Dovilas Petrulis

Radiniai iš Kidžionių
kapinyno
2013 m. gegužės 1 d. archeologai Dovilas
Petrulis ir Alfreda Petrulienė, lankydami Kidžionių (Pasvalio r., Pušaloto sen.) senkapį
(UK6626), šalia esančiame ariamame lauke
pastebėjo žemės paviršiuje gulinčius archeologinius radinius. Kidžionių kaimo senkapis (1 pav.)
yra teritorijoje, kurią dabar juosia akmeninė
kaimo kapinių tvora, kaimo kapinių P dalyje
(Lietuvos TSR kultūros paminklų sąrašas, V.,
1973, p. 273).
15,5 m į V nuo akmeninės senkapių tvoros,
31 m į ŠV nuo PV kapinių tvoros kampo ariamos žemės paviršiuje gulėjo plačiaašmenis pentinis kirvis (2 pav.). Kirvio radimo vietos koordinatės LKS 94: x–511565, y–6195635. Geležinis
kirvis yra 15,2 cm ilgio, ašmenų plotis – 7,8 cm,
penties ilgis – 4,8 cm, penties plotis – 4,8 cm
(3 pav.). Kirvis pažeistas korozijos. Penties vidinėje dalyje išlikę medienos atplaišų nuo koto.

Ašmenys ištrupėję. Kirvis priskiriamas II grupei (pagal R. Volkaitę-Kulikauskienę), datuojamas XI–XII a. Šis kirvis turi visus plačiaašmeniui kirviui būdingus bruožus: pentį, liemenį,
ašmenis ir pagrindinį savitumą – charakteringą
atsikišimą į koto pusę – ,,barzdą“ (pagal A. Malonaitį).
29 m į P nuo akmeninės senkapių tvoros
ariamos žemės paviršiuje gulėjo žalvarinio
smeigtuko adata (galvutė nulūžusi). Smeigtuko
adata 8,6 cm ilgio (galvutės nėra), 4,2 mm storio, 7,52 g svorio, pasidengusi žalia patina
(4 pav.). Radimo vietos koordinatės LKS 94:
x–511598, y–6195566. Greta jo pastebėti kaulai:
pažaliavęs šonkaulio fragmentas ir raktikaulio
dalis (5 pav.).
Apie 100 m į P nuo akmeninės kapinių
tvoros ariamos žemės paviršiuje pastebėtos 2
storasienio žiesto puodo šukės (6 pav.). Radimo
vietos koordinatės LKS 94: x–511606, y–6195507.
Pirmos šukės briaunos išorinė dalis buvo apdegusi. Molio masė su smulkaus granito priemai1 pav. Kidžionių senkapis iš PV. D. Petrulio nuotr.
Fig. 1. Kidžioniai old cemetery, as seen from the SW.
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2 pav. Geležinis plačiaašmenis pentinis kirvis in situ.
D. Petrulio nuotr.
Fig. 2. The iron broad axe in situ.

3 pav. Geležinis
plačiaašmenis
pentinis kirvis.
D. Petrulio nuotr.
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Fig. 3. The iron
broad axe.
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4 pav. Žalvarinis smeigtukas. D. Petrulio nuotr.
Fig. 4. The bronze pin shaft.

šomis, šukė 4,8x2,5x1,2 cm dydžio. Antra 2,8x
2,4x1,1 cm dydžio šukė yra sienelės dalis. Jos
molio masė su smulkaus granito priemaišomis.
Šias šukes galima sieti su šioje vietoje buvusia
geležies amžiaus gyvenviete, tačiau norint tai
patvirtinti, reikia atlikti didesnės apimties archeologinius žvalgymus ar tyrimus. Visi radiniai
perduoti PKM.
PKM archeologiniame rinkinyje yra nuotrauka su prierašu. Joje nufotografuoti 4 radiniai: 2 lankinės segės, smeigtukas trikampe
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5 pav. Raktikaulio fragmentas in situ. D. Petrulio nuotr.
Fig. 5. The clavicle fragment in situ.

0
3 cm
6 pav. Keramikos šukės in situ. D. Petrulio nuotr.
Fig. 6. The potsherds in situ.

galvute ir grandis. Šie radiniai maždaug prieš
35 metus buvo rasti Kidžionių senkapio teritorijoje. Radinius į Pazūkų mokyklą atnešė mokiniai ir perdavė mokytojui Smailiui. Vėliau šis
mokytojas radinius atsivežė į Berčiūnų (Panevėžio r.) mokyklą. Radinių nuotrauka daryta
prieš 15 metų, fotografavo paveldosaugininkas
P. Juknevičius. Tolesnis šių radinių likimas nėra
žinomas.

The finds from Kidžioniai
old cemetery
On 1 May 2013, Archaeologists Dovilas
Petrulis and Alfreda Petrulienė, during a visit
to Kidžioniai (Pasvalys district) old cemetery
(Fig. 1), noticed archaeological finds lying on

the ground’s surface in an adjacent ploughed
field. 15.5 m to the W of the cemetery’s stone
fence and 31 m to the NW of its SW corner, a
broad axe lay on the surface of the ploughed
soil (Fig. 2). The iron axe is 15.2 cm long, its
blade 7.8 cm wide, and its butt 4.8 cm long and
4.8 cm wide (Fig. 3). The axe had been damaged by corrosion; the blade is crumbling.
Wooden fibres from the handle have survived
inside the eye. The axe is assignable to group
II (according to R. Volkaitė-Kulikauskienė) and
dates to the 11th–12th centuries.
29 m to the S of the cemetery’s stone fence,
a bronze pin shaft (the head having broken off)

was found lying on the surface of the ploughed
ground. The discovered shaft is 8.6 cm long,
has a diameter of 4.2 mm, weighs 7.52 g, and
is covered with a green patina (Fig. 4). Bones
were noticed beside it: a green fragment of rib
and part of a clavicle (Fig. 5). About 100 m to
the S of the cemetery’s stone fence, two sherds
of a thick–walled, hand thrown pot were noticed
on the surface of the ploughed soil (Fig. 6). The
exterior of the first sherd’s lip was charred. The
clay body has fine granite temper and is 4.8x2.5
x1.2 cm in size. All of the finds were handed
over to PKM.
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