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Ramygala: seniausioji krašto praeitis
Ilona Vaškevičiūtė
Lietuvos edukologijos universitetas

Įvadas
Ramôgala – miestas Pånevėžio rajono savivaldybėje, išsidėstęs prie kelio 

Panevėžýs–Kėdãiniai, 24 km į pietus nuo Panevėžio. Miestas įsikūręs Upôtės 
kairiajame krante. Ramôgalos vardas istoriniuose šaltiniuose buvo minimas nuo 
XIII a. (Remigale). Tačiau pirmieji gyventojai į šiandienines Ramygalos apylinkes 
atsikraustė daug anksčiau. Vėlyvojo paleolito laikotarpio pabaigoje, šylant klima-
tui ir negrįžtamai traukiantis ledynui tolyn į šiaurę, paskui besiganančias šiaurės 
elnių bandas, atkeliavo ir pirmieji jų medžiotojai. Jie greičiausiai čia buvo įsikūrę 
tik laikinai, o jau mezolite – apsigyveno nuolat. Nuo to laiko ir galima pradėti 
tyrinėti Ramygalos istoriją. Vienų priešistorės periodų yra palikta daugiau arche-
ologinės medžiagos, kitų tėra mažai to meto reliktų, bet visą medžiagą apiben-
drinus, matome pakankamai išsamų vaizdą apie priešistorės laikais Ramygalos 
apylinkėse gyvenusius žmones. 

Šio straipsnio tikslas – remiantis archeologinių paminklų medžiaga ir mu-
ziejuose išlikusiais radiniais, atskleisti Ramygalos krašto proistorę, panagrinėti 
šio krašto apgyvendinimo raidą, susisteminti išlikusius archeologinius paminklus, 
įvertinti jų svarbą atskleidžiant senąją krašto praeitį. Straipsnyje panaudoti ap-
rašomasis, analitinis, lyginamasis, apibendrinamasis, šaltinių tyrimo, statistinis, 
chronologinis metodai. 

Geografinė padėtis
Ramygalos apylinkės yra Nev¸žio žemumoje, kuri įeina į Vidurio Lietuvos 

žemumos sritį ir užima jos šiaurinę dalį. Šiaurės vakaruose ši žemuma siekia 
Linkuvõs kalvagūbrį, pietryčiuose – Aukšta¤čių aukštumas. Paviršius formavosi 
tirpstant ir traukiantis pleistoceno paskutiniojo ledynmečio ledyno Nevėžio plaš-
takai. Absoliutus aukštis Ramygalos apylinkėse siekia apie 65 m virš jūros lygio. 
Kraštovaizdį paįvairina dienovidinių krypties gūbriškos kalvos arba gūbriai – le-
dyno plaštakos šoniniai moreniniai dariniai, kurių esama prie Ramygalos, Šilgaliÿ, 
Lab¿navos, jie kyla apie 10 m virš aplinkinių pašlapusių lygumos plotų. Dirvo-
žemiai vėlėniniai glėjiški ir vėlėniniai glėjiniai. Nevėžio žemuma yra pakankamai 
miškinga. Šiuo metu kraštovaizdžiai sukultūrinti, tačiau dar II tūkstantmečio 
po Kr. pradžioje čia buvo dirbamos, 
tik sausesnės žemės didesnių upių 
kloniuose ir pakilesniuose gūbriuose. 
Būdingi monotoniški peizažai: visiš-
kai plokščia plyna lyguma, vietomis 
paįvairinta gūbrių ar apaugusi mišku. 
Kritulių čia iškrinta mažiausiai Lietu-
voje – 500–600 mm. 
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Ramygalos apylinkėse nedaug vandens telkinių. Čia teka tik nedideli Ne-
vėžio intakai, iš kurių kiek didesnė – Upôtė, jos kairiajame krante įsikūręs ir 
Ramygalos miestelis. Upytės intakai – nedideli numelioruoti upeliai, didžiausi yra 
Uslaja, Oželiškė, Dūkinė, Liãušė (kairieji), Obelínė, Linìlis, 

Dubulė, Vešetâ (dešinieji), išsiraizgę ramiai tekantys per derlingas pievas. 
Iki didžiosios melioracijos (ji vykdyta sovietmečiu) Ramygalą supo Li¿nų, Pikšros, 
Uslajõs ir Ža»čių pelkės bei durpynai.

Akmens amžius
Pirmieji gyventojai – poledyninės tundros šiaurės elnių medžiotojai – į dabartinę 

Lietuvos teritoriją atėjo paskui elnių bandas, nuslinkus paskutinei ledyno plaštakai, 
apie XI tūkstantmetį prieš Kristų. Tiesa, ledynas slinko labai lėtai ir Lietuvos teri-
torija laisvėjo iš lėto. Todėl apgyvendinta Lietuva buvo ne vienu metu – pirmiau-
sia palankios sąlygos žmogui nuolat gyventi susidarė Pie tų Lietuvoje. Labiausiai į 
šiaurę nutolusios paleolito radimvietės – Saleni¹kai (Ùpninkų apyl., Jonavõs r.) ir 
Samantónys (Vìprių apyl., Ukmergºs r.)1. Kiek vėliau apgyvendinta šiaurinė Lietuva. 
Pasiekęs šiaurinę Lietuvos dalį, ledynas stabtelėjo ilgesniam laikui, jo pakraštys čia 
tirpo ramiai, dėl to susidarė vientisa lyguma su daugybe mažų upelių. 

Minimos apylinkės greičiausiai buvo apgyvendintos tik mezolito laikotar-
piu (t. y. VIII–V tūkstantm. pr. Kr.). Tą aiškiai liudija rasta mezolito laikotarpiu 
datuojama stovyklavietė Mikåliškyje2. Čia rastos siauros skel-
tės, laibasis skaldytinis (būdingas tik mezolitui) ir skalda3. 
Stovyklavietė priklausytų mezolitinei Nemuno kultūrai ir 
tai būtų labiausiai į šiaurę nutolęs šios kultūros paminklas. 

Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejuje saugomas 
žalsvai pilkšvo titnago kirvelis, be skylės kotui, 11 cm ilgio 
ir 4,5 cm pločio ašmenimis (1 pav.). Jis turėtų būti skirtinas 
prie lęšio pjūvio kirvelių tiesiais ašmenimis. Jie panašiausi į 
mezolitinius ovalinius negludintus kirvelius. Briaunos tiesios, 
tik pentis kiek siaurėja. Tokie kirveliai būdingi Rytų Pabalti-
jui, jie galėjo būti gaminami tose vietose, kur Pietų Lietuvoje 
buvo daug titnago, arba Vakarų Baltarusijoje, datuojama IV–III 
tūkstantmečiu4.

Nėra išlikusių ir neolito laikotarpio (IV–II tūkstantm. 
pr. Kr.) gyvenviečių. Tačiau, kad čia buvo užklystama ilgesniam 
ar trumpesniam laikui, liudija rasti pavieniai šio laikotarpio 
radiniai. Neolito žmonės jau gyveno nuolatinėse gyvenvietėse, 
kurias buvo pamėgę steigti arti vandens telkinių, dažniausiai 
ežerų, lagūnų ar nedidelių upių, kur galėjo užsiiminėti žvejyba. 
Ramygalos apylinkės tikrai nebuvo tam 
tinkamos, tačiau miškingos lygumos ga-
lėjo privilioti sezonine medžiokle užsi - 
imančius žmones.

Pašiliuose yra rasti trys kirviai: 
vienas akmeninis kirvis keturkampe 

1 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, kn. 1 (toliau – LAA, 
kn. 1), Vilnius, 1974, p. 70–71, žem. 2.

2 LLA, kn. 1, p. 55 (189), žem. 1.
3 Radiniai Vytauto Didžiojo karo muziejuje (toliau – 
VDKM).

4 LAA, kn. 1, p. 85–86.

1 pav. Titnago 
kirvelis. Ramygalos 
gimnazijos  
Kraštotyros muziejus 
(toliau – RGKM). 
Autorės nuotr.
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pentimi (ilg. – 11,5 cm, ašm. pl. – 
4,5 cm, storis – 4,6 cm) ir du akme-
niniai įtveriamieji keturkampio pjūvio 
kirviai (ilg. – 7,2 cm, ašm. pl. – 4,6 cm, 
st. – 2 cm ir ilg. – 7,5 cm, ašm. pl. – 
4,7 cm, st. – 2,6 cm)5.

Kirviai keturkampe pentimi dar 
vadinami baltiškaisiais, jie yra palyginti 
gausiai paplitę, didesni egzemplioriai 
būdingesni Šiaurės Rytų Lietuvai, da-
tuojami neolito pabaiga–žalvario am-
žiaus pradžia6.

Kiti du Pašiliÿ kirveliai – titna-
go įtveriamieji, keturkampio pjūvio, 
priklauso gausiausiai titnago kirvelių 
grupei. Datuojami IV–III tūkstantm. 
pr. Kristų7.

Kirvelių rasta ir Ramygalos mies-
telio apylinkėse. Tai trys akmens kirviai: 
netaisyklinga pentimi (ilg. – 15,5 cm, 
ašm. pl. – 5,5 cm), keturkampe pentimi 
(ilg. – 15,5 cm, ašm. pl. – 6,5 cm) ir 
siaurėjančia (ilg. – 11 cm, ašm. pl. – 
5,5 cm) pentimi8 (2, 3, 4 pav.). Siau-
rėjančia (smailėjančia) pentimi kirviai 
savo forma primena laivinius ar dviaš-
menius kirvius. Jie labiau būdingi Vakarų Lietuvai ir Užnemunei. Datuojami kaip 
ir keturkampe pentimi neolito pabaiga–žalvario amžiaus pradžia9. Netaisyklinga 
pentimi kirviai priklauso tai pačiai darbo kirvių grupei kaip ir keturkampe ar 
smailėjančia pentimi.

Masiõkų kaime, graužduobėje, buvo rastas laivinis kovos kirvis (ilgis – 
11,6 cm, ašm. pl. – 3,6 cm, storis – 4,4 cm)10. Tokie kirviai pasirodo kartu su 
virvelinės keramikos kultūros nešėjais nuo III tūkstantmečio, prieš Kr. vidurio. 
Skirtingai nuo kitų aprašytų kirvių, laiviniai naudoti tik kovai.

Ankstyvųjų metalų  
laikotarpis
Apie 2000 m. pr. Kr. mūsų pro-

tėviai po truputį pradėjo susipažinti su 
pirmaisiais metalo dirbiniais, o laiko-
tarpis, trukęs nuo 2000 m. pr. Kr. iki 
mūsų eros ribos, vadinamas ankstyvųjų 
metalų laikotarpiu. Pastarasis dar yra 
skirstomas į žalvario, arba bronzos, 
amžių ir ankstyvąjį geležies amžių. 

5 LAA, kn. 1, p. 164; Rad. VDKM inventorinis numeris 
268, 159.

6 LAA, kn. 1, p. 88.
7 LAA, kn. 1, p. 85.
8 LAA, kn. 1, 1002 (p. 172), Rad. Ramygalos gim-
nazijos Kraštotyros muziejus (muziejuje jų radimo 
vieta nenurodyta).

9 LAA, kn. 1, p. 91.
10 LAA, kn. 1, p. 150, (676); Rad. VDKM 1251.

2–4 pav. Akmens kirveliai iš Ramygalos  
apylinkių (RGKM)
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Tai laikotarpis, kai mūsų protėviai ir dėl pablogėjusio klimato, ir verčiami ieš-
koti saugesnių gyvenimo vietų, savo būstus perkėlė ant aukštesnių kalvų (nuo 
1200–1100 m. pr. Kr.), apkasė juos gynybiniais grioviais, statino šlaitus, aptvėrė 
juos tvoromis. Taigi įsikūrė piliakalniuose, kurie jau vėlesniais laikais tapo įtvir-
tintomis pilimis su karių įgula ir pilna fortifikacija. Piliakalniui įkurti visų pirma 
reikalinga gerai natūralių kliūčių apsaugota kalva. Tam tiko ežero ar upės kranto 
kyšulys, dviejų upių ar upelių santakoje išlikusi kalva arba didesnėje lomoje 
stūksanti kalvelė. Visa tai buvo Rytų Lietuvoje. Čia ir randama to laikotarpio pi-
liakalnių. Deja, Vidurio Lietuva, o ypač dabartinio Panevėžio rajono pietinė dalis, 
neturi tokių geografinių darinių. Dabartinėse Ramygalos apylinkėse nėra nė vieno 
išlikusio piliakalnio apskritai. Patys artimiausi žinomi piliakalniai yra Baimainiai 
(Krekenavos apyl.) ir Upytė11. Be to, abu šie piliakalniai turėtų priklausyti ir kiek 
vėlesniam, I–II tūkstantm. po Kr., laikotarpiui. 

Nėra to laikotarpio ir pavienių dirbinių.

Geležies amžius
Laikotarpis po Kristaus – geležies amžius (I–XIII a.) – archeologų yra 

skirstomas dar į tris periodus – senąjį (I–IV a.), vidurinįjį (V–IX a.) ir vėlyvąjį 
(X–XIII a.) geležies amžių. 

Laikotarpis po Kristaus į baltų gyvenimą įnešė daug naujovių: tai ir geležies 
gamybos išmokymas, aukšto lygio žemdirbystės ir gyvulininkystės kultivavimas, 
atskirų baltų genčių susiformavimas, karinio elito, t. y. aukštuomenės sluoksnių 
susidarymas, baltų materialinės ir dvasinės kultūros suklestėjimas. Taigi ekono-
mikos ir kultūros tolygaus vystymosi progreso keliu XIII a. viduryje sukurta ir 
pirmoji baltų valstybė. 

