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džiagą galima teigti, jog laidojant dažniausiai 
buvo deginami tik suaugusiųjų mirusiųjų pa-
laikai, todėl stebint per kelis metus Viešvilės 
kapinyne iii sukauptus duomenis susidaro 
klaidingas įspūdis, jog čia buvo laidojami tik 
vaikai. Viešvilės kapinyną iii pagal įkapes ir 
atsitiktinius radinius galima datuoti iX–Xi a.

Viešvilė cemetery iii

tim continued its investigation in 
Viešvilė cemetery iii (jurbarkas District) with 
the excavation of 70 m² (trenches 4 and 5). 16 
inhumations (23–33, 35–39) and 2 cremations 
(40 and suspected burial 34), which date to 
the 9th–11th centuries, were found (Fig. 1). 
Further investigation of this cemetery is 
planned in the future.

linas tamulynas

Reketės kapinynas
reketės kaime (kretingos r.) esantis pro-

istorinis kapinynas žinomas nuo XX a. 4-ojo 
dešimtmečio, kai pradėjus kasti žvyrą aptikta 
įvairių radinių ir žmonių kaulų. archeologi-
niai tyrinėjimai kapinyno teritorijoje, į p nuo 
žvyrduobės vykdyti 1940 m. (vadovas pranas 
Baleniūnas), 1942 m. (vadovė marija gimbu-
tienė), 1943 m. (vadovas jonas puzinas), 
1958 m. (vadovė ona kuncienė). 1968 m. lei-
dinyje „lietuvos pajūrio i–Viii a. kapinynai“ 
archeologė o. kuncienė publikavo dalį infor-
macijos apie šiuos tyrimus, tačiau tie duome-
nys nepilni. publikacijoje paskelbti daliniai 
duomenys apie 52 kapus, tačiau liko neskelbta 
informacija apie m. gimbutienės tirtą kapą D. 
paskelbta informacija apie p. Baleniūno tirtus 
39 kapus, nors jis pats nurodė, kad ištyrė 40 

kapų. apibendrinant kapinyno tyrimus iki 
1958 m. galima teigti, kad jų metu ištirti ma-
žiausiai 52 kapai, datuojami iV–Vi a. spren-
džiant pagal archyvinius duomenis, tyrimų 
ataskaitas ir minėtą o. kuncienės straipsnį, 
kapinyne laidota nuo iii a. iki ii tūkst. pra-
džios.

pastangos stabdyti žvyro ėmimą iš kapi-
nyno teritorijos buvo nesėkmingos. nors šis 
objektas buvo įrašytas į ltsr kultūros pamin-
klų sąrašą (ar496), tai nesutrukdė tolesniam 
jo naikinimui. XX a. 8-ajame dešimtmetyje 
žvyrduobė buvo užlyginta ir rekultivuota, o 
po 1992 m. žvalgomosios ekspedicijos (vado-
vas Vilnius morkūnas) spėjant, kad reketės 
kapinynas sunaikintas, šis objektas buvo iš-
brauktas iš saugomų objektų sąrašų.

2004 m. renkant informaciją apie kretin-
gos rajono archeologinius objektus, iš km 
darbuotojo archeologo juliaus kanarsko gauta 
informacija, kad reketės kapinyno teritorijoje 
vis dar randama archeologinių radinių. 
2006 m. pavasarį apsilankius šiame objekte iš 
vietos gyventojų gauti keli radiniai. tai paska-
tino atnaujinti tyrinėjimus, kurie finansuoti iš 
kpD lėšų. 2007–2008 m. archeologiniai tyri-
mai atnaujinti, jie vykdyti į r nuo buvusios 
žvyrduobės teritorijos. ištirtas 60,5 m2 plotas 
(6 perkasos), surasti 2 kapai.

