOM CIIHHKOM H ųyTh CHJIhHee 3arHyroM BOBnyrPb 

BCTaBHOM qaCThlO. K CO)Į{aJIeHHIO, Bce HO)I(H 3Toro THna 

60JIee HJIH MeHee HCnOpqeHhI. OHH 6hIJIH cpe.n;HHX 

pa3MepOB, OKOJIO 15-20 CM .n;HHOM, IllHpHHa KJIHHKa 1,7-
2,5 CM, BCTaBHaJI qaCTb .n;OCTaTOqHO KOPOTKaJI. Y HHX 

raKlKe 6billH .n;epeBHHHhle PYKOJITKH, TaK KaK B03JIe 

HeKoropblX COXpaHHJIHCh CJIe.n;hI .n;peBeCHHhI. lliTb HO)Į{eM 
lIPOHCXOMT H3 M~CKHX 3axopoHeHHM C TpynonOJIO

JKeHHeM, O.D:HH - H3 MOrHJIhI C TpyrronOJIO)Į{eHHeM .n;eBO'IKH 

(MOl11Jla NQ 91). 
M30rHyrhIe HO)I(H Hai1.n:eHhI B 60JIee paHHHX (VIII

IX BB.) C XpOHOJIOrHqeCKOM TO'IKH 3peHHJI MOrHJIax. 

Y qaCTH HO)Į{eM 6hillH KO)Į{aHhIe HO)Į{HhI. Coxpa

Hl1JIaCb TOJIbKO napa KO)Į{aHblX HO)Į{eH, KOTophIe 6billH 

o66HTbl 6POH30BhIMH IIJIaCTHHKaMH, HX OCTaTKH H3 

3axopoHeHHM NQ 52, 168, 171, 184, 221, 302. B 

60JIbllIHHCTBe CJIyųaeB 066HBaJIHCb TOJIhKO HaKOHe'IHHKH 

(PHC. 12: 1) HO)Į{eH. EPOH30Bhle IIJIaCTHHKH OKOBKH 6billH 

.ueKopHpOBaHhI JIHHHJIMH HaCe'IeK (3axopoHeHHe NQ 302), 

JIH60 CKB03HhIM yJ0POM (3ax0poHeHHe NQ 171) (pHC. 12:2). 
HO)Į{HhI o.n;Horo HO)Į{a 6bIJIH 0611IHThI )Į{eJIe3HbIMH 

nJIaCTHHKaMH (MOrHJIa NQ 52), o.n;HaKO OHH IIJIOXO 

COXpaHHJIHcb. 

HO)I(H C KO)Į{aHhIMH HO)l{HaMH, 6e3 COMHeHHJI, HOCH

JIHCh B03JIe peMHH HJIH nOJIca H, B03MO)l{H0, HeKOTopble 

H3 HHX BbIIIOJIHHJIH <pynKIIHH op~. 

TO'lHJla • .D:nH 3aTO'IKH TonopoB, HO)Į{eM, KOC H .n;pyrHX 

OPy.n;HM Tpy.n;a, a TaK)l{e 0PY)Į{HJI, ynoTpe6JIHJIHCb 

KaMeHHhle TO'IHJIa, n03TOMY HX B MOrHJIbI KJIaJIH BMeCTe 

C .n;pyrHMH OPY.D:HJIMH Tpy.n;a. B MOrHJIbHHKe JIaMB5IM HX 

6hillO Hai1.n:eHo TOJIhKO IlleCTb. Bce OHH H3 ~CKHX MOrHJI 

C TpyrronOJIO)Į{eHHeM. TO'IHJIa H3rOTOBJIeHbI H3 KaMHH 

neC'IaHHHKa (pHC. 48). l1x <popMa - HenpaBHJIhHoro qeThI

pexyroJIhHHKa, HHor.n;a O.n;HH KOHeII HaMHOro ~e (MOrHJIa 

NQ 74), a HeKOTophle HMelOT <poPMY BbITHH)'TOro 'IeTbIpex

yrOJIhHHKa (3axopoHeHHe NQ 99). OHH B.D:JIHHY 7-11 CM, 

3-4 CM B lllHPHHY H TOJIlIlHHOM 2-3 CM. OHH 60JIee 

CTO'IeHbI C O.n;HOM HJIH C 06eHX CTOPOH no cepe.n;HHe. 

B MOrHJIbHHKe JIaMBHM TO'IHJIa 6hillH Hai1.n:eHhI 

cpe.n;H norpe6aJIhHoro HHBeHrapJI, OTHOCJIlIlerOCH K VIII
IX BB. 

mHJla H HrOJlKH. B rpynTOBOM MOrHJIhHHKe JIaMBJIM 

IlIHJIa Hai1.n:eHhI BO MHorHX norpe6eHHJIX, OHH TaK)l{e 

CHJIbHO pa3pYIlleHhI, H B 60JIbIIIHHCTBe CJIyqaeB 

COXpaHHJIHCb JIHIllb He60JIhlllHe <pparMeHThI. llIHJIa 6h1JIH 

Hai1.n:eHhI KaK B 3axopoHeHHJIX C TpyrronOJIO)Į{eHHeM, TaK 

H C TpyrroCO)Į{)Į(eHHeM. llIHJIO HBJIHeTCH opy.n;HeM Tpy.n;a, 

60JIee xapaKTepHhIM .D:JIJI )Į{eHlIlHH, n03TOMY 60JIhllIHHCTBO 

H3 HHX 6billO Hai1.n:eHo B )Į{eHCKHX MOrHJIax. qalIle Bcero 

YMepllIeM KJIaJIOCb TOJIbKO O.n;HO IllHJIO, XOTb BCTpe'IaJOTCJI 

MOrHJIhI C .n;BYMJI (3axopoHeHHe NQ 310) H .n;a)l{e TpeMJI 

(3axopoHeHHe NQ 121) IlIHJIaMH. 

Bce Hai1.n:eHHhle IlIHJIa )Į{eJIe3Hhle (pHC. 13:7-11). 
HCKJIlOqeHHe COCTaBJIJIeT O.n;HO 6poH30Boe, Hai1.n:eHHoe 

CJIyųaMHo (EM 2:1870). 3TO IlIHJIO KopoTKoe - 5,3 CM B 

.D:JIHHY, BCTaBKa PYKOJITKH qeThIpexyrOJIbHaJI, K KOHIIY 

C~aeTCJI (pHC. 13:12). 
KaK OTMe'IaJIOCb paHee, )Į{eJIe3Hhle IllHJIa IIJIOXO 

COXpaHHJIHcb. TIo JIYŲIlle coxpaHHBIIIHMCJI OCTaTKaM 

MO)l{HO npHi1rn K BbffiO.n:y, '!TO HX H3roTOBJIJIJIH H3 KpyrJIoro 

cTep)Į{HH npHMepHO 0,5 CM .n;HaMeTpOM H .D:JIHHOM 10-
15 CM. llIHJIO YKPeIIJIJIJIOCb B .n;epeBJIHHYlO PYKOJITKY, Koe

r.n;e BH.D:HhI ee ocraTKH (MOrHJIa NQ 190, pHC. 13:7). 
TaK )Į{e KaK IllHJIa H HrOJIKH, JIBJIHIOTCJI B 60JIbIlleM 

CTeneHH HHCTpYMeHTOM Tpy.n;a )Į{eHlIlHH, n03TOMY 

60JIblllHHCTBO HX H 6h1JIO Hai1.n:eHo B )Į{eHCKHX MOrHJIax. 

TOJIbKO B Tpex M~CKHX 3axopoHeHHJIX 06Hap~eHO no 

HrOJIKe. EOJIhIlIHHCTBO HrOJIOK H3 6POH3bI, TOJIhKO 8 e.n;. 

H3 )Į{eJIe3a. 

HroJIKH pa3HOro pa3Mepa (OT 3 .n;o 10 CM), H3rOTOB

JIeHhI H3 KpyrJIOM IIpOBOJIOKH - O.D:HH KOHeII 3aOCTpeHHhrM, 

.n;pyrOM paCIIIHpeHHhIM, H B HeM c.n;eJIaHa 60JIhllIaJI HJIH 

MeHhIllaJI .n;hIp0'IKa (pHC. 13: 1-6). 
llpaCJlH/Įa - HaH60JIee 'IaCTO BCTpe'IalOlIleeCJI opy.n;He 

Tpy.n:a B )Į{eHCKOM norpe6aJIbHOM HHBenrape. B JIail:BHM OHH 

6hIJIH HaM.n;eHhI B BOCeMHa.n:IIarn MOrHJIax. Bce IIpHCJIHIIa 
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H3rOTOBJIeHhI H3 HHTapH, 3a HCKJIlOqeHHeM .L\BYX, C.L\e

JlaHHhlX H3 rreCqaHHHKa (3axopoHeHHH NQ 249 H 258). 
C TOŲKH 3peHHH CPOPMhl Bce HaH,neHHhIe rrpHCJlHIIa 

.L\OCTaTOqHO 0.L\Ho06pa3Hhl: CPOPMhI rrJlOCKOrO HJlH 

BhICOKoro IIHJlHH.L\pa (pHC. 14:1-7). OHH He HBJlHIOTCH 

rrpaBHJlhHO 3aKpyrJleHHhlMH - KaMeHHhIe XOPOIIIO 

OTIIlJlHcpoBaHhI, a 60JlhIIIaH qaCTh HHTapHhlX COBceM He 

IIlJlHcpoBaHHaH. IIoBepXHocTh HHTapHhIX rrpHCJlHII OqeHh 

qaCTO YKpaIIIaeTcH .L\hIpOqKaMH, pacrrOJlO)I(eHHhlMH 

Jlyųe06pa3Ho (pHC. 14:3) BOKpyr O.L\HOro PMa (pHC. 14:1) 
HJlH 6e3 KaKoro-JlH60 rrOPMKa, xaOTHŲHO (pHC. 14:2). 
IIpHCJlHIIa He O.L\HHaKOBoro pa3Mepa. I1x OKpyxHOCTh 

KOJle6JleTCH Me)I(.L\y 2,5 H 5 CM, IIIHpHHa TaK)I(e pa3HO-

06pa3Ha: eCTh H COBceM TOHKHe, 0,~,7 CM. IIpHcJIHIIa 

6hlJlH HaH,neHhI BMecre C rrorpe6aJIhHhIM HHBemapeM VIII
X BB., CJle.L\OBareJlhHO, OHH .L\ampyroTCH 3THMH BeKaMH. 

MHHH8T10pHble HHCTpYMeHTbI ĮŲlR nJJeTeHHR nORCHMX 

JJeHT COCTOHT H3: qeThIpe 6POH30BhIe rrJlaCTHHKH, rro 

yrJlaM KOTOPhIX rro OTBepCTHIO, 6POH30Boe MH

HHaTIOpHoe rrpHCJlHIIe, ManeHhKHH 6POH30BhlH HO)I(HK, 

MeTeJlKa H3 6POH30BOH rrpOBOJlOKH HJlH CJlOBHO 

MHHHaTIOpHhIe rpe6eHKH, HHOr.L\a IIIHJlO HJlH HrOJlKa 

(pHC. 15: 17). B MOrHJlhHHKe JIaHBHH rrOJlHhIX KOMIIJleK

TOB HaH,neHO OqeHh Mano, qame Bcero 6hlBaIOT JlH60 

TOJlhKO IIJlaCTHHKH H rrpHCJlHIIe, JlH60 TOJlhKO HO)I(HJ( H 

T.rr. EOJlhIIIHHCTBO MHHHaTIOpHhIX HHcrpYMeHToB .L\JlH 

IIJleTeHHH rrOHCHhIX JleHT HaH,neHO B 3axopoHeHHHX C 

rpyrroCO)I()I(eHHeM, H TOJlhKO rpH B MOrHJlax C rpyrrorro

JlO)I(eHHeM (NQ 207, 211, 315). 
Bce qeThIpexyrOJlhHhIe 6POH30BhIe IIJlaCTHHKH OqeHh 

rrOXO)I(H. OHH BhIpe3aHhI H3 TOHKOH )I(eCTH H rro yrnaM 

HMeIOT rro OTBepCTHIO. OTJlHqaIOTCH IIJlaCTHHKH H3 MorH

JlhI NQ 338. Bce OHH cepe6pHHhIe, rrOBepXHOCTh YKPaIIIeHa 

B.L\aBJleHHhlMH TpeyrOJlhHHKaMH C rpeMH TOqKaMH rro 

Cepe.L\HHe (pHC. 15:16). 
IIpHcJIHIIa C.L\eJlaHhI OqeHh rrpoCTO: qepe3 He60JlhIIIyro 

IIJlOCKYIO IIJlaCTHHKY rrpOCYHYT HeTOJlCThIH CTep)I(eHh 

rrpOBOJlOKH, O.L\HH KOHeII KOTOpOro qame Bcero yroHhIIIeH, 

H C.L\eJlaHa rreTJlH.L\M CIIeIIKH (PHC. 15:1-3). B 3axopOHeHHH 

NQ 365 rrpHCJIHIIe H3roTOBJIeHO He H3 KpyrJlOH IIJlaCTHHKH, 

a H3 qeThlpexyrOJlhHOH, C OTBepCTHHMH rro yrJlaM, H C 

rrpOTHHYThIM qepe3 Cepe.L\HHY CTep)I(HeM. 

EpoH30Bhle HO)I(HKH, rrpe.L\Ha3HaqeHHhIe .L\JlH rrpH6w 

BaHHH HHTOK, He60JlhIIIHe - 7-10 CM .L\JlHHOH, 6e3 Jle3BHH, 

CBepxy ųyTh cyxaIOTCH. Ha KOHIIe y Bcex eCTh oTBepCTHe 

.L\M rrO.L\BeIIIHBaHHH (PHC. 15:4-7). O.L\HH HO)I(HJ( (3axOPO

HeHHe NQ 368) 6hill yKpaIIIeH pMaMH MeJlKHX HaCeqeK. 

Ha3HaqeHHe 6POH30BhlX IIJlaCTHHOK B cpopMe rpe6HH 

He HCHO (pHC. 15:8-14). l.ĮacTh H3 HHX qeThlpexyroJlhHhIe 

(MOrnJIhl NQ 298, 354), .L\pyrne B BH.L\e rroJlyKpyra (MOrHJlhI 

NQ 310, 355), HJlH TparreIIHeBH.L\HhIe (MOrHJlhI NQ 319, 
339, 370). Y HeKOTOphlX XOPOIIIO pa3.L\eJleHHhIe 3y6IIhI 

(3axopoHeHHH NQ 339, 354, 370), O.L\HaKO y 60JlhIIIHHCTBa 

Ha MeCTe 3y6IIoB TOJlhKO HaIIaparraHHhIe KaHaBKH 

(MOrHJlhI NQ 310, 319). Bce IIJlaCTHHKH B cpopMe rpe6eHKH 

HMeIOT rro O.L\HOMY HJlH rro .L\Ba OTBepCTHH .L\JlH 

rrO.L\BeIIIHBaHHH, HHOr.L\a eme B.L\eT KYCOqeK IIerrOqKH 
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H3 HeCKOJlhKHX 3BeHheB (3axopoHeHHe NQ 355). 
B03MO)I(H0, rrOCJle.L\HHe He H3 MHHHaTIOpHoro KOMIUIeK11l 

0PY.L\HH.L\JlH IIJleTeHHH rrOHCHhlX JleHT, a MHHHaTlOpHble 

rpe6HH, KOTophIe rrpHKpeIIJlHJIHCh K peMHIO HJlH JIeHTe. 

3TY H.L\eIO MO)I(eT rrO.L\TBep.L\HTh H TOT cpaKT, '1TO 

IIJlaCTHHKH rpe6eHqaTOH CPOPMhl 6hlJlH HaH,neHbl H 

BMeCTe C MaTepHanoM, xapaKTepHhIM .L\JlH MYXCKHX 

MOrHJl (IIIrropaMH, CTpeMeHaMH, HaKOHeqHHKaMH 

KorrHH H T.rr.). MHHHaTIOphl 6POH30BhIX rpe6HeH 6blJ1H 

HaH,neHhl B MYXCKHX MOrHJlaX H B .L\pymx rpYHTOBblX 

MOrHJlhHHKaX 3arra.L\HOH JIHTBhI ([HHTaJIHIIIKe, 

IIJlYHrcKoro paHoHa; IIpHIIIMaHŲj{H, KpeTHHrcKoro 

paHoHa; IIanaHra). 

MHHHaTIOphI 0PY.L\HH .L\JlH H3rOTOBJIeHHH rrOHCHblX 

JleHT HBJIHIOTCH HCKJIlOŲHTeJlhHO )I(eHCKHM rrorpe6aJIhHhIM 

HHBeHTapeM. l1x HaxO.L\HT TOJlhKO B 3arra,L\HOH JIIITBe B 

3axopoHeHHHX IX-X BB. 

2.0pYJKHe 

])oeBble Tonopbl. HaH,neHO 6hlJlO TOJlhKO '1eTblpe 

60eBhIX Torropa. Bce qeThIpe Torropa )I(eJle3Hhle, OTJIma

IOTCH TOJlhKO cpOPMOH . .LJ:Ba H3 HHX rrOXO)I(H (H3 3axOPO

HeHHH NQ 337 H NQ 361). I1x rrpOYIIIHHhI Y3Kl1e H 

He60JlhIIIHe, HMeIOT OrpOCTKH. IIJloma,L\h rrpOYIIIHH C 

orpOCTKaMH 6,5-8,3 CM. 06maH .L\JlHHa Torropa - 16 CM. 

HH)I(e rrpOYIIIHHhl TorrophI OqeHh Y3KHe H 3ayxeHHble

TOJlhKO 1,5 CM IIIHPHHOH, B CTOPOHY Jle3BHH OqeHh pe3KO 

paCIIIHpHIOTCH, caMH Jle3BHH H30rHYThl, HX IIIHpHHa 18-
18,5 CM. Torrop H3 3axopoHeHHH NQ 361 OT JIe3BIDI B 

CTOPOHY rrpOyIIIHHhl HMeeT BhleMKY, a Torrop H3 Morwu.r 

NQ 337 rro KpaHM H B.L\OJlh Jle3BHH YKpaIIIeH PJ/,I{OI/ 

Bhl6HThIX rpeyrOJlhHHKOB (pHC. 16:4). KpoMe TOro, Y3TOro 

Torropa Ha paCCTOHHHH B 4,5 CM OT JIe3BHH een 

He60JlhIIIOe oKpyrJlOe OTBepCTHe. 

HeMHoro OTJlHŲaeTCH Torrop, HaH,neHHhIH B MOIllJlC 

NQ 335. OH He60JlhIIIHX pa3MepOB: rrpOyIIIHHa - 7,8 ClI 

IIIHPHHOH, 06maH .L\JlHHa Torropa - 15,2 CM, urnpHlll 

Jle3BHH - 10,2 CM. JIe3BHe XOTh H He H30rHYT0, TeM IIC 

MeHee, He60JlhIIIOe, a O.L\HH yrOJl 06pe3aH rrpHMo. KpollC 
Toro, Jle3BHe C 06eHX CTOPOH yKpaIIIeHO PMOM Bhl611Th1l 

rpeyroJlhHHKOB, Cpe.L\H KOTOphIX, B CBOIO oqepeJ:U>, BhI6H111 

rro rpH rna3Ka. MeHhIIIHMH rpeyrOJlhHHKaMH YKparneHII 

H KpaH Torropa (pHC. 16:3). 
OTJlHŲaeTCH CBoeH CPOPMOH H BryJlhqaThIH TOIlOP H3 

3axopoHeHHH NQ 120. Ero Jle3BHe XapaKTepHO.L\AA 60eBYI 

TorropoB, T.e. B cpopMe Beepa, TOJlhKO, K CO)!(aJIeHHIO, OI 

CHJlhHO 06KpOIIIHJlCH . .LJ:nHHa coxpaHHBIIIerocH TOIIopa-

13 CM, .L\HaMerp BryJlKH - 3,3 CM, IIIHpHHa Jle3BHH - 7,1 ClI 

(pHC. 16:2). 
])oeBhIe TorrophI .L\aTHpyroTcH IX-XII BB. 

HaKOHe'lHRKH KonRH COCTaBJlHIOT caMYJO 3Ha'lH1'CJli

Hyro qaCTh OPyxHH, HaH,neHHOrO B MOrnJIhHHKe JIaiWdt 
HaKOHeqHHKH KorrHH rro rrpHHIIHrry 3aKpeIUIeHHlI III 

PYKoHTKe .L\eJlHTCH Ha .L\Be rpyrrrrhI: BTYJIh'laTblC I 

qepeIIIKOBhIe. HaH,neHhl BryJlhqaThIe HaKOHe'IHHKH KOnd 

C rrephHMH pa3JlHŲHhIX cpOpM. 
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le NQ 355). 
o KOMIl.JIeKTa 

'HHaT1oPHhle 

) H.1IH JIeHTe. 

<Į>aKT, ':lTO 

Hai1,ueHhl 11 

II: M}')KCKI1X 

reŲHHKaMI1 

6Hei1: 6hlJII1 

rp}'HTOBhlX 

TaJIHUlKe, 

THHrcKoro 

I llORCHhIX 

)e6aJIhHhIM 

H: JIHTBe B 

) ųeThlpe 

,OTJIHŲa-

33axOpo

Y31Gfe H 

)yu!HH C 

- 16 CM. 

:eHHhle -

flh pe3KO 

IHHa 18-
e3BHR B 

MOrH.1IhI 

PR)(OM 

Y3TOro 

:R eCTh 

MOrHJIe 

7,8 CM 

rHpHHa 

reM He 

KpoMe 

6HThlX 

'>I6HThI 

UleHhI 

rop H3 

)eBhIX 

10, OH 

opa -

',1 CM 

reJIh

[BRH. 
~ Ha 

le H 

'IIHH: 

J)OJlbllle Bcero HaKOHeŲHHKOB KorrHH C rrepOM B 

Ijx>pMe HBOBOro JIHCTa. OHH BC'I'peŲaIOTCH KaK B 3axopo

HeHHl!X C rpyrronOJIO:lKeHHeM, TaK C 'I'pynoCO)!()!(eHHeM. 

HaKOHe'lHHKH KOrrHH 3TOH rpynIIhI HMelOT ,lŲIHHHOe 

)'3Koe nepo R KOPOTKYIO BTYJIKY. COOTHOIueHHe BTYJIKH 

H nepa y 60JIbllIHHCTBa COCTaBJIReT 1:2, a HHor.n:a .n:aJKe 

1:4 (3axopoHeHHe NQ 120). MeHhllIaH pa3HHlla Me:lK,1lY 

B1)'J1KOH H nepOM Y 60JIee KOPOTKHX HaKOHe':lHHKOB 

Konlli!. Pa3Mephl 60JIee KOPOTKHX HaKOHe':lHHKOB KOrrHH 

16-20 CM, 60JIee ,lŲIHHHhIX - 25-33 CM. Y Bcex HaKOHeų

I!HKOB :noro Bl1.LJ:a BTYJIKa KpyrJIaH, rrepo OT BTYJIKH 

OT)lWeTCJ'l He pe3KO, a rrOCTerreHHO. Ilepo Y3Koe, B 

cepelUfHe He3Ha':lHTeJIbHO pacllIHpHeTcH, H HMeeT 60JIee 

!UJI! MeHee 3aMeTHOe pe6po (PHC. 17:2-7). 
IIIecTb HaKOHe':lHHKOB KorrHH (3axopOHeHHR: NQ 133, 

211,212,253, 310 H O.LJ:HH, Hai1.n:eHHhIH cnyqai1Ho (ŠAM 
250:67), HeMHoro OTJIH':!aIOTCH COOTHOllIeHHeM Me:lK,1lY 

nepoM H BTYJIKOH - COOTHOllIeHHe COCTaBJIReT rrpHMepHO 

1:1. 3rH HaKOHe':lHHKH KOrrHH TaK:lKe pa3HhIX pa3MepOB

OT 16 .no 26 CM. fu rrepbH HeMHoro llIHpe H 60JIhllIe 

HanOMHHaIOT JIHCT JIaBpa (pHC. 17: 3, 4, 7). Ilo 

Haii.l\eHHoMY BMeCTe C HHMH .n:pyroMY rrorpe6aJIbHoMY 

HHBeHTapIO, a RMeHHO: 6POH30BhlM 6YJIaBKaM C IIJIOCKOH 

rpeyrOJIbHOH H pOM6oBI1.LJ:HOH rOJIOBKOH, 6POH30BhlM 

6YJlaBKaM C KpyrJIOH roJIOBKOH, 6POH30BhIM ap6JIeTOBI1.LJ:

HhlM qJH6YJIaMH C fOJIOBKaMH B Bl1.LJ:e MaKOBhIX Kopo6oųeK, 

a raIOKe 6POH30BbIM rro.n:KoBoo6pa3HhlM qm6YJIaM C 

JaKpyųeHHhlMH KOHuaMH H KOHuaMH B Bl1.LJ:e MaKOBbIX 

Kopo6o':leK - HaKOHe':!HHKH KOIIHH 3TOro THIIa MO:lKHO 

OTHecrn K VIII-X BB. 

BroPYIO rpynrry COCTaBJIRIOT JIeHTO':!HhIe HaKOHe':l

HIIlGt KOIIHH (THIIa E). OHH BC'I'pe':laIOTCH KaK B MYXCKHX 

3axopoHeHRJiX C 'I'pynorrOJIO:lKeHHeM, TaK H C 'I'pynOCO:lK

lKeHHeM. 3axopOHeHHR: NQ 145 (.n:Ba), 139, 195 (.LJ:Ba), 202, 
216,238,291, 354, 276 H O.LJ:HH Hai1.n:eH cnyqai1Ho (KVIM 

1689:427). Y HaKOHeŲHHKOB KorrHH 3Toro THrra 

He3aMeTHhlH rrepexo.n: H3 BTYJIKH B rrepo, Pa3HHUhl Me:lK,1ly 

BryJIKOH H rrepOM B rrorrepeŲHOM pa3pe3e rrpaKTH':!eCKH 

HeT. )ŲIRHa HaKOHe':lHHKOB KOIIHH CaMaH pa3HaH - OT 15 
)l0 39 CM. BTYJIKa KOPOTKaH (pHC. 18:5-7). YrrOMRHYThle 

HaKOHe':lHRKH KorrHH HBJIRIOTCH 60JIee rr03.n:HHMH, 

npHMepHO CTbIKa I-II ThlCH':!eJIeTHH. B MOI'HJIhHHKe JIaH

BID! OHR HaH.n:eHhI BMeCTe C 6POH30BhIMH rro.n:KoB006pa3-

HblMR qm6YJIaMH C MaKOBhIMH KOHuaMH H 6POH30BhlMH 

J1eHTO':lHhIMH 300MOP<l>HhIMH 6paCJIeTaMH. 