Ramygalos apylinkės priešistorės laikotarpiu priklausė aukštaičių genčiai, 
kuri išsiskyrė apie V–VI a. iš šioje teritorijoje ankstesniu laikotarpiu gyvavusios 
centrinės Lietuvos plokštinių kapinynų kultūrinės srities12. Genties užimama te-
ritorija – centrinė Lietuva tarp Nev¸žio ir Dubôsos vidurupių iki santakos su 
Nemunu, o Nemunu vakarų link, beveik iki Kãršuvos žemumos13.

Nors Ramygalos apylinkėse nedaug piliakalnių bei gyvenviečių (pastarosios 
dėl intensyvios žemdirbystės greičiausiai buvo sunaikintos anksčiau nei archeologai 
jas aptiko), tačiau čia yra net 9 laidojimo paminklai, t. y. kapinynai. Tai Aukš-
tådvario, Dr¾lupio, Gabulÿ, Grini¿nų, 
Naujådvario, Rimaisÿ, Pašiliÿ, Uli¿nų 
ir Ùžkalnių. Laidojimo paminklai yra 
tiesioginiai liudytojai, kad Ramygalos 
apylinkės tuo metu jau buvo tankiai 
gyvenamos.

Plačiau tyrinėti tik Grini¿nai, Ri - 
maisa¤ ir Uli¿nai14, o žvalgomojo po-
būdžio tyrinėjimai atlikti Pašiliÿ ir 
Ùžkalnių kapinynuose. Kiti žinomi tik 
iš atsitiktinai surinktų radinių ar žval-
gomųjų ekspedicijų15.

11 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, kn. 2 (toliau – LAA, 
kn. 2), Vilnius, 1975, p. 34 (52), 171 (763).

12 Jovaiša E. Senasis geležies amžius: paminklai ir 
kultūros, Istorija, kn. XXXVI, 1997, p. 48–65 (62–63).

13 Jovaiša E., Vaškevičiūtė I. Baltų kultūros, Lietuva 
iki Mindaugo, Vilnius, 2003, p. 62.

14 Urbanavičius V. Uliūnų senkapio (Panevėžio r.) 
tyrinėjimai 1971 metais, Archeologiniai ir etnografiniai 
tyrinėjimai Lietuvoje 1970 ir 1971 metais, Vilnius, 
1972, p. 74–75; Urbanavičius V. Uliūnų senkapis, 
Sugrąžinta praeitis, Vilnius, 2011, p. 140–147.

15 Atsitiktiniais, arba pavieniais, vadinami radiniai, 
rasti kapinyno teritorijoje, ne kapo komplekte, bet, 
manoma, iš suardytų kapų.
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Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejuje yra saugomi trys geležies 
pentiniai siauraašmeniai kirviai16. Jie yra 18–20 cm ilgio, ašmenys – 4,5–5,5 cm 
pločio, pentis – 7–7,7 cm aukščio (5, 6, 7 pav.), taip pat dar vienas be aiškesnės 
radimo vietos saugomas Panevėžio kraštotyros muziejuje17 (8 pav.).

Aukštådvario kapinynas (AV 339). Šiuo metu senkapis yra visiškai sunaikintas, 
jo nėra ir Nekilnojamojo kultūros paveldo sąrašuose, tačiau apie jo egzistavimą 
žinoma iš 1975 m. žvalgomosios ekspedicijos po Panevėžio rajoną ataskaitos18. 
Senkapis buvo 300 m atstumu į šiaurę 
nuo Gabulų kapinaičių, prie pelkėtos 
vietos. Aptiktas pradėjus kasti kalvelėje 
žvyrą. Čia žmonės rasdavo radinių 
(yra žinoma, kad buvo rasta apyrankė 
ir peilis, kurie neišliko). Šio kapinyno 
savo darbuose apie Panevėžio rajono 
laidojimo paminklus jau nemini nei 
P. Tebeliškis, nei P. Juknevičius19.

1981 m. paminklą lankė Lietu-
vos mokslų akademijos Istorijos insti-
tuto Archeologijos skyriaus ekspedicija, 
vadovaujama Vytauto Urbanavičiaus 
(ekspedicijoje dirbo Vytautas Kazakevi-
čius, šio straipsnio autorė bei Panevėžio 
muziejaus archeologė Alfreda Striaukai-
tė)20. Ekspedicijos metu nustatyta, kad 
senkapis buvo apie 800 m į pietvaka-
rius (PV; maždaug 210° kryptimi) nuo 
Aukštådvario dvaro, netoli nuo ribos 
su Kėdainių rajonu, apie 1 m į šiaurės 
vakarus (ŠV) nuo A¹ciškio bažnyčios. 

16 Ramygalos gimnazijos Kraštotyros muziejus, radimo 
vieta nenurodyta.

17 Panevėžio kraštotyros muziejus (toliau – PKM), 
nr. 3457A1360.

18 Markelevičius J. Panevėžio rajono archeologijos 
paminklų žvalgymo ataskaita 1975 m., LII RS, f. 1, 
b. 130.

19 Tebeliškis P. Iš Panevėžio rajono laidojimo paminklų 
tyrinėjimų istorijos, Panevėžys; Juknevičius P., Va-
siliauskaitė L. Panevėžio rajono plokštiniai kapinynai, 
Panevėžys, 2002.

20 Urbanavičius V. 1981 m. žvalgomosios ekspedicijos 
Panevėžio r. ataskaita, LII RS, f. 1, b. 976.

5–7 pav. Pentiniai 
siauraašmeniai kirviai 
(RGKM)

8 pav. Kirvis iš Panevėžio kraštotyros muziejaus 
fondų. Radimo vieta – Ramygalos apyl.  
T. Stasevičiaus nuotr.



6

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ARCHEOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. RAMYGALA

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 11 23.

Tai ariama kalvelė, kurios šiaurės rytų (ŠR) dalis vadinama Bažnôčios kalnu, o 
pietvakariuose – Kapÿ kalnu. Ariant žemę, žmonės rasdavo kaulų ir monetų. Tokią 
informaciją ekspedicijos dalyviams suteikė Karolis Jokūbonis (90 metų amžiaus), o 
vietą parodė jo duktė Elena Mikėnienė. Abu gyveno Vaidilÿ kaime. Šalia senkapio 
buvusi Petro Nieknedevičiaus sodyba. Apsilankymo metu kalvelė buvo ariama, 
matėsi žmonių kaulų nuotrupos. Radinių nepastebėta21.

Dr¾lupio (AV 840) kapinynas, vadinamas Prancūzkapiais, yra 1 km nuo 
Dr¾lupio upelio, jo kairiajame krante, Ramygalos girininkijos 56-ojo kvartalo pie-
tryčių kampe, beržais ir ąžuolais apaugusioje kalvoje, kuri užėmė apie 1 ha plotą. 
Apie radinius iš šio paminklo žinių nėra22.

Gabulų (Mikåliškio) (AR 735) kapinynas yra apie 150 m į šiaurę nuo kaimo 
kapinių, pelkėmis apjuostoje Truskakalnio kalvelėje (60 × 40 m dydžio), kaimo 
kapinaičių šiaurinėje dalyje23. 1938 m. pradėjus kasti žvyrą, aptikta žmonių kau-
lų ir kitokių radinių, taip pat pentinis siauraašmenis kirvis24. 1962–1963 m. vėl 
kastas žvyras ir rasta žmonių kaulų bei žalvarinių papuošalų. Dalis jų pateko į 
Ramygalos vidurinę mokyklą, o iš čia – į Lietuvos nacionalinį muziejų25. Tai dvi 
žalvario juostinės apyrankės (vienos tik fragm.). Jų lankelis plokščias, išorėje šiek 
tiek užapvalintas, galai siaurėjantys, puošti išilginiais ranteliais ir sietiniu ornamen-
tu, dydis – 6,6 cm × 4,7 cm (9, 10 pav.). Datuojamos III–IV a., randamos visoje 
Lietuvos teritorijoje – ypač dažnos Vidurio Lietuvos, pajūrio ir Šiaurės Lietuvos 
laidojimo paminkluose26. Keturios antkaklės – viena sidabro, pergniaužtinė, 13 cm 
skersmens, datuojama V–VI a.27 (11 pav.). Pergniaužtinės antkaklės yra retos. Ži-
noma tik apie 10 tokių antkaklių radimo vietų. Visos jos šiaurinėje ir centrinėje 
Lietuvoje28. Dvi šaukštinės – 14,8 cm × 14,5 cm ir 20,7 cm × 21,0 cm skersmens 
(12, 13 pav.). Datuojamos tokios antkaklės III–IV/V a. pirmąja puse. Tokio tipo 
antkaklės būdingos tik Lietuvai, randamos ir artimoje dabartinės Lietuvos kai-
mynystėje29. Muziejuje yra ir vienos žalvario antkaklės fragmentas, kuris baigiasi 
kilpele, o antkaklės lankelis prie galų apvyniotas vielele. Datuojama III–IV a. Rastos 
dvi žalvario segės palenkta kojele bei 
dar vienos segės fragmentas (kojelė) 
(14 pav.). Vienos kojelė virš lankelio 
užsibaigia ataugėle, puošta X formos 
ornamentu. Tokios segės pradėtos ne-
šioti II a., bet ypač paplito III–IV a. 
Lietuvoje, dar dvi žalvario įvijos, ga-
mintos iš trikampės formos juostelės. 
Be jau minėtų radinių, muziejuje sau-
gomas žalvario įvijinis žiedas (15 pav.). 
Dirbiniai datuojami III–IV ir VI–VII a. 

1981 m. čia lankėsi V. Urbana-
vičiaus vadovaujama ekspedicija30. Jos 
metu sužinota, kad kaimo gyventojas 
Juozas Gabulas (gim. 1889 m.) turėjo 
geležinių daiktų, rastų senkapyje. Daik-
tai, pasak pateikėjo, neišliko. 

21 Ten pat.
22 Markelevičius J. Panevėžio rajono archeologijos 
paminklų žvalgymo ataskaita 1975 m., LII RS, f. 1, 
b. 130; Juknevičius P. Vasiliauskaitė L. Panevėžio 
rajono plokštiniai kapinynai, Panevėžys, 2002, p. 7.

23 Tautavičius A. 1968 m. žvalgomosios archeolo-
ginės ekspedicijos ataskaita, LII RS, f. 1, b. 258; 
Markelevičius J. Panevėžio rajono archeologijos 
paminklų žvalgymo ataskaita 1975 m., LII RS, f. 1, 
b. 130, p. 3.

24 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, kn. 3, I–XIII a. 
pilkapynai ir senkapiai (toliau – LAA, kn. 3), Vil-
nius, 1977, p. 37(139).

25 LNM 479:1–10.
26 Lietuvos TSR archeologijos atlasas, kn. 4, I–XIII a. 
radiniai (toliau – LAA, kn. 4), Vilnius, 1978, p. 89.

27 Tautavičienė B . III–XVI a. sidabriniai ir sidabru 
puošti dirbiniai, Vilnius, 1981, p. 7 (34).

28 LAA, kn. 4, p. 21.
29 LAA, kn. 4, p. 19.
30 Urbanavičius V. 1981 m. žvalgomosios ekspedicijos 
Panevėžio r. ataskaita, LII RS, f. 1, b. 976.
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11 pav. Antkaklė pergniaužtais galais (LMN)

12 pav. Antkaklės šaukštiniais galais  
ir su kabliuku bei kilpele galuose (LMN)

13 pav. Antkaklės, šaukštinės, fragmentas 
(LMN)

9 pav. Juostinė apyrankė. Lietuvos nacionalinis 
muziejus (toliau – LNM)

10 pav. Juostinės apyrankės fragmentas (LNM)

14 pav. Segės, lankinės, palenkta  
kojele, ir fragmentas (LMN)

15 pav. Žiedas, įvijinis (LMN).  
Autorės nuotraukos
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Naujådvario kapinynas (AV 842) yra 500 m į rytus nuo plento Ramy-
gala–Ci¹kiškis, Ramygalos miestelio teritorijoje, šalia žydų kapų. Greta iškastas 
tvenkinys, iš kalvelės buvo kasamas žvyras31. Apie randamus kokius nors radinius 
neužsimenama. 1981 m. kapinyną aplankė V. Urbanavičiaus vadovaujama ekspe-
dicija. Gretimo kaimo gyventojo Vinco Šlekio duomenimis, prieš karą čia buvusi 
žvyrduobė, bet nei apie iškasamus kaulus, nei apie radinius jis nėra girdėjęs. 
Konstatuota, kad kapinynas visiškai sunaikintas, jo vieta išlyginta ir ariama32.

Kaip jau minėta, Pašilių ir Užkalnių kapinynuose buvo atlikti archeologiniai 
žvalgomieji tyrinėjimai. 

Pašilia¤ (AV 843 ir 844; UK 16206). Kaime, šalia kapinių, buvo randama 
kaulų ir žalvario papuošalų. Tarp jų minimi 1936 m. rasti III–IV a. papuošalai 
(šaukštinė antkaklė, segė lenkta kojele), kurių neišliko. 1943 m. VDKM (vad. P. Ku-
likauskas) iškasė bandomąsias perkasas ir aptiko dvejus griaučius be įkapių. Yra 
išlikę 7 apardyti 7–8 m skersmens pilkapiai33.

