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from the 16th–19th centuries were found. the 
discovered 2nd–8th and 14th–17th-century finds 
and find fragments confirm that the dead had 
been buried in the surveyed field. After con-
ducting the survey, the site of the former ceme-
tery was established on the basis of the find 
spots. It is possible to state that the cemetery at 
the investigated location has been destroyed 
and no barrows or surviving inhumations could 
be identified.

justina Stankevičiūtė

Papilės kapinyno tyrimai 2016 m.
2016 m. liepą Papilės kapinyno (Akme-

nės r.) (uK 1823) teritorijoje KVP vykdė deta-
liuosius tyrimus. tyrimai atlikti būsimų van-
dentiekio ir buitinių nuotekų įvadų nuo 
ma gistralinių trasų, esančių Liepos gatvės 
važiuojamojoje dalyje, vietose. Įvadų vietose 

1 pav. Kapinyno situacijos planas: 1 – tirtos perkasos.  
J. Stankevičiūtės brėž.

Fig. 1. Situation plan of the cemetery: 1 – excavated trenches.

Liepų g. 4, 6, 7, 12, 14, 16, 17/17A ir Pilia-
kalnio g. 8 sklypuose iki įžemio ištirtos 8 
perkasos (1 pav.), jų bendras plotas siekė 
125 m2.

ekspedicijos metu sužinota, jog Lie-
pų g. 13 gyventojas namuose saugo statant 
ūkinį pastatą aptiktus bei iš kaimynų gau-
tus radinius (2 pav.). Apie juos jau yra 
rašiusi B. Salatkienė (Salatkienė B., Papilės 
archeologijos paminklai ir jų tyrimai, Lie-
tuvos valsčiai. Papilė, V., 2004, t. 1, p. 125–
173). Iš viso savo namuose jis turi sukau-
pęs 13 radinių kolekciją, kurią sudaro 
vienašmenis kalavijas, įmovinis kirvis, 6 
ietigaliai, plokštelinė segė (datuota XIV–
XVI a.), pa saginė segė storėjančiais galais, 
storagalė dau  giakampio pjūvio apyrankė, 
įvijinė 8 įvijų apyrankė bei iš vielos pinta 
antkaklė.

Papilės kapinynas anksčiau tyrinėtas 
du kartus. 1955 m. pirmasis tuo metu 
ardomą kapinyną tyrinėjo julius Naudužas 
(1929–1989). Archeologas ištyrė 4 perka-
sas, kurių bendras plotas 180 m2. tikslios 
perkasų vietos nežinomos, tačiau B. Salat-
kienė, išanalizavusi tyrimų dienoraščius, 
pažymėjo apytiksles perkasų vietas. 
Atrodo, jog perkasa 2, kurioje ir ištirti visi 
16 kapų, buvo Liepų gatvės PV dalyje, 

buvusios žvyrduobės P pakraštyje, netoli Liepų g. 
16 pastato. Kapai atidengti 54–82 cm gylyje. Miru-
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sieji laidoti nedeginti, dažniausiai eilėmis, gal-
vomis į ŠV arba PR, su įkapėmis. Ištirti kapai 
datuoti VII–IX a., o atsitiktiniai radiniai ir XIV–
XVI a. 2013 m. kapinyno PV pakraštyje Liepų g. 
22A sklype archeologinius tyrimus atliko S. 
Aleksandravičius. jų metu ištirtas 21 m2 plotas, 
fiksuotas XIX a. pabaigos – XX a. sluoksnis su 
pavieniais žmonių kaulais, XX a. pastato pama-
tai (ATL 2013 metais, 2014, p. 508).

tyrimų metu Liepų g. 7, 14 ir 16 tirtose 
perkasose ištirta iš viso 11 palaidojimų ir aptikta 
suardytų kapų liekanų (mažiausiai 6 individų 
kaulų ir įvairių įkapių). Atskirai reiktų paminėti 
tik kelis išsiskyrusius atsitiktinius radinius: per-
kasoje 4 (Liepų g. 14) aptiktos dvi plokštelinės 
segės (3 pav.). Viena jų apskrita alavuota, puošta 
geometriniu ornamentu, kita – keturkampė 
sidabrinė ar sidabruota, ji buvo nešiojama 
pasukta kampu, puošta taip pat geometriniu 
ornamentu. Likę atsitiktiniai radiniai nesiskyrė 
nuo kapuose aptiktų.

