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ĮVADAS 

 

Laidojimo papročiai kiekvienoje kultūroje skiriasi, juose galime įžvelgti pasaulėžiūros bei 

pomirtinio gyvenimo sampratos atspindžių. Istorijos bėgyje įvairiose kultūrose buvo 

praktikuojamos skirtingos laidosenos apeigos - pilkapių pylimas, megalitų statymas, mirusiųjų 

kėlimas į medžius, kūnų deginimas ir kt. Kartais toje pačioje bendruomenėje praktikuoti keli 

laidojimo būdai, kurie atspindėdavo mirusiųjų socialinį statusą ar etninę priklausomybę. Tam tikrais 

istorijos tarpsniais vienus laidojimo papročius keisdavo kiti, puikus pavyzdys - šiuo metu Lietuvoje 

populiarėjantis mirusiųjų deginimas. Kremacija Lietuvos teritorijoje buvo praktikuota ir gerokai 

anksčiau - archeologinėje Lietuvos medžiagoje yra užčiuopiamos dvi kremacijos plitimo bangos.  

Bronzos amžiuje mirusiųjų deginimo paprotys plito visoje Europoje, manoma, kad šis 

procesas buvo glaudžiai susijęs su bronzos žaliava ir plito pagal prekybinius kelius (Volkaitė-

Kulikauskienė, 2001, p. 166). Lietuvoje degintiniai kapai anksčiausiai pasirodė Vakarinėje dalyje, o 

vėliau išplito visoje teritorijoje ir tapo pagrindine laidojimo forma. Mirusieji deginti iki erų 

sandūros, kuomet laidojimo papročiai vėl pasikeičia – išplinta inhumacija. Tačiau I tūkst. po Kr. 

viduryje dabartinę Lietuvos teritoriją pasiekia antroji mirusiųjų deginimo papročio banga. IV-VI a. 

mirusiųjų deginimas jau praktikuojamas skalvių, suduvių, aukštaičių bei lietuvių teritorijose. I tūkst. 

II p. ir II tūkst. pr. deginimo paprotys po truputį įsigali beveik visoje Lietuvoje ir išsilaiko iki 

istorinių laikų. Lietuvoje yra ištirta tūkstančiai geležies amžiaus kapų, tačiau iki šiol nežinome kaip, 

kada ir kur plito naujasis laidosenos paprotys. 

Tyrimo objektas ir temos aktualumas. Šio darbo tyrimo objektas – mirusiųjų deginimo 

papročio plitimas V-XII a. Vakarų Lietuvoje. Laidojimo papročių kaita Lietuvoje yra gana mažai 

tyrinėta sritis – nagrinėtas kremacijos plitimas kuršių teritorijoje, kremacijos plitimo kryptys 

(Žulkus, 2004; Kulikauskienė, 1987; Tautavičius, 1989). Tačiau dažniausiai yra konstatuojamas tam 

tikrų pasikeitimų faktas, o pats procesas nenagrinėjamas. Naujovės gali būti sukurtos arba perimtos 

iš kitų bendruomenių. Kremacijos plitimo atveju turime kalbėti apie naujovės plitimą iš 

bendruomenės į bendruomenę. Svarbu suvokti, kad papročiai bei idėjos patys savaime neplinta - 

juos visuomet perneša žmonės (Kristiansen 2005, p. 57). Nagrinėdami idėjų sklaidą galime nustatyti 

tam tikrus praeities bendruomenių komunikavimo aspektus – keliai kuriais vyko komunikavimas, 

centro ir periferijos santykis ir kt.  Taigi mirusiųjų deginimo papročio plitimo analizė gali suteikti 

informacijos ne tik apie laidoseną, bet ir kitus praeities bendruomenių gyvenimo aspektus.  

Geografinės ribos. Vakarų Lietuvos laidojimo paminklai yra gausiai tirti, dauguma jų buvo 

naudojami ilgą laiką, o tai leidžia nuosekliai atsekti laidojimo papročių kaitą. Vakarų Lietuvoje deg. 

k. aptinkama skalvių, lamatiečių bei kuršių kapinynuose. Deg. k. rasta ir vakarinėse žemaičių bei 

žiemgalių teritorijose (pvz. Žąsino, Bikavėnų, Pavirvytės ir kt. kapinynai), kur jų atsiradimas 
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siejamas su kuršių įtaka (Zabiela 2007, p. 388; Vaškevičiūtė, Cholodinskienė 2008, p. 31). Taigi 

mirusiųjų deginimo papročio plitimo atžvilgiu galime išskirti savitą Vakarų Lietuvos regioną, į kurį 

patenka skalvių, lamatiečių, kuršių bei V žemaičių ir V žiemgalių teritorijos. Tiriant mirusiųjų 

deginimo plitimą svarbu įvertinti ir kitų regionų įtaką, visų pirma Vidurio Lietuvos, tačiau dėl 

medžiagos gausumo šiame darbe apsiribojama kitų tyrėjų rezultatais (Kazakevičius 1993; Volkaitė-

Kulikauskienė 2001; Bertašius 2002). 

Tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslai – mirusiųjų deginimo papročio plitimo Vakarų Lietuvoje 

vidinė ir regioninė analizė. Vidine analize siekiama nustatyti kaip plito paprotys atskirose 

bendruomenėse, tuo tarpu regioninės analizės tikslas – papročio plitimo visame regione chronologija 

ir geografija. Tikslui įgyvendinti keliami šie uždaviniai: 

 Vakarų Lietuvos kapinynų, kuriuose rasta deg. k., deg. ir gr. k. chronologijos 

nustatymas; 

 išskirti pagrindinius Vakarų Lietuvos deg. k. tipus; 

 nustatyti mirusiųjų deginimo papročio geografinį paplitimą, t.p. intensyvumą atskirose 

bendruomenėse skirtingais laikotarpiais; 

 analizuoti mirusiųjų deginimo papročio atsiradimą bei raidą atskirose bendruomenėse 

ir nustatyti bendrus šio papročio plėtojimosi bruožus. 

Darbe naudojami metodai. Santykinė kapų chronologija nustatoma remiantis dirbinių 

tipologijomis ir lietuviškoje archeologinėje literatūroje priimtu datavimu, stambių kapinynų 

chronologijai nustatyti buvo pritaikytas seriacinis metodas, kuris dėl medžiagos pobūdžio 

nepasiteisino. Chronologinės problemos plačiau aptariamos 2-ame darbo skyriuje. Mirusiųjų 

deginimo papročio paplitimas atskirais laikotarpiais analizuojamas kartografuojant kapinynus.
1
 

Kapų turtingumas vertintas remiantis įkapių tipų koreliacijos su komplekso įvairove metodu (Kurila 

2009š, p. 54).  

Šiam darbui buvo parengta Vakarų Lietuvos V-XII a. kapų duomenų bazė. Duombazė rengta 

tyrimų ataskaitų bei publikacijų duomenimis, dalis dirbinių peržiūrėti Lietuvos nacionaliniame bei 

Kretingos muziejuose (Lazdininkų, Palangos, Laivių, Girkalių, Žąsino, Jakštaičių-Meškių 

kapinynų). Surinkta informacija apie kapinynus kuriuose rasta deg. k. Rinkta informacija ir apie 

kapinynus be deg. k. – Kašučiai, Dvyliai, Nikėlai. Duomenų bazėje stengtasi kuo informatyviau 

užfiksuoti informaciją apie aptiktas įkapes, pagal atskirus tipus ir potipius. Ši informacija leido 

patikrinti tam tikrų įkapių tipų datavimą atsižvelgiant į kompleksus, kuriuose jie randami. Ateityje 

duombazę būtų tikslinga redaguoti, peržiūrint didesnę dalį medžiagos esančios muziejuose. Atlikus 

statistines analizes ateityje bus galima patikslinti kai kurių dirbinių chronologiją. Duombazė 

                                                 
1
 Žemėlapiai parengti naudojant projekto ,,Archeokraštovaizdis“ metu VU Archeologijos katedroje sukurtą GIS 

sluoksnį "ProLiGIS". 
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pateikiama CD laikmenoje. Šiame darbe pateikiant informaciją apie kapus ir įkapių kompleksus 

remiamasi minėta duomenų baze, priešingu atveju yra nurodomas informacijos šaltinis.  
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1. ŠALTINIŲ APŽVALGA IR TYRIMŲ ISTORIJA 

 

Vakarų Lietuvos kapinynai pradėti tirti dar XIX a. Jau tuomet aptikti ir pirmieji deg. k.. Nuo 

to laiko iki šių dienų susikaupė didelis medžiagos kiekis, kurį šiame skyriuje ir apžvelgsime. Visų 

pirma išnagrinėsime informaciją apie vykdytus archeologinius tyrimus, taip pat rašytinių šaltinių 

teikiamą informaciją. Galiausiai nagrinėsime archeologų darbus susijusius su mirusiųjų deginimo 

papročio plitimu Vakarų Lietuvoje ir įvertinsime šios temos ištirtumo lygį. 

 

1.1.  Archeologiniai šaltiniai 

 

Lietuvos pajūrio (Kuršo, Lamatos ir Skalvos) archeologijos paminklų tyrinėjimų istorija iki 

1977 m. yra apžvelgta trumpame straipsnelyje (Volkaitė-Kulikauskienė 1977). Apie Klaipėdos 

krašto archeologijos paminklų tyrinėjimus nemažai rašė Linas Tamulynas (Tamulynas 1997, 1998a, 

1998b). Informacijos apie atskirų asmenų vykdytą archeologinę veiklą Vakarų Lietuvoje iki 1945 

m. randame šio laikotarpio Lietuvos archeologijos istorijai skirtoje monografijoje (Kulikauskas, 

Zabiela 1999). Šiame darbe trumpai apžvelgsime Vakarų Lietuvos kapinynų, kuriuose rasta 

degintinių kapų tyrimų istoriją.  

Pirmieji kapinynų kasinėjimai Vakarų Lietuvoje apie kuriuos išliko žinių  vykdyti dar XIX a. 

vid. – 1868 m. Konstantinas Grewingkas tyrė Tenžės pakrantėje esančius Pryšmančių, Jazdų bei 

Dimitravo kapinynus. Tyrimų apimtys nebuvo didelės ištirta po keletą kapų, tarp jų ir deg., o 

medžiaga publikuota (Grewingk 1870). XIX a. pab. tyrinėti 2 skirtingi Imbarės kapinynai - 1885-

1886 m. Tadas Daugirdas ištyrė 2 gr. ir 3 deg. X-XI a. kapus, o 1898 m. Juozas Žiogas - 33 deg. k. 

(Kulikauskas, Zabiela, 1999, p. 119). T. Daugirdo tyrinėjimų dienoraštis saugomas Vilniaus 

universiteto bibliotekoje Rankraščių skyriuje, o J. Žiogo ataskaitos rankraštis 1960 m. pateko į 

Šiaulių Aušros muziejų, jo  nuorašas yra saugomas ir LII (Kulikauskas, Zabiela 1999, p. 145; 

Žiogas 1978š). 

Didesnio masto kasinėjimai Klaipėdos krašte prasidėjo XIX a. pab. – XX a. pr. Juos vykdė 

Rytprūsių archeologai - Adalbertas Bezzenbergeris, Otto Tischleris ir kt. Vienuose kapinynuose 

buvo ištiriami tik keli kapai, tuo tarpu kituose itin daug - Vėžaičių kapinyne ištirta mažiausiai 845 

kapai, Anduliuose apie 800, Aukštkiemiuose 452, Ramučiuose apie 250, Laistuose apie 160 kapų 

(LAA 1977, p. 21, 60, 95, 121; Reich 2009, p. 44). Šiuose kapinynuose buvo aptikta gr. ir deg. k.. 

Deja didžioji dalis medžiagos liko nepublikuota ir buvo manoma, jog žuvo Antrojo pasaulinio karo 

metu. Tačiau pastaraisiais metais Lietuvos ir užsienio archeologų pastangomis paaiškėjo, jog 

nemažai medžiagos išliko ir yra išblaškyta po įvairius muziejus (Tamulynas 2011š). Šiuo metu 
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rekonstruojama bei publikavimui ruošiama išlikusi Andulių bei Aukštkiemių kapinynų medžiaga 

(Bitner-Wroblewska et al. 2008, p. 87; Reich 2006, 2009).  

Iš Lietuvos archeologų tyrinėjusių degintinius Vakarų Lietuvos kapinynus XX a. I p. 

daugiausiai nuveikė Vladas Nagevičius ir Pranas Baleniūnas. V. Nagevičius 1905-1912 m. deg. ir 

gr. kapų aptiko Kiauleikių, Kretingos, Norgėlų, Pocių, Pryšmančių ir Skomantų kapinynuose. O 

1914 m. Viekšniuose rado VI-XII a. gr. palaidojimų liekanų bei radinių, kurių dalis buvo apdegę. 

Šių tyrimų apimtys buvo nedidelės, didesnių apimčių tyrimus V. Nagevičius vykdė po Pirmojo 

pasaulinio karo. 1921 m. Pryšmančių kapinyne ištirti 89 gr. ir deg. k.. Šių tyrimų rezultatai buvo 

pristatyti 1930 m. Rygoje vykusiame antrajame Pabaltijo archeologų kongrese (Zabiela 1994, p. 61-

62; Kulikauskas, Zabiela 1999, p. 169-170). Pryšmančių kapinyno kasinėjimų rezultatai 1935 m. 

publikuoti leidinyje „Mūsų pajūrio medžiaginė kultūra“. Kur pateikiami kapų aprašai, radinių 

iliustracijos, kapinyno planas ir kt. informacija; beje šiame darbe trumpai pristatomi ir iki Pirmojo 

pasaulinio karo vykdytų tyrinėjimų rezultatai (Nagevičius 1935). 

Kitas žymus šio laikotarpio tyrinėtojas – P. Baleniūnas. Vakarų Lietuvos kapinynus P. 

Baleniūnas intensyviai kasinėjo 1940-1941 m. – tuomet Vytauto Didžiojo kultūros muziejui buvo 

skirta gana daug lėšų ir gauta nemažai pranešimų iš Kretingos rajono apie ardomus kapinynus 

(Kulikauskas, Zabiela 1999, p. 243-245). Tyrė Genčų, Gintališkės, Godelių, Jazdų, Laivių, 

Lazdininkų, Rūdaičių, Šateikių, Dimitravo, Kiauleikių kapinynus. Juose rado tiek gr., tiek deg. k.. 

P. Baleniūnas rašydavo tyrimų ataskaitas, jose pateikiami kapų aprašai, yra dalies kapų bei 

kapinynų planai. Didžioji dalis šių laidojimo paminklų buvo tyrinėjami ir vėlesniais laikais, o P. 

Baleniūno tyrimų rezultatus publikavo kiti archeologai (Danilaitė 1961; Vaitkunskienė 1979; 

Gintautaitė-Butėnienė, Butėnas 2002). 

Be V. Nagevičiaus ir P. Baleniūno tarpukariu Vakarų Lietuvos kapinynus tyrinėjo ir kiti 

archeologai, tačiau gerokai mažesniais mastais. Pirmasis Lietuvos archeologas profesionalas Jonas 

Puzinas 1936 m. tyrė Nikėlų kapinyną, kuriame aptiko 3 gr. žmonių ir 1 žirgo kapą datuojamus IX-

X a. Tais pačiais metais Paulaičių kapinyne atidengė 110 m², aptiko 4 sveikus I-III a. kapus, o VIII-

XIII a. kapai buvo visiškai sunaikinti ir terasti apdegę ir laužyti radiniai bei deg. žmogaus kauliukai 

ir žirgų dantys (LAA 1977, p. 86; Puzinas 1938, p. 112). Emilis Nauburas 1935 m. Bandužių 

kapinyne atkasė gr. ir deg. k.. Žinoma, jog E. Nauburas t.p. kasinėjo kapinynus Dvyliuose ir 

Labrenciškėje (Stankus 1995, p. 4-5; Kulikauskas, Zabiela 1999, p. 231). Šių tyrimų medžiaga 

publikuota nebuvo, neskaitant paminėjimo vietinėje spaudoje.  

Kitas minėtinas archeologas - Eduardas Volteris. 1928 m. Apuolės kapinyne jis ištyrė 24 m², 

aptiko suardytų X-XIII a. deg. mirusiųjų kapų su įvairiais dirbiniais. 1930 m. Viešvilėje atkasė deg. 

k., datuojamą X-XI a. 1933 m. Jazdaičių kapinyne aptiko X-XII a. deg. k.. E. Volterio vienas 

pagrindinių kasinėjimų tikslų buvo radinių rinkimas, tuo tarpu tyrinėjimų ataskaitas rašydavo tik 
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tokias, kurios reikalavo pateisinimo už jam valstybės kasinėjimams suteiktas lėšas (Kulikauskas, 

Zabiela 1999, p. 196). Tai puikiai matyti iš Apuolės piliakalnio ir kapinyno tyrinėjimų 1928 m. 

ataskaitos – nurodyta tik tiek, kad paviršiuje kapai labai suardyti vietinių kasinėtojų, o 1,5 m. gylyje 

randami nesugadinti griautiniai kapai karstuose (Volteris 1928š). Apuolės kapinyną 1931 m. 

kasinėjo ir žymus Švedijos archeologas Birgeris Nermanas, ištirti 8 X-XIII a. kapai. Šių ir kitų 

1928-1932 m. Apuolėje vykdytų tyrimų rezultatai publikuoti pastaraisiais metais (Lamm 2009). 

Sovietmečiu Vakarų Lietuvos kapinynų kasinėjimai dažniausiai buvo vykdomi 

gelbėjamaisiais tikslais – dėl intensyvios žemdirbystės, karjerų eksploatavimo, urbanizacinių 

procesų ir kt. panašių priežasčių. Tai lėmė ir tyrėjų požiūrį – svarbiausia buvo ištirti objektą, o 

medžiagos publikavimas nebuvo itin populiarus reiškinys tarp archeologų. Šiuo laikotarpiu tirtų 

kapinynų su deg. k. medžiaga publikuota (kai kuriais atvejais publikacijos pasirodė tik pastaraisiais 

dešimtmečiais) iš Laivių, Siraičių, Bandužių, Genčų II, Pavirvytės-Gudų, Jurgaičių, Vilkų Kampo 

(Butėnienė 1959, 1964; Gintautaitė-Butėnienė et al. 2002; Stankus 1995, 2002; Vaškevičiūtė, 

Cholodinskienė 2008; Nakaitė 1970, 1972). Tuo tarpu tokių stambių kapinynų kaip Palanga
2
, 

Lazdininkai
3
, Genčai I

4
, Bikavėnai

5
, Žąsinas

6
 ir kt. medžiaga iki šiol tebėra neskelbta.  

Tyrimų apimtys dažniausiai būdavo didelės, dėl to nukentėdavo ir ataskaitų kokybė, dažnai 

jose pateikiami tik dalies kapų planai, radinių piešiniai. Daugiausiai buvo tiriami kuršių, žemaičių 

bei žiemgalių kapinynai - ištirti tokie etaloniniai kapinynai su deg. k. kaip Palanga, Lazdininkai, 

Laiviai, Genčai I ir II, Bandužiai, Gintališkė, Girkaliai, Akmenskinė, Griežė, Pavirvytė-Gudai, 

Bikavėnai, Žąsinas, Upyna ir kt. Tuo tarpu P šios srities dalyje esantys Skalvos ir Lamatos 

paminklai susilaukė gerokai mažesnio archeologų dėmesio - tirti Jurgaičiai, Stragnai, Vilkų 

Kampas, Sodėnai, pradėti tirti Kreivėnai ir Vidgiriai. Tačiau didžiausia problema, jog daugelio XIX 

a. pab. – XX a. pr. Rytprūsių archeologų tyrinėtų kapinynų vieta liko neišaiškinta.  

Didžioji dalis tyrimų buvo vykdomi archeologų profesionalų, tad ir ataskaitos dažniausiai yra 

priimtinos, tačiau kasinėjimais užsiiminėjo ir vietiniai kraštotyrininkai. Ignas Jablonskis 

archeologinėse ataskaitose pateikdavo aukšto lygio radinių piešinius, kapų ar kapinynų planus. Tuo 

tarpu Vito Valatkos ataskaitose nėra kapų aprašų, apsiribojama bendru kapų apibūdinimu ir rastų 

radinių aptarimu pagal grupes, tiesa V. Valatkos tyrinėtuose Gintališkės ir Kukių kapinynuose keli 

kapai buvo datuoti radioaktyviosios anglies metodu, o tai retenybė ir šiandieninėje Lietuvos 

archeologijoje. Paminėtinas Vlado Statkevičiaus indėlis, kuris lankė Šilalės apylinkėse esančius 

laidojimo paminklus nukentėjusius nuo žemės darbų. Taip surinko duomenis, jog mirusieji buvo 

deginami ir daugelyje archeologų netirtų kapinynų – Antininkai, Baravykai, Dargaliai, Gulbiai, 

                                                 
2
 1961-1962 m. Adolfas Tautavičius ištyrė 356 kapus, 1987, 1993 ir 1995 m. tyrinėjo V. Žulkus. Viso ištirti 373 kapai. 

3
 Publikuoti tik 1940 ir 1958 m. tirti I-VII a. kapai.  

4
 1940 m. ištirti 6 kapai, o 1983-1997 m. – 277 kapai. 

5
 1967-1968 m. ištirti 272 kapai. 

6
 1976-1979 m. ištirti 203 kapai. 



9 

 

Jaunodava, Lingių Ferma, Payžnys, Pakalniškiai, Pilsūdas, Požerė, Rūteliai, Šiaudaliai 

(Vaitkunskienė 1999, p. 109). 

Nepriklausomybės metais Vakarų Lietuvos kapinynų tyrimų apimtys gerokai mažesnės nei 

sovietmečiu. Tyrimai ir toliau vykdomi pagrinde gelbėjamaisiais tikslais. Daugiausiai dėmesio 

sulaukė Lazdininkų kapinynas, kuris tiriamas beveik kasmet, tirti ir kiti jau iš seniau žinomi 

kapinynai - Užpelkiai, Palanga, Vidgiriai, Genčai,  Kreivėnai, Slengiai ir kt. Aptikti ir tiriami nauji, 

iki šiol nežinoti kapinynai - Barzūnai, Kalnuvėnai, Gerduvėnai, Šereitlaukis. Svarbu paminėti, jog 

šiuo metu lokalizuota nemažai XIX a. pab. – XX a. I p. literatūroje minimų kapinynų, dalis jų su 

deg. k. – Viešvilė, Miesteliai, Joniškė. Pradėti taikyti neintervenciniai metodai – Anduliai žvalgyti 

magnetometru (Bliujienė et al. 2012). Svarbu, jog šiuo metu visa antropologinė medžiaga yra 

pristatoma Vilniaus universiteto Medicinos fakultetui, kur atliekama pirminė antropologinė analizė, 

o rezultatai skelbiami leidinyje ATL.  

Apibendrinant Vakarų Lietuvos kapinynų su degintiniais kapais tyrimų istoriją galime teigti, 

jog tyrimai vyksta jau beveik 150 metų, tačiau daugiausiai ir vertingiausios medžiagos yra sukaupta 

iš sovietinio laikotarpio, kuri ir sudaro pagrindą analizuojant laidojimo papročius. Tenka 

pasidžiaugti, jog pastaraisiais metais užsienio muziejuose aptikta XIX a. pab. ir XX a. pr. Rytprūsių 

archeologų tyrinėjimų medžiaga, kuri ateityje bus publikuojama.  

 

1.2.  Rašytiniai šaltiniai 

 

I tūkst. pab. – II tūkst. pr. baltų gentys vis dažniau minimos rašytiniuose šaltiniuose. Juose 

pateikiama informacija labai įvairi – nuo buities iki laidojimo apeigų aprašymo. Amžininkų 

užrašytos žinios apie baltų kraštuose gyvavusį mirusiųjų deginimo paprotį archeologų yra aptartos 

(Vėlius 2001). Trumpai apžvelkime kokios gi informacijos apie mirusiųjų deginimą Vakarų 

Lietuvoje suteikia šie šaltiniai. XIII a. užsimenama apie žuvusiųjų deginimą po mūšių – kuršiai 

1211 m. „... surinkę savo užmuštuosius, grįžo prie laivų ir, persikėlę per Dauguvą, tris dienas 

ilsėjosi, degino žuvusiuosius ir raudojo jų“ (BRMŠ, p. 288). Lygiai taip žemaičiai 1285-1286 m. po 

Livonijos ordino Heiligenbergo pilies Tervetėje puolimo „... Greit sudegino lavonus Ir visi namo 

patraukė“ (BRMŠ, p. 314). Ghilleberto de Lannoy 1413-1414 m. kelionės į Livoniją aprašymas 

suteikia informacijos apie vėlyvuosius kuršių deg. k. „Senieji kuršiai, nors tarp jų yra prievarta 

padarytų krikščionimis, turi vieną sektą, kurios nariai po mirties užuot buvę palaidojami yra 

sudeginami artimiausiame šile arba miške, kiekvienas su geriausiais savo rūbais ir ginklais, sukūrus 

laužą iš grynų ąžuolinių malkų...“ (BRMŠ, p. 514). Taigi viso turime tris amžininkų paminėjimus 

apie mirusiųjų deginimą Vakarų Lietuvoje. Nagrinėjamo papročio atsiradimas šiame regione yra 
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siejamas su prūsų įtaka, todėl galima remtis ir rašytiniais šaltiniais apie mirusiųjų deginimą prūsų 

gentyse, kurių yra kiek gausiau (Vėlius 2001, p. 66-68). 

 

1.3.  Mirusiųjų deginimo papročio plitimo tyrinėjimai. 

 

XX a. Lietuvos archeologijoje laidojimo papročių nagrinėjimas buvo pagrindinė tyrimų sritis. 

Ištirta tūkstančiai geležies amžiaus kapų. Remiantis laidojimo papročiais išskirtos atskiros 

etnokultūrinės grupės, kurios susietos su ankstyvuosiuose rašytiniuose šaltiniuose minimomis 

gentimis. Laidojimo paminklų tyrimų medžiaga sudaro pagrindą monografijose nagrinėjančiose 

atskirus geležies amžiaus periodus. Tačiau daugumoje mokslinių publikacijų yra apsiribojama 

laidojimo bruožų aprašymu – kapo įrengimas, mirusiojo orientavimas, būdingos įkapės ir kt. 

Publikuojant konkretaus kapinyno medžiagą t. p. laikomasi šios tradicijos nekeliant papildomų 

klausimų, o apsiribojant kapų kompleksų paskelbimu, skirtingų įkapių grupių aprašymu bei 

laidosenos bruožų aptarimu (Butėnienė 1959; Danilaitė 1961; Vaitkunskienė 1979; Stankus 1995, 

2002; Gintautaitė-Butėnienė et al. 2002). Apibendrinant platesnio regiono medžiagą daugiausia 

dėmesio skirta tipologizuojant degintinius kapus (Alseikaitė-Gimbutienė 1946, p. 43-48; LAB p. 

384-388). Tuo tarpu laidojimo papročių kaitos procesai susilaukė palyginti mažo tyrinėtojų 

dėmesio. Dažniausiai konstatuojamas faktas, jog įvyko tam tikri pokyčiai, o kaip ir kodėl vyko 

kitimas lieka neaišku. 

Mirusiųjų deginimo papročio atsiradimo Vakarų Lietuvoje klausimu archeologų nuomonės 

nebuvo vieningos. XX a. I pusės užsienio archeologų nuomone kremacija rytiniame Baltijos jūros 

krante plito dėl prūsų ir skandinavų įtakos. Pietinėje Klaipėdos kultūros dalyje (remiamasi Linkūnų 

kapinyno duomenimis) mirusieji pradėti deginti IX a. dėl prūsų įtakos. Tuo tarpu Latvijos Kurše 

kremacijos atsiradimą apie 1000 m. paskatino skandinavai, iš čia jis greit išplito ir Klaipėdos 

kultūroje  (Šturms 1935, p. 12-13; Hoffmann 1941, p. 15). Tokį požiūrį lėmė tuometinis archeologų 

polinkis nemažą dalį dirbinių sieti su skandinavais, kai iš tiesų jie yra būdingi visam Baltijos 

regionui. Skandinavų įtakos neįžvelgė J. Puzinas, kurio nuomone mirusiųjų deginimo paprotys 

Vakarų Lietuvoje plito iš prūsų teritorijos - PV Lietuvos dalyje deg. k. pasirodo jau IX a., o nuo XI 

a. ir visoje vakarinėje Lietuvoje (Puzinas 1938, p. 127). 

Kiek plačiau mirusiųjų deginimo papročio plitimą Lietuvoje analizavo R. Kulikauskienė. Kuri 

naujojo papročio plitimą ir įsivyravimą laikė vienu iš lietuvių tautos formavimosi rodiklių - V a. 

atsiradęs Rytų Lietuvoje per Centrinę Lietuvą plito į V ir taip iš vakarinių žemaičių buvo perduotas 

kuršiams. Autorės teigimu šis procesas atspindi sudėtingus socialinius, ekonominius ir etninius 

procesus bei rodo Rytų ir Centrinės Lietuvos gyventojų konsolidacijos pradžią (Volkaitė-
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Kulikauskienė 1970, p. 32; 1987, p. 155-156; 2001, p. 174). Gintaras Beresnevičius mirusiųjų 

deginimo papročio atsiradimą Rytų Lietuvoje I tūkst. vid. sieja su Šventaragio legenda, kurioje 

pagrindžiamas kunigaikščių deginimas Šventaragio slėnyje. Remdamasis R. Kulikauskienės 

pateiktu kremacijos plitimo modeliu teigia, jog tai buvo religinė reforma V-VI a. prasidėjusi Rytų 

Lietuvoje, o apie X a. pasiekusi Baltijos pakrantę apėmė visą Lietuvą (Beresnevičius 1995, p. 167). 

Šias gana patrauklias R. Kulikauskienės ir G. Beresnevičiaus išvadas paneigia A. 

Tautavičiaus tyrimai. Jų duomenimis Vakarų Lietuvoje mirusiųjų deginimas išplinta dėl prūsų 

įtakos - Skalvoje mirusieji deginami nuo IV a., iš čia paprotys plinta toliau į Lamatą bei Vidurio 

Lietuvą. Tuo tarpu žemaičių teritorijoje rasti tik 2 V-VIII a. deg. k., kurie abu yra netipiški, vienas 

jų galbūt net auka ir kalbėti apie mirusiųjų deginimą Žemaitijoje galima tik nuo X-XI a. 

(Tautavičius 1989, p. 31). Taip paneigiama teorija jog iš Rytų Lietuvos mirusiųjų deginimas 

pamažu išplito visoje Lietuvoje. Reiktų pastebėti, jog R. Kulikauskienė klaidingas išvadas gauna 

ignoruodama mirusiųjų deginimo papročio egzistavimą Prūsijoje. Tuo tarpu A. Tautavičius neliečia 

Rytų Lietuvos deg. k. kilmės klausimo. Tad norint susidaryti pilną mirusiųjų deginimo papročio 

plitimo Lietuvoje vaizdinį reikėtų kartografuoti deg. k. ne tik visoje Lietuvoje bet ir aplinkiniuose 

kraštuose. 

Plačiausiai mirusiųjų kremavimo paprotį Vakarų Lietuvoje tyrė V. Žulkus, kuris nustatė 

kremacijos plitimo tempus ir chronologiją. Remdamasis deg. k. topografija kapinynuose bei įkapių 

analize mirusiųjų deginimo įsigalėjimą sieja su aukštesnę socialinę padėtį užėmusiais asmenimis 

(Žulkus 2001). Kai kurie V. Žulkaus teiginiai prieštarauja kitų autorių pastebėjimams
7
. 

Pagrindiniais šios analizės trūkumais galima įvardinti tai, kad analizuojami tik kuršių kapinynai, 

nenagrinėjama Lamatos, Skalvos, vakarinių žemaičių ir žiemgalių medžiaga. Duomenys pateikiami 

apibendrintai pagal Kuršo žemes, o ne atskiras bendruomenes, tad lieka neaišku ar kiekvienoje 

bendruomenėje papročio įsigalėjimas buvo vienodai imlus, galbūt buvo tam tikri plitimo centrai? 

Visgi V. Žulkaus indėlį reikėtų vertinti kaip gana novatorišką ir gerokai praplėtusį mirusiųjų 

deginimo papročio plitimo suvokimą. 

Iš svarbesnių darbų apie mirusiųjų deginimo paprotį aplinkiniuose regionuose galime įvardinti 

Vitoldo Muižnieks straipsnį kuriame nagrinėjami XIV-XV a. deg. Latvijos Kuršo kapai. Čia 

griautiniai kapai pradėjo plisti jau XIII a., tačiau mirusieji deginti iki XIV a. pab. – XV a. pr. 

(Muižnieks 2008). Vidurio Lietuvos deg. k. nagrinėja Mindaugas Bertašius (Bertašius 2002). 