1975 m. Pašilių kapinyne ir pilkapyne lankėsi žvalgomoji ekspedicija, vado-
vaujama J. Markelevičiaus34. Prie kelio Pašiliai–Gaida¤–Aukštådvaris, 5 km į vakarus 
nuo Ramygalos, žvyro karjero pakraštyje, buvo aptikta žalvario papuošalų (žiedas, 
apyrankė) bei žirgo kaulų. Taip pat jau beveik pačioje žvyrduobėje, 60 cm gylyje 
nuo esamo paviršiaus, aptiktas suardytas vyro palaidojimas. Išlikę tik mirusiojo 
dešinės pusės kaulai. Ant rankos buvo užmauta storagalė apyrankė, ant krūtinės 
gulėjo lankinė sidabrinė žieduotoji segė, ant piršto užmautas įvijinis žiedas, prie 
griaučių gulėjo geriamojo rago krašto sidabrinis apkalas. Radiniai datuoti V–VI a. 

Apie 60 m į pietus nuo žvyrduobės, prie sodybos, J. Markelevičius suskai-
čiavo dar išlikusius 7 pilkapius, vadinamus Milžinkapiais. Jie išsidėstę 55 × 40 m 
plote, apaugę alyvų krūmais, sampilai iškasinėti duobėmis, stovi ir akmenų kry-
žius. Sampilai apie 7–8 m skersmens, 0,6–0,7 m aukščio, žymūs akmenys. Vieną 
pilkapį J. Markelevičius ištyrė. Šis pilkapis buvęs be akmenų vainiko (rastas tik 
vienas akmuo). Neaišku, ar vainiko nebuvo, ar jis suardytas, tad pilkapio kons-
trukcija ir po tyrimų liko neaiški. Po sampilų aptikta angliukų ir degėsių, rastas 
tik čia palaidoto žmogaus kaulas (pastarasis dėl oksidacijos proceso nuo buvusių 
žalvario papuošalų pažaliavęs). Pilkapyje aptiktas ir radinys, buvusi mirusio vyro 
įkapė – geležies siauraašmenis pentinis kirvis. Jis – 19 cm ilgio, 5 cm pločio aš-
menimis. Pilkapis, remiantis analogiškais pilkapiais, esančiais Panevėžio rajone ir 
jo apylinkėse, gali būti datuojamas senuoju geležies amžiumi (II/III–V a. pradžia).

Po pilkapio sampilu aptikti ke-
turi XVII a. kapai. Dviejuose jų rasta 
monetų. Jų rasta ir atsitiktinai. Tai 
Rygos miesto šilingas, švedų karalių 
Adolfo Gustavo ir Kristinos šilingai. 
Toks reiškinys, kai po senojo geležies 
amžiaus pilkapiais randami viduramžių 
kapai, nėra retas. Jis pastebėtas dauge-
lyje Šiaurės Lietuvos ir Pietų Latvijos 
pilkapių kultūros žmonių laidojimo 
paminkluose35.

31 Markelevičius J. Panevėžio rajono archeologijos 
paminklų žvalgymo ataskaita 1975 m., LII RS, f. 1, 
b. 130.

32 Urbanavičius V. 1981 m. žvalgomosios ekspedicijos 
Panevėžio r. ataskaita, LII RS, f. 1, b. 976.

33 LAA, kn. 3, p. 85 (507).
34 Markelevičius J. Žvalgomųjų archeologinių tyri-
nėjimų Panevėžio rajone ataskaita 1975 m., LII RS, 
f. 1, b. 460.

35 Michelbertas M. Pajuosčio pilkapynas, Vilnius, 2004, 
p. 127–152; Vaškevičiūtė I. Kurmaičių–Linksmėnų 
archeologinis kompleksas, Archeologiniai tyrinėjimai 
Lietuvoje (toliau – ATL) 2005 m., Vilnius, 2006, 
p. 124–127.
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1979 m. Alfreda Striaukaitė (Panevėžio kraštotyros muziejus) tyrinėjo šį 
paminklą36. Kapinyno vieta lokalizuota kalvelėje šalia fermų, abiejose keliuko pu-
sėse. Kalvoje vis dar buvo kasamas žvyras, todėl tyrimai pradėti nuo žvyrduobės 
pakraščio, o baigti prie pilkapyno ir vėlyvųjų kapų. Ištirtas beveik 500 m2 plotas, 
rasti 4 griautiniai ir 2 degintiniai kapai. Konstatuota, kad šiaurinė kapinyno dalis 
visiškai suardyta, čia rasta tik atsitiktinių radinių. 

Griautiniai kapai, kaip minėta, rasti keturi (Nr. 1–3, 5). Jie buvę negiliai 
(žemės, matyt, nukastos imant žvyrą), tik 25–30 cm gylyje. Kapuose Nr. 1, Nr. 2, 
Nr. 3 mirusieji laidoti lentiniuose karstuose, guldyti aukštielninki, ištiestomis kojomis, 
krūtinės srityje (kape Nr. 1) sudėtomis rankomis. Mirusieji orientuoti šiaurės rytų 
30–35° ir pietryčių 125° kryptimis. Tik kape Nr. 2 rasta moneta – prie juosmens 
gulėjo Žygimanto Vazos šilingas (XVI–XVII a. pr.). Kape Nr. 3 rasti trijų miru-
siųjų suardyti palaikai. Čia aptikti ir buvusio pilkapio akmenų vainiko likučiai. 

Degintiniai kapai (Nr. 4, 6) rasti labai suardyti. Kapas Nr. 4 rastas 65–55 cm 
gylyje. Išlikę tik angliukai. Kape Nr. 6 išryškėjo ir 325 × 120 cm dydžio degėsinga 
duobė su kalcijonuotais kauliukais. Šiuose kapuose radinių nerasta. 

Tyrimų metu buvo rastos keturios žalvario juostinės apyrankės siaurėjan-
čiais galais, puoštos išilginiais grioveliais, o patys galai – skersiniais ranteliais. 
Trys jų gamintos iš 1 cm–1,3 cm žalvarinės juostelės, yra 7,3 cm × 5 cm dydžio 
(16 pav.), viena kiek mažesnė – gaminta iš 1,2 cm–1 cm pločio juostelės, o jos 
skersmuo – 7,2 cm × 4,7 cm. Nors apyrankės rastos atsitiktinai, tačiau visos pri-
klausė vienai mirusiajai, buvo uždėtos ant vienos rankos (apyrankių viduje buvo 
išlikę rankos kaulų fragmentų). Matyt, jos buvo išjudintos iš kapo žemės dirbimo 
metu. Be apyrankių, rasta geležinė balno kilpa išgaubta pamina, viršuje su išplota 
keturkampe kilpute, molinis svorelis, 
puodo šukė ir jau minėta moneta – 
Žygimanto Vazos šilingas (1587–1632). 

1981 m. kapinyne lankėsi V. Ur-
banavičiaus vadovaujama ekspedicija. 
Jos metu užfiksuota, kad išlikusi kalva 
apie 10 m skersmens, iškasinėta duo-
bėmis. Jos viršuje, rytų dalyje, pietų 
šiaurės kryptimi, pratęsta požeminio 
kabelio linija. Kalvelės paviršiuje rasta 
žmonių kaulų fragmentų37.

1988 m. A. Gedeikis ir P. Ju-
knevičius Pašilių kapinyne ištyrė dar 
160 m2 plotą, rado dar vieną kapą38. 
Kapas suardytas, savo vietoje buvo iš - 
likę tik kojų kaulai, pagal kuriuos nu-
statyta, kad žmogus buvo palaidotas 
galva į vakarus. Konstatuota, kad ka-
pinynas visiškai suardytas. 

1982 m. A. Striaukaitė tyrinėjo ir  
Pašilių pilkapį39. Tirta buvo už 1 m nuo 

36 Striaukaitė A. Pašilių (Panevėžio r.) senkapio 
1979 m. tyrinėjimų ataskaita, LII RS, f. 1, b. 771.

37 Urbanavičius V. 1981 m. žvalgomosios ekspedicijos 
Panevėžio r. ataskaita, LII RS, f. 1, b. 976.

38 Gedeikis A., Juknevičius P. Pašilių senkapių 
(Panevėžio r., Ramygalos apyl.) archeologinių ty-
rinėjimų ataskaita, 1988 m. LII RS, f. 1, b. 1512.

39 Str iaukaitė A. Pašilių (Panevėžio r.) pilkapio 
1982 m. tyrinėjimų ataskaita, LII RS, f. 1, b. 1003.

16 pav. Apyrankės. Panevėžio kraštotyros  
muziejus. Tomo Stasevičiaus nuotr.
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1975 m. J. Markelevičiaus tirto pilkapio. Pilkapio sampilas buvo išskleistas, jo 
skersmuo – 7 × 8 m. Atsidengė akmenų vainiko dalis. Vainiko akmenys 30 × 75; 
65 × 23; 25 × 18; 62 × 15 cm. Akmenų vainiko viduje aptikti žmogaus griaučių 
fragmentai ir angliukai. Pilkapis, matyt, buvo suardytas laidojant čia mirusiuosius 
XVII a. Tai patvirtina rastos 5 monetos – Švedijos karaliaus Karolio XI, Kristinos, 
Jono Kazimiero šilingai ir 1 sidabrinis Žygimanto III šilingas. Pilkapyje rasti 4 
juodi stiklo šlako karoliai. Tyrimų metu buvo sutvarkyta pilkapyno teritorija, 
užlygintos duobės. 

Ùžkalnių (AV 845) kapinynas yra dešinėje kelio Panevėžýs–Ramygala pusėje. 
Jis aptiktas atsitiktinai. Dar prieš Antrąjį pasaulinį karą tiesiant plentą, o pokariu 
jį platinant, buvo nukasta kalvelės dalis. Rasta žmonių kaulų, žalvario žiedų ir 
monetų. 1968 m. jame žvalgomosios ekspedicijos metu lankėsi A. Tautavičius40. 
Buvo konstatuota, kad Užkalnių kaimo laukuose, jo pietų pakraštyje, 1,5 km nuo 
plento, yra pakilimėlė, vadinama Pilimi. A. Tautavičiaus nuomone, čia galėjusi 
būti ir apeigų vieta. 

1975 m. kapinyne lankėsi Mokslinės metodinės tarybos archeologai, kurie dar 
kartą patikslino kapinyno vietą – vieškelio Užkalniai–Ėriškiai ir plento Ramygala–
Panevėžys sankryžoje, pailgoje kalvelėje. Čia buvo aptikta ir atsidengusių kaulų41.

1989 m. kapinyną tyrinėjo Alfreda Petrulienė ir A. Gedeikis42. 70 × 30 m 
dydžio ir 2,5 m virš aplinkinių kapų iškilusioje kalvoje buvo ištirtas 120 m2 plotas, 
atidengta 11 kapų, rasta XVII–XVIII a. pirmajai pusei būdingų radinių ir monetų 
(Švedijos karalienės Kristinos variniai šilingai). 

Palaikai aptikti 60–120 cm gylyje nuo dabartinio žemės paviršiaus, 170 × 
70–155 × 70 cm dydžio duobėse (vaiko kapas Nr. 11 – 70 × 50 cm dydžio 
duobėje). Kape Nr. 6 rasta medie-
nos, todėl galima daryti išvadą, kad 
mirusieji buvo laidojami karstuose. 
Griaučių beveik neišliko, tik kape 
Nr. 9 jie išsilaikė kiek geriau. Čia 
mirusysis buvo palaidotas aukštiel-
ninkas, ištiestomis kojomis, dešinioji 
ranka sulenkta, padėta ant krūtinės 
taip, kad plaštaka beveik siekė ap-
atinį žandikaulį, kairioji gulėjo ant 
dubenkaulių. Tokia rankų padėtis yra 
fiksuota ir kituose vienalaikiuose ka-
pinynuose43. Visi mirusieji orientuoti 
į vakarus (267–275° kryptimi). Įkapių 
būta aštuoniuose kapuose (Nr. 3–6, 
8–11). Dažniausiai dėta monetų nuo 
1 iki 3 vnt. (kapai Nr. 4, 6, 9, 10, 
11). Jos rastos prie kaukolės, tik kape 
Nr. 10 moneta gulėjo kairiojo žasti-
kaulio išorinėje pusėje. Kape Nr. 8 ant 
mirusiojo krūtinės, prie pat apatinio 

40 Tautavičius A. 1968 m. žvalgomosios archeologinės 
ekspedicijos ataskaita, LII RS, f. 1, b. 258, p. 62.

41 Markelevičius J. Panevėžio rajono archeologijos 
paminklų žvalgymo ataskaita 1975 m., LII RS, f. 1, 
b. 130.

42 Petrulienė A., Gedeikis A. Užkalnių senkapio 
(Panevėžio r.) 1989 m. archeologinių tyrinėjimų 
ataskaita, LII RS, f. 1, b. 1628.

43 Lietuvos archeologija, vyr. red. G. Zabiela, Vilnius, 
1995, t. 11.

17 pav. Pentinas. T. Stasevičiaus nuotr.



11

LIETUVOS LOKALINIAI TYRIMAI. ARCHEOLOGIJA LIETUVOS VALSÈIAI. RAMYGALA

© VðÁ „Versmës“ leidykla. Lietuvos lokaliniai tyrimai ISSN 2029-0799.
Interneto svetainës www.llt.lt pastaba: Šis tekstas, kurio nuorašas patvirtintas  
nustatyta tvarka, internete nuolat skelbiamas nuo 2017 11 23.