Nustatyta, jog mirusieji laidoti labai negi-
liai, vos 40–90 cm gylyje, palaikai buvo dedami 
ant įžemio. Kapinyno P dalyje įžemis – tai žvy-
ras su akmenimis, taigi tokią laidojimo praktiką 
tikriausiai nulėmė būtent sunkus gruntas, nes 
kapinyno Š dalyje, kur įžemis yra smėlis, fik-
suota visai kitokia situacija: kapai 5, 6 buvo 
įgilinti įžemyje. Mirusieji tikriausiai laidoti be 
karstų, o duobių forma dėl vientiso grunto dau-
geliu atvejų nenustatyta. Atrodo, jog mirusieji 
(bent kapinyno P dalyje) laidoti eilėmis, tačiau 
tiksliau jų rekonstruoti neįmanoma, nes tyrimai 
vykdyti siauromis perkasomis. Rankų padėtis 
labai įvairi.

Rezultatai atskleidžia, jog mirusiųjų 
erdvinė orientacija priklausė nuo lyties ir sta-
tuso – vyrai laidoti galva į Š, ŠV, o moterys į P. 
Laidojant, atrodo, itin svarbus buvo statusas, 
nes kape 7 galva į ŠV paguldyta moteris, tačiau 
ji palaidota su vyrams būdingomis įkapėmis. 

2 pav. Vietos gyventojo saugomi radiniai iš kapinyno.  
J. Stankevičiūtės nuotr.

Fig. 2. Finds from the cemetery that have been 
preserved by a local inhabitant.

3 pav. Atsitiktiniai radiniai, aptikti Liepų g. 14 sklype.  
J. Stankevičiūtės nuotr.

Fig. 3. Chance finds discovered on the plot at Liepų St. 14.

Kape iš viso aptiktos 7 įkapės: kryžinis smeig-
tukas su mažomis suplotomis pusrutulio formos 
buoželėmis, ant kairės rankos buvo užmauta 
įvijinė apyrankė, ant tos pačios rankos piršto – 
vario lydinio juostinis žiedas užkeistais galais. 
Kaklo srityje po apatiniu žandikauliu surenkant 
palaikus aptiktas grandinėlės fragmentas ir įvi-
jėlė. ties kairiuoju petimi surasti vienas virš 
kito padėti du įmoviniai ietigaliai, kurių įmo-
vose rasta medienos likučių.

Kape 2 buvo palaidotas 11 m. amžiaus indi-
vidas su itin gausiomis įkapėmis (4 pav.). Pir-
miausia kape atidengta antkaklė, padaryta iš 
vario lydinio, tordiruotu lankeliu su kilpele ir 
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kabliuku, kurie buvo nusukti į nugarą. Krū-
tinės srityje atidengta lankinė skliutakojė 
segė, kuri ne išlankstyta, bet išlieta formoje. 
Ant abiejų rankų mirusiajam buvo užmau-
tos įvijinės apyrankės: ant dešinės – iš pusa-
pvalio, ant kairės – iš trikampio pjūvio vie-
los. Ant kairės rankos piršto taip pat buvo 

užmautas juostinis žiedas. Ant kairiojo peties 
šalia galvos atidengtas geriamojo rago apkalas. 
juosmens srityje kairėje pusėje aptiktas perpe-
tės ar rūbo papuošalas, sudarytas iš vario lydi-
nio spurgelių ir plokštelių. Ant kiekvienos plokš-
telės buvo pritvirtinti du pusrutulio formos 
spurgeliai. Šalia kaukolės atidengti du geležiniai 
įmoviniai ietigaliai, kurių abiejų įmovose buvo 

7 pav. Kape 11 aptiktas diržo apkalas.  
J. Stankevičiūtės nuotr.

Fig. 7. The belt fitting discovered in burial 11

4 pav. Kapo 2 įkapės. J. Stankevičiūtės nuotr.

Fig. 4. Grave goods from burial 2.

6 pav. Kapo 9 įkapės. J. Stankevičiūtės nuotr.

Fig. 6. Grave goods from burial 9.
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medienos liekanų. ties dubeniu skersai miru-
siojo padėtas platusis kovos peilis.