 

 

                                                 
7
 V. Žulkus teigia jog seniausi kapai kuršių kapinynuose būna kalvelių pakraščiuose, arčiau vandens, o vėlesni, 

degintiniai – aukštesnėje vietoje (Žulkus 2004, p. 166). Tuo tarpu J. Stankus remdamasis Genčų II, bei Bandužių 

kapinynų duomenimis teigia priešingai – degintiniai kuršių kapai lokalizuojami arčiau vandens nei ankstyvesni 

griautiniai (Stankus 2002, p. 201). 
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2. KAPŲ DATAVIMO PROBLEMATIKA 

 

Vienas iš archeologijos tikslų yra paaiškinti kaip praeityje vyko įvairūs pokyčiai – plito 

naujos idėjos ir technologijos. Analizuoant pokyčius pirmas ir bene svarbiausias uždavinys, 

lemiantis tolimesnių tyrimų ir išvadų tikslumą, yra atskirų objektų chronologijos nustatymas. Taigi 

ir mirusiųjų deginimo papročio plitimo analizę pradedame nuo tiriamų kapų datavimo. Chronologija 

yra viena didžiausių Lietuvos archeologijos problemų. Nemaža dalis geležies amžiaus dirbinių yra 

datuojami kelių šimtų metų tikslumu, išsamių tipologinių ir palyginamųjų platesnio regiono 

artefaktų studijų trūkumas neleidžia ViGA ir VėGA kapų datuoti tiksliau. VėGA Vakarų Lietuvos 

kapinynų publikacijose kapų chronologija dažnai yra antraeilis dalykas, puikus pvz. yra Bandužių 

VėGA kapai, kurie datuojami tiesiog IX-XIII a. (Stankus 1995). Laivių kapinyno publikacijoje 

nurodoma kapų chronologija neretai yra klaidinga. Autoriai VIII a. pab. – IX a. pagal įrengimą 

datuoja dar 5 deg. k. (268, 269, 270, 275, 361) (Gintautaitė-Butėnienė, Butėnas 2002, p. 15). Tenka 

pažymėti, jog k. 275 pagal smeigtuką datuotinas ne anksčiau X a. (LAA 1978, p. 84-85). K. 361 

pagal papuošalus ir ginklus datuojamas XI a. (Kazakevičius 1996, p. 109). K. 268 rastos įkapės 

neleidžia jo tiksliau datuoti. Ankstyviausias iš šių kapų - k. 270, kuris pagal lankinės aguoninės 

segės fr. galėtų būti datuojamas IX-X a. Laivių publikacijoje yra ir daugiau datavimo netikslumų – 

k. 317, 333, 348, 360 ir kt. datuojami IX-X a., nors juose aptiktos tokios XI-XII a. būdingos įkapės 

kaip antkaklės iš vielos ir karolių bei pasaginės aguoninės ar gyvulinės segės. Kapinyno plane kelių 

šimtmečių tikslumu datuojami beveik visi kapai, net ir tie, kuriuose nėra chronologinių įkapių. Taigi 

analizuodami mirusiųjų deginimo papročio plitimą turime spręsti ir chronologines šio laikotarpio 

problemas. 

Absoliutaus datavimo metodai nustatant kapų chronologiją Lietuvoje taikomi itin retai. Iš 

vienos pusės tai lemia medžiagos pobūdis – kuršių kapinynuose ištirta apie 2400 VIII-XII a. 

datuojamų kapų, tuo tarpu monetų rasta tik 3 Palangos kapuose. Gausiau monetų aptikta atsitiktinai, 

t.y. ne kapo komplekse, tačiau tokie radiniai nesuteikia informacijos apie kapų kompleksų 

datavimą. Teoriškai kapų datavime būtų galima pritaikyti ir dendrochronologiją, tačiau dėl 

postdepozicinių veiksnių dažniausiai išlieka tik menki karsto medienos fr. netinkami šiam datavimo 

metodui. Net ir aptikus gerai išsilaikiusį karstą nepavyktų jo datuoti, kadangi dendrochronologinės 

skalės yra kuriamos atskiriems regionams – šiuo metu Lietuvoje yra 2 – Vilniaus žemutinės pilies ir 

Klaipėdos senamiesčio, kurios nesiekia geležiaus amžiaus. Turint omenyje medžiagos pobūdį 

tinkamiausias absoliutaus datavimo metodas yra C14, tačiau iki šiol juo datuoti tik keli Vakarų 

Lietuvos kapai
8
. Reiktų pastebėti, kad šiuo metu C14 metodu galima datuoti jau ir deg. kauliukus 

                                                 
8
 Gintališkė 1968-1969 m. k. 33 ir k. 45; Lazdininkai 2011 m. k. 110 paimtas mėginys C14 tyrimams; Vidgiriai k. 19, 

30. Mėginiai imti ir Užpelkių kapinyne, tačiau ne iš kapų. Kukiuose datuotos apeiginės duobės. 
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(Lanting et al 2001). Kiti metodai, tokie kaip termoliuminiscencinis apskritai kapų datavimui 

netaikyti. Taigi datuodami ViGA ir VėGA kapus turime remtis santykine chronologija. 

Absoliučios datos parodo konkretų momentą laiko matavimo skalėje, tuo tarpu santykinė data 

yra išreiškiama santykiu su kitomis datomis. Taigi reliatyvaus datavimo rezultatai yra chronologinė 

įvykių seka, tačiau lieka neaišku koks laiko tarpas praėjo tarp atskirų įvykių ir koks yra tų įvykių 

kalendorinis datavimas  (O‘Brien, Lyman 2002, p. 8). Santykinis kapų kompleksų datavimas yra 

paremtas chronologiniais dirbinių tipais. Deja didelė dalis ViGA ir VėGA būdingų dirbinių neturi 

išskirtų atskirų chronologinių potipių todėl neretai datuojami 200-300 m. tikslumu. Kartais skirtingi 

autoriai nurodo ir skirtingą tų pačių dirbinių datavimą, kaip pavyzdys gali būti vytinės antkaklės su 

kilpele ir kabliuku galuose kurios tyrinėtojų datuojamos labai įvairiai – R. Kulikauskienė skiria 

VėGA pradžiai, A. Tautavičius nurodo, kad pavienės aptinkamos jau V-VI a. ir buvo nešiojamos iki 

IX a. pr., tuo tarpu LAA pateikiamas datavimas - IX-XII a. (Volkaitė-Kulikauskienė 1970, p. 152; 

LAA 1978, p. 27; Tautavičius 1996, p. 184-185). Tokia pat situacija ir su vytinėmis antkaklėmis 

kilpiniais galais, antkaklėmis smailėjančiais galais su kilpele ir kabliuku galuose ir kt. dirbiniais. Šie 

papuošalai kapuose aptinkami dažnai tačiau datuojant kapus remtis jais galime labai retais atvejais. 

Dažnai VėGA kapuose randamos pasaginės segės t.p. gali būti suskirstytos į tikslesnius 

chronologinius variantus. Dėl šių priežasčių santykinė chronologija gali būti pritaikyta tik daliai 

potencialiai datuotinų kapų, t.y. jei visi dirbiniai būtų idealiai chronologiškai tipologizuoti būtų 

galima datuoti gerokai daugiau kapų ir gerokai tiksliau.  

Seriacija yra vienas iš santykinės chronologijos nustatymo metodų, kurio tikslas yra 

nuoseklus objektų išdėstymas paremtas konkrečiu aspektu taip, kad kiekvieno objekto vieta 

atspindėtų jo panašumą su kitais objektais, t.y. gretimai esantys objektai bus labiau panašūs nei 

esantys toliau (O‘Brien, Lyman 2002, p. 60). Archeologijoje seriacija dažniausiai taikoma nustatant 

chronologiją, tačiau ji gali būti naudojama ir kitoms problemoms spręsti. Priklausomai nuo 

pasirinkto dirbinių tipų pobūdžio bus gaunami ir atitinkami rezultatai – chronologiniai dirbinių tipai 

generuoja chronologinę objektų seką, tuo tarpu funkciniai tipai gali būti naudojami nustatant 

kapuose palaidotų individų lytį. Kaip datavimo metodas seriacija yra paremta šiomis prielaidomis: 

istorinis tęstinumas (panašios dirbinių formos bus iš panašaus laikotarpio) ir paveldimas tęstinumas 

(dirbinių formų panašumas yra paveldimumo rezultatas) (O‘Brien, Lyman 2002, p. 108).  

Šiame darbe bandyta pritaikyti seriaciją kuršių kapinynams (Pryšmančiai I, Genčai I). 

Laikytasi literatūroje nurodomų reikalavimų – serijuojami kompleksai turi būti vienodos laiko 

trukmės, priklausyti nedidelei teritorijai ir tai pačiai kultūrinei grupei. Serijuojami objektai iš 

nedidelės geografinės teritorijos užtikrina, kad kriterijus, pagal kurį rikiuojami objektai, būtų 

chronologija ir nebūtų nukrypta į erdvės ar kultūrinių grupių išskyrimą. Svarbu, kad pasirinktame 

regione nebūtų skirtumų materialioje kultūroje (O‘Brien, Lyman 2002, p. 117-119). Į seriaciją 
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galima įtraukti tik tuos kapus, kuriuose rasti bent du chronologiniai dirbinių tipai, bei tuos dirbinių 

tipus, kurie rasti bent dvejuose kompleksuose (Banytė-Rowell 2011, p. 27). Naudota kompiutėrinė 

programa PAST 2.17c.
9
  

Kaip jau minėta anksčiau, nustatant kapų santykinę chronologiją itin svarbu yra tai, kad būtų 

sudarytos kuo tikslesnės dirbinių tipologijos. Atliekant seriaciją pradžioje bandyta naudoti 

didžiausią įmanomą tipų kiekį. Atsižvelgiant į pradinius rezultatus buvo išmetinėjami klaidinantys 

tipai. Tiek Pryšmančių I, tiek ir Genčų I kapinyno kapai buvo serijuoti bent po 5 kartus. Mažinant 

tipų skaičių, atitinkamai mažėja ir kapų kompleksų skaičius. Gauti rezultatai šių eilučių autoriaus 

nuomone nebuvo patenkinami. Todėl prieita išvados, jog norint gauti bent kiek tikslesnes VėGA 

Vakarų Lietuvos kapų seriacijas reikia atlikti išsamias dirbinių chronologinių tipų analizes – išskirti 

chronologinius dirbinių potipius ir stilius. Dėl šios priežasties šiame darbe atsisakyta naudoti 

seriacinį metodą.   

Kapų chronologijai nustatyti naudojamas tipologinis datavimas. Remiamasi lietuvių autorių 

Kai kurių dirbinių chronologija literatūroje nurodoma labai klaidinamai, puikus pavyzdys - žiedai 

platintu priekiu. A. Bliujienė nurodo, jog šie žiedai pradėti naudoti II tūkst. pr., taigi nuo XI a. 

Vėliau autorė teigia, jog jų randama ir X-XIII a. O išskirdama chronologinius žiedų potipius, 

nurodo, jog žiedai, kurių vidurinė dalis yra horizontalaus ovalo formos nešioti IX-X a., o X-XII a. 

žiedo vidurinė dalis platėja ir virsta vertikaliu ovalu (Bliujienė 1999, p. 179). Taigi toje pačioje 

pastraipoje yra visiškai sumalama šių žiedų chronologija – nešioti nuo II tūkst. pr., bet randama ir 

IX-X a.  

Darbe išskiriami šie chronologiniai periodai – V-VII a., VIII-IX, X-XI ir XI-XII a. Tokį 

skirstimą lėmė medžiagos pobūdis – V-VII a. datuojamų kapų turime labai mažai, todėl jie 

aptariami kartu. O vėlesniems laikotarpiams būdingos atskiros dirbinių grupės, kurias trumpai ir 

aptarsime. VIII-IX a. kapams būdingos įkapės: platėjančios trikamio pj. apyrankės, smeigtukai 

trikampėmis galvutėmis, kryžiniai smeigtukai pusrutulio formos buoželėmis, trikampiai galvos 

smeigtukai, apskriti medaliono formos kabučiai, lankinės žieduotosios 3.2.2 gr. segės, lankinės 

gyvulinės bei 1 gr. aguoninės segės, simetriškos segės, plokštinės apskritos kiauraraštės segės 

(viduryje svastika, dvi sukryžiuotos elipsės, dvi poros tiesių skersinių juostų ir kt.), vienašmeniai 

kalavijai be skersinių, įmoviniai kirviai, gintariniai skritulėliai moterų kapuose, gintariniai šukų 

formos kabučiai vyrų kapuose  ir kt.  

Antroji grupė - X-XI a. Iš esmės jai skiriame kapus, kurie yra tarpe tarp VIII-IX a. ir XI-XII 

a., todėl šių kapų datavimą galėtume įvardinti ir X a. Tačiau didžioji dalis šio laikotarpio artefaktų 

literatūroje yra datuojami X-XI a., todėl taip vadinsime ir šią chronologinę kapų grupę. Būdingi 

dirbiniai: pasaginės segės cilindriniais, keturkampiais ir daugiakampiais galais, lankinės aguoninės 

                                                 
9
 Programa platinama internete http://folk.uio.no/ohammer/past/ 

http://folk.uio.no/ohammer/past/
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II gr. segės, laiptelinės 3 gr. segės, apyrankės smailėjančiais galais su buoželėmis galuose, 

ankstyvosios gyvulinės apyrankės, smeigtukai – ažūrine kiaurarašte galvute, vinies pavidalo 

galvute, kryžiniai V ir VI gr. smeigtukai, juostiniai ietigaliai ornamentuotomis įmovomis, įvairių 

tipų kalavijai ir kt. dirbiniai.  

Trečios - XI-XII a. – grupės pagrindiniai chronologiniai indikatoriai yra pasaginės segės 

aguoniniais, gyvuliniais ir žvaigždiniais galais t.p. ir kitos pasaginės segės kurių lankelis plokščias, 

tordiruotas ar ornamentuotas ir masyvus. Žiedinės segės, 5 gr. laiptelinės segės, antkaklės iš vielos 

ir karolių, gyvulinės apyrankės, įvairių tipų kalavijai, ietigaliai aukšto trikampio plunksnomis, 

apžiesta keramika, svarstyklės ir svareliai, spynos bei raktai ir kt. dirbiniai.  
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3. DEGINTINIŲ KAPŲ TIPAI 

 

Laidojant nedegintus mirusiuosius kapo duobės dažniausiai būdavo kasamos atsižvelgiant į 

mirusiojo ūgį – vaikams trumpesnės, suaugusiems ilgesnės. Tuo tarpu laidojant sudeginto žmogaus 

kauliukus duobės dydis ir forma nebėra įtakojami fizinių mirusiojo matmenų, juos keičia 

ideologiniai – dalis toliau laidojami duobėse, kurios forma ir dydžiu primena gr. k. duobes, kitiems 

kasamos įvairaus skersmens (nuo 20 cm iki 3-4 m.) apvalios ar ovalios duobės. Deg. k. duobių 

įrengimas varijuoja ir kt. aspektais – kauliukai gali būti suberti į krūvelę, paskleisti ant dugno ar 

pasklidę visame kapo sampile, o įkapės išdėliotos kaip gr. k., ar sukrautos į krūvelę, išmėtytos be 

jokios tvarkas ir pan. Dalis įkapių yra buvusios lauže kartu su mirusiuoju, kitos įdedamos 

nedegintos, ginklai – kalavijai ar ietigaliai neretai randami sulankstyti.  

Deg. k. įrengimas ir raida susilaukė nemažo Lietuvos archeologų dėmesio - buvo išskirti ir su 

chronologija susieti kapų tipai. Ankstyviausiais laikomi kapai kurių duobės kastos kaip ir gr. k., o 

įkapės išdėliotos pagal nusistovėjusią tvarką, sekantis etapas duobės vis dar tokios pat, bet įkapės 

išdėliotos netvarkingai. Vėliau kapų duobės mažėja bei atsiranda didžiosios kolektyvinės duobės 

(Alseikaitė-Gimbutienė 1946, p. 44-45; Kulikauskas et al. 1961, p. 384-388; Volkaitė-

Kulikauskienė 2001, p. 60-61). Toks deg. k. tipologizavimas atrodo logiškas, tačiau ne visada šių 

tipų siejimas su chronologija yra sėkmingas
10

. Tikėtina, kad kapo duobės forma ir dydis galėjo 

priklausyti ir nuo kitų faktorių - mirusiojo ūgio (panašiai kaip ir nedegintiems vaikams duobės 

atitinkamai būdavo trumpesnės), socialinio statuso ir kt.  

Pagrindiniais deg. k. tipologizavimo kriterijais gali būti: kapo dydis, forma, kauliukų ir įkapių 

padėtis, karsto buvimas, akmenys ir kt. Vieni iš šių kriterijų yra labiau įtakojami postdepozicinių 

veiksnių, tuo tarpu kiti – mažiau. Ne visada įmanoma nustatyti ar mirusysis palaidotas be karsto ar 

karstas tiesiog per ilgą laiką suiro ir neliko jokių jo buvimo pėdsakų. Akmenys dažniausiai 

aptinkami viršutinėje kapo dalyje ir galėjo žymėti kapo vietą, tačiau didžioji dalis kapinynų ilgą 

laiką buvo ariami ir tikėtina, jog tokie akmenys buvo išjudinti iš savo vietų. Pavieniais atvejais 

kapuose aptinkamos akmenų konstrukcijos – grindinėliai ar sienelės, tačiau tai labiau išimtys, o ne 

taisyklė. Dėl šių priežasčių tipologizuojant deg. k. nebus kreipiamas dėmesys į karsto bei akmenų 

buvimą. Kauliukų ir įkapių padėtis duobėje labai varijuoja, todėl vertinant jų padėtį svarbu išvengti 

subjektyvumo. Dažnai tyrėjai įvardina, kad įkapės išdėliotos kaip gr. k., nors iš tiesų kape aptiktos 

tik kelios įkapės, o jų padėtis gali būti ir atsitiktinė. Svarbus požymis įkapių būklė – degintos ar 

                                                 
10

 Puikus pavyzdys yra Laivių kapinyne aptikti 4 kapai (268, 269, 275, 361) kuriuos publikacijos autorius skiria 

ankstyvąjam deg. k. tipui - duobės kasamos tokio pat dydžio kaip ir gr. kapui, o įkapės išdėliojamos „anatomine“ tvarka 

(Gintautaitė-Butėnienė, Butėnas 2002, p. 15). Publikacijoje šie kapai datuojami VIII a. pab. – IX a. neatsižvelgiant į 

juose esančias įkapes, pagal kurias šiuo laikotarpiu gali būti datuojamas tik k. 269, tuo tarpu k. 275 skirtinas X-XI a., o 

k. 361 pagal kalaviją, spyną ir kt. radinius datuojamas XI a. 
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nedegintos, sveikos ar laužytos. Deja ši informacija tyrimų ataskaitose nurodoma gana retai, tad 

skirstant kapus pagal šį kriterijų didžiąją dalį kapų kompleksų reikėtų apžiūrėti muziejuose. 

Atmetus visus šiuos potencialius kriterijus, lieka 2, šio darbo autoriaus nuomone patys 

objektyviausi, t.y. kapo duobės dydis ir forma, kurie ir bus naudojami šiame darbe. 

Klasifikacijai pagal kapo duobės dydį ir formą naudojamas taškų laukas (angl. scatterplot), 

kuriame kapai išdėstomi pagal du kriterijus - duobės ilgį ir duobės pločio bei ilgio santykį. Gautame 

debesyje atsispindi abu pasirinkti kriterijai – duobės dydis (ilgis) ir duobės forma (pločio ir ilgio 

santykis). Apvalios duobės matmenų santykis lygus vienetui, tuo tarpu gr. k. būdingų duobių 

svyruoja 0,2-0,6 intervale. Į šią analizę įtraukiami ir gr. k., tai leis tiksliau įvertinti deg. k. dydį ir 

formą.  

Atlikus 993 gr. VIII-XII a. k. duobių dydžių ir proporcijų analizę paaiškėjo, jog didžiosios 

dalies duobių pločio ir ilgio santykis yra tarp 0,2 ir 0,55-0,6 (Priedas nr. 1). Ir tik 30 kapų santykis 

viršijo 0,6. Dalis jų yra įkasti į ankstesnius kapus (Palanga k. 87, 146, 192a). Kitų kapų duobės ko 

gero nukentėjo nuo įvairių postdepozicinių veiksnių ir susiliejo su kt. kapais (Laiviai k. 79 ir 80) ar 

pasklido platesniame plote – Dimitravo-Tarvydų k. 2 kontūrai yra 150 cm skersmens, nors karstas 

tik 120x45 cm. Taip pat į šią kategoriją pateko ir dalis kūdikių bei vaikų kapų iš Griežės ir Viešvilės 

I ir III kapinynų. Taigi, atmetus išimtinius atvejus,  galime daryti išvadą, jog gr. k. duobių pločio ir 

ilgio santykis svyruoja tarp 0,2 ir 0,55/0,6.  

Deg. k. duobių analizei panaudoti 582 kapai. Atlikus duobių dydžių ir proporcijų analizę 

paaiškėjo, kad išsiskiria dvi gausios kapų grupės - pirmoji, kurių duobės yra kaip ir gr. k. ir antroji, 

tai apskritos ar beveik apskritos duobės (Priedas nr. 2). Tiesa, remiantis vien šiais skaičiavimais 

negalime išskirti aiškių ribų tarp šių grupių, tad tenka įvesti ir trečią kapų grupę – tarpinį kapų 

duobių tipą tarp 1 ir 2 grupių. Kapų duobes, kurios kastos kaip ir gr. k. skirsime G tipui. Šio tipo 

duobių galime išskirti 2 potipius – duobės kuriose įkapės išdėliotos kaip ir gr. k. – G1 potipis; ir 

duobės kuriose nepastebima įkapių išdėliojimo tvarkos – G2 potipis. Kadangi gr. k. duobių 

proporcijos svyruoja tarp 0,2-0,6, tad ir deg. šio tipo kapų duobių proporcijų riba tenka laikyti 0,6-

0,65. Apskritas ar beveik apskritas deg. k. duobes skiriame A tipui. Šiam tipui skiriamos duobės, 

kurių proporcijos yra 0,8-1. Riba 0,8 pasirinkta todėl, kad nuo jos pradeda didėti kapų skaičius 

(Priedas nr. 2). Kapų skaičiaus sumažėjimas ties proporcijomis 0,85-0,9 ir 0,9-0,95 sietinas su 

beveik apskritų duobių įvardijimu apskritomis, todėl nematome nuoseklaus kapų skaičiaus augimo 

nuo 0,8 iki 1. Kapų duobės esančios tarp G ir A tipo duobių, t.y. tos, kurių proporcijos yra 0,65-0,8, 

įvardijamos T tipu (tarpinis tipas).  

Vertinant šių tipų paplitimą galime teigti, jog abiejų tipų duobės aptinkamos visose 

etnokultūrinėse grupėse, išskyrus žemaičius, kur visi deg. k. yra įrengti G tipo duobėse. Tuo tarpu 

kuršiai, lamatai, skalviai bei žiemgaliai laidojo tiek G, tiek ir A tipo duobėse (Priedas nr. 3). 
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Ankstyviausi deg. k. kapinynuose visuomet būna įrengti G tipo duobėse – Vidgiriai, Genčai I ir kt., 

išskyrus Pryšmančių I kapinyną, kur beveik visi deg. k. įrengti A tipo duobėse (Priedas nr. 3). Kaip 

matysime vėliau Pryšmančių kapinynas išsiskiria ne tik duobių įrengimu. 

Šių tipų išskyrimas yra tik pradinis kapų tipologijos sudarymo taškas. Juos skiriame tam, kad 

darbe būtų lengviau apibūdinti konkretaus kapo įrengimą, nurodant jo tipą. Ateityje reiktų atlikti 

išsamią kapų tipologiją įvertinant visus aukščiau aptartus kriterijus. Tokia tipologija prisidėtų ir prie 

chronologinių problemų sprendimo, be to deg. k. duobių įrengimą tikslinga būtų įvertinti ir iš 

socialinės pusės. 
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4. MIRUSIŲJŲ DEGINIMO PAPROČIO PLITIMO REGIONINĖ ANALIZĖ 

 

Mirusiųjų deginimo papročio plitimas Vakarų Lietuvoje buvo ilgalaikis procesas – ankstyvieji 

deg. k. datuojami V a., tačiau prireikė daug laiko kol mirusiųjų kremavimas tapo vyraujančiu 

laidojimo papročiu. Šio skyriaus tikslas yra nustatyti mirusiųjų deginimo papročio paplitimo 

Vakarų Lietuvoje geografiją ir chronologiją. Analizuojamas kapų datavimas, o gauti rezultatai 

kartografuojami sukuriant mirusiųjų deginimo papročio paplitimo skirtingais laikotarpiais 

žemėlapius.  

 

4.1. Mirusiųjų deginimas Vakarų Lietuvoje viduriniajame geležies amžiuje 

 

Vidurinysis geležies amžius Lietuvoje datuojamas V-VIII a. Šiuo laikotarpiu įvyko nemažai 

pokyčių – piliakalniai iš nuolatinio gyvenimo vietų tampa slėptuvėmis, nusistovi genčių teritorijos, 

atsiranda nemažai ūkio ir kultūros naujovių, tobulėja ginklai, pradeda išsiskirti ankstyvoji 

diduomenė (Zabiela 2007, p. 195). Vyksta ir ideologiniai pokyčiai – kaip tik šiuo metu Vakarų 

Lietuvoje pradeda plisti mirusiųjų deginimo paprotys. Naujasis laidosenos bruožas atkeliavo iš 

pietinių kaimynų – Š Nadruvoje mirusieji deginti jau II-IV a., o P Skalvoje nuo IV a. (Tautavičius 

1989, p. 31). Viduriniojo geležies amžiaus deg. k. Vakarų Lietuvoje aptinkami tik pietinėje dalyje – 

Skalvoje ir Lamatoje. Deja šių genčių laidojimo paminklai yra palyginti mažai tyrinėti, o tai riboja 

klausimų į kuriuos galime rasti atsakymus spektrą. Atsižvelgdami į tai, jog V-VIII a. datuojamų 

deg. k. yra labai mažai, toliau apžvelgsime kiekvieno kapinyno deg. k. specifiką. 

 

4.1.1. V-VII a. 

 

Šiuo laikotarpiu datuojamų deg. k. Vakarų Lietuvoje yra aptinkama tik skalvių teritorijoje 

(Žemėlapis nr. 4). Išimtis - žemaičių Pagrybio kapinynas, kur k. 200 tarp nedeginto vyro 

šlaunikaulių buvo sudegintų kauliukų krūvelė, joje aptiktas įvijinis žiedelis ir apsilydžiusi žalv. 

antkaklė (Iliustracija nr. 1). Tyrimų autorės nuomone deg. kauliukai kartu su minėtais dirbinėliais 

buvo išrinkti iš laužo ir supilti drobulėn, kuri viršuje persmeigta lazdeliniu smeigtuku ir susegta 

lankine ilgakoje segele. Pagal papuošalų dydį ir deg. kauliukų matmenis sprendžiama, jog tai vaiko 

palaikai. L. Vaitkunskienės nuomone šis vaikas buvo paaukotas laidojant karį. Pagrybyje aptikti ir 

dar keli aukojimo atvejai – grupiniame trijų vyrų kape, ant vieno jų rankos buvo paguldytas kūdikis, 

kitame kape šalia turtingo vyro turėjo būti paaukota moteris, galbūt vergė (Vaitkunskienė 1997, p. 
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158). Pagrybio kapai (viso 217 k.) yra datuojami V-VI a. (Vaitkunskienė 1995, p. 54, 68-69, 140). 

Tai vienintelis ViGA deg. k. aptiktas žemaičių teritorijoje. R. Kulikauskienė šiam laikotarpiui skyrė 

ir deg. k. iš Šarkų, Šiaudalių, Maudžiorių bei Payžnio, tačiau A. Tautavičius įrodo, jog minėtuose 

kapinynuose deg. k. yra iš ankstesnių (I tūkst. pr. Kr.) ar vėlesnių (XI-XIV a.) laikų (Volkaitė-

Kulikauskienė 1987, p. 154; Tautavičius 1989, p. 31). 

Skalvių teritorijoje deg. k. rasta Barzūnų, Greižėnų, Vidgirių, Viešvilės II ir Šereitlaukio II 

kapinynuose. Iš viso juose ištirta 140 IV a. pab. – VII a. datuojamų kapų iš kurių 14 yra degintiniai 

(Lentelė nr. 3). Kituose tyrinėtuose šio laikotarpio skalvių laidojimo objektuose rasta dar 14 gr. 

kapų (Lentelė nr. 4). Juose yra ir deg. palaidojimų ar jų pėdsakų, tačiau iš ankstyvesnio ar 

vėlyvesnio laikotarpio - Lumpėnuose ir Strazduose deg. k. datuojami I tūkst. pr. Kr., Kreivėnuose – 

VIII-XII a., Sodėnuose – XI-XII a. Neaišku kaip datuojami deg. k. Smalininkuose, kur 2005 m. 

aptiktas IV-V a. gr. k. Virš šio kapo suardytuose perkasos sluoksniuose rasta deg. kaulų fr. 

patekusių iš suardytų deg. k. (Tamulynas 2007, p. 164). Tikėtina, kad Smalininkuose yra IV a. pab. 

– V a. datuojamų deg. k., tačiau tai tik prielaida, kuriai patvirtinti reikalingi archeologiniai tyrimai. 

Kiek atokiau nuo pagrindinio skalvių arealo esančiame Vėluikių kapinyne deg. k. nėra, t.p. jų nėra 

ir Rubokų kapinyne, kurį kai kurie tyrinėtojai yra linkę skirti skalviams (Tučas 2012š, p. 46). Kaip 

matome ne visuose V-VII a. skalvių kapinynuose yra aptikta deg. k., tačiau ištirtų kapų kiekis – 

kiekviename kapinyne tik po kelis kapus – jokiu būdu neleidžia teigti, kad V-VII a. mirusiųjų 

deginimo paprotys dar nebuvo pasiekęs šiuos kapinynus palikusių bendruomenių. 

Kaip jau minėta, šiuo metu skalvių teritorijoje yra ištirta 14 V-VII a. skiriamų deg. k., jie 

sudaro 9 % visų šio laikotarpio skalvių palaidojimų (Priedas nr. 4). Didžioji dalis (9 kapai) aptikta 

Šereitlaukio II kapinyne, kur deg. k. yra datuojami kiek vėlesniu laikotarpiu (VI-VII a.) nei kituose 

kapinynuose. Neskaičiuojant Šereitlaukio kapų, deg. k. dalis Skalvoje sumažėja iki 4 % (Priedas nr. 

4). Žvelgdami į deg. k. kiekį atskiruose kapinynuose matome, jog jie sudaro ne daugiau 5 % visų 

ištirtų kapų (Priedas nr. 4). Išimtis yra Viešvilės II kapinynas kuriame tėra ištirtas 1 kapas, bei jau 

minėtas Šereitlaukio II kapinynas, kurio deg. k. chronologija yra kiek vėlesnė. Galime daryti išvadą, 

jog mirusiųjų deginimas skalvių bendruomenėse V-VI a. dar buvo itin retas reiškinys, o VII a. tapo 

kiek populiaresnis. 

Pažvelkime į atskiruose kapinynuose rastų deg. k. savitumus ir chronologiją. Ankstyviausiais 

deg. k. Vakarų Lietuvoje tenka įvardinti Barzūnuose aptiktus palaidojimus, čia tarp 39 gr. k. 

datuojamų IV a. pab. – VI a. I p. aptikti ir 2 degintiniai. Juose gausu keramikos šukių, matyt 

laidojimo apeigų metu buvo sudaužytos urnos, kitų įkapių tinkamų datavimui nerasta. Šie kapai 

datuojami pagal dvigubą k. 43 - po deg. k. 43A buvo įkapėmis gausus gr. k. 43B, abiejų kapų 

kontūrai sutampa, todėl tyrimų autoriaus nuomone tai dvigubas kapas, skiriamas IV a. pab. – V a. 

(Šimėnas 2002, p. 129). Visgi deg. Barzūnų kapai reikalauja platesnio aptarimo. Kape 43B 
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nedegintas mirusysis palaidotas su gausiomis įkapėmis
11

, o 50-60 cm aukščiau gr. palaidojimo 

aptikta sudaužyta urna su deg. kauliukais pasklidusi visame kapo plote, kauliukai smulkūs jų 

nedaug. Kitame deg. k. (k. 37) taipogi nerasta jokių radinių išskyrus keramikos šukes. Šiuose 

kapuose buvusių deg. kaulų osteologinė analizė neatlikta, todėl neatmestina tikimybė, jog tai gali 

būti ne žmogaus, o gyvūno kaulai. Paprotys į kapą dėti gyvūną ar jo dalį, tiek sudegintą, tiek 

nedegintą buvo paplitęs tarp baltų genčių, net ir Barzūnuose keliuose kapuose buvo paaukotos žirgų 

galvos ir galūnės. Degintiniai Barzūnų kapai išsiskiria ir savo skurdumu – be keramikos šukių juose 

daugiau nieko nerasta. Tuo tarpu tarp gr. k. nebuvo nė vieno kuriame nebūtų įkapių, kai kurie kapai 

itin turtingi. Nemuno žemupyje aptinkami deg. k. su puodų šukėmis ir be įkapių yra datuojami I 

tūkst. pr. Kr. (Tamulynas 2000, p. 285; Šiaulinskas 2006a). Barzūnų k. 43 specifika rodo, jog tokie 

palaidojimai būdingi ir I tūkst. po Kr. viduriui. 

V-VI a. datuojami kapai aptikti Vidgiriuose ir Viešvilėje II. Pastarajame kapinyne 2005 m. 

ištirtame kape šalia deg. kauliukų, atskiroje duobėje buvo ir žirgo žandikaulis bei galūnės. Abi 

duobės atsiskiria tik 65 cm gylyje, todėl tyrimų autoriaus nuomone tai vienas kompleksas. Tarp deg. 

kauliukų įkapių nerasta, aptikti tik susilydžiusio žalv. lašai. Kapas datuotas pagal žirgo kape rastas 

įkapes – žalv. antkaklę tordiruotu lankeliu su kilpele ir kabliuku bei tekintus gintarinius karolius 

(Šiaulinskas 2006, p. 124). Vidgiriuose tarp 62 gr. k. aptiktas 1 sudeginto mirusiojo palaidojimas. 