TPR HaKOHe':lHHKa KOrrHH (3axopOHeHHR: NQ 229,359 
Ii 261) H3 MOrHJIhHHKa JIaHBHH H3rOTOBJIeHhl H3 TaK 

Ha3b1BaeMOH .n:aMaCCKoH CTaJIH. IlephH .n:BYX H3 HHX 

(3axopOHeHHR: NQ 229 H 361) rro <Į>opMe 60JIbllIe HarrOMH

HaJOT JIHCT JIaBpa, ųyrb BhlII)'KJlhle rro cepe.n:HHe. CaMH 

nephlI O':leHh yJKHe H opHaMeHTHpOBaHhI 3Hr3araMH H 

IlO.JUlliCThIM yJOpoM (PHC. 18:1). IIIHpHHa rrepbeB 4,5-5 CM. 

COOTHOllleHHe pa3MepOB rrepa H BTYJIKH Y 3THX HaKOHeų

HHKOB KorrRH rrpHMepHO 1: 1. HaKOHe':lHHKH KorrHH 

.nOCTaTO':lHO 60JIhllIHX pa3MepOB, 06lUaH ,lŲIHHa HaKOHeų

HHKa KorrMI - 26,5 CM (3axopoHeHHe NQ 229) H 36 CM 

(3axopoHeHHe NQ 361). 

HaKOHe':lHHK KOIIhH H3 3axopOHeHHR: NQ 359 .n:pyroH 

<l>OPMhl H pa3MepOB. OH MeHhllle rrpe.n:bI.LJ:YlJlHX, ero ,lŲIHHa 

C BTYJIKOH - 18,5 CM, COOTHOllIeHHe Me:lK,1ly BTYJIKOH H 

rrepOM COCTaBJIReT 1:2. Ilepo 3Toro HaKOHe':lHHKa TOJlllIe, 

pOM6H':!eCKOrO rrorrepe':lHoro ce':leHHR:, yJKoe - IllHpHHOH 

2,3 CM, B03JIe BTYJIKH pe3KO 06CeKaeTCH. 

lfepeHKOBble H8KOHe'lHHKH KOOHH OT BTYJIb':laThlX 

OTJIH':laIOTCH TeM, ŲTO HX rrepo 3aKaH':lHBaeTCH He 

BTYJIKOH, a BhICOKOH HaCa.LJ:KOH, KOTOPYlO B6HBaJIH B 

.n:epeBHHHyJO PYKOHTKY. O.n:HH HaKOHe':lHHK KorrbH HMeeT 

rrp5J.MYIO 3aKperrJIRIOlUYlO 'IaCTh (pRC. 19:1), y .n:BYX 

.n:pyrHX 3aKpeIIJI5J.lOlUaH 'IaCTb 3aKaH':lHBaeTC5J. 3arH6oM 

rro.n: rrp5J.MhIM yrJIOM (pRC. 19:2, 3). Y Bcex 'I'pex 'Iepew 

KOBhIX HaKOHe':lHHKOB KOIIHH Y3Koe rrepo B <Į>opMe HBO

Boro JIHCTa. COOTHOllIeHHHe Me:lK,1ly 3aKpeIIJI5J.IOlUeH 

'IaCThIO H rrepOM COCTaBJl5J.eT rrpHMepHO 1,5:1. ,[(nHHa Ha

KOHe':lHHKOB KOIIHH C HaCa.LJ:KOH COCTaBJl5J.eT 16,5-29 CM. 

YrrOM5J.HYThle HaKOHeŲHHKH KorrHH .n:aTRPYIOTC5J. 

rrepBhIMH BeKaMH II ThICH':!eJIeTH5I.. 

B MOrHJIbHHKe JIaHB5J.H 6hIJIH Hai1.n:eHhl BoceMh 

HaKOHeąHRKOB KonHU rapnYHHoro THna. Bce OHH 

:lKeJIe3Hhle, HMelOT rro O.n:HOH 3a3y6pHHe, HaCa.LJ:Ka HeKO

TOPblX (3axopoHeHH5I. NQ 233, 347, 349) 3Ha'IHTeJIbHO 

,lŲIRHHee rrepa, COOTHOllIeHHe rrpRMepHo 1:2,5. 3TH 

HaKOHe'IHHKH KorrHH H caMH ,lŲIHHHee, 24-26 CM B 

,lŲIHHY. OCTaJIhHhle (3axopOHeHHR: NQ 355, 359) KOp0'Ie -

14-16 CM, HX orrpaBa H rrepo COOTHOC5J.TC5J. Me:lK,1ly C060H 

1: 1. Y O.n:HHX HaKOHeŲHHKOB KOIIHH orrpaBa ųeThlpex

yroJIbHaH B pa3pe3e H POBHaH (3axopoHeHH5I. NQ 355, 
359), y .n:pyrHX - B Ha'IaJIe, HH:lKe 3a3y6pHHhl, KpyrJIaH H 

TOp.n:HpOBaHHaH, a B caMOM KOHue rna.LJ:KaH (pHC. 19:4-
9). qacTO KOHeu orrpaBhl, KaK H Y 'IepeHKOBhIX HaKOHe'I

HHKOB, 3arHYT. 

)l(eJIe3Hhle HaKOHe':!HHKH KOrrHH raprryHHoro THIIa, 

rro Hai1.n:eHHhIM BMeCTe C HHMH HaKOHe':lHHKaM KOrrHH C 

rrepb5J.MH B <l>opMe HBOBoro JIHCTa H JIeHTO'IHhlM 

HaKOHe'IHHKaM, OTHOC5J.TC5J. K KOHIlY I - Ha'IaJIY II 
ThlC5J.':!eJIeTH5I.. 

Me'lH- 3TO 0pY:lKHe 60raToro BOHHa, KOTOpbIi1: HaxO- \ 

.n:HJIC5J. B 06lUeCTBe Ha oco60M rrOJIO:lKeHHH. B MOrHJIhHHKe 

JIaiiB5J.H Me':lH JIe:lKaJ!H B.LJ:OJIh MOrHJIbHOH 5J.Mhl. 

Bce MeŲR, 6e3 COMHeHH5I., HOCHJIHCb B HO:lKHax. 

HO:lKHbI, CKopee Bcero, 6hlJIH .n:epeB5J.HHhlMH, TaK KaK 

B03JIe JIe3BH5J. HeKOTophlX MeųeH 6hlJIH HaH.n:eHbI 

OCTaTKH .n:peBeCHHhl (3axopOHeHH5I. NQ 105, 195), H 

KpOMe Toro, 6hlJI Hai1.n:eH UeJIhlH PM OKOBOK HaKOHeų

HHKOB HO:lKeH. 

EhlJIO Hai1.n:eHo TOJIhKO 'I'pH XOPOllIO COXpaHHBIllHXC5J. 

Me'Ia. 

CaMhli1 paHHHii, CYM rro <l>opMe, Me'I H3 MOrHJIhHHKa 

JIaHB5J.H, 6hlJI HaH.n:eH CJIY'IaHHO. 3TO :lKeJIe3HhlH 

0.LJ:HOJIe3BHHHhIH Me'I. CKopee Bcero, y Hero 6hlJIa .n:epe

BJ'lHHaJ'l PYKOHTKa, TaK KaK OCTaJIaCb HaCa.n:Ka ,lŲIHHOH 7 CM, 

Ha rrOBepXHOCTH KOTOPOH elUe BI1.LJ:HhI He60JIhllIHe OCTaT

KM .n:peBeCHHhI. CIIHHKa KJIHHKa rrp5J.MaJ'l H 60JIee TOJICTa5J., 

B CTOPOHY JIe3BH5I. yroHbllIaeTC5J. (rronepe':!HhlH pa3pe3 -

BhlCOKHH, Y3KHH 'I'peyrOJIbHHK). JIe3BHe Me'Ia CHJIbHO 

183 



06KpOlIIHJIOCb, COXpaHHBlllaJICH lllHpHHa rro cepep;HHe -

4 CM. 06maJI .lJ)IHHa Meqa BMeCTe C HaCaAKOH - 48,5 CM. 

Meq K Bepxy 3aOCTpHeTCH, HO caMa BepxylllKa KpyrJIaJI 

(pHC. 20:1). MeŲH TaKOH <poPMbl HCrrOJIb30BaJIHCb B VIII
IX BB. BTOPOH Meq 6blJI Hai1:p;eH B 3axopOHeHHH C 

TpyrrorrOJIO)KeHHeM NQ 195 (pHC. 20:3). OH TO)Ke 

HBJIHeTCH OP;HOJIe3BHHHbIM, HMeeT PYKOHTKY C 

rrepeKJIaAHHOH H Ha6aJIAalllHHKOM Ha KOHUe, OTHOCHTCH 

K THIIY B (Kazakevčius, 1996, p. 18-21). 06maJI .lJ)IHHa 

Meqa C PYŲKOH COCTaBJIHeT 70 CM. ~HaMeTp Ha6aJI

p;alllHHKa - 5,8 CM, BbICOTa - 3,6 CM. ~HHa rrepeKJIa

P;HHhl, KOTOPOH 3aKaHqHBaeTCH PYKOHTKa, - 7,2 CM, 

lllHpHHa 1,9 CM. ITpoMe~oK Me)K,lJ;y Ha6aJIAalllHHKOM 

H rrepeKJIaAHHOH - 9,5 CM. llIHpHHa KJIHHKa Meqa -

4,2 CM. TpeTHH Meq 6bIJI Hai1:p;eH B 60raTOH MOrHJIe C 

TpyrroCO)K)KeHHeM H3 MOrHJIbHHKa JIaHBHH (NQ 361). 

3TOT Meq HBJIHeTCH P;ByxJIe3BHHHbIM, C YKpallleHHoH 

PYKOHTKOH. OH H3rOTOBJIeH H3 Y30PHOH p;aMaCCKOH 

CTaJIH, OTHOCHTCH K THrry T(Kazakevčius, 1996, p. 48-

51), Ha KJIHHKe BbI6HT 3HaK. BHH3Y PYqKa 3aKaHqJ1BaeTCH 

rrepeKJIaAHHOH 8,8 CM .lJ)IHHOH H 1,5 CM lllHPHHOH, a 

CBepxy Ha6aJIAalllHHKOM" pa3p;eJIeHHbIM Ha p;Be qaCTH 

BTOPOH, He6oJIblllOH - 5,5 CM .lJ)IHHOH, rOJIOBKOH H 

rrepeKJIaAHHOH (6,1 CM P;JIHHOH H 2 CM lllHpHHoH). 

Ha6aJIAalllHHK H o6e rrOrrepeqHhle IIJIaHKH rrOKpbIThl 

cepe6pOM (?) H opHaMeHTHpOBaHhl (pHC. 20:2). ~HHa 

3Toro Meqa COCTaBJIHeT 97 CM, .lJ)IHHa PYŲKH CO BceMH 

rrOrrepeqHhlMH IIJIaHKaMH 14,2 CM, lllHpHHa KJIHHKa -

4,3 CM. Y 3Toro Meqa TaK)Ke 6bIJIH p;epeBHHHble HO)KHbI, 

TaK KaK COXpaHHJIaCb OIIJIaBJIeHHaJI orHeM 6POH30BaJI 

OKOBKa KOHIIOB HO)KeH. 

Meq H3 3axopoHeHHH NQ 361, CYAH rro p;pyrHM arpw 

6yraM rrorpe6aJIbHoro HHBeHTapH (6poH30Bhle rro):(KoBo

o6pa3Hble qeThlpexyrOJIbHble <pH6YJIhl C yrOJImeHHhlMH 

KOHIIaMH, HaKOHeqHHK KorrbH H3 p;aMaccKoH CTaJIH, 

)KeJIe3Hble MHHHaT10pHble OPYP;HH rpyp;a, )KeJIe3HhlH 3aMOK 

C KJIIOqOM H 6poH30Bhle BecbI), p;aTHpyeMbIX He paHee XI 
BeKa, COOTBeTCTBeHHO, OTHOCHTCH K 3TOMY )Ke rrepHOp;y. 

Meq H3 3axopoHeHHH NQ 195 HBJmeTCH 60JIee paHHHM, 

ero MO)KHO OTHeCTH K VIII-IX BB., TaK KaK OH Op;HOJIe3-

BHi1:Hblli H 06Hap~eH B 3axopoHeHHH C TPyrrorrOJIO)KeHHeM. 

lioeBble HO)/{H BCTpeqaJOTCH TOJIbKO B M~CKHX 

MOrHJIax. B MOrHJIbHHKe JIaHBHH OHH 6bIJIH Hai1:p;eHbI B 

rpex 3axopoHeHHHX C TpyrroCO)K)KeHHeM. HO)KJ1 6blJIH 

p;OCTaTOqHO 60JIblllHX pa3MepOB - 37,5-40 CM AJIHHOH, 

lllHpHHa KJIHHKa 2,3-4 CM, C OqeHb OCrpbIMH KOHUaMH. 

l1x HOCHJIH B KO)KaHbIX HO)KHax, 6oraTO 066HTbIX 6POH30H 

(pHC. 21:1-2). HO)KHbI HO)Ka H3 3axopoHeHHH NQ 354 B 

06JIaCTH JIe3BHH 6hlJ1H 066HThl 3y6qaTbIMH 6POH30BblMH 

)KeCTHHbIMH IIJIaCTHHKaMH, caMO OCTpHe HO)Ka rrOJI

HOCTbJO OKOBaHO 6POH30H, PYKOHTKa TaK)Ke 066HTa 

)KeCTHHbIMH IIJIaCTHHKaMH H3 6POH3bI, KOTophle BHH3Y 

COep;HHeHbI ,lJ;BOHHOH .lJ)IHHHOH 6POH30BOH COeP;HHHJOmeH 

IIJIaCTHHKOH (pHC. 21:2). Bce 6POH30Bble p;eTaJIH 6oraTo 

0pHaMeHTHpOBaHbI: pOM6aMH, KpeCTHKaMH, rpeyroJIbHW 

KaMH H pa3Hoo6pa3HbIMH TOŲKaMH H HMKaMH. EoeBhle 

HO)KJ1 Hai1:p;eHhl B 3axopoHeHHHX X-XI BB. 
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3. YKpaweHHH 

3TO caMaH MHOrOqHCJIeHHaH rpyrrrra Haxop;OK B 

MOrHJIbHHKe JIaHBHH. PaccMoTpHM HX rro rpyrrrraM: 

llleHHble yKpallleHHH, Harpyp;Hble yKpameHHH, HapyųHhle 

yKpallleHHH. llIeHHble yKpallleHHH COCTaBJIHJOT IIIeHmIe 

rpHBHhl, llleHHble O)KepeJIbH H ep;HHHqHble 6YCHHbI. 

Hai1:p;eHbI 44 llIeiiHble rpHBHbI, HX MO)KHO pa3p;eJIHTb Ha 

CJIeP;YJOmHe rpH THrra. 

C 33XO,l(HIl(HMH p3cllIHpeHHblMH KOHIĮ3MH (3axOpO" 

HeHHe C rpyrrorrOJIO)KeHHeM NQ 46) Hai1:p;eHa TOJIbKO O,llHa 

llleHHaJI rpHBHa. OHa Cp;eJIaHa H3 6POH30Boro rrpyra, 

KOTOPbIH B caMOH TOJICTOH qaCTH 1,4 CM lllHpHHOH, aB 

caMOH Y3KOH 0,5 CM. KOHIIbI 3axO.D.illIIHeCH, OHH B Ha'liIJJe 

H B KOHIIe YKpallleHbI PHAaMH HaCeqeK. 06mHi1: p;HaMeTp 

llleHHOH rpHBHhl COCTaBJIHeT 16,5 CM. 

OHa p;ampyeTcH VIII-X BB. (pHC. 22:1). 

llIeHHble rpHBHhl C TOp,l(HpOB3HHblMH ,lQ')KK3MH6b1JlH 

Hai1:p;eHbI KaK B MOrHJIax C rpyrrorrOJIO)KeHHeM, TaK H C 

rpyrroCO)K)KeHHeM. ŲeHrpaJIbHaJI 'IaCTb llleHHOH rpHBHbI 

B rrOrrepe'IHOM Ce'IeHHH 'Iame Bcero pOM60BH,llHaJI, 

HHorp;a 'IeTblpexyrOJIbHaJI, HeBHTaJI HJIH BHTaJI (pelKe) 

(pHC. 22:2), KpaJI Bcerp;a 3aKpyųeHhl, caMa P;~ K KOHŲY 

yroHblllaeTCH H 3aKaHqJ1BaeTCH KpJOqKOM H rrereJIbKoil. 

BbmeJIHeTCH llleHHaJI rpHBHa H3 MOrHJIhl NQ 170. Ee 
P;~ BCH BHTaJI, KOHUhl 3aKaHqJ1BaJOTCH KpIO'IKOM H 

rreTeJIbKOH, a Ha P;~ HaHH3aHhl qeThlpe CIIHPaJlll, 

H3roTOBJIeHHhle H3 rrOJIyoBaJIbHOH rrpOBOJIOKH, K KOHųy 

yroHblllaeTCH, .lJ)IH YKpallleHHH MeCTaMH Ha'Iep'leHhI 

rrOrrepe'IHble KaHaBKH. ~HaMeTP llleHHoH rpHBHhl15,2cM, 

p;HaMerp CIIHpaJIeH 3,2-3,4 CM (pHC. 22:3). 

OHa p;ampyeTcH KOHIIOM VII-XI BeKaMH. 

BHTbIX llIeiiHblX rpHBeH 6blJIO Hai1:p;eHo 60JIbIIIe Bcero 

C 44 ep;.), KaK B rrorpe6eHHHX C rpyrrorrOJIO)KeHHeM, T3J( 

H C rpyrroCO)K)KeHHeM. ~~ 3THX llleHHhlX rpHBeH CBa

TbI H3 P;BYX, rpex, HHorp;a qeTblpex, H p;~e llleCTH 6poa-

30BbIX rrpOBOJIOK. BHThle lllei1:HbIe rpHBHbI HMeIOT HeOIlH" 

HaKOBble KOHUbI. ITo <popMe KOHUOB HX MO)KHO pa3,nemm 

Ha rpyrrrrhl: 1) BHThle llleHHble rpHBHhl H3 P;BYX rrpOBOJlOK 

C KPJO'IKOM H rreTeJIbKOH Ha KOHUax; 2) BHThle IIIeHHblC 

rpHBHbI C KOHIIaMH B BHp;e rreTeJIeK. 

1. BHThle llleHHhle rpHBHbI H3 P;BYX rrpOBOJIOK C 

KpJOŲKOM H rreTeJIbKOH Ha KOHIIax. OHH 6bIJIH HaH.neHbl 

TOJIbKO B M~CKHX 3axopoHeHHHX C rpyrroCO)K)KeHHeM H 

p;aTHpYJOTCH X-XII BeKaMH (pHC. 22:4, pHC. 23:2). 

2. BHTble lllei1:HbIe rpHBHbI C KOHIIaMH B BH,lle rreTeJJeK 

CBHTbI 'Iame Bcero H3 Tpex oKpyrJIhlX 6POH30BblX 

rrpOBOJIOK, H TOJIbKO p;Be CBHThl H3 P;BYX rrpOBOJIOK (3axO" 

pOHeHHH NQ 312 H 321). llIHpHHa P;~ 0,13-0,5 CM, 

o6a KOHIIa 3aKaH'IHBaJOTCH op;HHapHbIMH rreTeJIbKaMH H 

HeMHoro cKpemeHbI. OHH p;OCTaTOqHO oP;Hoo6pa3HbI. 

KOHIIhl HeCKOJIbKHX llleHHhlX rpHBeH CKpemeHhl TaK, '!TO 

COCTaBJIHJOT P;Ba HJIH rpH BHTKa (pHc.23:3, 4). ~an[p)'lOTCJl 

X-XI BeKaMH. 

EbIJIO Hai1:p;eHo TOJIbKO IIHTb llIeiiHbIX o)/{epeJlHii. ORK 
H3 )KeHCKHX H p;eTCKHX MOrHJI. 3HaqHTeJIbHaH 'IaCTh 

llleHHhlX O)KepeJIHH H3roTOBJIeHa H3 TOHKHX 6POH30BbIX 
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B Ha':laJIe 

.lU1aMeTp 

lMH6h1JIH 

TaK H C 

[ rpHBHbl 

BH,l:lHaR, 

C (pe)Ke) 

KKOHI..{Y 

eJlbKoM. 

170. Ee 

I':!KOM H 

IHPaJIH, 

~ KOHI..{Y 

~p':leHbl 

IS,2cM, 

e Bcero 

~M, TaK 

:H CBH-

6POH-

ieo,n:H

C\eJIHTb 

IBOJIOK 

~MHhle 

lIOK C 

r,n:eHbI 

H:eM H 

TeneK 

OBhlX 

3axo-

5 CM, 

MH H 

3Hhl. 

, ':!TO 

IOTCR 

OHH 

aCTb 

IBhlX 

nHpIL1ei! 113 npOBOJIOKH, nOJIYKpyrnoro JIH60 Tpe

ro.lbHOro ceqeHl-IR, H 6YCHHOK. EYCHHKH ':lalile Bcero 

HaHIf3b1BaJII1Ch KaK pa3,n:eJIRlOlilaR ':IaCTb Me)K,IlY 

aoe.lbHb[MH CITHPaJIRMH (pHC. 24:1, 2,4), TOJIbKO B 3axO

poHeHIU! Ng 92 6hma O,llHa 6POH30BaR CnHpaJIeBH)lHaR 

6jClfHKa lIPJlMO no Cepe,llHHe O)KepeJIhR (pHC. 24:3). 

lirclfHlG! B O)!(epeJlhe H3 pa3HbIX MaTepHaJIOB: RHTapHhle, 

6poH30Bble, 113 CI1HerO CTeKJIa. O)KepeJIbR pa3JII1':1HOM 

,!LlIfHbJ: OT 10-15 CM (3axopoHeHI1R NQ 68, 143),n:o 40 CM 

JaxopOHeHl1e Ng 43). B 3ax0poHeHHH C TpynoCO)K)!(eHHeM 

• '. 326 wefuiOe O)!(epeJIbe, BH)lI1MO, 6hlJIO H3roTOBJIeHO 

HCK.;llO'II1TeJIhHO 113 pa3JII1':1HhlX 6YCI1H, l1X Hail:)leHo 14: 

O,lHa He60JlhlllaJI, <pOPMbI )lBOHHOro yce':leHHoro KOHYca

l!HT3PHaJI, O,/lHa C,IleJIaHa 113 paCIIJIlOlileHHOM 6POH30BOM 

npoBOJIOKl1, O,/lHa 'leTBepHaR 113 cl1Hero CTeKJIa, TpI1 Ma

.1eHbKl1e 113 3eJIeHoro CTeKJIa 11 BoceMh 6YCI1H H3 MaCCbI 

Ie.TIOrO l\BeTa. B CBR311 C TeM, 'lTO Bce OHI1 6hilll1 paCChI

naHbI, TO He RCHO, B KaKOM nOpR,IlKe OHI1 6bIJII1 

HaHII3aHbl. 

I1HTepecHoe IlleMHoe O)KepeJIbe 6hillO Hail:)leHo B 

3aXOpOHeHI111 NQ 333 (EM 2:1021). OHO 3aHI1MaeT 

nepeXO,/lHOe MeCTO Me)!(.D:y IlleHHbIMI1 rpl1BHaMI1 11 O)Ke

J>e.lbllMI1 113 6ycl1H. I1.3roTOBJIeHO 113 )KeJIe3HOM IlleMHOM 

IJllmHbl C ITJIThJO B!1TKaMI1 CIII1paJIH, KOHI..{bI JaKaH<lJffiaIOTCR 

l3.1eHhIG!MH KpJO':IKaMH, a BCR,Il~ YHH3aHa )lBOMHbIMI1 

II rpOiIHhIMH 6YCI1HaMH 113 cl1Hero CTeKJIa (PHC. 25). TaK 

KaK OHO 6hmo Hail:)leHo B 3axopoHeHI1H C TpynoCO)!(

.:«eHl1eM, TO OHO CJ1JIhHO paCIIJIaBl1JIaCb. ,[(l1aMeTp o)!(e

peJIb.Il 16,5 CM. 

OT,lĮeJ1bHble {fYCHHbJ B 3axopoHeHHRX BCTpeqalOTCR 

~ilIUe BCero no O,llHOM. B ~CKI1X MOrJ1JIax 6hillO Hail:)leHo 

TOJIbKO HeCKOJIbKO RHTapHhlX 6YCI1H, HaXO,lll1JIl1Cb OHH 

He B 06JIaCTH Illel1, a B03JIe peMHR, 3HaqHT, y HHX 6billO 

COBepweHHO ,Ilpyroe Ha3HaqeHHe - OHI1 YKpaIllaJII1 

peMeHb. HaJ1,n;eHHble 6YCI1HbI 6hillH 113rOTOBJIeHbI H3 

J!HTaPJl, 6POH3bI, CTeKJIa. 

flHTOPHblX {fYCHH 6billO Hail:)leHo 42 e,llHHl1l..{hI. B 

MOrl1JIax OHH 'lalile Bcero 6billH no O,llHOM, TOJIbKO B 3axO

pOHeHI1H NQ 354 - ':IeTbIpe. OHH Hail:)leHbI KaK B MOrl1JIax 

C 1llynollOJlO)!(eHHeM, TaK C TpynoCO)K)!(eHHeM. no <popMe 

I!X MO)!(HO paJ,IleJII1Tb Ha TpH rpynnbI: ,IlBOMHOro yce':leH

Horo KOHYca, KOHYco06pa3Hble H IIJIOCKI1e. 

<l>OPMhI ,lĮBoiiHOro yce'leHHOrO KOHyca 6billO Hail:)leHo 

TOJlhKO 6 6YCI1H. OHI1 He6oJIbUme, 1,2-1,6 CM ,Ill1aMeTpOM 

II 0,7-1 CM TOJIlilHHOM. HeKOTopble H3 HI1X OTIllJIH<p0-

BaHbI, HO 6om:.IllI1HCTBO H3 HHX He 06pa6oTaHbI (PHC. 26: 19). 