žandikaulio, gulėjo padėtas odinis kapšelis, surištas 
viršutinėje dalyje vilnos siūlų juosta. Juosta 1 cm 
pločio, austa iš spalvotų siūlų – kraštai buvę raudoni, 
viduje – žali ir geltoni. Kapšelyje buvo 3 monetos 
ir dar viena moneta rasta atskirai. Ant kairiosios 
kojos buvo padėtas geležinis pentinas (17 pav.). Su 
peiliuku palaidotas mirusysis Nr. 6. Čia peiliukas 
buvo padėtas dubens srityje. Kape Nr. 3 mirusiajam 
ant krūtinės gulėjo žalvarinė apskrita plokščia segė 
(18 pav.), o kape Nr. 5 mirusiosios kaklą puošė 13 
stiklo karolių apvara.

Grini¿nų kapinynas
Grini¿nų kaimas yra apie 20 km nuo Panevėžio ir apie 7 km į šiaurės 

rytus nuo Ramygalos. Jo laukai išsidėstę abipus Juodõs upelio (Nevėžio kairysis 
intakas). Kaimo laukų šiaurės rytų pakraštyje, prie ribos su Jotãiniais, Juodos 
dešiniuoju krantu tęsėsi apie 400 m ilgio žvyringa kalva, kuri šiauriniu galu 
rėmėsi į Juodos slėnio pelkę, o vakariniu – į Juodą. Aukštumos šiaurės rytų 
kampe buvo senieji Griniūnų kaimo kapeliai apie 25 × 25 m ploto, aptverti žema 
stambių akmenų tvora. 

XIX a. pabaigoje ir XX a. pradžioje žvyringoje aukštumėlėje Juodos 
krante stovėjo kelių neturtingų valstiečių sodybėlės. Šiauriniame kalvos gale 
buvo kasami bulviarūsiai. Apie 1935 m. išskirsčius kaimus į vienkiemius, 
ant šio šiaurinio kalvos galo savo sodybą pasistatė čia sklypą gavęs Aleksas 
Kuodys. Vakariniame kalvos gale buvo pradėtas kasti žvyras. Kasant žvyrą ir 
kitų ūkinių darbų metu buvo aptinkama žmonių kaulų ir geležies bei žalvario 
dirbinių. Taip kasant rūsį po namu (po jo vakariniu galu), buvo rastas kapas 
su radiniais, kurie perduoti Panevėžio kraštotyros muziejui. 1938 m. rudenį 
čia lankėsi Kultūros muziejaus Priešistorės skyriaus vedėjas Jonas Puzinas. Jis 
klojimo pietryčių kampe atidengė aptiktą kapą. Paminklų apsaugos archyve 
yra išlikusi rašyta pastaba, kad Griniūnuose rastas vidurinio geležies amžiaus 
kapas ir radiniai esą Panevėžio muziejuje44. Radiniai hitlerinės okupacijos me-
tais neteko metrikų45.

Vakarinė kalvos dalis buvo sunaikinta žvyrduobės. Žmonių kaulai ir ra-
diniai buvo randami ir po karo, kai šioje sodyboje apsigyveno Petras Gurskas. 
Kasant šulinį, į šiaurės rytus nuo namo, rastas kapas su kalaviju. Kapas buvo 
rastas ir tvarte bei įvairiose kitose vietose. Surinktus radinius sodybos šeiminin-
kas apie 1954 m. atidavęs dviem jauniems vyrams. Kas buvę tie vyrai ir kur 
atsidūrė perduoti radiniai, taip pat neaišku. 1972 m. pas privatų kolekcininką 
A. Tautavičiui teko matyti šaukštinę 
antkaklę iš Griniūnų kapinyno46.

Paminklas buvo ir toliau naikina-
mas. Statant naują gyvenvietę, taisant 
kelius, iš kalvelės ir toliau buvo ka-
samas žvyras, o 1974 m. ar 1975 m., 

18 pav. Segė, apskrita.  
Panevėžio kraštotyros muziejus. 
T. Stasevičiaus nuotr. 

44 VAK, b. 34, p. 162.
45 Tautavičius A. Griniūnų (Panevėžio r.) senkapis, 
ATL 1976 ir 1977 metais, Vilnius, 1978, p. 150.

46 Tautavičius A. Griniūnų, Panevėžio r., senkapio 
1977 m. kasinėjimų ataskaita, LII RS, f. 1, b. 491, 
p. 2.
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mirus seniesiems šeimininkams Kuodžiams ir nugriovus jų 
sodybą, žvyras imtas kasti ir kalvos pietryčių dalyje. 

1977 m. Lietuvos istorijos institutas ėmėsi paminklo 
tyrimų. Tyrimams vadovavo Archeologijos skyriaus vadovas Adolfas Tautavičius. 
Tyrimų grupėje dirbo Nacionalinio muziejaus Archeologijos skyriaus vedėja Bronė 
Tautavičienė bei šio straipsnio autorė. Osteologinę medžiagą apdorojo Vilniaus 
universiteto Medicinos fakulteto doc. Gintautas Česnys. 

Atvykusi ekspedicija paminklą rado apverktinos būklės: senoji žvyrduobė buvo 
priaugusi krūmų, žvyras kastas ir aplink buvusias kapinaites, sodybos pastatai nu-
griauti, jų vietoje riogsojo įvairios liekanos – krosnies, tvarto sienos, supuvę rąstai, 
šiferio gabalai, čerpės, spalių krūvos, buitinės atliekos (19 pav.). Kasinėjimams buvo 
prieinamas tik kiemas tarp pastatų (30 × 45 m dydžio plotas), plotelis tarp senosios 
žvyrduobės ir namo (6–8 m), 10 m pločio ruožas į pietus nuo gyvenamojo namo.

Tyrimų metu buvo ištirtas 912 m2 plotas, rasti 36 nedegintų bei 2 sudegintų 
mirusiųjų kapai. 

Laidota buvo pakankamai giliai, 100–120 cm, o kai kuriais atvejais ir 140 cm 
(kapas Nr. 26) gylyje. Beje, palaidojimų gylis negali būti labai tiksliai nustatytas, 
nes žemė toje vietoje yra kelis kartus perkasta. Po velėna atsidengia 40–50 cm 
storio permaišytas juodos žemės sluoksnis, o tik po juo šviesus podirvis – smėlis 
ir žvyras. Tuo metu, kai kalvelėje buvo laidojami žmonės, to tamsaus maišytos 
žemės sluoksnio greičiausiai nebuvo. Tai kultūrinis arba antropogeninis sluoksnis, 
susidaręs XIX–XX a. dėl čia gyvenusių žmonių ūkinės veiklos.

Nedegintiems mirusiesiems laidoti kastos 240 × 100–180 × 60 cm dydžio 
užapvalintais kampais duobės, vaikams atitinkamai mažesnės (kape Nr. 16 – 90 × 
45 cm; kape Nr. 6 – 120 × 50 cm ir t. t.). Duobių sampiluose rasta perdegusių 
angliukų. 

19 pav. Kapinyno  
vieta (neg. nr. 39848)
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Mirusieji orientuoti galvomis į šiaurės–šiaurės vakarus 290–310° (vyrai) ir 
pietus–pietryčius 100–120° (moterys) kryptimi. Vaikai, matyt, priklausomai nuo 
lyties, laidoti orientuojant galva ir į šiaurę, ir į pietus. Karstų liekanų neaptikta. 
Gali būti, kad mirusiuosius laidojo be karstų. Šalia mirusiųjų neaptikta jokių 
akmenų konstrukcijų, būdingų kitiems aukštaičių kapinynams. 

Kapinynas buvo labai apardytas, todėl ir osteologinė medžiaga išlikusi fra-
gmentiškai. Rasta tik labai nedaug palaikų, kurie nesuardyti, gali duoti naudingos 
informacijos laidosenai tirti. Mirusieji guldyti ant nugaros, ištiestomis kojomis. Mi-
rusiųjų rankos padėtos ant krūtinės: abi rankos sulenktos stačiu kampu taip, kad 
plaštakos guli prie apatinio žandikaulio; viena ranka sulenkta stačiu, kita smailiu 
kampu; abi rankos sukryžiuotos ant krūtinės; viena ranka sulenkta smailiu, kita – 
buku kampu (20, 21 pav.). Mirusiųjų rankų padėtis, atrodo, nepriklausė nei nuo 
amžiaus, nei nuo lyties, nebuvo tai ir etninis rodiklis. Taip sudėtomis rankomis 
mirusieji buvo laidojami beveik visose geležies amžiaus baltų bendruomenėse.

Bendruomenė
Kokia buvo Griniūnuose palaidotų žmonių bendruomenė, šiandien sunku 

pasakyti, nes nežinome, kuri kapinyno dalis čia rasta ir ištirta. Galima nagrinėti 
ir daryti išvadas tik iš tos dalies, kuri buvo tiriama. Iš inhumaciniu papročiu 

20 pav. Kapas Nr. 10 
(neg. nr. 36892)

21 pav. Kapas Nr. 23 
(neg. nr. 39949)
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palaidotų palaikų 1 (kapas Nr. 16) – kūdikio (6 mėn.), 2 yra vaikai 7–11 metų 
(kapai Nr. 1, 2) (22 pav.); 5 palaidotieji priklausytų iki suaugusiųjų socialiniam 
sluoksniui 12–16 metų (kapai Nr. 6, 18, 20, 32, 36), 2 jaunuoliai 18–20 metų (ka-
pas Nr. 20 ir atsitikt.), 10 moterų (kapai Nr. 7, 8, 11, 12, 15, 17, 19, 22, 30, 33) 
ir 13 vyrų (kapai Nr. 4, 9, 13, 14, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 31, 34, 35). Kape Nr. 25 
palaidotas 45–50 metų vyras buvo patyręs traumą – jo dešinysis blauzdikaulis 
lūžęs ir sugijęs. Kiti palaikai aiškių traumų požymių neturi, nuodugniau netirti. 
Nustatytas tik jų biologinis amžius ir lytis47.

Šalia griautinių kapų rasti 2 degintiniai kapai. Degintinis kapas I išryš-
kėjo prie griautinio kapo Nr. 17 duobės. Kapas atsidengė tuoj po velėna, jis 
45 cm skersmens, perdegusių kauliukų ir juodos žemės sluoksnis 5–6 cm storio. 
Angliukų tarp kaulų neaptikta. Matyt, iš laužavietės išrinkti tik kaulai. Ant jų, 
rytiniame duobės krašte, gulėjo geležinė yla. Už 150 cm, į pietus–pietryčius 
nuo degintinio kapo I, atsidengė II degintinis kapas. Jis buvo prie griautinio 
kapo Nr. 19 rytinio galo. Kapas 45–50 cm skersmens, kauliukai stambesni nei 
degintiniame kape I, jų sluoksnis - 10 cm storio. Angliukų taip pat nerasta. Ant 
kauliukų krūvelės pietvakarių dalyje rasta apdegusi lankinė segė ilga kojele, 
šiaurės vakarų dalyje – geležinė ovalinė sagtelė, o rytinėje kapo dalyje – kovos 
peilis. II kape palaidotasis – vyras. Degintiniai kapai rodo, kad į šią sritį pra-
deda skverbtis mirusiųjų deginimo paprotys. Toks reiškinys, kai šalia griautinių 
kapų apie V–VI a. pradeda rastis degintinių kapų, būdingas aukštaičių genčiai. 
Čia abu papročiai – inhumacija ir kremacija – gyvavo greta kelis šimtus metų48.

Mirusieji laidoti su įkapėmis. Iš viso kapuose rasta 81 įkapė, dar 14 daiktų 
surinkta atsitiktinai iš jau suardytų kapų.

Ginklai ir darbo įrankiai
Beveik visi vyrai laidoti su kir-

viais. Kirviai turi savo nuolatinę vietą 
kape – beveik visada randami padėti 
kojų srityje: ant dešiniosios kojos blauz-
dikaulio, netoli čiurnos, kotu galvos 
link (kapai Nr. 10, 24, 26, 34, 35), 

47 Tautavičius A. Griniūnų, Panevėžio r., senkapio 
1977 m. kasinėjimų ataskaita, LII RS, f. 1, b. 491, 
p. 51. (Diagnostiką atliko Gintautas Česnys.) 

 Kapą Nr. 4 G. Česnys priskyrė moterims, A. Tauta-
vičius, remdamasis įkapėmis ir laidojimo kryptimi, 
vyrams. Šio straipsnio autorė kapą Nr. 4 taip pat 
skiria vyrams.

48 Vaškevičiūtė I. Tautų kraustymosi ir baltų genčių 
sklaidos laikotarpis, Lietuvos istorija, Vilnius, 2007, 
t. 2, p. 270.