Šio kapo duobė nesiskiria nuo griautiniams kapams būdingų duobių, o deginti kauliukai švariai 

išrinkti ir supilti į krūvelę, įkapės išdėstytos anatomine tvarka. Kapas yra gausus įkapių, jame 

aptiktos 3 ilgakojės segės, žalv. įvijų ir gintaro karolių apvara, 2 ietigaliai, kovos peilis, diržo sagtis 

ir žirgo galva su žąslais (Šimėnas 1990, p. 101). Greižėnuose rastas deg. k. pagal lankinę ilgakoję 

segę datuojamas VI a. (Tautavičius 1996, p. 81). Deja apie kapo įrengimą informacijos beveik 

nepateikta tik nurodytos kape rastos įkapės: 2 gintariniai karoliukai, žalv. segė, žiedas, ietigalis, 

kirvis, peilis, dalgis ir kelios įvijos (Bezzenberger 1909, p. 140). Kaip matome V-VI a. Greižėnų, 

Vidgirių ir Viešvilės II deg. k., skirtingai nei aptikti Barzūnuose, yra gausūs įkapėmis. 

Kiek gausiau deg. k. rasta Šereitlaukio II kapinyne. 2005 ir 2008 m. jame ištirta 14 (5 gr. ir 9 

deg.) V-VII a. datuojamų kapų.
12

 Deg. k. įrengti ovalo formos pailgose duobėse, dalis įkapių 

degintos kartu su mirusiuoju, kitos prieš dedant į kapą sulaužytos. Tyrimų autoriai nurodo, kad gr. 

k. yra kiek ankstyvesni ir aptikti didesnėje teritorijoje, tuo tarpu deg. labiau koncentruojasi 

(Zalepūgienė, Fediajevas 2009, p. 145). Pagal įkapes tiksliau datuoti galima tik k. 2 ir 13, kuriuose 

rastos lankinės ilgakojė ir laiptelinė segės, tad jie skirtini VI-VII a. Tikėtina, kad ir likę deg. k. 

                                                 
11

 Įkapių kompleksą sudaro: žieduotoji antkaklė, 2 lankinės žieduotosios segės, storagalė apyrankė, 4 įvijiniai žiedai, 

ietigalis, įmovinis kirvis, peilis, dalgis, pincetas. 
12

 Remiamasi tik ATL skelbta informacija, nes tyrimų ataskaitų nėra nei LIIRS, nei KPCPB. Radiniai LNM 

neprieinami, nes šiuo metu yra restauruojami (žodinė LNM Archeologijos skyriaus vedėjos E. Griciuvienės informacija, 

2012-04-24).   
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priklauso VI-VII a. Taigi šie kapai chronologiškai yra kiek vėlyvesni nei anksčiau aptartuose 

kapinynuose, ko gero dėl šios priežasties jų aptikta gausiau. 

Menkas ištirtumo lygis, negausus rastų deg. k. kiekis bei apytikslis jų datavimas neleidžia 

daryti svaresnių išvadų ar apibendrinimų apie mirusiųjų deginimo papročio plitimą Vakarų 

Lietuvoje V – VII a. Iš turimų duomenų galime teigti tik tiek, jog mirusieji Vakarų Lietuvoje 

pradėti deginti IV a. pab. – V a. V-VI a. mirusiųjų deginimas nebuvo itin dažnas reiškinys – deg. k. 

sudaro tik iki 5 % visų palaidojimų. Tuo tarpu VII a. šis paprotys tampa kiek populiaresnis.  

 

4.1.2. VIII a.  

 

ViGA pabaiga datuojamų deg. k. taipogi nėra gausu (Lentelės nr. 5, 6). Tačiau jų aptinkama 

jau kiek platesnėje teritorijoje – mirusiųjų deginimo paprotys pasiekia Lamatą (Žemėlapis nr. 2). 

Skalvių teritorijoje VIII a. datuojamų kapų rasta vieninteliame kapinyne – Kreivėnuose. Jame iš 

viso yra ištirti 53 deg. k., tyrimų autorius juos datuoja VIII-XII a. (Šimėnas 2000, p. 277). 1997 m. 

Kreivėnuose ištirti 6 deg. k., datuoti VIII-IX a. Tačiau peržvelgę įkapių kompleksus tiksliau datuoti 

galime tik k. 27, kuris pagal pasaginę segę keturkampiais galais skirtinas X-XI a. Tuo tarpu likę 

kapai pagal įkapes negali būti datuojami. Apie kitais metais tirtus kapus truputis informacijos yra 

pateikiama ATL, kur nurodoma, jog k. 7 rasta simetriška plokštelinė segė (Šimėnas 1998, p. 215). 

Jei tyrimų autorius turėjo omenyje A. Tautavičiaus simetriškomis vadinamas seges, tuomet šis 

kapas gali būti datuojamas VIII a. (Tautavičius 1996, p. 216). K. 6 rasta lankinė aguoninė 2 gr. 

segė, tad jis datuojamas IX-X a. V. Šimėnas teigia, jog ankstyvuose deg. Kreivėnų kapuose įkapės 

yra analogiškos kaip ir VII-VIII a. gr. k. ir daro išvadą, jog mirusieji čia pradėti laidoti VIII a. II p. 

(Šimėnas 2000, p. 277). E. Jovaiša aptardamas visus ViGA skalvių laidojimo objektus, Kreivėnuose 

10 gr. k. datavo VII-VIII a., o visus deg. – VIII-XII a. (Jovaiša 2008). Taigi tenka daryti išvadą, kad 

mirusieji Kreivėnuose pradėti deginti VIII a., tačiau tikslaus deg. k. kiekio nežinome. 

Lamatoje VIII a. datuojamų deg. k. rasta Jurgaičių, Vilkų Kampo ir Pocių kapinynuose 

(Lentelės nr. 5, 6). Viso juose ištirti 9 deg. k., dar 7 deg. k. rasti Norgėluose, tačiau jų chronologija 

yra labai plati – VIII-X a., tad į analizę Norgėlų neįtrauksime. Jurgaičių ir Vilkų Kampo 

kapinynuose be deg. aptikti ir 25 gr. k. Pociuose t.p. rasta gr. k., tačiau juose nebuvo jokių įkapių, 

tad palaidojimų chronologija nėra aiški (Nagevičius 1935, p. 72). LAA nurodoma, jog A. 

Bezzenbergis Barvuose rado deg. ir gr. k., kuriuos pats datavo VI-VIII a., o vėlesni tyrinėtojai skyrė 

VII-XIII a. (LAA 1977, p. 26). XIX a. pab. – XX a. pr. deg. k. rasta ir Vilkyčiuose (LAA 1977, p. 

123). Deja, informacija apie šių kapinynų tyrimus yra labai fragmentiška. Gr. k. rasta dar keliuose 

neminėtuose šio regiono kapinynuose. Visų pirma reikia paminėti Vėžaičius, kur XIX a. pab. – XX 
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a. pr. buvo ištirta apie 875 kapai, deja ši medžiaga dingo ir ja remtis negalime. 1999 m. L. 

Tamulynas Vėžaičių kapinyne ištyrė 2 gr. k. datuojamus V-VII a. (Tamulynas 2002). 2 gr. k. 

datuojami VI-VII a. rasti Dvyliuose, beje šiame kapinyne aptikta dirbinių iš suardytų deg. k., tačiau 

jie priklauso IX-XII a. (Bliujienė 2003, p. 97). Pėžaičiuose rasti 2 gr. k. yra labai plačios 

chronologijos – I-VII a. (Tamulynas 2002b). V-VI a. gr. k. rasta Rubokuose ir Stragnuose.  

Jurgaičių ir Vilkų Kampo kapinynai literatūroje atitinkamai datuojami VII-VIII a. ir VIII a. 

(Nakaitė 1970, 1972; Tautavičius 1996, p. 77). Jurgaičiuose ištyrus 23 palaidojimus rastas 

vienintelis deg. k., kuriame nebuvo tiksliau datuojamų įkapių (jame aptikti 2 įvijiniai žiedai, 

ietigalis karklo lapo formos plunksna bei diržo sagtis). Didžioji dalis kapų Jurgaičiuose yra 

datuojami VIII a., o 3 kapai skiriami VII a. Jurgaičių deg. k. įrengtas šalia gr. k., G1 tipo duobėje. 

Vilkų Kampe aptikti 5 deg. k., pagal juose buvusias įkapes – antkaklė tordiruotu lankeliu su kilpele 

ir kabliuku, lankinė pelėdinė 1 gr. segė, laiptelinė 4 gr. segė, vienašmeniai kalavijai be skersinių ir 

kt. - datuojami VIII a. Šiame kapinyne deg. k. įrengimas skiriasi nuo Jurgaičių kapo. Vilkų Kampe 

deg. k. įrengti A ir G tipo duobėse, k. 7 pakraščiais buvo apdėtas akmenimis. Pocių ir Norgėlų 

kapinynus XX a. pr. tyrė V. Nagevičius. Pocių kapinyne rasti 3 deg. k. (Nagevičius 1935, p. 72). 

Pagal radinius jie datuojami VIII a. (Iliustracija nr. 2). Norgėluose rasti 7 sudegintų mirusiųjų 

palaidojimai. Deja kapai apardyti medžių šaknų, tačiau panašu, jog didžioji dalis kapų įrengti G tipo 

duobėse. Šie kapai datuojami VIII-X a. (Zabiela 2010, p. 11).  

Kaip matome Vilkų Kampe ir Pociuose deg. k. pagal įkapes datuojami VIII a., remdamiesi 

šiais kapais Jurgaičių deg. k. t.p. galime skirti ne VII-VIII a., o VIII a. Lamatos kapinynuose, 

kuriuose rasta V-VII a. datuojamų gr. k. nėra nei vieno deg. k. Taigi, Lamatos teritoriją mirusiųjų 

deginimo paprotys pasiekė VIII a. Iš viso deg. k. sudaro 19 % VIII a. datuojamų Lamatos kapų 

(Priedas nr. 5). Atskiruose kapinynuose deg. k. procentinis kiekis skiriasi - Jurgaičiuose tik 4,3 %, 

Vilkų Kampe – 62,5 %, o Pociuose – 100 %. Visgi šių duomenų negalima vertinti vienareikšmiškai, 

kadangi skiriasi ištirtų kapų kiekis kapinynuose: Jurgaičiuose - 23, Vilkų Kampe – 8, Pociuose – 3. 

Labiausiai patikimas turėtų būti bendras visų kapinynų deg. ir gr. k. kiekybinis santykis, o jis yra 

19%. 

Norint išsiaiškinti šiaurinę deg. k. paplitimo VIII a. ribą tenka pažvelgti į ankstyviausius 

kuršių deg. k.. Archeologinejė literatūroje VIII a. datuojami tik Slengių deg. k. 1977-1978 m. V. 

Žulkus čia ištyrė 33 kapus, visus juos laikė degintiniais, o ankstyvuosius datavo VII-VIII ar VIII-X 

a. (Žulkus 1979š, p. 42; Žulkus 1980, p. 103). Visgi šiuos kapus reikia įvertinti atskirai. Iš 6-ių kapų 

kuriuos V. Žulkus laiko ankstyvaisiais VII/VIII – X a. deg. k., 5-iuose nerasta deg. kauliukų. Kape 

nr. 1(1) nebuvo nei angliukų, nei kauliukų. Kape nr. 2 „Nei duobės dugne nei sampile nebuvo 

angliukų ir kaulų trupinių.“ (Žulkus 1979š, p. 33). Kape nr. 18(2) „...pastebėta tik keletas smulkių 

angliukų ir lyg apdegusių kaulo trupinėlių. Jokių griaučių žymių nebuvo.“ (Žulkus 1979š, p. 26). 



24 

 

Giliau šio palaidojimo buvo kitas apardytas kapas – k. 18(2a). Tyrėjas nurodo: „Visame kape buvo 

tik keletas (atrodo apdegusių) kaulo trupinių... nerasta ir jokių kaulų žymių. Dėl to atrodo, kad čia 

susidurta jau su degintiniu pereinamojo laikotarpio vyro kapu, datuojamu VIII-IX amžiais.“ (Žulkus 

1979š, p. 28). K. 27 – nedidelėje duobutėje (50x40 cm) rasti 2 ietigaliai, nei kaulų pėdsakų, nei 

degėsių nerasta – klausimas ar tai išvis kapas. Beveik visi minėti kapai yra apardyti, įkapės juose 

nedegintos, jų išsidėstymas yra toks kaip ir gr. k. Šių eilučių autoriaus nuomone nepakanka 

argumentų aptartus kapus skirti degintiniams. Jei kape nerandama kaulų ar jų pėdsakų, didesnė 

tikimybė yra, jog mirusysis buvo palaidotas nedegintas, kadangi degintiniai kaulai išlieka daug 

geriau nei nedeginti. Degintiniu kapu galime vadinti tik k. 33, kuriame rasta sudegusių kaulų 

krūvelė bei anatomine tvarka išdėliotos įkapės. V. Kazakevičius šį kapą datuoja ne ankstesniu nei X 

a. (Kazakevičius 1981, p. 49). 2001 m. Slengiuose ištirta dar 10 kapų datuojamų VII-VIII a., iš jų 

dviejuose rasti pirštų kauliukų fr. žalv. žieduose, tuo tarpu likusiuose kapuose kaulų fr. nerasta 

(Bračiulienė 2002). 2001 m. tirtus kapus tenka laikyti griautiniais. Taigi kuršių teritorijoje nėra deg. 

k. kuriuos galėtume skirti VIII a. 

Išanalizavę ViGA pabaigos deg. k. Vakarų Lietuvoje galime teigti, jog lyginant su V-VII a. 

mirusiųjų deginimo paprotys pasislinko į Š – VIII a. mirusieji pradėti deginti Lamatos teritorijoje, 

kur jie sudaro 19 % visų kapų. Dėl ištirtumo lygio ir medžiagos pobūdžio negalime pasakyti kokią 

dalį visų Skalvos palaidojimų sudaro degintiniai palaidojimai. 

 

4.2. Mirusiųjų deginimas Vakarų Lietuvoje Vėlyvajame geležies amžiuje 

 

Vėlyvojo geležies amžiaus pradžia Lietuvoje sutampa su Europinės vikingų epochos pradžia. 

Šiuo laikotarpiu pastebimas ryškus kontaktų pagyvėjimas su kaimyniniais kraštais, suklesti prekyba 

Baltijos jūroje, įsikuria tokie stambūs prekybiniai ankstyvieji miestai kaip Haitabiu, Birka, o baltų 

žemėse steigiamos prekybinės faktorijos – Viskiautai ir Trusas. Įvyksta daug pokyčių ir 

materialinėje kultūroje - išplinta pasaginės segės, pentiniai plačiaašmeniai kirviai, kalavijai su 

skersiniais ir kt. Mirusiųjų deginimas šiuo laikotarpiu Vakarų Lietuvoje tampa pagrindine 

laidosenos forma. 

 

4.2.1. VIII-IX a.  

4.2.1.1. Skalva ir Lamata 
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Skalvoje VIII-IX a. datuojamų deg. k. rasta Kreivėnuose, iš dalies IX a. galbūt priklauso ir 

dalis Viešvilės III kapinyno palaidojimų, tyrimų autorius šį laidojimo paminklą datuoja IX-XI a. 

(Budvydas 2009, p. 111). Tačiau peržvelgę Viešvilės III kapuose rastas įkapes negalime nei vieno 

konkretaus kapo skirti IX a. Tuo tarpu Kreivėnuose mirusieji deginami nuo VIII a., o gr. k. vėlesnių 

kaip VIII a. nerasta (Šimėnas 2000, p. 277; Jovaiša 2008). Lamatoje deg. k., atsiranda apie VIII a. 

Ankstyvuose deg. k. rastos įkapės chronologiškai yra kiek ankstyvesnės nei VIII-IX a. 

datuojamuose kapuose. Tuo tarpu deg. k., kuriuos galėtume skirti VIII-IX a. nėra aptikta. Iš dalies 

šiam laikotarpiui priklauso tik Norgėluose ištirti 7 plačios chronologijos (VIII-X a.) deg. k. (Zabiela 

2010). Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Lamatoje apskritai nėra ištirta VIII-IX a. datuojamų kapų – 

Vilkų Kampe, Pociuose ir Jurgaičiuose rasti VIII a. kapai, tuo tarpu vėlesnių kapų rasta Nikėluose, 

kur ištirti 3 gr. IX-X a. skiriami kapai (Puzinas 1936š, p. 3-8; Kazakevičius 1996, p. 106). Taigi 

apibendrindami galime teigti, jog Skalvoje ir Lamatoje VIII-IX a. mirusieji buvo ir toliau deginami, 

neaiškus lieka tik šio papročio populiarumas. 

 

4.2.1.2. Kuršas 

 

Vikinginio laikotarpio pradžioje mirusiųjų deginimo paprotys plinta toliau į Š ir pasiekia 

kuršių bendruomenes. VIII-IX a. datuojamų deg. k. rasta tik 3-uose kuršių kapinynuose – Laiviuose, 

Pryšmančiuose I ir Slengiuose (Lentelė nr. 7). Tuo tarpu Bandužiuose rasta deg. k. kurie galbūt gali 

būti datuojami IX a. Likusiuose VIII-IX a. datuojamuose kuršių kapinynuose - Anduliuose, 

Genčuose I, Girkaliuose, Godeliuose, Kalnuvėnuose, Kašučiuose, Kiauleikiuose, Lazdininkuose ir 

Užpelkiuose – aptinkami tik griautiniai šio laikotarpiai kapai (Žemėlapis nr. 3).  

Vienu ankstyviausių deg. k. kuršių teritorijoje tenka įvardinti 1948 m. Laiviuose ištirtą moters 

k. 269. Jame rastos tipinės VIII-IX a. kuršių moterų kapams būdingos įkapės – 3.2.2 gr. lankinė 

žieduotoji segė, 5 gr. smeigtukas trikampe galvute, pusmėnulio ir medaliono formos kabučiai, 

tuščiavidurės trikampio pj. apyrankės platėjančiais galais ir kt. (Kuršiai 2009, p. 238). Šie dirbiniai 

kapų kompleksuose dažniausiai randami kartu. Vieni autoriai juos datuoja VIII a. - IX a. pr., kiti 

VIII a. pab. - IX a. ar tiesiog VIII-IX a. (Tautavičius 1996, p. 232, 245; Bliujienė 1995, p. 43; LAA 

1978, p. 93). Dėl „plaukiajančios“ chronologijos  šiame darbe tokius kapų kompleksus skiriame 

VIII-IX a. Ankstyvasis Laivių deg. k. skiriamas G1 tipui (Gintautaitė-Butėnienė, Butėnas 2002, p. 

105). Viso Laiviuose yra ištirti 106 deg. k., beveik pusė – 44 kapai – pagal įkapes yra nedatuojami, 

nes jų visai nerasta ar rastos chronologiškai neinformatyvios įkapės. Gal būt dalis nedatuotų kapų 

t.p. priklauso VIII-IX a. Laivių kapinyno tyrimų publikacijos autoriai VIII-IX a. skiria bent 5 deg. 

k., tačiau jau minėjome, jog toks aptariamų kapų datavimas yra klaidingas (žr. 2 skyrių). 
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Pryšmančių I kapinyne aptikti 52 deg. k., iš jų VIII-IX a. galime datuoti 5, o vienas kapas 

skirtinas IX-X a. Ankstyvuosiuose Pryšmančių deg. k. rastos apskritos plokštinės segės su svastika 

viduryje ar dviem sukryžiuotomis elipsėmis (1921 m. tirti k. 7, 11, 16, 45). Tuo tarpu k. 44/1921 

buvo lankinė gyvulinė segė (Iliustracija nr. 3). Šie papuošalai paprastai randami tik gr. k. Lankinės 

gyvulinės segės datuojamos VIII-IX a. (Tautavičius 1996, p. 210). Minėtos plokštinės segės 

datuojamos VIII-IX a., o pavienės A. Tautavičiaus nuomone priklauso ir X-XI a. (Tautavičius 1996, 

p. 219). Visgi šių segių įvairovė reikalauja platesnio aptarimo. A. Tautavičius nurodo, jog X-XI a. 

gali būti datuojamos segės iš šių palaidojimų - Palangos k. 51 ir Genčų I k. 77, kur jos rastos su 

pasaginėmis segėmis daugiakampiais galais. Palangos kape segė buvo visiškai sunykusi ir neaišku, 

kaip ji atrodė (Tautavičius 1961š, p. 23). Tuo tarpu Genčuose I rasta segė buvo nekiauraraštė ir 

pagal LAA skiriama 1 gr. (LAA 1978, p. 67). Šios grupės seges Romanas Širouchovas datuoja XI-

XII a. (Широухов 2011, p. 177). Tuo tarpu mus dominančios kiauraraštės apskritos segės su 

svastikomis, dviem sukryžiuotomis elipsėmis ar dviem poromis tiesių skersinių neabejotinai yra 

rastos 21-ame kuršių kape.
13

 Pažiūrėkime kokie kiti dirbiniai randami su šiomis segėmis. Palangoje 

k. 87 rasti 2 arabų dirhemai datuojami VIII a. pab. – IX a. (Tautavičius 1961š, p. 75). Genčuose I k. 

212 rastos tuščiavidurės trikampio pj. apyrankės platėjančiais galais. Pryšmančiuose I k. 39/1985 

rasta plokštinė keturkampė segė I gr. Taigi šie kapai gali būti datuojami VIII-IX a. Likę kapai, 

kuriuose aptikta aptariamų segių neturėjo chronologiškai svarbių radinių, tad jų radiniai tokiam 

datavimui neprieštarauja. Žemaičių ir skalvių teritorijose šios segės naudotos ilgiau – Viešvilėje 

kartu rastos pasaginės aguoniniais galais bei žiedinės segės, o Žąsine pasaginės segės cilindriniais ir 

keturkampiais galais. Taigi Pryšmančių deg. k. su plokštinėmis apskritomis segėmis galime datuoti 

VIII-IX a.  

Reiktų paminėti, jog R. Kulikauskienė Pryšmančių deg. k. 53/1986 datuoja ViGA II p.: 

„Sprendžaint iš to, kad jis rastas pačių ankstyviausių gr. k. rajone, taip pat, kad kapą sudarė švarūs 

iš laužavietės išrinkti kauliukai, galima tik spėti, kad jis turėtų priklausyti viduriniojo geležies 

amžiaus antrajai pusei ar jo pabaigai.“ (Volkaitė-Kulikauskienė 1988, p. 119). Šiame kape tiksliau 

datuojamų įkapių nerasta, tad ir minėtas R. Kulikauskienės prielaidas tenka atmesti kaip 

nepagrįstas. Iš dalies šiam laikotarpiui priklauso ir kapai datuojami IX-X a., tai k. 47/1921 (ratelinis 

smeigtukas), 5/1921 (plokštinė kryžinė segė 1 gr.), 30/1921 (pas. cilindrinė segė ir antkaklė 

tordiruotu lankeliu su kilpele ir kabliuku). 

Bandužiuose k. 50 rasta plokštinė keturkampė segė (Iliustracija nr. 5). Šios segės yra itin 

retos. Panaši rasta ir gr. Laivių k. 97, o A. Bliujienė nurodo, jog dar viena tokia segė rasta 

Pryšmančiuose (Bliujienė 1999, p. 121). A. Tautavičius visas plokštines keturkampes seges datuoja 

                                                 
13

 Genčai I 174, 179, 181, 212; Kiauleikiai 27; Laiviai 53, 108, 111; Palanga 25, 87, 114a, 333; Pryšmančiai I 7/1921, 

11/1921, 16/1921, 45/1921, 84/1921, 2/1984, 36/1985, 39/1985, 73/1986. 
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VIII-IX a. (Tautavičius 1996, p. 221). Laiviuose kartu su šia sege kape buvo 2 įvijinės apyrankės, 

peilio makšties apkalai ir 4 žalv. įvijos. Tuo tarpu Bandužiuose – 5 stiklo karoliai, pasaginės segės 

liežuvėlis, peilis ir 3 įvijos (Iliustracija nr. 5). Kadangi kape būta pasaginės segės tai kapą datuoti 

galima ne anksčiau IX-X a. Tenka atkreipti dėmesį į tai, kad Bandužiuose apskritai nėra ištirta kapų 

kuriuos drąsiai galėtume skirti VIII-IX a. IX-X a. datuojamas gr. k. 25, kuriame rastas 3 gr. kryžinis 

smeigtukas apskritomis plokštelėmis bei smeigtukas ažūrine kiaurarašte galvute, masyvios 

apyrankės, pusmėnulio formos kabutis. 

Slengių kapinyno datavimo problematiką jau apžvelgėme nagrinėdami VIII a. datuojamus 

kapus, lieka aptarti vienintelį kapą kuris gali būti datuojamas VIII-IX a. Tai k. 33, jame aptiktos šios 

įkapės – vienašmenio kalavijo be skersinių fr., įmovinis ietigalis siaura plunksna, dalgelio fr., 

sagties liežuvėlis, žąslų fr., lipdyto puodelio šukės (Žulkus 1979š, p. 20-22). Šis kapas įrengtas G1 

tipo duobėje. Vienašmeniai kalavijai be skersinių Lietuvos teritorijoje plačiausiai buvo naudojami 

VIII-IX a., vėliau juos pakeitė vienašmeniai ir dviašmeniai kalavijai su skersiniais (Tautavičius 

1996, p. 143). Taigi ir šis kapas būtų datuojamas VIII-IX a. Tačiau V. Kazakevičius jį skiria ne 

ankstesniam laikotarpiui kaip X a. (Kazakevičius 1981, p. 49). Kremacijos atsiradimą kuršių 

gentyje minėtas autorius datuoja X a. (Zabiela 2007, p. 369). Ko gero tai ir buvo pagrindinis 

kriterijus, kuriuo remdamasis V. Kazakevičius Slengių 33 kapą datuoja ne ankstesniu kaip X a. 

Kadangi VIII-IX a. datuojamų deg. k. rasta Laiviuose ir Pryšmančiuose I, visai tikėtina, jog ir 

Slengių kapas yra iš VIII-IX a. 

Apžvelgę ankstyvuosius kuršių deg. k. galime teigti, jog mirusiųjų deginimo paprotys Kuršą 

pasiekė VIII-IX a., tačiau šiuo metu tai dar itin retas reiškinys. Laiviuose yra 35 VIII-IX a. 

datuojami gr. k., taigi deg. k. sudaro tik 2,7 % visų kapų. Pryšmančiuose deg. k. sudaro 26 %, o 

Slengiuose VIII-IX a. galime datuoti tik 3 gr. k. (28, 34, 39), taigi deg. k. sudarytų 25 % 

palaidojimų, tačiau mažas ištirtų VIII-IX a. kapų kiekis Slengiuose iškreipia deg. ir gr. k. tarpusavio 

santykį (Priedas nr. 6). Šie kapinynai ankstyvaisiais deg. k. išsiskiria iš kitų stambių šio laikotarpio 

kuršių kapinynų - Palangos, Lazdininkų, Genčų I, Kiauleikių ir kt., kuriuose nerasta nei vieno VIII-

IX a. datuojamo deg. k. Kyla klausimas kodėl ankstyviausi deg. k. aptikti būtent Laiviuose, 

Pryšmančiuose ir Slengiuose?   

Mirusiųjų deginimo paprotys plito iš P į Š – VIII a. mirusiuosius degina Lamatoje, tuo tarpu 

VIII-IX a. datuojamų deg. k. jau aptikta ir kuršių kapinynuose. Tikėtina, jog naująjį paprotį Kurše 

pirmieji pradėjo praktikuoti arčiausiai Lamatos, dabartinės Klaipėdos apylinkėse, gyvenę kuršiai, 

kur XI-XII a. yra išskiriama Pilsoto žemė (Tučas 2012š, p. 121). Labiausiai į P nutolę kuršių 

kapinynai yra Bandužiai ir Laistai. Pastarojo kapinyno tyrimų medžiaga yra dingusi, tuo tarpu 

Bandužiuose, kaip jau minėjome, VIII-IX a. negalime datuoti nei vieno ištirto kapo. Kiek šiauriau 

esantis Joniškės kapinynas tyrinėtas 2007 ir 2012 m., tačiau rasti tik suardytų deg. k. pėdsakai 



28 

 

(Grikpėdis 2013š). Šių eilučių autoriaus 2013 m. vykdytų tyrimų metu nerasta jokių su kapais 

sietinų radinių. Tikėtis ankstyvųjų deg. k. galime gausiai XIX a. pab. – XX a. pr. tyrinėtame 

Aukštkiemių kapinyne, kurio medžiaga šiuo metu ruošiama spaudai (Reich 2006). Vienintelis 

kapinynas šioje teritorijoje, kuriame rastas VIII-IX a. deg. k. – Slengiai. Svarbu atkreipti dėmesį į 

tai, kad šiuo laikotarpiu datuojamų gr. k., išskyrus Slengius, rasta tik pastarąjį dešimtmetį 

intensyviai tiriamame stipriai apardytame Kalnuvėnų kapinyne (Kanarskas 2010, p. 120). Aptartų 

bendruomenių laidojimo paminklų būklė, ištirtumo lygis ir prieinama archeologinė medžiaga 

neleidžia teigti, jog juose nėra VIII-IX a. datuojamų deg. k. Tikėtina, kad mirusiųjų deginimas 

nagrinėjamu laikotarpiu buvo praktikuojamas šiose bendruomenėse, patvirtinti ar paneigti šią 

prielaidą bus galima turint didesnį VIII-IX a. datuojamų kapų kiekį – tiek publikuojant išlikusią 

XIX a. pab. – XX a. pr. tyrimų medžiagą, tiek atliekant naujus archeologinius tyrimus.  

Pryšmančių I kapinynas yra kiek šiauriau, jis patenka į teritoriją, kuri XI-XII a. yra skiriama 

Mėguvos žemei (Tučas 2012š, p. 124-125). Skirtingai nei Pilsoto teritorijos kapinynai, Mėguvos 

laidojimo objektai tirti itin gausiai, todėl ir VIII-IX a. datuojamų gr. k. čia yra daug: Palangoje - 83, 

Lazdininkuose - 81, Kiauleikiuose - 27, Genčuose I - 39, Užpelkiuose - 1, Girkaliuose - 2, 

Kašučiuose – 22 (Lentelė nr. 2). Neaiškus tik Anduliuose XIX a. pab. – XX a. pr. ištirtų VIII-IX a. 

kapų kiekis, šio kapinyno medžiaga, kaip ir Aukštkiemių, šiuo metu ruošiama spaudai. Vėlesnių 

tyrimų metu Anduliuose aptiktas tik 1 VIII-IX a. datuojamas kapas (Bliujienė 2002, p. 94). 

Didžiosios dalies aptartų kapinynų ištirtumo lygis leidžia gana drąsiai teigti, jog šios bendruomenės 

VIII-IX a. mirusiųjų deginimo dar nepraktikavo. Archeologinėje literatūroje Pryšmančiai yra 

laikomi eiline žemdirbių gyvenviete, o svarbiausiais Mėguvos centrais įvardijami Anduliai, 

Negarba, Palanga (Žulkus 2004, p. 89; Tučas 2012š, p. 125). Negarbos apylinkų laidojimo 

paminklai – Jazdų ir Negarbos kapinynai - datuojami tik nuo X a. (LAA 1977, p. 46; Negarbos 

kapinynas 2013š). Galbūt ankstyvųjų deg. k. galima tikėtis rasti Andulių kapinyne.  

Pryšmančių ankstyvieji deg. k. išsiskiria ir savo įrengimu. Laiviuose ir Slengiuose ankstyvieji 

deg. k. priklauso G1 tipui. Tuo tarpu Pryšmančiuose nerasta nei vieno šio tipo deg. k. (Priedas nr. 

3). Svarbu paminėti, kad didžiąją dalį (50) deg. k. Pryšmančiuose, tame tarpe ir visus 

ankstyvuosius, 1921 m. ištyrė V. Nagevičius, o vėlesnių tyrimų metu atidengti tik 2 deg. k. V. 

Nagevičius beveik nepateikia kapų duobių planų, tad tenka remtis jo nurodymu, kad kapų duobių 

formos įvairios – apskritos, ovalios, daugiakampės ir netaisyklingos (Nagevičius 1935, p. 31). 

Ankstyvųjų deg. k. įrengimas yra panašus – ant dugno yra degėsių ir deg. kauliukų kupstas, kuriame 

yra ir radiniai, o virš šio kupsto – vienas ar keli akmenys (Iliustracija nr. 6, 7). Akmens nebuvo tik 

k. 44. Taigi ankstyvieji Pryšmančių deg. k. yra skiriami A tipui.  

Laivių kapinynas yra nutolęs dar labiau į Š ir yra teritorijoje, kuri nuo XI-XII a. įvardijama 

kaip Ceklio žemė (Tučas 2012š, p. 126). Šioje teritorijoje VIII-IX a. datuojamų kapų, be Laivių 
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rasta tik Godeliuose. Tuo tarpu tokie laidojimo paminklai kaip Sauseriai, Didvyčiai, Reketė, 

Šateikiai (Rūdaičiai), Gintališkė, Dovainiai, Jazdauskiškės, Žemaičių Kalvarija, Pagudonė, Skėriai, 

Šiliai ir kt. VIII-IX a. skiriami tik pagal atsitiktinius radinius (Tučas 2012š, priedas nr. 1). Taigi dėl 

mažo ištirtumo lygio negalime tvirčiau įvertinti deg. k. paplitimo Ceklyje VIII-IX a.  