BhI.lleJIJleTCR 6ycl1Ha, Hail:)leHHaR B 3axopOHeHl1H NQ 265 -

Bell ee nOBepXHOCTb H KOHl..{bI YKParneHhl HaqepTaHHbIMI1 

KOHUeHTpH'leCKI1MH KpyraMH. 

KOHycoo{fpa3HbIX RHTapHhlX 6YCI1H 6billO Hail:)leHo 

ceMb. MHOr,lla 06a KOHl..{a 6YCHHbI o6pe3aHbI (Pl1c. 26:15, 

16), Y,/lpyrnx B <popMe nOJIYKPyra (pl1c. 26: 17). OHH Kpyn

Hee, ,/lHaMeTp IllI1pOKOrO KOHl..{a OKOJIO 2-3 CM, BbICOTa 

OT 1,5 ,/l0 2,8 CM. I1HOr,lla HX nOBepXHOCTb 11 IllI1POKl1M 

KOHeu yKparneHbl 60JIbllIHMH J1JIH MeHbllIHMH RMO'lKaMI1, 

pacnpe,lleJleHHbIMI1 6e3 KaKoro-JI1160 nopMKa. Bce OHI1 

OTIIlJlH<poBaHHbIe. EYCl1HbI 3Toro Tl1TIa Hail:)leHbl TOJIbKO 

B 3axopoHeHHRX C TpynonOJIO)!(eHHeM (3Ha'lHT, OHH OTHO

CRTCR K 60JIee paHHeM cpopMe m-rrapHbIX 6ycl1H, YIII-X BB.) 

CaMYIO 60JIbrnylO rpynny COCTaBJIRIOT DJJOCKHe 

5lHTapHble 6YCI1HbI (HX 6billO Hail:)leHo ,IlBa,Ill..{aTb BoceMb). 

EOJIbIllHHCTBO H3 HHX H3rOTOBJIeHbI O'leHb npOCTO (or 

KOJIOTbIM KYCOqeK RHTapR H npO,lleJIaHHaR B HeM ,IlblpKa), 

OTHOCHTeJIbHO HenpaBJ1JIbHbIX <pOPM H HeIllJIH<poBaHHbIe. 

Pa3Mep HX CaMbIM pa3Hbrn: OT 0,9 ,IlO 3,2 CM B ,Ill1aMeTpe, 

'lalile Bcero 0,3-0,8 CM TOJllllHHOM, TOJIbKO O,llHa (3axO

pOHeHHe NQ 214) 6billa 1,4 CM TOJIlilI1HOM. fpaHb 11 O,llHa 

CTOpOHa O,llHOM 6YCI1HbI (Pl1c. 26:26) YKParneHbI HeCKOJIb

KI1MH XaOTI1':IHO pacnOJIO)!(eHHbIMI1 RMO'lKaMI1. TInocKI1e 

RHTapHble 6YCHHbI BCTpe'lalOTCR KaK B 3axopOHeHHRX C 

TpynonOJIO)!(eHl1eM, TaK H C TpynoCO)K)!(eHHeM . 

.GPOH30BbIX {fYCB MOrJ1JIbHHKe JIail:B5lil: 6bIJIO Hail:)leHo 

14 e,llliHHI..{. OHH 6hlJII111CKJIlOqHTeJIbHO B 3axopoHeHHRX 

C TpynoCO)K)!(eHHeM. qacTb li3 HHX paCIIJIaBl1JIaCb B orHe. 

EYCl1HbI Cpe,llHero pa3Mepa, Pa3JII1':IHbIX <POPM: KpYrJIbIe 

(PliC. 26:11), KpyrJIble )lBoil:Hhle l1JII1 Tpoil:Hhle (pl1c. 26:10) 

Ii O,llliHapHble I1JII1 ,IlBOMHble rpaHeHHble. 

CreKJJRHHble {fYCbl Hail:)leHbI KaK B 3axopoHeHH5lX C 

TpynonOJIO)!(eHHeM, TaK 11 C TpynoCO)K)!(eHl1eM (27 e,llw 

}(l{I..{). EOJIbrne Bcero He60JIbllIHX KpyrJIbIX 6ycI1H li3 cl1Hero 

CTeKJIa, BCTpe'lalOTCR TaK)!(e )!(eJITOBaTbIe 11 CBeTJIO-rony-

6bIe. CTeKJlRHHble 6ycI1HbI 6o'lKoo6pa3Hhle (PliC. 26:7, 8) 

11 rpaHeHHble. HeCKOJIbKO 6ycI1H li3roTOBJIeHbl H3 6eJIOM 

MaCCbI, KpyrJIble, YKParneHbI TO'lKaMIi KpaCHOM 3MaJIl1. 

HarpY,lĮHbJe YKpallleHHR 5lBJIRIOTCR caMOM MHOrOQliC

JIeHHOM QaCTblO YKParneHHM, Hail:)leHHblX B MOrHJIbHHKe 

JIail:B5lil:. 06Hap~eHHble HarpYilHble YKParneHHR COCTaB

muoT: <PH6YJIbI, 6YJIaBKI1, nO,llBeCKI1 Ii l..{enOQKH. 

Hail:)leHHble <PH6YJIbI no l1X <popMe MO)!(HO paJ,IleJIl1Tb 

Ha QeTblpe OCHOBHble rpynnbI. 

llepeKJJIJ,lĮ'IarblX qJH{fYJJ Hail:)leHo TOJIbKO II5lTb. ,[(Be B 

3axopoHeHHRX C TpynonOJIO)!(eHHeM 11 Tpli 6bIJIH Hail:)leHbI 

CJIyųaMHo. CaMaR paHHRR <p116YJIa (III-IV BB.) 6hlJIa 

Hail:)leHa cJIyųail:Ho (PliC. 27:2). Y Hee rnlipOKaR, HeMHoro 

1130rHyraR ,Il~a, B CTOPOHY HO)!(KI1 He3HaQl1TeJIbHO 

c~aeTCR, Tpli KOpOTKI1e nepeKJIa,llliHbI, HeYKpaIlleHHaR. 

3acTerl1BaIOlilaR QaCTb JII1TaR. <I>li6YJIa )lJII1HOM 6,2 CM, 

BepXH5lR nepeKJIa,lll1Ha 5,1 CM )lJII1HOM, HH)!(H5lR - 4 CM. 

OCTaBIlllieCR TpI1 nepeKJIa)l':laTble <Pli6YJIbI 3HaŲJ1TeJIbHO 

60JIee n03,1lHHe, Ii ~e Bblp0,llI1Brnl1eCR. Y HI1X CJ1JIbHO 

BbIIIYKJIaR CIIHHKa 11 OTHOCliTeJIbHO )lJII1HHble, Illl1pOKl1e 

nepeKJIa,lll1HbI. qliCJIO nepeKJIa,lll1H He O,llI1HaKOBoe: ,IlBe, 

Tpli Ii QeTblpe. Y <P116YJIbl li3 3axopOHeHHR NQ 84 B KOHl..{e 

HO)!(KJ1 11 BBepxy CIIHPaJIl1 QeTbIpexyrOJIbHble OTpOCTKI1 C 

OTBepCTI15lMH. KpOMe Toro, OTpOCTKI1 3THX <Pli6YJI 11 

KOHl..{bI nepeKJIa,lll1H YKparneHbI BbI611TbIMH MaJIeHbKl1MH 

5lMO':lKaMli (Pl1c. 27:4). 

B MOrl1JIbHHKe JIaMmlM 6billl1 Hail:)leHbI pa3JIJ1ŲHbIe 

ap{faJJerOBH,lĮHble rjJH{fYJJbl, 3TO: KOJIbl..{eBIi,llHbIe, C 

300MOP<PHblMIi HO)!(KaMH, <Pli6YJIbI C )lJI11HHbIM11 HO)!(

KaMIi H JIl1TbIMH ,Ilep)!(3TeJIRMH 1ITJIbI, C rOJIOBKaMIi B BH)le 

MaKOBblX Kopo6o':leK H C nepeKJIa,lll1HaMIi. 

KOJJbLĮeBllĮĮllbIX qJJf{fYJJ6billO Hail:)leHo TOJIbKO QeTbIpe. 

O,llHa 113 HI1X 6billa cepe6pRHaR. OHa Hail:)leHa B )!(eHCKOM 

185 



MOrHJIe C 1'pyrroCo:lIQKeHHeM NQ 269 . .LŲ>yme KOJlbIIemr.n

Hhle IPH6YJIbI H3rOTOBJIeHbI H3 6POH3bI, TOJlbKO IIIHTKM 

Me)K)Jy KOJIbIIaMH nOKpbITbI cepe6p5IHbIMH llJIaCTHHKaMH, 

yKpaIIIeHHbIMH CKB03HbIM Y30POM (pHC. 27:1). CnHHKM 

IPH6YJI H3rOTOBJIeHbI H3 COrHYTOH 6POH30BOH )Į(eCTH, 

paCIIIHpIDOTCH B CTOPOHY HO)!(KH, KOJIbIIa KpyrJlble, HHOr

.n;a yKpaIIIeHhl KaHTaMH. <l>H6YJlbI ::noro BH.n;a .n;OCTaTO'IHO 

KpyrrHhle: 12-13 CM MHHOH, IIIHpHHa HO)!(KH 3-4 CM. 

,[(aTHpyroTCH VIII-IX BB. 

l/JH6p13 C 300MOpqJHOH HOlKKOHB MOrHJIbHHKe naHBHH 

6bIJIa Hait.n;eHa TOJlbKO o.n;Ha (3axopoHeHHe NQ 99). 3TO 

6POH30BaH IPH6YJIa H3 M~CKOH MOrHJIbI C 1'pynono

JIO)Į(eHHeM. Y Hee BbIIl)'KJIaH CllHHKa H HO)!(Ka, KOTOPaH 

3aKaH'IHBaeTCH KaK 6bI MOp.n;OŲKOH )!(HBOTHOro. ,[(~ 

OBaJIbHaH B pa3pe3e, a KOHIIbI CnHpaJIH 3aKaH'IHBaIOTCH 

CJIOBHO paCllJIIOIIIeHHbIMH rOJIOBKaMH MaKa. B cepe.n;HHe 

CllHPaJIH, B.n;OJlb CllHHKH, HaxO.n;HTCH ųeTbIpexyrOJIbHbIH 

IIIHTOK, YKpaIIIeHHbIH no KpaHM npoųepųeHHbIMH 

napaJIJIeJlbHbIMH KaHaBKaMH. ,[(JIHHa IPH6YJIbI 10,9 CM, 

MHHa CnHpaJIH 10 CM. ,[(ampyeTcH VIII-IX BB. 

l/JH6Y;lJJ C )Į/1HHHbIMH HOlKK3MH H /1HTblM )ĮeplK3Te/1eM 

Hr/1JJHait.n;eHhl TOJIbKO .n;Be (B 3axopoHeHIDlX NQ 50 H 79), 
06e B .n;eTCKHX MOrHJIaX C TpynonOJIO)Į(eHHeM. 3TH 

IPH6YJIbI He HBJImoTCH ap6aJIeTOBH.n;HbIMH C ,ll;JIHHHbIMH 

HO)!(KaMH, OHH 3aHHMaIOT cpe.n;Hee nOJIO)Į(eHHe Me)l(,ll;y 

ap6aJIeTOBH.n;HbIMH 300MOPIPHhlMH H ap6aJIeTOBH.n;HhlMH 

C HO)!(KaMH B IPOpMe MaKOBbIX rOJIOBOK. <l>H6YJIbI He60JIb

IIIHe, 7,2-8,5 MHHOH, MHHa CnHpaJIeH 4,6-6,1 CM, HX 

HO)!(Ka H .n;~ B pa3pe3e HMeIOT BH.n; BbIIl)'KJIOro Tpe

yrOJIbHHKa. ,[(~a IIIHPOKaH H 60JlbIIIaH, TaK)!(e KaK y 

IPH6YJI C MaKOBbIMH rOJIOBKaMH. ,[(~a IPH6YJIbI H3 

3axopoHeHHH NQ 79 yKpaIIIeHa npoųepųeHHbIMH KaHaB

KaMH, HO)!(Ka TaK)!(e yKpaIIIeHa - Ha caMOM KOHIIe H 

HeMHoro BbIIIIe - rpyrmaMH KaHaBOK (pHC. 28:1). HO)!(Ka 

IPH6YJlbI H3 3axopoHeHHH NQ 50 KaK 6bI OT.n;eJIeHa OT CllHH

KM .n;BYMH KaHaBKaMH - 3TO oųeHb HanOMHHaeT HO~ 

300MOPIPHOH IPH6YJIbI (pHC. 28:2). CnHpaJIH 3aKaHŲW 

BaIOTCH nOJIYKPyrJIbIMH nOŲKOBH.n;HbIMH (3axopoHeHHe 

NQ 50) HJIH MaKOBbIMH roJIOBKaMH (3axopoHeHHe NQ 79). 
3TH IPH6YJlbI, KaK nepeXO,ll;HbIe Me)K)Jy 300MOPIPHhlMH 

H ap6aJIeTOBH.n;HbIMH C MaKOBbIMH roJIOBKaMH, MO)!(HO 

OTHecm K VIII-IX BB. 

Ap63/1eToBH)ĮHJJe qJH6Y/1JJ C M3KOBJJMH r0/10BK3MH 

B rpYHTQBOM MOrHJIbHHKe naitBHit 6billH Hait.n;eHbI TOJlbKO 

B M~CKHX MOrHJIax C 1'pyrronOJIO)Į(eHHeM, HCKJIIOųeHHe 

COCTaBJIHeT 3axopoHeHHe .n;eBOŲKH NQ 91. Bce 3TH IPH6YJlbI 

6poH30BbIe, .n;~a H CnHHKa BblfiYKJIOro 1'peyrOJlbHOrO 

ceųeHHH, OTHOCHTeJIbHO IIIHpOKHe H nonepeŲHO 

OKaHTOBaHbI. B 06JIaCTH CllHPaJIH Ha HO)!(Ke H roJIOBe no 

.n;Ba 01'pOCTKa, a rOJIOBKa IPH6YJIbI H3 MOrHJIbI NQ 91 
3aKaHŲHBaeTCH MOp.n;OŲKOH )Į(HBOTHoro H .n;BYMH 

HaųepųeHHbIMH rna3KaMH (pHC. 28:3), 3TO 01'pa)!(aeT 

CJIe.n;OBaHHe 300MOPIPHbIM IPH6YJIaM. KOJIHųeCTBo 

01'pOCTKOB y 60JIee n03.n;HHX IPH6YJI YBeJIHŲHBaeTCH, OHH 

nOHBJImoTCH He TOJlbKO Ha caMOH HO)!(Ke, HO H Ha .n;~e 

C 06eHX CTOPOH HO)!(KH. TaKoBa IPH6YJIa H3 norpe6eHHH 

NQ 170 (pHC. 29). 
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CnHpaJIH IPH6YJI H3 )Į(eJIe3a H 06epHYTbI 6poH30BOlI 

npOBOJIOKOH, HX KOHIIbI 3aKaHŲHBaIOTCH 60JIbIIIHMH 

paCnJIIOIIIeHHbIMH, CJIOBHO MaKOBbIMH rOJIOBKaMH. 

MaKoBbIe roJIOBKM nOJIHOCTbIO B npo.n;OJIbHbIX HaCe1JKllX. 

<l>H6YJIbI OTHOCHTeJIbHO 60JIbIIIHe, MHHOH 16-17 CM. 

MHrepeCHa H IPH6YJIa H3 MOrHJIbI NQ 49. Ee nOBepXHOCTb, 

B OTJIHŲHe OT .n;pymx IPH6YJI TaKOro THlla, yKpaIIIeHa He 

npo.n;OJIbHbIMH HaCeŲKaMH, HO nOJIHOCTbIO BbIIIYKJHIJl. K 
.n;~e IPH6YJIbI 6billa no.n;BeIIIeHa IIenoŲKa H3 .QBOHHhIX 

6POH30BbIX 3BeHbeB, Ha KOHIIax KOTOPbIX BHCeJI 6pOH" 

30BbIH llHHIIeT C IIIHpOKHM KOHIIOM - no.n;BeCKa. <DH6YJIa 

He60JIbIIIaH, MHHOH 8,1 CM, MHHa CllHPaJIH 7,1 CM, 

MHHa no.n;BeCKH 6,7 CM, IIIHpHHa y OKOH'IaHHit 2,7 CM. 

<l>H6YJIbI .n;aTHpyroTCH IX-X BB. 

Ap63/1eTOBHJĮH3a nepeK/1JlJĮQ3T3a qJH6Y/13 HaH,neHa 

TOJIbKO o.n;Ha, B norpe6eHHH C 1'pyrronOJIO)Į(eHlleM M 3 
(pHC. 28:4). <l>H6YJIa 6POH30BaH, llJIOCKaH. BHH3Y OJ1//3 

nepeKJIMHHa, yKpaIIIeHHaH IIIeCTbIO rna3KaMH H cma" 

TbIM Y30pOM. [OJIOBKa TaK)!(e yKpaIIIeHa lliITblO rJIa3KaMH. 

CllHPaJIb H .n;~ llJIOCKMe, yKpaIIIeHbI pMaMH HaCe'lex. 

<l>H6YJIa 5,3 CM ,ll;JIHHOH H 5,6 CM IIIHpHHOH. ,[(aTl!PYeTCR 

OHa IX-XI BeKaMH. 

Oc06eHHo MHOro 6bIJIO Hait.n;eHo nO)ĮKoBoo6pa31H1I 

ljJH6Y/1. OHH BC1'peųalOTcH KaK B ~CKHX, TaK B )J(eHCKHI 

H .n;eTCKHX MOrHJIax. EOJlbIIIHHCTBO HX Hait.n;eHo B MOfllJIal 

C 1'pyrroCO)Į()J(eHHeM. qame Bcero 3TH IPH6YJIbI 6POH30Bhle, 

TOJIbKO .n;Be H3 HHX H3rOTOBJIeHbI HX )Į(eJIe3a. <DH6YJIhI C 

pa3JIHŲHbIMH KOHIIaMH: IIHJIHH.D:pHųeCKHMH, rpaHeH" 

HbIMH, MaKOBH.n;HhlMH, 300MOPIPHhlMH H paCIIIl!peHHhIMII. 

l/JH6Y/1 C l(H/1HH)ĮpHQeCKHMH KOHl(3MH Hall.l\eHO 76 
e.n;HHHII. Mx .n;~ B nonepeŲHOM ceųeHHH: Kpyrm, 

OBaJIbHbIe, nOJIYOBaJIbHble, pOM60BH.n;HbIe H lIIeCTl!rpaH" 

Hble. TOJIIIIHHa .lI:Y)J(eK 0,2-D,6 CM. Pa3MepbI IPH6yn pa3IIhIC

OT 1,9 CM .n;o 5,8 CM B .n;HaMe1'pe. ,[(~ IPH6YJJ 'I3C'IV 

.n;eKopHpOBaHbI: y O.n;HHX no BceH MHHe .n;~ lIJlY! 
npo.n;OJIbHbIe 3Hr3am (pHC. 30:5), y .n;pymx - PJl,llll 
1'peyroJlbHHKOB (pHC. 30:2), y 1'peTbHX TOJIbKO PJI.Q Memau 

HaceųeK (pHC. 30:3). Y IPH6YJIbI H3 norpe6eHHJI M 376 
6bIJIa TOp.QHpOBaHHaH ~ (pHC. 30:6). 

BbI.D:eJIHIOTCH .n;Be IPH6YJIbI, Ha ~ KOTOphIX 

HaHH3aHhl no .n;Be KOJlbIIe06pa3Hhle CllHPaJJH. KaK.uym, 
TaK H KOJIbIIe06pa3HbIe cnHpaJJH yKpalIIeHbI corn3CO

BaHHbIM Y30POM: .n;~a IPH6YJIbI H3 norpe6eHHJI M 139 
YKpaIIIeHa 3Hr3aro06pa3HbIM Y30POM, aHaJJOrH'lllO 

yKpaIIIeHhl H 06e KOJIbIIe06pa3Hhle CllHPaJJH (PHC. 

,[(~a IPH6YJIbI H3 norpe6eHHH NQ 152 YKpaIlleHa 

KOH nonepeŲHbIX ųepToųeK, nonepeŲHbIMH 

yKpaIIIeHbI H cnHpaJJH (pHC. 30:3). 
C rp3HeHHJJMH KOHl(3MH 6billO Hait.n;eHo 12 

,[(HaMe1'p HaH60JIbIIIeH IPH6YJIbI - 8,1 CM, HaliMeHbUlei-

3,8 CM. B nonepeŲHOM cpe3e .n;~ pa:3H()05Pa3111HC 

nOJIYOBaJIbHble, OBaJJbHhle H pOM60BH.D:Hble, 

0,6-0,9 CM TOJIIIIHHoH. ,[(~ Bcex IPH6YJI, 3a 

ųeHHeM O.n;HOH H3 3axopoHeHHH NQ 363, .n;eKolPHI)OB3HHiI. 

YKpaIIIeHhl OHH CaMbIMH pa3.1IH'IHhIMH cnoco6aMu: 

6HHHpOBaIllibIM )'3OpoM ID HaCeųeK H poM6HKOB (puc. 

PMaMH 1'peyrOJIbHHKOB (pHC. 31:4), neI>eKpelUHBaJODllI'" 
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Mon-Ule C TPyrroCO)lQKeHMeM NQ 269. ,L(pynle KOJIhIJ;eBHp:

Hhle qm6YJIbl H3fOTOBJIeHbl H3 6POH3bI, TOJIbKO mHTKH 

Me:xmy KOJIbIJ;aMH nOKPbITbI cepe6pmIblMH nnaCTJIHKllMH, 

YKPaIIIeHHhlMH CKB03HbIM Y30POM (pHC. 27:1). CIIHHKH 

qm6YJI H3roTOBJIeHbl H3 COfHyrOH 6POH30BOH :lKeCTH, 

pacIIIHpillOTCH B CTOPOHY HO:lKKH, KOJIbIJ;a KPyrJIble, HHOr

p:a YKPaIIIeHhl KaHTaMH. (Į>H6YJIbI 3TOro BHp:a p:OCTaTO'IHO 

KPyrrHble: 12-13 CM .lL1lHHOH, IIIHpHHa HO)KKH 3-4 CM. 

)J;aTHpyroTCH VIII-IX BB. 

(/JH6Y;18 C 300MOpfjJHOii HOlKKOiiB MOfHJIbHHKe nai1BHH 
6bwa Hai1p:eHa TOJIbKO op:Ha (3axopoHeHHe NQ 99). 3TO 

6POH30BaH qm6YJIa H3 MY:lKCKOH MOfHJIbl C TpynOIIO

JIO:lKeHMeM. Y Hee BbllI)'KJIaH CIIHHKa H HO:lKKa, KOTOPaH 

3aKaWlHBaeTCH KaK 6bl MOptJ,OąKOH :lKHBOTHOro. )J;~ 

OBaJIbHaH B pa3pe3e, a KOHIJ;bl CIlliPaJIH 3aKaHŲHBalOTCH 

CJIOBHO pacnnlOmeHHbIMH roJIOBKaMH MaKa. B cepetJ,HHe 

CIIHPaJIH, BtJ,OJIb CIIHHKH, HaxOtJ,HTCH ąeTblpexyrOJIbHbIH 

IUHTOK, YKpaIIIeHHbIH no Kpa5IM rrpoąepąeHHblMH 

napaJIJIeJIbHblMH KaHaBKaMH. )J;JIHHa qm6YJIbl 10,9 CM, 

tJ,JIHHa CIIHPaJIH 10 CM. )J;aTHpyeTcH VIII-IX BB. 

(/JH6YAJJ C ĮĮ.I1HHHJJMH HOlKK8MH H AHTJJM Jfep3C8TeAeM 

HrAJJHaHp:eHhl TOJIbKO p:Be (B 3axopoHeHIDlX NQ 50 H 79), 
o6e B tJ,eTCKHX MOfHJIaX C TpYIIorrOJIO:lKeHHeM. 3TH 

'qm6YJIbI He HBIDIIOTC5I ap6aJIeTOBHp:HhlMH C tJ,JIHHHhlMH 

HO:lKKaMH, OHH 3aHHMalOT cpetJ,Hee IIOJIO:lKeHHe Me)l()ly 

ap6aJIeTOBHp:HbIMH 300MOP<PHhlMH H ap6aneTOBHp:HhlMH 

c HO:lKKaMH B <PoPMe MaKOBblX roJIOBOK. <l>H6YJIbI He6oJIb

IIIHe, 7,2-8,5 )LJIHHOH, )lJlHHa CmlpaJIeH 4,6-6,1 CM, HX 

HO:lKKa H tJ,Y:lKKa B pa3pe3e HMelOT BHp: BblrryKJIOro Tpe

yrOJIbHHKa. ĮlY:lKKa IIIHPOKaH H 60JIbIIIaH, TalOKe KaK y 

<PH6YJI C MaKOBblMH roJIOBKaMH. )J;Y:lKKa<pH6YJIbl H3 

3axopoHeHHH NQ 79 YKPaIIIeHa IIp0'lepąeHHbIMH KaHaB

KaMH, HO:lKKa TaK:lKe YKParneHa - Ha caMOM KOHIJ;e H 

HeMHoro BblIIIe - rpynrraMH KaHaBOK (pHC. 28:1). HO:lKKa 

<pH6YJIbl H3 3axopoHeHHH NQ 50 KaK 6bl OTp:eJIeHa OT CIIHH

KH tJ,BYMH KaHaBKaMH - 3TO OąeHb HaIIOMHHaeT H0:lKKY 

300MOP<PHOH <PH6YJIbI (PHC. 28:2). CIIHPaJIH 3aKaHŲj1-

BalOTCH 1I0JIYKpyrJIblMH 1I0ąKOBHp:HblMH (3axopoHeHHe 

Ng 50) HJIH MaKOBblMH roJIOBKaMH (3axopoHeHHe NQ 79). 
3nr <PH6YJIbI, KaK IIepeXOp:HbIe Me:xmy 300MOP<PHblMH 

H ap6aJIeTOBHp:HblMH C MaKOBblMH fOJIOBKaMH, MO:lKHO 

OTHeCTH K VIII-IX BB. 