22 pav. Vaiko  
kapas Nr. 3  
(neg. nr. 39856)
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23 pav. Kapas Nr. 34 (neg. nr. 39980)

24 pav. Kapo Nr. 23 detalė (kirvio vieta 
kape; neg. nr. 39951)

25 pav. Kirvis ir peilis iš kapo Nr. 23

26 pav. Kapas Nr. 14 (su ietigaliu;  
neg. nr. 39924)

27 pav. Ietigalis ir peilis iš kapo Nr. 14

28 pav. Peilis ir pentinis siauraašmenis  
kirvis iš kapo Nr. 36
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(23 pav.), arba ant dešiniosios kojos blauzdikaulio netoli kelio, pentimi žemyn, 
kotu pėdų link (kapai Nr. 14, 23) arba prie kairiosios kojos, ašmenys guli ant 
kelio (kapas Nr. 31), arba prie dešinio dubenkaulio, ašmenimis į kapo duobės 
dugną (kapas Nr. 36), (24 pav.). Kirvių surinkta 14: 10 rasti kapuose, 4 atsitik-
tiniai. Kirviai naudoti dviejų formų: pentiniai siauraašmeniai (kapai Nr. 10, 14, 
23, 26, 31, 34, 36 ir 2 atsit.; 25 pav.) ir įmoviniai (kapai Nr. 24, 25 ir 3 atsitikt.). 
Pentiniai kirviai nuo 14,5 cm iki 21,5 cm ilgio, turi 5–7 cm pločio ašmenis. Pagal 
A. Malonaičio klasifikaciją, jie priklauso 1, 3, 4 ir 7 tipui49. Ankstyviausi yra 1-o 
tipo kirviai, jie pradėti naudoti nuo III a., vėlyviausi – 3 ir 7 tipo kirviai, pradėti 
naudoti nuo VI a. 

Įmoviniai kirviai masyvūs, 15,5–18,5 cm ilgio, 4–4,5 cm pločio ašmenimis, 
pagal A. Malonaičio klasifikaciją priklausytų 1, 2 ir 3 įmovinių kirvių tipui50. 1-o 
tipo kirviai pradėti naudoti nuo II a., 2-o tipo – nuo IV a, 3-io tipo – nuo V a. 
Kirviai – universalūs įrankiai, tinkantys ir darbui, ir kovai. Nors siauraašmeniai 
kirviai laikytini darbo įrankiais, tačiau aukštaičių genties kario ginklų komplek-
tą sudarė kaip tik ir siauraašmeniai kirviai. Kaip matome, Griniūnų kapinyne 
rasti dviejų tipų kirviai – pentiniai ir įmoviniai. Pentiniai siauraašmeniai kirviai 
paplitę Rytų Lietuvoje, o įmoviniai – Vakarų Lietuvoje51. Griniūnų bendruomenė 
gyveno toje „riboje“, kur buvo naudojami ir vieno, ir kito tipo kirviai, tačiau 
pentinių gausiau.

Ietis į kapą buvo įdėta tik vienam mirusiajam (kapas Nr. 14). Čia 40–45 m 
vyro kape, prie kairės kojos šlaunikaulio, jo išorinėje pusėje, įmova galvos link, 
plunksna – pėdų, gulėjo nedidelis įmovinis ietigalis, lanceto formos plunksna 
(26 pav.). Jis – 16,5 cm ilgio, plunksna – 9 cm ilgio, 2,5 cm pločio. Tokie ietigaliai 
datuojami V–VI a., dažniausiai randami Žemaitijoje, bet buvo naudoti ir Vidurio 
Lietuvoje52. Be ietigalio, vyras buvo palaidotas su pentiniu siauraašmeniu kirviu, 
23 cm ilgio kovos peiliu (jis padėtas prie ietigalio, arčiau pėdos, įkote galvos 
link; 27 pav.) ir storagale apyranke ant dešiniosios rankos. Kapas datuojamas 
V a. antrąja puse–VI a. 

Peilių rasta 14 – 12-oje griautinių kapų ir viename degintiniame, dar 
vienas atsitiktinai. Peiliai pagal savo paskirtį yra skirstomi į kovos, smogia-
muosius (jie pradedami naudoti tik vėlyvajame geležies amžiuje) ir buitiniams 
darbams skirtus. Manoma, kad kovos peiliais galima laikyti tik tuos peilius, 
kurių geležtės ilgis ne trumpesnis kaip 20 cm53. Tačiau yra ir kitas požiūris. 
Svarbus ir pats kapo įkapių kontekstas, 
t. y. kokiomis kitomis įkapėmis buvo 
palaidotas mirusysis. Jeigu mirusiojo 
įkapių komplekte yra ir kirvis, ir 
peilis, kurio geležtė net ir nesiekia 
20 cm, toks peilis laikytinas ginklu, 
kaip, beje, ir kirvis54. Netenka abejoti, 
kad kirvis ne konflikto metu galėjo 
būti naudojamas ir darbui. Taigi aukš-
taičio kario įkapių komplektas, kaip 
pastebi tyrinėtojai, gerokai skiriasi nuo 

49 Malonaitis A. Geležiniai siauraašmeniai kirviai Lie-
tuvoje, Vilnius, 2008, p. 194.

50 Malonaitis A. Geležiniai siauraašmeniai kirviai Lie-
tuvoje, Vilnius, 2008, p. 242.

51 Ten pat, p. 271, žem. 2, 13.
52 Kazakevičius V. Ietigaliai Lietuvoje V–VIII a., 
Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai, A serija, 1979, 
nr. 2, p. 61.

53 Volkaitė-Kulikauskienė R. Lietuviai IX–XII am-
žiais, Vilnius, 1970, p. 217.

54 Jovaiša E. Drožėjas ar karys? Plinkaigalio kapo 
pėdsakais, Inveniens Quaero. Ieškoti, rasti, nenurimti, 
Vilnius, 2011, p. 104.
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kitų genčių55. Visų pirma tuo, kad čia nebuvo papročio laidoti kario su ietimi. 
Griniūnuose rastas tik vienas ietigalis. Beveik to paties laikotarpio Plinkaigalio 
kapinyne, kur buvo ištirtas 371 kapas, rasti tik 6 ietigaliai56.

Su rastais peiliais palaidota 13 mirusiųjų (kapai Nr. 4, 8, 10, 14, 17, 23, 24, 
26, 28, 34, 35, 36 ir I deg.). Kapuose Nr. 8, 17, 28 ir 35 rasti peiliukai nedideli, 
10–11,5 cm dydžio, rasti moterų (Nr. 8, 17) kapuose arba ne komplekte su kirviu 
(kapai Nr. 28, 35) ir tikrai yra skirtini buitinių peilių kategorijai. Kiti peiliai – 
kovos. Tiesa, kai kurie jų rasti sulūžę, sudūlėję arba išlikę tik fragmentiškai. 
Taigi kovos peilių kategorijai galima priskirti peilius, rastus kapuose Nr. 4, 14, 
23, 24, 26, 34, 36 ir k. I deg. (28 pav.). Tik vienas iš  jų (kape Nr. 4) rastas ne 
komplekte su kirviu. 

Kovos peiliai taip pat turi savo vietą kape. Dažniausiai jie rasti padėti 
šalia kirvių, tarsi vienoje linijoje su jais. Taip kapuose Nr. 23, 26, 36 peiliai rasti 
dubens–šlaunikaulio, o Nr. 14 ir Nr. 24 – kelių–čiurnos srityje. Kapuose Nr. 4 
ir Nr. 34 peiliai rasti padėti prie peties (29 pav.). Peiliai dėti į kapą ir dešinėje, 
ir kairėje mirusiojo pusėje. Visais atvejais peilio įkotė nukreipta galvos link, o 
ašmenimis – į kapo išorę. 

Gerai išlikę peiliai nuo 19 cm iki 24,5 cm ilgio (tik kape Nr. 36, kur pa-
laidotas 12–13 metų paauglys, peilis yra 16,5 cm ilgio), 2–2,5 cm pločio geležte, 
užkirtimas nuo ašmenų pusės. 

Tik darbo įrankių grupei yra skiriami peiliai-pjautuvėliai, ylos ir verpsteliai. 
Pjautuvėlių rasta 11 – 9 kapuose ir 2 atsitiktinai (kapuose Nr. 12, 13, 15, 18, 
19, 22, 31, 32, 33 ir 2 atsitikt.). Peiliai-pjautuvėliai – tai 18–23 cm ilgio, lenkta 
nugarėle, dažnai aukštyn atlenktu smaigaliu įrankiai, skirti žolei pjauti ar kitam 
pašarui (pvz., jaunoms medžių šakelėms) ruošti. Tik kape Nr. 15 rastas minia-
tiūrinis pjautuvėlis, kurio ilgis vos 8 cm. Pjautuvėliai rasti ir vyrų (kapai Nr. 13, 
31; 30 pav.), ir vaikų–paauglių (Nr. 18, 32), ir moterų (Nr. 12, 15, 19, 22, 33) 
kapuose (31, 32 pav.). Dažniausiai guli, padėti prie kairiosios ar dešiniosios kojos 
blauzdikaulio, išorinėje jo pusėje, ašmenimis atsukti į kapo vidų, smaigaliu – kojų 
pėdų link. Tik kape Nr. 33 pjautuvėlis rastas prie mirusiojo kairiojo peties, jo 
įkotė rėmėsi į žastikaulį, o smaigalys – prie pat kaukolės.

Tokie peiliai-pjautuvėliai yra ypač būdingi kaimyninei Žiemgalai, ten jų ir 
rasta gausiausiai57. Iš Žiemgalos jie plito į rytinę Žemaitiją, taip pat ir į šiaurinę 
aukštaičių gyventą teritoriją. Taigi peiliukų-pjautuvėlių pasirodymas aukštaičių 
žemėse rodo šių žemių gyventojų buvusius ryšius58. Griniūnų bendruomenė kaip 
tik ir yra tokių ryšių atspindys. Tokie 
pjautuvėliai pradėti naudoti nuo II a.59 
Įdomu pastebėti, kad vyrų kapuose jie 
randami tik iki V a. pab. ar VI a. pr., 
o paprotys dėti tokį pjautuvėlį mote-
riai į kapą atsiranda tik nuo I tūks-
tantm. vidurio60.

Verpstukų rasta trijuose kapuose 
(kapuose Nr. 17, 18, 25) ir vienas atsitik-
tinis. Tai, be abejo, moterų darbo įnagis. 

55 Ten pat.
56 Kazakevičius V. Plinkaigalio kapinynas, Lietuvos 
archeologija, Vilnius, 1993, t. 10, p. 78.

57 Vaškevičiūtė I. Žiemgaliai V–XII amžiuje, Vilnius, 
2004, p. 43.

58 Vaškevičiūtė I . Žiemgalių ir aukštaičių ryšių 
beieškant, Iš Panevėžio praeities: prie Lietuvos tūks-
tantmečio slenksčio, Panevėžys, 2009, p. 12.

59 Michelbertas M. Senasis geležies amžius Lietuvoje, 
Vilnius, 1986, p. 163.

60 Tautavičius A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje 
(V–IX), Vilnius, 1996, p. 117.
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29 pav. Kapas Nr. 4.  
Kovos peilis (neg. nr. 39877)

30 pav. Kapo Nr. 31 detalė. 
Kirvis ir peilis-pjautuvėlis 
(neg. nr. 39965)

31 pav. Kapai Nr. 18 ir 19 
(neg. nr. 39928)

32 pav. Kapo Nr. 19 detalė. 
Peilis-pjautuvėlis  
(neg. nr. 39940)
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Kapo Nr. 18 verpstukas molinis, kiti 
gaminti iš balto kalkakmenio (33 pav.). 
Jie 4–4,7 cm skersmens. Kape Nr. 25 
verpstukas asimetriškas, 4,2–4,7 cm 
skersmens. Dėti į kapą prie kairiojo 
blauzdikaulio, išorinėje jo pusėje. Nors 
verpimas turėjo būti kiekvienos moters 
ir merginos nuolatinis užsiėmimas, pa-
protys dėti į kapą verpstuką ne visose 
gentyse buvo vienodai paplitęs. Žiemgaloje su verpstukais laidota itin retai – čia 
verpstukai sudaro tik 1–2 proc. visų radinių, lietuvių moterys laidotos net su 
keliais verpstukais kiekviena61.

Ylų rasta septynios (kapuose Nr. 1, 12, 15, 25, 30, 33, I deg.). Visi griauti-
niai kapai, kur rastos ylos – moterų ir vaiko kape Nr. 1. Ylos geležinės, 9–14 cm 
ilgio. Tai universalus įrankis, naudotas įvairiems buitinės paskirties darbams dirbti, 
pradėtos gaminti iš kaulo dar akmens amžiuje, o prasidėjus metalų epochai – iš 
žalvario ir geležies. Kapuose jos rastos padėtos krūtinės srityje, skersai jos, smai-
galiu į vieną ar į kitą pusę. 

Papuošalai
Pagal to meto tradicijas mirusieji laidoti su puošniais drabužiais ir papuo-

šalais. Papuošalai būdingi ne tik moterims, bet ir vyrams. Dalis papuošalų yra 
bendri: ir vyrai, ir moterys puošėsi antkaklėmis, drabužius susegdavo segėmis, 
rankas dabino apyrankėmis, ant pirštų mūvėjo žiedus. Dalis papuošalų – apgalviai 
ir karolių vėriniai nešioti tik moterų. Mokslinėje literatūroje įprasta papuošalus 
nagrinėti pradedant nuo galvos dangos.

Moterys galvos dangą puošė metalo vainiku – apgalviu. Griniūnuose tik 
viename kape (Nr. 22) rasti įvijinio apgalvio likučiai. Kapas suardytas, iš kitų 
įkapių išlikęs tik pjautuvas. Apgalvį sudarė 1,8 cm 
aukščio žalvario plokštelės su trimis skylutėmis, per 
kurias buvo perveriama virvelė, o tarpai tarp plokš-
telių sujungiami 3,5–4 cm ilgio žalvario įvijėlėmis. 
Paprastai tokį apgalvį sudarydavo 9–10 plokštelių ir 
atitinkamas skaičius po 3 lygiagrečias eiles sujungtų 
įvijėlių. Šiame kape rasta tik viena apgalvio plokštelė 
ir 3 įvijėlės. Tokie apgalviai pradėti nešioti nuo IV a., 
jais iki pat XII a. mėgo puoštis žiemgalių, žemaičių, 
aukštaičių, sėlių ir latgalių merginos62.