 

4.2.1.3. Žemaitija 

 

Žemaičiai mirusiujų VIII-IX a. vis dar nedegina, išimtimi galime laikyti Maudžioriuose rastą 

įdomų k. 227. Jame deginti kauliukai (tarp kurių atpažinta kaukolės ir ilgųjų kaulų fr.) kartu su 

pelenais, degėsiais ir apdegusio neaiškaus dirbinio fr. supilti į A tipo duobės dugną, o viršuje uždėti 

akmenys ir nedeginta „sutriuškinta“ kaukolė (Valatkienė 1982š, p. 50). Šis palaidojimas aptiktas 

tarp VIII-IX a. datuojamų kapų (Valatkienė 1982, p. 65). Tai vienintelis deg. k. šiame kapinyne, 

kuriame iš viso yra ištirti 334 V-XI a. kapai. A. Tautavičiaus nuomone galbūt tai buvusi „<..> kokia 

tai maginė auka <..>“ (Tautavičius 1989, p. 29). Iš ties šis palaidojimas išsiskiria savo įrengimu ir 

kelia daug klausimų. Panašiai pavienis V-VI a. deg. k. aptiktas ir kitame žemaičių kapinyne - 

Pagrybyje, kur sudeginto vaiko kauliukai buvo paberti tarp vyro šlaunikaulių (žr. psl. 19). Kitose 

Vakarų Lietuvos etnokultūrinėse grupėse tokių deg. k. nerasta. 1980 m. tyrimų metu Maudžioriuose 

surinkta antropologinė medžiaga buvo perduota VU Medicinos fakultetui (Valatkienė 1982š, p. 71). 

Tikėtina, kad šio palaidojimo mįslę padėtų įminti antropologinė analizė (galbūt paaiškėtų 

palaidotojo individo mirties priežastis), o kol kas apie šį kapą negalime daryti jokių išvadų. 

Taigi vikinginio laikotarpio pradžioje mirusiųjų deginimo paprotys Vakarų Lietuvoje pasiekia 

kuršių teritoriją, kur ankstyvieji deg. k. aptikti 3-uose vienas nuo kito nutolusiuose kapinynuose. 

Lamatoje ir Skalvoje mirusieji deginami ir toliau, tačiau dėl medžiagos fragmentiškumo lieka 

neaiškus deg. ir gr. k. kiekybinis santykis. Pavienis deg. k. rastas ir Žemaitijoje, tačiau jis išsiskiria 

savo įrengimu. 

 

4.2.2. X-XI a.  

4.2.2.1. Skalva ir Lamata 

 

Skalvoje X-XI a. datuojamų deg. k. aptikta visuose tyrinėtuose šio laikotarpio kapinynuose, 

tačiau tokie tėra keli – Kreivėnai, Viešvilė I ir III (Žemėlapis nr. 4; Lentelės 8, 9). Literatūroje 

kartais deg. k. įvardijamas ir Dauglaukio k. 77 (Jovaiša 1992, p. 95-96). Jame 80 cm Ø duobutėje 

rastas V tipo kalavijas, įmovinis ietigalis ir 2 balno kilpos (Jovaiša 1990š). Šį „kapą“ laikyti deg. 



30 

 

palaidojimu trūksta svarbiausio argumento – deg. kauliukų, todėl tenka sutikti su V. Kazakevičiaus 

nuomone, jog tai lobis (Kazakevičius 1996, p. 63). Kreivėnų kapinyno problematika aptarta 

anksčiau. Neabejotinai X-XI a. gali būti datuojamas k. 27, kuriame rasta pasaginė segė 

keturkampėmis galvutėmis (Šimėnas 1997š). IX-X a. turėtų priklausyti deg. k. 6 – jame rasta 

lankinė aguoninė II gr. segė (Šimėnas 1998, p. 215). Vėlyviausi gr. k. Kreivėnuose datuojami VIII 

a. (Šimėnas 2000, p. 277; Jovaiša 2008). Taigi deg. k. turėtų sudaryti 100% visų X-XI a. 

palaidojimų. Viešvilės kapinynus dėl ištirtų kapų kiekio aptarsime kiek plačiau. 

Viešvilės I ir III kapinynų nuoseklūs tyrinėjimai vykdomi jau kiek daugiau nei dešimtmetį. 

Laidojimo paminklai vienas nuo kito yra nutolę tik 150 m., tyrimų autoriaus nuomone jie sudarė 

vientisą kompleksą (Budvydas 2005, p. 104). Dėl šios priežasties Viešvilės kapus nagrinėsime ne 

kaip 2 atskirų laidojimo paminklų, o kaip vieno. Viso Viešvilėje ištirti 77 k., 17 iš jų buvo įvardinti 

spėjamais kapais, tad neabejotinų kapų yra 60. Viešvilės I kapinynas datuojamas X-XI a., o III-ias 

IX-XI a. Peržiūrėjus III-io kapinyno kapų kompleksus, nei vieno kapo negalime skirti IX a.
14

 

Kapuose aptinkamos šios geriau datuojamos įkapės - pasaginės segės cilindriniais, keturkampiais, 

aguoniniais ir platėjančiais galais, rateliniai ir plokščia ažūrine galvute smeigtukai, X tipo kalavijai 

ir kt. X-XI a. būdingi dirbiniai. Įdomus reiškinys yra tai, kad visi 39 gr. k. yra skiriami kūdikiams ir 

vaikams. Tuo tarpu deg. k. antropologinė analizė parodė, jog juose neretai palaidoti 2-ių ar net 3-ių 

individų palaikai - dažnai suaugusieji laidoti kartu su vaikais (žr. psl. 49). Skaičiuojant visus 

Viešvilės kapus deg. palaidojimai sudaro tik 35 %. Tačiau akivaizdu, jog gr. k. būdingi konkrečiai 

bendruomenės grupei - kūdikiams ir vaikams, tuo tarpu deg. k. yra suaugusiųjų bendruomenės 

narių. Taigi galime teigti, jog Viešvilėje suaugusių individų tarpe mirusiųjų deginimas buvo 

praktikuojamas 100 % atveju, tuo tarpu vaikai ir kūdikiai buvo laidojami kartu sudeginti arba 

nedeginti atskirose duobėse. 

Lamatoje nėra ištirta deg. k., kuriuos užtikrintai galėtume skirti X a. Galbūt šiam laikotarpiui 

priklauso jau anksčiau minėti plačios chronologijos Norgėlų kapai, datuojami VIII-X a. Kad IX-X 

a. kremacija dar nebuvo visiškai pakeitusi inhumacijos galime spręsti iš Nikėlų gr. kapų, datuojamų 

IX-X a. Neaiškus yra Skomantų deg. k. datavimas – jie gali priklausyti ir X-XI a. Apžvelgę 

negausius šio laikotarpio kapus galime teigti, kad X a. Lamatoje egzistavo biritualizmas – dalis 

mirusiųjų laidoti nedeginti, dalis – sudeginti. 

 

4.2.2.2.Kuršas  

 

                                                 
14

 Neaiškus kai kurių Viešvilėje aptiktų papuošalų datavimas – III-io kapinyno k. 6 rasta apskrita plokštinė segė su 

kryžiumi viduje, k. 30 ir 45 – peteliškės formos, o k. 35 – rombo formos segės. Šie papuošalai Lietuvos teritorijoje 

aptinkami itin retai, tad negalime jų ir datuoti tiksliau. 
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Kuršių kapinynų ištirtumas leidžia mirusiųjų deginimo papročio plitimą Vakarų Lietuvoje 

analizuoti daug išsamiau. X-XI a. datuojamų deg. k. aptikta gerokai gausiau nei VIII-IX a. Mirusieji 

deginti Apuolėje, Bandužiuose, Genčuose I ir II, Girkaliuose, Jazduose, Kalnuvėnuose, Klaišiuose, 

Kretingoje, Laiviuose, Lazdininkuose, Palangoje, Pryšmančiuose I, Siraičiuose (Žemėlapis nr. 4). 

Dalyje kapinynų X-XI a. deg. k. nerasta – Kiauleikiai, Gintališkė, Anduliai ir kt. – tačiau mažas 

ištirtų šio laikotarpio kapų kiekis juose neleidžia teigti, kad mirusiųjų deginimo paprotys dar 

nebuvo pasiekęs šių bendruomenių. Toliau pagrindžiamas atskirų kapinynų X-XI a. deg. k. 

datavimas, nurodomas kiekybinis gr. ir deg. k. santykis. Kapinynus galime skirti į dvi grupes: tuos 

kur ištirta daugiau kaip 20 X-XI a. kapų ir tuos kur ištirta mažiau nei 10 X-XI a. kapų (Lentelė nr. 

8). Spręsdami apie deg. ir gr. k. santykį remsimės tik 1-os grupės kapinynų duomenimis, nes 

didesnis ištirtų kapų kiekis tiksliau atspindi realybę. Tuo tarpu 2-os grupės kapinynai leidžia 

patikslinti mirusiųjų deginimo papročio paplitimą visame Kurše. 

Genčų I kapinyne ankstyviausi deg. k. datuojami X-XI a. Pagal radinius - pasagines seges 

cilindriniais, daugiakampiais ir keturkampiais galais, 4 gr. kryžinius smeigtukus, apyrankes 

smailėjančiais galais, žiedus platintu priekiu, pentinius plačiaašmenius kirvius ir kt. - šiuo 

laikotarpiu galima datuoti 10 deg. k. (Lentelė nr. 9). Kai kurių kapų duobių įrengimas ir kapinyno 

planigrafija reikalauja atskiro aptarimo. V kapinyno dalyje tarp X-XI a. gr. k. rasti 4 deg. k. (1, 14, 

19, 20), jų datavimas X-XI a. abejonių nekelia (Planas nr. 1). Tuo tarpu likusių 6 k. priklausymas X 

a. yra abejotinas. K. 153 apsuptas XI-XII a. kapų, jame rasta pasaginė segė cilindriniais galais nėra 

tikslus chronologinis rodiklis, tad tikėtina, jog kapas yra vienalaikis su aplinkiniais ir skirtinas XI-

XII a. Dar toliau į R įrengtas deg. k. 5, jis datuotas t.p. pagal pasaginę segę cilindriniais galais, 

aplink šio laikotarpio kapų nėra (išskyrus gr. k. 4, kuris datuojamas X-XI a., tačiau pagal tokią pat 

segę), todėl ir šis kapas laikytinas vėlesniu – XI-XII a. PR kapinyno dalyje aptikti dar 4 deg. k. 

įrengti mažose pailgose ar apvaliose duobėse, juose t.p. rastos pasaginės segės cilindriniais galais. 

Aplinkinių kapų chronologija - XI-XII a. - bei faktas, kad pagrindiniame X-XI a. kapų masyve rasti 

deg. k. įrengti tik G tipo duobėse bylotų apie šių kapų priklausymą XI-XII a. Taigi užtikrintai X-XI 

a. galime skirti 4 deg. k. įrengtus tarp kitų vienalaikų kapų. Griautinių X-XI a. kapų Genčuose I 

aptikta gerokai daugiau – 74, tad deg. k. priklausomai nuo aukščiau aptartų kapų chronologijos 

interpretavimo sudaro 5-12% (Lentelė nr. 8). 

Laiviuose aptikti 9 X-XI a. datuojami deg. k. (Lentelė nr. 9). Jie datuoti pagal IVb gr. 

kryžinius smeigtukus  apskritomis plokštelėmis, juostinius ir karklo lapo formos ietigalius, 

pasagines seges cilindriniais, keturkampiais ir daugiakampiais galais, žiedus storinta priekine dalimi 

ir kt. Žinomas 6 kapų duobių įrengimas (275, 276, 290, 310, 319, 368), visiems kastos didelės G 

tipo duobės. Atskirai paminėtinas k. 270, kuris tyrimų publikacijoje laikomas degintiniu 

(Gintautaitė-Butėnienė, Butėnas 2002, p. 105). Šiame kape nerasta nei deg. nei nedegintų kaulų ar 
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jų pėdsakų - 60 cm Ø apskritos formos anglimis persunktoje duobėje rasti dirbiniai be degimo 

žymių - lankinė aguoninė segė, diržo liekanos, įvijinės apyrankės fr., ger. rago apkalų fr. 

(Kulikauskas, Kulikauskienė 1949š, p. 29). Vienintelis argumentas skirti šį palaidojimą prie deg. k. 

– duobės forma, tačiau A tipo duobės nėra būdingos ankstyviesiems Laivių deg. k.. Taigi k. 270 

priskyrimas prie deg. yra nepagrįstas. Nedegintų šio laikotarpio mirusiųjų kapų Laiviuose aptikta 

23, tad deg. palaidojimai sudaro 28% visų X-XI a. Laivių kapų (Lentelė nr. 8). Akivazidu, jog X a. 

mirusiųjų deginimo paprotys Laiviuose jau buvo gerokai populiaresnis nei VIII-IX a. - deg. k. 

kiekis išauga nuo 2,7% iki 32%.  

Lazdininkuose X ir X-XI a. datuojamų deg. k. rasta gana gausiai – 18 (Lentelė nr. 9). Juose 

aptiktos tipinės X-XI a. įkapės: pasaginės segės cilindriniais ir keturkampiais galais, ankstyvo tipo 

gyvulinės apyrankės, karklo lapo formos ir juostiniai ietigaliai. Ankstyvieji Lazdininkų deg. k. 

įrengiami G tipo duobėse, beveik  visų duobių pločio ir ilgio santykis yra mažesnis nei 0,6. Išskyrus 

k. 157/1976, kuris įrengtas 75x50 cm (santykis 0,67) dydžio duobėje, jis skirtinas tarpiniam 

variantui tarp G ir A tipo duobių. Griautinių šio laikotarpio kapų Lazdininkuose ištirta mažai – 7, 

tad deg. k. sudaro 72% palaidojimų (Lentelė nr. 8). Paminėtinas k. 19/1976, kurį tyrimų autorius 

laiko simboliniu – A tipo 50 cm Ø duobėje, užpildytoje tamsia žeme su paskirais angliukais rastas 

dalgelio ar peilio fr., įvijinis žiedas, miniatiūrinis puodelis ir plokštinė apskrita segė (Patkauskas 

1976š, p. 34). Jokių kaulų pėdsakų šioje duobėje nerasta, kapas primena Laivių k. 270. 

Palangoje X ir X-XI a. galime datuoti 10 deg. k. (Lentelė nr. 9). Šiuose kapuose rastos 

sekančios įkapės – antkaklė smailėjančiais galais tordiruotu lankeliu su kilpele ir kabliuku, lankinės 

aguoninės 2 gr. segės, pasaginės segės cilindriniais ir daugiakampiais galais, lazdelinis smeigtukas, 

smeigtukas ažūrine kiaurarašte galvute ir ankstyvos gyvulinės apyrankės. Palangos ankstyvųjų deg. 

k. duobės nėra vienodos – dalis įrengti didelėse G tipo duobėse (73, 170, 200, 232, 287), dalis 

mažose G tipo (181, 211, 359), k. 240 įrengtas A tipo duobėje. Griautinių šio laikotarpio kapų 

Palangoje rasta itin daug – 26 datuojami X a. ir 48 – X-XI a. Taigi deg. k. X a. Palangoje sudaro 

12% visų palaidojimų (Lentelė nr. 8). 

Pryšmančiuose 4 deg. k. galime datuoti IX-X a., juose rastos lankinės laiptelinės 3 gr. segės, 

pasaginė segė daugiakampiais galais, ratelinis smeigtukas. Dar 9 deg. k. pagal pasagines seges 

cilindriniais galais, ankstyvas gyvulines apyrankes ir žiedą platintu priekiu datuojami X-XI a. 

(Lentelė nr. 9). Atskirai paminėtinas deg. k. 19, kuriame rasta importinė plokštinė apskrita segė 

(Iliustracija nr. 4). V. Nagevičius nurodo, jog tokių segių prototipas yra kilęs iš Gotlando VIII a., o 

Pryšmančių segė datuojama X-XI a. ir kildinama iš Suomijos (Nagevičius 1935, p. 14). Tuo tarpu 

Onos Kuncienės nuomone tikslesnis šios segės datavimas yra negalimas ir ji skirtina IX-XI a. 

(Kuncienė 1972, p. 215). Pryšmančiuose rasta ir gr. k.: 12 datuojama IX-X a. ir 23 - X-XI a. Taigi 

deg. k. IX-X a. sudaro 25%, o X-XI a. - 28% visų palaidojimų.  
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Kituose kuršių kapinynuose ištirta labai mažai X a. datuojamų kapų (Lentelės nr. 8, 9). 

Jazduose X-XI a. datuojami 2 deg. ir 1 gr. (2) kapai. Juose rasti tipiški X-XI a. dirbiniai: smeigtukas 

ažūrine kiaurarašte galvute, pasaginės segės daugiakampėmis ir keturkampėmis galvutėmis. Kapai 

įrengti G ir A tipų duobėse. Klaišių kapinynas labai apardytas – tyrimų metu kapų duobės išsiskyrė 

tik retais atvejais, dalyje kapų nerasta nei gr., nei deg. kaulų, tad negalime jų priskirti vienai ar kitai 

kapų grupei (Dakanis 1984š). X-XI a. datuotini 3 palaidojimai – deg. k. 8, gr. k. 17 ir k. 1, 

pastarajame nerasta jokių kaulų pėdsakų. Degintiniame kape rasta pasaginė segė keturkampėmis 

galvutėmis. Šio kapo duobė neišsiskyrė, tyrėjas nurodo tik tai, kad dirbiniai buvo išsidėstė vienoje 

krūvelėje (Dakanis 1984š, p. 8). Apuolėje X-XI a. gali būti datuojamas vienintelis deg. k. 3/2001, 

jame rasta pasaginė segė daugiakampiais galais. Šis palaidojimas įrengtas G tipo duobėje. V. Žulkus 

visą eilę deg. Slengių kapų (k. 1-20, 29) datuoja IX-X a. (Žulkus 1979š, p. 43). Visgi šių kapų 

chronologijos nustatyti neįmanoma - nerasta tiksliau datuojamų dirbinių. Griautinių X a. kapų 

Slengiuose t.p. nerasta. Turint omenyje, kad Slengiuose mirusieji deginti jau IX a., o taip pat ir 

vėliau – XI-XII a., tenka daryti išvadą, kad ir X a. mirusieji šiame kapinyne buvo deginami. 

Kalnuvėnuose ištirti 2 deg. k., deja šis kapinynas yra labai prastos būklės, beveik visi kapai 

apardyti. K. 61 pagal ankstyvą gyvulinę apyrankę gali būti datuojamas X-XI a. Šio kapinyno 

medžiaga datuojama VIII-XI a. Tačiau XI a. datuojamų dirbinių beveik nerasta, tad tikėtina, kad ir 

antrasis deg. k. priklauso X-XI a. Didžioji dalis gr. k. rasta be įkapių ar su menkais jų likučiais ir yra 

datuojami VIII-XI a. (Kanarskas 2010, p. 122). Siraičiuose X-XI a. galime datuoti 3 deg. k. 

kuriuose aptiktos pasaginės cilindrinės segės apvalaus pjūvio lankeliu. Tarp deg. k. buvo ištirtas 

vienintelis gr. k. 18, tyrimų publikacijoje datuojamas XII-XIII a. (Butėnienė 1959, p. 176). Panašu, 

jog pagrindinis kriterijus, kuriuo rėmėsi autorė datuodama kapą buvo smeigtukai - karpyta vinies 

pavidalo ir ištęsto rombo formos galvutėmis (Butėnienė 1959, p. 170). Šiuo metu tokių smeigtukų 

yra rasta ir kituose kapinynuose, jie skiriami atitinkamai X-XI a. ir IX-X a. (Bliujienė 1999, p. 74, 

78). Taigi Siraičių gr. kapas gali būti laikomas bendralaikiu su X-XI a. deg. k. Girkalių kapinynas 

yra tapatinamas su A. Bezzenbergerio tyrinėtu Ramučių kapinynu (LAA 1977, p. 95). Vėlesni 

tyrimai vykdyti 1966 m., kuomet ištirta 11 gr. ir 39 deg. k. (Куликаускене 1968, p. 70). Šis 

kapinynas yra stipriai paveiktas ūkinės veiklos - beveik visi kapai suardyti, iš tyrimų ataskaitoje 

pateiktų aprašų ne visus kapus pavyksta identifikuoti kaip gr. ar deg. Tyrimų autoriai degintinio 

kapo požymiu laiko degėsių buvimą kapo duobėje (Kulikauskienė, Kulikauskas 1966š, p. 33). Visgi 

analizuojant mirusiųjų deginimo papročio plėtrą labai svarbu yra atskirti deg. ir gr. k., todėl deg. k. 

laikysim tik tuos, kuriuose aptikta deg. kauliukų – viso 23 kapai. Pagal pasagines seges 

cilindrinėmis ir keturkampėmis galvutėmis X-XI a. datuojami 3 deg. k.. Griautinis šio laikotarpio 

kapas rastas tik vienas (k. 37), dar 3 gr. k. datuojami IX-X a. (k. 11, 16, 39). Taigi mirusiųjų 

deginimo paprotys X a. pasiekė ir Girkalių bendruomenę. Kretingoje X a. gali būti datuojami 5 



34 

 

kapai, iš jų 3 yra deg. Juose aptiktos įkapės: pasaginės segės cilindriniais galais, karklo lapo ir 

juostinis ietigaliai, I gr. žiedai platintu priekiu, juostinės ir įvijinės apyrankės. Minėti dirbiniai nėra 

labai patikimi chronologiniai rodikliai, tačiau šie kapai turėtų būti kiek ankstyvesni už likusius deg. 

Kretingos kapus, kuriems būdingos pasaginės segės aguoniniais, gyvuliniais galais ir kt. XI-XII a. 

dirbiniai. Šis kapinynas yra labai apardytas, neretai kapų duobės neišsiskiria ar yra sunaikintos 

vėlesnių perkasimų. Aiškesnis yra k. 10 ir 32 įrengimas, kuriems kastos G tipo duobės. Genčuose II 

X-XI a. datuojamas deg. k. 13, jame aptikti 2 ietigaliai - juostinis bei M tipo. Ietigaliai išlikę labai 

prastai, tačiau vieno jų forma labai panaši į M tipo ietigalius, kuriuos V. Kazakevičius datuoja X a. 

II p. – XI a. (Kazakevičius 1998, p. 42). Šis kapas įrengtas G1 tipo duobėje. Genčuose II aptikti ir 3 

gr. X-XI a. kapai. Bandužiuose X-XI a. iš dalies gali būti datuojami tik 3 k., iš jų du griautiniai – k. 

21 ir 25, datuojami atitinkamai IX-X ir X-XI a., bei vienas degintinis – k. 28, kuriame buvo 3 

gyvulinės apyrankės, vytinė antkaklė, labai apnykusi lankinė segė, ietigalio fr. bei pentinio kirvelio 

fr. Pagal gyvulines apyrankes bei apnykusią lankinę segę kapą galima skirti X-XI a., jis įrengtas G2 

tipo duobėje.  

R. Tučas X a. kuršių teritorijoje nurodo buvus 63 kapinynus (Tučas 2012š, pav. 20). 

Dauguma jų yra netirti ir datuojami pagal atsitiktinius radinius. Tirtų kapinynų, kuriuose rasti tik 

griautiniai X a. kapai yra vos keletas. Užpelkiuose ištirta 13 VėGA kapų, gr. k. tyrimų autorė 

datuoja VIII-XI a. Pagal įkapių kompleksus tiksliau datuoti galime tik 2 gr. k. (103, 90), jie 

atitinkamai skiriami VIII-IX ir XI-XII a. Nors Užpelkiuose ir nėra ištirtų X a. gr. k., visgi 

atsižvelgdami į minėtų kapų chronologiją, galime daryti prielaidą jog jų turėtų būti. Kiauleikiuose 

X-XI a. datuojami 3 gr. k. (44/1941, 1/1984, 2/1984), juose aptikta pasaginė segė cilindriniais 

galais, smeigtukas ažūrine kiaurarašte galvute bei kovos peilis. Godeliuose X a. kapų visai nerasta – 

1940 m. tirti gr. k. datuojami VIII-IX a., o 1986 m. tirti deg. k. - XI-XII a. Gintališkėje 1940 m. 

ištirtas 21 gr. ir 12 deg. k. datuotų X-XI a. (Vaitkunskienė 1979). Peržiūrėjus įkapių kompleksus 

galime teigti, jog didžioji dalis kapų priklauso XI ir iš dalies XII a. – beveik visuose kapuose itin 

gausiai rasta pasaginių segių aguoniniais galais, populiarios ir pasaginės segės žvaigždiniais bei 

gyvuliniais galais. X a. gali priklausyti nebent gr. k. 14/1940, kuriame be pasaginės aguoninės segės 

rasta ir antkaklė ramentiniais galais bei ratelinis smeigtukas. Tuo tarpu deg. k. datuoti X a. 

negalime. Vėlesnių tyrimų metu Gintališkėje rasti tik vėlyvesni - XI-XIII a. kapai (Vakatka 1970, p. 

98-99). Anduliuose X-XI a. skirtinas gr. k. 1/1972.  

Kapinynuose, kuriuose ištirta daugiau kaip 10 X-XI a. datuojamų kapų degintiniai 

palaidojimai sudaro: Genčai I 5-11% (viso 84 deg. ir gr. X-XI a. kapai), Laiviai – 28% (32), 

Lazdininkai – 72% (25), Palanga – 12% (84), Pryšmančiai I 27% (48) visų palaidojimų (Priedas nr. 

7). Pastebima tendencija, jog bendruomenėse, kuriose mirusieji pradėti deginti jau VIII-IX a., X-XI 

a. deginama apie 30% visų mirusiųjų – Laiviai ir Pryšmančiai. Tuo tarpu kapinynuose, kuriuose 
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deg. k. pasirodo tik X a., deginama tik apie 10% mirusiųjų – Palanga ir Genčai I. Tačiau būtent 

Palangoje ir Genčuose I yra ištirta daugiausiai kapų – po 84, tai leistų manyti, jog šių kapinynų 

duomenys yra patikimiausi. Ištirtų kapų kiekio reikšmę patvirtina ir Lazdininkai, kur deg. k. sudaro 

net 72%, tačiau juose ištirti tik 25 X-XI a. kapai. Pastebėta tendencija, jog ištirtų kapų kiekis 

korealiuoja su deg./gr. k. santykiu (Priedas nr. 7). Taigi dėl skirtingo ištirtų kapų kiekio negalime 

objektyviai įvertinti mirusiųjų deginimo papročio intensyvumo X-XI a. skirtingose bendruomenėse. 

Tačiau galime apskaičiuoti bendrą deg. ir gr. k. santykį visame Kurše. Kapinynuose, kuriuose ištirta 

virš 20 X-XI a. kapų, deg. palaidojimai sudaro 21%, tuo tarpu įtraukus ir likusių kapinynų su deg. k. 

duomenis deg. k. dalis padidėja iki 25%. Taigi galime daryti išvadą, jog Kurše X-XI a. buvo 

deginami 21-25% mirusiųjų (Priedas nr. 7).  

Tenka paneigti V. Žulkaus teiginį, kad Pilsoto žemėje X a. deg. k. sudarė jau 50% visų kapų 

(Žulkus 2004, p. 162). X a. datuojamų deg. k. Pilsote yra aptikta tik Bandužiuose (1 kapas) ir 

Kalnuvėnuose (2 kapai). Minėtas autorius kogero remiasi Slengių kapinyno medžiaga, tačiau jau 

minėjome, jog Slengiuose pagal įkapes negalime nei vieno kapo datuoti X a.  

 

4.2.2.3.Žemaitija 

 

Šiuo laikotarpiu mirusiųjų deginimo paprotys praktikuojamas jau ir žemaičių bendruomenėse. 

Nesuardytų deg. k., kuriuos būtų galima datuoti pagal įkapes šioje srityje ištirta labai mažai. 

Dažniausiai žemaičių kapinynuose aptinkami tik deg. k. požymiai – deginti kauliukai ar apdegę 

VėGA būdingi dirbiniai, dalyje kapinynų rasti ir sveiki palaidojimai tačiau be tiksliau datuojamų 

įkapių. Pastarieji kapinynai atskirai nagrinėjami atskirame skyrelyje. X-XI a. galime datuoti tik 7 

žemaičių deg. k. ištirtus keturiuose kapinynuose: Bikavėnai, Paragaudis, Upyna ir Žąsinas (Lentelės 

nr. 8, 9, žemėlapis nr. 4).  

Bikavėnuose viso ištirti 5 deg. k., pagal pasagines seges cilindriniais ir keturkampiais galais 3 

iš jų galime datuoti X-XI a., likę du buvo be įkapių. Sudeginti mirusieji Bikavėnuose laidoti G tipo 

duobėse. Deg. k. šiame kapinyne sudaro itin mažą palaidojimų dalį – kapinyne aptikti 267 gr. k. 

Tyrimų autoriai ankstyvesniais laiko 1967 m. tirtus kapus (190) ir skiria juos X-XI a., tuo tarpu 

1968 m. tirti kapai (82) skiriami XI-XII a. (Tautavičienė 1970, p. 77, 82). Peržiūrėję įkapių 

kompleksus tiksliau datuoti galime 98 gr. k. – didžioji dalis palaidojimų pagal pasagines seges 

cilindrinėmis, keturkampėmis ir daugiakampėmis galvutėmis, V ir VI gr. kryžinius smeigtukus 

apskritomis plokštelėmis, t.p. apyrankes smailėjančiais galais su buoželėmis galuose, W ir X tipo 

kalavijus, kalavijo makštų galo apkalus datuojami X-XI a. Dalyje kapų (18) rasta kiek vėlyvesnių – 

XI-XII a. būdingų – įkapių: pasaginių segių aguoninėmis, gyvulinėmis, žvaigždinėmis ir 
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platėjančiomis galvutėmis t.p. gyvulinių apyrankių, IX tipo balno kilpų
15

, žąslų su laužtukais. Dalis 

šių kapų yra įsimaišę tarp X-XI a. gr. k., kiti koncentruojasi grupelėmis pietinėje kapinyno dalyje 

(Planas nr. 4). Pagal įkapes šiuos kapus skiriame XI a. Taigi tarp X-XI a. datuojamų kapų 

degintiniai palaidojimai sudaro 3,6 % (Lentelė nr. 8). Tikėtina, jog visi Bikavėnų kapai priklauso X-

XI a., tuomet deg. k. sudarytų 1,8% visų palaidojimų. Bet kuriuo atveju mirusieji deginti itin retai 

atvejais. 

Paragaudyje rastas įdomus nedegintos moters ir sudeginto kūdikio k. 59. Moteris paguldyta 

aukštielninka, papuošta žemaitėms būdingais papuošalais, o ant dešiniosios alkūnės jai padėtas 

drobės ryšulėlis su sudeginto kūdikio kauliukais ir jam skirtomis įkapėmis – 2 įvijinėmis 

apyrankėmis ir 5 įvijiniais žiedais. „Kauliukai ir šios įkapės buvo susiausti ir perrišti <..> juosta <..>  

Per ryšelį buvo persmeigti du nuokamienėm galvutėm smeigtukai <..>“ (Valatka 1974, p. 74-75). 

Kapas datuojamas X-XI a. pagal papuošalus bei juostinį geriamojo rago apkalą (Simniškytė 1998, 

p. 198). Tai vienintelis deg. k. Paragaudyje, čia neaptikta ir atsitiktinių apdegusių VėGA radinių ar 

deg. kauliukų. Be šio dvigubo kapo Paragaudyje ištirti dar 76 IX-XII a. skiriami gr. k. (LAA 1977, 

p. 83). Deja tyrimų ataskaitoje nepateikiami kapų aprašai, tad negalime datuoti kiekvieno kapo 

atskirai. Šis palaidojimas primena Pagrybio V-VI a. k. 200, kuriame sudeginto vaiko kauliukai buvo 

paskleisti tarp nedeginto vyro šlaunikaulių (žr. psl. 19). Šie nedegintų suaugusiųjų ir sudegintų 

vaikų kapai yra vieninteliai visoje Vakarų Lietuvoje, abu rasti žemaičių kapinynuose. Paminėtinas ir 

VIII-IX a. Maudžiorių k. 227, kuriame su deg. kauliukais rasta nedeginta kaukolė (žr. psl. 29). Taigi 

žemaičių bendruomenėse nuo V-VI a. mirusieji labai retais atvejais būdavo sudeginami. 

Atsižvelgus į šių kapų specifiką darytina prielaida, jog tai buvo kaimyninėse gentyse praktikuoto 

laidosenos papročio – kremavimo - pritaikymas išskirtiniais atvejais. Nežinodami šiuose kapuose 

palaidotų individų biologinių charakteristikų - mirties priežasčių, ligų ir kt. (antropologinė 

medžiaga netirta) negalime interpretuoti šių palaidojimų.  

Žąsino kapinyne ištirta 13 deg. k., pagal įkapių kompleksus 6 kapai skirtini XI-XII a., tuo 

tarpu likusiuose kapuose nerasta tiksliau datuojamų dirbinių. Pagal kapinyno planigrafiją 2 deg. k. 