Ap68AeTOBHJfHJJe t/JH6YAJJ C M8KOBJJMH rOAOBK8MH 

B rpYHTOBOM MOfHJIbHHKe naiiBJIH 6blJIH Hai1p:eHbI TOJIbKO 

B MY:lKCKHX MOfHJIax C TpynoIIOJIO:lKeHHeM, HCKJIlOąeHHe 

COCTaBJI5IeT 3axopoHeHHe tJ,eBOąKH NQ 91. Bce 3TH <pH6YJIbl 

6POH30Bble, p:Y:lKKa H CIIHHKll BblrryKJIOro TPeyrOJIbHOrO 

ceąeHHH, OTHOCHTeJIbHO IIIHpOKHe H norrepeąHO 

OKaHTOBaHbl. B 06JIaCTH CIllipanH Ha HO:lKKe H fOJIOBe 110 

tJ,Ba OTpOCTKa, a roJIOBKa <pH6YJIbl H3 MOrHJIbl NQ 91 
3aKaHąHBaeTCH MOPP:OąKOH XHBOTHOfO H tJ,BYMH 

HaąepąeHHbIMH fJIa3KaMH (pHC. 28:3), 3TO OTPaxaeT 

CJIetJ,OBaHHe 300MOP<PHbIM <pH6YJIaM. KOJIHąecTBo 

OTPOCTKOB y 60JIee 1I03P:HHX <PH6YJI yseJIHŲHBaeTCH, OHH 

IIOHB.IDiIOTCH He TOJIbKO Ha caMOH HO:lKKe, HO H Ha tJ,Y:lKKe 

C 06eHX CTOPOH HO:lKKH. TaKoBa <pH6YJIa H3 IIorpe6eHHH 

NQ 170 (pHC. 29). 
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ClmpaJIH <PH6YJI H3 :lKeJIe3a H o6epHyrbl 6poH30BOll 

IIPOBOJIOKOH, HX KOHIJ;bl 3aKaHąHBalOTCH 60JIblliHMH 

paCnJIlOmeHHblMH, CJIOBHO MaKOBbIMH fOJIOBKaMII. 

MaKoBble roJIOBKH IIOJIHOCTblO B IIPOtJ,OJIbHbIX HaCeqKllX. 

(Į>H6YJIbl OTHOCHTeJIbHO 60JIbIIIHe, .lL1lHHOH 16-17 CM. 

MHTepeCHa H <pH6YJIa H3 MOfHJIhI NQ 49. Ee IIoBepXHoCTL, 

B OTJIH'lHe OT tJ,pyrHX <pH6YJI TaKoro THIIa, YKPalIIeHa He 

IIPOtJ,OJIbHblMH HaceąKaMH, HO nOJIHOCTblO BblnyKJIa.R. K 
p:Y:lKKe <PH6YJIbl 6hwa rrop:BellIeHa IJ;elloąKa H3 tJ,BOHHhIX 

6POH30BbIX 3BeHbeB, Ha KOHIJ;ax KOTOPbIX BHCeJI 6pOH" 

30BbrH IlliHUeT C umpoKHM KOHIJ;OM - rrOtJ,BeCKa. Cl>H6YJ18 

He6oJIhllIaH, .lL1lHHOH 8,1 CM, )lJlHHa CIlliPaJIH 7,1 CM, 

)LJIHHa IIOtJ,BeCKH 6,7 CM, llIHpHHa y OKOHŲamrn 2,7 CM. 

<l>H6YJIbl tJ,aTHpyroTCH IX-X BB. 

Ap68AeTOBH.4H8J1 nepeKAIlĮĮ'I8T8J1 fjJH6YA8 Haif,neHa 

TOJIbKO otJ,Ha, B lIorpe6eHHH C TPyrrorrOJIO:lKeHHeM N2 3 
(pHC. 28:4). (Į>H6YJIa 6POH30BaH, nnOCKaH. BHH3Y O,!lllJ 

rrepeKJIatJ,HHa, YKPallIeHHaH IIIeCThlO rna3KaMH Ii CeT'!a' 

TblM Y30pOM. rOJIOBKa TaK:lKe YKParneHa IIHTblO rJIa3Kl1M11. 

CrrHpaJIh Ii tJ,~ nnOCKHe, YKParneHbI pHtJ.aMH. HaCeqeK. 

<l>H6YJIa 5,3 CM tJ,JIHHOH H 5,6 CM rnHpHHoH. )J;aTHPYeTCf 

OHa IX-XI BeKaMH. 

Oco6eHHo MHoro 6bIJIO Hai1p:eHo nOJfKOBOOOpa3H11I 

fjJH6YA. OHH BCTPeąalOTCH KaK B MY:lKCKHX, TaK B )I(eHCIOII 

H p:eTCKHX Monmax. EOJIbllIHHCTBO HX Hai1p:eHo B MOrnnax 

C TPyrroCO)lQKeHHeM. qame Bcero 3TH <pH6YJIhl 6POH30Bble, 

TOJIhKO tJ,Be H3 HHX H3rOTOBJIeHhl HX :lKeJIe3a. Cl>H6YJIh( C 

pa3JIHŲHblMH KOHIJ;aMH: IJ;HJIHHtJ.pHąecKHMH., rpaHeH' 

HhIMH, MaKOBM.!l.HhIMH, 300MOP<PHbIMH H pacllIHpeHHbIMII. 

(/JH6YA C ŲHAHHJfpH'IeCKHMH KOHŲ8MH HaitneHo 76 
e.n:HHHl.l. I1x tJ,Y:lKKH B IIOIIepeąHOM CeqeHHH: KPyrJIhIC, 

OBaJIbHble, IIOJIYOBaJIbHble, pOM60BHp:Hble H lIIeCTKrpa!l° 

Hhle. ToJIIUHHa .D;y)KeK 0,2-0,6 CM. Pa3Mepbl <pH6yn pa3IIhIC

OT 1,9 CM tJ,o 5,8 CM B p:HaMeTpe. ĮlY:lKKH <pH.6YJI 'IaC1O 

tJ,eKopHpOBaHbl: y OP:HHX 110 BceH .lL1lHHe tJ,}'}KKII II,II)T 

IIPOp:OJIhHble 3Hr3am (pHC. 30:5), y tJ,pyrHX - pR.l1ll 

TPeyroJIbHHKOB (pH.c. 30:2), y TPeThHX TOJIbKO PM MemI 

HaceąeK (pHC. 30:3). Y <PH6YJIbI H3 lIorpe6emrn N.! 376 
6blJIa TOpp:HpOBaHHaH P:~ (pHC. 30:6). 

BhmeJIHIOTC5I tJ,Be <PH6YJIhI, Ha tJ,Y:lKKH KOTOPbIX 61J1l11 

HaHH3aHbI no ,llBe KOJIhIJ;e06pa3Hble CIIHPaJIH. KaK.nym. 

TaK H KOJIhIJ;eo6pa3Hble CIIHPaJIH YKParneHbl 

BaHHhlM Y30POM: ~ <PH6YJIbl H3 IIorpe6eHIDI N.! 
YKpaIIIeHa 3Hr3aroo6pa3HblM Y30POM, 

YKParneHbl H o6e KOJIhIIeo6pa3Hble CIIHPaJIH (PRC. 

)J;Y:lKKa <PH6YJIbI H3 I10rpe6eHHH N~ 152 YKpalIIeHa 

KOH rrorrepeąHblX ąepToąeK, lIollepeąHblMH 

YKPallIeHhI H CmrpaJIH (PHC. 30:3). 
C rp8HeHHJJMH KOHŲ8MH 6blJIO Hai1p:eHo 

)J;HaMeTP HaH60JIhrneH <PH6YJIbl - 8,1 CM, HaJ.fMe:HJ,UUel· 

3,8 CM. B 1I0IIepeąHOM cpe3e tJ,Y:lKKH pa,IHoo6r1a3HJIiI 

IIOJIYOBaJIhHble, OBaJIbHble H pOM6oBHtJ,Hble, rrpltMellll 

0,6-0,9 CM TOJImHH0I1. )J;~ Bcex <PH6YJI, 3a 

ąeHHeM OP:HOH H3 3axopoHeHHH NQ 363, tJ,elwĮ:IHpIDBalIDl& 
YKParneHbI OHH CaMbIMH pa3JIWIHblMH CIIoco6aMH: 

6HHHpOBaHHhIM YJOpoM ID HaCeqeK H poM6HKOB (PHC. 

pHtJ.aMH rpeyrOJIbHHKOB (pHC. 31:4), lIelJeKpelumlalOlŲB-
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)lOCTaTO'lHO 6oJIhIlllie, 6oJIhllIHHCTBO )J.JIHHOH OKOJIO 20 CM, 

a O)lHa (H3 MOrHJIhI NQ 349) )lOCTHraeT 32 CM B )lJIHH)', 

KpeCTOBHHhI 8-9 CM )lHaMe1'pOM. Bce KOHUbl KpecToBHH 

3aKaHŲHBalOTCH KpyrJIblMH nJIaCTHHKaMH. Y O)lHHX 

KpeCTOBH)lHbIX 6YJIaBOK rOJIOBKa nOKpblTa cepe6pHHoH 

(?) nnacTHHKoH, KOTOPaH, B CBOIO O'lepe)lb, opaHaMew 

THpOBaHa llHTblO KOHUeHTpH'leCKHMH KpyraMH, y)lPyrHX 

roJIOBKH yKpallleHbl llHTblO He60JIhlllHMH 6POH30BblMH 

JIH60 cepe6pHHbIMH (?) KOHYcaMH (pHC. 37:1). llrnbl 

6YJIaBOK pOM6HųecKoro HJIH MHororpaHHoro none

pe'lHoro Ce'leHHH, a K KOHuaM OKpyrJIj{IOTCH. Ha HrOJIKe, 

B03JIe caMOH KpeCToBHHbl, y Bcex KpeCTOBH)lHblX 6YJIaBOK 

BblnYKJIblH OTPOCTOK C oTBepcTHeM )lJIH B)leBaHHH 

uenO'lKH, H60 B 3axopoHeHHHX KpecTOBH)lHble 6YJIaBKH 

BC1'peųalOTcH napaMH, BH)lHMO, OHH 6blJIH COe)lHHeHbl 

Me)l()ly C060H uenO'lKaMH. 3TH 6YJIaBKH )laTHpYJOTCH VIII
X BeKaMH. 

EblJIO Hai1)leHo TOJIbKO 1'pH 6Y.ll8BKH C Tpeyro.llbH/JMH 

rO.llOBK8MH (B norpe6eHHH C 1'pynonOJIO)!(eHHeM, O)lHa B 

norpe6eHHH C 1'pynoCO)!()!(eHHeM H O)lHa 6blJIa Hai1)leHa 

CJIY<ĮaHHo). Bce OHH 6poH30Bble H )lOCTaTO'lHO )J.JIHHHble-

15-21 CM, )lHaMe1'p roJIOBOK 7,3-9,8 CM (pHC. 37:3, 4). 
.l1.auIPYJOTCH OHH KOHUOM VIII-IX BeKaMH. 

COHp8.llbH/Je 6Y.ll8BKH Hai1)leHbl TOJIbKO 1'pH: )lBe - B 

)leTCKHX norpe6eHHHX C 1'pynonOJIO)!(eHHeM, O)lHa - B 

)!(eHCKOH MOrHJIe C 1'pynonOJIO)!(eHHeM. Bce 1'pH 6YJIaBKH 

6poH30Bble. EYJIaBKH :nOH rpynllbl CBOHMH pa3MepaMH 

H cnoc060M H3roTOBJIeHHH HanOMHHalOT nOCOXOBH)lHhIe 

6YJIaBKH. Pa3HHUa JIHlllb B TOM, 'lT0 Y HHX O)lHH KOHeu 

pa3BeTMeTCH Ha JlBe ųaCTH, a 06a OTBeTBJIeHHH CllJIlO

IUeHbl H cKpyųeHbl B BHHTo06pa3Hble cnHpanH JIH60 

BOBHYTPb (pHC. 36:2), JIH60 BO BHelllHlO1O CTOPOHY. 

EYJIaBKH, y KOTOPblX BHHTo06pa3HhIe CllHpanH CKpyųeHbl 

BOBHYTpb, HanOMHHalOT rOJIOBKH B <popMe cep)lua. 

EYJIaBKH He)lJIHHHble - 7-10 CM . .l1.HaMe1'p 3aKpyųeHHblX 

BOBHY1'pb roJIOBOK 1,8-2,5 CM, 3aKpyųeHHblX BO BHelllHlOlO 

CTOPOHY - 3 CM. OHH )laTHpYlOTCH IX BeKOM. 

liY.ll8BKH JQ/JI 38Kpell.lleHHR /'O.IIOBHblX y60poB. TIo <PoPMe 

roJIOBOK Bbl)leJIj{JOTCH 1'pH rpYJIIIbI: KOJIecoo6pa3Hble, C 

llJIOCKHMH roJIOBKaMH H pOM6006pa3HbIMH roJIOBKaMH. 

KO.llecoo6p83Hble 6YJIaBKH B MOrHJIbHHKe JIaHBHH 

6blJIH Hai1)leHbl TOJIhKO )lBe - B )!(eHCKHX 3axopoHeHHHX C 

1'pynonOJIO)!(eHHeM, HaA rOJIOBoH. EYJIaBKH ,lI.JIHHHble: 

O)lHa ,lI.JIHHOH 20,3 CM, BTOPaH 24,5 CM. 06e 6POH30Bble C 

KpyrJIhIMH rOJIOBKaMH. Y 6YJIaBKH H3 norpe6eHHH NQ 211 
rOJIOBKa )lHaMe1'pOM 3 CM, npOCBeŲHBaIOIUaHCH, BOKpyr 

HilYT )lBa pMa np0)lOJIroBaTblX OTBepCTHH, KpOMe TOro, 

HaA roJIOBKOH 'leTblpe pacnOJIO)!(eHHblX KpeCT-HaKpeCT 

BbJllYKJlblX KpyrJIblX 01'pOCTKa ,lI.JIHHOH 0,8 CM (pHC. 36:3). 
llrJIa 6YJIaBKH pOM6H'leCKOrO nOnepe'lHOrO ceųeHHH, 

TOJIhKO B CaMOM KOHUe KpyrJIM. Y BTOPOH 6YJIaBKH (3axO

pOHeHHe NQ 225) roJIOBKa H3roTOBJIeHa H3 pOM60BH)lHOH 

nnaCTHHKH, 06BHTOH )l~OH. Ha BHelllHeH CTopOHe 

)l~, no yrnaM nnaCTHHKH npHKpenneHbl 'leTblpe 

OTHOCHTeJIhHO BblCOKHX - 1,6 CM H KpyrJIhIX 01'pOCTKa. 

BHY1'peHHHH 'laCTb pOM6a 6YJIaBKH H OKp~OCTH orrpocr
KOB, BH)lHMO, 6blJIH nOKpblTbl cepe6pHHbIMH nnaCTHH-
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KaMH. 06IUHH )lHaMe1'p roJIOBOK COCTaBMeT 3,5 CM. 3nI 
6YJIaBKH )laTHpYlOTCH IX-X BeKaMH. 

EblJIO Hai1)leHo 9 6YJIaBOK C O.llOCKHMH rO.llOBX8MH. 

llx rOJIOBKH HeMHoro pa3JIH'laIOTCH, y O)lHHX OHH Bblpe" 

3aHHble (pHC. 38: 1), y )lpyrHx 06bl'lHble - llJIOCKHe 

(pHC. 38:2). )].nHHa HX 20,2-43 CM, 'laIUe Bcero 6pow 

30Bble. llrJIbl B nonepe'lHOM pa3pe3e KpyrJIble, 0,5-0,6 CM 

TOJIllĮHHOH. Y O)lHOH roJIOBKa C)leJIaHa B paCllJIlOIl\eHHOM 

KOHue HrJIbl, y )lpyrOH HrJIa K roJIOBKe npHl<peIUleHa 

JlBYMH 6POH30BblMH rn03)lHKaMH. Y Bcex 6YJIaBOK roJlOBKH 

KpyrJIble, 2,5-3 CM B )lHaMe1'pe H HMelOT BOKpyr BOCeMb 

KOPOTKHX 01'pOCTKOB. [OJIOBKa y)lpyrOH 6YJIaBKH CBepxy 

COBepllleHHO nnOCKaH, BHH3Y BblnyKJIO C~aeTCJI BO, 

BHYTĮJb H BblrJIj{)lHT KaK rOJIOBKa rB03)lj{. B )lHaMe1pe 

OHH 1,7 CM. BepXHHH 'laCTb rOJIOBKH no caMOMY KpalO 

YKpallleHa C1'pO'iKOH MeJIKHX HaCe'leK, a 6JIJ.{)!(e K cepe" 

)lHHe - JlBYMH PMaMH Bbl6HTblX TpeyroJIhHHKOB (PHC. 38:2), 
B JIaHBHH 6blJIO HaH)leHO llleCTb 6YJlaBOK C 

pOM6oBH,lŲI/JMH ro.llOBK8MH. Bce OHH 6poH30Bble H OqeHh 

He60JIbIlllie. llx,lI.JIHHa (c rOJIOBKoH) 10-12 CM. fOJloBla 

H3roTOBJIeHa H3 pacnnlOIUeHHoro B pOM60BH)lH)'lO ruJae" 
THHKY O)lHOrO KOHua HrJIbl. Y O)lHHX 6YJlaBOK roJlOBKH 

yKpallleHbl C1'pO'lKOH MeJlKHX HaCe'leK (pHC. 36:6), l 
)lPyrHX - ManeHbKHMH, KpeCT-HaKpeCT nepeceKalOlllIl' 

MHCH B)laBJIeHHblMH lllapHKaMH (pHC. 36:5), y rpmllx 
BCH roJIOBKa yKpallleHa ųeTblpexyrOJlbHbIMH HMOŲ)QIMH 

[OJIOBKa 6YJIaBOK H3 3axopoHeHHH NQ 107 pacTIJIIOll\eHa 

TaK)!(e, KaK H Y 6YJIaBOK C pOM60BH)lHbIMH roJlOBKaMH, 

TOJIhKO <PoPMa ee roJIOBKH 60JIhllle HanOMHHaer rpeyro.1b" 
HHK H3 CJIO)!(eHHblX O)lHH K O)lHOMY 1'pex OKpYJICHDrnH 

(pHC. 36:1). B OKp~OCTHX no He60JlbllloMY OTBepcrl\JO, 

TIoBepXHocTb rOJlOBKH nOKpblTa nnaCTHHKOH H3 6enofO 

MeTaJlJla H yKpallleHa TpeMH KOHUeHTĮJH'leCKHMH KpyraMII 

[OJIOBKa He60JlblllaH, 2x2 CM, a ,lI.JIHHa caMOH 6ynaBXII 

COCTaBMeT 8,5 CM. 

Bce nnOCKHe 6YJIaBKH )laTHpYlOTcH IX-X BeKa~m, 
IIoĮ.ĮBecKH H l.(eOOfJKH COe)lHHHIOTCH C 6)'J1aBKaMII1L1K 

<pH6YJlaMH. Hai1)leHHble B MOrHJIbHHKe JIaHBJIli MomK 

npHKpellJIj{TbCH TOJlbKO K 1'peyrOJlbHblM HJlH Kpecro' 

06pa3HblM 6YJIaBKaM. TIo <popMe nO)lBeCOK MO:«!lO 

Bbl)leJIHTb: <pOPMbl OO.llYMeCHI.(8 (pHC. 37:4), HafuleHo 14 
nO)lBeCOK Tpeyro.llbHoii <pOPMbl (pHC. 39:3 - 7), wem 

nO)lBeCOK B <popMe ceMHH K.IIeH8 (pHC. 39:8) H 8 KPYf/1111 

nO)lBeCOK (PHC. 39: 1, 2), nOJlBeCKa-aMYJleT HaH,ueH TOiIbKO 

O)lHH (pHC. 39:9), OH 51HTapHblH, Bce OCTaJIbHble" 

6POH30Bble. TIO)lBeCKH )laTHpYlOTC5I VIII-X B. 

KpoMe nO)lBeCOK, B 24 3axopoHeHHHX (H CJIyqaiiHo 

6blJIH Hai1)leHbI ,lI.JIHHHble H KopoTKHe KYCO'lKH ųenoąeį 

Bce uenO'lKH C)leJIaHbl H3 TOHKOH, KpyrJloi! IIJR 

1'peyrOJlbHOH B nOnepe'lHOM pa3pe3e 6POH30BOi! npo" 
BOJlOKH. Ųeno'lKH 6bIBalOT H3 O)lHHapHblX, )lBOilHbIxlL1H 

1'pOHHblX 3BeHbeB. OT)leJIbHO CTOHT yrrOMJIHyrb O;ul) 

ueno'lKY, KOTOPM C)leJlaHa H3 6POH30BOH Clll1panllTjJex 

BHTKOB (:nHX CllHpaneH Bcero BOCeMHa)lUaTb, HXIlII~Ie1Jl" 

2,3 CM). TIoBepXHoCTb CIIHpaneH YKparneHa KaHTa.\OI 

ŲenO'lKa 3aKaH'lHBaeTC5I C)leJIaHblM H3 TPoi1Hoi! npo" 
BOJIOKH KpIO'iKOM-TPOHHHKOM. 06IUM )lJlHHa ųenoąXJI 
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32 CM. B CIDI3H C TeM, '!TO 3Ta ueno'lKa HafmeHa CJIY

'IIliHo, TO ocraeTCH HeHCHhIM, K 'IeMY OHa npHKpenJIH

.aa. H K3KOMY xpoHOJIOIWIeCKOMY nepHO.uy npHHa,u.JIe:lKHT. 

H'p}"IHJJe YKpameHHR B .llaHHOH pa60Te npe.llCTaB

Jelll>l 6paCJJeTaMH H nepCTHHMH. 

Haif,neHHble 6paCJIeTbI p33.lleJImOTCH Ha HeCKOJIbKO 

rpynn. CnHpa.neBI(IĮHJJe opac.neTJJ (32 e.llHHHUbI) 6bIJIH 

aaiIIIeHbl KaK B 3axopoHeH1ffiX C TPyrroCO)lQl(eHHeM, TaK H 

C1P}'II0IIOJJO)J(eHHeM, BHe 3aBHCHMOCTH OT B03paCTa H nOJIa 

OOrpe6eHHblX. Bce CnHpaJIbHhle 6paCJIeThl H3roTOBJIeHbI 

13 6POH30BOH JIeHTbI, KOTopaH 6hlBaeT pa3Horo 

DOnepeqHOrO Ce'IeHHH: nOJIYOBaJIbHOH, OBaJIbHOH H 

1}lC}TOJJhHOH. KOJIH'IeCTBO 060POTOB pa3JIH'IHoe: OT .llBYX 

(38XopoHeHHe NQ 124).llo .lleCHTH . .L1:HaMe-rp caMoro 6pac

JIeT3 33BHCHT OT TOJIIUHHbI PYK" YMepIIIero: .llHaMe-rp CnH

paneBH,llHbIX 6paCJIeTOB, HafmeHHhIX B .lleTCKHX MOrHJIax, 

COCTaIIlliIeT 3,2-3,4 CM, B3POCJIhIX - 7-8 CM. Y 6paCJIeTOB C 

lIIIoro'iHCJJeHHhlMH CnHpaJIHMH .llHaMe-rp 060HX KOHŲOB 

pal1IH'IHbIi1:, npHcnoco6JIeHHhIi1: K TOJImHHe 3aIIHCTbH. 

Y 6oJn,IIIHHCTB3 CnHPaJIbHhIX 6paCJIeTOB nOBepXHOCTb 

HC,IleKOpHpOBaHH3H, Y .llpyrHX YKPaIIIeHhl TOJIbKO caMble 

KOHUhI, Y TpeTbHX - no TPH Kpafurne CnHPaJIH. YKpa

waJIHCb 6p3CJIeThl CaMhlMH p33HhlMH cnoco6aMH: rpyrr

naMH KaHTOB (3axopoHeHHe NQ 50), CnJIOIIIHhIMH none

pe'lHhIMH K3HTaMH (3axopoHeHHe NQ 68), ma3KaMH 

(33XopoHeHHe NQ 363), TPeyrOJIbHHKaMH (3axopoHeHHe 

N1366), 3 T3K)J(e CKB03HhIM YJOPOM (33XopOHeHHe NQ 162). 

KaK 6b1JIO CK33aHO p3Hee, 60JIhIIIHHCTBO CnHPaJIbHhIX 

6paCJJeTOB B MOrHJIbHHKe JIaifBIDi: HafmeHo B 3axOPO

HeHHJIX C TpynonOJIO)J(eHHeM BMecre C apXeOJIOIWIeCKHM 

MarepHaJJOM VIII-IX BB., HO HeKoTopble .llaTHpYIOTCH X
XI BeKaMH. 

GpacgeToB Tpeyro9bHoro nonepeVHoro ceveHHR C 
pacUJHpeHHJJMH KOH1(aMH6bIJIo HafmeHo 8 (.nBa B 3axOPO

HeHHH C TpynoCO)lQl(eHHeM NQ 269, .llpyrHe H3 3axOPO

HeHHH C TpynonOJIOXeHHeM). CeMb 6paCJIeTOB 6bIJIO 

HaH,neHO B xeHCKHX 3axopoHeH1ffiX, O.llHH - B MYXCKOM. 

,l{YJKKa 3THX 6paCJIeTOB B Cepe.ll~iHe Y3K3H, B Ce'IeHHH 

HMeeT <POPMY Y.llJlHHeHHOro 'IeThlpexyrOJIbHHKa HJIH 

nOJJyOBaJJa, HO K KOHŲaM pe3KO paCIIIHpHeTCH, CTaHO

BHTCH 60JIbIIIe noxoxeH B Ce'IeHHH Ha nOJIbIH TpeyrOJIh

HHK KOHUbI HeMHoro He Coe.llHHHIOTCH, II.IHpHH3 4,8-5 CM. 

Y BCex 6paCJIeTOB KOHŲhl C 06eHX CTOPOH .lleKOpHpOBaHhl. 

OHH .ll3THPYIOTCH VIII-IX BeKaMH (PHC. 40: 1, 2). K 3TOH 

rpyrnre MO:JKHO OTHeCTH H IIIeCTb 6paCJIeTOB H3 .lleTCKHX 

33XopoHeHHil: C TPyrronOJIOXeHHeM (PHC. 40:11). 