Kaklo papuošalų grupei skiriamos karolių ap-
varos ir antkaklės. Su karolių apvaromis palaidoti 4 
mirusieji (kapai Nr. 3, 6, 15, 20). Visi 
kapai moterų – kape Nr. 6 palaidota 
14–15 metų, o kape Nr. 20 – 15–18 metų 
merginos. Kape Nr. 3 apvarą sudarė 
9 stiklo-emalio karoliai (34 pav.). Iš jų 

33 pav. Peilis-pjautuvėlis ir molio verpstelis  
(iš kapo Nr. 18)

61 Jovaiša E., Vaškevičiūtė I. Baltų gentys, Lietuva 
iki Mindaugo, Vilnius, 2003, p. 88, 89.

62 Vaškevičiūtė I., Bakanauskas J. A. Galvos dan-
gos ir jos puošybos terminija, Lietuvos archeologija, 
Vilnius, 2008, t. 33, p. 189.

34 pav. Kaklo apvara iš kapo 
Nr. 3
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du rusvi emalio karoliai, vienas mėlyno 
stiklo, keli su paauksuotais intarpais 
(išimant iš kapo, dalis karolių subyrėjo), 
(35 pav.). Kape Nr. 6 apvara dviejų 
eilių – sudaryta iš žalvario, 4 cm ilgio, 
vienos stambesnės, 7 cm ilgio įvijėlių 
ir kelių smulkių mėlyno stiklo karolių. 
Kape Nr. 15 apvara sudaryta tik iš žal-
vario įvijėlių. Panaši, tik geriau išlikusi 
kape Nr. 20 apvara. Ją sudarė 4 cm 
ilgio įvijėlės (rasta 15 vnt.), suvertos 
dviem eilėmis, kurias prilaikė didesnė 
grandelė. Su apvaromis, matyt, buvo 
palaidotos turtingesnės ir aukštesniam 
socialiniam sluoksniui priklausiusios 
Griniūnų bendruomenės narės. Kapas 
Nr. 6 suardytas, kape Nr. 15 išlikę tik 
darbo įrankiai (pjautuvas, yla, geležies 
lazdelinis smeigtukas), o kapuose Nr. 3 
ir 20 įkapės rodo buvus turtingas ben-
druomenės nares: kape Nr. 3, be praban-
gios kaklo apvaros (paauksuoti emalio 
karoliai), mirusiosios rankas puošė dvi 
juostinės apyrankės, ant piršto užmau-
tas įvijinis žiedas, ant krūtinės – laz-
delinis smeigtukas. Kape Nr. 20 rastos 
taip pat dvi juostinės apyrankės ir geležies lankinė segė trumpa kojele (36 pav.).

Apvaros su emalio ir mėlyno stiklo karoliais, rastos kapuose Nr. 3 ir 6, 
leidžia tuos kapus datuoti III–IV a. Tokį datavimą patvirtina ir kapuose rastos 
tam laikotarpiui būdingos juostinės apyrankės. 

Antkaklių rasta tik dviejuose kapuose (Nr. 7, 18), dar viena antkaklė (šaukšti-
niais galais), kaip jau buvo minėta anksčiau, yra patekusi pas privatų kolekcininką. 

Moters kape Nr. 7 antkaklė šaukštiniais galais, 18,8 cm skersmens. Susegta 
buvo dešiniojo peties srityje (37 pav.). Tokio tipo antkaklės skirtinos II grupės 

35 pav. Kapas Nr. 3. Karolių apvara in situ 
(neg. nr. 39861)

36 pav. Kapas Nr. 20. Segė ir apyrankės 
(neg. nr. 39941)

37 pav. Kapas Nr. 7. 
Antkaklė, segė,  
apyrankės  
(neg. nr. 39881)
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šaukštinių antkaklių tipui, datuojamos 
III–V a., dažniausiai randamos centri-
nės Lietuvos kapinynuose, Žemaitijos 
ir Šiaurės Lietuvos pilkapynuose63. Be 
antkaklės, moteriai į kapą buvo įdėta 
žalvario lankinė segė lenkta kojele ir dvi 
juostinės apyrankės. Kapo Nr. 18 ant-
kaklės galai baigiasi išplotomis plokš-
telėmis, kurių galuose – kabliukas ir 
skylutė (38 pav.). Antkaklė – 16,5 cm 
skersmens. Tokios antkaklės retos. Dar 
dvi, panašios į Griniūnų, rastos Ber-
čiūnų pilkapyne, datuotos V a.64 Nors 
šiame kape palaidota jauna, tik 14–15 
metų mergina, tačiau šis kapas, kaip ir 
Nr. 7, vienas turtingesnių šiame kapi-
nyne: be antkaklės, mirusiajai dar buvo 
įdėta žalvario lankinė segė trikampe 
kojele, dvi apyrankės pumpuriniais ga-
lais, verpstelis ir pjautuvėlis (39 pav.). 

Abu šie kapai išsiskiria įkapių gausa ir visu papuošalų komplektu: antkaklė, 
segė, apyrankės ir kt. įkapės. Ir neatsitiktinai. Yra priimta manyti, kad antkaklėmis 
puošėsi tik turtingi, t. y. kilmingi visuomenės nariai. Šią nuostatą patvirtina ir 
Griniūnų kapai. Nors antkaklėmis mūsų protėviai puošėsi per visą geležies am-
žiaus laikotarpį, tačiau ir senajame, ir viduriniajame geležies amžiuje jų randama 
retai. Iš 38 Griniūnų kapinyne tirtų kapų tik du palaidojimai su antkaklėmis, tai 
sudaro tik 5,2 proc. visų palaidojimų. 

Segės. Aukštaičių gentyje drabu-
žiams susegti ir vyrai, ir moterys nau-
dojo seges (skirtingai nei kaimyninėje 
Žiemgaloje ir Žemaitijoje, kur moterys 
drabužius susegdavo smeigtukų pora). 
Segių rasta 9 kapuose (Nr. 7, 11, 16, 18, 
20, 23, 24, 36 ir II deg.). Visos segės 
lankinės, trys jų gamintos iš geležies 
(retos), kitos – iš žalvario (40 pav.). 3 
rastos moterų, 2 vyrų, 3 vaikų–paauglių 
kapuose. Segės pagal kojelės formą 
skiriamos į kelis tipus. Gausiausios 
(4 vnt.) – lankinės segės palenkta kojele 
(kapai Nr. 7, 11, 16, 36). Jos – 7,5–10 cm 
aukščio, įvija – 6,5–8 cm pločio. Segės 
kape Nr. 7 liemenėlis užsibaigia buo-
žele, o kapuose Nr. 16 ir 36 lankelis 
profiliuotas. Šio tipo segės gausiausios 

63 Michelbertas M. Senasis geležies amžius Lietuvoje, 
Vilnius, 1986, p. 100.

64 Vaškevičiūtė I . Žiemgalių ir aukštaičių ryšių 
beieškant, Iš Panevėžio praeities: prie Lietuvos tūks-
tantmečio slenksčio, Panevėžys, 2009, p. 11, pav. 3.

38 pav. Kapo Nr. 18 antkaklės fragmentas

39 pav. Kapo Nr. 18 įkapės

40 pav. Segės iš kapų Nr. 18 ir Nr. 36
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IV–V a., randamos Vidurio ir Rytų 
Europoje, paplitusios ir visoje Lietuvos 
teritorijoje, kur gamintos nusižiūrėjus į 
kitų kraštų patekusias seges65.

Lankinės segės trikampe kojele 
rastos dvi (kapuose Nr. 18, 23); (žr. pav. 
40). Jos 7,5–8 cm aukščio ir 3,5–3,9 cm 
pločio kojele bei 4,5 ir 6 cm pločio įvija. 
Rastos moters ir vyro kape. Moters ka-
pas Nr. 18, kaip anksčiau rašyta, vienas 
turtingesnių šiame kapinyne (antkaklė, 
apyrankės), vyras, be segės, dar turėjo 
kirvį ir kovos peilį. Ant segės adatos 
buvo užmautas žiedelis (41 pav.). Lankinės segės trikampe kojele nešiotos V–VI a. 
Lietuvos teritorijoje šio tipo segės paplitusios plačiai, o už baltų teritorijos ribų 
jų beveik nėra66. Segės rastos kapuose Nr. 20 ir 24, jos iš geležies, trumpa kojele. 
Segės – 7 cm aukščio, įvija – 3 cm pločio (segė kapo Nr. 24 labai blogai išlikusi). 
Lietuvoje tokios segės nešiotos tik V a., kitur – V–VII a. Kape Nr. 20 segė rasta 
kartu su apvarėle ir juostinėmis apyrankėmis, o kape Nr. 24 – su kirviu ir ko-
vos peiliu. Degintinio kapo segė iš geležies, lankinė ilgakojė, su 9 cm aukščio ir 
6,5 cm pločio įvija. Ilgakojės segės paplitusios visoje Lietuvoje, nešiotos V–VII a., 
tačiau gausiausiai randamos VII a. pradžios kapuose67. Griniūnuose datuota kaip 
tik šiuo laikotarpiu. Rasta kape kartu su kovos peiliu ir sagtele. 

Papročio puoštis smeigtukais aukštaičių gentyje nebuvo. Griniūnuose rasti 
tik 5 (kapuose Nr. 3, 10, 15, 25, 32) smeigtukai, visi jie iš geležies, lazdeliniai, 
naudoti tik drabužiui susegti, bet ne 
papuošti. Gali būti, kad čia rastieji 
buvo panaudoti netgi ne drabužiui, o 
audiniui, į kurį įsuktas mirusysis, su-
segti. Tokią mintį leidžia pagrįsti kapo 
Nr. 10 smeigtukas, kuris rastas virš de-
šinės rankos riešo. Geležiniai lazdeliniai 
smeigtukai, dažniausiai 7–12 cm ilgio 
ir 1–2 cm skersmens galvute, naudoti 
nuo I–II a. ir nešioti visą I tūkstan-
tmetį. A. Tautavičiaus duomenimis, į 
gretimą Jotãinių aštuonmetę mokyklą 
buvo atnešti 2 nedideli nuokamieniai 
smeigtukai su grandinėlėmis, rasti žvyr-
duobės pakraštyje68.

Apyrankių rasta 7 kapuose ir 1 
atsitiktinai (kapuose Nr. 3, 7, 14, 18, 19, 
20, 33). Tik kape Nr. 14 rasta viena apy-
rankė, kituose – po dvi. Pagal tuo metu 
egzistavusius papročius vyrai apyranke 

65 Tautavičius A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje 
(V–IX), Vilnius, 1996, p. 190.

66 Ten pat, p. 200.
67 Ten pat, p. 192.
68 Tautavičius A. Griniūnų (Panevėžio r.) senkapis, 
ATL 1976 ir 1977 metais, p. 154–155.

69 Tautavičius A. Vidurinis geležies amžius Lietuvoje 
(V–IX), p. 250.

41 pav. Kapas Nr. 18. Antkaklė, segė, apyrankė 
(neg. nr. 39929)

42 pav. Storagalė apyrankė (iš kapo Nr. 14)
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puošė vieną ranką, moterys – abi. Vyro 
kape Nr. 14 storagalė apyrankė rasta 
užmauta ant dešinės rankos (42 pav.). 
Storagalės apyrankės paplitusios V–VI a. 
Vakarų ir Vidurio Europos bei Baltijos 
jūros baseino kraštuose. Lietuvoje jos 
ypač mėgtos Vidurio Lietuvoje ir Žemaitijoje69. Kapo Nr. 18 apyrankės pumpuriniais 
galais, apskritu lankeliu (žr. 39 pav.). Kitos apyrankės – juostinės (43, 44 pav.). 
Jų lankelis 1 cm pločio, puoštas išilginiais grioveliais, galai – kiek siaurėjantys, 
puošti skersai ranteliais (45 pav.). Juostinės apyrankės paplito jau nuo II a., o 
ypač mėgtos V–VI a., vėliau jų reta. 

43 pav. Kapas Nr. 3. Apyrankės in situ 
(neg. nr. 39858)

44 pav. Juostinės apyrankės ir žiedas  
iš kapo Nr. 3

45 pav. Kapas Nr. 19. Apyrankės  
(neg. nr. 39934)

46 pav. Apyrankės iš kapo Nr. 7.
Griniūnų fotografijos in situ – A. Tautavičiaus.  
Negatyvai paimti iš Lietuvos istorijos instituto 
archyvo. Neg nr. 39848; 39856; 39858; 39861; 
39877; 39881; 39892; 39924; 39928; 39929; 
39934; 39940; 39941; 39949; 39951; 39965; 
39980. 
Griniūnų daiktų fotografijos iš LNM fondų. 
Autorės nuotraukos
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Žiedų rasta tik trijuose kapuose ir 1 atsitiktinai (kapuose Nr. 3, 10, 28). Visi 
žiedai įvijiniai (46 pav.). Tik kape Nr. 3 žiedelis ir rastas atsitiktinai gerai išlikę, 
o kiti – tik fragmentiškai. Abu žiedeliai gaminti iš trikampio skersinio pjūvio 
juostelės, kape Nr. 3 keturios apvijos, galinės kiek atriestos į išorę. 