Kiti mirusieji laidoti su įkapėmis, kai kurie 
su itin gausiomis (kapai 1, 8, 9, 11). Kape 9 
palaidotam daugiau kaip 50 m. vyrui į kapą 
įdėtos dvi ietys, platusis kovos peilis, įmovinis 
kirvis, lankinė aguoninė segė, geriamasis ragas 
bei įvijinė apyrankė (5, 6 pav.). Kapas 11 buvo 
smarkiai suardytas, perkastas krūtinės srityje, 
tačiau atrodo, jog tai vienas turtingiausių kapų. 
jame apie 40–45 m. amžiaus vyras palaidotas 
su 3 ietimis, be jų, kape aptiktas geležinis diržo 
apkalas, puoštas sidabrine plokštele (7 pav.), 
bei diržas ar perpetė, puošta vario lydinio spur-
geliais. Visi tyrimų metu aptikti kapai datuojami 
VII–IX a.
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tyrimų metu nustatyta, jog kapinynas 
buvęs labai didelis ir kapų galima aptikti visoje 
šiuo metu saugomoje kapinyno teritorijoje. 
Remiantis vietos gyventojų suteikta informacija, 
galima spėti, jog kapinyno R riba nėra tiksli ir 
turėtų būti išplėsta, tačiau prieš tai būtina atlikti 
papildomus archeologinius tyrimus. Šiuo metu 
saugomo kapinyno Š riba taip pat pagrįsta, nes 
kapų aptikta net ir kapinyno Š pakraštyje.

Kapinyno teritorijoje aptikta XI–XIII ir 
XVI a. buitinės keramikos šukių, bet nesunai-
kinto kultūrinio sluoksnio nerasta. tačiau 
Liepų g. 17 ir 17A sklypuose tirtoje perkasoje 
tirtas pilko grunto su XVI a. radiniais sluoksnis 
leidžia manyti, jog kapinyno teritorijoje žmonės 
apsigyveno bent nuo XVI a.

the Investigation of Papilė  
cemetery in 2016

In 2016, an excavation (8 trenches down 
to natural soil, a total of 125 m2) was conducted 
at Liepų St. 4, 6, 7, 12, 14, 16, 17/17A and Pili-
akalnio St. 8 in the territory of Papilė cemetery 
(Fig. 1). during the investigation, it was learned 
that the resident at Liepų St. 13 had preserved 
in his home the finds discovered during the 
construction of an outbuilding and obtained 
from neighbours (Fig. 2). In all 11 burials were 
excavated and the remains of destroyed burials 
(bones and various grave goods from at least 
six individuals) were discovered in the trenches 
at Liepų St. 7, 14, and 16 (Figs. 3–7). It was 
determined that the individuals had been 
interred at a very shallow depth: just 40–90 cm 
and the individuals, probably not in a coffin, 
had been placed on natural soil. they appear 
to have been buried in rows. the arm positions 
were very diverse and the spatial orientation 
depended on sex and status: male heads to the 
N or NW, female to the S. the individuals had 
been interred with grave goods, on the basis of 

5 pav. Kapo 9 vaizdas iš viršaus. J. Stankevičiūtės nuotr.

Fig. 5. Burial 9 from above.

which the investigated burials were dated to 
the 7th–9th centuries. Sherds of 11th–13th and 
16th-century household pottery were discovered 
on the grounds of the cemetery. the layer with 
16th-century finds allows one to think that peo-
ple have lived on the grounds of the cemetery 
since the 16th century.

justina Stankevičiūtė

Kapų Vilkijoje, Vydūno  
alėjoje 19 tyrimai 2016 m.

2016 m. birželį vykdyti detalieji tyrimai 
Vilkijos miestelyje (Kauno r.), Vydūno alėjoje 
19 esančiame sklype, kur vietoje seno (XX a. 
vidurio) namo griuvėsių ketinama statyti naują 
gyvenamąjį namą. tyrinėtas sklypas yra Vilki-
jos miestelio P dalyje, Vydūno alėjos (plentas 
Kaunas–jurbarkas) P pusėje. jis suformuotas 
Nemuno šlaite, todėl čia reljefas žemėja PV 
kryptimi. Šiuo metu tyrinėtas sklypas apima 
du istorinius sklypus. Iš istorinių ir kartografi-
nių duomenų žinoma, jog bent nuo XIX a. 
sklypo V dalyje, Nemuno šlaite, palei jau susi-
formavusią ir iki šių dienų išlikusią gatvę stovėjo 
medinis namas, o arčiau upės planuose kartais 
vaizduojami menkaverčiai ūkiniai pastatai. Po 