DbIJIO HaH.lleHO mlTb MaCCHBHJJX opacgeToB C 

yrOJJl.I..\eHHhlMH KOHuaMH. 3TH 6paCJIeTbl .llOCTaTO'IHO 

TH)J(eJJhIe, .llyxKa TOJICTaH, K KOHuaM He3Ha'IHTeJIbHO 

yroJJl.I..\aeTCH. IIonepe'IHhlif p33pe3 ,ll)')J(KH 6paCJIeTa BCTpe

'1aeTCH P33Hoo6pa3HhlH: TPaneUHeBH.llHhIH, IIIeCTHyrOJIb

HhIH, a T3KXe He3Ha'IHTeJIbHO BhlnYKJIblH nOJIYOBaJI. 

KOHlIbl 6paCJIeTOB rrO'ITH COe.llHHHIOTCH, TOJIIUHHa KOHŲOB 

1,6-1,7 CM. Y Bcex 6paCJIeTOB.llyxKa YKPaIIIeHa: pH.llaMH 

TOQeK, CJIO)J(eHHhIMH H3 TO'IeK TPeyrOJIhHHKaMH, a TaKXe 

PH.ll3M11 Bhl6HThlX TpeyroJIbHHKOB (pHc.40:3) . .L1:aTHPYIOTCH 

(VIII B. ?) IX-X BB. 

lipaCgeTOB C 300MOpf/JHJJMH KOH1(aMH 6blJIO HafmeHo 

.llBeH3.llU3Tb. OHH 6bIJIH KaK B MOrHJIaX C Tpynono

JIOXeHHeM, TaK H C TPynoCO)lQl(eHHeM. 3To caMhle HapH.ll

Hhle 6paCJIeThl, TaK KaK BCH HX .llyxKa .lleKOpHpOBaHa . 

.L1:JIH Bcex 6paCJIeTOB xapaKTepHO, 'ITO HX KOHŲbl CHJIbHO 

He CXO.llHTCH, KOHŲbl 3aBepIII3IOTCH 60JIee HJIH MeHee 

BblpaxeHHoH rOJIOBOH 3BepH. Y O.llHHX 6paCJIeTOB 3Bepw 

H3H "MOp.lla" cyxaeTCH, Y .llpyrHX - paCIIIHpHeTCH. Y Bcex 

''yi.I.IKH'' O'IeHb MaJIeHhKHe H ųyTb BhlCTynaIOT H3.ll ,ll)')J(KOH. 

.L1:yxKa Y 6paCJIeTa He lIIHpOK3H, .llOCTHraeT 1,2-1,6 CM 

IIIHPHHOH, H CaM3H pa3HaH B nOnepe'IHOM ce'IemIH. 

EpacJIeThl C 300MOP<PHhlMH KOHŲaMH HOCHJIHCb C X no 

XIII B. 

JleHTOVHIJe opac.neTIJ 'Iame Bcero BCTPe'I3IOTCH CJIO

MaHHhlMH JIH60 CHJIbHO 06ropeBIIIHMH (onJIaBHB

IIIHMHCH). OHH 06HapyxeHhl B 26 3axopoHeHHHX (29 

e.llHHHU) H .llBe 6bIJIH HafmeHhl CJIyųaHHo. 3TH 6paCJIeThl 

pa3JIH'IaIOTCH KaK <pOPMOH ,ll)')J(KH, TaK H opHaMeHTOM. B 

O.llHHX CJIyųaHX.llyxKa 6bIJIa YJK3H, TOJIhKO 0,7-0,9 CM, B 

.llpyrHX - 60JIee IIIHPOK3H, 1,3-1,5 CM. Y O.llHHX KOHUbl 

He3Ha'IHTeJIbHO CyxaIOTCH, Y .llpyrHX - pOBHhle . .L1:yxKa 

6paCJIeTa 6hlBaeT p33HOro nonepe'IHoro Ce'IeHHH: noJIY

OBaJIbHaH, Y3KOro 'IeThlpexyrOJIbHHKa, HenpaBHJIbHOrO 

pOM6a H C BblIIYKJIhlM KaHTOM nOCepe.llHHe (pHC. 40:2, 

13). JIeHTO'IHhle 6paCJIeTbl .llaTHpYIOTCH IX-XII BeKaMH. 

lle.pcTHeii 6bIJIO HafmeHo .llOCTaTO'IHO MHoro, no 

O.llHOMY, no .llBa, a HHOr.lla H no IIHTb B O.llHOM 3axo

pOHeHHH (MOrHJIa NQ 60). Bce rrepCTHH 6poH30Bhle, HaH

.lleHbl H B 3axopOHeHHHX C TpynonOJIOXeHHeM, H C 

TpyrroCO)lQl(eHHeM, KaK B MyxCKHX, TaK B xeHCKHX H 

.lleTCKHX MOrHJIax. HafmeHHhle rrepCTHH rro HX <popMe 

MOXHO p33.lleJIHTb Ha HeCKOJIbKO rpyrrn: CnHpaJIbHble, C 

YTOJImeHHOH nepe.llHeH 'IaCTbIO, C paClIIHpeHHOH nepe.ll

HeH 'IaCTbIO. 

CnHpa9bHIJX nepCTHeii B JIaHBHH 6bIJIO HafmeHo 

60JIhIIIe Bcero, B 78 3axopoHeH1ffiX (- 131 e.llHHHua, JIH60 

HX 'IaCTb). qacTb CnHpaJIbHbIX nepCTHeH, CKopee Bcero, 

HBJIHIOTCH He rrepCTHHMH, a TOJIbKO CnHpaJIHMH, KOTO

phlMH YKPenJIHJIHCb H YKPaIIIaJIHCb .llepeBHHHhle PY'IKH 

KOnHH, HoxeH, IIIHJI H .llpyrHX HHCTPYMeHTOB H opyxHH. 

CnHpaJIH HaHH3bIBaJIHCb Ha IIIeHHble rpHBHbl H ,ll)')J(KH 

<pH6YJI. O.llHaKO pa3JIH'IHTb, oco6eHHO B 3axopoHeHHH C 

TpynoCO)lQl(eHHeM, CnHpaJIbHhlH nepCTeHb H npOCTO 

CnHPaJIb - HeB03MO:JKHO. Bce CnHpaJIbHhle nepCTHH 6blJIH 

H3rOTOBJIeHbl H3 6POH30BOH npOBOJIOKH, 'Iame Bcero 

nOJIyoBaJIbHOH HJIH OBaJIbHOH B nOnepe'IHOM pa3pe3e. 

qaCTb CnHPaJIbHhIX nepCTHeH H3roTOBJIeHa H3 6POH30BOH 

llpoBOJIOKH, -rpeyroJIhHOH JIH60 nJIOCKOH 'IeThlpexyrDJIbHOH 

B nOrrepe'IHOM pa3pe3e, T3KXe 6hlJI HaH.lleH O.llHH 

nepCTeHb H3 pOM6oBH.llHOH B nOnepe'IHOM pa3pe3e 

npOBOJIOKH (3axopoHeHHe NQ 48). KOJIH'IeCTBO CnHpaJIeH 

caMoe p33Hoe: OT 3.llo 7. CnHPaJIH no KOHŲaM CyxaIOTCH. 

EOJIbIIIHHCTBO 3THX nepcTHeH cKpyųeHhl O'IeHb nJIOTHO. 

.L1:HaMeTp 3aBHCHT OT TOro, Ha 'IbeM naJIbue 6bIJI nepcreHh: 

.llHaMeTp nepcTHeH, HafmeHHhlX B .lleTCKHX MOrHJIax, .llO 

1,7-1,9 CM, B MYXCKHX norpe6eHHHX - .llO 3-3,2 CM. 

3Ha'IHTeJIhH3H 'IaCTb nepCTHeH HeYKPaIIIeHa, O.llHaKO eCTb 
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H KpaCHBO YKpallleHHble, qame BCerO nOnepqHblMH 

KaHTHKaMH (pHC. 41:7, 8). 
HaH.neHO .n;eBHTHa.D;IIaTb CllHpa.rrbHblX llepcTHeH, Y 

KOTOPblX o.n;Ha COHpa.nb COJ/JOH(eH8 H ,lĮOCT8TO'lHO IUHPOK8Jl. 

3TH llepCTHH qame Bcero COCT05IT H3 Tpex cllHpa.rreH. 

)lBe KpaHHHe cnHpa.rrH, KaK H Y Bcex CllHpa.rrbHblX 

llepCTHeH, H3roToarreHbl H3 OBa.rrbHOH HJIH llOnyOBaJIbHOH 

llPOBOJIOKH, B TO BpeMH KaK IIeHTpaJIbHM CllHpa.rrb 

.n;OCTaTOqHO lllHPOKM H H3roToarreHa H3 CllJllOmeHHOH, 

TpeyrOJIbHOrO llOllepeqHOrO CeqeHH5I, JIH60 llJlOCKOH 

)J{eCTH, Y KOTOPOH TOJIbKO llO cepe.n;HHe H,ll;eT BblnyKJIbrH 

KaHT (pHC. 41:2). EOJIblllHHCTBO CIlHPaJIbHblX llepcTHeH 

::lToro THlla He YKpallleHbl, JIH60 nOllepeqHblMH KaHTaMH 

YKPallleHbl TOJIbKO KpaHHHe CllHpa.rrH, a paclllHpeHHM 

qaCTb He .n;eKopHpoBaHa. 

HaH.neHbl ceMb CllHPaJIbHblX llepcTHeH C )'ToJ/H(eHHOii 

H p8clUHpeHHoii oepe,lĮHeii '18CTbJO. YTOJImeHHe B pe3YJlb

Tare Toro, ŲTO BBepxy y Bcex 060.n;KOB llPOBOJIOKa 3HaŲH

TeJIbHO 60JIee TOJICTM, a paCIIIHpeHHe H3-3a yBeJIHŲHB

lllerOC5I qHCJIa BHTKOB, TaK KaK B BepXHeH qaCTH 3TH 

llepCTHH HMelOT TpH HJlH qeTblpe BHTKa, Kor.n;a B TO )J{e 

BpeM5I BHH3Y O.n;HH HJlH .n;Ba. CllHpa.rrbHble KOJIbIIa 3TOro 

THlla OqeHb T5I)J{eJIbIe H MaCCHBHble, OHH .n;ocTaTOŲHO 

60JIbllIHe, Bce HaH.neHbI TOJlbKO B My)J{CKHX 3axopoHeHH5IX 

C TpynollOJIO)J{eHHeM. 060.n;KH llepCTH5I pa3Horo llOlle

peqHOrO CeqeHH5I. ClIHpa.rrbHble KOJIbIIa 6blJlH H3JlI06-

JIeHHblM YKPallleHHeM PYK Ha llpOT5I)J{eHHH Bcero llepBoro 

H HaqaJIa BTOPOro TblC5IŲeJIeTH5I HallleH 3pbl. OHH 6blJlH 

lllHPOKO paCllpOCTpaHeHbl no BceH JIHTBe. 

llepCTHH C )'TOJ/H(eHHOii oepe,lĮHeii '18CTbJO H3rOTOB

JIeHbl H3 6POH30BOH npOBOJIOKH, KOTOPM B BepXHeH 

qaCTH OqeHb CHJlbHO YTOJlll(eHa, KOHllbl 3aOCTp5IIOTC5I H 

yTOHblllaIOTC5I, HeMHoro CKpemeHbI. OHH 6blJlH HaH.neHbl 

B .n;eBHTH 3axopoHeHHHX (17 e.n;.). Bce llepcTHH H3roTOB

JIeHbI H3 llpOBOJIOKH, llOnyOBaJIbHOH B pa3pe3e. Y Bcex 

llepcTHeH YTOJImeHHM qaCTb llIHPHHOH 0,7-0,9 CM H 

60JIee HJlH MeHee .n;eKopHpOBaHa. Y 60JlblllHHCTBa BepXHH5I 

qaCTb YKpallleHa HMHTaIIHeH BHTKOB, HHor.n;a ee 

COCTaBJl5IIOT BblllYK1lble KaHTbl, YKPallleHHble MeJIKHMH 

HaCeŲKaMH (PHC. 41:10). I1epCTHH C yTOJlll(eHHOH rna.D;KOH 

qaCTblO YKPallleHbI pH.n;aMH HaCeqeK H rpynnaMH rna3KOB. 

I1epCTHH C YTOJImeHHOH llepe.n;HeH qaCTblO xapaK

repHbl.n;JI5I BTOPOH nOJIOBHHbI n03.n;Hero )J{eJIe3Horo BeKa

X-XII BB. 

EblJlo HaH.neHO TOJIbKO llleCTb oepcTHeii C P8CIUH

peHHoii oepe,lĮHeii '18CTbJO. OHH 6poH30Bble, H3 OBa.rrbHOH 

JIH60 llOJIYOBa.rrbHOH llPOBOJIOKH, KOHllbl llepeKpemeHbl, 

llepe.n;H5IH qaCTb paCllJllOmeHa B llJlaCTHHKY H OqeHb 

CHJlbHO paClllHpeHa - B CaMOH lllHpOKOH qaCTH 2,3-2,5 CM. 

PaClllHpeHHM qaCTb B <l>opMe BblT5IHYTOro OBa.rra. OHa 

IIeJIHKOM KpaCHBO YKPallleHa (PHC. 41:12). )laTHpyeTcH 

X-XII BB. 

4. IIpe.n;MeTbl 3KHnHpOBKH BC3,lJ,HHKa H KOHH 

K npe.n;MeTaM 3KHllHPOBKH Bca.n;HHKa B JIaHB5IH 

OTHOC5ITC5I peMHH, llp5I)J{KH peMHeH H IllllOpbl. 
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OCTaTKH peMHeH 6blJlH HaH.neHbl llpaKTHŲeCKlI BO 

Bcex My)J{CKHX norpe6eHH5IX. EOJIbllle Bcero COXpaIDIJIOCb 

llp5I)J{eK, pa3JIHŲHblX OKOBOK H pa3.n;eJIHTeJIeH (Pl1c. 45:1, 

2,4-10). PeMHH 6blJlH HellIHpOKHMH, YKPallleHbI OKOBKOH 

pa3JIHqHOH <l>OPMbl JIH60 llepellJIeTeHbI 6POH30BOil 

llPOBOJIOKOH (pHC. 42-44). 

llpJllKKHpeMHeH pa3JlHŲaIOTC5I CBOH <l>OPMOH, O.l1.HaKO 

Bce OHH 6POH30Bble. 3HaqHTeJIbHYJO qaCTb COCTaBJIl!lOT 

06bIŲHble qeTblpexyrOJlbHble llp5I)J{KH peMHeH. Ilepe.l1.HJUI 

qaCTb 3THX llp5I)J{eK TaK)J{e pa3JIHŲaeTC5I: y O.n;HMX OHa 

pOBHa5I, TOJIbKO He3HaqHTeJIbHO oKpyrneHbI yrnbI, y 
.n;pyrHX COBceM KpyrJIM, y TpeTHX llp0rHYTa BHYfPM, a 

yrnbl oKpyrJIeHbI (pHC. 45:7). Y llp5I)J{eK 3Toro THna 

06bĮŲHO TOJIbKO o.n;Ha llepeKJIa.D;HHa, 3a HCKmoųeHMeM 

llp5I)J{KH H3 3axopoHeHHH NQ 354, Y KOTOPOH MX )lBe. 

I1P5I)J{KH o.n;HHaKOBblX pa3MepOB: 3-4 CM ,ll;JlHHOH 11 2,5-

3,5 CM lllHpHHOH, ~ qeTblpexyroJlbHoro llOllepeŲHoro 

CeqeHH5I, HHor.n;a KpyrJIOro. Y 60JIblllHHCTBa rrplIJKeK 

llOBepxHOCTb He .n;eKopHpOBaHa, HeKTopble 113 HMX 

YKpallleHbI O.n;HHM (3axopoHeHHe NQ 193) HJlH .l1.B)'MJI 

pH.n;aMH (3axopoHeHHe NQ 145) Bbl6HTblX TpeyrOJlbHMKOB, 

pH.n;aMH HaqepqeHHbIX llPO.n;OJIbHblX KaHaBOK (3axopO' 

HeHHH NQ 167, 217) JIH60 3Hr3aroB (3axopoHeHHe N251). 

TaKHMH )J{e Y30paMH YKpallla.rrC5I H 3acTerHBaJOIUMH 

5I3bIŲOK. 

HeCKOJIbKO np5I)J{eK peMHeH KpyrJ/b1e, a y llepe.l1.Heli 

qaCTH B IIeHTpe 60JIblllHe HJlH MeHblllHe OTpOCTKlI. Y 
3THX llp5I)J{eK JlH60.n;Be llepeKJIa.n;HHb1 (3ax0poHeHHe N2 364), 
JIH60 qaCTb llP5I)J{KH, KOTOpa5I 6blJla llpHKpellJleHa K 

peMHIO, y,ll;JlHHeHa H caMblMH pa3HblMH clloco6aMH 

Bblpe3aHa: B O.n;HOM cnyųae 3TO MOTHB TIOJIbllaHOB (pMC. 

45:10), B .n;pyrOM qeTblpexyrOJIbHHK C oTpocTKaMI1 JIH60 
JIHCT C oKpyrJIeHHbIMH yrJIaMH (pHC. 45:9). 

Y 60JIbllIHHCTBa llp5I)J{eK lloBepXHocTb He .n;eKopw 

pOBaHa, HCKJIlOqeHHe COCTaBJl5IIOT HeCKOJIbKO llpIDKeK C 

HaqepqeHHbIMH nOllepeqHblMH KaHaBKaMH (pHC. 45:9). 

I1P5I)J{KH 3Toro THlla COBceM He6oJIbllIHe: ,ll;JlHHOH BMecre 

CO BCeH YJ1)IHHeHHOH qaCTbIO 3-3,5 CM H lllHpHHOH 1,5-2 CM. 

TPH llP5I)J{KH, HaH.neHHbIe B MOrHJlbHHKe JIawBJliI, 

5IBJl5IIOTC5I OJlTHyroJ/bHbIMH. OHH Bce o.n;HHaKOBhle no 

pa3MepaM: 4 CM ,ll;JlHHOH H 3 CM lllHPHHOH B caMOH 

lllHPOKOH qaCTH. )ly)J{Ka H3rOTOBJIeHa H3 ųeThlpex' 

yrOJIbHOH B llOllepeqHOM pa3pe3e llPOBOJIOKH. Y Bcex no 
.n;Be llepeKJIa.D;HHbl, He .n;eKopHpOBaHHble, TOJIbKO y ollHoli 

llp5I)J{KH y,ll;JlHHeHHM IIeHTpa.rrbHM nepeKJIa.D;HHa 3aKaH' 

qHBaeTCH TpeyrOJIbHblMH OTpOCTKaMH (pHC. 45:2) D)lHa 

llpH)J{Ka qeTblpexyrOJlbHM, C 3aKpyrJIeHHbIMH yrnaMH, 

llepe.n;HHH qaCTb llocepe.n;HHe 3arHYTa H YKparneHa )lB}'MJI 

rpynllaMH HaqepqeHHblX KaHaBOK (llO TpH). 513bląoK 

3aCTe)J{KJ1 llp5I)J{KJ1 cooe06pa3HOH <PoPMbI KpeCTa (pl1c. 45:3). 

Pa3Mep BceH llp5I)J{KH 3x2,5 CM. 

IIIoopbl pa3JIHŲaIOTC5I CBoeH .n;~OH, a oco6eHHO 

YKpallleHH5IMH. OHH 6bIBalOT KaK )J{eJIe3Hble, TaK H 

6POH30Bble. 

)KeJIe3HbIe IUOOPbl C opJlMoii ,lĮ)?KKoii Hafl.n;eHhI B 

.n;eC5ITH norpe6eHHHX (10 e.n;.). Mx.n;~a H3roTosneHaHl 

)J{eJIe3HOrO llpYTa qeTblpexyrOJIbHOro nOllepeqHoro ceąe' 

HHH, TOJI 
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HMelOT ; 
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1!IfJ!, TOJlll{HHa KOToporo 0,5-0,8 CM. OKOHŲaHHH 3aKaH

ąHsalOTClI 3arHyroH neTeJIhKoH. BHYTPH Bce UIn0Phl 

HMelOT AJ1HHHbIH IlIHn B <Į>opMe qeThIpexyrOJIhHOH 

npll3Mhl (PHC. 46:2, 5). lJallle Bcero llITIOPhl He6oJIhllloro 

paJMepa, AHaMerp il}')KKH 7-7,9 CM. TOJIhKO O.l(Ha llITIopa 

H3 3axopoHeHHH NQ 238 6hlJIa HeMHoro 60JIhllle - C 

:IIIaMerpOM,llyxcKH 10,4 CM. 

EhIJIa HaH.L\eHa napa TaKHX )J(e 6POH30BhlX llITIOp. or 
XeJIe3HhIX OHH OTJInqalOTCH TeM, qTO HX ,llyxKa nOJI

HOCTblO rop.lUfpOBaHHaH (pHC. 46:2). O.l(Ha 6POH30BaH 

umopa (PHC. 46:1) H3rOTOBJIeHa HeMHoro nO-,llpyrOMY. 

Ee I\yxx:a COCTaBJIeHa H3 Tpex TOJICThlX 6POH30BhlX 

npoBOJIOK. llPOBOJIOKH MeX<.llY co60H KpellKO COe.l(HHeHhl, 

HX KOHllbI TalOKe 3aKaHqHBalOTCH neTeJIhKaMH. 06e 

xpaliHHe IIPOBOJIOKH TOp.l(HpOBaHHhIe, BHYTpeHHHH 

rR3I\KalI. 06ll1aH IlIHpHHa.l(y)J(KH 1,7 CM. 

llHrb )l(eJIe3HhlX llITIOP, TaK )J(e C npHMOH .l(yxKOH, 

6wIH rrOJIbIe. 11x.llyxKa oc06eHHO He3HaqnreJIhHO H30r

H)'Iil, a BHyrpH OHH TaIOKe HMelOT llIHll B <Į>opMe npH3MbI. 

K COlKaneHHlO, 3TH IlInOphl nnoxo coxpaHHJIHCh. 

CaMbIMH HapMHhlMH llITIopaMH Cpe,llH Bcex, HaH

l\eHHbIX B MOrHJlbHHKe naHBHH, j{BJIj{lOTCH .IICHTO'lHblC 

8lKJ1lHb/e. l1x 6bIJIO Hail:.l(eHo UHTh. TPH H3 HHX (3axOPO

HeHIUI N.1 153, 171 H cnyųaHHaH) Bhlpe3aHhl IIpHMepHO 

Olll\HaKOBO - OHH HMelOT BoceMh np0,llOJIbHhlX 3apy6oK 

(no '1erbIpe C Ka)I(.l(OH CTOPOHhl.l(yxKH) H,llBe nonepeŲHhle 

no KOHŲaM. llpOMe)J(}'TOK MeX<.llY Bblpe3aMH opHaMeHTW 

posaH pa3HblM qHCJIOM rJIa3KOB H HaqepqeHHblMH 

K3HaBKaMH. lllHpHHa.l(y)J(KH 3THX llITIOP cOCTarumeT 1,6-

1,8 CM. )l.HaMerp llITIOPbl COCTaBJIHeT npHMepHO 9-10 CM. 

B03JIe O,llHOH llITIOPbI (3axopoHeHHe NQ 153) B MOrHJIe 

6b1JJa Hait!leHa H MaJIeHbKaH 6POH30BaH (1 ,8xl ,8 CM) 

ųeTblpexyrOJIbHaH 3aCTe)I(Ka C 3aKpyrJIeHHblMH yrJIaMH. 

Eli, 6e3 cOMHeHHil:, npHCTerHBaJICH peMellloK llITIOpbl. 

lllnopa H3 3axopoHeHHH NQ 171 Ha O.l(HOM KOHUe HMeeT 

OKOBKj' OT KO)l(aHoro peMelllKa. 3THM peMelllKoM llITIopa 

nplfKpel1IDIJlaCb K 06yBH (PHC. 46:8). 

llo-,llPyroMY YKpallleHa IlIIIOpa H3 3axopOHeHHH 

AA 317. BCH ee ,ll~a H3pe3aHa TpeyrOJIbHHKaMH H 

pOM6HKaMH O,llHHaKoBoro pa3Mepa. no KpaHM ,ll~ 

lfI\YT Pll.llbI rpeyroJIhHHKOB, a MeX<.llY HHMH, no IIeHTpY, 

PM pOM6oB. OCTaBlllHeCH Me)J(.l()' OTBepCTHHMH yųaCTKH 

YKParueHbI CKB03HbIM Y30POM (PHC. 46:7). 

l1lrropa H3 3axopoHeHHH NQ 263 ~e He ~HaH, 

HO C MHoro'lHC.fIeHHblMH Bblpe3K8MH no Kp8HM jĮJ'lKKH. no 

cepe,llHHe OHa 60JIee lllHP0KaH - 4 CM, a K KOHUaM cY

lKaeTClI. KpaH llITIOPbI no Cepe,llHHe H no KOHIIaM (B rpex 

Mecrax) BbIpe3aHhl KaK 6y,u:ro OpHaMeHTOM TpeXJIHCTHHKa, 

a caMa rrOBepXHOCTb ,ll~ YKPallleHa pMaMH MeJIKHX 

KaHTOB H OTBepCTHHMH, KOTopble qallle Bcero rpyn-

1IlfPYIOTClI IIO TpH. KOHIIbl IlIIIOPbl 3aKaHqHBalOTCH 

6POH30BblMH ,lleTaJIHMH KpenneHHH llITIOPbl (pHC. 46:4). 

Or,lleJIbHYlO rpyrrny COCTaBJffilOT HeCKOJIbKO (9 e,ll.) 

O'leHb MaJIeHbKHX 6POH30BhlX llITIOp. B03MO)J(H0, OHH 

MIDillllTlOpHbIe H H3roTOBJIeHhl CneIIHaJIbHO )J.IDl IIOrpe6eHHll 

B MOrIfJIe, a MO)J(eT 6blTb, ŲTO 0,llHH - ,llpyrne IIOKpyrrHee H 

IfCrrOJIb30BaJlHCb B )J(H3HH. 3TH llITIOPbl H3roTOBJIeHhl H3 

TOHKOH )J(eCTH lllHPHHOH 0,6-1,2 CM, HeKOTOpble K KOHUaM 

C~lOTClI. no IIeHrpy KOPOTKHH, IIoxO)J(Hti Ha rB03,llb 

6POH30BbIH llIHll, a IIO KOHUaM OTBepCTHll)J.IDl yKpenneHHll 

peMHlI. l1x,llHaMerp B cpe,llHeM 4-7 CM (PHC. 46:6). 