Degintiniame kape II rasta ovalo formos geležies sagtelė 4 × 2,8 cm dy-
džio, jos priekinė dalis puošta ranteliais. Atsitiktinai kapinyno teritorijoje aptiktas 
geležinis skiltuvas 12,3 cm dydžio. 

Išvados. Tyrimų metu Griniūnų kapinyne buvo ištirtas 912 m2 plotas, surasti 
36 nedegintų ir 2 sudegintų mirusiųjų kapai. Palaidojimas pagal radinius datuo-
jamas III/IV–VI a. Patys ankstyviausi kapai Nr. 3 ir Nr. 6, kur rasti stiklo bei 
emalio karoliai bei juostinės apyrankės. Kapas Nr. 7, kur rasta šaukštinė antkaklė 
ir lankinė segė lenkta kojele, su buožele virš įvijos, datuojamas V a. pradžia. 
Vėlyviausias degintinis kapas II. Ten rasta ovali sagtelė ir lankinė ilgakojė segė. 
Šis kapinynas parodė, kad jau VI a. mirusiųjų deginimo paprotys plito į šiaurę 
ir siekė dabartinę Panevėžio rajono pietinę dalį. 

Rimaisų kapinynas
1937 m. į Vytauto Didžiojo kultūros muziejų pateko geležinių žąslų, balno 

kilpų, diržų skirstiklių ir kitų žirgo aprangos prabangių, sidabru ir variu in-
krustuotų daiktų, kurių radimo vieta buvo nurodyta Rimaisÿ kaimas, Ramôgalos 
apylinkė, Panevėžio apskritis70. 1938 m. Jonas Puzinas apsilankė Rimaisuosê ir tais 
pačiais metais pradėjo tyrimo darbus71. Ekspedicijoje, be J. Puzino, dirbo Pranas 
Baleliūnas ir Regina Volkaitė. Kapinyno vieta buvo lokalizuota ūkininko Mykolo 
Marozo sklype, dešinėje kelio Panevėžýs–Ramôgala pusėje. Kapinynas užėmė apie 
1 ha plotą. Jis buvo įkurtas kiek aukštesnėje kalvelėje, tačiau dėl įvairių ūkinių 
darbų, o ypač žvyro kasimo, kalvelė jau buvo susilyginusi su aplinkinėmis pel-
kingomis pievomis. Kapinyno vieta buvo iškasiota įvairaus dydžio duobių, apau-
gusi krūmais ir žole. Neliesta žemė išlikusi tik tarp duobių. Palaidojimų pavyko 
aptikti tik minėtos vietovės pakraščiuose. Tyrimų metu paaiškėjo, kad kapinyno 
šiaurinėje dalyje laidoti sudeginti žmonių palaikai, o likusioje teritorijoje – žirgai. 
Kapinyno teritorijoje rasta pavienių dirbinių 1968 m. Lietuvos istorijos instituto 
žvalgomoji archeologinė ekspedicija taip pat lankėsi Rimaisų kapinyne. Susipaži-
nus su situacija, buvo konstatuota, kad kapinynas liko nebaigtas tyrinėti ir yra 
visiškai sunaikintas72.

Degintiniai žmonių kapai
Visoje šiaurinėje kapinyno da-

lyje, žemės paviršiuje, mėtėsi žalvario 
papuošalai ir jų fragmentai, degėsiai 
ir kalcijonuoti žmonių kaulai. Vietomis 
toks sluoksnis siekė 5–10 cm. Sveikesni 
rasti tik penki kapai, aptikta ir viena 
laužavietė. Kapų duobės išryškėjo jau 
20–25 cm gylyje, o kalcijonuoti kaulai, 
radiniai ir degėsiai atsidengė 35–50 cm 

70 Dalis radinių paskelbti knygoje Lietuvių liaudies 
menas, Kn. 2, Senovės lietuvių papuošalai, Vilnius, 
1966, pav. 182, 183, 185, 186, 188–190, 193, 199.

71 Puzinas J. Rimaisų (Panevėžio r., Ramygalos apyl.) 
1938 m. kasinėjimų dienoraštis, LII RS, f. 1, b. 602. 
(Nuorašas VDKM saugomo mašinraščio byloje. 
Nr. 425.)

72 Tautavičius A. 1968 m. žvalgomosios archeologinės 
ekspedicijos ataskaita. Joniškio, Kauno, Kėdainių, 
Pakruojo, Panevėžio, Pasvalio, Radviliškio, Šiaulių r. 
1969 m., LII RS, f. 1, b. 258, p. 59.
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gylyje. Duobės kapams kastos apskritos, 50 (kapai Nr. 3, 5) ir 100 cm skersmens 
(kapai Nr. 1, 2, 4). Degėsių, kauliukų ir radinių sluoksnio storis siekė 18–40 cm. 
Be kaulų ir radinių, visose duobėse rasta degėsių bei stambesnių ar smulkesnių 
angliukų. Vizualiai nustatyta, kad anglys ąžuolo. Radiniai išlikę tik fragmentiškai, 
apdegę ir apsilydę.

Šiuo atveju dirbinius būtų tikslinga apžvelgti kapų komplekte. 
Kape Nr. 1 rasta įvijinės apyrankės fragmentų. Apyrankė pagaminta iš 

trikampio skersinio pjūvio žalvario juostelės, kuri buvusi dekoruota – ornamentas 
sudarytas iš rombo pavidalo duobučių ir taškelių bei griovelio, einančio juostelės 
viduriu. Be apyrankių, rasta laiptelinės segės kojelės fragmentų, dvigubo nupjauto 
kūgio formos gintaro karolis. 

Kape Nr. 2 taip pat buvusi apyrankė (o gal net kelios?), pagaminta iš 
trikampio skersinio pjūvio juostelės, akmens galąstuvas 5,9 × 1,6 cm dydžio, su 
apskrita skylute gale, pasaginė segė cilindriniais galais.

Kape Nr. 3 rasta apyrankės fragmentų. 
Kape Nr. 4 rastas kalavijo makštų galo apkalas. Pagal V. Kazakevičiaus 

klasifikaciją, jis skiriamas I tipo apkalams su paukštelių siluetu I a potipiui – 
paukšteliai išskleistais sparnais, datuojamas X–XI a. pirmąja puse73. Be makštų 
apkalo, mirusiajam dar buvo įdėta apyrankė (rastas lankelio fragmentas) ir neaiš-
kaus susilydžiusio žalvarinio dirbinio fragmentas. 

Kape Nr. 5 rastas plokščio akmens 7,2 × 1,8 cm dydžio, su apskrita sky -
lute, viename gale galąstuvas bei žalvario 3,9 cm skersmens pasaginė segė ci-
lindriniais galais. 

Aptarę įkapes, matome, kad iš gerai datuotų radinių yra tik kalavijo makštų 
apkalas, kuris leidžia degintinius kapus datuoti X–XI a. pradžia. Tokiam datavimui 
neprieštarautų ir kiti radiniai bei pavieniai surinkti daiktai. 

Už menamų kapinyno ribų, pakilumos pakraštyje, prie pat pelkėtos pievos, 
aptikta laužavietė. Jos skersmuo apie 7 metrai. Laužavietė išryškėjo, nuėmus 
20–25 cm ariamos žemės sluoksnį. Perdegusioje žemėje aptikta degėsių, smulkių 
angliukų. Jų storis – 24 cm. Šios laužavietės centre atsidengė grindinys. Jis grįstas 
iš nedidelių akmenų, akmenys į kraštus retėja. Didžiausi akmenys 12 × 12 cm 
dydžio, dauguma jų nuo kaitros suskilę, kiti specialiai suskaldyti. Laužavietės 
vidurys kiek pakilęs, o šonai leidžiasi žemyn. Laužavietėje aptikta degintų žmonių 
kaulų, bet nerasta jokių radinių.

Žirgų kapai
Į pietus ir pietryčius nuo degintinių žmonių kapų aptikta 12 nedegintų žirgų 

kapų, kurie, beje, kaip ir žmonių kapai, archeologus pasiekė labai apardyti. Kapų 
duobės pradėjo ryškėti tuoj po armeniu. Duobių sampiluose pastebėta angliukų 
(kapai Nr. 1, 3, 5, 9, 11, 12). Greičiausiai čia laidojimo apeigų, kurių metu buvo 
„išvaloma“ kapo vieta, žymės. Kad tokios apeigos buvo atliekamos prieš įrengiant 
žmogaus kapą, yra žinoma jau seniai. 
Beveik visuose kapinynuose, kur laidota 
laikantis inhumacinio papročio, kapų 
sampiluose randama degėsių. Duobės 

73 Kazakevičius V. Iš vėlyvojo geležies amžiaus 
baltų ginklų istorijos (Kalavijų makštų apkalai), 
Lietuvos archeologija, Vilnius, 1998, t. 15, p. 314.
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žirgo kapui kastos arba ovalios, 180 × 170 cm, arba pailgos, 200 × 125, 200 × 
80 cm ir pan. dydžio. Duobių gylis siekė 40–70 cm. Orientuoti žirgai galvomis į 
pietvakarius, 220–260° kryptimi.

Nors žirgų griaučiai dėl įvairių žemės perkasimų išlikę ne visi, tačiau iš kai 
kurių geriau išlikusių palaidojimų aišku, kad žirgai buvo užkasti kniūbsti. Taigi, 
įvedus žirgą į duobę, jis buvo tarsi „patupdomas“. Iš išlikusių nenatūralioje pa-
dėtyje žirgo griaučių aišku, kad žirgus užkasdavo dar gyvus. Taip mano ir žirgų 
kapų tyrinėtojas Juozas Antanavičius. Jo nuomone, dar gyvi žirgai kapo duobėje 
buvo uždusinami, tik po to užkasami74. Dusdamas žirgas turėjo blaškytis, todėl ir 
jų griaučiai randami neįprastose padėtyse. Be to, ir istoriniai šaltiniai mini, kad, 
įvedant žirgą į duobę, jis buvo dar ir fiziškai nuvarginamas75. Tą aiškiai parodo 
kape Nr. 1 (ir kitų, geriau išlikusių) žirgo padėtis – žirgas rastas kniūbsčias, prie-
kinė jo kūno dalis ir galva gulėjo kiek pasvirusi ant dešiniojo šono, stuburas kaklo 
srityje išsilenkęs lanku, apatinė kaukolės dalis remiasi į krūtinės ląstą, priekinė 
kairioji koja guli ant kaukolės, dešinioji – pagulta ir sulenkta. Užpakalinių kojų 
išlikusios tik kanopos. Panaši ir kape Nr. 2 žirgo padėtis – žirgas guli kniūbsčias, 
priekinė kūno dalis ir galva kiek pasvirusi ant kairiojo šono, apatinė kaukolės 
dalis pritraukta prie krūtinės ląstos. Priekinė dešinioji kanopa siekia dantis, o 
kojos kaulai guli ant kaukolės. Kairioji kanopa priekinėmis kojomis pagulta. Už-
pakalinių kojų išlikę tik fragmentai. Kape Nr. 4 žirgas guli ant dešiniojo šono, 
stuburas išlenktas lanku, kaukolė remiasi į petį, priekinės kojos pritrauktos ir 
sulenktos. Kape Nr. 9 žirgo kaukolė – po dešiniuoju peties kaulu, kakta remiasi 
į kapo duobę. Abiejų priekinių kojų sąnariai gulėjo ant kaukolės. 

Panašiai žirgai laidoti ir kituose aukštaičių kapinynuose – Pakapiuosê (Kau-
no r.), Veršvuosê (Kauno m.), Grãužiuose (Kėdainių r.) ir kt. Rimaisų kapinyno 
žirgų paleoosteologinė analizė nedaryta, todėl dabar sunku pasakyti, kokio am-
žiaus žirgai čia palaidoti. Tačiau žinoma, kad panašaus chronologinio laikotarpio 
Pakapiÿ kapinyne palaidoti gana jauni žirgai, kurių biologinis amžius tik 4–6 
metai, o kartais randami dar jaunesni, kuriems neiškritę pieniniai dantys. Paka-
piuose nustatytas ir žirgų griaučių ilgis, kuris siekė 183–210 cm76. Panašaus ūgio 
turėjo būti ir Rimaisų žirgai.

Paprotys laidoti mirusįjį kartu su žirgu žinomas daugelyje baltų genčių. 
Tokį paprotį turėjo žemaičiai, aukštaičiai, lietuviai, skalviai, kuršiai, taip pat jis 
egzistavo ir prūsų žemėse. Ši tradicija atsirado jau pirmaisiais amžiais po Kristaus 
(pvz., Prūsijoje). Vakarų Lietuvoje duomenų apie žirgų kapus turima nuo II a.77, 
kitur ji įsigalėjo kiek vėliau. Be to, kiekvienoje gentyje egzistavo skirtingas žirgų 
laidojimo būdas. Prūsų žemėse laikytasi tradicijos kapo duobėje pirmiau palaidoti 
žirgą, o ant jo palaikų – žmogų. Lie-
tuvos teritorijoje egzistavo net keletas 
žirgų laidosenos tradicijų, kiekvienoje 
gentyje ji buvo skirtinga. Vienos gentys 
(kuršiai) paties žirgo nelaidojo, bet į 
kapą vyrui dėjo ne tik raitelio, bet 
ir žirgo aprangos reikmenis – žąslus, 
balno kilpas. Kitos gentys (skalviai) kar - 

74 Antanavič ius J . Pakapių kaimo žirgų kapai, 
Kraštotyra, Vilnius, 1971, p. 150.

75 Scriptores Rerum Prussicarum, Leipzig, 1863, d. 2, 
p. 620–621.

76 Pakapių (Kauno r., Babtų apyl.) kapinyno 1939 
metų kasinėjimų dienoraštis, LII RS, f. 1, b. 606. 
(Kopija, originalas VDKM, inv. nr. 426.)