(53 ir 149) skiriame X-XI a. (Žąsino kapinyno planigrafija ir chronologija plačiau nagrinėjama 

sekančiame skyriuje). Žąsine didžiąją dalį palaidojimų sudaro gr. k., jų ištirta 190, pagal įkapes 72 

k. galime skirti X-XI a. Deg. k. X-XI a. Žąsine sudaro 2,7% skaičiuojant kapus su tiksliau 

datuojamomis įkapėmis (Lentelė nr. 8). Tikėtina, kad visi Žąsino gr. k. priklauso X-XI a., tuomet 

deg. k. dalis sumažėja iki 1%. 

Upynoje aptiktas vienas sudeginto mirusiojo palaidojimas (Lentelė nr. 9). Šiame kape 

degėsiai ir sudegusių kaulų fr. supilti į 40 cm Ø duobutę, o įkapių nerasta (Tautavičius 1966š, p. 

27). Archeologinėje literatūroje Upynos kapinynas datuojamas X-XI ar IX-XI a. (Tautavičius 

                                                 
15

 Balnakilpių tipologija šiame darbe nurodoma pagal K. Minkevičių (Minkevičius 2011š). 



37 

 

1966š, p. 90; LAA 1977, p. 115). Be šio deg. k. ištirti ir 105 gr. palaidojimai, kuriuose aptiktos 

pagrinde X-XI a. būdingos įkapės – pasaginės segės cilindriniais, keturkampiais, daugiakampiais 

galais, IV, V ir VI gr. kryžiniai smeigtukai apskritomis plokštelėmis. Keliuose kapuose rasti ir IX-X 

a. būdingi radiniai – juostiniai ietigaliai ornamentuotomis įmovomis, M ir H tipo kalavijai, lankinė 

aguoninė segė, 2 gr. smeigtukas trikampe galvute, antkaklės su kilpele ir kabliuku tordiruotu 

lankeliu. Vėlesnių – XI a. būdingų - dirbinių aptikta vos keli: k. 77 buvo pasaginė segė gyvulinėmis 

galvutėmis, kitos gyvulinės segės galvutė rasta atsitiktinai (Tautavičius 1966š, radinių sąrašo p. 28), 

k. 106 - pasaginė segė cilindrinėmis galvutėmis tordiruotu lankeliu. Taigi Upynoje ištirti kapai 

datuotini X-XI a., o deg. palaidojimas sudaro 0,9% visų kapų (Lentelė nr. 8).  

Mirusiųjų deginimas X a. žemaičių bendruomenėse dar itin retas reiškinys - Upynoje 

sudeginti 0,9%, Žąsine - 1%, Bikavėnuose - 3,6% visų mirusiųjų (Priedas nr. 8). Bendrai juose deg. 

k. sudaro 2% palaidojimų. Šie kapinynai yra labiausiai ištirti X a. žemaičių laidojimo paminklai. 

Aptariamo laikotarpio kapų, tiesa gerokai mažiau, rasta ir kituose žemaičių kapinynuose - 

Juodsodėje 22 gr. VIII-XI a. k. (LAA 1977, p. 48), Naujajame Obelyne gr. k. 3 galima datuoti X-XI 

a., šiame kapinyne rasti ir 3 tiksliau nedatuojami  deg. k. (Astrauskas 1998). Žviliuose ištirti 22 gr. 

ir 1 deg. VėGA kapai. Dauguma jų su menkomis įkapėmis ar išvis be jų, X-XI a. datuotini 6 gr. 

kapai, tikėtina, kad ir deg. k. priklauso X-XI a., tačiau šio kapo datavimo negalime patvirtinti nes 

jame nebuvo įkapių. 3 gr. k. rasti ir Perkūniškėje, viename iš jų buvo pasaginė segė cilindriniais 

galais, tad jis skirtinas X-XI a. (Baubonis, Dakanis 2000a, p. 247). X a. gr. k. rasta ir Jakštaičių 

kapinyne, kurį vieni tyrinėtojai skiria žemaičiams, kiti – žiemgaliams. Mažas ištirtų kapų skaičius 

šiuose kapinynuose, bei pavieniai deg. k. be įkapių leidžia manyti, kad mirusiųjų deginimas X-XI a. 

galėjo būti praktikuojamas ir kitose žemaičių bendruomenėse.  

 

4.2.3. XI-XII a.  

4.2.3.1. Skalva ir Lamata 

 

Skalvoje mirusieji XI-XII a. ir toliau buvo deginami. Dėl prasto šio regiono laidojimo 

paminklų ištirtumo XI-XII a. datuojamų kapų aptikta vos keliuose kapinynuose – Kreivėnuose, 

Viešvilėje ir Sodėnuose. Pagal prieinamus duomenis XI-XII a. negalime datuoti nei vieno 

konkretaus Kreivėnų kapo. Tyrimų autorius deg. k. datuoja VIII-XII a., tad kogero dalis kapų turėtų 

priklausyti ir XI-XII a. (Šimėnas 2000, p. 277). Viešvilės I ir III kapinynų kapai datuojami X-XI a., 

jie plačiau apžvelgti skyrelyje apie X-XI a. kapus (žr. psl. 30). Dalis Viešvilės I kapų neabejotinai 

priklauso XI a. (Lentelė nr. 11). Jie datuojami pagal skandinaviškus ietigalius inkrustuotomis 

įmovomis (Budvydas 2007, p. 79), t.p. pasagines seges aguoniniais ir platėjančiais galais bei  
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žiedinę ir 5 gr. laiptelinę seges. Sodėnuose ištirti 6 deg. k., kuriuos tyrimų autorius datuoja XI-XII a. 

(Šimėnas 1988, p. 92). Griautinių šio laikotarpio kapų Sodėnuose nerasta, tad galime teigti, jog visi 

mirusieji buvo deginami.  

Lamatoje nėra ištirta nei vieno kapo kurį neabejotinai galėtume skirti XI-XII a. 1909 m. V. 

Nagevičius Skomantuose ištyrė 5 kapus – 3 deg. ir 2 gr. Pagal rastąsias įkapes (žąslų ir kamanų fr., 

įvijiniai žiedai, gintaro ir žalvario karoliai, peilis) šių kapų tiksliau datuoti neįmanoma, tačiau 

tyrimų autorius juos skyrė XI-XIII a., toks datavimas nurodomas ir vėlesnėje literatūroje 

(Nagevičius 1935, p. 72; LAA 1977, p. 104; Bliujienė 2003, lentelė 1). Panašu, jog V. Nagevičius 

kapus datuoja remdamasis „.. Engelio stebėjimais kūno deginimo kultui nykstant, numirėliams į 

karstus barstyta anglys ir pelenai, simboliškai pavaduota nykstąs kūno deginimo kultas.“ 

(Nagevičius 1935, p. 72). Tačiau toks argumentas yra nepakankamas – anglių ir pelenų aptinkama ir 

gerokai ankstesnio laikotarpio griautiniuose Vakarų Lietuvos kapuose. Skomantuose išsiskiria deg. 

k. su žirgu įrengimas – duobės dugne aptiktas nedegintas žirgas, virš jo iš akmenų sukrautas 

grindinys, ant kurio supilti deg. žmogaus kauliukai kartu su angliukais, tarp jų rastas peiliukas. 

Galiausiai virš degėsių sukrautas antras, mažesnis akmenų grindinys (Iliustracija nr. 8; Nagevičius 

1935, p. 70). Tokie, vadinamieji „dvisluoksniai“ sudegintų žmonių ir nedegintų žirgų kapai yra 

vienas būdingiausių VI-XIII a. prūsų kultūros bruožų (Širouchov 2012š, p. 86). Taigi šio kapo 

įrengimas taip pat neleidžia Skomantų kapų datuoti tiksliau, todėl jų priklausymas XI-XII a. yra 

kvestionuotinas. 

 

4.2.3.2. Kuršas 

 

XI-XII a. mirusiųjų deginimo paprotys kuršių gentyje tampa pagrindine laidosenos forma. 

Deg. k. aptikta visuose tirtuose šio laikotarpio kapinynuose: Akmenskinėje, Ankštakiuose-

Senkuose, Apuolėje, Bandužiuose, Anduliuose, Genčuose I ir II,  Gintališkėje, Gintaruose, 

Girkaliuose, Godeliuose, Griežėje, Jazduose, Kiauleikiuose, Klaišiuose, Kretingoje, Kukiuose, 

Kveciuose, Laiviuose, Lazdininkuose, Nausodyje, Palangoje, Pryšmančiuose, Siraičiuose, 

Slengiuose, Užpelkiuose, Žemaičių Kalvarijoje (Žemėlapis nr. 5). Nėra nei vieno kapinyno kuriame 

būtų rasti tik griautiniai XI-XII a. kapai (Lentelė nr. 10). 

Visuose kapinynuose, kuriuose ištirta bent 10 XI-XII a. kapų, deg. k. sudaro didžiąją dalį 

palaidojimų (Priedas nr. 9). Akmenskinėje, Bandužiuose, Anduliuose, Gintaruose, Girkaliuose, 

Godeliuose, Kretingoje ir Siraičiuose nerasta XI-XII a. gr. k., tad deg. k. sudaro 100% visų 

palaidojimų. Tačiau šiuose kapinynuose ištirtas palyginti mažas kapų skaičius – 10-25 kapai, t.p. 

kai kuriuose aptikta gr. k. be tiksliau datuojamų įkapių, kurie tikėtina gali būti iš XI-XII a. Kituose 
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kapinynuose su panašiu ištirtų XI-XII a. kapų skaičiumi deg. k. dalis svyruoja nuo 41% 

Gintališkėje, 62% Pryšmančiuose iki 80-97% Anduliuose, Genčuose II ir Jazduose. Pagrindinės 

tokio deg. k. kiekio skirtinguose kapinynuose svyravimo prežastys: mažas ištirtų kapų kiekis bei 

plati chronologija – 200 metų laikotarpis tokio papročio analizei yra kiek per ilgas. Akivaizdu, jog 

vienokia situacija buvo XI a. pr. ir visiškai kitokia XII a. pab.  

Pažiūrėkime į didžiųjų XI-XII a. kuršių kapinynų duomenis. Genčuose I deg. k. sudaro 53% 

XI-XII a. kapų. Tačiau didžioji dalis (21) gr. k. yra įrengti X-XI a. kapų zonoje ir pagal radinius 

skirtini labiau XI a. (Planas nr. 1). Tuo tarpu XI-XII a. datuojame tik 6 gr. k. Skaičiuojant vien XI-

XII a. datuojamus kapus, deg. k. sudaro 84% palaidojimų. Pastarasis skaičius panašus ir į kitų 

didžiųjų kapinynų: Palangoje XI-XII a. deg. k. sudaro 87%, Lazdininkuose – 96%, Laiviuose – 

88%. Darytina išvada, jog XI a. mirusieji dar gana dažnai būdavo laidojami nedeginti, tuo tarpu nuo 

XII a. mirusiųjų deginimas tampa pagrindine laidojimo forma, ir nedeginti mirusieji laidojami itin 

retai. Iliustruoti šį teiginį galime Gintališkės ir Akmenskinės kapinynų duomenimis. Gintališkėje 

visi kapai datuotini XI a., o deg. k. čia sudaro 41 %, tuo tarpu Akmenskinėje, kur ištirta 16 deg. k. 

didžioji dalis radinių skiriami XII-XIII a. (Karalienė 2011, p. 168-169). Tai patvirtintų ir tai, jog 

Genčuose XI a. kapai yra įsimaišę pagrinde tarp X-XI a. kapų.  

 

4.2.3.3. Žemaitija ir Žiemgala 

 

XI-XII a. datuojamų deg. k. žemaičių kapinynuose aptikta taip pat negausiai. Deg. k. žinoma 

iš Žąsino, Varsėdžių II ir Jakštaičių-Meškių (Žemėlapis nr. 5). Žąsino kapinyne XI-XII a. skiriame 

visus Š kapinyno dalyje esančius deg. k., gr. šio laikotarpio palaidojimų šiame laidojimo paminkle 

nerasta (Žąsino kapinynas plačiau nagrinėjamas sekančiame skyriuje). Varsėdžiuose II aptikti 6 

VėGA kapai, 4-iuose iš jų rasta deg. kauliukų (Lentelė nr. 11; Škimelis 1996). Kapuose aptiktos XI-

XII a. būdingos įkapės: T1 (kuršių) tipo kalavijai, žiedai storinta tordiruota priekine dalimi, 

apyrankės gyvuliniais galais, svoreliai, apžiesta keramika, pasaginės segės gyvuliniais galais ir kt.  

Atskirai reikia aptarti Jakštaičių-Meškių kapinyną, kuriame rasta tiek žiemgališkų, tiek ir 

žemaitiškų dirbinių, dėl to šis laidojimo objektas kartais skiriamas žiemgaliams (Žiemgaliai 2005, 

p. 219), o kartais ir žemaičiams (Tučas 2012š, p. 241). Ernesto Vasiliausko nuomone dalis 

Jakštaičių XIII a. kapų yra su tipinėmis žiemgalių įkapėmis, todėl jie skirtini Livonijos eiliuotoje 

kronikoje minimiems žiemgalių pabėgeliams (Vasiliauskas 2001, p. 335). R. Tučas nurodo, jog 

Žematijos ir Žiemgalos ribų problematika yra sudėtinga, akivaizdu, jog Šiaulių krašte egzistavo 

pereinamojo tipo bendruomenės (Tučas 2012š, p. 241). Todėl šį kapinyną ir laikysime tarpiniu 

žiemgalių-žemaičių laidojimo paminklu. Kapinynas stipriai apardytas ariant žemę, todėl ne visada 
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pavyksta atskirti deg. k. nuo gr. Bent 11 kapų neskiriame nei gr., nei deg. k. (48, 49, 53, 63, 64, 65, 

66, 67, 68, 70, 71). Viso buvo identifikuoti 8 deg. k. (1d, 2d, 3d, 21, 31, 40, 44,59). Iš kurių tiksliau 

datuoti galime tik 4-is ir visi jie skirtini ne ankstesniam laikotapriui kaip XI a. (Lentelė nr. 11). 

Būdingos įkapės: pasaginės segės platėjančiais, gyvuliniais galais, t.p. pasaginė segė keturkampiais 

galais tordiruotu lankeliu, zoomorfiniai kabučiai, spyna. Ernesto Vasiliausko nuomone 

Jakštaičiuose nustota laidoti XI a., o vėlesni kapai, tame tarpe ir degintiniai, įrengti XIII a. 

(Vasiliauskas 2001, p. 336, lentelė 1). Vargu ar galima taip tiksliai nustatyti šio kapinyno 

chronologiją, tikėtina, jog deg. k. gali priklausyti ir XII a. Ne ankstesniam kaip XI a. skirtini ir 6 gr. 

kapai (24, 25, 44a, 58, 60, 62). Dėl palyginti mažo ištirtų kapų kiekio bei plačios chronologijos 

negalime daryti platesnių išvadų, tad apsiribosime teiginiu, kad bent jau XII a. Jakštaičiuose 

mirusieji turėjo būti deginami. 

Kitas žiemgalių kapinynas, kuriame rasta deg. k. yra Pavirvytė-Gudai. Viso jame ištirti 24 

deg. k., tiksliau datuoti galime 12, šie kapai skiriami XI-XII a. (Lentelė nr. 11). E. Vasiliauskas 

nurodo, jog 6 kapai siekia ir XII-XIII a. (Vasiliauskas 2001, p. lentelė 1). Degintiniuose Pavirvytės 

kapuose aptinkami šie dirbiniai – pasaginės segės cilindriniais galais plokščiu lankeliu, 

keturkampiais ir daugiakampiais galais tordiruotu lankeliu, aguoniniais, platėjančiais ir gyvuliniais 

galais, skardinės segės ir kt. Šiam laikotarpiui Pavirvytėje priklauso ir 14 gr. k., tad deg. 

palaidojimai sudaro tik 36% (Lentelė nr. 10). Kai kurie archeologai deg. Pavirvytės kapus skiria 

kuršiams, kurie gyveno vienoje bendruomenėje su žiemgaliais, šį klausimą plačiau aptarsime 

sekančiame skyriuje (žr. psl. 44). Archeologinėje literatūroje nurodoma esant deg. k. pėdsakų dar 

dviejuose žiemgalių kapinynuose, kuriuos aptariame žemiau. Deg. k. aptikta ir Latvijos Žiemgaloje 

– Siliniuose XII-XIII a. datuojami 2 deg. k. (Vasiliauskas 2001, p. 338). Silinių kapinynas yra 

rytinėje Žiemgalos dalyje, šalia žiemgalių ir sėlių ribos, tad ir deg. k. atsiradimas ten sietinas su 

sėlių įtaka, kur pavieniai kremacijos atvejai pastebimi nuo VII-VIII a. (Sėliai 2007, p. 26). 

 

4.2.4. Neaiškios chronologijos degintiniai kapai 

 

Dalyje Vakarų Lietuvos kapinynų yra rasta neaiškios chronologijos deg. palaidojimų ar 

aptikta deg. kauliukų bei apdegusių VėGA dirbinių, kurie byloja, jog šiuose laidojimo paminkluose 

esama deg. k. Kurše tiksliau nedatuojamų deg. k. aptikta Dimitrave-Tarvyduose, Imbarėje, 

Jazdaičiuose ir Rūdaičiuose. Dimitravo-Tarvydų kapinyne aptikti 6 deg. k., kuriuose nerasta tiksliau 

datuojamų įkapių, tuo tarpu Rūdaičiuose ištirti 3 deg. k., tačiau tyrimų ataskaita neprieinama. Šių 

kapinynų deg. k. skiriami IX-XII a. (LAA 1977, p. 33, 98). Imbarėje T. Daugirdas ištyrė 3 deg. k., o 

J. Žiogas – 33 (LAA 1977, p. 45). Jazdaičiuose 1933 m. V. Nagevičius ištyrė X-XII a. 1 deg. k. 
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(Kulikauskas, Zabiela 1999, p. 198). Archeologinėje literatūroje užsimenama apie deg. k. dar bent 

iš 23 kuršių kapinynų (Žemėlapis nr. 6).  

Lamatoje neaiškios chronologijos deg. k. aptikta Barvuose bei Vilkyčiuose (LAA 1977, 26, 

123). Tuo tarpu su deg. k. siejamų apdegusių dirbinių ar deg. kauliukų aptikta Dvyliuose (Bliujienė 

2003, p. 97), Grabupėliuose, Mockaičiuose, Nikėluose, Stragnuose, Šilutėje, Švėkšnoje (LAA 1977, 

p. 42, 70, 73, 107, 111, 112). Neaiškios paskirties duobė su deg. kauliukais aptikta ir Gardame 

(Augustinačvičius et al 2001, p. 189). Skalvoje nurodoma, jog Ližuose aptinkama deg. kauliukų 

trupinių ir IX-XII a. papuošalų (LAA 1977, p. 65). 

Archeologinėje literatūroje yra užsimenama ir apie deg. k. ar jų liekanas Žiemgalos 

Ringuvėnų ir Viekšnių kapinynuose. Abu šie laidojimo paminklai yra plačiau netirti. Kad 

Ringuvėnuose esama IX-XII a. deg. k. nurodoma leidinyje LAB, vėliau šią informaciją pakartoja ir 

R. Kulikauskienė (LAB 1961, p. 554; Volkaitė-Kulikauskienė 1970, p. 286). Tuo tarpu Viekšniuose 

V. Nagevičius 1914 m. aptiko žmonių kaulų ir VI-XII a. radinių, nurodoma, jog dalis vėlyvųjų 

dirbinių yra apdegę (LAA 1977, p. 122). 

Žemaičių teritorijoje taip pat yra tokių kapinynų. Žviliuose deg. k. be įkapių aptiktas šalia X-

XII a. skiriamų k., taigi turėtų priklausyti VėGA (Vaitkunskienė 1999, p. 109). Naujojo Obelyno 

kapinyne ištirta 16 k., tarp jų 3 buvo deg. Deja, kremuotų mirusiųjų kapuose rasta vienintelė įkapė 

buvo žalv. įvija, todėl negalime jų tiksliau datuoti. VėGA skiriamas gr. k. 3 (pagal pasaginę segę 

daugiakampiais galais) t.p. ir deg. k. (Astrauskas 1998). Kuršėnuose aptiktas įdomios konstrukcijos 

deg. k. – duobės šonai išgrįsti 40 cm aukščio akmenų rentiniu, į dugną supilti kauliukai su degėsiais 

o ant jų užpiltas žemės sluoksnis, kuris uždengtas akmenų grindiniu (Iliustracija nr. 9). Šiame k. 

nerasta jokių radinių (Tarvydas 1936, p. 526). Kuršėnų kapinynas pagal pavienius dirbinius 

datuojamas IX-XII a. (LAA 1977, p.  59). Kogero ir deg. k. yra iš šio laikotarpio. Balys Tarvydas 

bent 6 deg. k. ištyrė ir kitame Šiaulių apylinkių kapinyne – Lepšiuose. Deja jokios papildomos 

informacijos apie juos nepateikė (Tarvydas 1938, p. 277). Vėlesnėje literatūroje Lepšių gr. 

palaidojimai datuojami XV-XVII a., o deg. k. skiriami XI-XIV a. (LAA 1977, p. 62). Deg. k. 

pėdsakų aptikta ir Paalksniuose, kur ištirti 3-ių k. duobių dugnai su deg. kauliukų liekanomis, 

angliukais, degusių dirbinių likučiais. Deg. k. visiškai suardyti, tačiau perkasų viršutiniuose 

sluoksniuose surinkta daug X-XIII a. būdingų atsitiktinių degusių ir nedegusių daiktų: pasaginių 

segių cilindriniais, aguoniniais, platėjančiais, daugiakampiais ir gyvuliniais galais, žiedų storintu, 

tordiruotu ir platintu priekiu, pentinis kovos kirvis koto link ištemptais ašmenimis, įtveriamasis 

strėlės antgalis, geležinių grandininių marškinių fr., kalavijo makštų galo apkalai, cilindrinė spyna 

bei keli raktai ir kt. Tarp radinių būta ir degusių kauliukų (Michelbertas 1998, p. 147-149). Tyrimų 

autorius remdamasis apdegusiais dirbiniais nurodo, jog mirusieji Paalksniuose pradėti deginti X ir 

XI a. sandūroje ar kiek vėliau (Michelbertas 2000, p. 265). Kvėdarnoje ariamos žemės sluoksnyje 
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aptikta sudegintų žmonių kauliukų ir įvarių VėGA dirbinių, tyrimų autoriaus nuomone nedeginti 

mirusieji čia laidoti X-XI a., o sudegintų mirusiųjų palaidojimai turėtų būti vėlyvesni (Michelbertas 

1986a, p. 63). 

V. Statkevičius nurodo, jog deg. kauliukų bei apdegusių dirbinių aptikta ir kituose netirtuose 

žemaičių laidojimo paminkluose - Antininkų, Baravykų, Dargalių, Gulbių, Jaunodavos, Lingių 

Fermos, Payžnio, Pakalniškių, Pilsūdų, Požerės, Rūtelių ir Šiaudalių kapinynuose (Vaitkunskienė 

1999, p. 109). VėGA deg. k. pėdsakų aptikta ir Pagrybyje (LAA 1977, p. 77), Raganiuose (Dakanis 

1992, p. 100), Dvarviečiuose (Baubonis, Dakanis 2000), Paprūdžiuose (Volkaitė-Kulikauskienė 

1970, p. 285), Tolišiuose (Volkaitė-Kulikauskienė 1970, p. 289), Drobūkščiuose (Kulikauskas 

1948š, p. 86), Paluknyje (LAA 1977, p. 81), Kaupriuose (LAA 1977, p. 52). 

Be abejo šią medžiagą reikia vertinti labai atsargiai, nes deg. kauliukai gali būti ir iš vėlesnių 

laikų – XIII-XIV a. datuojamų deg. k. aptikta Požerėje (LAA 1977, p. 76), Pribitkoje (Dakanis 

2005, p. 279) ir kt. Tačiau daugumoje šių kapinynų yra aptikta VėGA kapų, tad tikėtina, kad ir 

mirusiųjų deginimo paprotys XI ar XII a. juose galėjo būti praktikuojamas. 
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5. MIRUSIŲJŲ DEGINIMO PAPROČIO PLITIMO VIDINĖ ANALIZĖ 

 

Siekiant suprasti kaip plito mirusiųjų deginimo paprotys svarbu yra ištirti kaip tai vyko 

atskirose bendruomenėse. Šis skyrius tam ir skiriamas, jame nagrinėjami gausiausiai tirti Vakarų 

Lietuvos kapinynai. Vidinė analizė taikoma siekiant atsakyti į šiuos klausimus: kaip greitai 

bendruomenėse plito mirusiųjų deginimo paprotys, kuriose kapinynų vietose laidojami deg. 

mirusieji, ar atsispindi šiame procese turtingųjų visuomenės narių įtaka. 

 

5.1. Degintinių kapų įsivyravimo tempas 

 

Dėl ištirtumo lygio plačiau galime analizuoti tik kuršių kapinynų deg. ir gr. k. kiekio santykio 

dinamiką. Kurše ankstyvieji deg. k. pasirodo VIII-IX a., viso žinomi 7 šio laikotarpio kapai, kurie 

sudaro 2,45% visų kuršių palaidojimų. Vėliau deg. k. dalis vis didėja: IX-X a. sudaro 6,06%, X a. – 

10,34%, X-XI a. – 28,57%, XI a. – 56,25%, XI-XII a. – 86,2% (Priedas nr. 10). Atskiruose 

kapinynuose deg. k. dalies didėjimas neatsispindi taip sklandžiai kaip bendrame Kuršo kontekste. 

Pagrindinė priežastis – datuotų kapų skaičius, visame Kurše turime 1214 (687 gr. ir 527 deg.) 

datuotų kapų, kai tuo tarpu atskiruose kapinynuose geriausiu atveju turime 291 Palangoje ar 182 

Lazdininkuose. Visgi ir šiuose kapinynuose įžvelgiama palaipsnio deg. k. dalies didėjimo tendencija 

(Priedas nr. 11). VIII-IX a. tarp kuršių pradėjusi plisti kremacija, ypač intensyviai populiarėja X-XI 

a. sandūroje, XI a. jau deginama daugiau kaip pusė visų mirusiųjų, tuo tarpu XII a. deg. k. jau turėtų 

sudaryti didžiąją dalį palaidojimų, o gr. k. būti itin reti (žr. psl. 39). 

Kitose etnokultūrinėse grupėse ištirtų deg. k. kiekis kapinynuose yra palyginti mažas, tad 

galime daryti tik labai grubius apibendrinimus. Pagal turimus duomenis mirusiųjų deginimo 

paprotys Žemaitijoje pradėjo plisti X-XI a., kuomet deg. k. sudaro 2,6 % visų kapų (Priedas nr. 12). 

XI-XII a. deg. k. kiekis padidėja iki 32 %. Žiemgaloje deg. k. rasta Pavirvytėje, kur jie datuojami 

XI-XII a. ir sudaro 46 % visų šio laikotarpio kapų. Jakštaičių-Meškių kapinynas yra laikomas 

mišrios etninės sudėties – jame yra ir žiemgališkų, ir žemaitiškų bruožų. Deg. k. šiame laidojimo 

paminkle pasirodo XI-XII a. ir sudaro 40 % palaidojimų. Taigi mirusiųjų deginimo papročio plėtra į 

žemaičių ir žiemgalių bendruomenes chronologiškai sutampa su šio papročio populiarėjimu kuršių 

teritorijoje X-XI a. Būtent šis laikotarpis yra laikomas kuršių genties klestėjimo amžiumi – X a. 

Kurše fiksuojama apgyvendinimo sistemos plėtra (Tučas 2012š, p. 116), X-XI a. žemaičių 

kapinynuose randama nemažai kuršiškų dirbinių (Žulkus 2004, p. 42), XI-XII a. kuršiškų dirbinių 

aptinkama ir žiemgalių Pavirvytės kapinyne. Kuršiški artefaktai vakariniuose žemaičių bei 
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žiemgalių kapinynuose liudija šiose teritorijose buvus intensyvius kontaktus tarp kaimyninių 

genčių. Mirusiųjų deginimas šiose bendruomenėse turėjo būti vienas iš tokių kontaktų padarinių. 

Reiktų paminėti, jog kai kurie tyrinėtojai tai sieja su tiesioginėmis migracijomis (žr. psl. 47).  

Pavirvytės deg. k. kartais yra laikomi kuršių palaidojimais (Vaškevičiūtė 2004, p. 30, 41). 

Tačiau vargu ar galima taip lengvai teigti, jog Pavirvytėje sudeginti būtent kuršiai. E. Vasiliauskas 

nurodo, jog bent 3-iuose XII-XIII a. Pavirvytės deg. k. (k. 46, 61, 77) aptikti neabejotinai 

žiemgališki įkapių kompleksai, tuo tarpu likusių 3-ių XII-XIII a. kapų etninė priklausomybė neaiški 

(Vasiliauskas 2001, p. 336). Žiemgaliams galime skirti ir dar keletą deg. k.: k. 111 rasti 2 

smeigtukai apskrita galvute, bei zoomorfinis kabutis, šie kabučiai Lietuvoje dažniausiai aptinkami 

žiemgalių teritorijoje (Vasiliauskas 2003); k. 65 – peikena bei kryžiniai VI gr. smeigtukai, kurie yra 

būdingi žemaičiams ir žiemgaliams (LAA 1978, p. 86). Taigi bent 5 kapuose neabejotinai turėtų 

būti palaidoti žiemgaliai.  

Apie kontaktus su kuršiais Pavirvytėje kalba T ir T1 tipų kalavijai rasti deg. k. 27, 65 ir 145. 

Šių kalavijų baltų žemėse gausiai randama kuršių ir prūsų teritorijose, pavieniai aptinkami ir kitose 

gentyse (Kazakevičius 1996, p. 45, pav. 43, p. 54, pav. 58). Deg. k. 60 aptiktas žalvarinis šukų 

pavidalo kabutis, o deg. k. 145 buvo miniatiūriniai žąslai ir 2 gyvulinės apyrankės. Kaip nurodo I. 

Vaškevičiūtė gyvulinės apyrankės žiemgalių nebuvo itin mėgstamos ir yra aptiktos tik Pavirvytės 

kapinyne (Vaškevičiūtė 2004, p. 81). Tačiau Pavirvytėje jos rastos ir gr. k. (136 ir 146). Panaši 

situacija ir su diržais, kurie Žiemgalos kapuose aptinkami itin retai, o gausiau rasti tik Pavirvytėje ir 

rodo kuršių įtaką (Vaškevičiūtė 2004, p. 85). Tačiau Pavirvytėje diržai ar jų dalys daug dažniau 

aptinkami gr., o ne deg. k.
16

 Pavirvytėje nerasta kuršiams būdingų įkapių – skiltuvų, juostų vijimo 

miniatiūrų; aptiktas vos vienas dalgis, tačiau ne deg., o gr. kape. Kaip matome Pavirvytėje kuršiški 

dirbiniai aptinkami tiek deg., tiek ir gr. k., todėl tenka paprieštarauti tezei, kad kuršių artumas 

nedarė esminės įtakos žiemgalių dvasinei kultūrai (Vaškevičiūtė 2004, p. 42). Šis kapinynas buvo 

kontaktinė kuršių ir žiemgalių zona, mirusiųjų deginimo papročio perėmimas bei kuršiškų dirbinių 

atsiradimas laikytini ne migracijų, o intensyvių kontaktų pasėkme. 

 

5.2.Degintinių kapų vieta kapinynuose 

 

Kapinynų vidinė struktūra gali būti įtakojama daugelio veiksnių. Vieta laidojimui gali būti 

parenkama atsižvelgiant į įvairius aspektus – mirusiojo lytį, amžių, socialinį statusą ir kt. Tikėtina, 

jog tam tikrais atvejais vieta galėjo ir neturėti jokios reikšmės. Laidojimo paminkluose t.p. 

atsispindi ir chronologinės zonos. Šiame skyriuje bus nagrinėjama stambesnių Vakarų Lietuvos 

                                                 
16

 Diržai ar jų dalys rasti 3 deg. (89, 111, 145) ir 24 gr. kapuose (1, 4, 7, 10, 11, 18, 21, 22, 26, 31, 44, 64, 66, 75, 82, 

85, 91, 96, 99, 105, 110, 122, 129, 133). 
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kapinynų (Palanga, Genčai I, Laiviai, Žąsinas, Bikavėnai) planigrafija, siekiant suprasti šių 

kapinynų formavimosi principus – chronologinį kapų išsidėstymą, bei deg. ir gr. k. vietą juose. 

 

5.2.1. Kuršas 

 

Genčuose I aiškiai išsiskiria atskiros chronologinės kapų grupės – Š dalyje aptikti ankstyvieji 

II-III a. kapai su akmenų vainikais, už 20 m į P nuo jų prasideda VIII-IX a. kapų masyvas, kurio V 

dalies kapuose aptinkama pasaginių cilindrinių segių apvaliu lankeliu, lankinių aguoninių 2 gr. 

segių – kas rodo, jog čia laidota ir X a. (Planas n. 1). Kapai šioje zonoje išsidėstę daugiau ar mažiau 

tvarkingomis trumpomis eilėmis, dauguma kapų orientuojami į ŠV, tik pavieniai į ŠR. Šioje zonoje 

aptikti ir keli deg. k. (180, 219, 229, 228, 230), tačiau be tiksliau datuojamų įkapių. Deg. k. įrengti 

G tipo duobėse, kurių orientacija atitinka ir gr. k. orientavimą (ŠV-PR), išskyrus k. 180, kuris 

orientuotas ŠR-PV. K. 219 aptiktas greta 3 X a. datuojamų gr. k. (208-210), galbūt ir deg. k. 

skirtinas šiam laikotarpiui. Visgi šie deg. k. gali būti ir iš XI-XII a. – greta aptiktas gr. k. 218, 

kuriame buvo 2 II gr. gyvulinės apyrankės bei pasaginė aguoninė segė, tad jis skiriamas XI-XII a. Š 

VIII-IX a. kapų zonos pakrašty aptikti dar 2 deg. k. – vienas G tipo duobėje (224), kitas A (225). 