O,llHa )J(eJIe3HaH llITIopa H3 IIorpe6eHHH NQ 362 H3ro

TOBJIeHa H3 nnOCKoro qeTblpexyroJIhHOrO IIpyra, .llYXKa 
CHJIbHO 3arHyra, KaXeTCH, HeCKOJIhKO cnnlOllIeHa (npH

CIIoc06JIeHa K <Į>opMe 06yBH) , ,llOCTaTOqHO 60JIblllHX 

pa3MepOB - 14 CM B .llJIHHY H 8,5 B IlIHPHHY. B IIeHTpe 

OCTpOKOHeqHblH IlIHII 3,2 CM .llJIHHOH, yrOJIllIeHHbIH 

nOCepe,llHHe. KOHIIbI IlInOpbl, paCIlIHpllHCb, 3aKaHŲH

BalOTCH rpeMH OrpOCTKaMH (pHC. 46:3). 

Į{aTHp0BaTb Bce llITIOPbl CJIO)J(HO, O,llHaKO qaCTb HX 

OTHOCHTClI K IX-XI BeKaM. 

jĮCTa.nH CH8pJDKeHHJI (CCJĮ./l8HHJI) KOHJI. OHH BKJIIOqaJOT 

B ce6H y,llHJIa, crpeMeHa, npj{)I(KH peMHeH. 

YĮĮH.II8 6hlJIH HaH,ueHbl B qeTblpHa,llIIaTH 3axOPO

HeHHHX (16 e,llHHHII), Bce H3roTOBJIeHhl H3 )J(eJIe3a. Y,llHJIa 

6bIJIH ,llByxqaCTHhle (3axopoHeHHH NQ 170 H 362) JIH60 

rpeX'faCTHhle (3axopoHeHHll NQ 74, 98, 99, 184). 

Į{JIHHa ,llByxqaCTHhlX y,llHJI OKOJIO 24-26 CM, ,llHaMerp 

3BeHbeB IIeIIH 4, 7-f:J, 7 CM. TpeX'faCTHbIe y,llHJIa 'Iame Bcero 

OqeHb nnoxo COXPaHHJIHCb, TOJIhKO B HeCKOJIbKHX 3axopo

HeHHHX, NQ 74 H 98, 6bIJIH HaH,ueHbI y,llHJIa xopollleH 

coxpaHHOCTH. B 3axopoHeHHH NQ 74 neTJIH HaH,ueHHhlX 

y,llHJI 6hlJIH CBHTbI H3 ,llBYX TOJICTblX KpyrJIhlX )l(eJIe3HhlX 

npoBOJIOK. Bce rpH qaCTH npHMepHO O,llHHaKOBOH .llJIHHhl, 

HX 06ll1aH .llJIHHa 18 CM. 3BeHO Cpe,llHerO pa3Mepa, 6,4 CM 

B,llHaMerpe (PHC. 47:1). TpeX'faCTHble Y.llHJla H3 norpe6eHHll 

NQ 98 H3roTOBJIeHbI HeCKOJIbKO HHaqe. neTJIH C,lleJIaHhI H3 

qeTbIpexyroJIbHOro B nonpe'fHOM pa3pe3e npyra. Į{JIHHa 

KpaHHHX neTeJIb OKOJIO 7 CM, a IIeHTpaJIhHaH qaCTb 

KOpoTKaH, TOJIbKO 4 CM. 3BeHO B ,llHaMerpe 6 CM (PHC. 47:2). 

)l(eJIe3Hble ,llByxqaCTHble Y,llHJIa H3 3axopoHeHHH 

NQ 361 H O,llHH y,llHJIa, HaH,ueHHble CJIyųaHHo, - y,llHJIa C 

MYH,llIllTYKOM. Y,llHJIa, HaH,ueHHbIe CJIyųaHHo, CJIOMaHbl 

H OCTaJIHCb TOJIbKO HX qaCTH. Y,llHJIa H3 norpe6eHHH NQ 
361 COXpaHHJIHCh XOpOIllO. 06ll1aH HX .llJIHHa 24,5 CM. 

3BeHbH Y,llHJI C MYH,llIllTYKOM MeHbllle, TOJIbKO 3-7 CM B 

,llHaMerpe. 3arHyrble MYH,lllllryKH no <Į>opMe HanOMW 

HalOT nOJIYMecHII. no Cepe,llHHe qeTbIpexyrOJIhHaH 

nnaCTHHKa C .llBYMH OTBepCTHHMH: HH)J(HlIH KpYrJIaH, OHa 

npe,llHa3HaqaJIaCh .llJIlI B,lleBaHHH neTJIH y,llHJI, BepXHllH 

qeTblpexyrOJIbHall - .llJIH B,lleBaHHH KOJIbIIa. Į{JIHHa 

MYH,llIllTYKa 11 CM (pHC. 47a:2). 

KpoMe Y.llHJl HarypaJIbHOH BeJIHŲHHbl, 6blJIH HaH.ueHbI 

H MHHHaTlOpHhle - B qeTblpeX 3axopoHeHHHX H CJIyųaHHo 

(9 e,ll., pHC. 47a: 1). Bce OHH )J(eJIe3Hhle H ,llByxqaCTHhIe. Y 

O,llHHX neTJIH H3rOTOBJIeHbl H3 O,llHHapHOH npOBOJIOKH 

(3axopoHeHHll NQ 317, 362, 363), y ,llpyrHX CBHTbI H3 ,llBYX 

IIpOBOJIOK cpe,!lHeH 1UJIllIHHbI (3aX0poHeHHe NQ 361, pHC. 47:3). 

Į{JIHHa MHHHaTlOpHhlX Y,llHJI OKOJIO 15-18 CM. BeJIH'fHHa 

3BeHbeB 3-4,5 CM. B 3axopoHeHHH NQ 361 B 3BeHbHX 

HaH,ueHHbIX MHHHaTlOpHbIX Y.llHJl 6blJl B,lleT 6POH30BblH 

pa3,lleJIHTeJIb C OCTaTKaMH KO)J(H BHYTpH OKOBKH, BH,llHMO, 

B MOrHJIY 6hlJIH nOJIO)l(eHbI He TOJIbKO y,llHJIa, HO H 

MaJIeHbKaH Y3,lleqKa. 
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Y.llHJIa BCTpe'Ia1OTC5I B 3axopoHeHIDIX }')Ke rrepBbIX 

BeKOB HallIeH 3pbI. Eonee paHHHe Y.llHJIa 6bDIH C 6onb

lIlHMH 3BeHb5!MH. Y.llHJIa C M)'H.llllITYKaMH 5!BJlIDOTC5I 60nee 

rr03.llHHMH H 'Iame Bcero BCTpe'IaIOTC5I B 60nee 60raTbIX 

3axopoHeHIDIX. 

CTpeMeHa 6bDIH Hai1:.ueHbI TOnbKO B Tpex M}')KCKHX 

3axopoHeHIDIX C TpyrroCO)I()!(eHHeM. OHH BCTpe'IaIOTC5I 

rrapaMH, C.llenaHbI H3 )I(ene3a, He YKpallIeHbI. Y Bcex 

CTpeM5!H OCHOBa BblrryKna5!. lIIHpHHa OCHOBbI 1,3-2,3 CM. 

,[l}')KKH pa3HOrO rrorrepe'IHoro ce'IeHH5!: .ll~ CTpeM5!H 

H3 3axopOHeHH5! NQ 361 (pHC. 56:1) Kpyrna5!, 1 CM B 

.llHaMeTpe, a Y CTpeM5!H H3 rrorpe6eHHi1: NQ 362 H 370 

rrnOCKM, 0,7-1 CM B .llHaMeTpe (pHC. 56:2, 3). Y Bcex 

BepXH5!5! 'IaCTb pacrrnlOmeHa H HeMHoro BbIT5IHYTa, 

3aKaH'IHBaeTC5I 3aKpyrneHHeM C He60nbllIHM KpyrnblM 

OTBepcrneM. CTpeMeHa He60nbllllie -llllipHHa 9,5-12,7 CM, 

a BblCOTa 9-11,5 CM. 

CTpeMeHa 6bDIH Hai1:.ueHbl BMeCTe C HaxO.llKaMH XI
XII BB. 

Ce.llenbHble peMHH H Y3.lle'IKH rrpHCTerHBaJlHCb )I(ene3-

HbIMH 3aCTeJKKaMH. OHH H3rOTOBneHbl H3 'IeTblpeX

yronbHOH HnH KpyrnoH )I(ene3HOH neHTbI. O.llHH 3aCTe:lKKH 

'IeTblpexyronbHble C 3aKpyrneHHblMH yrnaMH, a .llpyrHe 

Kpyrnble. Pa3Mep 3aCTe)l(eK caMbrH Pa3HbrH: CaMa5! ManeHb

KM 2,5x1,8 CM, CaMa5! 60nbllIa5! 8,2x7,2 CM (pHC. 47:4). 

5. IIpe.llMeTbI 6bITa 

SpOH30Baa OKOBKa DHTbeBbIX poroB 6bDIa Hai1:.ueHa 

60nee 'IeM B CTa rrorpe6eHIDIX. OHH BCTpe'IaIOTC5I KaK 

rrorpe6eHIDIX C TpyrrorrOnO)l(eHHeM, TaK H C TpyrrOCO)l(

)I(eHHeM, KaK B M}')KCKHX, TaK B )I(eHCKHX H .lleTCKHX 

3axopOHeHIDIX. B 60nbllIHHCTBe 3axopOHeHHH 6bDIO 

OCTaBJIeHO rro .llBa rrHTbeBblX pora, a B .llBYX MOrHJIax 

(rrorpe6eHH5! NQ 192, 218) .lla:lKe rro TpH. EonblllliHcTBO 

OKOBOK rrnoxo coXpaHHJIOCb, H OCTanHCb TonbKO <ppar

MeHTbI, OCTaTKOB poroB He coxpaHHnocb COBceM. 

06llIHBKH rrHTbeBblX poroB 06b1'IHO rrpocTble, 3TO 

6POH30Ba5! neHTa, KOTOPOH o6BepTblBanc5I KpaH pora. 

CTbIK pora 06BepThIBanC5I .llpyroH 6POH30BOH rrnaCTHHKoH, 

KOTOPa5! IIpHKpeIIn5!naCb K pory 6POH30BbIM rB03.llHKOM 

(pHC. 49:4, 6). Y HeCKonbKHX OKOBOK 3Ta )I(eCT5!HKa 'IYTb 

60nbllIe rro pa3MepaM H .lleKOpHp0BaHa. OKOBKH IIHTbeBbIX 

porOB O'IeHb rrOXO)I(H, OTnH'IaIOTC5I TonbKO .llHaMeTpOM, 

KOTOPbrH 3aBHCHT OT TonmHHbI pora H 6bIBaeT, COOTBeT

CTBeHHO, OT 4.llo 10 CM. B .lleTCKHX 3axopoHeHIDIX 'Iame 

Bcero H IIHTbeBble pora 6bDIH MeHbllIe. 

IIHTbeBble pora 'Iame Bcero HCrrOnb30BanHCb B VII
IX BeKax. 

KOJIb/Įeoopa3HbIe 0POH30Bble cnHfJJL!IH (pHC. 50) - O'IeHb 

'IaCTa5! HaxO,llKa B JIaHB5!H. OHH 6bDlH Hai1:.ueHbl rrpaJ<Tl1ŲeCKH 

B Ka)I(.llOM rrorpe6eHHH KaK C TpyrrorrDnO)l(eHHeM, TaK H C 

TpyrroCO)l()l(eHHeM, He3aBHCHMO OT Ilona rrorpe6eHHoro 

(Hai1:.ueHo CBbIllIe 150 e.ll.). KOnH'IeCTBO crrHpaneH B 

rrorpe6eHHH CaMoe pa3Hoe. lJame BCero 6bIBaeT O,llHa, .llBe, 

TpH, HO eCTb OT.llenbHble MOfHJIbI, r.lle 6bDIO Hai1:.ueHo II5!Tb 

(rrorpe6eHH5! NQ 211,326), llIeCTb (rrorpe6eHH5! NQ 167, 192) 
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H .lla:lKe BOCeMb (rrorpe6eHHe NQ 215) CIIHpaneH. C}WI no 

TaKOMY KOnH'IeCTBY crrHpaneH B O.llHOM 3axopoHeHIIH, 

Bl1.llHO, '!TO HMM YKpallIanHCb .llepeB5!HHble PYK05!TKl1 0pYlllfil 

TpY.lla H 0PY:lKH5!. Ha HeCKOnbKHX KOnbIIeBbIX CIIHPanJIX 

ocranacb .llpeBeCHHa (pHC. 50:5, 6). GT llllipHHbl PYKOJITKII 

3aBHCen H .llHaMeTp CIIHpanH. CaMble Y3KHe CIIHpaJIJI B 

.llHaMeTpe HMeIOT 0,8-1,4 CM, Y CaMOH llIHpOKOH 3,3 CM. 

lJHcno BHTKOB He O.llHHaKOBoe: rrpeo6na.uaeT 3-6-7 BHTKOB, 

XOT5I eCTb H CIIHpanH C 14-TblO, 15-TblO H .ll(l)l{e 23-MJI 

BHTKaMH. Bce KOnbIIeo6pa3Hb1e CIIHpanH O'IeHb nOXOJKIl, 

H3rOTOBneHbI H3 Cpe.llHeH KPyrnoH, rronYKPyrJJoil H 

TpeyrOnbHOH B pa3pe3e 6POH30BOH rrpOBonOKH. Dom' 
llIHHCTBO COBceM He .lleKOpHpOBaHO, TOnbKO HeKOTOphle Hl 

HHX YKpallIeHbI KaHTHKaMH. 

BeCbl H rpY3HKH. OCTaTKH 6POH30BblX BeCOB B 

MOrHJIbHHKe JIaHB5!H 6bDIH Hai1:.ueHbl TOnbKO B O)lHOM 

M}')KCKOM rrorpe6eHHH C TpyrroCO)I()!(eHHeM (rrorpe6eHHe 

NQ 361, pHC. 51:1). COXpaHHJIHCb TonbKO OT.lleJJbHhle 

<pparMeHTbI. B TO )I(e BpeM5! mpbKH 6bDIH Hai.f.ueHbl B 

'IeTbIpex rrorpe6eHH5!X C TpyrroCO)I()!(eHHeM, H O,llHa, lIJIOXO 

COXpaHHBllIa5!C5I, 6bDIa Hai1:.ueHa cnyųaHHO. Bce rHphKII 

6POH30Bble, 60'IKOBH.llHble, pa3nH'IalOTC5I TOJJbKO no 

pa3Mepy. ,[lHaMeTp Kone6neTCH OT 1,6 CM .llO 2,8 CM, a 
BblCOTa Me)l(.lly 1,3 H 2,3 CM. Ha KOHIIax mpeK Bhl6l1Tl1 

pa3nH'IHble 3HaKH (pHC. 51:2, 3, 5). 

SpoH30Bble DHH/ĮeTbl 6b1nH Hai1:.ueHbl B qeThlpeX 

rrorpe6eHIDIX C TpyrrorrOnO)l(eHHeM. TPH ml.HueTa Hl 

M}')KCKHX rropre6eHHH, O.llHH (rrorpe6eHHe NQ 220) Hl 

)I(eHCKoro. Bce rrHHIIeTbI O'IeHb rroxo)I(He: Y3Ka51 H )l1l1f1l" 

Ha5! HO:lKKa corHYTa B rreTnIO, a llIHIIIIbI TpeyrOJJbHhle. 

,Lln5! C)l(HMaHHH IIHHlleTOB, 'ITo6bI IllHIIIIbI He pacKphl' 

BanHCb, B.lleTO KOnbIIO. fuH HaxO.llKH Pa3nH'IaIOTCH palMe' 

paMH: )lJIHHa 5,7-6,5 CM, IllHpHHa mHIIIIOB 1,9-2,7 CM. Y 
Bcex rrHHlleTOB COXpaHHJIaCb IIerrO'IKa, rrO.llmrnee IL'lH 

rrOKOpO'Ie, KOTOPOH OHH rrO.llBellIHBanHcb K peMHlO,nH60 

(rrorpe6eHHe NQ 49) K <pH6yne (pHC. 49:1-3). ,[laTHpyrom 

VIII-IX BeKaMH. 

OrHHBa 6bDIH Hai1:.ueHbI TonbKO B M}')KCKHX MOflf1l3X. 

Bce OHH )I(ene3Hble (pHC. 52). ITo CBoeH <popMe ram 
.llOCTaTO'IHO o.llH006pa3Hb1e. OHH HMelOT 60nee BbIIJYK1I~ 

OCHOBaHHe H 3arHYTble YTOHbllIalOmHeC5I KOHUhl. Bet 
HeMHoro OTnH'IaIOTC5I rro pa3MepaM, HX )lJIl1Ha npHMepHO 

5-7 CM. O.llHO orHHBO, H3 rrorpe6eHH5! NQ 355, COBcew 

ManeHbKoe, TonbKO 3,8 CM )lJIHHOH. TonbKO OfHHBO, 

HaH.lleHHOe cnyųaHHO (EM2: 1923), HMeeT HeMHoro 

.llPyryJO <POPMY· OHO 3aKpbITOe, 'IeTblpexyronhHoe, 6,3cw 

)lJIHHOH H 2,1 CM llIHPHHOH, C Bblpe3KOH rrOCepe.llHHe. B 

rrorpe6eHIDIX ormrna 6bDIH Hai1:.ueHbI BMecre c YKparne

HH5!MH X-XII BeKOB. 

K.n1O'IH H 3aMKH 06HapY:lKeHbl TOnbKO B .llBYX MYJKCKJIX 

rrorpe6eHIDIX C TpyrroCO)I()!(eHHeM. 06a 3aMKa noxolll 
Me:lK.llY C060H, IIHJIHH.llpH'IeCKHe, HX .llmma 6,4-6,8 CN. 

IToBepXHocTb 3aMKa H3 rrorpe6eHH5! NQ 361 YKPaweHa 

rpyrrrraMH rrp0.llOnbHbIX H rrorrepe'IHbIX KaHTHKOB. 

KnIO'I, Hai1:.ueHHbIH B rrorpe6eHHH NQ 361, Jl1lIIHOH 

lO,6 CM, rOnOBKa 3aKpyrneHa H COOTBeTcTByeT BhlpeJKC 

3aMKa (pHC. 53). 
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t. Cy.1UI no 

pOHeHHH, 

opy.llJ1i:l 
cnwpamvc 

PYK0ffi"K11 
:nHpaJlH B 

OH 3,3 CM. 

-7 BHTKOB, 

OKe 23-WI 
k nOXO)KJf, 

pymoH H 

CH. DOJIh

OTOphIe H3 

BeCOB B 

B O)lHOM 

Irpe6eHHe 

l")leJIhHhle 

ai1;L(eHhI B 

Ha, nJIOXO 

:e rHphKH 

)JIbKO no 

2,8 CM, a 
~ BhI6HThI 

ųeThIpex 

HųeTa H3 
I 220) H3 

I H )lJIHH

rOJIhHhIe. 

pacKphI-

;Hpa3Me-

2,7 CM. Y 
IHee HJIH 

fUO,JlH60 

'HPYIOTCH 

MOrHJIax, 
(e Ta10Ke 

hll!yKJIoe 
:ŲhI. Bce 

pHMepHO 

, COBceM 

OfHHBO, 

ieMHoro 
e, 6,3 CM 

~)lHHe. B 
YKpame-

\fy)KCKHX 

noxo.lKH 

-6,8 CM. 

<pameHa 
)B. 

)lJIHHOH 

Bblpe3Ke 

:1roT llorpe6aJJhHhrH HHBeHTapb OTHOCHTCH K nepBhIM 

seKaM II TblCll'leJlenU!. 

Kopo6o'lKH(ĮJItf.C. 54) 6billltf. Hai1:)leHhI B ųeThIpHa)luaTItf. 

norpe6eHIffiX, ųame Bcero B )!(eHCKItf.X 3axopoHeHIDlX C 

7pynonOJJOlKeHltf.eM. Kop060ŲKH 1tf.3roTOBJlHJlltf.Cb 1tf.3 6epe

lODOl! 6epecTbI Itf. 60raTo YKPamaJIHCb 6pOH30H. B )lBYX 
norpe6eHIDlx (norpe6eHIDl NQ 43 H 118) Kop060ŲKH 

coxpaHJUUlcb ųyrb JIYŲIIIe, B )lPyrHX norpe6eHHHX coxpa

H1U1I1Cb OTAeJlbHble <ppafMeHTbI. Cy.1UI no coxpaHHBIIIeMcH 
KOp060'!KaM, BH.llHO, ŲTO Bce OHH 6billH KpyrJlhIe, He60Jlh

ume, npHMepHO 5,5-6,3 CM B )lHaMeTPe H 4 CM BblCOTOH. 

nODepx 6epeCTbI Ha)leBaJIHCb Y3KHe nOJIOCKH KO)!(H, 

06Kp)"leHHhle TOHKOH 6P0H30BOH npOBOJIOKOH. TIOJlOCKH 

KOlKlI npHKpenJlHJlHCb 6POH30BbIMH rB03)lHKaMItf. K 

J3CTemIlalOmltf.M llJlaCTltf.HKaM. Kop060ŲKa 3aCTerltf.BaJIaCb 

cOOK)'. 3acre)J(J(ll COCTOItf.T 1tf.3 )lBYX )leKOpHpOBaHHhIX 6pow 

lOBblX llJJacrltf.HOK. APyrHe Kop060ŲKH, BH)lHMO, 6billH 

nonpOIlle, OHltf. B O)lHOM HJlH )lBYX MecTax YKPenJIllJIHCb 

06bl'lHbJMH 6POH30BbIMH JleHTaMH, CJlOBHO .LJYlKKaMH. 

[RHHDHMe roPUJKH Hai1:)leHhI B 36 norpe6eHIDlX. OHH 

acrpe'laIOTC5I KaK B MYlKCKItf.X, TaK Itf. )!(eHCKItf.X norpe6e

HlU!X, '1aIlle Bcero B norpe6eHIDlX C TPynonOJlO)!(eHHeM. 

Bce ropIIIKH ManeHbKHe - MHHHaTIOpHble, CJIellJleHbI 

pyxaMH (pHC. 55). 

no <popMe ropIIIK11 MO)!(HO pa3)leJIHTh Ha HeCKOJIbKO 

rpynrr - ropIIIKH C npHMbIMItf., paCJllI(pHIOlIĮHMHCH K Bepxy 

CTeHKaMH, <pOPMbI Be)lpa, 60JIee HJIH MeHee npo<pHJIW 

poBaHHblMH CTeHKaMH B <popMe 6YKBbI S (norpe6eHIDl 

Ni 54, 97), C paCIIIHpHIOIŲHMHCH CTeHKaMH H Y3KHM 

npl!MbJM roPJlblIIIKOM. 

Bce OHH 1tf.3rOTOBJIeHbI HeaKKypaTHO, Y HeKOTopbIX 

KpllBble 6oKa, HenpaBHJIbHOe )lHO, nOBepXHOCTh He 

OTIllJJH<p0BaHHaH, KpOMe Toro, OHH llJIOXO 060)!()!(eHbI. 

fnllHa Hltf.3KOrO KaųeCTBa, CO 3HaŲHTeJIbHOH npHMeCbIO 

neCKa. I1x pa3Mepbl )lOCTaTOŲHO pa3Hble: BblCOTa OT 

3,5 AO 5,9 CM, )lHaMeTp B 06JIaCTH llJIeŲHKa OT 3,5 )l0 

8 CM. 

Bce OHltf. Mano 0pHaMeHTHpOBaHHhle, 3a HCKJIIOųe

HIIeM OAHOro (norpe6eHHe NQ 97, pHC. 55: 1), Y KOToporo 
BCl! nOBepXHOCTb YKPameHa B)laBJIeHHbIMH HMOŲKaMH. 

YĮHoma Y30P HaHOCHTCH HOITHMH B 06JlaCTH llJleŲHKa 

(norpe6eHltf.e NQ21), JIH60 OTneųaTKH HorreH OCTaBJIeHbI 

Ha pe6pe OTBepCTIDl (norpe6eHH51 NQ 67 H 97). 

Ha3HaųeHHe MHHHaTIOpHbIX fJIHHHHbIX ropIIIKOB 

TO'lHO He YCTaHOBJIeHO (Tautavičius, 1996, p. 270). CKopee 

Bcero, OHH )lOJI)!(HbI 6b1JIH npe)lCTaBJIHTb 60JIbIIIOH 

roPIllOK H H3rOTOBJlHJlHCb CneUHaJIbHO )lJI5! norpe6anh

HOro HHBeHTap5l. 

MHHltf.aTIOpHble fJIHHHHhIe rOpIIIK11 - xapaKTepHbIH 

norpe6aJJbHbIH Itf.HBeHTapb B MOrHJIbHHKaX 3ana)lHOH 

.1IHTBbJ. OHltf. nOHBJIHIOTCH B nepBbIX BeKax HaIIIeH 3pbI, H 

Bcrpe'laIOTC5I B apxeOJIorltf.ųecKItf.X naWlTHHKaX KOHua I -

Ha'laJJa II TbICHųeJIeTHH. 
PaCCMOTPeB MaTepHanbI apxeOJIorwųecKItf.X HCCJIe)lO

BaHHH MOrHJIbHItf.Ka JIaHBHH, MO)!(eM npHHTH K CJIe

llyJOIUHM BbIBO)laM o XpOHOJIOrwųeCKOH H 3THHųeCKOH 

npHHa,llJIelKHOCTH: 

1) TIpaKTwųecK11 BeCb rpYHTOBbrH MOrHJIbHHKJIaifBHH 

OTHOCItf.TCH K nepHO)lY VIII-XIII BB., O)lHaKO OT)leJlhHhle 

HaxO)lKH n03BOJIHIOT CŲHTaTb, ŲTO B MOrHJIbHHKe norpe-

6eHHH npOHCXO)lHJIH H paHbIIIe. B 1949 rO)lY 6billa 

Hai1:)leHa 6POH30BaH nepeKJIa)lųaTaH <p1tf.6YJIa, KOTOPaH 

OTHOCHTC5I KIlI-IV BeKaM. 

B norpe6eHHH NQ 191 (MOrHJIa npaKTwųeCKH pa3py

IIIeHa, COXpaHHJIHCb TOJIhKO KOCTH Hor) 6bIJI OTHOCW 

mHHCH KV BeKY )!(eJIe3HbIH BTYJIbųaTbIH Tonop. Eme )lBa 
BTYJIbųaTbIX TOnopa, )laTHpyeMble V-VI BeKaMH, 6billH 

Hai1:)leHbI CJIyųaHHo. 