77 Jovaiša E. Baltų visuomenė ankstyvųjų viduramžių 
pradžioje (V–VI a.), Istorija LXIV/64, 2006, p. 11.
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tais į raitelio kapą įdėdavo žirgo galvą ar dantis, aprangos reikmenis. Patį žirgą 
į kapą guldė tik žemaičiai, lietuviai ir aukštaičiai. Bet ir čia egzistavo savos tra-
dicijos. Žemaičiai laidojo tik žirgo galvą ir kojas (o galbūt padarydavo ir žirgo 
iškamšą?). Tokį žirgą dažniausiai paguldydavo ant mirusio žmogaus karsto taip, 
kad žirgo galva gulėjo virš žmogaus galvos, kojos randamos padėtos karsto ga-
luose. Lietuviai žirgą guldė šalia mirusiojo. Tame pačiame pilkapyje rastas ant 
nugaros paguldytas mirusysis, o vienoje ar kitoje jo pusėje – ant šono gulintis 
žirgas. Įsigalėjus mirusiųjų deginimo papročiui, sudegindavo ir žmogų, ir žirgą. 
Aukštaičiai VII–IX a. žirgus laidojo atskiroje nuo žmogaus duobėje, bet žirgų 
ir žmonių kapų duobės randamos greta. Nuo X a. čia ima rastis atskiri žirgų 
kapinynai. Dažniausiai tame pačiame kapinyne atsiranda du atskiri sektoriai, 
skirti žmonių ir žirgų kapams. Būtent toks ir yra Rimaisų kapinynas. Kaip žinia, 
archeologus jis pasiekė jau gerokai apardytas. Kokio dydžio turėjusi būti žirgams 
laidoti skirta kapinyno dalis ir kiek joje buvo palaidota žirgų, taip pat lieka 
neaišku. Archeologai rado ir ištyrė 12 žirgų kapų. Kaimyniniuose aukštaičių te-
ritorijoje randamuose žirgų kapinynuose aptikta kur kas didesnis palaidotų žirgų 
skaičius, pavyzdžiui, Graužiuosê – 150, Veršvuosê – 203, Marvìlėje – 300 žirgų 
kapų. Gali būti, kad Rimaisuose, kaip ir Pakapiuosê (Kauno r.), archeologai rado 
tik nedidelį kapinyno pakraštį.

Įkapės
Aukštaičių gentyje vyravo pa-

protys žirgus laidoti su kamanomis, 
pabalnotus ir išpuoštus. Jau atsitikti-
niai daiktai, surinkti Rimaisų kapinyne, 
rodo, kad žirgų apranga turėjo būti 
išskirtinai turtinga. Čia, be kitų radinių, 
rasta balno kilpa, ornamentuota žirgų 
galvutėmis, pati kilpa padengta sidabro 
plokštele (47 pav.)78.

Rimaisų kapinynas, kaip jau 
anksčiau rašyta, rastas beveik sunai-
kintas. Taigi ir įkapių žirgų kapuose 
rasta nedaug. Kapai Nr. 2, 5, 6, 8 ir 
10 išlikę fragmentiškai, įkapių čia visai 
nerasta. Kituose kapuose išlikęs vienas 
kitas daiktas, susijęs su žirgo puošyba 
ar apranga. Dar keletas daiktų, rastų 
atsitiktinai kapinyno teritorijoje, susiję 
su raitelio poreikiais, kurie užtikrina 
pastarajam galimybę patogiau ir tvir-
čiau jaustis žygyje, bet jie taip pat 
dekoruoti ir ornamentuoti (balnai, balno 
kilpos). Bet kokiu atveju, kalbėdami 
apie žirgo kape rastus daiktus, turime 78 LLM, kn. 2, pav. 182–184, 186.

Rimaisų žirgų kapai:
47 pav. Balno kilpa, rekonstrukcija (LLM II, 182)
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matyti dvi jų puses – funkcinę ir dekoratyvinę. Abi jos tarpusavyje persipynusios, 
papildo viena kitą, padeda žirgui atlikti jam skirtą funkciją – tarnauti žmogui ir 
gyvam, ir išėjusiam anapus.

Karčių skardelės ir karoliai
Tai bene dažniausiai randami žirgų papuošalai. Skardelės rastos kapuose 

Nr. 3, 7, 11 ir 12. Jos dažniausiai aptinkamos pakauškaulio srityje. Gamintos iš 
žalvario, sulenktais šonais, galai užsibaigia įvijomis. Skardelių vidurinioji dalis 
išplota ir ornamentuota. Jų skersmuo apie 6,5–9 cm, viduje kartais randama or-
ganinės medžiagos – žirgo karčių. Tokios skardelės naudotos kaktos karčiams 
susegti ir prilaikyti, kad jie nelįstų žirgui į akis ir kad puoštų kaktą. Dažnam 
žirgui būna įsegta net ne viena, o kelios tokios karčius prilaikančios skardelės  
(kape Nr. 12 – net keturios). Skardelės ornamentuotos metalo plastiniu būdu. Jų 
ornamentas – iškilios briaunelės, susikertantys brūkšneliai.

Kape Nr. 7, šalia karčių skardelės, rastas ir gintaro karolis. Jis dvigubo 
nupjauto kūgio formos. Karolis, kaip amuletas, nešantis sėkmę, greičiausiai buvo 
įsegtas į žirgo karčius kaktos srityje ir žirgui iš kapo Nr. 7. Jis taip pat dvigubo 
nupjauto kūgio formos. Kape Nr. 1 žirgo snukį nuo kaktos iki šnervių puošė 
apvara, kurią sudarė dvigubo nupjauto kūgio formos karolis, 3 cm ilgio dešimt 
žalvario įvijėlių ir trylika žalvario žvangučių. Įviją sudarė dvi eilės, žvangučiai 
dviejų dydžių – viduryje mažesni, ga-
luose – kiek didesni.

Kiti radiniai
Kape Nr. 4 žirgas buvo palai-

dotas su gūnia (48 pav.) Tai audinys, 
naudojamas žirgui apkloti, tiesiamas po 
balnu. Gūnios labai retas radinys ne tik 
šiame, bet ir kituose žirgų kapinynuose. 
Kiek daugiau gūnių rasta Veršvÿ kapi-
nyne79. Rimaisuose 52 × 32 cm dydžio 
plotelyje aptikta organinės medžiagos 
liekanų, tekstilės fragmentų ir apskritų 
1,5 cm skersmens žalvario skardelių. 

Atsitiktinai kapinyno teritorijoje 
rasta jau anksčiau minėta balno kilpa.  
Ji plokščiu lankeliu, su apkalu prie-
kinėje pusėje. Kilpa ornamentuota sti-
lizuotomis žirgų galvutėmis, dengta 
sidabro plokštele, kuri ornamentuota. 
Ornamentą sudaro besijungiančių rom-
belių eilė, susiliejanti į ištisą grandi-
nėlę, kuri juosia kilpos pakraščius, o 
centre – geometrinės figūros, tarsi per-
augančios į pynių raštus. Balno kilpos 

79 Volkaitė-Kulikauskienė R. Lietuvių kario žirgas, 
Acta historica Lituanica VII, Vilnius, 1971, p. 17.

48 pav. Žirgo su gūnia rekonstrukcijos piešinys 
(pagal Pakalniškių kapinyno kapą Nr. 23;  
LLM II, 196)
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aukštis – 17 cm. Datuota XI–XII a.80 Tai 
viena meniškiausių balno kilpų viso-
je Lietuvos archeologinėje medžiagoje 
(žr. 47, 49 pav.).

Atsitiktinai rastas diržo skirstiklis. 
Jį sudaro apskritas apkalas ir nuo jo į 
tris puses atsišakojantys diržų laikikliai. 
Skirstiklis taip pat geležinis, dengtas si-
dabro plokštele, ornamentuotas stilizuo-
tomis žirgų galvutėmis. Galvutės atsi-
sukusios į priešingas puses (50 pav.). 
Datuotas taip pat XI–XII a.81

Žąslai rasti dveji. Vieni išlikę ge-
rai. Jie dvinariai, geležiniai, dengti sida-
bro plokštele, 13,1 cm ilgio, užsibaigia 
laužtukais (51 pav.). Antrų išlikę tik 
laužtukas ir pavadžio laikiklis. Šie žąslai 
taip pat dengti sidabro plokštele. Abeji 
datuoti IX–XII a.82

Atsitiktinai kapinyno teritorijoje  
rastos dvi žvaigždinės segės, 4,3 ir 
3,3 cm skersmens. Didesnioji puošta 
akutėmis. Abi turi po vieną „kiaurą“ 
akutę, reikalingą pritvirtinti (52 pav.). 
Tokios segės datuojamos IX–XII am-
žiumi, labai vertingas istorijos radinys.

80 LLM, kn. 2, pav. 182–184, 186.
81 Ten pat, pav. 185, 187.
82 Ten pat, pav. 191, 193.

49 pav. Balno kilpa, rekonstrukcija  
(LLM II, 186)

50 pav. Diržų skirstiklis, rekonstrukcija  
(LLM II, 187)

51 pav. Žąslai su laužtukais (LLM II, 191)

52 pav. Žvaigždinės segės (LLM II, 190).
Iliustracijos iš knygos „Lietuvių liaudies 
menas“. Kn. II. Senovės lietuvių papuošalai 
(LLM II), Vilnius, Vaga, 1966
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Išvados
Rimaisų kapinyne laidoti ir žmonės, ir žirgai. Šiaurinėje kapinyno dalyje 

rasti ir ištirti 5 degintiniai žmonių kapai ir viena laužavietė, o pietinėje – 12 
inhumaciniu būdu palaidotų žirgų kapų. Kapinynas, remiantis įkapėmis, datuotas 
IX–XII a. Sprendžiant iš negausaus kapų skaičiaus, aišku, kad čia rasta ir ištirta 
tik nedidelė kapinyno dalis. Deja, lieka neaišku, kokio dydžio būta kapinyno. Ypač 
prabangios, puošniai ornamentuotos, išskirtinės įkapės rodo, kad Rimaisuose turėjo 
gyventi turtinga bendruomenė, turėjusi užtektinai finansinių galimybių, išugdytą 
poreikį aukštos klasės prabangiems dirbiniams. 

Apibendrinimas
Ramygalos apylinkės buvo apgyvendintos tik mezolito laikotarpiu (t. y.  

VIII–V tūkst. pr. Kr.). Tai liudija rasta mezolito laikotarpiu datuojama stovyklavietė 
Mikališkyje. Stovyklavietė priklausytų mezolitinei Nemuno kultūrai ir tai būtų 
labiausiai į šiaurę nutolęs šios kultūros paminklas.

Neolito pabaigą ir žalvario amžiaus pradžią mena Pašiliuose, Ramygalos 
apylinkėse ir Masiokų kaime rasti akmens kirviai, datuojami III tūkstantm. pr. Kr. 
pabaiga–žalvario amžiumi. Kiek turtingesni Ramygalos apylinkės geležies amžiaus 
kapinynai. Nors čia nėra piliakalnių, dar neaptiktos ir to laikotarpio gyvenvietės, 
tačiau čia žinomi net 9 laidojimo paminklai, t. y. kapinynai. Tai Aukštadvario, 
Drūlupio, Gabulų, Griniūnų, Naujadvario, Rimaisų, Pašilių, Uliūnų ir Užkalnių. 
Laidojimo paminklai yra tiesioginiai liudytojai, kad Ramygalos apylinkės tuo metu 
jau buvo tankiai gyvenamos. Plačiau tyrinėti yra tik keli kapinynai – Griniūnų, 
Rimaisų ir Uliūnų, o žvalgomojo pobūdžio tyrinėjimai atlikti Pašilių ir Užkalnių 
kapinynuose. Kiti pažįstami tik iš atsitiktinai surinktų radinių ar žvalgomųjų ekspe-
dicijų. Griniūnų kapinynas yra aukštaičių genties paliktas paminklas. Jame ištirtas 
912 m2 plotas, rasti 36 nedegintų bei 2 sudegintų mirusiųjų kapai. Palaidojimas 
pagal rastuosius radinius datuojamas III/IV–VI a. Vėlyviausi – degintiniai kapai. 
Šis kapinynas parodė, kad jau VI a. mirusiųjų deginimo paprotys plito į šiaurę 
ir siekė dabartinę Panevėžio rajono pietinę dalį. 

Rimaisų kapinyne laidoti ir žmonės, ir žirgai. Šiaurinėje kapinyno dalyje 
rasti ir ištirti 5 degintiniai žmonių kapai ir viena laužavietė, o pietinėje – 12 
inhumaciniu būdu palaidotų žirgų kapų. Kapinynas, remiantis įkapėmis, datuotas 
IX–XII a. Sprendžiant iš negausaus kapų skaičiaus, aišku, kad čia rasta ir ištirta 
tik nedidelė kapinyno dalis. 

Ūliūnų kapinyne ištirtas 3 600 m2 plotas, rasta 70 inhumaciniu būdu palai-
dotų XVI–XVII a. čia gyvenusios bendruomenės narių. 
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