Pastarajame aptikta 5 gr. laiptelinė segė, tad jis datuojamas XI-XII a.  

X-XI a. gr. k. zona išryškėja į V ir PV nuo VIII-IX/X a. kapų masyvo. Šioje zonoje tarp gr. k. 

yra įsimaišę ir pavieniai vienalaikiai deg. k. (1d, 14d, 19d, 20d). Neaiškus tik deg. k. 129 datavimas. 

Deg. k. įrengti laikantis gr. k. tradicijų – duobės G tipo, k. 20 ir 19 įrengti lygiagrečiai greta 

esantiems gr. k. Pavieniai X-XI a. gr. k. aptinkami ir už šios zonos tačiau jų mažai ir jie nesudaro 

ryškesnių susigrupavimų. XI-XII a. kapų grupė išryškėja tarp VIII-IX/X bei X-XI a. kapų masyvų ir 

nuo jų į P. Šioje zonoje aptinkami beveik vien tik deg. k., nors pasitaiko ir pavieniai gr. 

palaidojimai. Deg. k. šiame masyve įrengti G ir A tipų duobėse. Verta paminėti, jog kapai mažose 

A tipo duobėse aptinkami tik kapinyno pakraščiuose – PR dalyje duobių dydis mažėja tolstant nuo 

kapinyno centrinės dalies. A tipo duobė aptikta ir Š kapinyno dalyje – deg. k. 225, kuris t.p. 

datuojamas XI-XII a. Deja dėl prastos chronologijos negalime šių kapų pagal dirbinius datuoti 

tiksliau. Tačiau tikėtina, jog jie yra patys vėlyviausi, nors kai kurie pagal įkapes – pasagines seges 

cilindriniais galais – būtų datuojami X-XI a., tačiau įvertinus šių segių populiarumą X-XIII a., jos 

negali būti tvirtas chronologinis rodiklis. Šių kapų datavimo problemą ateityje būtų galima išspręsti 

ištyrus keletą kapų ir atlikus C14 datavimą – velyviausių Genčų I kapų reikėtų P ir PR kapinyno 

dalyse. Turint omenyje XI-XII a. deg. k. paplitimą – visa P kapinyno dalis, pavienis kapas Š dalyje - 

tikėtina, kad ir anksčiau aptarti deg. k. VIII-IX a. kapų masyve, gali priklausyti XI-XII a. 

Palangos kapinyne gr. k. yra išsidėstę mažiau ar daugiau tvarkingomis eilėmis, kurias kiek 

sujaukia vėlesni palaidojimai (Planas nr. 2). Tuo tarpu deg. k. įrengti ne taip tvarkingai kaip gr. 
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Reiktų pastebėti, jog Palangoje neišsiskiria tokie aiškūs chronologiniai kapų masyvai kaip 

Genčuose I. Ankstyviausi VIII-IX a. kapai yra aptinkami palyginti didelėje kapinyno teritorijoje – 

didžiausia jų koncentracija yra PV dalyje iš kur jie nusitęsia iki centrinės kapinyno dalies, kur virš 

šių palaidojimų įrengti vėlesni deg. palaidojimai. Keletas VIII-IX a. kapų aptikta ir ŠR kapinyno 

dalyje. IX-X a. kapų daugiausia aptikta ŠV kapinyno dalyje. Čia aptinkama daugiausiai ir X-XI a. 

kapų, jų rasta ir ŠR kapinyno dalyje. ŠV kapinyno dalyje galime įžvelgti nuoseklų laidojimą – 4 

eilės kapų datuojamos IX-X a., o 5-oji eilė jau skiriama X-XI a.  

Deg. k. pagrindinis masyvas yra centrinėje kapinyno dalyje, tačiau jų gana gausiai aptinkama 

ir PV dalyje, kur jie neretai suardo ankstesnius VIII-X a. kapus. Palangoje nepavyko įžvelgti 

tendencijos ankstyvuosius deg. k. įrengti tarp bendralaikių gr. palaidojimų, tačiau tarp XI-XII a. 

deg. k. aptinkami ir gr. palaidojimai, taigi negalime kalbėti apie atskirą deg. k. zoną. Pagal įkapes 

vienas ankstyviausių turėtų būti k. 359, jame rasta lankinė aguoninė 2 gr. segė, tad kapą galime 

skirti X a. Šis palaidojimas įrengtas mažoje ovalioje 55 cm ilgio duobėje, įkastoje į VIII-IX a. 

moters kapą. X-XI a. datuojami deg. k. įrengti beveik visoje deg. k. paplitimo zonoje. Taip pat ir 

XI-XII a. deg. k. aptinkami tiek centrinėje, tiek ir PV kapinyno dalyse. Kaip ir Genčuose I, 

Palangoje mažose A tipo duobėse įrengti deg. k. aptinkami ne centrinėje dalyje, o labiau kapinyno 

pakraščiais – k. 106 įrengtas ŠV kapinyno dalyje, k. 166, 207, 280, 215 įrengti aplink centrinę deg. 

k. zoną, k. 80, 81, 83, 75 – PR kapinyno dalies pakrašty. 

Laivių kapinyno planigrafijoje pastebimas nuoseklus kapų chronologijos kitimas – 

ankstyviausi kapai yra R kapinyno dalyje, o vėlyviausi – V (Planas nr. 3). Labiausiai į R aptiktas 

kapas datuojamas V a., daugiau šio laikotarpio kapų Laiviuose nerasta. 40 m į PV nuo minėto kapo 

prasideda VIII-IX a. kapų zona, kurioje tarp gr. k. aptiktas ir sudeginto mirusiojo palaidojimas – k. 

269. Šioje zonoje išsiskiria k. 120, kuriame aptiktas unikalus Lietuvos archeologinėje medžiagoje 

įmovinis kirvukas, jo paskirtis dažniausiai nurodoma – kovos kirvis ir jis datuojamas XI a. 

(Kazakevičius 1998, p. 52). Tačiau turint omenyje, kad kapas įrengtas tarp VIII-IX a. kapų, o pagal 

likusias įkapes jo tiksliau datuoti neina, tikėtina, jog ir šis kapas priklauso VIII-IX a. K. 270 tyrimų 

publikacijoje įvardintas deg. palaidojimu, tačiau tokiai interpretacijai trūksta argumentų (žr. psl. 

31). Toliau į V yra X-XI a. gr. palaidojimai už kurių prasideda deg. k. Reiktų pastebėti, kad kaip ir 

Palangoje, bei Genčuose I, taip ir Laiviuose gr. k. eilės yra gana tvarkingos, tuo tarpu deg. k. 

išsidėstę netvarkingai. Tarp deg. k. aptinkami ir gr. palaidojimai, tačiau tiksliau datuoti galime tik 

gr. k. 242, kuris pagal profiliuotą ger. rago angos apkaustą skiriamas XI-XII a. (Simniškytė 1998, p. 

228). Tuo tarpu likusiuose gr. k. neaptikta geriau datuojamų įkapių. Apskritai įdomus Laivių 

kapinyno reiškinys yra tai, jog palyginti didelė dalis kapų yra gana skurdūs, juose neaptikta 

datavimui reikalingų papuošalų ar ginklų. Bet kuriuo atveju tikėtina, jog Laiviuose tarp deg. k. 

esantys gr. palaidojimai yra vienalaikiai. 
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5.2.2. Žemaitija 

 

Žąsino kapinyne išsiskiria du kapų masyvai – pagrindiniame aptikti gr. ir tarp jų įsimaišę 2 

deg. palaidojimai, o už 30 m. į Š yra deg. k. zona (Planas nr. 5). Tarpas tarp šių masyvų tirtas, tačiau 

tikėtina, jog V kapinyno dalyje gr. k. tęsiasi ir toliau į Š, tai patvirtintų ir 3 gr. k. aptikti tarp abiejų 

kapų masyvų, toje vietoje kuri tirta plačiausiai. V. Kazakevičiaus nuomone Žąsino kapinyno deg. k. 

priklauso kuršių kariams ir atspindi jų kultūros klestėjimo apogėjų XI a., kuomet intensyviai plėtėsi 

kuršių teritorija (Zabiela 2007, p. 373). Norėdami pagrįsti ar paneigti šį teiginį turime įvertinti 

Žąsino deg. k. dirbinius iš chronologinės bei tipologinės pusės.  

Kogero svariausias argumentas paneigiantis Žąsino deg. k. priskyrimą kuršiams yra kapuose 

148B, 148C ir 172 aptiktos žirgų galvos. Paprotys mirusiam vyrui į kapą įdėti žirgo galvą ar 

galūnes yra vienas iš žemaičių kultūros skiriamųjų bruožų, žinoma virš 100 kapų su tokiomis žirgų 

aukomis (Volkaitė-Kulikauskienė 2001, p. 51; Zabiela 2007, p. 387). Tuo tarpu Kurše žirgo galva 

rasta vieninteliame deg. k. - Gintališkėje k. 3/1940, šio kapo įrengimas gali būti siejamas su 

žemaičių įtaka. Keliuose Žąsino deg. k. aptikta kuršiams būdingų dirbinių: k. 178 - geležinis 

skiltuvas atriestais galais bei 3 pentiniai kirveliai (Iliustracija nr. 10). Šie dirbiniai būdingi kuršiams 

– Genčuose I su skiltuvais palaidoti 33 mirusieji, Palangoje ir Lazdininkuose po 20. Tuo tarpu 

pentinių kirvelių aptikta Bandužiuose, Palangoje ir kt. kuršių kapinynuose. Įdomu, kad Žąsine tai 

vienintelis kapas su šiomis įkapėmis. Iš kitų kuršiams būdingų dirbinių galime paminėti gyvulinę 

apyrankę (k. 185), tačiau jų rasta ir gr. k. (9, 12) (Iliustracija nr. 13). Deg. k. 148C aptiktos 2 

pasaginės aguoninės segės (Iliustracija nr. 12). Šie papuošalai itin būdingi kuršiams, tačiau 

aptinkami ir kitų genčių teritorijose (Širouchov 2012š, p. 29). Deg. k. 148B rasti 2 X tipo kalavijai 

aptinkami kuršių, prūsų, žemaičių ir kt. genčių teritorijose, daugiausia jų rasta būtent Žąsino 

kapinyne (Kazakevičius 1996, p. 98, pav. 77). Deg. k. 147 aptiktas ietigalis aukšo trikampio formos 

plunksna užkirsta prie įmovos (Iliustracija nr. 11), tokie ietigaliai būdingi ne tik kuršiams, bet ir 

kitoms gentims (Kazakevičius 1998, p. 42). Žąsino kapinyno laidosenoje pastebima ir daugiau 

kuršiškų bruožų (Kazakevičius 2006, p. 166).  

Tarp Žąsino gr. ir deg. k. masyvų įžvelgiamas chronologinis skirtumas. Gr. k. zonoje 

aptinkami X-XI a. būdingi dirbiniai - pasaginės segės cilindriniais, keturkampiais ir daugiakampiais 

galais, 6 gr. kryžiniai smeigtukai, nuokamieniai smeigtukai, apyrankės smailėjančiais galais, X tipo 

kalavijai, Ia, Ib ir II tipo kalavijų makštų galo apkalai, kovos peiliai ir kt. ŠV gr. k. zonos dalyje 

keliuose kapuose (119, 123, 124, 129, 130) aptiktos ir IX-X a. būdingos įkapės – ratelinis 

smeigtukas, 3 gr. laiptelinė segė, antkaklė smailėjančiais galais su kilpele ir kabliuku lygiu lankeliu, 

plokštinės apskritos kiauraraštės segės su svastika viduryje – šiuose kapuose buvo ir pasaginių 
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segių, tad jie skiriami X a. Gr. k. masyvo centrinėje dalyje įrengti ir 2 deg. k.
17

, juose nerasta 

tiksliau datuojamų įkapių, tačiau pagal planigrafiją šie kapai datuotini X-XI a. Tuo tarpu deg. k. 

zonoje aptinkami XI-XII a. būdingi dirbiniai: pasaginės segės aguoniniais bei platėjančiais galais, 

ietigalis aukšto trikampio prie įmovos užkirsta plunksna, žąslai pusmėnulio formos laužtukais 

(Iliustracijos nr. 11, 12, 14). Taigi Žąsino kapinyno Š dalyje palaidoti sudeginti mirusieji negali būti 

siejami su skirtingu etnosu, šis kapų masyvas laikytinas chronologiškai vėlyvesniu už gr. k. masyvą. 

Kuršiškus dirbinius Žąsino kapuose galime paaiškinti intensyviems kuršių ir žemaičių kontaktams 

palankia geografine padėtimi – Žąsinas yra žemaičių etnokultūrinio arealo V dalyje. 

Bikavėnuose pagal įkapes X a. datuojame 3 k. (86, 117a, 139) visi jie aptikti ŠR kapinyno 

dalyje. Didžioji dalis datuotų palaidojimų (77 k.) skiriami X-XI a. (Lentelė nr. 2). Šie kapai 

aptinkami visoje kapinyno teritorijoje. XI a. datuojame 18 palaidojimų, jie t.p. nesudaro ryškesnių 

koncentracijų, tad negalime išskirti chronologinių kapinyno zonų. Bikavėnuose aptikti 5 deg. k. K. 

106 įrengtas centrinėje kapinyno dalyje apsuptas kitų gr. k. Tuo tarpu likę 4 k. (213, 234, 235, 238) 

įrengti PV kapinyno dalyje ir t.p. yra supami gr. k. V. Žulkus nurodo, jog Bikavėnuose, kur 

mirusiųjų deginimas siejamas su kuršių įtaka, kartu su deginimo papročiu kapų duobės pradedamos 

orientuoti iš V į R (Žulkus 2004, p. 164). Tačiau iš tiesų Bikavėnų deg. k. orientuojami ŠV-PR (k. 

213, 234, 235) ir ŠR-PV (k. 106, 238) kryptimis (Planas nr. 4). Šių deg. k. įrengimas sutampa su 

aplinkinių gr. k. orientavimu, tad ir Bikavėnų deg. k. klausimu negalime įžvelgti kokių nors 

priešpriešų tarp gr. ir deg. k. ar jų atskyrimo. 

 

5.3. Mirusiųjų deginimo paprotys ir lytis 

 

Archeologijoje mirusiųjų lytis dažniausiai nustatoma pagal įkapių kompleksus – moterims 

skiriami kapai su verpstukais, ylomis, tam tikrais papuošalais (smeigtukai, trikampio pj. gaubtos 

apyrankės) ar simboliniais dirbiniais (apskritos gintarinės plokštelės kuršių moterų kapuose). Tuo 

tarpu vyriškais dirbiniais laikomi ginklai, tam tikri papuošalai (pvz. lankinės gyvulinės segės), bei 

kai kurie darbo įrankiai (kirviai, dalgiai). Lyties nustatymas pagal įkapes neretai yra problemiškas – 

kuršių deg. k. kartu su vyriškomis įkapėmis randamos ir moterims būdingos juostų vijimo 

miniatiūros, lieka neaišku ar tai grupiniai palaidojimai ar papildoma simbolinė vyro įkapė 

(Širouchov 2012š, p. 118). Daug tikslesnis lyties nustatymo būdas yra antropologinė kaulų analizė. 

Šiame darbe įvertinsime antropologiškai tirtus Vakarų Lietuvos deg. kapus. 

                                                 
17

 k. 53 ir 149. 
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Vakarų Lietuvos deg. k. kauliukų analizė atlikta tik keliuose kapinynuose: Apuolė, Kretinga, 

Lazdininkai, Viešvilė I ir III bei Šereitlaukis II (Jankauskas et al 2005, 2008, 2009, 2012; Budvydas 

2004š, 2005š, 2006š). Viso ištirta 71 deg. k. antropologinė medžiaga (Lentelė nr. 12). Ankstyviausi 

antropologiškai tirti deg. k. yra iš Šereitlaukio II, šis kapinynas datuojamas V-VII a. 4-iuose 

kapuose palaidoti vyrai, vaikų ir moterų kapų rasta po vieną. Dar 2 kapai buvo grupiniai – k. 13 

palaidotas vyras su vaiku, o k. 9 - bent 2 suaugę asmenys, kurių vienas greičiausiai buvo 20-40 m. 

vyras, šiame kape rastas verpstukas rodytų, kad su vyru buvo palaidota moteris. Deg. k. palaidoti 

visų amžiaus grupių individai: du 10-15 m. vaikai, viena 25-40 m. moteris, penki 20-40 m. vyrai ir 

vienas 40-50 m. vyras. Pastarojo vyro palaidojimas itin turtingas, jame rastos 3 lankinės laiptelinės 

segės, vienašmenis kalavijas, 2 ietigaliai, 2 peiliai, 2 pentinai, kartu palaidotas ir nedegintas žirgas. 

Atsižvelgdami į įkapių kompleksą galime daryti prielaidą, kad vaikas šiame kape buvo paaukotas. 

Tenka prisiminti šio laikotarpio Pagrybio k. 200, kuriame tarp nedeginto vyro šlaunikaulių aptikti 

deg. kauliukai, interpretuojami kaip vaiko auka (žr. psl. 19).  

Vaikų aukojimo paprotį galime įžvelgti ir vėlesniame skalvių kapinyne – Viešvilėje I. Šiame 

laidojimo paminkle antropologiškai ištirta 16 deg. k. (Lentelė nr. 12). Iš jų tik 4-iuose palaidota po 1 

individą. Tuo tarpu likusiuose 12-oje kapų identikuota po 2-3 sudegintus asmenis. Vyrai 

identifikuoti 12 kapų, likusiuose 4-iuose kapuose identifikuoti nenustatytos lyties suaugę 20-40 m. 

individai. Su jais 2-uose kapuose palaidoti vaikai (k. 15 ir 17), kituose 2-uose (k. 6 ir 9) aptikta 

sudegintų gyvulių kaulų. Pagal įkapių kompleksus k. 15 ir 17 palaidotus suaugusius individus 

galime laikyti vyrais (k. 15 rastas kalavijas, k. 17 - 2 ietigaliai). Taigi 14 iš 16 kapų yra sudegintų 

vyrų palaidojimai. Neaiški lieka lytinė priklausomybė individų palaidotų k. 6 ir 9. Moterys su vyrais 

palaidotos 3-uose kapuose (k. 1, 10, 22), o vaikai – 9-iuose (k. 3, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 17, 19). Nei 

viename kape neįdentifikuoti 2 vyrai, 2 moterys ar 2 vaikai. 3-uose vyrų kapuose rasta ir degintų 

stambių galvijų kaulų (k. 10, 13, 17). Viešvilėje I palaidotų sudegintų vyrų amžius yra 20-50 m. 

Moters amžius nustatytas tik k. 22: 25-35 m. 8 kapuose sudeginti vaikai iki 10 m., o k. 14 

sudegintas 15-18 m. paauglys. Vyrų kapai itin turtingi – k. 5 rasti net 5 kalavijai ir 4 ietigaliai, k. 1 

aptikti 7 ietigaliai, tarp kurių buvo ir skandinaviškas ietigalis sidabru inkrustuota įmova (Budvydas 

2007). Kiti kapai t.p. gausūs ginklais bei papuošalais. Remdamiesi aptarta medžiaga galime daryti 

išvadą, jog Viešvilės I kapuose yra palaidoti aukšto socialinio statuso vyrai, kuriems laidojimo 

apeigų metu būdavo paaukojami ne tik stambūs galvijai, bet ir vaikai su moterimis. Tai netiesiogiai 

patvirtintų ir rašytiniai šaltiniai - arabų keliautojas Ibn Fadlan aprašęs X a. vikingo laidotuves mini, 

jog su mirusiuoju kartu buvo sudeginta ir viena iš jo vergių (Pearson 2009, p. 1). 

Viešvilės III kapinyne aptikti 4 deg. k., o antropologinė analizė atlikta k. 4 ir 5. Pirmajame 

kape deg. kauliukai buvo ne žmogaus, o antrajame identifikuotas 20-40 m. vyras. Abejuose šiuose 
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kapuose rastos vyriškos įkapės: kalavijai ir ietigaliai. Kitas įdomus reiškinys pastebėtas Viešvilėje 

yra griautiniai vaikų ar kūdikių kapai bendralaikiai su deg. k. – Viešvilės I kapinyne ištirti 6 tokie 

kapai, o Viešvilėje III – 33. Šiuos kapus tyrimų autorius skiria vaikams dėl mažo duobių dydžio 

(ilgis 70-130 cm), vaikiškų apyrankių ar kt. papuošalų. Kaulų aptikta tik viename tokiame kape 

(Viešvilė III, k. 3). Antropologinė analizė parodė, jog tai 6 m. (+-2) amžiaus vaikas (Budvydas 

2005š). Taigi tikėtina, jog ir kitose duobėse buvo palaidoti vaikai. Tokiu atveju galima daryti 

išvadą, jog Viešvilėje mirusiųjų deginimas buvo praktikuojamas laidojant suagusius bendruomenės 

narius, tuo tarpu vaikai ir kūdikiai buvo laidojami nedeginti. 

Griautinių vaikų palaidojimų šalia deg. k. rasta ir Griežėje. Šiame kapinyne ištirta 12 didelių 

duobių su kolektyviniais deg. vyrų-karių kapais datuojamais XI-XII ar XII-XIII a. (Kazakevičius 

1996, p. 108, 120; 1998a, p. 319). Šalia deg. k. aptinkami ir gr. vaikų bei kūdikių palaidojimai – 

ištirti 47 tokie kapai. Vaikams ir kūdikiams jie skiriami pagal duobės dydį (dažniausiai duobės ilgis 

yra iki 100-150 cm), bei nedegintų kaulų fr. Dauguma šių kapų negausūs įkapėmis, jie turėtų būti 

vienalaikiai su deg. palaidojimais – k. 9 aptiktos pasaginės cilindrinė plokščiu lankeliu bei gyvulinė 

tordiruotu lankeliu segės, šių papuošalų pasitaikė ir dar keliuose kapuose (k. 2, 34, 44 ir kt.). Tarp 

šių vaikų kapų aptikti ir keli suaugusiųjų palaidojimai, vienas tokių (k. 40) išsiskiria savo specifika 

– mirusįjį iš visų pusių supo stambokų akmenų eilė, kaukolė dalinai gulėjo ant akmens, o ant 

kiekvienos kojos pėdų kaulų uždėta po akmenį, radinių nerasta (Iliustracija nr. 15) (Varnas 1982š, 

p. 101). Galbūt Griežėje kūdikiai, vaikai ir bendruomenės atstumtieji individai (galbūt akmenys 

uždėti ant pėdų rodo, baimę, kad mirusysis asmuo nesugrįžtų) buvo laidojami nedeginti, kai tuo 

tarpu likusi bendruomenės dalis mirusiuosius degino – kolektyvinėse duobėse aptinkama ir 

moterims būdingų dirbinių: smeigtukai, ylos, adatos, juostų vijimo miniatiūros ir kt. Ginklų gausa 

Griežės kapinynas yra panašus į Viešvilę. Deja nėra jokios antropologinės informacijos apie deg. 

Griežės kapus.   

Kretingoje 13-oje kapų nustatytas minimalus individų skaičius (Lentelė nr. 12). Didžiojoje 

dalyje kapų (11) palaidota po vieną individą, tik k. 8 palaidoti sudeginti vyras ir moteris, o k. 35 

identifikuoti 3 individai: vienas suaugęs, vienas iki 18 m. ir vienas 3 m. vaikas. Moteris 

identifikuota vieninteliame jau minėtame k. 8. Neabejotinai vyras identifikuotas tame pačiame k. 8, 

dar 3-uose kapuose buvo palaidoti tikriausiai vyrai. Viename kape identifikuotas 3 m., kitame 11 m. 

vaikai. 4-iuose kapuose buvo palaidoti asmenys iki 20 m. Lazdininkuose antropologiškai ištirti 3 

deg. k. (Lentelė nr. 12).  Visuose juose identifikuota po vieną individą. Dvejuose kapuose palaidoti 

vyrai ir viename spėjama moteris. Individų amžius 20-40 m. Apuolėje identifikuoti 2 individai, 

tačiau nenurodomas k. nr. Kuršių deg. k. antropologinė medžiaga parodė, jog šie kapai akivaizdžiai 
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skiriasi nuo skalvių palaidojimų. Kuršiai dažniausiai laidojo invidualiuose kapuose, nors pasitaiko ir 

grupinių kapų. Didesnių išvadų daryti negalime dėl palyginti mažo ištirtos mėdžiagos kiekio. 

 

5.4.Degintinių ir griautinių kapų turtingumas 

 

Vertinant deg. ir gr. k. tarpusavio santykį svarbus kriterijus yra kapo turtingumas. Įprasta, kad 

ideologiniai pokyčiai visų pirma vyksta aukštesniuose visuomenės sluoksniuose ir pamažu yra 

perimami likusių bendruomenės narių. Geležies amžiaus socialinė organizacija Lietuvoje dar labai 

mažai tirta sritis – plačiau analizuota Rytų Lietuvoje, bei Plinkaigalio kapinyne (Kurila 2009š; 

Švelniūtė 2005). Na, o Vakarų Lietuvos socialinė organizacija kol kas netyrinėta, tad nežinome 

kokia buvo visuomenės struktūra. Šiame darbe remiantis prielaida, kad palaidotojo individo įkapių 

komplekso turtingumas atspindi jo socialinę padėtį bendruomenėje, bandysime palyginti deg. ir gr. 

kapų turtingumą. Kapų turtingumo įvertinimui naudojamas įkapių tipų koreliacijos su komplekso 

įvairove metodas, taikant šį metodą dirbinio vertė yra tuo didesnė, kuo didesnės įkapių įvairovės 

kompleksuose jis aptinkamas (Kurila 2009š, p. 54).
18

 Kapų turtigumą vertinome kuršių ir žemaičių 

kapinynuose, kuršių kapuose aptinkamų įkapių vertė apskaičiuota remiantis Genčų I, Gintališkės, 

Girkalių, Laivių, Lazdininkų, Palangos ir Pryšmančių I kapinynų duomenimis (viso analizuota 1640 

kapų), tuo tarpu žemaičių – Upynos ir Žąsino laidojimo paminklų medžiaga (viso 321 kapas). Į 

analizę įtraukėme tik tas įkapes, kurios rastos mažiausiai dviejuose kompleksuose. Analizėje 

nenaudojami smulkūs artefaktai (tokie kaip klevo sėklos formos ir kt. smulkūs kabučiai, puodų 

šukės, įvijos, grandinėlės, skardelės, apkalai), dažniausiai jie yra dalis kitų dirbinių – pvz. diržo 

kutai yra sudaryti iš daugybės įvijų, neretai kutas yra neįdentifikuojamas, tačiau įvardijama, jog 

rasta 15 įvijėlių, šiuo atveju įvijėlių vertė gautųsi didesnė nei kelių diržų.  

Gautos dirbinių vertės atrodo gana logiškai – kuršių kapinynuose vertingiausi dirbiniai yra su 

aukštesniu socialiniu sluoksniu sietini retai aptinkami artefaktai: balnakilpės, svarstyklės, pincetai, 

skustuvai; didelė vertė ir simbolinių dirbinių - gint. skritulėlių būdingų moterų kapams bei šukų 

pavidalo gint. ir žalv. kabučių randamų vyrų kapuose (Priedas nr. 13). Tuo tarpu mažiausios vertės 

yra moterų kapams būdingų dirbinių – smeigtukų, verpstukų bei adatų. Žemaičių kapinynuose 

vertingiausi dirbiniai yra kalavijai, kovos peiliai, balnakilpės, žąslai (Priedas nr. 14). Tarp 

didžiausių verčių patenka ir žirgo auka, kuri yra siejama su diduomenes kapais (Vaitkunskienė 

                                                 
18

 Šiame darbe naudojama L. Kurilos taikyta metodologija: „Remiantis radinių tipų skaičiaus analize, kiekvienam 

įkapių tipui nustatyta vidutinė kompleksų, kuriuose šis tipas rastas, įvairovė <..> Bendras šiuose kompleksuose buvusių 

radinių tipų skaičius, padalintas iš kompleksų skaičiaus, pavadintas sąlygine įkapės tipo verte. Siekiant, kad vidutinė 

sąlyginės vertės reikšmė būtų 1, ji indeksuota padalinant iš visų verčių vidurkio <..> Tolimesniuose įkapių kompleksų 

vertės skaičiavimuose remtasi įkapių skaičiumi, t. y. sąlygine komplekso verte laikoma visų komplekso dirbinių 

sąlyginių verčių suma“ (Kurila 2009š, p. 54).  
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1981, p. 73). Tuo tarpu mažiausiai vertingi dirbiniai yra su moterimis siejami artefaktai - 

smeigtukai, ylos ir verpstukai. Remiantis šiomis vertėmis įvertinsime sudegintų mirusiųjų ir 

turtingų kapų tarpusavio santykį. 

 

5.3.1. Kuršas 

 

Laiviuose įvertinus gr. ir deg. k. kompleksų turtingumą pastebėtas akivaizdus ryšys tarp deg. 

k. ir turtingesnių įkapių kompleksų. VIII-IX a. deg. moters k. 269 įkapių komplekso vertė yra 8,5,  

šiuo laikotarpiu datuoti 35 gr. k., kurių vidutinė kompleksų vertė yra 5,5. Deg. k. 269 prilygsta 

turtingiausiems VIII-IX a. gr. k. (sąlyginės vertės 8-11) (Priedas nr. 15). X-XI a. deg. k. didesnė yra 

ne tik vidutinė kompleksų vertė, bet ir maksimali vertė, kuri siekia 9,2, o gr. k. maksimali vertė – 

7,2. XI bei XI-XII a. datuojamuose kapuose deg. k. turtingumas lyginant su gr. k. padidėja dar 

labiau. Visa tai vertindami galime teigti, jog kremacija Laiviuose VIII-IX a. pradėta praktikuoti 

pačių turtingiausių bendruomenės narių, X-XI a. deginami ne tik turtingiausi bet ir vidutinio bei 

mažo turtingumo individai, o nedeginti laidojami t.p. visų sluoksnių laiviečiai. XI a. itin turtingi 

individai yra tik deginami, tuo tarpu likusieji ir deginami ir laidojami nedeginti. Na, o XI-XII a. 

nedeginti laidojami gerokai skurdesni individai nei anksčiau (Priedas nr. 15).  

Genčuose I įvertinus X-XI bei XI-XII a. deg. ir gr. k. kompleksų turtingumą nepastebėta 

santykio tarp deg. k. ir turtingesnių palaidojimų. X-XI a. gr. k. kompleksų vidutinė vertė – 7,3, tuo 

tarpu deg. k. kiek didesnė – 7,9, tačiau vargu ar tokį skirtumą galime laikyti reikšmingu, juo labiau, 

kad deg. šio laikotarpio k. turime tik 10, palyginę jų vertes su 10 turtingiausių gr. k. akivaizdžiai 

matome, jog deg. k. yra skurdesni (Priedas nr. 16). Nepastebėta ryškių turtinių skirtumų ir lyginant 

atskirus X-XI a. deg. k. su gr. k. tarp kurių įrengti šie deg. palaidojimai. Deg. k. 20 įrengtas tarp gr. 

k. 86 ir 87 (Planas nr. 1). Šio deg. k. įkapių komplekso vertė – 14,5, o minėtų gr. k. atitinkamai 11,7 

ir 4,2. Kitų greta esančių gr. k. įkapių kompleksų vertės svyruoja nuo 3,3 (k. 88) iki 15-16 (k. 85 ir 

24) ar net 35 (k. 84 palaidoti 3 vaikai, kurių kompleksų vertės yra 35, 14 ir 8,5). Lygiai taip ir deg. 

k. 19, kuris įrengtas tarp gr. k., neišsiskiria įkapių gausa. Šio k. komplekso vertė – 3,4, o aplinkinių 

gr. k. - svyruoja nuo 4-5 (k. 59 ir 40) iki 19 (k. 38). Turtingesnis yra greta įrengtas deg. k. 14 

(komplekso vertė 13,9).  

Tuo tarpu XI-XII a. gr. k. kompleksų vidutinė vertė yra beveik lygi deg. k. (atitinkamai 9,6 ir 

9). Šio laikotarpio deg. ir gr. k. turtingumo tarpusavio santykis akivaizdžiai atsispindi ir grafiškai 

(Priedas nr. 16). Vertinant šiuos rezultatus reiktų atkreipti demesį, jog didžioji dalis XI a. datuojamų 

gr. kapų yra aptinkami X-XI a. kapų zonoje (Planas nr. 1). Chronologiškai jie turėtų būti ankstesni 

už XI-XII a. kapus, todėl ir kompleksų turtingumo vertinimo rezultatai gali būti kiek iškreipti. 