2) BoceMb norpe6eHHH C TPynonOJIO)!(eHHeM, cY.1UI 

no Hai1:)leHHoMY norpe6aJIbHoMY Itf.HBeHTapIO, MO)!(HO 

OTHeCTH K VIII BeKY. B 3THX norpe6eHIDlX 6b1JIItf. Hai1:)leHhl 

6POH30Bble 6paCJIeThI C paCIIIHpeHHbIMH nOJIbIMItf. 
TPeyrOJlhHbIMH KOHŲaMH (norpe6eHH51 NQ 33, 67, 74, 92), 

xapaKTepHaH )lJIH VIII BeKa nepeKJIa)lųaTaH <p1tf.6YJIa 

(norpe6eHltf.e NQ 3) Itf. )!(eJIe3Hble BTYJIbųaTble TOnopbI 

(norpe6eHIDl NQ 74, 249). 

3) l)oJIee n03)lHHX MOrHJI, OTHOCHIŲHXCH K VIII-IX 

BeKaM, 6billO Hai1:)leHo 60JIhIIIe - )lBa.lluaTb . .LŲm norpe-

6eHHH 3Toro nepHO)la HBJIHIOTCH xapaKTepHblMH CJIe

)ly!oIŲHe yKpaIIIeHH51: KpyrJIhIe nO)lBeCKH (norpe6eHHH 

NQ 26, 43, 93), 6POH30Bble IIIeHHhle rpHBHbI C 3axO.1UI

IŲHMHCH yrOJIIŲeHHblMH KOHuaMItf. (norpe6eHHe NQ 46), 

6POH30Bble ap6aneTOBH)lHhIe <PH6YJIhI C )lJIHHHOH HO)!(KOH 

(norpe6eHIDl NQ 50, 79, 91) Itf. 6POH30Bble <PH6YJIbI C 
300MOP<PHOH HO)!(KOH (norpe6eHHH NQ 99, 217). B 

norpe6eHHHx, OTHOCHIŲHXCH K 3TOMY nepHO)lY, YlKe 

nOHBJIHeTCH TaKOe 0p)')!(He, KaK 0)lHOJIe3BHHHbIH: Meų 6e3 

nepeKJIa)lHHbI B 06JIaCTItf. PyKOHTK11 (norpe6eHltf.e NQ 105). 

4) lllecTb)lecHT BoceMb norpe6eHHH C TPynonoJIo

)!(eHHeM OTHOCHTC5I K IX-X BB. B 3THX 3axopoHeHHHX 

YMepIIIHe 6bIJIH YKpaIIIeHbI 6POH30BbIMH nO)lKOBO-

6pa3HbIMH <pH6YJIaMH C ųeThIpexyroJIbHblMH KOHuaMH 

(norpe6eHHe NQ 11), 6POH30BhIMH KpyrJIbIMH aJKYPHhIMH 

<pH6YJlaMH (norpe6eHHH NQ 53, 108, 113, 168, 231), 

6POH30BbIMItf. nOCOXOBH)lHbIMH 6YJIaBKaMItf. (norpe6eHIDl 

NQ 88, 163), 6POH30BblMH KOJIeco06pa3HhIMH 6YJIaBKaMH 
(norpe6eHH5! NQ 211, 225) H 6POH30BbIMH 6YJIaBKaMItf. C 

KpecTo06pa3HhIMH rOJIOBKaMH (norpe6eHIDl NQ 7, 206, 

211,221). B norpe6eHHHX, OTHOCHIŲHXCH K IX-X BeKaM, 

HaxO)lHJIHCb TaKlKe H )!(eJIe3Hhle MHHHaTIOpHble MOTblrH/ 

)l06HJIa (norpe6eHH51 NQ 89, 262). 

5) TIorpe6eHHH C TPynonOJlO)!(eHHeM, )laTHpyeMbIX 

X-XI BeKaMH, 6b1JIo Hai1:)leHo YlKe MeHbIIIe - 40, O)lHaKO 

HX norpe6aJIbHhIH HHBeHTapb 3HaŲHTeJIbHO OTJIwųaeTCH 

OT 60JIee paHHHX norpe6eHHH. B MYlKCKItf.X norpe6eHHHX 
6billltf. Hai1:)leHbI KpaCHBble aJKYPHble 6poH30Bble rnnopbl 

(norpe6eHIDl NQ 151, 153, 171, 175,263), 60eBble TOnopbI 

(norpe6eHHe NQ 120), )!(eJIe3Hble BTYJIbųaTble HaKOHeų

HHK11 KOllHH C TPeyrOJIbHhIM nepOM (norpe6eHHe NQ 83), 

a TaKlKe HaKOHeŲHHKH KonHH rapnYHHoro THna (norpe-

6eHH51 NQ 205, 229, 233). B 60JIee 60raTbIX MYlKCKHX 

norpe6eHHHX 6bIJIH Hai1:)leHhI )lByxrre3BHHHhle Meųw JIH60 

HX ųaCTItf. (norpe6eHHH NQ 205, 210, 216, 229). 113 YKPa

IIIeHHH CTOHT ynOWlHyrb 6POH30Bhle nO)lKOB06pa3HhIe 
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q>H6YJIhI C Ul1JIl.fI-mpH'leCKHMH H rpaHeHHbIMH KOHuaMH 
(rrOrpe6eHHH NQ 175, 260, 263). 

6) 3Ha'IHTeJIbHyIO qaCTb rrorpe6emrn C TpyrrorrOJIO
)!(eHHeM B MOrHJIbHHKe JIaHBHH Tpy.nHO .naTHpOBaTb, TaK 
KaK B 60JIblllHHCTBe MOrHJI HeT rrorpe6aJIbHoro HHBeH
TapH, xapaKTepHOrO .AJIH KOHKpeTHoro rrepHo.na. JICHO 
TOJIbKO TO, qTO 3TH rrorpe6eHHH MO)!(HO OTHeCTH K 
OCHOBHOMY rrepHO.ny, K KOTOPOMY OTHOCHTCH 3axOPO
HeHHH C TpyrrorrOJIO)!(eHHeM, T.e. K VIII-XI B. 

CPaBHHTeJlbHO He6oJlbllIOe KOJIH'leCTBO rrorpe6emrn 
C TpyrrorrOJIO)!(eHHeM (24 e.A.) 6bIJIO Boo6me 6e3 
rrorpe6aJIbHoro HHBeHTapH. Y qaCTH ID HHX, CKopee Bcero, 
OH 6bIJl, HO TaK KaK MOrHJIhI pacrraxaHbI JIH60 rrepeKO
rraHbI, TO rrorpe6aJIbHbIH HHBeHTapb Mor 6bITb ~)!(eH. 

7) B KOHue VIII, HaqaJIe IX BeKa B rpYHTOBOM 
MOrHJIbHHKe JIaHBHH rrOHBHJIaCb HOBaH <popMa rrorpe6e
HHH - rrorpe6eHHH C TpyrroCO)!()!(eHHeM. B HaqaJIe 3THX 
rrorpe6emrn 6billO HeMHoro, K VIII-IX BeKaM MO)!(HO 
OTHeCTH qeTbIpe 3axopoHeHHH (rrorpe6eHHH NQ 268, 269, 
270,275). 

8) Bce OHH HaxO.nHTCH B O.AHOH qaCTH MOrHJlbHHKa -
B lO)!(HOH H lOI'O-3arra.AHOH, BrrepeMellIKY C rrorpe6eHHHMH 
C TpyrrorrOJIO)!(eHHeM. 

llepBbIe rrorpe6eHHH C TpyrroCO)!()!(eHHeM MaJIO 
OTJIH'lalOTCH OT rrorpe6eHHH C TpyrrorrOJIO)!(eHHeM, .AJIH 

HHX BbIKaIlbIBaJIaCb HMa TaKOH )!(e my6HHbI H pa3MepOB. 
llOKOHHHK C:lKHraJICH B .npyroM MeCTe, 6e3 rrorpe-
6aJIbHOro HHBeHTapH, 060)!()!(eHbIe KOCTH CCbIIlaJIHCb B 
rpo6, a rrorpe6aJIbHbIH HHBeHTapb pa3MemaJICH TaK )!(e, 
KaK H B03JIe He CO)!()!(eHHOrO rrOKOHHHKa (rrorpe6eHHe 
NQ 270). 

llo3)!(e KOJIH'leCTBO rrorpe6eHHH C TpyrroCO)!()!(eHHeM 
paCTeT. llorpe6emrn C TpyrroCO)!()!(eHHeM IX-X BeKOB yxe 
.nBeHa.nuaTb. JIMbI 3TJ.IX rrorpe6emrn eme Y.AJIHHeHHbIe H 
TaKOH )!(e my6HHbI, ŲTO H Y rrorpe6eHHH C Tpyrrorro
JIO)!(eHHeM. O.nHaKO B 3TJ.IX 3axopoHeHIDIX rrorpe6aJIbHbrH 
HHBeHTapb yxe He pacrrpe.neAAeTCH TaK, KaK B rrorpe6e
HIDIX C TpyrrorrOJIO)!(eHHeM, H 60JlbllIe He CKJIa.AbIBaeTCH 
B .nepeBHHHbIH rpo6, a TOJlbKO B MaJIeHbKYlO .nepeBHHHYlO 
HJIH 6epecnrnyJO KOp060ŲKy, a HHor.na (rrorpe6eHHe NQ 333) 
B YKpallIeHHe. 

9) B MOrHJIbHHKe JIaHBHH B X-XI BB. cymecTBOBaJIH 
.nBa crroco6a rrorpe6eHHH (TpyrrorrOJIO)!(eHHe H TpyrrOCO)!(
)!(eHHe; Ta6JIHUbI 3, 4), TaKHM 06Pa30M, BJlIDIHHe rrorpe6e
HHH C TpyrrorrOJIO)!(eHHeM, KaK 60JIee paHHeH Tpa.AHUHH, 
HeMHoro qyBCTByeTCH B rrorpe6eHIDIX C TpyrroCO)!()!(eHHeM 
3TOro rrepHo.na. JIMa rrorpe6eHHH He HBAAeTCH TaKOH 
rrpaBHJIbHOH, KaK B cnyųae TpyrrorrOJIO)!(eHHH, HO qame 
Bcero OHa eme BbITHHYTaH (rrorpe6eHHH NQ 281, 350, 351, 
370 H .np.) JIH60 KpyrJIaH, 60JlbllIaH (rrorpe6eHHe NQ 335). 
O.nHaKo OCHOBHbIe 3JIeMeHTbI rrorpe6aJIbHoro HHBeHTapH 
eme He Tp0HYTbI orHeM, JIH60 HeMHoro o6ropeBlllHe, H 
CJIO)!(eHbI Ha .nHe MOrHJIbI Ha HeTpOayTOH 3eMJIe. 

llorpe6eHHH C TpyrroCO)!()!(eHHeM X-XI BeKOB BbI.Ae
JIHlOTCH 06HJIHeM rrorpe6aJIbHOrO HHBeHTapH. 11:3 
YKpallIeHHH 3aCJIY:lKHBalOT yrroMHHaHHH: 6poH30BbIe 
BHTbIe llIeHHbIe rpHBHbI C rreTJIeBH.nHbIMH KOHuaMH 
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(rrorpe6eHHH NQ 303, 312), 6poH30BbIe JIo.nKoBoo6pa3Hh1e 
<pH6YJIbI C UHJIHH.ApH'leCKHMH (rrorpe6eHHH N.! 34, 370), 
rpaHeHHbIMH (rrorpe6eHHe NQ 325), MaKOo6pa3Hb1MH 
(rrorpe6eHHH NQ 308, 346) KOHuaMH, a TaKXe JIeHTO'lHble 
6paCJIeTbI C 300MOpq,HbIMH KOHUaMH (rrorpe6emrn N.! 281, 
282). B MyxCKHX rrorpe6eHIDIX C TpyrroCO)!()!(eHHeM HaxO' 
.nHJIHCb )!(eJIe3Hble 60eBbIe TorropbI (rrorpe6eHHe NQ 335), 
TpeyroJlbHbIe )!(eJIe3HbIe BTYJlbqaTble HaKOHe'IHHKH KOrurn 
(rrorpe6eHHH NQ 325, 335), )!(eJIe3HbIe CTpeMeHa (rrorpe6e' 
HHe NQ 335). 

10) llorpe6eHHH C TpyrroCO)!()!(eHHeM X-XII BB. 
Hai1:.neHo 40 (Ta6JIHua 4). 06bIqHO YCTpaHBaJIHCb B 
60JIbllIJ.lX, KpyrJlbIX HJIH OBaJIbHbIX HMax. Becb rrorpe6aJIb
Hblli HHBeHTapb 3TJ.IX 3axopoHemrn yxe 60JIee HJIH MeHee 
o6ropeBllIHH. EOJIbllIHHCTBO .neTaJIeH rrOrpe6aJIbHoro 
HHBeHTapH, OCo6eHHO yKparneHHH, CJIOMaHbI. llorpe6aJIb' 
Hblli HHBeHTapb 3aCbIrraH BMeCTe C OCTaTKaMH Kocrpa B 
pa3JIH'IHbIX Mecrax MOrHJIbHOH HMbI Ha Pa3HOH fJIy6HHe. 
Oco6eHHo MHoro B 3TJ.IX rrorpe6eHIDIX rapH, KOTOPaJI 
6billa rrpHHeceHa BMeCTe C rrorpe6aJIbHbIM HHBeHTIlpeM C 
Mecrn CO)!()!(eHHH. 060)!()!(eHble KOCTH TaKXe paCCblTIaJlHCb 
rro BceMY 3arrOJIHeHHlO MOrHJIbHOH HMbI. llorpe6aJIbHblIl 
HHBeHTapb COCTOHT H3: MaCCHBHbIX 6POH30BbIX 6paCJJeTOB 
C 300MOP<PHbIMH KOHUaMH (rrorpe6eHHe NQ 343), 6poH' 
30BbIX rro.nKoBoo6pa3HbIX <PH6YJI C MHororpaHHhlMI! H 
pacllIHpeHHbIMH KOHuaMH (rrorpe6eHHH NQ 294, 261), 
rr03.nHllX 6POH30BbIX rro.nKoBoo6opa3HbIx qm6YJJ C 
MaKoo6pa3HbIMH roJIOBKaMH (rrorpe6eHHH NQ 320, 339, 
362), 6POH30BbIX rrepcTHeH C pacllIHpeHHoH rrepe,llHeH 
qaCTblO (rrorpe6eHHe NQ 371). B 3THX rrorpe6eHHHX BCTpe' 
qalOTCH BTYJlbqaTbIe HaKOHeŲHHKH KOrrHH H3 .naMaCcKoJi 
CTaJIH (rrorpe6eHHH NQ 359, 361), MHHHaTlOpHbIe opy.lU!ll 
Tpy.na H3 )!(eJIe3a (rrorpe6eHHe NQ 361) H T.rr. 

11) llorpe6eHHH, OTHOCHmllXCH K XII-XIII BB., 
Hai1:.neHo TOJlbKO .neBHTb, H TOJIbKO C TpyrroCO:lKlKeHl1ell. 
BbmeJIHlOTCH rrpocTOTOH cBoero yCTpOHCTBa. ,lŲUi 3TJ!X 

MOrHJI BbIPbIBaJIH HMY Hemy6oKYlO H He6oJIbI.U)'lO. ~o 
HallIJ.IX .nHeH COXpaHHJIHCb TOJIbKO OT.neJIbHbIe, 60nee 
rny60KHe 3axopoHeHHH. B TaKYlO He60JlbrnyID rrorpe6aJJb' 
HYlO HMKY CCbIrraJIH Bce OCTaHKH KpeMHpOBaHHoro 
rroKoi1HHKa BMeCTe C rrorpe6aJIbHbIM HHBeHTapeM. 

B rrorpe6eHIDIX XII-XIII BB. rrorpe6aJIbHbIH HHBeH" 

Tapb oco6eHHo CHJlbHO paCIlJlaBJIeH H rrOJIOMaH. 'lame 
Bcero BCTpeqalOTCH <pparMeHTbI yKpallIeHHH: 6poH30Bble 
rro.noKoBOo6pa3HbIe <pH6YJIhI C 300MOP<PHbIMH roJIOBKaMH 
(rrorpe6eHHe NQ 306), 6poH30BbIe JIeHTOqHbIe 6paCJJeTbI 
C 300MOP<PHbIMH KOHUaMH (rrorpe6eHHe NQ 272), a TaKIe 
6poH30BbIe rrepcTHH C YTOJIlueHHOH H pacIIIHpeHHoJi 
rrepe.nHeH qaCTblO (rrorpe6eHHe NQ 272). 

12) 11:3 106 rrorpe6emrn C TpyrroCO)!()!(eHHeM 17 )!aTI!' 

pOBaTb He rrpe.nCTaBAAeTCH B03MO)!(HbIM, TaK KaK B HIIX 
He 6billO Hai1..neHo HH O.AHoro HCHO .naTHpyeMoro H3,lleJJl!R 
HJIH XOTH 6bI ero qaCTH. HeJIb3H OIlHpaTbCH H Ha <PoPMY 
MOrHJIhI, TaK KaK OHH pa3pyrneHbI rrpH BbIKOIIKe JlM IULI 
.npyrJ.IX rrorpe6eHHH. 

.ll:Ba rrorpe6eHHH C TpyrroCO)!()!(eHHeM 6bIJIH Bo06me 
6e3 rrorpe6aJIbHOrO HHBeHTapH. 



006pa:JHhle 
(Q 34, 370), 
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13) B MOrl1JIbHHKe JIai1:BIDi YMepUlHe XOPOHl1JIl1Cb 
Ha npoTIDKeHlul .1l;JIHTeJIbHOrO rrepl1o.u.a BpeMeHH -
JpI!MepHO C IV B. rro XIII B. Oco6eHHo MHoro rrorpe-
5e1llll1: VIII-XlI BeKOB. 

14) IIo crroco6y 3axopoHeHIDI H rrorpe6aJIbHoMY 
Kl!BeHTaplO MOrHJIbHHK OTHOCHTCJI K KJPllIaM. 

CIIHCOK TAEJIHQ 

Ta6mma 1. HYMepaUIDl rrorpe6eHHM C Tpyrrorro
.10lKeHlleM. 

Ta6mma 2. HYMepauIDl rrorpe6eHHi1: C TpyrrOCO)l{
:1eI!HeM. 

Ta6mma 3. XpOHOJIOrIDI rrorpe6eHHH C TpyrrorrOJIO
leHHeM. 

Ta6mma 4. XpOHOJIOrIDI rrorpe6eHHi1: C TpyrrOCO)l{-
leHHeM. 

Ta6mma 5. AaHHhIe o crroco6e 3axopoHeHIDl. 
Ta6JU1ua 6. IIorpe6aJIbHbIM HHBeHTapb. 
Ta6Jllfua 7. CBO.u.HM: XpOHOJIOrHH, KOJIHqeCTBa 

norpe6eHHtf, crroco6a 3axopoHeHIDl H rrOJIOBOM rrpHHa.u.
nelKHOCTIf. 

Ta6mma 8. CBO.u.HM: rrorpe6eHHi1: C HaKOHe'IHHKaMH 
KOrnu1:. 

Ta6JlHUa 9. CBOtlHM: rrorpe6eHHH co lllIlopaMH. 
Ta6mma 10. CBOtlHM: rrorpe6eHHi1: C KOCaMH. 

CIIHCOK HJIJIIOCTPAQHH 

Plfc.l. [OPOtlHllIe JIai1:BJlM ("IIl1JIaJIe"). 
Plfc.2. CHTyaUHOHHbIH IIJIaH MOrHJlbHHKa. 
Plfc.2a. CxeMa pacrrOJIO)l{eHIDI rrorpe6eHHi1: H rrepe

MbI'IeK. 

PlfC. 3. IIorpe6eHHe C TpyrrOJIO)l{eHHeM NQ 62 (1) H 
norpe6eHHe C TpyrrorrOJIO)l{eHHeM NQ 15 (2). 

PIfC. 4. IIorpe6eHHe C TpyrroCO)l{)l{eHHeM NQ 36l. 
PlfC. 5. BryJIbqaTbIe TorropbI: - cJIyqaHHblli (ŠAM 

250:52), 2 - rrorpe6eHHe NQ 191 (EM 2:583), 3 - rrorpe-
6eHlle NQ 249 (ŠAM 250:7) H 4 - CJIyqaMHblli (ŠAM 250:50). 

PlfC. 6. IIpoyuIHbIe TorropbI: 1 - rrorpe6eHHe NQ 372 
(EM 2:1467), 2 - rrorpe6eHHe NQ 212 (EM 2:801), 3 -
norpe6eHHe NQ 358 (EM 2:1263), 4-5 - cnyqai1:mIe (EM 
2:1921,1922),6,8 -rrorpe6eHHe NQ 354 (EM 2:1507,1509), 
7 - norpe6eHHe NQ 370 (EM 2: 1446) H 9 - rrorpe6eHHe 
N! 360 (EM 2:1306). 

PlfC. 7. BryJlbqaTbIe MOTbITH/tlo6I1JIa: 1- rrorpe6eHHe 
N! 218 (EM 2:869), 2 - rrorpe6eHHe NQ 166 (EM 2:366), 
3 - norpe6eHHe NQ 262 (ŠAM 250:39) H 4 - rrorpe6eHHe 
N! 185 (EM 2:544). 

PlfC. 8. KOCbI: 1 - rrorpe6eHHe NQ 190 (EM 2:582), 2 -
norpe6eHlfe NQ 74 (KVIM 1689:292), 3 - rrorpe6eHHe 
N! 232 (EM 2:1039),4 - rrorpe6eHHe NQ 361 (EM 2:2196) 
If 5 - rrorpe6eHHe NQ 360 (EM 2:1307). 

PlfC. 9. MHHHaTlOpHbIe KOCbI: 1, 3 - rrorpe6eHHe 
N! 354 (EM 2:1497, 1498),2 - rrorpe6eHHe NQ 152 (EM 
2:240), 4 - rrorpe6eHHe NQ 372 (EM 2: 1468), 5 -
norpe6eHHe NQ 212 (EM 2:803). 

PHC. 10. HO)l{H: 1- rrorpe6eHHe NQ 131 (EM 2:136),2-
rrorpe6eHHe NQ 64 (KVIM 1689:261), 3 - rrorpe6eHHe 
NQ 281 (EM 2:318), 4 - rrorpe6eHHe NQ 41 (KVIM 
1689:116) H 5 - rrorpe6eHHe NQ 211 (EM 2:782). 

PHC. 11. HO)l{H: 1 - rrorpe6eHHe NQ 366 (EM 2: 1411), 
2 - rrorpe6eHHe NQ 111 (EM 2:63), 3 - rrorpe6eHHe NQ 210 
(EM 2:797) H 4 - rrorpe6eHHe NQ 369 (EM 2:1436). 

PHC. 12. HO)l{H H 0611IHBKa HO)l{eH: 1 - rrorpe6eHHe 
NQ 355 (EM 2:1051),2 - rrorpe6eHHe NQ 171 (EM 2:442), 
rrorpe6eHHe NQ 370 (EM 2:1447), 4 - rrorpe6eHHe NQ 359 
(EM 2:1284) H 5 - rrorpe6eHHe NQ 358 (EM 2:1264) . 

PHc. 13. HroJIKH (1-6) H llII1JIa (7-12): 1- rrorpe6eHHe 
NQ 225 (EM 2:916), 2-5 - CJIyqaMHbIe (EM 2:1872-1875), 
6 - rrorpe6eHHe NQ 359 (EM 2:1301), 7 - rrorpe6eHHe 
NQ 190 (EM 2:577), 8 - rrorpe6eHHe NQ 361 (EM 2:2218), 
9 - rrorpe6eHHe NQ 310 (EM2:684), 10-12 - cnyqaHHhle 
(EM 2:1869, 1870 H HeHHBeHTapH30BaHHblli). 

PHC. 14. IIpJlcJllil.{a: 1 - rrorpe6eHHe NQ 92 (KVIM 
1689:366), 2 - rrorpe6eHHe NQ 43 (KVIM 1689:133), 3 -
rrorpe6eHHe NQ 75 (KVIM 1689:299), 4 - rrorpe6eHHe 
NQ 56 (KVIM 1689:199), 5 - rrorpe6eHHe NQ 36 (KVIM 
1689:109), 6 - rrorpe6eHHe NQ 47 (KVIM 1689:147), 7 -
rrorpe6eHHe NQ 249 (ŠAM 250:10), 8 - rrorpe6eHHe NQ 358 
(ŠAM 250:29), 9 - rrorpe6eHHe NQ 26 (KVIM 1689:85). 

PHC. 15. MHHHaTlOpbI HHCTpYMeHTOB ĮlJlJI H3roTOB
JIeHHJI rrOJlCHbIX JIeHT: 1- rrorpe6eHHe NQ 323 (EM 2:934), 
2 - rrorpe6eHHe NQ 321 (EM 2:817), 3 - rrorpe6eHHe NQ 211 
(EM 2:781), 4 - rrorpe6eHHe NQ 366 (EM 2:1418), 5 -
rrorpe6eHHe NQ 359 (EM2:1298), 6 - rrorpe6eHHe NQ 321 
(EM 2:814), 7 - rrorpe6eHHe NQ 338 (EM 2:1112), 8 -
rrorpe6eHHe NQ 355 (EM 2:1242), 9 - CJIyqaMHbIH (EM 
2:1880), 10 - rrorpe6eHHe NQ 354 (EM 2:1534), 11 -
rrorpe6eHHe NQ 370 (EM 2:1454),12 - rrorpe6eHHe NQ 318 
(EM 2:716), 13 - rrorpe6eHHe NQ 354 (EM 2:1536), 14-
rrorpe6eHHe NQ 348 (EM 2:1185), 15 - rrorpe6eHHe NQ 354 
(EM 2:1532,1533),16 - rrorpe6eHHe NQ 338 (EM 2:1072-
1075), 17 - cJIyqaHHblli (HeHHBeHTapH30BaHHbIM). 

PHC. 16. EoeBbIe TorropbI: 1 - rrorpe6eHHe NQ 337 
(EM 2:1069), 2 - rrorpe6eHHe NQ 120 (EM 2:91), 3 -
rrorpe6eHHe NQ 335 (EM 2:1062), 4 - rrorpe6eHHe NQ 361 
(EM 2:2192). 