Kapas III-1. kapo duobė ovalo formos, 
apie 2,2x1 m dydžio, orientuota Šr–pV kryp-
timi. Duobės užpildas juodos spalvos – smėlis 
permaišytas su juodu dirvožemiu ir degėsiais. 
kapo duobės dugnas lygus, jis pasiektas 30 cm  
gylyje nuo duobės kontūro išskyrimo viršaus. 
mirusiojo griaučių fragmentai aptikti 20 cm  
gylyje, ŠV duobės pakraštyje. tame pačiame 
duobės pakraštyje, prie jos ŠV sienelės aptikti 
5 akmenys. Duobėje aptikta keliolika kaulų 
fragmentų. geriau išlikę tik šlaunikaulių, 
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blauzdikaulių ir kaukolės fragmentai (apati-
nio žandikaulio dešinė pusė ir kaukolės skliau-
to fragmentas). mirusysis, sprendžiant pagal 
išlikusius griaučių fragmentus, palaidotas 
aukštielninkas, galva į Šr. kape aptikti radi-
niai: ties blauzdikauliais, apie 80 cm  į ŠV nuo 
pr kapo duobės krašto aptikti 2 diržo apkalų 
fragmentai, o perkasos Š sienelėje – įmovinis 
kirvis, datuotinas Viii–iX a. neatmestina ga-
limybė, kad šis kapas jau buvo atkastas anks-
čiau, nes jame aptiktas apatinio žandikaulio 
fragmentas gulėjo nenatūralioje padėtyje – vi-
dine puse į viršų. kapas pagal jame rastą įmo-
vinį kirvį datuotinas Viii–iX a.

Kapas III-2. kapo duobė ištęsto ovalo for-
mos, apie 2,8x0,8 m dydžio, orientuota ŠV–pr 
kryptimi. Duobės užpildas juodos spalvos – 
smulkus žvyras, permaišytas su juodu dirvo-
žemiu ir degėsiais. kapo duobės dugnas lygus, 
jis pasiektas 20 cm  gylyje nuo duobės kontūro 
išskyrimo viršaus. mirusiojo griaučių frag-
mentų neaptikta. kape aptikti radiniai: apie 
1–1,1 m nuo duobės ŠV galo aptiktas peiliu-
kas smaigaliu į V, apie 1,45 m nuo ŠV galo – 
įvijinis žiedas, apie 1,6 m nuo ŠV galo – dar 2 
įvijiniai žiedai. pagal peilio padėtį galima spė-
ti, kad mirusysis buvęs palaidotas galva į pr. 
kapas datuotinas i tūkst. antrąja puse.

Be ištirtų kapų, 2007–2008 m. reketės ka-
pinyno teritorijoje, į r nuo buvusio karjero 
surinkta per 30 atsitiktinių radinių, datuoja-
mų i tūkst. viduriu – antrąja puse: įmovinių 
kirvių, įmovinių ietigalių fragmentų, antkaklė 
su rakto skylutės formos užkaba, skardinės iš-
gaubtos apyrankės fragmentas.

ateityje būtina pratęsti archeologinius ty-
rinėjimus reketės kapinyne – atlikti žvalgo-
muosius tyrimus buvusios žvyrduobės p ir V 
pakraščiuose.

reketė cemetery
reketė cemetery was discovered in the 

1930s. During investigations conducted at this 
site in 1940, 1942, and 1958, more than 52 
burials were excavated. the precise number is 
unknown due to the imprecise data in the sur-
viving archive material.

During the field evaluation conduct du- 
ring 2007–2008, 60.5 m2 (6 trenches) were ex-
cavated and 2 burials dating to the second half 
of the 1st millennium were found.

Vykintas Vaitkevičius

Bajorų kapinynas
2008 m. pagal kpD programą ku ir kšm 

tęsė Bajorų kapinyno ir aukojimo vietos (elek-
trėnų sav., kietaviškių sen.) tyrinėjimus (žr. 
ATL 2006 metais, V., 2007, p. 146–153; ATL 
2007 metais, V., 2008, p. 192–198). 2x5 m dy-
džio plotais ištirtas 63,7 m2 – 2 plotai kapiny-
ne (kalvelės viršuje) ir 4 aukojimo vietoje (kal-
velės Š šlaite ir papėdėje) (1 pav.). tyrimų 
metu aptikti radiniai perduoti į kšm.

tyrinėjimų metu iš kiekvieno ploto 1x1 m 
dydžio kvadrato buvo paimta po du juodže-
mio (kapinyno horizontas) ir vieną įžemio pa-
vyzdžių maišelius ggi specialistų geochemi-
niams tyrimams. taikant šią metodiką, 
suderintą su dr. m. stančikaite, bus siekiama 
gauti kuo objektyvesnes išvadas apie juodže-
mio sudėtį, kurios būtų patikimos ir planigra-
fine (tolygiai apimtų visą tiriamą paminklo te-
ritorijos dalį), ir stratigrafine prasme (leistų 
lyginti dirvos sudėties kaitą toje pačioje vieto-
je įvairiame gylyje).

Plotas 13 (kapinyno vietoje). po tankia 
velėna plote slūgsojo juodžemis su stambaus 