53 

 

Siekdami gauti tikslesnius rezultatus į pakartotinę analizę įtrauksimeXI-XII a. gr. k. ir tik tuos XI a. 

k., kurie aptikti deg. k. zonoje (k. 3 ir 143). Šiuo atveju gr. k. kompleksų vidutinė vertė sumažėja iki 

6,1 (Priedas nr. 16). Taigi galime teigti, jog XI-XII a. Genčuose I nedeginti mirusieji buvo laidojami 

su skurdesniu įkapių kompleksu nei sudeginti. Apskritai įvertinus Genčų deg. ir gr. X-XII a. k. 

kompleksus, gr. k. yra turtingesni – vidurkis 6,9, o deg. – 6,2. Tokį skirtumą galima paaiškint tuom, 

jog deginant mirusįjį neretai su juo būdavo sudeginami ir žalv. papuošalai bei kitos aprangos 

detalės, todėl kartais iš jų telieka susilydę žalv. gabaliukai, kurių negalime įvertinti skaičiuojant 

kapų turtingumą. 

Palangoje X-XI a. datuojame 9 k., jų kompleksų vertės labai įvairios - nuo 0,8 (k. 240, 249) 

iki 11 ir 16 (k. 232, 211). Deg. k. kompleksų verčių vidurkis yra 7, kai tuo tarpu gr. k. – 9,3. 

Turtingiausi šio laikotarpio palaidojimai yra gr. k. 18, 161 ir 7 (kompleksų vertės atitinkamai 23, 22 

ir 19). Mirusiųjų deginimas X-XI a. nebuvo turtingiausių Palangos gyventojų privilegija – dalis 

sudegintų yra palaidoti su gana skurdžiomis įkapėmis, o patys turtingiausi k. yra gr. XI a. Palangoje 

skiriame 6 gr. ir 25 deg. k. Jų vidutinės įkapių kompleksų vertės atitinkamai yra 12,5 ir 8,4. Verta 

pastebėti, jog tarp gr. k. tik vieno komplekso vertė buvo sąlyginai žema – 2,5 (k. 318), tuo tarpu 

likusiųjų svyravo tarp 11-21. Na, o deg. k. įkapių kompleksų vertės išsidėsto palaipsniui nuo 1,8 iki 

17,2 (Priedas nr. 17). XI-XII a. datuojame 5 gr. k., jų kompleksų vidutinė vertė – 12,4. Išsisikiria gr. 

k. 227, jo vertė – 33,9 - didžiausia Palangoje. Jis įrengtas Š deg. k. zonoje (Planas nr. 2). Tai 

turtingo kario palaidojimas, kuriame rasta: 2 vytinės antkaklės, pasaginės žvaigždinė ir aguoninė 

segės, gyvulinė apyrankė, neaiškaus tipo kalavijas su rankenos skersiniu, 2 ietigaliai, peilis, 

dalgelis, kapliukas, žalv. šukų formos kabutis, svarstyklės ir 8 svareliai, 9 pasaginių aguoninių segių 

galvutės naudotos kaip svareliai, diržas, žąslai ir miniatiūrinis puodelis. Šis kapas leidžia teigti, jog 

kaip ir XI a., taip ir XI-XII a. – įsigalėjus mirusiųjų deginimui – retais atvejais nedeginti laidoti net 

ir patys turtingiausi palangiškiai.  

Lazdininkuose mirusieji pradėti deginti X-XI a., šiuo laikotarpiu deg. k. įkapių kompleksų 

vertė siekia nuo 1,6 iki 19, tuo tarpu gr. k. – nuo 1,6 iki 23,9. Vidutinė gr. k. kompleksų vertė 7,9, o 

deg. k. – 7, tačiau gr. k. ištirta gerokai mažiau – 7, kai tuo tarpu deg. k. – 18 (Priedas nr. 18). 

Galime teigti, jog X-XI a. Lazdininkuose buvo deginami mirusieji nepriklausomai nuo jų įkapių 

komplekso turtingumo – deg. k. aptikti tiek turtingi, tiek ir skurdūs kompleksai. Tuo tarpu XI-XII a. 

turime tik 3 gr. k. (97/1976, 110/2011, 98/1976), kurių įkapių kompleksų vertės yra atitinkamai 8, 

9,5 ir 15,3. Šie k. yra vidutinio turtingumo (Priedas nr. 18). Taigi, Lazdininkuose ir XI-XII a. 

pavieniai mirusieji dar būdavo laidojami nedeginti. Šių palaidojimų įkapių kompleksų analizė 

parodė, jog tai nėra skurdžiausi bendruomenės nariai, tad gr. laidojimo būdas  nebuvo tapęs tik 

neturtingųjų praktikuojamu papročiu. Įdomu pastebėti, kad Lazdininkuose deg. k. įkapių kompleksų 

vertė vis didėja: X-XI a. – 7, XI a. – 8,4, XI-XII a. - 10,1. Lygiai taip ir gr. k.: X-XI a. – 7,9, o XI-
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XII a. – 11. Šis kapų kompleksų turtingėjimas sutampa ir su V. Žulkaus teiginiu, jog Lazdininkai 

labiausiai klestėjo XI-XII a. (Žulkus 1989, p. 13). Kita vertus įkapių pagausėjimas nebūtinai rodo 

ekonominį klestėjimą, o gali būti nulemtas stabilumo visuomenėje sumažejimu (Childe 1945, p. 

17). 

Pryšmančiuose I analizuojant deg. k. ir įkapių kompleksų turtingumo santykį gauti labai 

įdomūs rezultatai - deg. k. šiame kapinyne itin skurdūs. VIII-IX a. vidutinė gr. k. įkapių kompleksų 

vertė yra 8,4, tuo tarpu deg. k. tik 2,3. Didžiausia deg. k. komplekso vertė – 4,6 (k. 11/1921), ji 

beveik sutampa su mažiausia gr. k. verte - 4 (k. 66/1921) (Priedas nr. 19). Turtingiausių šio 

laikotarpio k. vertės siekia 14,6, 15,3 ir 19 (k. 7/1984, 23/1985, 21/1985). Taigi VIII-IX a. deg. k. 

Pryšmančiuose I yra patys skurdžiausi. Situacija nesikeičia ir IX-X a. – vidutinė gr. k. kompleksų 

vertė išauga  iki 11,7, o deg. k. yra tik 3,7. Šiuo laikotarpiu 3 deg. k. kompleksų vertė siekia 0,7-2,9 

(k. 5/1921, 31/1921, 47/1921), 4-as kapas kiek turtingesnis, jo vertė – 8,5 (k. 32/1921). Tuo tarpu 

didžioji dalis gr. k. kompleksų verčių yra 10-18 (Priedas nr. 19). X-XI a. deg. k. ir toliau išlieka 

palyginti skurdūs, turtingiausio deg. k. (30/1921) įkapių komplekso vertė siekia 9,7. Gr. ir deg. k. 

kompleksų vidutinės reikšmės atitinkamai siekia 7,9 ir 3,5. Turtingiausiuose kapuose ir toliau 

laidojami nedeginti mirusieji (k. 15/1984, 25/1985, 33/1985). Situacija kiek pasikeičia XI-XII a. – 

gr. k. kompleksų vidutinė vertė sumažėja iki 5,9, o deg. k. pakyla iki 4,5. Iš esmės šiuo laikotarpiu 

deg. ir gr. k. turtingumas yra vienodas, išsiskiria vienintelis gr. k. 41/1985, kurio komplekso vertė 

yra 16. Jame aptiktas gintaro karolis, vytinė antkaklė kilpiniais galais, įvijinė antkaklė, pasaginės 

segės cilindriniais ir aguoniniais galais, 5 juostinės apyrankės, 2 įvijiniai žiedai, peiliukas, dalgelis, 

geležinis skiltuvas, spyna, medinė dėžutė, diržas, keramikos šukė, t.p. grandinėlė ir skardelė. Tai 

vienintelis kapas šiame kapinyne, kuriame aptikta spyna. Šie dirbiniai randami XI-XII a. 

piliakalniuose bei pačiuose turtingiausiuose kapuose (Volkaitė-Kulikauskienė 1970, p. 267). Taigi 

ir XI-XII a. patys turtingiausi Pryšmančių gyventojai buvo laidojami nedeginti.  

Išanalizavę deg. ir gr. kapų kompleksų turtingumą stambiausiuose kuršių kapinynuose 

gavome skirtingus rezultatus. Vieninteliame Laivių kapinyne galime įžvelgti tendenciją 

turtingesnius mirusiuosius laidoti sudegintus. Tuo tarpu Genčuose I ankstyvieji deg. k. yra kiek 

skurdesni nei gr., o XI-XII deg. ir gr. k. yra vienodai turtingi. Palangoje ir Pryšmančiuose net ir XI-

XII a. patys turtingiausi k. yra gr.  (Palangos pirklio k. 227 bei Pryšmančių kapas su spyna). 

Labiausiai iš visų kapinynų išsiskiria Pryšmančių deg. k. skurdumas. Deg. k. skurdumas gali būti 

aiškinamas tuom, jog dalis žalv. įkapių galėjo susilydyti ar ne viskas buvo išrinkta iš laužo. Galbūt 

mirusiojo sudeginimas reikalaudavo daug resursų, todėl atitinkamai į kapą įdėdavo mažiau dirbinių? 

Apskritai reikia paminėti, jog Pryšmančių kapinynas išsiskiria ir ankstyvųjų deg. k. gausa ir jų 

įrengimu – duobės A tipo. Turint omeny, jog didžioji dalis deg. k. ištirta XX a. pr., galbūt buvo 

sumaišyti įkapių kompleksai? 
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5.3.2. Žemaitija 

 

Žąsine viso ištirta 13 deg. k., iš jų 11 įrengta Š kapinyno dalyje, tuo tarpu kiti 2 – centrinėje, 

tarp X-XI a. kapų. K. 53 buvo apardytas, jame aptikta įvija, o k. 149 rastas kažką puošęs žalv. 0,7 

cm skersmens kūgelis. Abu šiuos kapus pagal planigrafiją reiktų datuoti X-XI a. Jų kompleksų 

vertės lygios nuliui, tad galime skirti skurdžiausių X-XI a. kapų grupei. Turtingiausi gr. k. 

kompleksų vertės siekia 10-20 (Priedas nr. 20). XI-XII a. deg. k. kompleksų vertės labai įvairios – 

nuo 0 (k. 148A ir 177) iki 12,9 ir 19,5 (k. 148B ir 148C). X-XI a. gr. bei XI-XII a. deg. k. 

kompleksų turtingumas labai panašus – yra ir labai turtingų, ir vidutinio turtingumo bei skurdžių 

kapų. Tai rodytų, jog Š dalis nebuvo atskira kuršių karių laidojimo vieta. Kai kurių Š dalies deg. k. 

skurdumas, bei lytis - bent 2 kapai (k. 110, 185) pagal smeigtuką bei verpstuką turėtų priklausyti 

moterims, dar 4-ių lytinė priklausomybė neaiški, ir tik 7 kapuose palaidoti vyrai – t.p. neleidžia jų 

sieti su kuršių kariais. 

Upynoje aptiktame vieninteliame deg. k. 27 nerasta nei vienos įkapės, tuo tarpu gr. k. 

akivaizdžiai skiriasi turtine nelygybe (Priedas nr. 20). Upynos deg. k. tenka skirti prie pačių 

skurdžiausių šio laikotarpio kapų. Bikavėnuose 2-uose deg. k. nerasta jokių radinių, likusių 3-ių 

kompleksų vertės yra 0,85, 3,49 ir 6,91 (k. 213, 106, 234). Palyginus su dalies gr. k. kompleksais
19

, 

k. 234 būtų vidutinio turtingumo, o likę turėtų būti skiriami prie skurdžiausių kapų grupės (Priedas 

nr. 20). Apibendrinant galime teigti, jog ankstyvieji žemaičių deg. k. yra labai skurdūs, todėl pagal 

įkapes jų jokiu būdu negalime sieti su aukštesniu socialiniu statusu. 

 

  

                                                 
19

 Gr. k. įvertinta tik dalis kompleksų, nes sudarant duomenų bazę informacija rinkta tik apie tuos Bikavėnų gr. k., 

kuriuose rasta tiksliau datuojamų įkapių ar buvo gausesnis įkapių kompleksas. Viso surinkta informacija apie 151 

Bikavėnų gr. k. 
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IŠVADOS 

 

Išanalizavus mirusiųjų deginimo papročio plitimo Vakarų Lietuvoje chronologiją ir geografiją 

galima išskirti 3 plėtros etapus: 

 V-VII a. – mirusieji pradėti deginti Skalvoje, kur aptikta 14 šiuo laikotarpiu datuojamų 

deg. k., jie sudaro 9% palaidojimų. Vienas V-VI a. deg. k. aptiktas ir žemaičių 

Pagrybio kapinyne. Šis etapas sutampa su didžiojo tautų kraustymosi epocha. 

Tikėtina, kad šiuo laikotarpiu vykę procesai skatino ir kremacijos papročio plitimą. 

 VIII-IX a. – mirusiųjų deginimo paprotys pasiekia Lamatą bei Kuršą. Lamatoje ištirti 

8 VIII a. datuojami deg. k. sudaro 26% visų palaidojimų. Kurše aptikti 7 VIII-IX a. 

deg. k. sudaro 2% visų kapų. Tiesioginis kontaktas su skalviais lėmė, jog Lamatoje 

mirusiųjų deginimas šiuo laikotarpiu buvo gerokai intensyvesnis nei Kurše. 

Žemaitijoje vienintelis VIII-IX a. deg. k. aptiktas Maudžioriuose. Šis etapas sutampa 

su europinės vikingų epochos pradžia, suintensyvėja prekyba Baltijos jūros regione, 

tai padidina genčių tarpusavio kontaktavimą. Mirusiųjų deginimo papročio plėtros 

suintensyvėjimas gali būti tokių kontaktų pasėkmė.  

 X-XII a. Šis etapas pats intensyviausias, jo rezultatas – XI-XII a. mirusiųjų deginimas 

tampa pagrindine laidosenos forma Kurše (86% kapų). Žemaitijoje ankstyvieji deg. k. 

datuojami X-XI a. (2% visų kapų), o XI-XII a. jų gausiai daugėja - Žąsine mirusieji 

jau tik deginami. XI-XII a. kremacija pasiekia ir Žiemgalą – deg. k. aptinkta 

Pavirvytėje bei Jakštaičiuose. Šie kapinynai yra kontaktinėse žiemgalių-kuršių bei 

žiemgalių-žemaičių zonose, jie puikiai iliustruoja kremacijos papročio skverbimąsi į 

Žiemgalą iš kaimyninių genčių. Kaip tik X-XI a. yra laikomas kuršių genties 

klestėjimo laikotarpiu, tad ir mirusiųjų deginimo papročio atsiradimas Žemaitijoje bei 

Žiemgaloje gali būti siejamas su kuršių įtaka.  

Kai kurie autoriai Žąsino bei Pavirvytės deg. k. laiko kuršių palaidojimais. Išanalizavę šių 

kapinynų medžiagą prieiname išvadą, jog kuršiški dirbiniai bei mirusiųjų deginimas Pavirvytėje bei 

Žąsine yra greičiau intensyviems kuršių ir žemaičių bei žiemgalių kontaktams palankios 

geografinės padėties, o ne migracijų rezultatas.  

Kartografuojant kapinynus su deg. palaidojimais pastebėta, jog jau VIII-IX a. deg. k. yra 

aptinkami tiek pietinėje, tiek ir šiaurinėje Lietuvos Kuršo dalyse, šiauriausias tirtas šio laikotarpio 

kuršių kapinynas – Laiviai, jame aptiktas ir deg. VIII-IX a. kapas. X a. deg. k. aptinkamai taip pat 

tolygiai – šiaurinėje dalyje jų rasta Apuolėje ir Klaišiuose. Tad apie mirusiųjų deginimo papročio 

plitimą iš P į Š galime kalbėti tik gentiniu aspektu: skalviai  lamatai  kuršiai. Tuo tarpu Kuršo 
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viduje deg. k. jau VIII-IX a. yra aptinkami visoje teritorijoje, todėl negalime kalbėti apie palaipsnį 

mirusiųjų deginimo papročio plitimą iš vienos kuršių žemės į kitą.  

Žemaitijoje jau nuo V-VI a. mirusieji labai retais atvejais būdavo sudeginami. Šių kapų 

specifika rodo, jog tai buvo kaimyninėse gentyse praktikuoto laidosenos papročio – kremavimo - 

pritaikymas išskirtiniais atvejais, galbūt aukojant. Aukojimo sudeginant pėdsakų įžvelgiame ir 

skalvių bendruomenėse - gerai ginkluotų vyrų kapuose jau nuo V-VI a. aptinkama ir sudegintų 

vaikų, o vėliau ir moterų. 

Vertinant deg. ir gr. k. turtingumą atskiruose kapinynuose gauti skirtingi rezultatai. Laiviuose 

sudegintų mirusiųjų įkapių kompleksai yra akivaizdžiai turtingesni nei gr. k. Tuo tarpu kituose 

kapinynuose tokio ryšio nepastebėta. Palangoje ir Lazdininkuose net ir XI-XII a. gana turtingi 

asmenys buvo laidojami nesudeginti, kas rodo, jog gr. laidojimo būdas nebuvo tapęs skurdžiausių 

bendruomenės narių atributu. Pryšmančių ir Žąsino ankstyvieji deg. k. lyginant su gr. k. skirtini 

skurdžiausių kapų grupei. Taigi negalime teigti, jog egzistavo tam tikras kremacijos plitimo 

modelis. Tikėtina, jog kiekvienoje bendruomenėje naujasis paprotys įgaudavo savitų bruožų ir 

vystydavosi skirtingai. 

Tolimesnius mirusiųjų deginimo papročio plitimo tyrinėjimus reiktų orientuoti visų pirma į 

kapų chronologijos tikslinimą - geresnė chronologija leis atsakyti į gerokai platesnį klausimų 

spektrą. Tam pasiekti reikalingos artefaktų tipologinės ir chronologinės studijos, būtina nustatyti 

deg. k. tipus, kurie galbūt parodys ne tik chronologinius, bet ir socialinius skirtumus. Daugiau 

dėmesio reikėtų skirti analizuojant deg. ir gr. k. iš lyčių archeologijos perspektyvos, šiame darbe 

apsribojome tik antropologiškai tirtų palaidojimų analize. 
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SANTRUMPOS 

 

AETL – Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 

ATL – Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje 

BRMŠ – Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai 

LAA – Lietuvos archeologijos atlasas 

LAB – Lietuvos archeologijos bruožai 

MADA – Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. Serija A 

 

LIIRS – Lietuvos istorijos instituto Rankraščių skyrius 

KPCPB – Kultūros paveldo centro Paveldosaugos biblioteka 

LNM – Lietuvos nacionalinis muziejus 

 

ViGA – vidurinis geležies amžius 

VėGA – vėlyvasis geležies amžius 

gr. k. – griautinis kapas 

deg. k. – degintinis kapas 

fr. – fragmentas 

pj. – pjūvis 

žalv. – žalvaris 
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SPREAD OF CREMATION IN WESTERN LITHUANIA 

Summary 

 

Middle of the first millenium AD was the time of big changes in Lithuania. The end of the 

Roman age and the start of the Migration period was marked with the abandonment of hillforts. 

There were also crucial ideological changes. Around that time in burial practices started the spread 

of cremation. 500 years later – in the beggining of the second millenium cremation was the main 

burial custom in this region. Western lithuanian flat cemeteries are among the most excavated 

archaeological monuments in Lithuania. Most of these burial monuments were in use for a long 

time – 500 or some even for 1000 years. So it gives us a good chance to understand the spread of 

cremation.  

The aim of the thesis is to analyse the spread of cremation in separate communities and in the 

region as a whole. And the main goals are to determine the chronology of the cremated and 

inhumated graves, to distinguish general types of cremation burials, to determine the geographical 

spread of the cremation in different periods and to analyze the start and development of the 

cremation custom in separate communities. 

Main results of the study. Earliest cremations in Western Lithuania are dated to 5-6th c. and 

are present only in Scalovia, with the exception of one grave in Samogitia. The custom spreads 

further to the north and in 8th c. is present in Lamata. A bit later – in 8/9th c. first cremation graves 

appear in Curonia, they coincide with the start of the Viking period. The real boost of the cremation 

custom starts in the 10th c. By the 10-11th c. cremation reaches the Samogitia. In the final stage – 

11-12th c. cremation becomes the main burial custom of curonians, also becomes more popular in 

Samogitia and reaches edges of the western and southern edges of the Semigalia.  

To answer the question if the spread of cremation was related with the inviduals with higher 

social status we compared value of the gravegoods form cremation and inhumation burials. The 

results form separate cemeteries are different. Only in Laiviai there was an actual correlation 

between richer gravegoods and cremation burials – the inhumation burial in this cemetery are 

poorer than cremations. While in other cemeteries the cremations and inhumations were either of 

equal richness, or in some cases cremations were even poorer than inhumations. So there can‘t be 

any generalisations about the question who were the bearers of the cremation custom in Western 

Lithuania. It is possible that each community adopted the new custom quite differently. 
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Planai 

1. Genčų II kapinyno planas (pagal Kuršiai 2009, p. 425; autoriaus papildymai bei chronologija). 

2. Palangos kapinyno planas (pagal Kuršiai 2009, 436; autoriaus papildymai bei chronologija). 

3. Laivių kapinyno planas (pagal Gintautaitė-Butėnienė, Butėnas 2002; autoriaus papildymai bei 

chronologija). 

4. Bikavėnų kapinyno planas (pagal Tautavičius 1969š; autoriaus chronologija). 

5. Žąsino kapinyno planas (pagal Vaitkunskienė 1980š; autoriaus chronologija). 

 

Žemėlapiai 

1. Deg. k. paplitimas Vakarų Lietuvoje V-VII a. (kapinynų sąrašas pateikiamas Lentelėje nr. 1). 

2. Deg. k. paplitimas Vakarų Lietuvoje VIII a. 

3. Deg. k. paplitimas Vakarų Lietuvoje VIII-IX a. 

4. Deg. k. paplitimas Vakarų Lietuvoje X-XI a.  

5. Deg. k. paplitimas Vakarų Lietuvoje XI-XII a. 

6. VėGA kapinynai, kuriuose spėjama esant deg. k. 

 

Priedai 

1. Griautinių kapų duobių dydžių ir proporcijų pasiskirstymas. 

2. Degintinių kapų duobių dydžių ir proporcijų pasiskirstymas. 

3. Deg. ir gr. k. duobių dydžiai ir proporcijos atskiruose kapinynuose. 

4. Deg. ir gr. k. kiekybinis santykis V-VII a. skalvių kapinynuose. 

5. Deg. ir gr. k. kiekybinis santykis VIII a. Lamatos kapinynuose. 

6. Deg. ir gr. VIII-IX a. kapų kiekybinis santykis kuršių kapinynuose. 

7. X-XI a. Kuršo deg. ir gr. kapų santykis. 

8. X-XI a. žemaičių deg. ir gr. kapų santykis 

9. XI-XII a. Kuršo deg. ir gr. kapų santykis. 

10. Deg. ir. gr. k. kiekybinio santykio kaita visame Kurše VėGA. 

11. Deg. ir. gr. k. kiekybinio santykio kaita atskiruose VėGA kuršių kapinynuose. 

12. Deg. ir. gr. k. kiekybinio santykio kaita X-XII a. Žemaitijoje. 

13. Kuršių kapinynų įkapių sąlyginės vertės. 

14. Žemaičių įkapių sąlyginės vertės. 

15. Laivių kapinyno gr. ir deg. k. įkapių kompleksų vertės. 

16. Genčų I kapinyno gr. ir deg. k. įkapių kompleksų vertės. 
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17. Palangos kapinyno gr. ir deg. k. įkapių kompleksų vertės. 

18. Lazdininkų kapinyno gr. ir deg. k. įkapių kompleksų vertės. 

19. Pryšmančių kapinyno gr. ir deg. k. įkapių kompleksų vertės. 

20. Žemaičių kapinynų gr. ir deg. k. įkapių kompleksų vertės. 

 

Iliustracijos 

1. Pagrybio k. 200 planas (Vaitkunskienė 1983š, p. 167). 

2. Pocių degintinių kapų radiniai (Nagevičius 1935, p. 73). 

3. Pryšmančių deg. k. įkapės (Nagevičius 1935, p. 15, lentelė 1). 

4. Pryšmančių deg. k. 19/1921 rasta segė (Nagevičius 1935, p. 15, lentelė 1). 

5. Bandužių deg. k. 50 įkapės (Stankus 1986š, pav. 59). 

6. Pryšmančių deg. k. 42/1921 planas (Nagevičius 1935, p. 41). 

7. Pryšmančių deg. k. 21 ir gr. k. 51 planas (Nagevičius 1935, p. 34). 

8. Skomantų sudeginto žmogaus ir nedeginto žirgo kapas (Nagevičius 1935, p. 70). 

9. Kuršėnų k. 1 planas (Tarvydas 1936, pav. 26).  

10. Žąsino deg. k. 178 įkapių kompleksas (Vaitkunskienė 1980š, p. 11). 

11. Žąsino deg. k. 147 įkapių kompleksas (Vaitkunskienė 1979š, p. 48). 

12. Žąsino deg. k. 148c įkapių kompleksas (Vaitkunskienė 1979š, p. 57, 60). 

13. Žąsino deg. k. 185 įkapių kompleksas (Vaitkunskienė 1980š, p. 35). 

14. Žąsino deg. k. 172 įkapių kompleksas (Vaitkunskienė 1980š, p. 120). 

15. Griežės gr. k. 40 planas (Varnas 1982š, pav. 173). 

 

Lentelės 

1. Žemėlapiuose pažymėtų kapinynų sąrašas.  

2. Visų analizuotų kapinynų gr. ir deg. k. chronologija.  

3. Degintiniai V-VII a. kapai.  

4. Tirti V-VII a. skalvių kapinynai. 

5. Degintiniai VIII a. kapai. 

6. Kapinynai, kuriuose rasta VIII a. deg. k. 

7. Kapinynai, kuriuose rasta VIII-IX a. deg. k. 

8. Kapinynai, kuriuose rasta X-XI a. deg. k. 

9. X-XI a. deg. kapų sąrašas. 

10. Kapinynai, kuriuose rasta XI-XII a. deg. k. 

11. XI-XII a. deg. k. sąrašas. 

12. Vakarų Lietuvos deg. k. antropologinių tyrimų duomenys. 
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Priedas nr. 1. 
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Priedas nr. 2 
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Priedas nr. 3 
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Priedo nr. 3 tęsinys 

 

 
  



87 

 

Priedo nr. 3 tęsinys 
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Priedas nr. 4.  
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Priedas nr. 5.  

  
 

 

 

 

Priedas nr. 6. 
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Priedas nr. 7. 
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Priedas nr. 8 

 
 

 

Priedas nr. 9 
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Priedas nr. 10.  

 
Priedas nr. 11 
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Priedo nr. 11 tęsinys 
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Priedas nr. 12 
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Priedas nr. 13. 

Kuršių kapinynų įkapių sąlyginės vertės 

Artefaktas 
Kompleksų 

skaičius 

Įkapių tipų 

skaičius 

Sąlyginė 

vertė 

Indeksuota 

vertė 

Adata 43 258 6 0,77 

Antkaklė 432 2961 6,85 0,88 

Apgalvis 15 100 6,66 0,86 

Apyrankė 656 4105 6,25 0,81 

Apvara 48 348 7,25 0,93 

Balnakilpės 4 49 12,25 1,58 

Dalgis 328 2650 8,07 1,04 

Dėžutė 97 696 7,17 0,92 

Galąstuvas 51 394 7,72 1,00 

Geriamas ragas 414 2644 6,38 0,82 

Gint. Gabaliukas 23 169 7,34 0,95 

Gint. Kabutis 5 40 8 1,03 

Gint. Skritulėlis 14 131 9,35 1,21 

Ietigalis 523 3490 6,67 0,86 

Yla 99 644 6,50 0,84 

Juostų vijimo miniat. 111 754 6,79 0,87 

Kabučiai 39 293 7,51 0,97 

Kalavijas 116 966 8,32 1,07 

Kapliukas 246 2009 8,16 1,05 

Karoliai 429 2958 6,89 0,89 

Kepurė 20 158 7,9 1,02 

Kirstukas 4 28 7 0,90 

Kirvis 95 783 8,24 1,06 

Kovos peilis 60 558 9,3 1,20 

Miniatiūrinė keramika 295 1890 6,40 0,82 

Monetos 3 26 8,66 1,12 

Peilis 651 4339 6,66 0,86 

Pentinai 131 1105 8,43 1,09 

Pincetas 12 115 9,58 1,24 

Raktas 5 35 7 0,90 

Sagtis ar diržas 494 3511 7,10 0,92 

Sąsaga 8 61 7,625 0,98 

Segė 764 4975 6,51 0,84 

Skiltuvas 92 790 8,58 1,11 

Skustuvas 2 19 9,5 1,23 

Smeigtukas 246 1433 5,82 0,75 

Spyna 4 34 8,5 1,10 

Svareliai 17 142 8,35 1,08 

Svarstyklės 11 119 10,81 1,40 

Šukų pavidalo kabutis 77 683 8,87 1,14 

Verpstukas 85 513 6,03 0,78 

Žąslai 207 1795 8,67 1,12 

Žiedas 598 3665 6,12 0,79 
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Priedas nr. 14 

   

Artefaktas
Kompleksų 

skaičius

Įkapių tipų 

skaičius
Sąlyginė vertė Indeksuota vertė

Antkaklė 58 311 5,62 1,04

Apyrankė 71 313 4,56 0,85

Apvara 18 79 4,5 0,84

Balnakilpės 9 58 7 1,3

Dėžutė 5 22 4,6 0,86

Galąstuvas 4 21 5,5 1,03

Geriamas ragas 9 48 5,78 1,08

Ietigalis 84 385 4,87 0,91

Yla 46 161 3,5 0,65

Kalavijas 6 39 7,33 1,37

Kalavijo makštų apkalas 7 45 7,14 1,33

Karoliai 89 376 4,33 0,81

Kepurė 10 53 5,5 1,03

Kirvis 3 16 5,66 1,06

Kovos peilis 10 66 7,2 1,34

Peilis 99 430 4,57 0,85

Pentinai 41 231 6,05 1,13

Sagtis ar diržas 46 264 6,24 1,16

Segė 100 435 4,57 0,85

Smeigtukas 64 212 3,31 0,62

Verpstukas 36 132 3,66 0,68

Žąslai 37 228 6,76 1,26

Žiedas 130 525 4,23 0,79

Žirgo auka 42 264 6,29 1,17

Žemaičių kapinynų įkapių sąlyginė vertė
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Priedas nr. 15. 

Laikotarpis 
Vidutinė kapų kompleksų vertė Datuota kapų 

Gr. k. Deg. k. Santykis  Gr. k. Deg. k. 

VIII-IX 5,5 8,5 1,55 35 1 

X-XI  4 4,8 1,20 14 9 

XI 6,8 11,9 1,75 4 9 

XI-XII 2,75 5,9 2,15 3 44 
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Priedas nr. 16.  

Laikotarpis 
Vidutinė kapų kompleksų vertė Datuota kapų 

Gr. k. Deg. k. Santykis  Gr. k. Deg. k. 

X-XI  7,3 7,9 1,08 62 10 

XI-XII 9,6 9 0,94 27 31 

XI-XII
20

 6,1 9 1,48 8 31 
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Priedas nr. 17.  

Laikotarpis 
Vidutinė kapų kompleksų vertė Datuota kapų 

Gr. k. Deg. k. Santykis  Gr. k. Deg. k. 

X-XI  9,3 7 0,75 51 9 

XI 12,5 8,4 0,67 6 25 

XI-XII 12,4 10 0,81 5 61 
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Priedas nr. 18 

Laikotarpis 
Vidutinė kapų kompleksų vertė Datuota kapų 

Gr. k. Deg. k. Santykis  Gr. k. Deg. k. 

X-XI  7,9 7 0,89 7 18 

XI - 8,4 - - 11 

XI-XII 11 10,1 0,92 3 63 
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Priedas nr. 19. 

Laikotarpis 
Vidutinė kapų kompleksų vertė Datuota kapų 

Gr. k. Deg. k. Santykis  Gr. k. Deg. k. 

VIII-IX 8,4 2,3 0,27 14 5 

IX-X 11,7 3,7 0,32 12 4 

X-XI 7,9 3,5 0,44 23 9 

XI-XII 5,9 4,5 0,76 14 23 

VIII-XII 6,8 3,7 0,54 102 52 
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Priedas nr. 20.
21

 

 

                                                 
21

 XI-XII a. Žąsine nurodoma 13 deg. k., nes k. 148 buvo grupinis – jame palaidoti 3 sudeginti vyrai. Taigi viso XI-XII 

a. Žąsine yra 11 deg. k., kuriuose palaidota bent 13 individų. 
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Iliustracija nr. 1 Iliustracija nr. 2 

 
 

Pagrybio k. 200 planas (Vaitkunskienė 1983š, p. 167). Pocių degintinių kapų radiniai (Nagevičius 1935, p. 73). 
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Iliustracija nr. 3. 

 

Pryšmančių deg. k. įkapės (Nagevičius 1935, p. 15, lentelė 1) 

 

Iliustracija nr. 4. 

 

Pryšmančių deg. k. 19/1921 rasta segė (Nagevičius 1935, p. 15, lentelė 1) 

 

Iliustracija nr. 5. 

 

Bandužių deg. k. 50 įkapės (Stankus 1986š, pav. 59). 
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Iliustracija nr. 6. 