PHC. 17. BryJlbqaTbIe HaKOHe'lHHKH KOIIl1H (rrepo B 
<Į>opMe JIHCTa HBbI): 1, 6 - rrorpe6eHHe NQ 120 (EM 2:93 
H 92), 2 - CJIyqaHHbIH (ŠAM 250:79), 3 - rrorpe6eHHe 
NQ 212 (EM 2:800), 4 - rrorpe6eHHe NQ 211 (EM 2:783), 
5 - rrorpe6eHHe NQ 310 (EM 2:709), 7 - rrorpe6eHHe NQ 253 
(ŠAM 250:17). 

PHC. 18. BryJIbqaTbIe HaKOHeqliHKH KOrrHH (JIeHTOq
HbIe, TpeyroJIbHOH <Į>OPMbI, H3 tlaMaCCKoH CTaJIH): 1 -
rrorpe6eHHe NQ 361 (EM 2:2190),2 - rrorpe6eHHe NQ 335 
(EM 2:1061), 3 - rrorpe6eHHe NQ 336 (EM 2:1065), 4-
rrorpe6eHHe NQ 359 (EM 2:1283),5 - rrorpe6eHHe NQ 238 
(EM 2:1482), 6 - rrorpe6eHHe NQ 195 (HeHHBeHTapH30-
BaHHblli) H 7 - rrorpe6eHHe NQ 145 (EM 2:193). 

PHC. 19. ąepeHKoBbIe HaKOHeqliHKH KOrrHH: 1- CJIY
qai1:HbIH (EM 2:1918), 2 - rrorpe6eHHe NQ 361 (EM 2:2191), 
3 - rrorpe6eHHe NQ 325 (EM 2:956), 4 - rrorpe6eHHe 
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N2 233 (EM 2:1251),5 - I1orpe6eHHe N2 349 (EM 2:1189), 
6 - I1orpe6eHHe N2347 (EM 2:1179), 7 - I1orpe6eHHe 
N2 229 (EM 2:1002),8 - I1orpe6eHHe N2 355 (EM 2:1250) 
H 9 - I1orpe6eHHe N2 359 (EM 2:1286). 

PHC. 20. MeqH: 1 - cJIyųai1Hhlli (ŠAM 250:80), 2 -
I1orpe6eHHe N2 361 (EM 2:2189) H 3 - I1orpe6eHHe N2 195 
(EM 2:622a). 

PHC. 21. EoeBhle HO)l(l{: 1 - I1orpe6eHHe N2 377 (EM 
2:1070) H 2 - I1orpe6eHHe N2 354 (EM 2:1493). 

PHc. 22. llIeillihle rpHBHhI (c 3axO.11.HllUlMHCH yroJlli.\ew 
HhIMH KOHUaMH, TOP,llHPOBaHHOi1 )Jy)KKoi1 H BlITble): 1- I10-
rpe6eHHe N2 46 (KVIM 1689:142),2 - I1orpe6eHHe N2 354 
(EM 2:417-420) H 4 - I1orpe6eHHe N2 362 (EM 2:1333). 

PHC. 23. llIeillihle rpHBHhI (BHThle): 1 - I1orpe6eHHe 
N2 337 (EM 2:1068),2 - I1orpe6eHHe N2 350 (EM 2:2188), 
3 -I1orpe6eHHe N2 312 (EM 2:713) H 4-I1orpe6eHHe N2 321 
(EM 2:831). 

PHC. 24. llIei1HhIe O)KepeJIhH: 1- I1orpe6eHHe N2 143 
(EM 2:191), 2 - I1orpe6eHHe N2 68 (KVIM 1689:132), 3 -
I1orpe6eHHe N2 92 (KVIM 1689:361), 4 - I10rpe6eHHe 
N2 43 (KVIM 1689:132). 

PHC. 25. llIei1Hoe O)KepeJIhe H3 I1orpe6eHHH N2 333 
(EM 2:1021). 

PHC. 26. EYChI: 1-4 - I1orpe6eHHe N2 208 (EM 2:735-
737), 5-6 I1orpe6eHHe N2 107 (EM 2:48, 49), 7-9 -
I1orpe6eHHe N2 118 (EM 2:80-82), 10 - I10rpe6eHHe 
N2 348 (EM 2:1183), 11 - I10rpe6eHHe N2 367 (EM 
2: 1422), 12 - I1orpe6eHHe N2 345 (EM 2: 1170), 13-14 -
I1orpe6eHHe N2 303 (EM 2:659, 660), 15 - I1orpe6eHHe 
N2 74 (KVIM 1689-291),16 - I1orpe6eHHe N2 53 (KVIM 
1689:184), 17 - I1orpe6eHHe N2 58 (KVIM 1689:218), 
18 - I1orpe6eHHe N2 32 (KVIM 16889:100), 19 - I10-
rpe6eHHe N2 212 (EM 2:805), 20 - I1orpe6eHHe N2 107 
(EM2:50), 21 - I1orpe6eHHe N2 192 (EM 2:584), 22 -
I1orpe6eHHe N2 193 (EM 2:587), 23 - I1orpe6eHHe N2 118 
(EM 2:79), 24 - I1orpe6eHHe N2 265 (ŠAM 250:44), 25 -
I1orpe6eHHe N2 281 (EM 2:320),26 - I1orpe6eHHe N2 214 
(EM 2:855), 27 - I1orpe6eHHe N2 237 (EM 2:1479), 28 -
I1orpe6eHHe N2 42 (KVIM 1689:120), 29 - I10rpe6eHHe 
N2 50 (KVIM 1689:159). 

PHC. 27. <l>H6YJlhI (ap6aneTOBH,lJ;HaH KOJlhųaTaH, I1epe
KJI~qaTaH): 1 - I10rpe6eHHe N2 269 (EM 2:28), 2 -
cnyųai1HaH (EM 2:2149), 3 - cnyųai1HaH (KVIM 1689:439) 
H 4 - I1orpe6eHHe N2 64 (KVIM 1689:331). 

PHC. 28. <l>H6YJIhI (ap6aneTOBH,lJ;Hhle C )J.JIHHHhIMH 
HO)KKaMH, C KOHUaMH B BH,lJ;e MaKOBhIX rOJIOBOK, I1epe
KJI~qaTaH): 1- I1orpe6eHHe N2 79 (KVIM 1689:311), 2-
I1orpe6eHHe N2 50 (KVIM 1689:161), 3 - I1orpe6eHHe N2 91 
(KVIM 1689:360) H 4 - I1orpe6eHHe N2 3 (KVIM 1689:20). 

PHC. 29. <l>H6YJIa H3 I1orpe6eHHH N2 170 (EM 2:415). 
PHC. 30. <l>H6YJIhI (I10,nKoBo6pa3HhIe C IIHJIHH.nPW 

qecKHMH KOHUaMH): 1- I1orpe6eHHe N2 139 (EM 2:184), 2-
I1orpe6eHHe N2 145 (EM 2:195), 3 - I1orpe6eHHe N2 152 
(EM 2:245), 4 - I1orpe6eHHe N2 227 (EM 2:927), 5 -
I1orpe6eHHe N2 183 (EM 2:505), 5 - I1orpe6eHHe N2 276 
(EM 2:310), 7 - I1orpe6eHHe N2 231 (EM 2:1010), 8 -
c.rryąailliaH (EM 2:2146), 9 - I1orpe6eHHe N2 368 (EM 2:1434). 
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PHC. 31. <l>H6YJIhI (I10,nKOBOo6pa3Hhle C rpaHeHHhlMH 
KOHIIaMH): 1- I10rpe6eHHe N2 226 (EM 2:924), 2-
I1orpe6eHHe N2 260 (ŠAM 250:32-34), 3 - cn)"laiIHa.q 
(EM 2:2148), 4 - I1orpe6eHHe N2 312 (EM 2:711),5-
cnyųai1HaH (PAM 250:71), 6 - I1orpe6eHl-le N2 363 (EM 
2:1365), 7 - I1orpe6eHHe N2 325 (EM 2:957). 

PHC. 32. <l>H6YJIhI (I10,nKoBoo6pa3HhIe C KOHIIaMH 8 

BH,lJ;e MaKOBhIX ronoBoK): 1 - I1orpe6eHHe N2 354 (EM 
2:921),2 - I1orpe6eHHe N2 349 (EM 2:1201),3 - norpe· 
6eHHe N2 346 (EM 2:1177), 4 - I1orpe6eHHe N2 330 (EM 
2: 1000), 5 - I1orpe6eHHe N2 350 (EM 2:2187), 6 - norpe· 
6eHHe N2 362 (EM 2:1336). 

PJ.1c. 33. <l>J.16YJlhI (I10,nKoBoo6pa3HhIe C 300MOP<PHbI· 
MH KOHUaMH): 1 - I1orpe6eHHe N2 226 (EM 2:1513),2-
I1orpe6eHJ.1e N2 317 (EM 2:768), 3 - I1orpe6eHJ.1e N2 358 
(EM 2:1267), 4 - I1orpe6eHHe N2 306 (EM 2:672),5-
I1orpe6eHHe N2 306 (EM 2:673), 6 - I1orpe6eHJ.1e N2183 
(EM 2:515), 7 - I1orpe6eHJ.1e N2 324 (EM 2:947),8-
I1orpe6eHHe N2 324 (EM 2:946). 

PJ.1c. 34. <l>H6YJIhI (I1o,nKoBoo6pa3Hhle C yromuew 
HhIMH KOHUaMH): 1 - I1orpe6eHHe N2 351 (EM 2:1206),2-
I1orpe6eHHe N2 205 (EM 2:715), 3 - I1orpe6eHl1e N2 360 
(EM 2:1317). 

PHC. 35. <l>H6YJIhI (rrnaCTHHŲaThle): 1 - I1orpe6eHHe 
N2 363 (EM 2:1350), 2 - I1orpe6eHHe N2 III (EM 2:64), 
3 - I1orpe6eHHe N2 168 (EM 2:410), 4 - cnyųai1HaJI (EM 
2:2153), 5 - CJIyųai1HaH (EM 2:2150), 6 - cnyųai1HaJI (EM 
2:2152). 

PHC. 36. EYJIaBKH (I10COXOBH,lJ;Hhle, C Konecono· 
,no6HhIMJ.1, CI1J.1PaJlhHhIMH, pOM6HŲeCKHMH rOnOBKaMIf): 
1- I1orpe6eHHe N2 107 (EM 2:51), 2 - I1orpe6eHl1e N.! 57 
(KVIM 1689:213), 3 - I1orpe6eHHe N2 211 (EM 2:791),4-
I1orpe6eHJ.1e N2 225 (EM 2:917), 5 - I1orpe6eHl1e N2 221 
(EM 2:905), 6 - I1orpe6eHHe N2 107 (EM 2:83), 7-8-
cnyųai1Hhle (EM 2:2184-2185). 

PHc. 37. EynaBKJ.1 (c KpeCTOBH,lJ;HhIMH J.1 -rpeyroJIhHhIMH 
rOJIOBKaMJ.1): 1 - I1orpe6eHHe N2 211 (EM 2:792), 2 -
I1orpe6eHHe N2 221 (EM 2:904), 3 - I1orpe6eHl1e N.! 33 
(KVIM 1689:103),4 - I1orpe6eHHe N2 269 (EM 2:6). 

PHC. 38. EynaBKH (c rrnOCKHMH ronoBKaMw): 1-
cnyųai1HaH (EM 2:639), 2 - I1orpe6eHHe N2 364 (EM 2:1334). 

PHC. 39. Ilo,nBecKJ.1: 1 - I1orpe6eHHe N2 26 (KVIM 
1689:87), 2 - I1orpe6eHHe N2 93 (KVIM 1689:378),3-
I1orpe6eHHe N2 321 (EM 2:821), 4 - I1orpe6eHl1e N2 197 
(EM2:628), 5 - I1orpe6eHHe N2 362 (EM 2:1341), ~ 

I1orpe6eHHe N2 341 (EM 2: 1161), 7 - I1orpe6eHl1e N2 334 
(EM 2:1033), 8 - I1orpe6eHHe N2 339 (EM 2:1122),9-
I1orpe6eHHe N2 28 (KVIM 1689:92). 

PHC. 40. EpaCJIeThI: 1, 2 - I1orpe6eHHe N2 269 (EM 
2:1-5),3 - I1orpe6eHHe N2 185 (EM 2:537), 4 - CJI)"Iai!mrn 

(KVIM 1689:452), 5 - CJIyųai1HhIH (KVIM 1689:451),6-
I1orpe6eHJ.1e N2 210 (EM 2:798), 7 - I1orpe6eHl1e N2 349 
(EM 2: 1192), 8 - I1orpe6eHHe N2 282 (EM 2:328), 9 -
I1orpe6eHJ.1e N2 167 (EM 2:392), 10 - I1orpe6eHl1e N2 183 
(EM 2:514), 11 - I1orpe6eHHe N2 92 (KVIM 1689:365), 
12 - I1orpe6eHJ.1e N2 317 (EM 2:754), 12 - Cn)"laiiHhlJt 
ŠAM 250:51), 14 - I1orpe6eHHe N2 168 (EM 2:409), 15-

I1orpe6el
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norpe6eHl1e NQ 183 (EM 2:514), 16 - norpe6eHHe NQ 211 
(EM 2:784), 17 - norpe6eHHe NQ 321 (EM 2:838-840), 
18,19, norpe6eHJ.le NQ 363 (EM 2:1361, 1362), 20, 21 -
norpe6eHl1e NQ 366 (EM 2:1404, 1405). 

PH:c. 41. llepCTHH: 1- norpe6eHJ.Ie Ne:! 110 (EM 2:62), 
2-CJI)"lailliJ,rj{ (ŠAM 250:73),3 - CJI)"iaillibrn (EM 2:960), 
4 - norpe6eHHe NQ 171 (EM 2:439), 5 - CnyųaHHbrn (EM 
2:962), 6 - CJIyųaHHbrn (EM 2:963), 7 - norpe6eHHe NQ 
324 (EM 2:949), 8 - CJIyųaHHbrH (EM 2: 1741), 9 -
norpe6eHHe NQ 224 (EM 2:913), 10 - cJIyųai1:Hbtil: (EM 
2:1728), 11 - norpe6eHHe NQ 321 (EM 2:831), 12 -
cJIyųai1:Hbtil: (EM 2:1737). 

PHC. 42. PeMHH (peKoHCTp)'KI..(HH: 1 - norpe6eHHe 
NQ 99, 2, 3, - norpe6eHHe NQ 60. (no 1,3 - R. Volkaitė
Kulikauskienė, 1997, p. 50, 48.2-LLM, pav. 542). 

PHC. 43. qacTH peMHeH (1-3) H ID{ OKOBKa (4-13): 
1 - norpe6eHHe NQ 195 (EM 2:622), 2 - norpe6eHHe 
NQ 175 (EM 2:436), 3 - norpe6eHHe NQ 51 (KVIM 
1689:176),4 - norpe6eHHe (EM 2:188),5 - norpe6eHHe 
Nl 153 (EM 2:252), 6-8 - norpe6eHHe NQ 282 (EM 
2:338, 339), 9- norpe6eHHe NQ 171 (EM 2:429-430), 
10 - norpe6eHHe NQ 167 (EM 2:397-399), 11 -
lIorpe6eHHe NQ 233 (EM 2:1243-1245), 12 - norpe6eHHe 
Nl 218 (EM 2:873-874), 13 - norpe6eHHe NQ 139 (EM 
2: 189). 

PHC. 44. PeMeHb, nepermeTeHHbtil: PMaMH 6POH30BbIX 
lIPOBOJIOK (no: R. Volkaitė-Kulikauskienė, 1997, pav. 51). 

PHC. 45. llPIDKKH peMHeH (1-3 H 7-12) H pa3AeJIHTeJIH 
(4-6 H 13): 1 - norpe6eHHe NQ 260 (ŠAM 250:35), 2, 8-
11- CJI)"lai1:Hble (EM 2:1700, 1006, 1710, 1711, 1701),3-
lIorpe6eHHe NQ 254 (ŠAM 250:19), 4 - norpe6eHHe NQ 335 
(EM 2:1045), 5 - norpe6eHHe NQ 203 (EM 2:681), 6 -
lIorpe6eHHe NQ 324 (EM 2:954), 7 - norpe6eHHe NQ 153 
(EM 2:255), 12 - norpe6eHHe NQ 175 (EM 2:483), 13 -
lIorpe6eHHe NQ 363 (EM 2:1372). 

PHC. 46. IIInopbI: 1- norpe6eHHe NQ 226 (EM 2:920), 
2 - norpe6eHHe NQ 190 (EM 2:571), 3 - norpe6eHHe 
NQ 362 (EM 2:1325), 4 - norpe6eHHe NQ 263 (ŠAM 
250:40), 5 - norpe6eHHe NQ 182 (EM 2:499), 6 - norpe-
6eHl1e NQ 195 (EM 2:1945),7 - norpe6eHHe NQ 317 (EM 
2:773), 8 - norpe6eHHe NQ 171(EM 2:427). 

PHC. 47. YAHJIa: 1 - norpe6eHHe NQ 74 (KVIM 
1689:290), 2 - norpe6eHHe NQ 98 (KVIM 1689:402). 
3acTe)!Q(ll: 3 - norpe6eHHe NQ 107 (EM 2:74). 

PHC. 47a. YAHJIa MHHHaTIOpHbIe (1, 2) H C MYHAlIITY
KOM (3): 1- norpe6eHHe NQ 317 (EM 2:756, 757, 760), 2, 
3 - IIorpe6eHHe NQ 361 (EM 2:2:2202, 2195). 

PHC. 48. TOqHJIbHhIH KaMeHb: norpe6eHHe NQ 51 
(KVIM 1689:175). 

PHC. 49. llHHl..\eTbI: 1 - IIorpe6eHHe NQ 55 (KVIM 
1689:197), 2 - norpe6eHHe NQ 216 (EM 2:844), 3 -
norpe6eHHe NQ 220 (EM 2:892). OKOBKH IIHTbeBbIX POroB 
H HX qaCTH: 4 - norpe6eHHe NQ 335 (EM 2:1040), 5 -
norpe6eHHe NQ 366 (EM 2:1409),6 - IIorpe6eHHe NQ 160 
(EM 2:272), 7 - IIorpe6eHHe NQ 242 (EM 2:1483), 8 -
CJIyųaHHbIH (EM 2:1676), 9 - CJIyųaHHhIH (EM 2:1674), 
10 - cnyųaHHbIH (EM 2:1675). 

PHC. 50. CIIHPaJIH: 1 - IIorpe6eHHe NQ 362 (EM 
2:1346),2 - IIorpe6eHHe NQ 160 (EM 2:345),3 - CJI)"laHHaR 
(EM 2:1501), 4 - norpe6eHHe NQ 365 (EM 2:1393), 5 -
IIorpe6eHHe NQ 129 (EM 2:135), 6 - IIorpe6eHHe NQ 152 
(EM 2:242), 7 - CJI)"laHHaR (EM 2:1500). 

PHC. 51 BeCbl H mpbKH: 1 - IIorpe6eHHe NQ 361 
(EM 2:2217),2 - IIorpe6eHHe NQ 366 (EM 2:1407),3-
IIorpe6eHI1.e NQ 353 (EM 2:1215,2227),4 - IIorpe6eHI1.e 
NQ 364 (EM 2:1377), 5 - IIorpe6eHI1.e NQ 344 (EM 
2:1163). 

PHC. 52. Ormrna: 1 - cnyųaHHOe (EM 2:1923), 2 -
IIorpe6eHHe NQ 361 (EM 2:2199),3,4 - cnyųaHHbIe (EM 
2:1924, 1925), 5 - norpe6eHHe NQ 35 (EM 2:1224). 

PHC. 53. Kmoq H 3aMKH: 1 - IIorpe6eHHe NQ 361 
(EM 2:2205), 2 - IIorpe6eHHe NQ 301 (EM 2:644). 

PHC. 54. Kopo6oqKH H ID{ OKOBKH: 1 - IIorpe6eHHe 
NQ 118 (EM 2:78), 2, 3 - norpe6eHHe NQ 354 (EM 2: 1518-
1519), 4 - IIorpe6eHHe NQ 209 (EM 2:742). 

PHC. 55. [OplIIOŲKH: 1 - IIorpe6eHHe NQ 97 (KVIM 
1689:394), 2 - IIorpe6eHHe NQ 54 (KVIM 1689:187), 3 -
IIorpe6eHHe NQ 67 (KVIM 1689:269), 4 - norpe6eHHe 
NQ 62 (KVIM 1689:254), 5 - IIorpe6eHHe NQ 124 (EM 
2:116), 6 - IIorpe6eHJ.le NQ 98 (KVIM 1689:403), 7 -
CJIYŲaHHbIH (KVIM 1689:443), 8 - norpe6eHHe NQ 79, 80 
(KVIM 1689:314). 

PHC. 56 CTpeMeHa: 1 - I1orpe6eHHe NQ 361 (EM 
2:2193,2194), I1orpe6eHHe NQ 362 (EM 2:1323, 1324),3-
I1orpe6eHHe NQ 370 EM 2:1443, 1444). 

PHC. 57. llorpe6eHHe C TpyrronOJIO)KeHJ.leM NQ 1. 
PHC. 58. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 2. 
PHC. 59. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 3. 
PHC. 60. llorpe6eHHe C TpyrroIIOJIO)KeHHeM NQ 4 . 
PHC. 61. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 5. 
PHC. 62. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 6. 
PHC. 63. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 7. 
PHC. 64. llorpe6eHJ.le C Tpyrr0I10JIO)l(eHHeM NQ 8. 
PHC. 65. llorpe6eHHe C TpyrronOJIO)KeHHeM NQ 9. 
PHC. 66. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 10. 
PHC. 67. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 11. 
PHC. 68. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 12. 
PHC. 69. llorpe6eHHe C TpYI10I10JIO)KeHHeM NQ 13. 
PHC. 70. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 14. 
PHC. 71. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 16. 
PHC. 72. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 17. 
Pl1.c. 73. llorpe6eHHe C TpyrroI10JIO)KeHHeM NQ 18. 
PHC. 74. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)l(eHHeM NQ 19. 
PHC. 75. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)l(eHHeM NQ 20. 
PHC. 76. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 21. 
PHC. 77. llorpe6eHHe C TpyrroI10JIO)KeHMeM NQ 22. 
PHC. 78. llorpe6eHHe C Tpyn0I10JIO)KeHHeM NQ 23. 
PHC. 79. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 24. 
PHC. 80. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 25. 
PHC. 81. llorpe6eHHe C TpyrroI10JIO)KeHHeM N2 26. 
PHC. 82. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 27. 
PHC. 83. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)KeHHeM NQ 28. 
PHC. 84. llorpe6eHHe C Tpyrr0I10JIO)l(eHHeM NQ 29. 
PHC. 85. llorpe6eHHe C TpyrronOJIO)KeHHeM NQ 30. 
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PRC. 86. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 31. 
PRC. 87. IIorpe6eHRe C -rpynorrOJIO)I(eHReM N2 32. 
PRC. 88. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 33. 
PRC. 89. IIorpe6eHRe C -rpynorrOJIO)I(eHReM N2 34. 
PRC. 90. IIorpe6eHRe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 35. 
PRC. 91. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 36. 
PRC. 92. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 37. 
PRC. 93. IIorpe6eHRe C -rpynorrOJIO)I(eHReM N2 38. 
PRC. 94. IIorpe6eHRe C -rpynorrOJIO)I(eHReM N2 39. 
PRC. 95. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 40. 
PRC. 96. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 41 . 
PRC. 97. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 42. 
PRC. 98. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHReM N2 43. 
PRC. 99. IIorpe6eHRe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 44. 
PRC. 100. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 45. 
PRC. 101. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 46. 
PRC. 102. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 47. 
PRC. 103. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 48. 
PRC. 104. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 49. 
PRC. 105. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 50. 
PRC. 106. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 51. 
PRC. 107. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 52. 
PRC. 108. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 53. 
PRC. 109. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 54. 
PRC. 110. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 55. 
PRC. 111. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 56. 
PRC. 112. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 57. 
PRC. 113. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 58. 
PRC. 114. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 59. 
PRC. 115. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 60. 
PRC. 116. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 61. 
PRC. 117. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 63. 
PRC. 118. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 64. 
PRC. 119. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 65. 
PRC. 120. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIOXeHHeM N2 66. 
PRC. 121. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 67. 
PRC. 122. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 68. 
PRC. 123. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 69. 

Eugenijus Butėnas 
Lietuvos istorijos institutas, 
Kražių g. 5, LT-2001 , Vilnius. tel. 61 4935. 
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PRC. 124. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 70. 
PRC. 125. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 71. 
PRC. 126. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 72. 
PRC. 127. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 73. 
PRC. 128. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 74. 
PRC. 129. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 75. 
PRC. 130. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 76. 
PRC. 131. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 77. 
PRC. 132. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 78. 
PRC. 133. IIorpe6eHRe C TpyrrorrOJIO)I(emfeM 

(.lUJOHHoe) N2 79-80. 
PRC. 134. IIorpe6eHHe C -rpynoCO)I()I(eHHeM N2 268. 
PRC. 135. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 81. 
PRC. 136. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 82. 
PRC. 137. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 83. 
PRC. 138. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM NQ 84. 
PRC. 139. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM NQ 85. 
PRC. 140. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM NQ 86. 
PRC. 141. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM NQ 87. 
PRC. 142. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM NQ 88. 
PRC. 143. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM NQ 89. 
PRC. 144. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM NQ 90. 
PRC. 145. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM NQ 91. 
PRC. 146. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 92. 
PRC. 147. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM NQ 93. 
PRC. 148. IIorpe6eHRe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 94. 
PRC. 149. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM NQ 95. 
PRC. 150. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM N2 96. 
PRC. 151. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM NQ 97. 
PRC. 152. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM NQ 98. 
PRC. 153. IIorpe6eHHe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM NQ 99. 
PRC. 154. IIorpe6eHRe C -rpynorrOJIO)I(eHHeM NQ 244. 
PRC. 155. IIorpe6eHHe C -rpynocO)I()I(eHHeM (ĮU3oitHoe) 

N2 354-354a. 
PRC. 156. IIorpe6eHRe C -rpynoCO)I()I(eHReM NQ 362. 
PRC. 157. IIorpe6eHHe C -rpynocO)I()I(eHHeM (ĮU3oitHoe) 

N2 363- 363a. 
PRC. 158. IIorpe6eHRe C -rpynoCO)I()I(eHHeM NQ 370. 
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