 

Pryšmančių deg. k. 42/1921 planas (Nagevičius 1935, p. 41) 

 

Iliustracija nr. 7 

 
Pryšmančių deg. k. 21 ir gr. k. 51 planas (Nagevičius 1935, p. 34) 

 

Iliustracija nr. 8 

 

Skomantų sudeginto žmogaus ir nedeginto žirgo kapas – (Nagevičius 1935, p. 70) 
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Iliustracija nr. 9 

 
Kuršėnų k. 1 planas (Tarvydas 1936, pav. 26) 

 

Iliustracija nr. 10 

 
Žąsino deg. k. 178 įkapių kompleksas (Vaitkunskienė 1980š, p. 11) 
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Iliustracija nr. 11 Iliustracija nr. 12 

  

Žąsino deg. k. 147 įkapės (Vaitkunskienė 1979š, p. 48) Žąsino deg. k. 148c įkapės (Vaitkunskienė 1979š, p. 57, 60) 
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Iliustracija nr. 13 

 

Žąsino deg. k. 185 įkapės (Vaitkunskienė 1980š, p. 35) 

 

Iliustracija nr. 14 

 

Žąsino deg. k. 172 įkapės (Vaitkunskienė 1980š, p. 120) 
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Iliustracija nr. 15 

 

Griežės gr. k. 40 planas (Varnas 1982š, pav. 173). 
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Lentelė nr. 1. 

Žemėlapiuose pažymėti kapinynai 

Nr. Kapinynas Rajonas 

  

Nr. Kapinynas Rajonas 

1 Akmenskinė Rietavo 63 Lumpėnai Šilutės 

2 Anaičiai, Nemirseta Palangos 64 Maudžioriai Kelmės 

3 Ankštakiai, Senkai Kretingos 65 Naujasis Obelynas Šilalės 

4 Antininkai Šilalės 66 Nausodis Plungės 

5 Apuolė Skuodo 67 Nikėlai Šilutės 

6 Auksūdys Kretingos 68 Norgėlai Klaipėdos 

7 Aukštkiemiai, Plūciai Klaipėdos 69 Paalksniai Kelmės 

8 Babrungėnai Plungės 70 Pagrybys Šilalės 

9 Bandužiai Klaipėdos m. 71 Payžnys Šilalės 

10 Baravykai Šilalės 72 Pakalniškiai Šilalės 

11 Barvai Šilutės 73 Palanga Palangos m. 

12 Barzūnai Tauragės 74 Paluknys Raseinių 

13 Bikavėnai Šilutės 75 Paprūdžiai Kelmės 

14 Dargaliai Šilalės 76 Paragaudis Šilalės 

15 Dimitravas-Tarvydai Kretingos 77 Pavirvytė Mažeikių 

16 Dingailai Mažeikių 78 Perkūniškė Kelmės 

17 Drobūkščiai Telšių 79 Pilsūdai Šilalės 

18 Dvarviečiai Kelmės 80 Pociai Šilutės 

19 Dvyliai Klaipėdos 81 Požerė Šilalės 

20 Ėgliškiai, Anduliai Kretingos 82 Pryšmančiai I Kretingos 

21 Gandinga Plungės 83 Puodkaliai Skuodo 

22 Genčai I Kretingos 84 Raganiai Šiaulių 

23 Genčai II Kretingos 85 Ringuvėnai  Šiaulių 

24 Gerduvėnai Klaipėdos 86 Rūdaičiai I Kretingos 

25 Gintališkė Plungės 87 Rušpelkiai, Kopūstai Klaipėdos 

26 Gintarai Kretingos 88 Rūteliai Šilalės 

27 Girkaliai Klaipėdos 89 Sakuočiai Kretingos 

28 Godeliai Plungės 90 Siraičiai Telšių 

29 Greižėnai Tauragės 91 Skėriai, Vadagiai Mažeikių 

30 Griežė Mažeikių 92 Skomantai Klaipėdos 

31 Gulbiai Šilalės 93 Slengiai Klaipėdos 

32 Imbarė Kretingos 94 Smalininkai Jurbarko 

33 Imbarė II Kretingos 95 Sodėnai Pagėgių sav. 

34 Jakštaičiai Šiaulių 96 Strazdai Pagėgių sav. 

35 Jaunodava Šilalės 97 Šašaičiai Kretingos 

36 Jazdai Kretingos 98 Šateikiai, Rūdaičiai Plungės 

37 Jazdaičiai Plungės 99 Šereitlaukis II Pagėgių sav. 

38 Joniškė Klaipėdos m. 100 Šiaudaliai Šilalės 
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39 Jurgaičiai Šilutės 101 Tolišiai Kelmės 

40 Kalnuvėnai Klaipėdos 102 Upyna Šilalės 

41 Kašučiai Kretingos 103 Užpelkiai Kretingos 

42 Kaupriai Šiaulių 104 Užstelgis Telšių 

43 Kiauleikiai Kretingos 105 Varsėdžiai II Šilalės 

44 Kivyliai Skuodo 106 Vėluikiai Tauragės 

45 Klaišiai Skuodo 107 Vidgiriai Pagėgių sav. 

46 Kreivėnai Tauragės 108 Viekšniai Mažeikių 

47 Kretinga, Padvariai Kretingos 109 Viešvilė I Jurbarko 

48 Kretinga (dvarv. ter.) Kretingos 110 Viešvilė II Jurbarko 

49 Kukiai Mažeikių 111 Viešvilė III Jurbarko 

50 Kulai Skuodo 112 Vilkyčiai Šilutės 

51 Kūlsodis Kretingos 113 Vilkų Kampas Šilutės 

52 Kuršai Telšių 114 Žąsinas Šilalės 

53 Kuršėnai Šiaulių 115 Žemaičių Kalvarija Plungės 

54 Kveciai Kretingos 116 Žviliai Šilalės 

55 Kvėdarna Šilalės 117 Juodsodė Telšių 

56 Laistai Klaipėdos 118 Gardamas Šilutės 

57 Laiviai Kretingos 119 Grabupėliai Šilutės 

58 Laukžemiai, Paupuliai Klaipėdos 120 Ližai Tauragės 

59 Lazdininkai Kretingos 121 Mockaičiai Klaipėdos 

60 Lepšiai Šiaulių 122 Stragnai Klaipėdos 

61 Lingių Ferma Šilalės 123 Šilutė Šilutės 

62 Luknė Skuodo 124 Švėkšna Šilutės 
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Lentelė nr. 2. Visų analizuotų kapinynų gr. ir deg. kapų chronologija. 

 

Viso G D IV-V V V-VI VI-VII V-VII VII-VIII VIII VIII-IX IX IX-X X X-XI XI XI-XII V V-VI VI VI-VII VIII VIII-IX IX-X X X-XI XI XI-XII XII-XIII XI-XIII

Akmenskinė 16 - 16 16

Ankštakiai, Senkai 8 2 6 1 1 1 5 XI-XII

Apuolė 7 - 7 1 4 2 XI-XII

Bandužiai 31 2 29 1 1 1 24 4 IX-XIII

Barzūnai 44 42 2 6 28 6 2 2

Bikavėnai 272 267 5 3 77 18 169 3 2

Dimitravas 16 10 6 10 6 IX-XII

Ėgliškiai, Anduliai 42 3 39 1 1 1 6 24 9

Genčai I 271 199 72 3 39 10 12 62 21 6 46 10 31 31

Genčai II 31 6 25 3 1 2 1 3 8 13

Gintališkė 33 21 12 1 16 4 11 1

Gintarai 21 2 19 2 13 6

Girkaliai 50 10 23 2 3 1 4 3 17 3

Godeliai 24 10 14 10 11 3 XI-XII

Greižėnai 18 17 1 17 1

Griežė 59 47 12 25 22 12

Imbarė 5 2 3 2 3

Imbarė II 33 - 33 33

Jakštaičiai 79 59 8 2 6 11 6 34 4 4

Jazdai 17 4 13 1 1 2 2 8 3 X-XII

Jurgaičiai 23 22 1 3 19 1

Kalnuvėnai 88 86 2 3 1 82 1 1

Kiauleikiai 64 58 6 25 2 3 28 VIII-IX 2 4 XI-XII

Klaišiai 18 6 5 1 5 1 2 2

Kreivėnai 75 15 60 6 6 3 1 1 1 57 VIII-XII

Kretinga 53 2 51 2 3 19 2 27

Kukiai 5 - 5 5

Kuršėnai 1 - 1 1

Kveciai 2 - 2 2

Laiviai 373 268 105 35 7 9 14 4 3 196 1 9 9 43 43

Lazdininkai 338 227 111 6 37 81 1 3 4 3 92 2 16 11 61 21

Maudžioriai 1 - 1 1

Naujasis Obelynas 4 1 3 1 3

Nausodis 6 - 6 6

Nikėlai 3 3 - 3

NDND

Nagrinėjama 

kapų
Gr. kapų chronologija Deg. kapų chr.

Kapinynas
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Lentelės nr. 2 tęsinys. 

Viso G D IV-V V V-VI VI-VII V-VII VII-VIII VIII VIII-IX IX IX-X X X-XI XI XI-XII V V-VI VI VI-VII VIII VIII-IX IX-X X X-XI XI XI-XII XII-XIII XI-XIII

Pagrybys 217 217 1 217 1

Palanga 383 243 140 66 17 27 26 48 6 5 48 1 9 23 63 44

Paragaudis 77 77 1 77 VIII-XI 1

Pavirvytė 140 116 24 5 3 32 14 62 4 8 12

Perkūniškė 3 3 - 1 2

Pociai 3 ? 3 3

Pryšmančiai I 154 102 52 3 14 12 23 14 36 5 4 9 23 11

Rūdaičiai I 3 - 3 3 IX-XII

Siraičiai 21 1 19 1 3 10 6

Skomantai 5 2 3 2 2

Slengiai 40 12 26 2 3 7 VII-X 1 3 1 21

Sodėnai 9 3 6 3 6

Šereitlaukis II 14 5 9 5 9

Upyna 106 105 1 4 5 73 2 21 1

Užpelkiai 13 12 1 1 1 10 1

Varsėdžiai II 6 ? 4 4

Vidgiriai 63 62 1 1 61 1

Viešvilė I 23 6 17 6 2 7 6 2

Viešvilė II 1 - 1 1

Viešvilė III 37 33 4 7 26 4

Vilkų Kampas 8 3 5 3 5

Žąsinas 203 190 13 5 67 118 X-XI 0 2 6 5

Žemaičių Kalvarija 4 1 3 1 3

Žviliai 23 22 1 1 5 1 16 X-XII 1 X-XII

NDND

Nagrinėjama 

kapų
Gr. kapų chronologija Deg. kapų chr.

Kapinynas
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Lentelė nr. 3. Degintiniai V-VII a. kapai
22

 

Pagrindinė informacija Kapo duobė Kauliukų padėtis 

E Kapinynas K L G Datavimas l  b F Yra Kr. Ur. T 

S Barzūnai 37 - - IV a. pab. - V a. 30 30 A + - + - 

S Barzūnai 43A - + IV a. pab. - V a. 225 130 G + - + - 

S Greižėnai 4 M - V-VI - - - + - - - 

ŽM Pagrybys 200B I + V-VI - - G + + - - 

S Šereitlaukis II 2 - - VI-VII - - - N - - - 

S Šereitlaukis II 6 M - VI-VII - - - N - - - 

S Šereitlaukis II 7 M - VI-VII - - - N - - - 

S Šereitlaukis II 8 M - VI-VII - - - N - - - 

S Šereitlaukis II 9 F - VI-VII - - - + - - - 

S Šereitlaukis II 10 M - VI-VII - - - N - - - 

S Šereitlaukis II 11 F - VI-VII - - - N - - - 

S Šereitlaukis II 12 - - VI-VII - - - N - - - 

S Šereitlaukis II 13 M - VI-VII - - - + - - - 

S Vidgiriai 24 M - V a. pab. - VI a. 200 120 G + + - - 

S Viešvilė II 2 - - V-VI - - - + - - + 
 

Lentelė nr. 4. Tirti V-VII a. skalvių kapinynai
23

 

E Kapinynas 
Viso 
kapų 

V-VII a. Deg. k. datavimas Gr. k. datavimas 

Viso D G V V-VI VI VI-VII IV-V V V-VI VI-VII V-VII 

S Barzūnai 52 44 2 42 2 - - - 6 28 6 2 - 

S Greižėnai 18 18 1 17 - - 1 - - - 17 - - 

S Kreivėnai 76 6 - 6 - - - - - - 6 - - 

S Lumpėnai 11 ? - + - - - - + + +     

S Smalininkai 1 1 * 1 - - - - - - 1 - - 

S Sodėnai 9 3 - 3 - - - - - - 3 - - 

S Strazdai 7 1 - 1 - - - - - - 1 - - 

S Šereitlaukis II  14 14 9 5 - - - 9 - - - - 5 

S Vėluikiai 3 3 - 3 - - - - 3 - - - - 

S Vidgiriai 63 63 1 62 - 1 - - - 1 61 - - 

S Viešvilė II 1 1 1 - - 1 - - - - - - - 

ŽM Pagrybys 217 217 1 217 - 1 - - - - 217 - - 

 

  

                                                 
22

 Šioje ir kitose kapų lentelėse naudojami sutrumpinimai: E - etnokultūrinė grupė, kuri atitinkamai gali būti S 

(skalviai), L (lamatai), K (kuršiai), ŽM (žemaičiai), ŽG (žiemgaliai). K – kapo numeris, L – mirusiojo lytis, kuri gali 

būti M (vyras), F (moteris), I (vaikas), K (kūdikis). G – grupinis kapas. Informacija apie kapo duobę: l – ilgis, b – plotis, 

T – tipas. Deg. kauliukų buvimas žymimas „+“, N – nėra duomenų ar buvo kauliukai ar ne. Kauliukų padėtis: Kr. – 

krūvelėje, Ur. – urnoje, T – tiesiog paskleisti dugne ar visam sampile. 
23

 Kapinynų lentelėse naudojami sutrumpinimai: deg. k. grafoje „*“ reiškia, jog nėra ištirta šio laikotarpio deg. k., tačiau 

yra duomenų apie ats. radinius ar deg. kauliukus iš suardytų šio laikotarpio deg. k. 
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Lentelė nr. 5. VIII a. datuojami deg. k. 

Pagrindinė informacija Kapo duobė 
Kauliukų 
padėtis 

E Kapinynas K Gr. L Datavimas l  b F Yra Kr. T 

L Jurgaičiai 18 - M VIII 200 50 G1 + + - 

L Pociai 1 - - VIII 100 100 A + + - 

L Pociai 2-3 + - VIII 150 - - N - - 

L Vilkų Kampas 1 - M VIII 100 100 A + - + 

L Vilkų Kampas 2 - - VIII 170 135 A + - - 

L Vilkų Kampas 3 - F VIII 135 105 A + - + 

L Vilkų Kampas 4 - M VIII 160 85 G + - - 

L Vilkų Kampas 7 - M VIII 235 200 A + + + 

S Kreivėnai 7 - - VIII - - - - - - 
 

Lentelė nr. 6. Kapinynai, kuriuose rasta VIII a. deg. k.  

E Kapinynas 

Ištirta kapų Datavimas 

Viso  
VIII Deg. k. Gr. k. 

Viso D G VIII VIII-X VII-VIII VII VIII 

L Jurgaičiai 23 23 1 22 1 - - 3 19 

S Kreivėnai 76 11 1 10 1 + 10 - - 

L Norgėlai 7 7 7 - - 7 - - - 

L Pociai 3 3 3 - 3 - - - - 

L 
Vilkų 
Kampas 8 8 5 3 5 - - - 3 

 

Lentelė nr. 7. Kapinynai, kuriuose rasta VIII-IX a. deg. k. 

E Kapinynas 

Ištirta kapų Datavimas 

Viso  
VIII-IX Deg. k. Gr. k. 

Viso D G VIII-IX VIII-IX 

K Laiviai 374 36 1 35 1 35 

K Pryšmančiai I 174 19 5 14 5 14 

K Slengiai 40 4 1 3 1 3 
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Lentelė nr. 8. Kapinynai, kuriuose rasta X-XI a. deg. k. 

E Kapinynas 
X-XI a. kapai 

Datavimas 

Deg. k. Gr. k. 

Viso D G Deg. k. % IX-X X X-XI IX-X X X-XI 

S Kreivėnai ? 2 - 100 1 ? 1 - - - 

S Viešvilė I 23 17 6 
35,00% 

- - 17 - - 6 

S Viešvilė III 37 4 33 - - 4 - - 33 

S Viso 60 23 39 - 1 - 21 - - 39 

L Nikėlai 3 - 3 - - - - 3 - - 

L Norgėlai 7 deg. k., datuojami VIII-X a. - - - - - - 

L Viso 3 - 3 - - - - 3 - - 

K Anduliai 1 - 1 - - - - - - 1 

K Apuolė 1 1 0 100,00% - - 1 - - - 

K Bandužiai 2 1 1 50,00% - - 1 - - 1 

K Genčai I 84 10 74 11,90% - - 10 - 12 62 

K Genčai II 4 1 3 25,00% - - 1 - - 3 

K Gintališkė 1 - 1 - - - - - - 1 

K Girkaliai 4 3 1 75,00% - - 3 - - 1 

K Jazdai 3 2 1 66,67% - - 2 - - 1 

K Kalnuvėnai 3 2 1 66,67% - - 2 - - 1 

K Kiauleikiai 3 - 3 - - - - - - 3 

K Klaišiai 2 1 1 50,00% - - 1 - - 1 

K Kretinga 5 3 2 60,00% - 3 - - 2 - 

K Laiviai 32 9 23 28,13% - - 9 - 9 14 

K Lazdininkai 25 18 7 72,00% - 2 16 - 3 4 

K Palanga 84 10 74 11,90% - 1 9 - 26 48 

K 
Pryšmančiai 
I 48 13 35 27,08% 4 - 9 12 - 23 

K Siraičiai 4 3 1 75,00% - - 3 - - 1 

K Užpelkiai X a. datuojamų kapų nera - - - - - - 

K Viso 306 77 229 25,16% 4 6 67 12 52 165 

ŽM Bikavėnai 83 3 80 3,61% - - 3 - 3 77 

ŽM Paragaudis 77 1 77 - - - 1 + + + 

ŽM Upyna  106 1 105 0,94% - - - - 105 - 

ŽM Žąsinas 74 2 72 2,70% - - 2 - 5 67 

ŽM Viso 340 7 334 2,06% - - 7 + 113 144 
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Lentelė nr. 9. X-XI a. deg. kapų sąrašas. 

E Kapinynas X-XI a. datuojami deg. kapai 

S Kreivėnai IX-X a. - 6; X-XI a. - 27 

S Viešvilė I Visi deg. kapai skiriami X-XI a.  

S Viešvilė III Visi deg. kapai skiriami X-XI a.  

L Norgėlai Visi tirti 7 deg. k., bet datavimas platus - VIII-X a. 

K Apuolė 2001/3 

K Bandužiai 28 

K Genčai I 1, 5, 8, 14, 19, 20, 153, 245, 246, 249 

K Genčai II 13 

K Girkaliai 1, 33, 46 

K Jazdai 6, 13 

K Kalnuvėnai 61, 62 

K Klaišiai 8 

K Kretinga 10, 24, 32 

K Laiviai 275, 276, 290, 310, 319, 325, 356, 357, 368 

K Lazdininkai 
1940:5; 1976: 47, 50, 77, 84, 92, 102, 105, 109, 118, 127, 130, 132, 
148, 155, 157, 164, 166 

K Palanga 73, 170, 181, 200, 211, 232, 240, 249, 287, 359 

K 
Pryšmančiai 
I 

IX-X a. - 1921: 5, 31, 32, 47; X-XI a. - 1921: 1, 8, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 
41 

K Siraičiai 3, 4, 14 

ŽM Bikavėnai X-XI a. - 106, 213, 234; be įkapių - 235, 238 

ŽM Paragaudis 59 

ŽM Upyna  27 

ŽM Žąsinas 53, 49 
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Lentelė nr. 10. Kapinynai, kuriuose rasta XI-XII a. deg. k. 

E Kapinynas 
XI-XII a. kapai 

Datavimas 

Deg. k. Gr. k. 

Viso D G Deg. k. % XI XI-XII XII XII-XIII XI XI-XII 

S Kreivėnai Deg. k. datuojami VIII-XII a. + + + - - - 

S Sodėnai 6 6 - 100 - 6 - - - - 

S Viešvilė I 6 6 - 100 6 - - - - - 

S Viešvilė III - - - - - - - - - - 

L Skomantai24 5* 3* 2* - - - - - - - 

K Akmenskinė 16 16 0 100,00% - 16 - - - - 

K Ankštakiai-Senkai 2 1 1 50,00% - 1 - - - 1 

K Apuolė 4 4 0 100,00% - 4 - - - - 

K Bandužiai 24 24 0 100,00% - 24 - - - - 

K Anduliai 31 30 1 96,77% 6 24 - - 1 - 

K Genčai I 58 31 27 53,45% - 31 - - 21 6 

K Genčai II 12 11 1 91,67% 3 8 - - 1 - 

K Gintališkė 27 11 16 40,74% 11 - - - 16 - 

K Gintarai 13 13 0 100,00% - 13 - - - - 

K Girkaliai 17 17 0 100,00% - 17 - - - - 

K Godeliai 11 11 0 100,00% - 11 - - - - 

K Griežė 47 12 KD
25 47 - - + - + - 47 

K Jazdai 10 8 2 80,00% - 8 - - - 2 

K Kiauleikiai 2 2 0 100,00% - 2 - - - - 

K Klaišiai 2 2 0 100,00% - 2 - - - - 

K Kretinga 21 21 0 100,00% - 19 - 2 - - 

K Kukiai 5 5 0 100,00% - 5 - - - - 

K Kveciai 2 2 0 100,00% - 2 - - - - 

K Laiviai 59 52 7 88,14% 9 43 - - 4 3 

K Lazdininkai 75 72 3 96,00% 11 61 - - - 3 

K Nausodis 6 6 0 100,00% - 6 - - - - 

K Palanga 97 86 11 88,66% 23 61 2 - 6 5 

K Pryšmančiai I 37 23 14 62,16% - 23 - - - 14 

K Siraičiai 10 10 0 100,00% - 10 - - - - 

K Slengiai 4 4 0 100,00% - 3 - 1 - - 

K Užpelkiai 2 1 1 50,00% - 1 - - - 1 

K Žemaičių Kalvarija 1 0 1 0,00% - 3* - - - 1 

ŽM Jakštaičiai-Meškiai 10 4 6 40,00% - 4 - - - 6 

ŽM Varsėdžiai 6 4 ? - - 4 - - - - 

ŽM Žąsinas 6 6 0 100,00% - 6 - - - - 

ŽG Pavirvytė 22 8 14 36,36% - 8 - - - 14 
 

  

                                                 
24

 Skomantų deg. k. datavimas XI-XIII a. yra nepagrįstas. 
25

 KD – kolektyvinė kapo duobė 
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Lentelė nr. 11. XI-XII a. deg. k. sąrašas. 

 
 

 

  

E Kapinynas XI-XII a. datuojami deg. kapai

S Kreivėnai ?

S Sodėnai 3, 4, 5, 6, 7, 9

S Viešvilė I 1, 3, 14, 16, 19, 22

L Skomantai V. Nagevičiaus ištirti kapai literatūroje datuojami XI-XIII a., tačiau be jokio pagrindimo

K Akmenskinė 1-16

K Ankštakiai-Senkai 3

K Apuolė 2001: 1, 2, 5, 6

K Bandužiai 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43A/B, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55

K
Anduliai

1972: 1, 2, 3, 3A, 4, 6, 7, 10, 13; 1988: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

K Genčai I

1940:3; vėlesni tyrimai: 3, 4, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 131, 147, 150, 151, 154, 155, 156, 

164, 165, 168, 225, 237, 243, 247, 248, 250, 265

K Genčai II 6, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 25, 27, 28, 30

K Gintališkė 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33

K Gintarai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16

K Girkaliai 4, 8, 9, 17, 18, 21, 22, 26, 29, 31, 36, 38, 40, 42, 44, 45, 47

K Godeliai 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14

K Griežė Kolektyvinės kapų duobės I-XII

K Jazdai 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11

K Kiauleikiai 3, 6

K Klaišiai 5, 6

K Kretinga 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 19, 23, 28, 29, 30, 35, 38, 41, 43, 45, 46, 49, 47, 50

K Kukiai 10, 11, 19, 21, 24

K Kveciai 1963:4; 1980:1

K Laiviai

272, 281, 282, 288, 294, 301, 302, 306, 312, 317, 320, 321, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 333, 334, 

335, 336, 337, 338, 339, 343, 344, 345, 346, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 358, 359, 360, 361, 

362, 363, 364, 365, 366, 369, 370, 371, 373, 374

K Lazdininkai

1976: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 44, 45, 49, 51, 58, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 70, 72, 73, 75, 76, 78, 79, 85, 86, 89, 

90, 91, 93, 94, 95, 100, 103, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 124, 125, 128, 

129, 145, 146, 147, 149, 150, 156, 158, 159, 160, 163, 165, 167, 169, 170, 171, 172, 177, 179, 180; 1998: 

35, 36, 48, 58

K Nausodis 1949: 1, 2, 3; 1997: 1, 2, 3

K Palanga

33A, 33B, 34, 63, 65, 69, 74, 86, 124, 125, 134, 136, 138, 139, 167, 168, 171, 173, 174, 175, 176, 177, 

178, 180, 182, 184, 185, 193, 196, 198, 201, 203, 204, 205, 206, 207, 210, 213, 214, 215, 224, 228, 231, 

234, 239, 244, 248, 250, 251, 252, 253, 256, 257, 258, 261, 263, 264, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 

277, 278, 279, 280, 282, 285, 286, 292, 294, 297, 298, 300, 301, 303A, 303B, 328, 329, 335, 340, 360, 

362, 373

K Pryšmančiai I 1921: 4, 6, 9, 10, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 33, 35, 37, 42, 43, 46, 48, 49, 50; 1958:1

K Siraičiai 1, 2, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20

K Slengiai 22, 23, 24, 26

K Užpelkiai 39

K

Žemaičių 

Kalvarija 2002 m. ištirti 3 deg. k. tačiau neaiškus jų datavimas, kogero XI-XII a.

ŽM

Jakštaičiai, 

Meškiai 21, 31, 44, 59

ŽM Varsėdžiai 2, 3, 4, 5

ŽM Žąsinas 111, 147, 148A, 148B, 148C, 172, 178, 185

ŽG Pavirvytė 27, 46, 60, 61, 65, 71, 77, 78, 81, 87, 111, 145
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Lentelė nr. 12. 

Vakarų Lietuvos deg. k. antropologinių tyrimų duomenys26 

Kapinynas Kapas 

Antropologinė 
informacija Informacija 

MIS M F S I G 
Apuolė ? 2 - 1 1 - - Virš 20 m. moteris (?) ir per 40 m. nenustatytos 

lyties individas (Jankauskas et al. 2012, p. 620) 

Kretinga 1 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 2 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 3 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 4 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 5 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 6 1 - - - + - Iki 20 m. (Jankauskas et al. 2012, p. 621) 

Kretinga 7 1 - - - + - Iki 20 m. (Jankauskas et al. 2012, p. 621) 

Kretinga 8 2 + + - - - Moteris 20-40 m. (?), vyras per 20 m. (?) 
(Jankauskas et al. 2012, p. 621) 

Kretinga 9 1 - - - ? - Jaunas individas (?) (Jankauskas et al. 2012, p. 
621) 

Kretinga 10 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 11 1 ? - + - - Suaugęs vyras (?) (Jankauskas et al. 2012, p. 621) 

Kretinga 13 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 14 1 - - - + - 11 m. (+-2,5) individas (Jankauskas et al. 2012, p. 
621) 

Kretinga 15 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 17 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 20 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 21 1 - - + - - Suaugęs asmuo, per 20 m. (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 22 1 - - + - - Virš 25 m. (Jankauskas et al. 2012, p. 621) 

Kretinga 23 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 24 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 26 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 28 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 

                                                 
26

 MIS – minimalus invidų skaičius, M – vyras, F – moteris, S – suaugęs asmuo, I – vaikas, G – gyvulio kaulai. 
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2012, p. 621) 

Kretinga 29 1 - - + - - Suaugęs asmuo, per 20 m. (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 30 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 31 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 34 1 ? - + - - Vyras (?) 20-40 m. (Jankauskas et al. 2012, p. 621) 

Kretinga 35 3 - - 1 2 - Vaikas 3 m. (+-1), individas iki 18 m., suaugęs 
asmuo (per 20 m.) (Jankauskas et al. 2012, p. 621) 

Kretinga 44 1 ? - + - - Suaugęs vyras (?) (Jankauskas et al. 2012, p. 621) 

Kretinga 45 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 46 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 47 1 - - + - - Suaugęs asmuo, per 25 m. (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 48 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 49 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 50 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Kretinga 51 - - - - - - Lytis ir amžius nenustatyti (Jankauskas et al. 
2012, p. 621) 

Lazdininkai 35/199
8 

1 + - - - - Vyras 20-25 m. (Jankauskas et al. 2008, p. 548) 

Lazdininkai 36/199
8 

1 - ? + - - Moteris (?) 20-40 m. (Jankauskas et al. 2008, p. 
548) 

Lazdininkai 58/199
8 

1 + - - - - Vyras 20-40 m. (Jankauskas et al. 2008, p. 548) 

Viešvilė 1 2 + + - - - Suaugę vyras ir moteris, amžius 20-30 m. 
(Jankauskas et al. 2005, p. 300) 

Viešvilė 3 2 + - - + - Brandaus amžiaus vyras (35-50 m.) ir 5 m. (+-1,5) 
vaikas (Jankauskas et al. 2005, p. 300) 

Viešvilė 5 3 + - - + - Tikriausiai palaidoti 2 suaugusieji, iš kurių vienas 
buvo vyras ir 4-5 m. vaikas. Bent vienas iš 
suaugusiųjų - vyresnio amžiaus (osteochondrozės 
pėdsakai) (Budvydas 2004š) 

Viešvilė 6 1 - - + - + 25-40 m, lytis neaiški. Dalis kaulų ne žmogaus 
(Budvydas 2005š) 

Viešvilė 7 2 + - - + - Suaugęs - virš 25 m. vyras ir 5-10 m. vaikas 
(Budvydas 2005š) 

Viešvilė 9 1 - - + - + 25-40 m. nenustatytos lyties asmuo, kartu 
sudeginti 2 stambūs žinduoliai - ožys ir kiaulė (?) 
(Budvydas 2005š) 

Viešvilė 10 3 + + - + + 25+ m. vyras, suaugusi moteris, bei 5-10 m. 
vaikas. T.p. Sudeginto stambaus galvijo kaulai 
(Budvydas 2005š) 
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Viešvilė 13 2 + - - + + 25-40 m. vyras bei 4 m. vaikas. Kartu su 
žmonėmis galėjo būti kremuotas ir stambus 
galvijas (Budvydas 2005š) 

Viešvilė 14 2 + - - + - Virš 40 m. vyras bei 15-18 m. paauglys (Budvydas 
2005š) 

Viešvilė 15 2 * - + + - Virš 40 m. neaiški lytis, ir vaikas iki 10 m. 
(Budvydas 2005š) 

Viešvilė 16 1 + - - - - 30-50 m. vyras (Budvydas 2005š) 

Viešvilė 17 2 * - + + + 20-40 m. nenustatytos lyties asmuo bei vaikas iki 
10 m. Kartu sudegintas ir stambus galvijas 
(Budvydas 2005š) 

Viešvilė 18 1 + - - - - Virš 40 m. vyras (Budvydas 2005š) 

Viešvilė 19 3 + - + + - 30-40 m. vyras, bei >20 m. nenustatytos lyties 
asmuo ir 2-5 m. vaikas (Budvydas 2006š) 

Viešvilė 21 2 + - + - - Vyras virš 40 m. ir nenustatytos lyties asmuo 
(Budvydas 2006š) 

Viešvilė 22 2 + + - - - 25-35 m. moteris ir 25-50 m. vyras (Budvydas 
2006š) 

Viešvilė III 4 0 - - - - + Kaulai priklausė ne žmogui (Budvydas 2005š) 

Viešvilė III 5 1 + - - - - 20-40 m. vyras (Budvydas 2005š) 

Šereitlaukis II 6 1 + - - - - Vyras 25-40 m. (Jankauskas et al. 2009, p. 538) 

Šereitlaukis II 7 1 + - - - - Vyras 20-40 m. (Jankauskas et al. 2009, p. 538) 

Šereitlaukis II 8 1 + - - - - Vyras 20-40 m. (Jankauskas et al. 2009, p. 538) 

Šereitlaukis II 9 2 ? - + - - Bent 2 suaugę asmenys, vienas jų greičiausiai 
vyras 20-40 m. (Jankauskas et al. 2009, p. 538) 

Šereitlaukis II 10 1 - - - + + Vaikas 10-15 m., daug ne žmogaus kaulų (arklio?) 
(Jankauskas et al. 2009, p. 538) 

Šereitlaukis II 11 1 - + - - + Moteris 25-40 m., identifikuota ne žmogaus kaulų 
(Jankauskas et al. 2009, p. 538) 

Šereitlaukis II 12* 1 + - - - - Vyras 30-40 m. (Jankauskas et al. 2009, p. 538) 

Šereitlaukis II 13 2 + - - + + Mažiausiai 2 asmenų palaikai: 40-50 m. vyras ir 
10-15 m. vaikas, identifikuota ir ne žmogaus 
kaulų (Jankauskas et al. 2009, p. 538) 
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